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OD REDAKCJI: 	 ...	Skąd	się	bierze	Wielki	Post	i	jak	go	przeżywać?	Okres	wiel-
kopostny	rozwinął	się	w	ramach	historycznego	kalendarza	chrześcijań-

skiego.	Chociaż	jego	format	zmieniał	się	przez	wieki	i	w	różnych	kulturach,	podstawowa	koncepcja	u	wszystkich	
chrześcijan	pozostaje	 ta	sama:	otworzyć	serca	na	Bożą	łaskawość	poprzez	modlitwę	i	spowiedź.	Czas	pasyjny	
jest	zatem	okresem	wewnętrznego	wyciszenia,	duchowej	refleksji,	odsunięcia	od	siebie	absorbujących	spraw	ze-
wnętrznych.	Podczas	czasu	pasyjnego	nie	organizuje	się	radosnych	uroczystości,	bądź	ślubów,	wzrasta	natomiast	
liczba	uczestników	nabożeństw	niedzielnych	oraz	 tzw.	nabożeństw	pasyjnych,	organizowanych	w	trakcie	 tygo-
dnia.	Post	w	Kościele	ewangelickim	ma	w	pierwszej	kolejności	postać	etycznej	postawy	wobec	drugiego	człowie-
ka;	właśnie	czas	pasyjny,	poprzez	skupienie,	modlitwę	i	koncentrację	na	Słowie	Bożym,	ma	umożliwić	wierzącym	
weryfikację	postaw,	naprawę	wyrządzonych	innym	szkód,	wejrzenie	w	siebie,	podjęcie	zobowiązania	życia	na	co	
dzień	według	wskazań	Ewangelii.
	 W	duchowości	 i	 teologii	 luterańskiej	Czas	Pasyjny	ma	szczególne	znaczenie,	ponieważ	kieruje	uwagę	
Kościoła	ku	ukrzyżowanemu	Zbawicielowi,	który	z	bezwarunkowej	miłości	do	człowieka	przyszedł	na	świat	dla	
naszego	zbawienia	i	wyzwolił	ludzkość	od	niewoli	grzechu	i	wiecznej	śmierci.	Tajemnica	Krzyża	i	Odkupienia,	
zbawienia	człowieka	z	łaski	przez	wiarę	w	Ukrzyżowanego	i	Zmartwychwstałego	Chrystusa,	stanowi	centralny	
trzon	ewangelickiej	duchowości,	dlatego	też	tak	mocno	podkreślany	jest	Czas	Pasyjny	i	najwyraźniej	różni	się	on	
w	liturgii	od	pozostałych	okresów	roku	kościelnego.
	 ...	Około	godziny	trzeciej	Jezus	zawołał	donośnym	głosem:	„Eli,	Eli,	Lama	sabachthani?”	to	znaczy:	„	
Boże	mój,	Boże	mój,	dlaczego	mnie	opuściłeś?”	Ew.	Mateusza	27:	33-49
	 Kiedy	patrzymy	w	oczy	cierpiącego	Jezusa,	jesteśmy	pełni	podziwu	-	nagle	ujawnia	się	złożoność	nasze-
go	Pana,	miłość	naszego	Pana,	ludzkość	naszego	Pana.	Zdajemy	sobie	sprawę,	że	Bóg	to	nie	tylko	jakieś	mgliste	
źródło	energii	lub	„postać”	siedząca	w	chmurach	-	On	jest	dla	nas	czymś	o	wiele	większym.	Krzyż	jest	tam,	gdzie	
stoi	nasza	wiara,	gdy	wszystkie	inne	wierzenia	zawodzą.	Ofiara	Chrystusa	i	jego	późniejsze	zmartwychwstanie	są	
prawdziwymi	„sednem”	wiary	chrześcijańskiej.	Bez	niego	nie	byłoby	zbawienia.	Właśnie	dlatego	Wielki	Piątek	 
i	następująca	Wielkanocna	Niedziela	są	najważniejszymi	datami	w	kalendarzu	chrześcijańskim	-	nawet	bardziej	
niż	Boże	Narodzenie.
	 Chociaż	charakter	cierpienia	Jezusa	na	krzyżu	nie	jest	tym,	który	daje	proste	wyjaśnienia	lub	sens	odpo-
wiedzi,	to	odpowiedzi,	których	my	szukamy,	wydają	się	mieć	największy	sens	w	świetle	Krzyża.	Nie	ma	niczego	
na	świecie	-	żadnej	religii,	filozofii	ani	materialnego	podłoża	-	które	oferują	tak	potężną	odpowiedź	na	najcięższe	
pytania	 życia,	 jak	dwie	belki	drewna,	na	których	 zmarł	nasz	Zbawiciel.	Chociaż	pociąga	nas	 chrześcijaństwo	 
w	poszukiwaniu	radości,	to	Krzyż	pozwala	nam	wracać	dzień	po	dniu,	rok	po	roku.	O	tej	porze	roku,	znanej	jako	
Wielki	Post,	przypomina	nam	się,	co	Jezus	dla	nas	uczynił.	Krzyż	nas	osądza.	Ale	Krzyż	Jezusa	daje	nam	też	na-
dzieję.	W	zmartwychwstaniu	Jezusa	nasze	grzechy	zostają	odpuszczone.	Chrystus	Zmartwychwstały	przekazuje	
w	nasze	serca,	w	nasze	życie	swojego	Ducha,	który	przywraca	nam	to,	co	utraciliśmy	przez	grzech.	Duch	Jezusa	
wnosi	w	nasze	życie	nowe	prawo	-	prawo	miłości,	które	niweluje	wszelkie	różnice	i	bariery,	usuwa	lęki,	również	
lęk	przed	śmiercią.	Posłannictwo	Jezusa	nie	jest	posłannictwem	krzyża,	ale	posłannictwem	światła,	nadziei	i	rado-
ści.	Dlatego	chrześcijanin	powinien	czynić	wszystko,	by	eliminować	krzyż,	niepotrzebne	cierpienie	i	zło.
	 Modlitwa	Jezusa	na	krzyżu	jest	modlitwą	za	nas.	W	chwili	swojej	śmierci	i	agonii	Jezus	modli	się	za	nas.	
My	także	często	nie	wiemy,	co	czynimy.	Zauważmy	jak	często	buntujemy	się	w	życiu	przeciwko	Bogu	i	Jego	
woli,	ranimy	naszych	bliźnich,	często	tych	najbliższych,	rozbudzamy	najniższe	zmysłowe	instynkty	i	pożądania.	
I	chociaż	nie	mamy	złej	woli	i	kierujemy	się	nieuświadomionymi	odruchami	i	impulsami,	to	jednak	ranimy	i	po-
szerzamy	krąg	zła	w	świecie.	Jesteśmy	ranieni	przez	innych	i	sami	w	podobny	sposób	ranimy	-	naszymi	słowami,	
osądami,	czynami	itd.	Śmierć	Jezusa	na	krzyżu	uświadamia	ten	krąg	wzajemnych	zranień	i	woła	o	ducha	przeba-
czenia	i	miłosierdzia.
	 Dlatego	pewność	zmartwychwstania	w	Jezusie	powinna	być	źródłem	naszej	codziennej	radości,	nadziei	
i	siły	do	dźwigania	naszego	krzyża,	do	podejmowania	naszej	drogi	krzyżowej.	Jeżeli	idziemy	swoją	drogą	krzy-
żową	z	Jezusem,	a	nie	samotnie	dźwigamy	swój	krzyż,	to	możemy	być	pewni,	że	i	nas	dotyczą	słowa,	które	Jezus	
wypowiedział	do	łotra	na	krzyżu:	„Dziś	ze	mną	będziesz	w	raju”.	Jest	to	zaproszenie	i	wezwanie	do	bezgranicznej	
ufności.	Miłosierdzie	Boga	jest	większe	niż	wszelki	ludzki	grzech,	przekracza	granice	ludzkiego	rozumienia.	Jak-
że	wielka	nadzieja	płynie	z	Krzyża,	nadzieja	dla	nas,	słabych,	tak	często	upadających	ludzi.	„Dziś	ze	Mną	będziesz	
w	raju”-	 to	przecież	odwieczne	Boże	pragnienie	względem	każdego	człowieka.	W	chwilach	ciemnych,	chmur-
nych,	nawet	gdy	wszystko	wydaje	się	stracone	miejmy	odwagę	zawołać	razem	z	dobrym	łotrem:	„Jezu,	wspomnij	
na	mnie…”
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Rozważanie biblijne
Kim jesteśmy?

Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, 

narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali 

cnoty tego, który was powołał z ciemności do cu-

downej swojej światłości. 1 P 2,9

	 Droga	 z	 Lublina	 do	Kuzawki	 jest	 bardzo	ma-
lownicza.	 Prowadzi	 przez	 tereny	 leśne,	 czasem	 snu-
je	 się	wzdłuż	pól	uprawnych,	 	 przecina	 rzekę	Wieprz	
i	mija	wiele	 okolicznych	 stawów	 i	 jezior.	Nie	 należy	
do	ruchliwych.	W	niedzielę	po	południu,	kiedy	jadę	na	
nabożeństwo	 do	 tamtejszego	 filiału	 parafii	 lubelskiej	
położonego	na	granicy	z	Białorusią	mijam	na	dystansie	
60	kilometrów,	zaledwie	kilka	samochodów.	Po	stycz-
niowym	nabożeństwie	wracałem	właśnie	z	Kuzawki	do	
Lublina.	Było	 już	po	zmroku,	kiedy	w	połowie	drogi,	
pod	Parczewem	zamajaczyła	jakaś	postać	w	ciemnym	
ubraniu	 z	 wyciągniętym	 kciukiem	 ewidentnie	 próbu-
jąca	 zatrzymać	 jakikolwiek	 samochód.	 Tym	 wymow-
nym	 gestem	 próbowała	 zatrzymać	 również	 mnie.	 Za-
stanawiałem	 się	 czy	 zareagować?	Nigdy	 przecież	 nie	
wiadomo	jak	to	się	może	skończyć?	Może	ktoś	ma	złe	
intencje?	Z	drugiej	strony	–	zastanawiałem	się	-	a	jeśli	
ta	osoba	rzeczywiście	potrzebuje	pomocy?	Pomyślałem	
o	tym,	że	jeżeli	ja	się	nie	zatrzymam,	to	kolejny	samo-
chód	o	tej	porze	w	niedzielę	pojedzie	tu	może	za	godzi-
nę.	 Postanowiłem	 zatrzymać	 samochód,	 tym	 bardziej,	
że	dobrze	pamiętam	z	czasów	liceum	jak	trudno	był	mi	
złapać	okazję	z	Goleszowa	do	Cieszyna	i	jak	bezsilnym	
czułem	się	kiedy	samochody	jak	gdyby	nigdy	nic	prze-
jeżdżały	mimo.
	 Zahamowałem.	Okazało	się,	że	autostopowicz	
była	kobietą	w	średnim	wieku.	Zapytała,	czy	mógłbym	
ją	podwieźć	do	Parczewa,	bo	kilkaset	metrów	dalej	ze-
psuł	się	jej	samochód	i	nie	wie	jak	dojechać	do	pracy.
	 Odetchnąłem	z	ulgą.	A	więc	to	była	osoba	ewi-
dentnie	szukająca	pomocy,	której	mogłem	udzielić.	Bez	
problemu	zabrałem	autostopowiczkę,	przecież	Parczew	
leżał	na	mojej	 drodze	do	Lublina.	W	czasie	wspólnej	
podróży	zapytałem:	do	jakiej	pracy	jedzie	o	tej	porze?	
„Pracuję	 w	 szpitalu	 psychiatrycznym”,	 odpowiedziała.	
Pokonując	kolejne	kilometry	 słuchałem	 jak	pasażerka	

opowia -
da	 coraz	
w i ę c e j	
szczegó-
łów	 doty-
czących	
jej	 pracy.	
Mówi ł a	
o	 tym,	
że	 do	
jej	szpitala	 trafia	coraz	więcej	pacjentów,	a	kadry	psy-
chiatrów	wcale	nie	przybywa;	że	wśród	 jej	pacjentów	
przeważają	dzieci	i	młodzież.	A	w	przeciągu	ostatnich	
dziesięciu	 lat	 ich	 liczba	potroiła	się.	Ci	młodzi	 ludzie	
najczęściej	trafiają	na	jej	oddział	po	próbach	samobój-
czych,	 przeżywają	 bowiem	 kryzys	 tożsamości	 -	 	 nie	
wiedzą	kim	są	i	kim	chcieliby	w	przyszłości	zostać.	Ge-
neralnie	uważają,	że	są	beznadziejni.	Wbrew	pozorom	
nie	nadążają	za	pędzącym	do	przodu	światem.	Przegry-
wają	w	 	wyścigu	 szczurów,	 który	 rozpoczyna	 się	 już	 
w	szkole	podstawowej.		
	 Droga	 do	 Parczewa	 minęła	 szybko.	 Pożegna-
łem	swoją	towarzyszkę	podróży.	Ale	to	co	powiedziała	
towarzyszyło	mi	aż	do	Lublina,	a	właściwie	towarzyszy	
mi	 do	 dziś	 –	 smutek	 i	 żal	 z	 tego	 powodu,	 że	młodzi	
ludzie	w	poszukiwaniach	 swojej	 tożsamości	 czują	 się	
zagubieni,	nierozumiani.	Do	tego	stopnia,	że	nie	widzą	
dalszego	sensu	życia	i	próbują	go	sobie	odebrać.
	 Kiedy	 przeczytałem	 jedno	 z	 haseł	 biblijnych	
czasu	pasyjnego	przypomniałem	sobie	moją	rozmowę	
z	panią	doktor	z	Parczewa	i	próbowałem	sobie	wyobra-
zić	jakby	to	było,	gdyby	jej	młodzi	pacjenci	z	zaburzo-
nym	poczuciem	 tożsamości	 i	 zadający	 sobie	nieustan-
nie	pytanie:	„kim	 jestem?”	usłyszeli	powyższe	słowa:	
„Jesteście	 rodem	wybranym,	 królewskim	 kapłaństwem,	
narodem	świętym,	ludem	nabytym,	abyście	rozgłaszali	
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cnoty	tego,	który	was	powołał	z	ciemności	do	cudownej	
swojej	 światłości”.	Wielki	 Tydzień	 i	 Święta	Wielkiej	
Nocy	-	to	co	zrobił	dla	nas	i	za	nas	Jezus	Chrystus	-	czy-
ni	każdego	z	nas	drogim	i	cennym	w	oczach	naszego	
Boga.	Warto	to	podkreślać	i	o	tym	mówić	każdemu	bez	

względu	na	wiek.	Być	może	dla	kogoś	kto	szuka	swojej	
wartości	 i	 sensu	życia,	 te	 słowa	będą	prawdziwym	ra-
tunkiem,	amen.

ks.	Grzegorz	Brudny
 
 

ks.	Z.M.
Strażnica	Ewangelicka	1956

Pasja

	 PASJA	 -	 to	 śmierć	 na	 krzyżu	 dla	 Jezusa;	 to	
życie	pod	krzyżem	-	dla	nas.	Pod	krzyż	prowadzi	nas	 
i	słowo	naszego	tekstu,	gdyż	mówi	o	walce,	a	walka	-	
to	cierpienie,	przynajmniej	walka	chrześcijanina,	bo	to	
walka	ze	sobą	i	przeciwko	sobie.
	 Walka	 to	 ciężka	 i	 święta,	 bo	 jest	walką	o	naj-
większe	dobro	-	o	Boga.
	 Co	jest	istotą	naszej	wiary	ewangelickiej?	Wia-
ra	 w	 łaskę	 Bożą	 i	 pewność	 zbawienia.	Ale	 ta	 wiara	 
i	 pewność	nie	 są	 rzeczą,	którą	 się	 zdobywa	 lub	otrzy-
muje,	aby	potem	żyć	z	niej	w	błogim	pokoju	i	spokoju.
	 Nie	 brak	 chrześcijan,	 którzy	 usiłują	 ją	 w	 ten	
sposób	posiadać,	a	to	oznacza	sobie	ją	wmawiać.	Gdy	
więc	w	cierpieniach	życiowych	opuszcza	ich	ten	błogi	
spokój,	tracą	wiarę,	gdyż	Bóg	ich	rzekomo	opuścił	lub	
nie	dochował	im	wierności.
	 Chrześcijaństwo	 nie	 jest	 tylko	 uczuciem	 i	 na-
strojem,	ani	tylko	światopoglądem	i	przekonaniem,	jest	
także	i	przede	wszystkim	nową,	duchową	rzeczywisto-
ścią	i	to	rzeczywistością,	która	się	uzewnętrznia	w	czy-
nach	naszego	życia,	w	naszym	charakterze,	w	naszym	
postępowaniu.																																			.
	 Chrześcijaństwo	 -	 to	 obcowanie	 z	 Bogiem.	 
A	wszelkie	obcowanie	-	 to	ruch,	 to	zmiana,	 to	rozwój.	
Obcowanie	-	to	rozmowy,	to	współdziałanie,	to	czynna	
i	wzajemna,	wciąż	rosnąca	przyjaźń.	I	w	tej	przyjaźni,	
jak	w	każdej	innej,	bywają	przypływy	i	odpływy,	bywa-
ją	zmienne	pory	roku	-	ale	z	tych	właśnie	zmian	dojrze-
wa	plon	i	rośnie	bogactwo.
	 Pasja	 mówi	 nam	 w	 szczególności,	 że	 każde	
cierpienie	-	moralne	i	cielesne,	każde	nieszczęście	i	każ-
da	choroba	mogą	i	ma	j	ą	być	traktowane	przez	naszą	
wiarę	jako	walka	o	społeczność	z	Bogiem,	o	pewność	
Jego	łaski	i	wierności,	o	pewność	naszego	zbawienia.

I	tą	wiara	musi	nam	wystarczyć.	Nie	zda	się	na	nic	pytać	
i	wadzić	 się:	 a	 za	 co,	 a	dlaczego?	Wystarczy	wierzyć	
i	wiedzieć:	każde	cierpienie	przychodzi	od	Boga	i	ma	
prowadzić	do	Boga,	jest	walką	o	Jego	bliskość,	o	Jego	
wierność.
	 To	nie	 ślepy	 los	 ani	nieodwołalne	przeznacze-
nie	-	to	pedagogia	Boża,	mądra	i	wierna,	prowadzi	nas	
ścieżkami	cierpienia	przez	wewnętrzne	upadki	i	wzloty	
do	celu,	wyżej	i	bliżej	do	Boga.	Jest	to	ścieżka	stroma	
i	ciernista	i	nie	wytrwalibyśmy	na	niej,	gdybyśmy	nie	
mieli	 obok	 siebie	 i	 przed	 sobą	 pomocnika	 i	 przewod-
nika	 -	 Jezusa,	 który	 jest	 początkiem	 i	 końcem	wiary.	
Oznacza	to,	że	Jezus	tę	wiarę	na	ziemi	objawił	i	wypeł-
nił,	 że	On	 tę	walkę	 rozpoczął	 i	 do	 zwycięskiego	koń-
ca	przeprowadził	A	jednym	i	drugim	-	jest	Krzyż.	Bez	
Krzyża	 -	 bez	 męczeńskiej	 śmierci	 Jezusa	 na	 Krzyżu	 
i	bez	Jego	chwalebnego	zmartwychwstania	z	grobu	nie	
byłoby	 chrześcijaństwa.	 Byłaby	 może	 chrześcijańska	
filozofia,	ale	nie	byłoby	chrześcijańskiej	wiary;	byłaby	
może	 chrześcijańska	 religia,	 ale	 nie	 byłoby	 Kościoła.	 
I	nie	byłoby	zbawienia.
	 I	dlatego	bez	naszego	cierpienia	i	bez	naszego	
krzyża,	czyli	bez	dążenia	do	Boga	i	bez	naszego	zwy-
cięstwa	w	godzinie	próby	i	pokusy,	nie	ma	dla	nas	zwy-
cięstwa	i	triumfu.
	 Pasja	uczy	nas	-	i	próbujmy	tego	nigdy	nie	zapo-
mnieć:	pod	krzyżem	Jezusa	z	Jego	błogosławieństwem	
jest	miejsce	tylko	dla	tych,	którzy	gotowi	są	wziąć	na	
siebie	swój	krzyż,	a	to	znaczy	walkę	z	sobą	i	cierpienie.

Panie! W życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze, A gdy zakryłeś oblicze 
swoje, zatrwożyłem się. Do ciebie, Panie, wołałem I Pana błagałem o zmiłowanie. Jakiż 
zysk z krwi mojej, Z mojego zejścia do grobu? Czy proch może cię wysławiać? Czy może 

zwiastować wierność twoją? Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną! Panie, bądź 
moim wspomożycielem! Zmieniłeś skargę moją w taniec, Rozwiązałeś mój wór pokutny 

i przepasałeś mię radością,
Ps	30,8-12
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Przejść ciemną dolinę

	 Jeśli	idziesz	przez	życie	z	Bogiem	i	chcesz,	by	
twoje	życie	było	znaczące,	musisz	się	liczyć	z	tym,	że	
będziesz	szedł	drogą	pełną	trudów	i	przeciwności	losu.	
To	zadziwiające,	w	jaki	sposób	Bóg	przeprowadza	nas	
przez	 nieszczęścia,	 żeby	 nas	 przemieniać,	 formować	 
i	kształtować.	
	 Gdy	 myślimy	 o	 nieszczęściach	 i	 przeciwno-
ściach,	z	którymi	przychodzi	nam	się	zmagać,	mówimy	
o	ciemnej	dolinie,	lub	o	czarnych	chwilach	w	naszym	
życiu.	Chodzi	o	 chwile,	w	których	odczuwamy,	 że	 je-
steśmy	 wypróbowywani	 i	 kuszeni,	 gdy	 czujemy	 się	
zranieni,	 niezrozumiani,	 odrzuceni,	 wykorzystywani.	
Odczuwamy	 lęk,	 obawę,	 smutek,	 przerażenie,	 złość,	
zagubienie,	przygnębienie,	jesteśmy	bliscy	depresji	lub	
wręcz	w	nią	wpadamy.		
	 Bóg	nie	obiecał	i	nie	obiecuje,	że	w	naszym	ży-
ciu	nie	będzie	czarnych	chwil.	One	przychodzą	i	będą	
się	 zdarzać,	 i	 cały	 problem	w	 tym,	 jak	my	 na	 nie	 za-
reagujemy,	 jak	 się	 do	 nich	 odniesiemy.	Bardzo	wiele	
czynników	wpływa	na	to,	jak	reagujemy.	Jednym	z	nich	
jest	 czas	 trwania	 owej	 czarnej	 chwili.	 Ktoś	może	 po-
wiedzieć:	„Ja	przeżywam	nie	chwilę,	nie	godzinę,	nie	
dzień,	ale	całe	tygodnie,	miesiące,	lata,	o	których	muszę	
powiedzieć,	że	są	złe	i	czarne.	Dlaczego	Bóg	pozwala,	
by	taki	czarny,	chmurny	okres	w	moim	życiu	trwał	tak	
długo?"	
	 Odpowiedź	brzmi:	Czarne	chwile	doświadczeń	
i	prób,	przez	które	przechodzimy,	trwają	tak	długo,	aż	
Bóg	osiągnie	cele,	które	poprzez	te	doświadczenia	chce	
w	naszym	życiu	osiągnąć.	Ta	zasada	określa	czas	trwa-
nia	 ciemnych	okresów	w	naszym	życiu	 i	mówi	o	 ich	
przyczynach,	i	o	ich	celu.	Czarne	chwile	trwają	tak	dłu-
go,	jak	długi	jest	czas	potrzebny,	by	Bóg	osiągnął	swoje	
cele	w	naszym	życiu.	
	 My	 nieraz,	 niestety,	 nie	 znamy	 celów,	 które	
Bóg	chce	osiągnąć,	nie	znamy	Bożej	woli,	Bożych	my-
śli	i	dróg,	dlatego	często	stawiamy	pytanie:	„Boże,	dla-
czego	dopuszczasz,	by	działo	się	coś	takiego?	Coś	nie-
zrozumiałego,	 bezsensownego,	 bezużytecznego?	 	Nie	
widzę	w	 tym,	 co	 się	 dzieje,	 żadnego	 sensu,	 czuję	 się	
zraniony,	zagubiony,	jestem	zrozpaczony	i	smutny,	dla-
czego	na	to	pozwalasz?"		Problem	tkwi	w	tym,	że	nie	
patrzymy	na	nasze	życie	z	perspektywy,	z	której	patrzy	
na	nie	Bóg.	Nasz	Stwórca	widzi	nasze	życie	w	całości,	
widzi	jego	przebieg	od	początku	do	końca.
	 Chcę,	 żebyśmy	 spojrzeli	 dziś	 na	 ten	 problem	
poprzez	 pryzmat	 historii	 życia	 jednego	 z	 bohaterów	
Starego	Testamentu,	 jednego	z	biblijnych	patriarchów,	
mianowicie	 Józefa.	 Już	 jako	 nastolatek,	 Józef	 	wpadł	
w	wielkie	tarapaty	i	przeżył	prawdziwie	czarne	chwile,	

które	w	jego	przypadku	trwały	trzynaście	lat.	Zajrzyjmy	
do	pierwszej	księgi	Biblii,	Księgi	Genesis,	czyli	Pierw-
szej	Księgi	Mojżeszowej,	 zwanej	 też	Księgą	Rodzaju.	
W	37.	rozdziale	tej	księgi	czytamy	od	wiersza	1:
 [1]  A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec 
jego był gościem, w ziemi kanaanejskiej. 
 [2]  A oto dzieje rodu Jakuba: Gdy Józef miał 
siedemnaście lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę 
z braćmi swymi, z synami Bilhy i synami Zylpy, żony 
ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówio-
no złego. 
	 Widzimy	 od	 początku,	 że	 Józef	 odgrywał	
szczególną	rolę	w	życiu	rodziny	Jakuba.	Czytamy	dalej,	
od	wiersza	 3.	 o	 życiu	 rodu	 Jakuba,	 nazwanego	 przez	
Boga	Izraelem:
 [3] A Izrael kochał Józefa najbardziej ze 
wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się 
na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. 
 [4] Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go 
więcej, niż wszystkich jego braci, nienawidzili go 
więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego.
	 Widzimy,	 że	 Józef	 dorastał	 w	 atmosferze	 nie-
nawiści,	 nie	 cieszył	 się,	 delikatnie	mówiąc,	 sympatią	
swoich	braci,	a	miał	ich,	nie	zapomnijmy,	jedenastu.	
 [5] Pewnego razu miał Józef sen i opowie-
dział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go 
znienawidzili. 
 [6] Powiedział im bowiem: Słuchajcie, pro-
szę, tego snu, który mi się śnił:
 [7] Oto wiązaliśmy snopy na polu; wtem 
snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy  oto-
czyły go i pokłoniły się mojemu snopowi.
	 Nie	 wiem	 jak	 ty,	 ale	 ja	 nie	 opowiedziałbym	
swoim	braciom	takiego	snu.	Nie	miałbym	tyle	odwagi.	
Reakcja	braci	Józefa	była	do	przewidzenia:
 [8]  Rzekli do niego bracia: Czy chciałbyś na-
prawdę królować nad nami? Czy chciałbyś napraw-
dę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go 
z powodu snów i słów jego.
 [9] Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział 
go braciom swoim. Powiedział: Miałem znowu sen: 
Oto słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi 
się.
 [10] A gdy to opowiedział ojcu i braciom, 
zgromił go ojciec i rzekł: Cóż to za sen, który ci się 
śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mieli-
byśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi?
 [11] Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec 
jego zachował to słowo w pamięci.
 [12] Bracia jego poszli paść trzodę ojca swe-
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go do Sychemu. 
 [13] Wtedy rzekł Izrael do Józefa: Bracia 
twoi pasą w Sychemie, chodź, a poślę cię do  n i c h . 
A on odpowiedział: Jestem gotów.
	 Wiemy,	że	była	to	bardzo	nieszczęśliwa	wypra-
wa	 Józefa.	 Skończyła	 się	 tragicznym	w	 skutkach	wy-
buchem	nienawiści	jego	braci.	Trzykrotnie	w	tym	krót-
kim	fragmencie	biblijnym	jest	mowa	o	tym,	że	bracia	
Józefa	 szczerze	go	nienawidzili.	Był	ulubieńcem	ojca,	
otrzymał	od	niego	wyjątkowo	piękną,	kolorową	szatę,	
cieszył	 się	 szczególnymi	 względami	 Jakuba,	 ale	 nie	
była	to	jego	wina.	Błąd	popełnił	ojciec	Józefa.	Bracia	
zazdrościli	 Józefowi,	 więc	 go	 znienawidzili.	 Pomyśl-
my,	 jak	 Józef,	 siedemnastolatek,	 czuł	 się	w	 relacjach	
ze	swoimi	braćmi.	Na	co	dzień	spotykał	się	z	 ich	nie-
nawiścią.	Kiedy	dotarł	do	Sychem,	bracia,	widząc	go	
ubranego	w	kolorowy	strój,	przypominający	im,	że	to	
właśnie	on	i	jedynie	on	jest	faworytem	ojca,	postanowi-
li:	„Dosyć	tego.	Trzeba	z	tym	skończyć.	Pozbądźmy	się	
go	i	wtedy	pozbędziemy	się	całego	problemu."
	 Postanowili	go	więc	uśmiercić,	a	żeby	nie	bru-
dzić	sobie	rąk,	wrzucili	go	do	wyschniętej	studni	i	mieli	
zamiar	go	tam	zostawić	na	pastwę	dzikich	zwierząt.	Gdy	
siedząc	przy	studni	jedli	posiłek,	nadjechała	karawana	
Ismaelitów,	 wędrująca	 do	 Egiptu.	 Bracia	 postanowili	
wtedy,	 że	 sprzedają	 Józefa	w	niewolę	 i	w	 ten	 sposób	
pozbędą	się	go,	bez	 rozlewu	krwi,	w	dodatku	skasują	
jakąś	sumę	pieniędzy.	Natomiast	kolorową	szatę	Józefa	
postanowili	zbroczyć	krwią	zabitego	zwierzęcia,	żeby	
Jakub	uwierzył,	że	Józef	zginął	rozszarpany	przez	lwa	
lub	innego	drapieżnika.
	 Tak	więc	Józef	został	sprzedany	przez	swoich	
braci,	oderwany	od	 swoich	 rodziców,	 i	wśród	obcych	
ludzi,	jako	niewolnik,	wędrował	coraz	dalej	i	dalej	od	
domu,	 nie	wiedząc	 dokąd	 dotrze	 i	 co	 go	 czeka.	Czuł	
się	z	pewnością	coraz	bardziej	samotny,	skrzywdzony,	
był	pełen	żalu	i	lęku.	Gdy	karawana	dotarła	do	Egiptu,	
Ismaelici	wystawili	Józefa	na	sprzedaż,	na	targowisku	
niewolników.	 Bożym	 zrządzeniem	 kupił	 go	 Potyfar,	
człowiek	 zajmujący	 wysokie	 stanowisko	 na	 dworze	
faraona.	 Józef,	 jako	 nowy	 niewolnik,	 bez	 wątpienia	
rozpoczął	swoją	pracę	od	najtrudniejszych,	najbardziej	
żmudnych	 zadań,	 takich	 jak	 szorowanie	 podłóg	 i	 usu-
wanie	śmieci.	W	porównaniu	z	 tym,	co	miał	w	domu	
kochającego	 go	 ojca,	 gdzie	 paradował	 w	 kolorowej	
szacie,	tu,	w	domu	Potyfara,	wiódł	życie	szare,	trudne,	
wypełniając	żmudne	obowiązki	niewolnika.	Ze	swoich	
zadań	 musiał	 się	 jednak	 wywiązywać	 bardzo	 dobrze,	
skoro	 po	 jakimś	 czasie	 Potyfar	 powierzył	mu	 opiekę	
nad	całym	swoim	domem.	
	 Józef	 wyróżniał	 się	 zapewne	 inteligencją,	 
a	 także	pracowitością,	uczciwością,	 sumiennością,	od-
powiedzialnością.	Wyróżniał	się	także	urodą,	co	nieste-
ty	 spowodowało,	 że	wpadł	w	 kolejne	 tarapaty.	 Zarzą-

dzał	całym	domem	Potyfara,	musiał	więc	kontaktować	
się	 z	 jego	 żoną	 i	 -	 mówiąc	 współczesnym	 językiem	
-	wpadł	 jej	w	oko.	Żona	Potyfara	 robiła	wszystko,	 by	
Józef	został	jej	kochankiem.	Józef	jednak	odmówił,	mó-
wiąc:	 „Jakże	bym	mógł	 tak	postąpić,	 skoro	 twoj	mąż	
powierzył	w	moje	 ręce	wszystkie	sprawy	swojego	do-
mostwa.	 Nie	mogę	 zawieść	 jego	 zaufania.	 Nie	mogę	
kraść	mu	 czegoś,	 co	 należy	 do	 niego.	 Przede	wszyst-
kim	 zaś,	 popełniłbym	wielką	 niegodziwość,	 grzesząc	
przeciwko	Bogu".		Józef,	mimo,	że	był	bardzo	młodym	
człowiekiem,	 	wykazał	się	wielką	dojrzałością	 i	odpo-
wiedzialnością.	Jednak	żona	Potyfara,	nie	mogąc	znieść	
zniewagi	-	jak	zapewne	odebrała	jego	odmowę	-	oskar-
żyła	Józefa	o	próbę	gwałtu.	Potyfar	natychmiast	wtrącił	
Józefa	do	więzienia.	
	 Możemy	 sobie	 wyobrazić,	 jak	 przywitano	 Jó-
zefa	w	egipskim	więzieniu.	Hebrajski	niewolnik,	oskar-
żony	o	próbę	gwałtu	na	żonie	swojego	pana,	w	dodatku	
jednego	 z	 najwyższych	 dostojników	w	 państwie,	 bez	
wątpienia	traktowany	był	z	największą	surowością.	Nie	
wiemy,	 jak	 długo	 tam	 Józef	 przebywał,	 kiedy	 zaskar-
bił	 sobie	 przychylność	 przełożonego	więzienia,	 który	
powierzył	mu	nadzór	nad	wszystkimi	więźniami.	 I	 tu-
taj	 dostrzeżono	więc	 zdolności	 Józefa,	 przede	wszyst-
kim	zaś	„Pan	był	z	nim",	jak	czytamy	w	Biblii.	Mimo	
wszystko,	Józef	dalej	przebywał	w	więzieniu,	z	dala	od	
swoich	bliskich,	pozostając	w	niewoli.	
	 W	 tym	 czasie	 do	 więzienia	 trafili	 piekarz	 
i	 podczaszy	 faraona.	 Zawinili	 coś	 przeciw	 egipskie-
mu	królowi	i	faraon	uwięził	ich	w	celu	ukarania	ich,	i	
zbadania	całej	sprawy.	Dowódca	straży	przydzielił	 im	
Józefa,	żeby	im	posługiwał,	gdy	jakiś	czas	przebywali	 
w	więzieniu.	W	 czasie	 rozmowy	 piekarz	 i	 podczaszy	
opowiedzieli	 Józefowi	 swoje	 sny.	 Józef	 potrafił	 je	 ob-
jaśnić,	zapowiedział,	że	jeden	z	nich	zostanie	przywró-
cony	na	wysokie	stanowisko,	a	drugi	zostanie	stracony.		
I	tak	się	stało:	po	trzech	dniach,	zgodnie	z	zapowiedzią	
Józefa,	 podczaszy	 został	 przywrócony	na	 swoją	 pozy-
cję,	tak	że	znów	podawał	puchar	do	rąk	faraona,	a	na-
czelny	piekarz	został	powieszony.	
	 Gdy	 Józef	 objaśniał	 sen	 podczaszemu,	 prosił	
go:	 „Gdy	 zostaniesz	 przywrócony	 do	 łask,	 wspomnij	 
o	mnie	przed	faraonem,	by	mnie	wydostać	z	tego	wię-
zienia."	 Ale	 podczaszy	 nie	 pamiętał	 o	 Józefie,	 zapo-
mniał	o	nim.	Na	jak	długo?	Zapewne	na	kilka	lat.	
	 Kolejne	 lata	 Józef	 spędził	 więc	 w	 więzieniu.	
Ale	Bóg	realizował	swój	plan.	Nadszedł	dzień,	 	kiedy	
wezwano	 Józefa	 na	 dwór	 faraona.	 Umyto	 go,	 ogolo-
no,	ubrano	w	nowe,	czyste	szaty.	Zaprowadzono	go	na	
dwór	faraona.	Podczaszy	króla	egipskiego	przypomniał	
sobie	o	Józefie,	bo	faraon	miał	sen,	którego	znaczenia	
nie	pojmował.	Józef	objaśnił	sen	faraona	o	tłustych	kro-
wach	zjedzonych	przez	krowy	chude	w	taki	sposób,	że	
nie	ulegało	wątpliwości,	iż	Bóg	objawił	mu	znaczenie	
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tego	 niezwykłego	 snu.	 Egipt	 i	 cały	 świat	 czekało	 sie-
dem	lat	urodzaju	a	potem	siedem	lat	suszy	i	głodu.
	 Teraz	 życie	 Józefa	 diametralnie	 się	 zmieniło.	
Został	wysokim	 urzędnikiem	 na	 dworze	 faraona.	Ale	
pomyślmy,	 jak	 jego	 życie	 biegło	 do	 tej	 pory.	 Józef,	
trzydziestoletni	 mężczyzna,	 kilkanaście	 lat	 spędził	 
w	niewoli.	Wcześniej	we	własnym	domu	doświadczył	
wrogości	 i	 nienawiści	 ze	 strony	 swoich	 braci,	 został	
przez	nich	sprzedany,	pracował	jako	niewolnik	w	domu	
Potyfara,	potem	przez	długie	lata	przebywał	w	więzie-
niu,	oskarżony,	bezpodstawnie,	o	próbę	gwałtu.	Przez	
kilkanaście	lat	zmagał	się	z	przeciwnościami	losu,	wy-
dawało	się,	że	traci	wszelkie	szanse	na	poprawę	swojej	
sytuacji.	
	 A	jednak	nagle	staje	przed	faraonem.	Objaśnia	
jego	 sen	 i	 najpotężniejszy	władca	 ówczesnego	 świata	
oświadcza:	 „Nigdzie	 nie	 widziałem	 takiej	 mądrości,	
czynię	 cię	 odpowiedzialnym	 za	 gospodarkę	 całego	
Egiptu.	 Będziesz	 moją	 prawą	 ręką,	 Józefie,	 będziesz	
drugą	 osobą	w	 państwie.	 Ustanawiam	 cię	 premierem	
w	moim	 królestwie.	 Cokolwiek	 zadecydujesz,	 będzie	
obowiązywało,	jako	nieodwołalne	prawo.	
	 Co	 za	 odmiana	 losu!	Ale	 przedtem	 -	 pomyśl-
my	 -	 przez	 trzynaście	 lat,	 wiele	 było	 czarnych	 chwil	 
w	 życiu	 Józefa,	wiele	 niezrozumiałych	wydarzeń	mo-
gło	załamać	młodego	chłopaka:		odrzucenie,	nienawiść,	
bezpodstawne	 oskarżenia,	 niewola,	 uwięzienie	 –	 to	
wszystko	 działo	 się	 nie	 przez	 rok	 czy	 dwa,	 ale	 przez	
długie	trzynaście	lat!
	 Bez	wątpienia,	wielu	z	nas	także	i	dziś	przeży-
wa	czarne	chwile,	wielu	zmaga	się	z	licznymi	przeciw-
nościami,	wielu	 	przechodzi	przez	 trudne	doświadcze-
nia	i	próby.	Czasem	trwa	to	długo,	całymi	latami.	Wtedy	
w	sposób	naturalny	pojawia	się	pytanie:	„Boże,	dlacze-
go	dopuszczasz,	że	takie	rzeczy	dzieją	się	w	moim	ży-
ciu?	 Panie,	 jestem	 człowiekiem	wierzącym	 już	wiele	
lat.	 Staram	 się	 postępować	 w	 sposób	 prawy,	 zgodny	 
z	twoim	Słowem,	staram	się	być	Tobie	posłuszny	i	wie-
le	swoich	sił	angażuję	w	pomaganie	innym.	Dlaczego	
napotykam	tak	wiele	przeciwności?	
	 Ktoś	 inny	może	 powie:	 „Panie,	wiem,	 że	 nie	
wszystko	w	moim	życiu	jest	takie,	jakie	być	powinno.	
Wiem,	że	popełniam	błędy,	wiem,	że	ostatnio	spuściłem	
z	 tonu	 i	wlekę	 się	w	ogonie	 chrześcijańskich	marude-
rów.	Jakoś	opadłem	z	sił,	zaniedbałem	modlitwę	i	czy-
tanie	Twojego	Słowa.
Ale	czy	zasłużyłem	na	takie	cięgi,	na	tyle	trudów,	bole-
snych	doświadczeń,	wyzwań?"
	 Innymi	słowy,	w	jakiejkolwiek	znajdujemy	się	
sytuacji,	stawiamy	pytanie:	Boże,	dlaczego	takie	rzeczy	
przytrafiają	 się	 właśnie	mnie?	Dlaczego	 na	 to	 zezwa-
lasz?		Dlaczego	do	tego	dopuszczasz?
	 Nie	ma	wyczerpującej,	pełnej	odpowiedzi	na	to	
pytanie.	Są	takie	wydarzenia,	takie	sytuacje	w	naszym	

życiu,	 których	 znaczenie	 pojmiemy	 dopiero	w	 niebie.	
Bóg	 nie	 obiecuje,	 ani	 nie	 oczekuje,	 że	 wszystko	 zro-
zumiemy.	 Natomiast	 oczekuje	 od	 nas	 posłuszeństwa.	
Pragnie,	żebyśmy	Mu	wierzyli	i	ufali.	Kiedy	więc	prze-
chodzisz	w	 swoim	 życiu	 przez	 trudne	 doświadczenia,	
pamiętaj,	że	nie	wszystko	musisz	zrozumieć,	ale	powi-
nieneś	Bogu	ufać	i	okazać	Mu	posłuszeństwo.	Taka	po-
stawa	ma	głębokie,	biblijne	uzasadnienie,	widzieliśmy	
to	na	przykładzie	życia	Józefa.							
	 Mówimy	o	czarnych	chwilach	w	naszym	życiu	
i	mamy	na	myśli	dni	trudne,	pochmurne,	mówimy	cza-
sem	o	ciemnej	dolinie,	lub	o	„cieniach	kładących	się	na	
naszej	drodze".	Ale		zdarza	się,	że	przychodzą	tak	trud-
ne	 doświadczenia,	 że	 możemy	 je	 przyrównać	 do	 naj-
ciemniejszej	nocy,	do	czarnej	dziury,	ciasnej,	zamknię-
tej	 przestrzeni,	 gdzie	 nie	 dociera	 nawet	 najmniejszy	
promyk	światła.	Nie	widzimy	żadnego	wyjścia,	tracimy	
wszelką	 nadzieję	 i	 zadajemy	 sobie	 pytanie:	Dlaczego	
tak	musi	 być?	 Jaki	 jest	 sens	 tego	 nieszczęścia?	Boże,	
czy	jest	możliwe,	że	Ty	chcesz	osiągnąć	przez	to	jakiś	
cel?			
	 Słuchaj	uważnie	–	Bóg	miał	cel,	prowadząc	tak	
trudną	drogą	biblijnego	 Józefa,	 którego	historię	 życia	
krótko	dziś	przeglądnęliśmy.	Bóg	ma	też	cel,	który	re-
alizuje	w	 twoim	życiu.	Wiem,	 że	 czasem	niełatwo	 to	
dostrzec.	Może	 powiesz	 „No	 tak,	 ale	 Józef	 był	 biblij-
nym	patriarchą,	synem	Jakuba	–	Izraela,	miał	tyle	nie-
zwykłych	 przeżyć,	 potrafił	 objaśniać	 sny,	 tę	 zdolność	
otrzymał	wprost	od	Boga..."		Ale	to	nie	o	to	chodzi.	Nie	
chodzi	o	porównywanie	się	z	kimkolwiek.	Bóg	dla	każ-
dego	z	nas	ma	unikalną	drogę.	 I	chodzi	o	 to,	czy	Mu	
ufamy	i	czy	chcemy	odkrywać	Jego	dla	nas	plany.
Pomyśl,	skoro	Bóg	powołał	nas	do	życia,	jest	jakiś	cel	
przed	nami,	jest	jakiś	sens	naszej	drogi.	
	 Generalnie	 i	przede	wszystkim,	Bożym	celem	
dla	każdego	z	nas,	 również	dla	ciebie	 i	dla	mnie,	 jest	
to,	byśmy	stali	 się	podobni	do	Jezusa	Chrystusa.	Bóg	
prowadzi	nas	przez	trudne,	ciemne	chwile,	by	nas	for-
mować,	 kształtować	 na	 obraz	 swego	 Syna,	 a	 tym	 sa-
mym	na	obraz	samego	siebie.	Innymi	słowy	-	Bóg	pra-
gnie,	 by	mieszkał	w	 nas	 i	 działał	Duch	Chrystusowy,	
by	Duch	Święty	nas	stale	przemieniał,	kształtował,	tak,	
żeby	 to	 już	bardziej	Chrystus	żył	w	nas,	niż	my	sami,	
nasze	„ja".	Bóg	pragnie,	żebyśmy	żyli	zgodnie	z	Jego	
dla	nas	przewidzianym	planem,	byśmy	realizowali	Jego	
wolę,	 okazywali	Mu	 posłuszeństwo,	 co	 najpełniej	 do-
konało	się	w	życiu	Jezusa	i	w	jakimś	stopniu	w	życiu	
Józefa,	i	w	życiu	każdego	wierzącego	człowieka.
	 W	 przypadku	 Józefa	 bardzo	 trudne	 przeżycia	
trwały	kilkanaście	 lat.	Jak	długo	doświadczani	będzie-
my	 my?	 Słuchaj	 uważnie,	 zasada	 jest	 prosta:	 czarne	
chwile	 trwać	będą	w	naszym	życiu	 tak	długo,	dopóki	
Bóg	osiągnie	cel,	który	w	naszym	życiu	pragnie	zreali-
zować.
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	 A	więc,	 im	bardziej	buntujemy	się	przeciwko	
Bogu,	 im	dłużej	 odmawiamy	Mu	posłuszeństwa,	 tym	
dłużej	trwać	będą	czarne	chwile	w	naszym	życiu.		Na-
sza	 reakcja	na	 trudy	 i	 doświadczenia,	 pojawiające	 się	 
w	naszym	życiu,	jest	więc	bardzo	ważna.	
	 Trudne	 doświadczenia	 w	 życiu	 Józefa	 trwa-
ły	trzynaście	lat.	To	szmat	czasu.	Znam	ludzi,	których	
droga	przez	ciemną	dolinę	jest	jeszcze	dłuższa.	Niektó-
rzy	bardzo	głęboko	wierzący,	prawi	ludzie,	napotykają	
przeciwności	i	wielkie	wyzwania	przez	kilkadziesiąt	lat.	
Jednak	nie	rezygnują	z	drogi	za	Panem.	Ufają,	że	Bóg	
ich	prowadzi	i	że	na	końcu	trudnej	drogi	czeka	ich	na-
groda.		 Pomyślmy,	jak	zakończyło	się	życie	Józefa.	
	 Nie	tylko	on,	ale	cała	jego	liczna	rodzina,	dzię-
ki	jego	posłuszeństwu	i	ufności	względem	Boga,	mogła	
osiąść	w	 czasie	 głodu	w	 żyznej	 ziemi	Goszen,	 gdzie	
rozrosła	się	przez	lata	w	wielopokoleniowy	naród.
	 Gdy	 zastanawiam	 się	 nad	 swoimi	 emocjami	
i	myślami,	 i	 gdy	 porównuję	 je	 z	 przeżyciami	 innych,	
znanych	mi	 ludzi,	 zauważam,	 że	 dziś	 często	 okazuje-
my	 zniecierpliwienie,	 gdy	 trudności	 w	 naszym	 życiu	
trwają	kilka	dni.	A	dwa	 tygodnie	 trudów	–	 to	 już	coś	
okropnego!	Dwa	miesiące	–	nie	do	wytrzymania!	Cały	
problem	w	tym,	że	gdy	czarne	chwile	rozciągają	się	na	
miesiące	i	lata,	gdy	wydaje	się,	że	trwać	będą	całe	nasze	
życie,	gdy	tracimy	nadzieję	na	odmianę,	zaczynamy	się	
załamywać		i	nie	widzimy	wyjścia.	A	przecież	Bóg	nas	
nigdy	nie	opuści!	I	nigdy	nasze	życie	nie	będzie	pozba-
wione	nadziei,	 jeśli	w	naszym	życiu	obecny	 jest	Bóg.	
Nasz	Stwórca	i	Zbawiciel	kocha	nas	i	ceni,	pragnie	dla	
nas	tego,	co	dobre,	najlepsze,	najwłaściwsze,	a	naszym	
zadaniem	jest	ufać	Mu	we	wszystkim.	
	 Józef	musiał	przechodzić	przez	to	wszystko,	co	
my	dzisiaj.	Jego	sytuacja	była	jeszcze	gorsza.	Nie	znał	
przecież	Chrystusa,	Mesjasza	 –	 Zbawiciela,	 który	 do-
piero	miał	przyjść,	tysiące	lat	później.		Nie	znał	historii	
zbawienia,	tak,	jak		my	ją	dziś	znamy.	A	jednak	Józef	
był	pewien,	że	Bóg	jest	obecny	w	jego	życiu.	I	okazy-
wał	Bogu	posłuszeństwo,	co	zostało	nagrodzone.	
	 Nie	 wiem	 przez	 jakie	 problemy	 Ty	 obecnie	
przechodzisz.	Może	masz	poważne	kłopoty	finansowe,	
może	 poważnie	 chorujesz,	 może	 przeżywasz	 kryzys	
małżeński,	 konflikt	 z	 szefem	 w	 pracy,	 a	 może	 straci-
łeś	pracę.	Cokolwiek	by	się	działo	-	nie	oskarżaj	o	 to	
Boga,	nie	buntuj	się	przeciwko	niemu.	Przyjdź	do	Boga	 
w	modlitwie	i	poproś:	Panie,	co	chcesz	zmienić	w	moim	
życiu,	jaki	cel	chcesz	osiągnąć,	prowadząc	mnie	trudną	
drogą?
	 Pamiętaj,	że	głównym	celem	Boga	 jest	kształ-

towanie	nas	na	obraz	Chrystusa,	a	więc	takie	formowa-
nie	naszego	charakteru,	byśmy	byli	pełni	dobroci,	mi-
łości,	łagodności,	pokory,	byśmy	poznawali	wolę	Boga	 
i	okazywali	Mu	posłuszeństwo.					
	 Jeśli	 będziemy	 otwarci	 na	 Boże	 działanie	 
w	naszym	życiu,	On	będzie	nas	kształtował	i	prowadził	
w	taki	sposób,	że	będziemy	coraz	bardziej	użytecznym	
narzędziem	w	Jego	ręku.
I	tu	działa	ważna	zasada:	Bóg	używa	nas	do	realizowa-
nia	swoich	planów	w	takim	stopniu,	w	jakim	my	jeste-
śmy	otwarci	na	jego	działanie.	
	 Jeśli	chcemy	przetrwać	najtrudniejsze	doświad-
czenia,	 fundamentalną	 sprawą	 jest	 ufność	 względem	
Boga.	Wiara,	zaufanie	Bogu,	 to	numer	jeden	na	liście	
cech	chrześcijanina.	
	 Po	drugie	–	człowiek	wierzący	musi	mieć	stały	
kontakt	 z	 Bożym	 Słowem.	 Powinien	 regularnie	 czy-
tać	 Biblię,	 medytować	 nad	 prawdami	 tu	 zawartymi,	 
i	 w	 ten	 sposób	 pozwalać,	 by	 Boże	 myśli	 wypełnia-
ły	 jego	umysł,	 niczym	„natchnione	oprogramowanie",	
„Boży	software".	Chodzi	o	to,	by	nasze	myśli	były	coraz	
bardziej	zbieżne	z	myślami	Boga.	
	 Jeśli	codziennie	spędzamy	całe	godziny	przed	
ekranem	 telewizora	 czy	 komputera,	 programujemy	
nasz	 umysł	 treściami	 tam	 przekazywanymi.	 To	 nasz	
wybór,	 nasza	 decyzja,	 czym	 się	 karmimy,	 co	 zapada	 
w	nasz	umysł,	w	nasze	serce.	
	 Po	 trzecie	–	niezmiernie	ważna	 jest	 regularna,	
wytrwała	 modlitwa.	W	 czasie	 największych	 wyzwań	
szczególnie	 często	 powinniśmy	 rozmawiać	 z	Bogiem,	
czy	o	poranku,	czy	wieczorem,	na	kolanach,	czy	w	cza-
sie	drogi	do	pracy.	Forma	modlitwy	czy	pozycja	nasze-
go	ciała	nie	jest	istotna.	Ważne	jest	to,	byśmy	o	wszyst-
kim	 szczerze	Bogu	mówili,	 trwali	 przed	 nim	w	 ciszy	 
i	nasłuchiwali	Jego	głosu.	
	 Modlitwa	i	rozważanie	Bożego	Słowa,	to	dwa	
podstawowe	 składniki	 budujące	 zaufanie	 i	 posłuszeń-
stwo	 względem	 Boga.	 Jeśli	 codziennie	 medytujemy,	
choć	 przez	 krótki	 czas,	 nad	 fragmentem	 Pisma	 Świę-
tego,	 jeśli	 z	 modlitwą	 przyjmujemy	 Boże	 prawdy	 
i	pozwalamy,	by	zagnieżdżały	się	w	naszych	umysłach	
i	 sercach,	 i	 stosujemy	 się	 do	 poznanych	 i	 przyjętych	
prawd	Bożych,	Bożych	zasad,	standardów,	w	życiu	na	
co	dzień,	jesteśmy	na	dobrej	drodze,	by	iść	przez	życie	
w	 coraz	bliższej	 łączności	 z	Bogiem.	 I	w	 coraz	więk-
szym	stopniu	będziemy	wypełniać	plan,	jaki	Bóg	przy-
gotował	dla	każdego	z	nas.	

Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek 
za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, 

a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza! Iz. 55,2

Marek	Cieślar
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ŚMIERĆ i ŻAŁOBA

	 Naturalną	 konsekwencją	 ludzkiego	 życia	 jest	
śmierć.	Może	ona	być	wynikiem	starości,	choroby	lub	
nagłego,	niespodziewanego	wypadku	i	jego	następstw.	
Śmierć	 jest	wielkim,	uniwersalnym	wydarzeniem,	któ-
re	dla	wielu	ludzi	stanowi	temat	tabu.	Ludzie	różnorod-
nie	 reagują	 na	 zbliżającą	 się,	 własną	 śmierć.	 Starsza	
osoba	łatwiej	może	się	pogodzić	ze	świadomością	tego	
nieuchronnego	 finału,	 inaczej	 przeżywa	 to	 człowiek	
młody	 lub	w	 średnim	wieku,	posiadający	 często	prze-
konanie,	że	to	życie	nie	może	się	jeszcze	tak	wcześnie	
zakończyć.	Starszy	człowiek	często	jest	 już	na	śmierć	
przygotowany,	 chce	 on	 umierać	 godnie	 i	 najczęściej	 
w	 swoim	 własnym	 domu.	 Inaczej	 jest	 z	 ludźmi	 mło-
dymi;	oni	kurczowo	trzymają	się	życia		i	chwytają	się	
każdej	możliwości,	aby	tylko	to	życie	jeszcze	uratować	.
	 Stosowne	 do	 powyższych	 są	 także	 reakcje	 ro-
dzin	osób	stojących	na	krótko	przed	ukończeniem	biegu	
ich	życia.	 Inaczej	odbiera	 się	odejście	osób	 starszych,	 
a	inaczej	-	osób	młodych.	Podobnie,	łatwiej	przechodzi	
się	okres	żałoby	poprzedzony	długą,	nie	dającą	nadziei	
na	wyzdrowienie	chorobą,	a	o	wiele	gwałtowniej	i	trud-
niej	 -	żałobę	spowodowaną	śmiercią	nagłą,	zaskakują-
cą.	W	przypadku	np.:	choroby	terminalnej	–	nie	dającej	
szans	 na	 przeżycie,	 lub	kilkudniowego	utrzymywania	
się	 przy	 życiu	 ofiary	 wypadku,	 rodzina	 osoby	 chorej	
skonfrontowana	 zostaje	 ze	 świadomością	 nieubłaga-
nie	nadchodzącego	 rozstania,	 a	 także	z	koniecznością	
uczestnictwa	w	śmierci	i	umieraniu.
	 Jeśli	 śmierć	 spowodowana	 jest	 chorobą,	 to	
ważne	jest,	aby	chory	miał	zapewnione	godne	warunki	
przed	jej	nastąpieniem,	najlepiej	w	jego	domu.	Ponadto	
warto	pamiętać,	że	człowiek	znajdujący	się	na	granicy	
wymaga	 poważnego	 traktowania,	 chce	 się	 czuć	 bez-
piecznie,	 być	 kochanym,	 odczuwać	 bliskość	 i	 ciepło	
drugiego	 człowieka,	 rodziny,	 przyjaciół.	Te	 oczekiwa-
nia	 nie	 zawsze	 najbliżsi	 są	w	 stanie	 zapewnić,	 będąc	
zaskoczonymi	 tak	 bliskim	 fenomenem	 śmierci.	Czują	
się	oni	nieprzygotowani	i	zszokowani.	Uczucie	niepew-
ności	 sprawia,	 że	 rodzina	nie	wie,	 jaką	postawę	przy-
jąć	i	jak	zachować	się	wobec	umierającego	człowieka.	
Często	 oczekuje	 ona	 od	 duszpasterza	 porady	 odno-
śnie	tego,	jak	mogłaby	zapewnić	swoje	towarzyszenie	
umierającej,	bliskiej	osobie.	Ważna	jest	zatem	bliskość	
i	rozmowa	pomiędzy	chorym	i	rodziną,	a	także	wspar-
cie	 duszpasterza	 dla	 obojga	 stron.	Należy	 oczywiście	
uwzględnić	też	sytuację,	kiedy	chory	nie	jest	w	stanie	
rozmawiać.	
	 Należy	 jednak	 pamiętać,	 że	 prowadzenie	 do	
śmierci	bliskiej	osoby	nie	jest	dla	jej	najbliższych	tylko	
„przygodą”,	ale	pociąga	ono	za	sobą	ogromne	obciąże-

nia,	zarówno	fizyczne,	jak	i	psychiczne.	
	 Ks.	A.	Korczago	podaje,	że:	„Opieka	w	domu	
związana	 jest	 z	 całym	 szeregiem	 zmian	 psychosoma-
tycznych.	 Przeobrażeniu	 ulega	 cała	 sytuacja	 życiowa:	
utrata	osobistej	przestrzeni,	wolnego	czasu,	zaprzepasz-
czenie	 życiowych	 szans,	 socjalna	 izolacja,	 brak	 per-
spektyw	na	przyszłość,	uzależnienie	i	zmiany	w	osobo-
wości”	.	Rodzina	osoby	umierającej	przeżywa	ponadto	
depresje,	neurozy	i	kryzysy	psychiczne.	Często	jest	to	
połączone	 z	 wyczerpaniem	 fizycznym,	 bólami	 głowy,	
niedomaganiem	żołądka,	serca	 i	kręgosłupa.	Rodzinie	
chorego,	znajdującego	się	na	łożu	śmierci,	często	udzie-
lają	 się	 intensywne	emocje	osoby	umierającej,	 lub	 jej	
obojętność	na	świat.	Często	najbliżsi	sami	nie	zgadzają	
się	na	rozstanie,	nie	dopuszczając	nawet	takiej	świado-
mości,	 tkwią	 w	 zaprzeczeniu,	 poprzez	 nadmierną	 ak-
tywność	oraz	wielomówność	uciekają	od	myśli	związa-
nej	ze	śmiercią.	
	 Niemniej,	 zarówno	 rodzina,	 jak	 i	 sam	 chory	
wspólnie	muszą	przejść	przez	wszystkie	etapy	przygo-
towania,	a	także	i	samą	śmierć.	Początkowo	jest	to	nie-
dowierzanie,	później	załamanie	wewnętrzne	i	na	koniec	
pogodzenie	 się	 z	 najgorszym,	 ostatecznym	 rozwiąza-
niem.	W	artykule	dotyczącym	choroby	wspominaliśmy	
o	zmianach,	jakie	zachodzą	w	systemie	rodzinnym,	na	
wieść	o	przewlekłej	chorobie	jednego	z	jego	członków.	
Była	 też	 mowa	 o	 konieczności	 uzyskania	 względnej	
stabilności	i	nowej	równowagi.	
	 W	nawiązaniu	 do	 tego	 należy	wspomnieć,	 że	
punkt	zwrotny	następuje	w	tej	sytuacji,	kiedy	pojawia	
się	wiadomość	 o	 nieuchronnej	 śmierci.	 Pociąga	 to	 za	
sobą	 dodatkowe	 obciążenia	 psychiczne,	 o	 wiele	 bar-
dziej	uciążliwe	od	obciążeń	fizycznych.
	 Kiedy	 śmierć	 członka	 systemu	 (ojca,	 matki,	
męża,	 żony,	 dziecka)	 stanie	 się	 już	 faktem,	 to	 pozo-
stali	muszą	się	z	tym	pogodzić,	zaakceptować	zmianę	
i	 przystosować	 się	 do	 nowych	warunków	 egzystencji.	
Zmianie	ulegają	relacje	rodziców	z	dziećmi	(po	śmierci	
jednego	z	rodziców	lub	jednego	z	posiadanych	dzieci)	i	
małżonków	(po	stracie	dziecka).	Prawidłowością	jest	w	
takiej	sytuacji	przejście	przez	etap	zaprzeczenia,	rozpa-
czy,	a	na	koniec	pogodzenia.	Konieczne	staje	się	zatem	
ponowne	wypracowanie	stanu	równowagi,	radzenie	so-
bie	z	nowymi	sytuacjami	w	oparciu	o	aktualne	zasoby	
rodziny.	Nim	 to	 jednak	 nastąpi,	 szeregowi	 zmian	 ule-
gną	 relacje	 wewnątrzrodzinne,	 a	 ponadto	 osoby	 osie-
rocone	będą	inaczej	niż	dotąd	kreować	swoje	stosunki	
ze	środowiskiem.	Wszystko	to	przeistacza	ich	warunki	
funkcjonowania.	Wszyscy	 członkowie	 rodziny	 osiero-
conej	muszą	uporać	się	z	osobistymi	więzami	łączący-
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mi	ich	ze	zmarłym,	z	redukcją	wewnętrznego	napięcia	
spowodowanego	 stratą.	 Istotne	 znaczenie	 może	 mieć	
wówczas	możliwość	wyrażenia	swego	żalu,	bólu,	lęku	
i	nierzadko	wyrzutów	sumienia.	Ponadto	konieczne	jest	
zmodyfikowanie	dotychczasowego	podziału	ról	i	struk-
tury	 obowiązków	 rodzinnych.	 To	 wymaga	 przejęcia	
zakresu	działań	i	czynności	należących	poprzednio	do	
osoby	zmarłej.	
	 Jeszcze	 jednym	zadaniem	 rodziny	w	procesie	
dostosowania	się	do	nowych	realiów	jest	konieczność	
odnalezienia	nowych	relacji	ze	światem	zewnętrznym,	
co	szczególnie	dotyczy	owdowiałych	małżonków.	Cho-
dzi	 tu	o	 to,	 aby	nie	pozostawać	w	ciągłej	 izolacji	wo-
bec	 innych	 ludzi.	 Intensywność	przeżywanych	emocji	 
w	okresie	żałoby	wiąże	się	także	z	walorami	osobowo-
ści	 zmarłego	 i	 charakterem	więzi	 rodzinnych.	Chodzi	
zwłaszcza	 o	 pozycję	 zmarłego	w	 rodzinie,	 o	 postawy	
wobec	 niego,	wielkość	 rodziny,	 o	 atmosferę	 życia	 ro-
dzinnego,	a	także	o	rodzaj	i	przyczynę	śmierci	(np.:	po	
długiej	chorobie,	wypadek,	samobójstwo,	zabójstwo).
	 Z	powyższymi	uwagami	wiąże	 się	 także	prze-
bieg	okresu	żałoby	i	jej	intensywność.	Pierwsze	dni	po	
śmierci	na	ogół	powodują	w	rodzinie	duże	zmęczenie.	
Dzieje	się	 tak	ze	względu	na	konieczność	załatwienia	
wszystkich	formalności	związanych	z	pogrzebem,	któ-
re	przecież	nie	są	codziennością.	Ponadto	należy	wspo-
mnieć	o	licznych	w	tym	czasie	odwiedzinach	krewnych	
i	znajomych,	którzy	chcą	okazać	swą	solidarność	z	ża-
łobnikami.
	 Dopiero	 po	 samym	 pogrzebie,	 gdy	 rodzina	
wraca	do	domu,	znajduje	się	czas	na	przeżycie	uczucia	
pustki	i	tęsknoty.	Wtedy	to	następuje	pełniejsze	uświa-
domienie	sobie	poczucia	straty,	a	w	sferze	uczuć	prze-
wagę	 uzyskuje	 rozpacz.	 Towarzyszą	 jej	 silne,	 często	
skrajne	emocje,	jak:	żal,	gniew,	smutek,	lęk,	poczucie	
winy.	Oprócz	tego	mogą	pojawić	się	także	halucynacje.	
Tym	emocjom	i	zjawiskom	towarzyszy	koncentrowanie	
się	 na	 osobie	 zmarłej	 i	 nierzadko	 idealizacja	 jej	 cech.	
Zaczyna	się	poszukiwanie	winnych	śmierci	pośród	per-
sonelu	 medycznego	 (zakładając,	 że	 śmierć	 nastąpiła	 
w	 szpitalu	 lub	 bezpośrednio	 po	 wizycie	 lekarza),	 ale	
także	obwinianie	samego	siebie.
	 Po	 wyżej	 wymienionych	 przeżyciach	 i	 od-
czuciach	 następuje	 względne,	 stopniowe	 pogodzenie	
się	 ze	 śmiercią	 bliskiej	 osoby.	 Ustępuje	 ciągła	 chęć	
koncentrowania	 się	na	zmarłym	 i	własnym	położeniu,	 
a	wzrasta	zainteresowanie	sprawami	otoczenia	i	środo-
wiska,	w	którym	żałobnicy	się	znajdują.	Ponadto	więk-
szą	przestrzeń	zajmuje	konieczność	dostosowania	się	do	
nowej	sytuacji,	utrwalają	się	 też	zmiany	osobowościo-
we,	które	nastąpiły	wskutek	żałoby.	Z	czasem	następuje	
bardzo	pożądane	rozluźnienie	więzów	psychicznych	ze	
zmarłą	osobą	,	co	umożliwia	poszczególnym	członkom	
systemu	nawiązywanie	nowych	relacji	z	innymi	ludźmi.	

Problemem	może	stać	się	w	tym	okresie	nadużywanie	
nikotyny,	alkoholu	 i	 leków,	co	może	spowodować	do-
datkowe	 zaburzenia	 w	 funkcjonowaniu	 rodziny,	 a	 na	
pewno	 nie	 sprzyja	 powrotowi	 do	 równowagi.	 Znacz-
nym	 ułatwieniem	 w	 przeżyciu	 pierwszych	 okresów	
żałoby	jest	posiadanie	dzieci,	lub	rodzeństwa.	Fakt	ten	
sprawia,	że	zarówno	rodzice,	jak	i	dziadkowie	koncen-
trują	 się	 na	 najmłodszym	 pokoleniu.	 Podobnie,	 jeżeli	
nastąpi	śmierć	 jednego	z	dzieci,	 to	można	skoncentro-
wać	się	na	następnych,	nie	pozwalają	one	żałobnikom	
na	 zajęcie	 się	 tylko	 i	wyłącznie	 sobą	 samym.	Gorzej,	
jeżeli	zmarłe	dziecko	jest	jedynakiem.
	 Gdy	śmierć	dziecka	następuje	w	wyniku	samo-
istnego	 poronienia,	 tzw.	 „martwego	 urodzenia”,	 jego	
rodzice	sami	siebie	oskarżają	o	różnego	rodzaju	zanie-
dbania	 i	 doznają	 wielkiego	 poczucia	 winy.	 Temu	 sta-
nowi	nierzadko	 towarzyszy	depresja,	gniew	i	 rozpacz.	
Kobiety	 w	 ciąży	 po	 śmierci	 płodu	 odczuwają	 to	 zda-
rzenie,	jako	śmierć	części	samej	siebie	.	Takie	odczucie	
znacznie	obniża	wartość	niedoszłej	matki	jako	kobiety.	
Nieco	inaczej	jest	w	przypadku	zaistnienia	zespołu	na-
głej	 śmierci	 niemowlęcia,	 spowodowanej	 niedotlenie-
niem	w	trakcie	snu.	Martwe	niemowlę	znajdowane	jest	
zazwyczaj	 rano,	 kiedy	nie	ma	 już	 szans	 na	 pomyślną	
reanimację.	 Oprócz	 samoobwiniania	 się	 rodziców	 do-
chodzi	tu	jeszcze	konieczność	przeprowadzenia	sekcji	
zwłok,	jak	i	włączenie	się	w	dochodzenie	prokuratora.	
Takie	zdarzenie	powoduje	też	niejednokrotne	napiętno-
wanie	 rodziców	 i	 ogólne	 negatywne	 zainteresowanie	
lokalnej	społeczności.
	 W	 przypadku	 stanu	 terminalnego	 lub	 nagłej	
śmierci	 dziecka	 starszego,	 rodzice	 często	 nie	 potra-
fią	 zrozumieć	 tego	 zdarzenia,	 wychodzą	 z	 założenia,	
że	 „przecież	 ich	 dziecko	 nikogo	 nie	 skrzywdziło,	 ani	
nikomu	nie	zawiniło	”.	Poza	tym	warto	zaznaczyć,	że	
rodzice	wiążą	ze	swoim	potomstwem	wielkie	nadzieje	
i	 snują	plany	na	przyszłość.	Śmierć	dziecka	wszystko	
to	jednoznacznie	przekreśla,	pozostawiając	w	życiu	ro-
dziców	wielką	wyrwę	i	pustkę.	Często	pojawia	się	za-
zdrość	wobec	innych,	szczęśliwych	rodziców	i	pytanie,	
dlaczego	takie	doświadczenie	nie	spotkało	także	ich?
	 Dziecko	 starsze	 pozostawia	 wyraźny	 ślad	 
w	 psychospołecznej	 przestrzeni	 życia	 rodzinnego,	 bo-
wiem	 zdążono	 się	 już	 przyzwyczaić	 do	 jego	 obecno-
ści.	Stało	się	ono	już	partnerem	codziennych	interakcji	
zachodzących	w	systemie	 rodzinnym,	 stąd	 jego	strata	
bywa	 odczuwana	 szczególnie	 boleśnie.	 Fakt	 ten	 czę-
sto	 staje	 się	 przyczyną	 myśli,	 a	 nawet	 decyzji	 samo-
bójczych	 wśród	 pozostałych	 członków	 systemu.	 To-
warzyszenie	 umierającemu	 dziecku	 jest	 dla	 rodziców	
szczególnie	 trudne,	 bowiem	zdają	 sobie	oni	 sprawę	z	
niewielkiej	 ilości	 wspólnego	 czasu,	 która	 im	 została,	
dlatego	 też	 śmierć	 powoduje	 wielkie	 rozgoryczenie	 
i	jest	powodem	podejmowania	skrajnych	decyzji.	
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	 Mówiąc	o	 śmierci	warto	przyjrzeć	 się,	 jak	 jej	
fakt	odbierają	także	same	dzieci,	często	mają	one	żal	do	
zmarłych,	że	tak	długo	nie	wracają.	Dzieci	często	trak-
tują	śmierć	jako	coś	odwracalnego.	Faktem	jest,	że	nie	
można	od	dziecka	odsuwać	świadomości	śmierci,	war-
to	 jest	 stworzyć	 płaszczyznę,	 na	 której	 dziecko	może	
wyrazić	swój	ból,	lęk	i	inne	negatywne	emocje,	tak	aby	
nie	musiało	ono	nic	w	sobie	tłumić.	Bardzo	poważnym	
błędem	 jest	 przemilczenie	 tematyki	 śmierci	 wobec	
dziecka.	Ono	potrzebuje	konkretnej	i	pełnej	wiedzy	na	
ten	temat.	Lepiej	 jest	powiedzieć	dziecku	prawdę,	niż	
zignorować	trudne	tematy.	
	 W	przypadku	żałoby	przeżywanej	przez	dziec-
ko	warto	wspomnieć,	że	czasem	pojawiają	się	też	skut-
ki	braku	intensywnego	kontaktu	ze	zmarłym	rodzicem,	
czy	też	ze	zmarłym	rodzeństwem,	można	tu	wymienić	
powrót	 do:	 gaworzenia,	 smoczka	 i	moczenia	 się,	 póź-
niej	może	nastąpić	 skłonność	do	depresji,	 a	 nawet	 sa-
mobójstwa.	Nie	można	też	nie	wspomnieć	o	tym,	jakie	
spustoszenie	 przynosi	 śmierć	 w	 podsystemie	 małżeń-
skim.	Śmierć	męża	czy	żony	niesie	dla	pozostającego	
przy	życiu	małżonka	nową	sytuację	społeczną,	a	wraz	
z	 tym	 nowe	 zadania	 i	 problemy.	 Osoba	 owdowiała	
przestaje	być	jednym	z	partnerów	w	parze	małżeńskiej.	
Wszystkie	 dotychczasowe	obowiązki	musi	 realizować	
w	pojedynkę.	Jeśli	ma	dzieci,	to	staje	się	samotnie	wy-
chowującym	rodzicem.	
	 Ten	nagły	 przeskok	 i	 związana	 z	 tym	zmiana	
ról	nie	jest	dla	osoby	owdowiałej	wydarzeniem	łatwym.	
Rodzice	 samotnie	wychowujący	małe,	 bądź	 dorastają-
ce	 dzieci,	 z	 natury	 rzeczy	 napotykają	wiele	 trudności	
wychowawczych,	w	których	poczet	możemy	zaliczyć:	
nieposłuszeństwo,	kłopoty	z	nauką	i	trudności	w	poro-
zumieniu.	Oprócz	tego	należy	także	uwzględnić	aspekt	
ekonomiczny,	 który	 w	 przypadku	 owdowienia	 jest	
czasem	bardzo	ważny.	Szczególnie,	jeśli	umrze	współ-
małżonek	 utrzymujący	 dzięki	 swoim	 dochodom	 całą	
rodzinę.	Taka	 sytuacja	wymusza	daleko	 idące	zmiany	 
w	aktywności	zawodowej	owdowiałego.	
	 Owdowienie	dotyczy	także	sfery	 towarzyskiej	

wspólnego	 życia,	 tzn.:	 wspólnych	 rozmów,	 spacerów,	
wycieczek,	 rozrywek	 i	 spędzania	wolnego	 czasu.	Ten	
właśnie	 czas	 zostaje	 wtedy	 wykorzystany	 na	 prowa-
dzenie	domu	i	przejmowanie	domowych	obowiązków	
zmarłego	współmałżonka.	
	 		Podsumowując	niniejsze	wywody	należy	pod-
kreślić,	 że	 każda	 śmierć	w	 obrębie	 systemu	 rodzinne-
go	 nie	 jest	wydarzeniem	 łatwym.	Warto	 pamiętać,	 że	
dochodzi	wtedy	 do	mniej	 lub	 bardziej	 poważnego	 za-
chwiania	w	równowadze	systemu	i	konieczne	jest,	aby	
stworzyć	warunki	do	nastania	nowej	 równowagi.	Nie-
stety	 związany	 z	 tym	 proces	 żałoby	 nie	 należy	 do	 ła-
twych	i	bywa	przeżywany	bardzo	burzliwie,	jako	pełen	
agresji	 i	 wyrzutów	 bunt.	 Duszpasterz	musi	 się	 liczyć	 
z	takimi	różnorodnymi	formami	żałoby	i	zdawać	sobie	
sprawę,	 że	 forma	 niesionego	 przez	 niego	 pocieszenia	
może	 nie	 zawsze	 odnieść	 oczekiwany	 skutek.	 Często	
bowiem	jego	obecność	będzie	odbierana,	jako	obecność	
reprezentanta	Tego,	który	odbiera	życie.
	 W	 ten	 oto	 sposób,	 rozważaniami	 na	 temat	
śmierci,	zakończyliśmy	nasze	przemyślenia	dotyczące	
różnych	wydarzeń	i	sytuacji,	które	są	udziałem	rodzin	
znajdujących	się	w	nieustannej	drodze	i	podlegających	
ciągłym	 przeobrażeniom.	 Jak	 zdążyliśmy	 zauważyć,	
istnieje	 bardzo	 szeroka	 i	 barwna	 gama	 rodzinnych	
„przygód”.
	 Chodzi	przede	wszystkim	o	to,	aby	ukazać	swo-
istą	wędrówkę	rodziny	na	przestrzeni	pokoleń.	Od	na-
rodzin	aż	po	śmierć.	W	tejże	wędrówce	niesamowicie	
istotne	bywają	założenia	systemowe,	o	których	przede	
wszystkim	 duszpasterze	 powinni	 pamiętać.	Warto	 bo-
wiem	wiedzieć,	że	każda	rodzina	ma	w	swojej	biografii	
mnóstwo	 zdarzeń,	 być	 może	 niekoniecznie	 takich	 sa-
mych,	jakie	powyżej	ukazano.	Ta	biografia	i	związane	
z	nią	doświadczenia,	odbijają	się	głębokim	piętnem	na	
aktualnych	wzorach	funkcjonowania	rodzinnego	syste-
mu.	 Jednocześnie	 stwarza	 ona	 duszpasterzowi	 szereg	
możliwości	i	sposobów	dotarcia	do	rodziny	i	 towarzy-
szenia	jej.	Jest	to	bardzo	istotne	z	systemowego	punktu	
widzenia	i	duszpasterz	nie	może	o	tym	zapomnieć.	

W	artykule	wykorzystano:
-	A.	Korczago,	Dziecko	wobec	śmierci,	Kalendarz	Ewangelicki	1999,	Bielsko	–	Biała	1998,
-	J.	Gryniakow,	Duszpasterstwo	ewangelickie,	Warszawa	1980,
-	R.	Jerneizig,	Leitfaden	zur	Trauertherapie	und	Trauerberatung,	Goettingen	1991,
-	M.	Ogryzko-Wiewiórkowska,	Rodzina	w	obliczu	śmierci,	studium	socjologiczne,	Lublin	1992,	
-	M.	Ogryzko-Wiewiórkowska,	Rodzina	i	śmierć,	Lublin	1994,	
-	A.	Korczago,	Na	ostatnim	szlaku	-	przygotowanie	i	towarzyszenie	umierającemu,	cz.	1,	Zwiastun	Ewangelicki	6/98,	
-	A.	Korczago,	Przeżywanie	żałoby	–	żal	i	jego	przezwyciężanie,	Zwiastun	Ewangelicki	22/2002
-	A.	Korczago,	„Dokąd?”	–	do	Emaus	pocieszenia,	do	Galilei	spotkania,	do	Jerozolimy	świadectwa!,	Zwiastun	Ewangelicki	8/2003

 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim 
utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać 
mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza.

2	Kor	1,3-4

ks.	Wojciech	Pracki
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Filmowy pamflet na Marcina Lutra, 
czyli „Luter i rewolucja protestancka” 

Grzegorza Brauna

	 W	roku	obchodów	500-lecia	Reformacji		ukazały	się		artykuły,	publikacje	książkowe	czy	nawet	filmy	o	cha-
rakterze	nie	zawsze	protestantom	przyjazne.	W	bieżącym	numerze	„Wieści”	publikujemy	recenzję	filmu	Grzegorza	
Brauna	„Luter	i	rewolucja	protestancka”	autorstwa	Sebastiana	Madejskiego,	studenta	V	roku	Chrześcijańskiej	
Akademii	Teologicznej	w	Warszawie.	Sebastian	Madejski	jest	aktywnym	członkiem	Koła		Teologów	Ewangelickich	
na	CHAT,	zainteresowanym	w	ekumenii,	szczególnie	relacjami	z	Kościołem	Rzymskokatolickim.		W	kolejnym	nu-
merze	„Wieści”	zamieścimy	recenzję	książki	Pawła	Lisickiego	„Luter. Ciemna strona  rewolucji”	Dziękujemy	
Panu	Sebastianowi	za	zgodę	na	publikację	recenzji.	

(Jan	Król)	
	 W	 filmie,	 a	w	 zasadzie	w	 pamflecie	 o	Marci-
nie	Lutrze,	bo	koniec	końców	tym	jest	obraz	Grzegorza	
Brauna,	zatytułowany	„Luter	i	rewolucja	protestancka”,	
nie	znajdzie	się	chyba	ani	jednego	słowa	przychylnego	
temu	teologowi.	Wręcz	przeciwnie,	nawet	nie	nazywa	
się	go	teologiem,	tłumacząc,	że	był	jedynie	prawnikiem,	
co	jest	na	początku	filmu	rażącym	lapsusem,	żeby	nie	
powiedzieć	fatalnym	błędem	merytorycznym.
	 Im	dłużej	oglądałem	ten	dokument,	 tym	więk-
sze	 miałem	 oczy,	 nie	 z	 powodu	 przedstawianej	 tam	
„prawdy”,	którą	próbowały	mi	udowodnić	różne	autory-
tety	–	profesorowie,	księża,	kardynałowie,	filozofowie,	
historycy	–	lecz	z	powodu	lawiny	jawnych	manipulacji	
danymi	i	cytatami,	rzekomo	uczciwymi	i	„nowo-odkry-
tymi”	badaniami	na	 temat	Lutra.	Czy	są	 to	na	pewno	
„nowe”	dane	i	„zatajone	przed	nami	fakty”	odkryte	do-
piero	niedawno	przez	niedoszłego	prezydenta	Rzeczpo-
spolitej	Polskiej?	Postaram	się	pokazać,	 że	Braun	nie	
odkrył	Ameryki,	 a	nawet	pomylił	 ją	 co	najmniej	 z	 In-
diami.
	 Film	 opiera	 się	 podobnie	 jak	 książka	 Pawła	
Lisickiego,	 „Luter.	 Ciemna	 strona	 rewolucji”	 [1]	 na	
osobliwym	założeniu,	że	Reformacja	w	XVI	wieku	nie	
była	reformą,	lecz	rewolucją,	która	od	początku	miała	
na	 celu	 zniszczenie	 idealnego	 porządku	 średniowiecz-
nej	christianitas	[2].	Jest	to	pogląd	przeciwny	temu	co	
reprezentuje	wielu	współczesnych	badaczy	katolickich,	
między	innymi	papież	Franciszek,	dowodem	na	to	jest	
jego	wypowiedź	na	konferencji	prasowej,	podczas	któ-
rej	wprost	powiedział:	„intencje	Marcina	Lutra	nie	były	
błędne”	[3].
	 Do	tezy	o	Lutrze	jako	„rewolucjoniście”	przed-
stawiane	 są	widzowi	 „fakty”	 oraz	 cytaty,	 którymi	 au-
torzy	filmu	żonglują	 i	bez	podawania	odnośników	się	
posługują.	Niektóre	z	nich	zlepiają	w	jeden	cytat,	inne	
używają	w	celu	podbudowania	swoich	teorii.	Zatem	ta	
metoda	retoryczna	–	dobieranie	faktów	do	teorii,	już	na	
wstępie	wzbudziła	we	mnie	wątpliwości,	co	do	 rzetel-

ności	proponowanego	przez	Brauna	materiału.
	 Film	jest	daleki	od	bycia	bezstronnym	i	to	wi-
dać	po	„ekspertach”,	którzy	się	wypowiadają.	Nie	ma	
wśród	nich	protestantów,	ani	żadnego	z	wybitnych	ba-
daczy	biografii	Marcina	Lutra.	Jak	się	pod	koniec	filmu	
okazuje,	możliwe	że	twórcy	nie	są	chyba	nawet	katoli-
kami,	bo	od	krytyki	Lutra	płynnie	przechodzą	do	kryty-
ki	papieża	Franciszka	i	wydarzeń	w	Lund.
	 Na	 końcu	 filmu,	 widać	 to	 bardzo	 wyraźnie	 
w	słowach	Massimo	Viglione	 [4],	 który	mniej	więcej	 
w	91.	minucie	filmu	stwierdza	„to	 jest	moment	wybo-
ru,	 jeśli	 jesteś	 admiratorem	Lutra,	 nie	 jesteś	 już	 kato-
likiem”.	 Jestem	ciekaw	czy	powiedziałby	 to	 autorowi	
słów:	„Naukowe	badania	uczonych,	tak	ewangelickich,	
jak	 i	 katolickich,	 badania,	 w	 których	 już	 osiągnięto	
znaczną	 zbieżność	 poglądów,	 doprowadziły	 do	 nakre-
ślenia	 pełniejszego	 i	 bardziej	 zróżnicowanego	 obrazu	
osobowości	 Lutra	 oraz	 skomplikowanego	 wątku	 rze-
czywistości	 historycznej,	 społecznej,	 politycznej	 i	 ko-
ścielnej	pierwszej	połowy	XVI	wieku.	W	konsekwencji	
została	 przekonywująco	 ukazana	 głęboka	 religijność	
Lutra,	 którą	 powodowany,	 stawiał	 z	 gorącą	 namiętno-
ścią	pytania	na	 temat	wiecznego	zbawienia”[5].	Są	 to	
oczywiście	 słowa	 znanego	 ekumenisty	 papieża	 Jana	
Pawła	II.
	 Film	 jest	 krytyką	 Lutra,	 ale	 też	 ekumenizmu	
w	ogóle.	W	92.	minucie	padają	 słowa:	 „Jeśli	Kościół	
zamiast	przeciwstawiać	się	luteranizmowi	obejmuje	go	
w	ekumenicznym	uścisku,	 to	obejmuje	 trupa	w	stanie	
głębokiego	 rozkładu”.	 Jest	 to	 aluzja	 do	 pojednawcze-
go	 uścisku	 papieża	 Franciszka	 z	 arcybiskup	 Uppsali	
Antje	 Jackelén.	 Dla	 mnie	 jako	 luteranina	 wydaje	 się	
co	najmniej	 ironiczne,	kiedy	 słyszę	z	ust	 zagorzałych	
katolików	krytykę	papieża.	Jest	w	tym	chichot	historii,	
że	 ortodoksyjni	 katolicy	muszą	 posługiwać	 się	współ-
czesnym	wynalazkiem	Internetu	i	filmu,	by	niczym	jak	
niegdyś	 Luter	 (za	 pomocą	 wydrukowanych	 broszur)	
krytykować	poczynania	Rzymu.
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	 W	 91.	 minucie	 filmu	 pada	 teza,	 z	 którą	 się	 
w	całości	zgadzam,	„w	ostatnich	50	latach	rozwinął	się	
„proces	 protestantyzacji	 Kościoła	 Katolickiego:”	 –	 pi-
sałem	o	tym	kiedyś	na	blogu	[6].	Prof.	Robert	de	Mat-
tei,	który	wypowiada	te	słowa,	jest	przedstawiany	jako	
historyk	 Kościoła,	 jednak	 w	 tym	 zjawisku	 widzi	 on	
największe	 zło,	 ponieważ	 zrywa	 się	 z	 dotychczasową	
polemiką	antyluterańską	i	antyprotestancką	w	ogóle.
Tymczasem	autorzy	filmu	chcą	 jej	powrotu,	chcą	wal-
czyć	z	Lutrem,	z	Melanchtonem,	z	Kalwinem,	któremu	
też	się	obrywa	w	materiale	Grzegorza	Brauna.	Nie	wi-
dzą	przy	tym,	że	walcząc	z	nimi	zaczynają	już	walczyć	z	
nowym	nauczaniem	rzymskokatolickim,	które	zdystan-
sowało	się	do	narracji	soboru	w	Trydencie,	które	już	nie	
jest	wymierzone	w	Lutra,	lecz	próbuje	wyjść	wspólnie	
z	protestantami	naprzeciw	wyzwaniom	sekularyzacji	i	
nowoczesności.	Braun	i	jego	apostołowie	są	w	czasach	
Ignacego	Loyoli,	Franciszka	Salezego,	Piotra	Skargi	–	
imieniem	 tego	 ostatniego	 nazwali	 swoje	 stowarzysze-
nie	[7],	nie	polecam	go	uwadze	czytelnika,	który	dotarł	
do	tego	momentu	mojej	przydługiej	już	recenzji…
	 Jeśli	ktoś	 liczył	na	wymienianie	błędów	w	fil-
mie,	albo	ostrą	polemikę	z	zawartymi	tam	treściami,	to	
muszę	 rozczarować,	 tutaj	 nie	 zamierzam	 nic	 takiego	
stosować.	 Można	 by	 wymieniać	 nieścisłości	 w	 infor-
macjach	przekazanych	w	filmie,	np.	jest	teza	o	śmierci	
Lutra	po	 libacji	alkoholowej,	a	zaraz	potem	mówi	się,	
że	Luter	 się	powiesił.	Albo	mówi	 się	o	 rzekomym	za-
bójstwie,	 którego	 dopuścił	 się	 Luter,	 co	 jest	 żywcem	
wzięte	 z	 kontrreformacyjnej	 biografii	 Lutra	 Johanna	
Cochleusa,	 który	 początkowo	polemizował	 z	 pogląda-
mi	 Lutra,	 a	 gdy	 zabrakło	 mu	 argumentów	 teologicz-
nych,	zaczął	uderzać	w	Lutra	personalnie	wymyślając	
historie	i	paszkwile	na	jego	temat.
	 Nikt	 z	 teologów	 nie	 będzie	 dyskutować	 z	 by-
łym	 kandydatem	 na	 prezydenta	 Grzegorzem	 Brau-
nem,	bo	on	sam	tego	chce	 i	do	 tego	prowokuje.	Film	
w	swojej	 treści	atakuje	postać	Lutra	w	stylu	polemiki	
z	czasów	kontrreformacji	i	z	XIX	wieku,	zapominając,	
że	te	czasy	się	już	skończyły	na	Soborze	Watykańskim	
II.	Przytoczone	badania	wcale	nie	są	„nowoodkrytymi	
faktami”,	lecz	są	wyciągnięte	z	XVII-wiecznych	pism	
kontrreformacyjnych	 wymierzonych	 w	 Reformatora.	
Są	to	rzeczy	w	nowej,	atrakcyjnej	formie,	bo	pokazane	
przy	pomocy	obrazu,	animacji	i	ujęć	z	drona	–	jednak	 
w	treści	są	to	takie	same	paszkwile,	co	w	czasach	kontr-
reformacji.	Autorzy	nie	okryli	nic	nowego!
	 Braun	 –	 nie	 wiem	 dlaczego	 –	 uważa	 się	 za	
jednego	z	kontrreformatorów.	W	amatorskim	nagraniu	
opublikowanym	na	portalu	YouTube	staje	przed	pomni-
kiem	Lutra	w	Bielsku-Białej	i	stwierdza,	że	to	czas	by	
ten	obiekt	trafił	do	muzeum	komunizmu	w	„post-prote-
stanckiej”	Kozłówce	[8].
	 Protestantyzm	 jego	 zdaniem	 jest	 ściśle	 powią-

zany	z	nazizmem	i	komunizmem,	rewolucją	francuską	
i	bolszewicką,	przy	czym	nie	zauważa	faktu,	że	ani	we	
Francji,	 ani	w	Rosji	 reformacja	 nie	 odniosła	 sukcesu.	
Natomiast	 ideologią,	 którą	 się	 fascynował	 kanclerz	
III	Rzeszy	(notabene	katolik),	trafiła	na	podatny	grunt	 
w	 katolickich	 Włoszech.	 A	 może	 to	 czas,	 by	 Braun	
przejrzał	 na	oczy	 i	 zrozumiał,	 że	 nie	 żyjemy	w	 teolo-
gicznym	i	gospodarczym	XIX	wieku?	Może	to	czas,	by	
Braun	i	jemu	podobni	odkryli	fakt,	że	papieżem	nie	jest	
już	Leon	X,	lecz	Franciszek	I.
	 Nie	 nazywałbym	 Brauna	 konserwatystą,	 bo	 
z	 konserwatystą	 takim	 jak	Benedykt	XVI	można	 pro-
wadzić	 dialog.	 Papież	 ten	 był	 gotowy	 docenić	 naukę	
Lutra	o	usprawiedliwieniu	z	wiary	[9],	która	jest	bom-
bardowana	 przez	 obraz	 „Luter	 i	 rewolucja	 protestanc-
ka”.	 Braun	 jest	 raczej	 protestanckim	 katolikiem,	 tj.	
protestuje	 z	 niewiadomych	 nam	 przyczyn	 przeciwko	
ekumenicznej	działalności	współczesnych	papieży.	Sta-
je	 bardziej	 po	 stronie	 lefebrystów	 i	 sedewakantystów,	
którzy	marzą	o	powrocie	do	mszy	w	języku	łacińskim	
i	 do	 kontrreformacyjnych	 polemik.	Uważa	 się	 za	 bar-
dziej	katolickiego	od	papieża	i	taki	jest	w	moim	mnie-
maniu	cel	 jego	filmu	–	udowodnienie	ortodoksyjności	
twórców	tego	materiału	dokumentalnego.
	 Katolicyzm	reprezentowany	przez	twórców	fil-
mu	nie	jest	ortodoksyjny,	bo	nie	jest	zgody	z	linią	repre-
zentowaną	przez	Rzym.	Zwalczają	obraz	Lutra,	którego	
już	nie	ma.	Światowa	Federacja	Luterańska	odcięła	się	
od	 antyjudaistycznych	 pism	 Lutra	 oraz	 nie	 aprobuje	
jego	 decyzji	 dotyczącej	 zgody	 na	 bigamię	 Filipa	 He-
skiego.	Od	 tego	wszystkiego	protestantyzm	się	odciął	
[10].
	 Na	 koniec	 chcę	 serdecznie	 polecić	 każdemu	
film	Grzegorza	Brauna	–	nie	aby	przyjmować	wszystko,	
co	tam	jest	wypowiedziane	i	pokazane,	lecz	by	poczytać	
więcej	o	kontrowersyjnej	postaci,	jaką	był	Marcin	Luter.	
Nie	należy	go	czynić	świętym,	ani	też	nie	powinno	się	
go	 niesprawiedliwie	 demonizować.	 Po	 obejrzeniu	 fil-
mu	polecam	zaraz	udać	się	do	parafii	luterańskiej,	albo	
do	 innego	 zboru	 protestanckiego	 na	 nabożeństwo,	 by	
przekonać	się,	że	protestantyzm	nie	jest	–	jakby	chciał	
tego	 Grzegorz	 Braun	 –	 dziełem	 opętanego	 przez	 sza-
tana	Marcina	 Lutra.	 Protestantyzm	 nie	 jest	 protestem	
przeciwko	 katolicyzmowi	 –	 wręcz	 przeciwnie,	 jest	
wezwaniem	 do	 świadczenia	 o	 Ewangelii	 (z	 łac.	 pro-
testari	–	 świadczyć	o…)[11].	Poza	 tym	protestantyzm	
nie	zaczyna	i	nie	kończy	się	na	mnichu	z	Wittenbergi,	
mimo	że	autorzy	filmu	 i	wszyscy	krytycy	protestanty-
zmu	i	ekumenizmu	takie	brawurowe	założenie	wydają	
się	przyjmować.
	 Naprawdę	 chciałbym	zrozumieć	 pana	Grzego-
rza	Brauna	i	pojąć,	skąd	u	niego	taka	nienawiść	do	re-
formatora	Marcina	Lutra	i	całego	protestantyzmu?	Film	
Brauna	wpisuje	się	w	serię	antyprotestanckich	publika-
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cji,	które	tworzą	ks.	Tadeusz	Guz,	Paweł	Lisicki,	a	teraz	
były	kandydat	na	prezydenta	Grzegorz	Braun.	Jest	też	
polemicznym		dokumentem	o	charakterze	antyeuropej-
skim.
	 Na	 materiale	 jest	 watermark	 „NO4EU”,	 co	
może	być	rozumiane	jako	sprzeciw	przeciwko	Unii	Eu-
ropejskiej	(ang.	No	for	European	Union).	Możliwe,	że	
twórcom	wcale	nie	zależy	na	uświadamianiu	protestan-

tów	o	błędach	luteranizmu,	lecz	za	ich	działalnością	sto-
ją	czysto	polityczne	intencje,	zmierzające	do	izolacjoni-
zmu	i	dystansowaniu	się	od	instytucji	Unii	Europejskiej	
i	krajów	o	innych	poglądach	religijnych?	Jednak	to	są	
już	kwestie	polityczne,	których	nie	zamierzam	podno-
sić	w	tej	recenzji	napisanej	z	punktu	widzenia	teologa	
protestanckiego.

Sebastian	Madejski

[1]	Polecam	recenzję	Michała	Gadzińskiego	na	portalu	histmag.org:	https://histmag.org/Pawel-Lisicki-Luter.-Ciemna-strona-rewolucji-recenzja-16218
[2]	W	filmie	panuje	naiwne	przeświadczenie,	że	średniowieczna	Europa	była	jednolita	i	pozbawiona	jakichkolwiek	konfliktów	do	czasów	Reformacji
[3]	https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,4514,papiez-intencje-marcina-lutra-nie-byly-bledne.html	
[4]	Włoski	eseista	i	publicysta	katolicki,	współredaktor	konserwatywnego	przeglądu	„Radici	Cristiane”.
[5]	http://laboratorium.wiez.pl/2016/10/31/czego-nas-nauczyl-marcin-luter/	
[6]	https://uczciwieprzedbogiem.wordpress.com/2017/10/31/czy-reformacja-sie-skonczyla/	[7]	http://www.piotrskarga.pl	
[8]	https://www.youtube.com/watch?v=ARo6S_Z2E4A&t=198s	
[9]	http://www.kosciol.pl/article.php/20081126012422753	
[10]https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dts-doc48-jewish-full.pdf	[	
[11]	https://de.wikipedia.org/wiki/Protestantismus

Nasyceni pośmiewiskiem

	 Odpowiedzią	 Senatu	 i	 Sejmu	 RP	 na	 prośbę	
Kościoła	Ewangelicko	 –	Augsburskiego	 uczczenia	 Ju-
bileuszu	500	lecia	Reformacji	była	nie	tylko	formalna	
odmowa,	ale	okazanie	całemu	ewangelicyzmowi	lekce-
ważenia,	więcej,	pogardy.
	 Werbalne	 wystawienie	 nas	 przez	 senatorów	 
i	posłów	na	pośmiewisko	pogrążyło	 i	mnie	w	smutku	
i	 przygnębieniu.	 Jednak	mój	 stan	psychicznej	 zapaści	
trwał	krótko.	Po	kilku	dniach	PAN	wyrwał	mnie	z	tego	
stanu	ducha.	Sprawił	to	poprzez	swoje	Słowo.	Jakie?

 „Zmiłuj	się	nad	nami,	Panie
	 zmiłuj	się	nad	nami,
	 bośmy	bardzo	nasyceni	wzgardą!
	 Dusza	nasza	nasycona	jest	bardzo
	 pośmiewiskiem	zadufanych	w	sobie
	 wzgardą	pyszałków.”				Psalm	123,3-4

	 To	Niewidzialny	–	Jedyny	-	Wybawiciel	posta-
wił	mnie	 ponownie	 przy	 sobie	 na	 skale	 radosnej	wia-
ry.	Usunął	z	mojej	duszy	wszystkie	negatywne	emocje	
wywołane	wypowiedziami	senatorów	i	posłów.	Tym	sa-
mym	zostałem	uwolniony	od	jakiegokolwiek	żalu	pod	
adresem	władz!
	 PAN	 Kościoła	 -	 Chrystus	 -	 każe	 pamiętać	 
o	konsekwencjach	głoszenia	Jego	Ewangelii,	umiłowa-
nia	Go.	Świat	nigdy	nie	okazywał	zrozumienia	dla	po-

stawy	oddania	się	sercem		Zbawicielowi,	powierzenia	
Mu	swojego	losu.	„...	zatkali	uszy	swoje	i	razem	rzucili	
się	na	niego.”(Dz.Ap.7,57)
	 Jesteśmy	 wdzięczni	 za	 miejsce	 i	 czas	 naszej	
ziemskiej	 egzystencji,	 za	 wolność,	 za	 możliwość	 ko-
rzystania	 z	 inspiracji	 Reformacji	 prowadzącej	 ciągle	
na	nowo	do	Chrystusa.	A	to,	że	spotyka	nas	nieraz	po-
garda	ze	strony	większości,	jest	tylko	potwierdzeniem	
słów	Zbawiciela:	„Jeśli	Mnie	prześladowali	i	was	prze-
śladować	 będą.”	 Jan15,20	 Taka	 jest	 cena	 korzystania	
z	absolutnej	wolności	 jaką	daje	Chrystus.	Z	takim	sta-
nem	rzeczy	godzili	się	Apostołowie.	Jeden	z	nich,	Pa-
weł	wyzna:”..	staliśmy	się	jak	śmiecie	tego	świata,	jak	
omieciny	u	wszystkich	aż	dotąd.”	1	Kor	4,13		„..mam	
upodobanie	 w	 słabościach,	 w	 zniewagach,	 w	 potrze-
bach,	w	prześladowaniach,	w		uciskach	dla	Chrystusa.”	
2	Kor.2,10
	 Co	 zatem	 zabieramy	 dalej	 w	 drogę	 za	 PA-
NEM	–	BOGIEM,	który	będąc	w	ludzkiej	postaci	sam	
doświadczył:	odrzucenia,	pogardy,	wyśmiania,	oplucia	 
i	 w	 końcu	 ukrzyżowania?	 	 Zabieram	 dar	 łaski	 Chry-
stusa;	pewność	zbawienia,	 radość	z	 	wybawienia.	 (Ps	
51,14).
W	 naszym	 naśladowaniu	 Jezusa	 Chrystusa	 utwierdza		 
i	94.	Teza	Lutra:	 „	Należy	upominać	chrześcijan,	 aby	
usiłowali	 iść	 za	Chrystusem	 jako	 	głową	 swoją	przez	
krzyż,	śmierć	i	piekło.”	Dodamy;	do	chwały.

ks.	Jan	Kozieł

 „Miłosierdzie Boże jest jak niebo, które zawsze znajduje się nad nami. 
Pod tym dachem czujemy się bezpiecznie bez względu na to, gdzie jesteśmy.                            

                                                                                                                   Marcin Luter
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WARUNEK   ZDROWIA   DUCHOWEGO

„Miłość	bliźniemu	złego	nie	wyrządza;
wypełnieniem	więc	zakonu	jest	miłość”

List	do	Rzymian	13,10

	 Kochaj,	kochaj,	kochaj!	Nigdy	nie	możesz	za	dużo	kochać.	Ale	kochaj	w	czystości	Ducha	Chrystusowego,	
który	nigdy	nie	szuka	swego	czy		własnej	korzyści,	a	nawet	własnego	zadowolenia.	Oto	jeden	z	warunków	zdro-
wia	duchowego.
	 Drugim	warunkiem	 jest	wdzięczność.	Gdy	 nas	 przepełnia	 uczucie	wdzięczności,	 jesteśmy	 otwarci	 do	
przyjmowania	wciąż	nowych	dowodów	łaski,	a	to	sprawia,	że	nasz	kontakt	z	Bogiem	jest	ciągle	żywy	i	nie	za-
kłócony.	Tak	wypełniają	się	warunki	zdrowia	psychicznego	i	duchowego.	Bowiem	żywa	wymiana,	jaka	zachodzi	
między	nami,	a	Bożą	mocą,		wpływa	uzdrawiająco	na	całą	naszą	istotę.	Duchową	i	fizyczną.

																																																																																																																(	Matka	Ewa	)	

	 Kto	kocha,	nie	rządzi	drugimi,	nie	uzależnia	ich	od	siebie.	Miłość	jest	jak	nauka	jazdy	na	rowerze.	Dziec-
ko,	ucząc	się	jeździć,	musi	być	tyleż	podtrzymywane	co	i	swobodne.	Kto	kocha,	nie	wyróżnia	nikogo,	nie	szere-
guje,	ale	pomaga	drugiemu	uwierzyć	w	siebie.	Kto	kocha	kwiaty,	nie	zrywa	ich	dla	siebie,	nie	depcze	ich:	pozwala	
im	wspaniale	rozkwitać.

„Słabego	w	wierze	przyjmujcie,	nie	wdając	się	w	ocenę	jego	poglądów.”
																																																																																																			List	Św.	Pawła	do	Rzymian	14,1

                                                               
																																																																																							udostępniła:	Grażyna	Cimała

Nocna modlitwa Jezusa

I bardzo rano przede dniem wstawszy, wyszedł i odszedł 
na puste miejsce i tam się modlił. Marek l, 35. 

Przez	miasto	w	mrokach	nocy	i	w	śnie	pogrążone,
Gdy	nic	nie	zapowiada	dalekiego	świtu,	
Cichutko	idzie	Jezus	i	podąża	w	stronę,

Skąd	ścieżka	wąska	wiedzie	do	górskiego	szczytu.	
Tam	Mu	we	nie	zakłóci	wielkiej	nocnej	ciszy,	

Tam	mówiąc	ze	Swym	Ojcem	—	Jego	głos	usłyszy.
Wkrótce	wszystko	poza	Nim	zwolna	się	zapadło

I	mrokiem	otulone	pozostało	w	dole:
Miasto	i	ledwie	lśniące	jeziora	zwierciadło,
Objęte	przez	sylwetki	czarnych	gór	w	półkole,	
A	firmament	ponad	Nim	wkoło	roziskrzony	—	
To	patrzą	Nań	z	Królestwa	Ojca	gwiazd	miliony.
Tu	na	pustej	wyżynie	Zbawca	świata	staje

I	—	chociaż	Mu	na	niebie	jest	wszelka	moc	dana	
I	na	ziemi	shołdować	mógłby	wszystkie	kraje	—

Pokornie	przed	Swym	-	Ojcem	pada	na	kolana,	
Z	podzięką	składa	Jemu	dokonane	dzieła,	

Z	prośbą,	by	wola	Ojca	myśl	nowych	wen	tchnęła.
Powierza	Ojcu	ludzkie	upadki	i	grzechy,
Wszystko,	co	ludzi	trwoży	i	dręczy	i	boli,	
I	tych,	co	potrzebują	niebiańskiej	pociechy,

I	tych,	co	chcą	wyrwania	z	nieszczęść	i	niedoli,	
I	tych	nieszczęsnych,	którzy	u	stóp	Mu	się	kładą	
Kiedy	zwycięża	w	walce	z	szatanów	gromadą.
A	później	długo	prosi	—	lecz	o	nic	dla	siebie:
Wie,	czego	potrzebują	nieszczęśników	tłumy,	

Którym	chce	w	najsłuszniejszej	pomagać	potrzebie
I	o	pokój,	co	wyższy	nad	ludzkie	rozumy...	

Noc	mija...	gdy	uczniowie	znajdą	Go	po	nocy,	
Ujrzą	w	Nim	swego	Zbawcę,	w	pełni	boskich	mocy.
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   04.03.1678: w	Wenecji	urodził	się	Antonio Vivaldi,	
pierwszy	z	sześciorga	dzieci	Giambattisty	i	krawcowej	
Camilli	Cacicchio.		Swój	talent	muzyczny	i	tajniki	gry	
na	 skrzypcach	 opanował	 pod	 okiem	 ojca	 Giambatti-
sty,	 z	 zawodu	 fryzjera,	 a	 także	 skrzypka	w	orkiestrze	
bazyliki	 św.	Marka.	Choroba,	 prawdopodobnie	 astma,	 
a	 także	 trudne	 warunki	 materialne	 sprawiły,	 że	Anto-
nia	przeznaczono	do	 stanu	duchownego.	Kształcił	 się	
w	szkołach	przyparafialnych.	W	1693	r.	przyjął	tonsurę,	
święcenia	kapłańskie	otrzymał	w	1703	 r.	 Jednakże	ze	
względu	na	kłopoty	zdrowotne,	został	zwolniony	z	obo-
wiązków	kościelnych	i	mógł	całkowicie	poświęcić	się	
muzyce.	Od	tego	czasu	przylgnął	do	niego	epitet	„rude-
go	księdza”.	W	tymże	roku	otrzymał	posadę	kierowni-
ka	chóru	w	Ospedale	della	Pietá,	w	jednym	z	czterech	
sierocińców	w	Wenecji.	Jego	opiece	poruczono	osiero-
cone	dziewczęta	 i	młode	prostytutki;	pod	 jego	kierun-
kiem	 otrzymywały	 solidne	 wykształcenie	 muzyczne	
na	 takim	 poziomie,	 że	 z	 powodzeniem	 rywalizowały	 
z	innymi	chórami,	sam	zaś	mistrz,	niezwykle	pracowity,	
nie	tylko	pełnił	funkcję	wychowawcy,	nauczyciela,	dy-
rygenta,	ale	też	skrzypka	wirtuoza	i	kompozytora.	Już	
wówczas	opublikował	pierwsze	„12	Suonate	da	camera	
a	tre”.	Komponował	z	łatwością,	był	nowatorem	gry	na	
skrzypcach,	wirtuozem	w	kompozycji	i	wykonaniu.	Po	
około	2	–	letniej	przerwie	w	1711	r.	wrócił	do	Ospedale	
della	Pietá.	Nawiązał	 też	wówczas	kontakt	z	 teatrami,	
znajdując	 ujście	 dla	 swojego	 talentu	 także	w	muzyce	
dramatycznej.	Świadczy	o	 tym	 fakt,	 że	 skomponował	
48	oper.	Jego	sława	przekroczyła	mury	Wenecji.	W	la-
tach	 1718	 -	 1720	 cieszył	 się	 angażem	 u	 namiestnika	
Mantui	magrabiego	Philippa	von	Hessen	–	Darmstadt.	
Tam	poznał	śpiewaczkę	Annę	Giraud;	rychło	współpra-
ca	artystyczna	przekształciła	się	w	serdeczną,	co	spotka-
ło	się	ze	złośliwą	satyrą	pod	adresem	„rudego	księdza”.	
W	 tym	 to	 czasie	 powstało	 jego	 najbardziej	 popularne	
dzieło	orkiestrowe	muzyki	programowo	–	ilustracyjnej	
„Cztery	pory	roku”,	cieszące	się	wówczas	najwyższym	
uznaniem	we	Francji.	Także	dla	dworu	francuskiego	Vi-
valdi	skomponował	trzy	serenady.	Gdy	w	1726	r.	wrócił	
do	Wenecji,	nie	znalazł	uznania	dla	swoich	oper,	gdyż	

Wenecja	upajała	się	wówczas	
operą	 neapolitańską.	Vivaldi	
próbował	 więc	 zdobyć	miej-
sce	 dla	 siebie	 we	 Florencji,	
Livorni	 i	 Treviso,	 podróżo-
wał	po	Europie	(Amsterdam	–	
1738,	Praga	–	1730	(?),	Graz	
1730),	koncertował,	wreszcie	w	1735	r.	odzyskał	posa-
dę	w	Ospedale	della	Pietá.	Ostatnie	lata	mistrza	muzy-
ki	barokowej	są	nieznane.	W	1740	r.	osiadł	w	Wiedniu	 
i	tam	zmarł		28.07.1741	r.	w	biedzie	i	w	zapomnieniu.	
Musiało	minąć	 prawie	 dwieście	 lat,	 gdy	 na	 nowo	 od-
czytano	 i	 odkryto	 talent	 Jana	Sebastiana	Bacha,	wraz	
z	nim	przypomniano	także	arcydzieła	muzyki	Antonio	
Vivaldiego,	 twórcy	 koncertów	barokowych	 o	 barwnej		
instrumentacji	i	opanowania	wymagającej	techniki	gry	
na	skrzypcach.	Mimo,	iż	po	dzień	dzisiejszy	pełna	lista	
jego	utworów	nie	jest	kompletna,	dorobek	kompozytor-
ski	 jest	 imponujący.	 Oprócz	wspomnianych	 oper	 jest	
twórcą	97	pieśni,	39	utworów	chóralnych,	ponad	500	
koncertów,	101	utworów	muzyki	kameralnej	 i	 innych	
form	muzycznych.	Krytykowany	za	życia	 za	„nadpro-
dukcję”	 bezwartościowych,	 silących	 się	 na	 oryginal-
ność	stylu	utworów,	dziś	zaliczany	 jest	do	czołowych	
twórców	muzyki	barokowej	Europy.	

**********
   06.03.1568: zmarł	 Józef Struś,	 lekarz,	 podróżnik,	
prof.	medycyny	w	Padwie,	lekarz	przyboczny	na	dwo-
rach	królewskich,	autor	5	–	tomowej	pracy	o	tętnie,	tłu-
macz,	poeta.	Patrz:	odc.	153,	„Wieści	Wyższobramskie”	
2010/12,	s.	15.	

**********
   08.03.1968:	zmarł	dr Leon Wolf,	adwokat	we	Frysz-
tacie,	 prezes	 Związku	 Śląskich	 Katolików,	 wydawca	
„Gazety	Kresowej”,	poseł	do	parlamentu	w	Pradze,		ini-
cjator	Związku	Polaków	w	Czechosłowacji.	Patrz:	„In-
formator	Parafialny”	2008/04,	s.	11.	

**********
   11.03.1943: w	Bładnicach	Dolnych	urodził	 się	Jan 
Chmiel.	 Zdobył	 zawód	 technika	 chemika	 i	 pedagoga,	
ale	 przez	 całe	 dorosłe	 życie	 był	 żarliwym	 entuzjastą	 
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i	 krzewicielem	 muzyki,	 miłośnikiem	 folkloru	 Śląska	
Cieszyńskiego.	 Swoją	 karierę	 rozpoczął	 w	 orkiestrze	
dętej	 w	 Kuźni	 Ustroń	 (1957	 –	 1962).	 Także	 służąc	 
w	wojsku	w	Bytomiu,	był	zastępcą	kapelmistrza.	Gdy	 
w	1966	r.	uzyskał	pracę	w	charakterze	chemika	w	Od-
lewni	Żeliwa	w	Skoczowie,	przyczynił	się	do	reaktywo-
wania	orkiestry	zakładowej	i	przejął	nad	nią	batutę.	Rok	
później	w	rodzinnych	Bładnicach	założył	ewangelicki	
chór	 kościelny,	 którym	 kierował	 do	 2005	 r.;	 ponadto	
w	 latach	 1979	 –	 1985	 był	 dyrygentem	 chóru	 kościel-
nego	w	Wiśle.	 Z	 oboma	 chórami	 odbył	 kilka	wojaży	
artystycznych,	głównie	w	Niemczech.	 Inicjował	 i	pro-
wadził	także	Zespoły	Regionalne	przy	Kole	Gospodyń	
Wiejskich	w	Kowalach	(1970	–	1972),	potem	w	Chybiu,	
był	 szefem	Domu	Kultury	przy	Zakładzie	nr	5	Fabry-
ki	Samochodów	Małolitrażowych	w	Skoczowie	(1979	
–	 1985).	 	 Przez	 następne	 10	 lat	 (1985	 –	 1995)	 tamże	
był	 nauczycielem	 muzyki	 w	 Szkole	 Podstawowej	 nr	
2,	dyrygował	100	–	osobowym	chórem	szkolnym,	po-
nadto	opiekował	się	mniejszymi	zespołami	wokalnymi	 
w	Skoczowie	i	Kiczycach.	Przyczynił	się	także	do	wzno-
wienia	 działalności	 Zespołu	 Regionalnego	 „Jaworze”	
jako	jego	kierownik	artystyczny	(2004	–	2010).	W	2005	
r.	założył	i	kierował		Ludowym	Zespołem	Śpiewaczym	
„Tryton”	 przy	Miejskim	Domu	Kultury	w	 Skoczowie.	
Wreszcie	w	2010	r.	z	Jego	inicjatywy	powstał	Regional-
ny	Zespół	Śpiewaczy	przy	Kole	Gospodyń	Miejskich	
w	Grodźcu,	przejął	także	kierownictwo	artystyczne	Ze-
społu	Regionalnego	„Strumień”	w	Strumieniu.	
	 Umiał	posługiwać	się	zarówno	batutą,	jak	i	pió-
rem.	Od	2004	r.	pisał	wyłącznie	gwarą	cieszyńską.	Na	
łamach	 „Wieści	 Skoczowskich”	 opublikował	 78	 felie-
tonów	„Nie	bydymy	sie	gańbić”.	Wydał	cztery	tomiki	
poezji:	 „Wiersze	 gwarą	 haftowane”	 (2008),	 „Wiersze	
gwarą	 zdobióne”	 (2009),	 „Wiersze	 z	 gwary	wyplecio-
ne”	(2010),	„Do	rymu	po	naszymu”	(2011),	zaopatrzo-
ne	 dodatkowo	 w	 płytki	 CD	 oraz	 śpiewnik	 „Cieszyń-
skimi	dolinami	z	ludowymi	pieśniczkami”	(2012).	Jest	
także	 autorem	dwóch	utworów	 scenicznych:	 „Smowy	 
u	Hanki	w	Jaworzu”	i	„Jaworski	wiesieli”.	Przyznanego	
i	oczekiwanego	„Lauru	Srebrnej	Cieszynianki”	już	nie-
stety	nie	doczekał.	Nieoczekiwanie	zmarł	w	Strumieniu	
30.09.2013	 r.	 Spoczywa	 na	 cmentarzu	 ewangelickim	 
w	Wieszczętach	–	Kowalach.	

**********
   18.03.1943:	 w	 Sabniach	 zmarła	 powieściopisarka	
Helena Mniszkówna	 (właściwe	 nazwisko	Mniszek	 –	
Tchorznicka),	autorka	powieści	i	nowel	obyczajowych	
z	 życia	wyższych	 sfer.	Do	najbardziej	głośnej,	 cieszą-
cej	 się	 największą	 poczytnością	 była	 dwutomowa	 po-
wieść	„Trędowata”	(1909),	wielokrotnie	ekranizowana	
oraz	 jej	 uzupełnienie	 „Ordynat	Michorowski”	 (1910).	
Z	 innych	 wymieńmy	 powieści:	 „Panicz”	 (2	 tomy	 –	
1912),	 „Gehenna”	 (1914),	 „Pustelnik”	 (1919),	 „Verte”	

(1921),	 „Sfinks”	 (1922),	 „Królowa	 Gizella”	 (1925),	
„Dziedzictwo”	 (1927),	 „Powojenni”	 (1929)	 „Magnesy	
serc”	 (1930),	 a	 także	 zbiory	 nowel:	 „Zaszumiały	 pió-
ra”	(1911),	„Książęta	boru”	(1912).	Pośmiertnie	zosta-
ła	wydana	powieść	„Słońce”	(1993).	Ostatnia	powieść	
ukończona	w	1941	r.	roku	nosiła	tytuł	„Smak	miłości”.	
O	ile	początkowo	jej	utwory	spotykały	się	z	życzliwym	
przyjęciem,	 z	 czasem	 krytyka	 zaliczyła	 jej	 twórczość	
do	 stereotypowej,	 ograniczającej	 się	 do	 gloryfikacji	
życia	 dworskiego,	 pełnego	 intryg,	 ale	 zawsze	 kończą-
cych	się	lirycznym	finałem	wynikającym	z	wrodzonej	
szlachetności.	W	1951	 r.	wszystkie	 jej	utwory	zostały	
objęte	zapisem	cenzury,	gdyż	faworyzowały	dalekie	od	
jedynie	słusznej	tradycji	robotniczo	–	chłopskiej	ideały.	
Dopiero	w	1976	r.	„Trędowata”	wróciła	na	ekrany,	a	21	
lat	później	dostała	nawet	wystawienia	w	postaci	telewi-
zyjnego	serialu.	
	 Urodziła	 się	 24.05.1879	 r.	 w	 Kurczycach	 na	
Wołyniu.	Była	 córką	 ziemianina	Michała	 i	Marii.	 Sta-
ranne	wykształcenie	zdobyła	w	domu.	W	1898	r.	wyszła	
za	mąż	za	Władysława	Chyżyńskiego,	z	którym	w	Pla-
terowie	na	Litwie	przeżyła	zaledwie	5	 lat.	Po	śmierci	
męża	 wraz	 z	 córkami	 wróciła	 do	 rodziców,	 mieszka-
jących	 wówczas	 w	 	 Sabni	 koło	 Sokołowa	 Podlaskie-
go.	W	1910	r.	wyszła	ponownie	za	Antoniego	Rawicza	
Radomyskiego,	 przenosząc	 się	 do	 Rogal	 pod	 Łuko-
wem,	gdzie	obok	działalności	pisarskiej	dała	się	poznać	 
w	okolicy	jako	założycielka	ochronek	i	szkół	dla	dziew-
cząt.	Wkrótce	zresztą	wraz	z	mężem	przeniosła	się	do	
majątku	Kuchary	koło	Drobina	w	Płockiem.	Tu	w	1931	
r.	 pożegnała	 swojego	 drugiego	 męża.	 Gdy	 w	 1939	 r.	
Płockie	 zajęli	 Niemcy,	 została	 wyrzucona	 z	 majątku	
wraz	z	czwórką	córek.	Wróciła	wówczas	do	 rodziciel-
skiej	Sabni,	gdzie	pozostała	do	końca	życia.	Pochowana	
została	w	Zambrowie.	

**********
   18.03.1918:	 w	 górniczej	 rodzinie	 Karola	 i	 Marii	 
z	 Klimszów	w	Darkowie	 urodził	 się	 Józef Ondrusz. 
Od	 najmłodszych	 lat	 dzielił	 twardy	 chleb	 górniczej	
rodziny,	wyrastał	w	szacunku	do	pracy	i	do	Ziemi,	na	
której	wypadło	mu	żyć.	W	Darkowie	też	uczęszczał	do	
Polskiej	Szkoły	Ludowej,	potem	wydziałowej	w	pobli-
skim	 Frysztacie,	wreszcie	w	 1937	 r.	 ukończył	 polską	
paralelkę	w	Państwowym	Seminarium	Nauczycielskim	
w	Śląskiej	Ostrawie.	 Pracę	 znalazł	w	 szkole,	 z	 której	
wyszedł.	Od	razu	też	dał	się	poznać	jako	działacz	spo-
łeczny,	 jako	podharcmistrz	 założył	 drużynę	harcerską,	
dla	pisemka	„Ogniwo”	redagował		dział	harcerski,	dy-
rygował	 chórem	Macierzy	 Szkolnej.	Wiedziony	 prze-
czuciem,	na	czas	 II	wojny	światowej	zaszył	 się	w	do-
mowej,	przemyślnie	urządzonej	kryjówce.	Cały	wolny	
czas	poświęcił	studiowaniu	i	porządkowaniu	zdobytego	
materiału	 	 folklorystycznego:	 przysłów,	 facecji,	 róż-
nych	godek,	opowieści	i	bajek	ludowych.	Gdy	w	maju	
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1945	r.	Ziemia	Cieszyńska	uwolniona	została	spod	oku-
pacji	hitlerowskiej,	wyszedł	ze	swojej	dziupli	 i	pierw-
sze	 kroki	 skierował	 do	 swojej	 szkoły.	 Zmuszony	 do	
jej	opuszczenia	w	1946	r.,	dwa	lata	przepracował	jako	
nauczyciel	 w	 sąsiedniej	 wiosce	 za	 Olzą	 –	 w	 Pogwiz-
dowie,	po	czym	znów	wrócił	do	Darkowa.	Przez	cały	
czas	pomnażał	swoje	zbiory,	także	ekslibrisów	i	wzbo-
gacał	 swój	 dorobek	 publicystyczny.	 Były	 one	 już	 na	
tyle	wystarczające,	aby	rozpocząć	studia	doktoranckie	
w	Wyższej	Szkole	Pedagogicznej	w	Opolu,	 zakończo-
ne	w	listopadzie	1972	r.	nominacją	doktorską		za	pracę	
„Proza	 ludowa	 Śląska	 Cieszyńskiego	 w	 latach	 1845	 –	
1970”.	Już	w	1969	r.	został	pracownikiem	Okręgowego	
Instytutu	Pedagogicznego	w	Ostrawie.	Na	tym	odcinku	
pozostawił	17	podręczników	dla	początkowych	pięciu	
klas	 polskich	 szkół	 podstawowych	działających	na	 te-
renie	CzSR.	Ożywioną	działalność	społeczną	rozwijał	
w	Polskim	Związku	Kulturalno	–	Oświatowym	od	mo-
mentu	założenia	tej	organizacji	(1947),	przewodniczył	
Sekcji	Literacko	–	Artystycznej	SLA	 (1949	–	1959)	 i	
Sekcji	Folklorystycznej	(1965	–	1985),	był	członkiem	
redakcji	„Zwrotu”	(1949	–	1958,	tu	publikował	„Żywe	
teksty”),	redaktorem	„Jutrzenki”	(1950	–	1958	i	ponow-
nie	 1970	 –	 1973),	 współpracownikiem	 „Głosu	 Ludu”	 
i	innych	pism	zaolziańskich.	Był	znakomitym	prelegen-
tem	(m.in.	trzykrotnie	w	Kole	Przewodników	PTTK	w	
Cieszynie),	gawędziarzem,		współpracownikiem	redak-
cji	polskich	audycji	w	Rozgłośni	Czecho-Słowackiego	
Radia	w	Ostrawie,	autorem	30	słuchowisk	 radiowych.	
Regularnie	zasilał	łamy	„Kalendarza	Śląskiego”	i	jego	
poprzedników,	 „Biuletyn	 Ludoznawczy	 Sekcji	 Folk-
lorystycznej	PZKO”,	„Literaturę	Ludową”,	w	„Głosie	
Ludu”	opublikował	ponad	500	prezentacji	wydawnictw	
pod	 wspólnym	 tytułem	 „Nad	 otwartą	 książką”.	 Dzia-
łalność	 publicystyczną	 dopełniają	wydawnictwa	 zwar-
te,	 drukowane	 w	 Polsce	 i	 w	 Czechosłowacji,	 m.in.:	
„Przysłowia	 i	 powiedzenia	 ludowe	 ze	 Śląska	 Cieszyń-
skiego”	(1954),	„Przysłowia	i	przymówiska	ludowe	ze	
Śląska	Cieszyńskiego”	 (1960),	 „Godki	 śląskie”	 (1956,	
1973),	 „Śląskie	 opowieści	 ludowe”	 (1963),	 „Wysta-
wa	 ekslibrisów	 ze	 zbiorów	 Józefa	 Ondrusza”	 (1964),	
„Proza	 ludowa	górników	karwińskich”	 (1974),	 „Wspo-
minki	 okupacyjne”	 (1981),	 „Cudowny	 chleb”	 (1984),	 
„O	ptaszku	złotodzióbku	 i	 inne	baśnie”	 (1986),	„Słow-
nik	pijacki”	(1992),	a	także	liczne	przyczynki	w	pracach	
zbiorowych	 (dwutomowa	monografia	 „Płyniesz	Olzo”	
1970	 –	 1972).	 W	 rękopisie	 został	 słownik	 gwarowy	
regionu	karwińskiego,	obejmujący	ponad	10000	haseł	 
i	 inne	 prace.	 Posiadał	 zbiór	 kilku	 tysięcy	 ekslibrisów,	
był	wytrawnym	bibliofilem.	
	 Na	emeryturę	przeszedł	w	1978	r.	Powikłania	
rodzinne	 i	 śmierć	 ukochanego	 wnuczka	 	 były	 przy-
czyną	 załamania	 i	 prawie	 całkowitego	wyłączenia	 się	 
z	 życia	 społecznego.	 Zmarł	 w	 rodzinnym	 domku	 w	

Darkowie	27.05.1996	r.,	pochowany	został	na	cmenta-
rzu	ewangelickim	w	Stonawie.	

**********
   19.03.1918:	w	Cieszynie	na	Bobrku	urodził	się		Józef 
Gil,	syn	Franciszka	i	Anny	ze	Stołych.	Tam	też	uczęsz-
czał	do	Szkoły	Ćwiczeń	przy	Seminarium	Nauczyciel-
skim,	potem	do	szkoły	wydziałowej	 i	do	Szkoły	Han-
dlowej	 w	 Cieszynie,	 gdzie	 złożył	 egzamin	maturalny	
(1936).	Do	pracy	został	przyjęty	w	charakterze	prakty-
kanta	w	Ubezpieczalni	Społecznej.	Wkrótce	jednak	za-
silił	szeregi	bezrobotnych.	Zgłosił	się	więc	ochotniczo	
do	służby	w	IV	Pułku	Strzelców	Podhalańskich,	gdzie	
ukończył	 kurs	 podchorążych.	 Gdy	 zagrożenie	 wojną	
nie	pozostawiało	już	żadnej	wątpliwości,	zmobilizowa-
ny	 do	 3.	Batalionu	 	 IV	PSP,	 z	 którym	przeszedł	 cały	
szlak	 bojowy.	 Wzięty	 21	 09.1939	 r.	 do	 niewoli	 nie-
mieckiej,	zdołał	z	niej	zbiec.	Gdy	wrócił	do	Cieszyna,	
nie	długo	 cieszył	 się	 „wolnością”;	 8.04.1940	 r.	 został	
aresztowany	 i	 przekazany	 do	 Stalagu	 XI	 w	Altengra-
be,	 a	 następnie	 skierowany	 do	 robót	 przymusowych.	
Szczęśliwie	 doczekał	 uwolnienia	 20.04.1945	 r.	 Gdy	
wrócił	do	Cieszyna	zgłosił	się	do	służb	porządkowych	
Starostwa	Powiatowego,	17.05.	objął	stanowisko	sekre-
tarza,	 a	 następnie	kierownika	Wydziału	Kultury	Urzę-
du	Miejskiego	w	Cieszynie.	Z	 jego	 inicjatywy	 reakty-
wowane	było	Bobreckie	Koło	Macierzy	 i	wznowiona	
działalność	teatru	amatorskiego,	w	którym	udzielał	się	
jako	aktor	(1945	–	1948).	W	1965	r.	zaliczył	zaocznie	
Studium	Centralnej	Poradni	Amatorskiego	Ruchu	Arty-
stycznego		w	Płocku.	W	latach	1971	–	1983		pracował	 
w	 Miejskim	 Domu	 Kultury	 w	 Ustroniu	 Jaszowcu.		
Przez	cały	czas	nie	opuścił	szeregów	Macierzy,	udzielał	
się	w	Miejskim	Kole	nr	1,	przez	 szereg	 lat	był	 człon-
kiem	Zarządu	Głównego	Macierzy.	Gdzie	 tylko	mógł,	
jako	 znawca	 cieszyńskich	 tańców	 ludowych,	 udzielał	
się	jako	organizator	kursów	i	ofiarny	instruktor	różnych	
zespołów	 folklorystycznych.	 Dożył	 sędziwego	 wieku.	
Zmarł	10.08.2010	r.	Spoczął	na	bobreckim	cmentarzu.

**********
   20.03.1568:	 na	 zamku	w	Tapiawie	 koło	Królewca	
zmarł	 ostatni	 mistrz	 zakonu	 krzyżackiego,	 pierwszy	
książę	 luterańskiego	 księstwa	 pruskiego,	 założyciel	
uniwersytetu	w	Królewcu,	mecenas	ludzi	nauki	 i	sztu-
ki		książę Albrecht Hohenzollern.	Był	jednym	z	dzie-
sięciu	 synów	 Fryderyka	 Hohenzollerna,	 margrabiego	
brandenburskiego,	księcia	Ansbach	 i	Zofii	 Jagiellonki,	
córki	Kazimierza	Jagiellończyka,	króla	polskiego.	Uro-
dził	 się	w	Ansbach	17.05.1490	 r.	Przeznaczony	przez	
ojca	do	stanu	duchownego,	około	1500	r.	został	wysła-
ny	 na	 dwór	 arcybiskupa	 kolońskiego	 Hermana,	 wnet	
został	 obdarzony	 licznymi	 beneficjami,	 mając	 lat	 15	
został	kanonikiem.	Po	śmierci	opiekuna	w	1508	 r.	Al-
brecht	 wrócił	 do	 rodziców.	 Rok	 później	 uczestniczył	
jako	 rycerz	 u	 boku	 ojca,	w	wyprawie	 cesarza	Maksy-



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl18 Odwiedź naszą stronę:

miliana	 I	 do	Włoch,	 potem	 zatrzymał	 się	 na	 dworze	
Władysława	 Jagiellończyka,	 króla	 Czech	 i	 Węgier.	 
Z	 chwilą	 śmierci	mistrza	 krzyżackiego	 Fryderyka	 Sa-
skiego	 (14.12.1510)	 niespodziewanie	 otworzyła	 się	
przed	Albrechtem	wielka	 kariera.	 Chodziło	 o	 takiego	
kandydata,	który	swoim	pochodzeniem	i	powiązaniami	
rodzinnymi	mógłby	skutecznie	opierać	się	Polsce,	był	
ambitnym	i	twardym	Niemcem,	a	tego	Albrechtowi	nie	
brakowało.			13.02.1511	r.	w	jednym	dniu	został	przy-
jęty	do	zakonu	w	klasztorze	Zschillen	i	wybrany	wiel-
kim	mistrzem	zakonu	krzyżackiego.	Swoje	panowanie	
rozpoczął	 od	 zakwestionowania	 traktatu	 toruńskiego	
(1466)	uznawania	zwierzchnictwa	Polski	nad	Prusami	 
i	zakonem,	i	wszczął	starania	o	pomoc	cesarza		i	stanów	 
w	odzyskaniu	niezależności	zakonu.	Gdy	wreszcie	przy-
był	do	Prus	 jesienią	1512	 r.,	 odrzucał	wszelkie	próby	
ugodowego	rozwiązania	sporów	polsko	–	krzyżackich,	
intensywnie	 zabiegał	 o	 utworzenie	 ligi	 antypolskiej.	 
W	1517	r.	ponownie	udał	się	do	Rzeszy	w	poszukiwa-
niu	sprzymierzeńców,	zjednał	także	pomoc	cara	Wasyla	
za	 przyrzeczenie	 równego	 podziału	 zdobyczy	 teryto-
rialnych.	 	Tymczasem	 poddani	w	 Prusach	wcale	woj-
ny	z	Polską	nie	chcieli.	Jednak	rozmyślne	przedłużanie	
rokowań	i	parcie	do	konfliktu	zbrojnego	znużyło	stronę	
polską,	 zwłaszcza	 zagrożone	 Prusy	 Królewskie.	 Ze-
brany	w	Toruniu	sejm	koronny	wraz	ze	stanami	podjął	
uchwałę	o	rozpoczęciu	wojny.	Pod	koniec	grudnia	1519	
r.	wojska	polskie	pod	wodzą	hetmana	koronnego	Miko-
łaja	Firleja	weszły	do	Prus	Książęcych	i	choć	odniosły	
szereg	zwycięstw	i	stanęły	pod	murami	Królewca,	nie	
wykorzystały	okazji	do	włączenia	Państwa	Krzyżackie-
go	do	Polski.	Mistrz	nareszcie	docenił	beznadziejność	
położenia.	Za	pośrednictwem	Karola	V	i	króla	Węgier	
Ludwika	doszło	w	Toruniu	do	zawarcia	4–letniego	ro-
zejmu	 (5.04.1521).	 Skoro	 spór	miał	 rozstrzygnąć	 nie-
miecko-węgierski	 sąd	 rozjemczy,	 Albrecht	 próbował	
jeszcze	 wyjednać	 mniej	 dotkliwe	 dla	 Krzyżaków	 po-
stanowienia.	Do	sądu	jednak	nie	doszło.	Powodowany	
napływem	pobożności	w	beznadziejnej	sytuacji,	odbył	
w	1522	r.	pielgrzymkę	z	Królewca	do	Świętej	Lipki,	po	
czym	wyjechał	 do	 Frankonii,	 łudząc	 się	 angażem	 do-
wództwa	w	wojskach	 cesarskich.	Zatrzymał	 się	 także	 
w	Norymberdze,	gdzie	miał	okazję	słuchać	kazań	zwo-
lennika	 luteranizmu	 ks.	Andrzeja	 Osiandra.	 Rok	 póź-
niej,	jesienią,	Albert	stawił	się	u	samego	Marcina	Lutra	
w	Wittenberdze.	Wielki	reformator	w	obecności	Filipa	
Melanchtona	zachęcał	Albrechta	do	odrzucenia	reguły	
zakonnej	 i	 utworzenia	 świeckiego	 księstwa.	 Tymcza-
sem	w	1524	r.	w	Gdańsku	zawiązała	się	koalicja	państw	
nadbałtyckich	 przeciw	 Zakonowi;	 na	 domiar	 w	 Kró-
lestwie	 po	 uchwale	 sejmu	 w	 Piotrkowie	 jednoznacz-
nie	 podjęto	 przygotowywania	 wydalenia	 Krzyżaków	 
z	 Prus.	 Gdy	 zawiodły	wszelkie	 próby	 pozyskania	 po-
mocy	militarnej	ze	strony	cesarza,	Albrecht	postanowił	 

w	marcu	 1525	 r.	 podjąć	 wstępne	 rokowania	 z	 Króle-
stwem	Polskim.	Prowadzili	je	Jerzy	Hohenzollern,	ksią-
żę	karniowski	 i	 szwagier	Fryderyk	 II,	 książę	 legnicki,	
on	 sam	 zatrzymał	 się	 w	Bytomiu.	Wreszcie	Albrecht	
zjechał	 ze	 świtą	 do	 Krakowa;	 stosowny	 układ	 zo-
stał	zawarty	8.04.1525	 r.,	potwierdzony	dzień	później	 
w	 aktach	 królewskich	 Zygmunta	 Starego.	 10.04.1525	
r.		na	krakowskim	Rynku	odbyło	się	publiczne	złożenie	
hołdu	królowi	polskiemu	przez	Albrechta,	potwierdzo-
ne	przysięgą.	Prawa	sukcesyjne	uzyskali	bracia	księcia	
–	 Jerzy,	 	 Kazimierz	 i	 Jan	 z	 potomstwem,	 z	 zastrzeże-
niem	wcielenia	 lenna	 do	Polski	w	 przypadku	 śmierci	
wszystkich	sukcesorów.	Sam	Albrecht	uzyskał	godność	
senatora	Korony	i	prawo	zasiadania	u	boku	króla	w	ra-
dzie,	 na	 sejmach	 i	 sejmikach.	Krok	księcia	Albrechta	
wywołał	burzę	w	Rzeszy,	cesarz	Karol	V	nie	uznał	se-
kularyzacji	zakonu,	ustanowił	„antymistrza”	Waltera	v.	
Kronenberga	i	wezwał	Albrechta	przed	sąd	Rzeszy.	Na	
wniosek	tego	ostatniego,	Albrecht	zaocznie	został	obję-
ty	banicją	(19.01.1532)	przez	Trybunał	Rzeszy	w	Spirze.	
Jeszcze	przez	długie	lata	Krzyżacy	zabiegali	w	Rzeszy	
o	odbicie	ziem	Prus	Książęcych;	Albert	pozostał	jednak	
wiernym	 lennikiem	Królestwa,	 zamyślał	o	 sekularyza-
cji	Inflant,	o	następstwie	po	Jagiellonach	i	zachowaniu	
następstwa	Hohenzollernów	w	Prusach,	co	niestety	na-
stąpiło	w	1563	r.	i	miało	dla	Polski	fatalne	następstwa.	
Mimo,	iż	księcia	ominęła	możliwość	zdobycia	głębsze-
go	wykształcenia,	zdobywał	autorytet	 sprawnym	prze-
prowadzeniem	sekularyzacji,	przeniesieniem	stolicy	do	
Królewca	 i	zorganizowaniem	skutecznej	administracji	
w	Prusach,	zadbaniem	o	szkolnictwo,	czego	wyrazem	
było	 założenie	 biblioteki	 własnej	 i	 publicznej	 (1540),	
szkoły	 przygotowawczej	 (1541),	 a	 następnie	 uniwer-
sytetu	 w	 Królewcu	 (17.08.1844),	 początkowo	 bez	
przywilejów	papieskich	 i	 cesarskich,	 nadanych	 po	 16	
latach	przez	Zygmunta	Augusta	na	wzór	Uniwersytetu	
Krakowskiego.	W	krótkim	czasie	królewiecka	uczelnia	
stała	 się	 centrum	 kształcenia	 zwłaszcza	 innowierców.	
Powstałe	 w	 Królewcu	 drukarnie	 wydatnie	 przyczyni-
ły	 się	 do	 rozpowszechnienia	 literatury	 reformacyjnej,	
zarówno	 autorów	 zagranicznych	 i	w	 coraz	większym	
stopniu	krajowych,	za	przyzwoleniem	księcia	w	dużej	
części	 w	 języku	 polskim.	Właśnie	 w	 Królewcu	 spod	
pras	 drukarskich	 wyszło	 pierwsze	 polskie	 tłumacze-
nie	Nowego	Testamentu	Stanisława	Murzynowskiego	
(1551	–	1552)	oraz	pierwsza	postylla	polska	Grzegorza	
Orszaka	 (1556).	 Wiele	 uwagi	 poświęcał	 książę	 kwe-
stiom	 religii,	 uczęszczał	 na	 wykłady	 z	 zakresu	 teolo-
gii,	ustalał	porządek	nabożeństw,	osobiście	wizytował	
parafie,	dbał	o	rozwój	kościoła	krajowego,	pisał	nawet	
własne	rozmyślania	i	modlitwy.	Przez	wiele	lat	książę	
utrzymywał	szerokie	stosunki	z	protestancką	elitą	inte-
lektualną	i	polityczną	nie	tylko	w	kraju,	o	czym	świad-
czy	zachowana	bogata	korespondencja.	Niejeden	z	jej	
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przedstawicieli,	 a	 także	 młodzież,	 korzystała	 z	 jego	
szkatuły.	Ściągnął	też	do	Królewca	zapoznanego	przed	
laty	kaznodzieję	Andrzeja	Osiandra,	ale	gdy	ten	zaczął	
głosić	niezgodne	z	nauką	Lutra	poglądy,	doszło	do	po-
ważnego	 sporu	 teologicznego	 i	 spadku	 znaczenia	 uni-
wersytetu.	Nieporozumień	z	powodu	zmian	osobowych	
w	Radzie	 pogorszyły	 sytuację.	 Podczas	wojny	 z	 księ-
ciem	brunszwickim	Erykiem	w	1563	r.	książę	Albrecht	
zapadł	na	zdrowiu.	Skorzystali	z	tego	niechętni	księciu	
ludzie,	nie	związani	z	Prusami.	Supliki	stanów	zmusiły	
Zygmunta	Augusta	do	interwencji,	ale	też	ograniczenie	
samodzielności	księcia	z	prawem	odwołania	się	do	ma-
jestatu	króla	(1566).	
	 Był	 dwukrotnie	 żonaty:	 z	 Dorotą,	 królewną	
duńską	 (1526	 –	 1547)	 oraz	 Anną	 Marią,	 księżnicz-
ką	 brunszwicką	 (1550	 –	 1568),	 zmarłą	 równocześnie	 
z	 księciem.	 Z	 pierwszego	małżeństwa	 przeżyła	 tylko	
córka	Anna	Zofia,	wydana	za	księcia	meklemburskiego	
Jana	Albrechta;	 pozostałe	 pięcioro	 potomków	 zmarło	 
w	wieku	 dziecięcym;	 	 z	 drugiego	małżeństwa	 pocho-
dził	 jedyny	 syn	Albrecht	 Fryderyk	 -	 następca	 i	 córka	
Elżbieta.	

**********
   23.03.1893:	urodził	się	w	Błędowicach	Dolnych	Ka-
rol Guńka,	 w	 rodzinie	 górnika	 Jana	 i	 Magdaleny	 z	
domu	Knieżyk.	Gdy	miał	zaledwie	2	latka,	w	połowie	
marca	 utracił	 ojca	 w	 katastrofie	 górniczej	 w	 kopalni	
Hohenegger	w	Karwinie.	Mały	Karol	ukończył	szkołę	
ludową	w	rodzinnej	wiosce,	potem	Szkołę	Wydziałową	
w	Cieszynie,	skąd	skierował	kroki	do	polskiego	Semi-
narium	Nauczycielskiego	w	Cieszynie	 Bobrku,	 gdzie	
zdobył	świadectwo	dojrzałości	(1913).		Pierwszą	prak-
tykę	zaliczył	w	szkole	ludowej	w	Łąkach,	potem	prze-
szedł	do	Suchej	Średniej.	Gdy	ważyły	się	losy	Śląska	
Cieszyńskiego,	w	1920	r.	otrzymał	pracę	w	Szkole	Ćwi-
czeń	 przy	 Seminarium	 Nauczycielskim	 w	 Cieszynie	
Bobrku.	Z	przerwami	pełnił	również	funkcję	sekretarza	
cieszyńskiego	 ogniska	 Związku	 Nauczycielstwa	 Pol-
skiego.	W	1935	r.	przejął	redakcję	„Miesięcznika	Peda-
gogicznego”.	Przez	cały	czas	doskonalił	swój	warsztat	
pracy,	 studiował	 nowatorskie	metody	 nauczania	 i	wy-
chowania,	 i	 popularyzował	 je	wśród	 nauczycieli.	 Jest	
autorem	ponad	30	artykułów	zamieszczanych	od	1925	
r.	we	wspomnianym	miesięczniku.	Po	wejściu	hitlerow-
ców	do	Cieszyna,	11.03.1940	r.	stał	się	ofiarą	gestapo,	
przekazany	 do	 obozu	 koncentracyjnego	 w	Dachau,	 a	
następnie	do	Mauthausen	–	Gusen,	pozbawiony	życia	
15.08.1940	r.	

**********
   23.03.1943:	w	Rudawie	koło	Krakowa	zmarł	Karol 
Ludwik Koniński,	eseista	i	myśliciel,	wybitny	badacz	
kultury	 ludowej,	 autor	 znakomitej	 dwutomowej	 anto-
logii	 „Pisarze	 ludowi”,	 esejów	 „O	 kulturze	 ludowej”,	
„Kartki	 z	 dziejów	 polskości	 	 Śląska	 Cieszyńskiego”,		

intymnych	pamiętników	„Nox	atra”	i	„Ex	labiryntho”,	
będących	 najpiękniejszym	 przykładem	 polskiej	 litera-
tury	medytacyjnej,	a	także	pełnego	refleksji	dziennika	
„Wojna.	Notatki	z	dnia	na	dzień”	i	innych	prac	i	licznych	
artykułów.	Był	także	gościem	Jana	Wantuły,	z	którym	
utrzymywał	kontakt	nawet	w	czasie	wojny.	Patrz:	odc.	
224,	„Wieści	Wyższobramskie”	2016/11,	s.	16	–	17.	

**********
   23.03.1968:	zmarł	nagle,	wyczerpany	pracą	ks. sen. 
Józef Fukała,	długoletni	proboszcz	parafii	w	Trzyńcu.	
Urodził	 się	 w	 Błędowicach	Dolnych	w	wielodzietnej	
rodzinie	górnika	Józefa	i	Marii	z	Klimoszków.	Po	ukoń-
czeniu	szkoły	ludowej	w	rodzinnej	miejscowości	dalszą	
naukę	 kontynuował	w	 słynnym	Gimnazjum	Realnym	
w	Orłowej	(1916	–	1924),	kończąc	je	z	odznaczeniem.	
Studia	 teologiczne	 odbył	 na	Wydziale	Teologii	 Ewan-
gelickiej	Uniwersytetu	Warszawskiego,	ostatni	semestr	
w	Bratysławie.	Ordynowany	25.05.1929	r.	w	Trzyńcu,	
rok	 wcześniej	 pełnił	 już	 obowiązki	 osobistego	 wika-
riusza	ks.	sen.	Oskara	Michejdy,	od	1931	r.	był	II	pro-
boszczem	parafii	trzynieckiej.	W	tymże	roku	ożenił	się	
z	Wandą	Mrowczyk,	dzielnie	go	wspierającej,	bowiem		
w	hutniczym	Trzyńcu	nie	brakowało	obowiązków	także	
jako	 katechety,	 opiekuna	 chórów	 i	 młodzieży	 skupio-
nej	w	Związku	Polskiej	Młodzieży	Ewangelickiej.	Po	
wkroczeniu	Niemców	 na	 Śląsk	Cieszyński	w	 1939	 r.,	
z	 powodu	 braku	 duchownych	 chwilowo	 tolerowano	
obecność	księdza	w	Trzyńcu,	delegowanego	do	służby	
pomocniczej	także	w	Orłowej,	Błędowicach	i	Bystrzy-
cy,	 jednak	 już	w	1940	 r.	dostał	 się	w	szpony	gestapo.	
Zwolniony	z	aresztu,	ponownie	został	uwięziony	wraz	
z	małżonką	w	Katowicach	w	1943	r.,	skąd	po	wielu	sta-
raniach	udało	im	się	wydostać.	Po	wojnie,	wiosną	1945	
r.	został	administratorem	parafii	w	Bystrzycy.	Probosz-
czem	 parafii	w	Trzyńcu	 został	 ponownie	 1.12.1948	 r.	
Wreszcie	1.	11.1951	r.	powierzono	mu	urząd	seniora,	na	
którym	przetrwał	do	końca	swoich	dni.	Pod	jego	opieką	
pozostawały	 zbory	w	Trzanowicach,	Nawsiu,	Gródku	
i	Ligotce	Kameralnej.	Zasilał	 także	wydawnictwa	wy-
znaniowe,	jak	„Kalendarz	Ewangelicki”	i	jedyne	pismo	
kościelne	„Głos	Ludu”,	gdzie	zamieszczał	różne	notat-
ki,	artykuły	i	rozmyślania.	Szanowany	był	dla	pięknego	
i	 prostego	 języka	 swoich	 kazań	 i	 bezgranicznego	 po-
święcenia	w	pracy	dla	bliźnich,	 także	 jako	przewodni-
czący	Komisji	Ewangelizacyjnej.	Spoczywa	na	cmenta-
rzu	ewangelickim	w	Trzyńcu	–	Łyżbicach.	

**********
   28.03.1918:	w	Warszawie	 zmarł	 historyk	 literatury,	
encyklopedysta	 Bronisław Chlebowski.	 Współpra-
cował	 z	 wieloma	 pismami,	 m.in.:	 „Tygodnikiem	 Ilu-
strowanym”,	 „Bluszczem”,	 „Ateneum”,	 „Przeglądem	
Pedagogicznym”,	 „Przeglądem	 Historycznym”,	 „Pa-
miętnikiem	 	Literackim”,	 „Książką”.	Był	 też	autorem	
haseł	 do	 „Encyklopedii	 Wychowawczej”,	 „Encyklo-
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pedii	powszechnej”	Samuela	Orgelbrandta,	„Słownika	
geograficznego	 Królestwa	 Polskiego	 i	 krajów	 przyle-
głych”	 (niedokończone	 dzieło	 obejmowało	 15	 tomów	
wyd.	w	latach	1880	-	1902),	„Poradnika	dla	samouków”,	
redaktorem	„Biblioteki	Dzieł	Wyborowych”,	także	wy-
dawnictwa	„Wiek	XIX:	 sto	 lat	myśli	 polskiej”.	Głów-
nym	przedmiotem	jego	studiów	była	 literatura	polska,	 
a	 także	dzieje	kultury	narodowej.	Rozpatrywał	 je	pod	
kątem	 konfrontacji	 z	 życiem	 wewnętrznym	 twórców	 
i	 ich	 powiązaniami	 z	 różnymi	 aspektami	 życia	 spo-
łecznego,	 także	 uwarunkowań	 środowiskowych.	 Poza	
wymienionymi	 wydawnictwami	 encyklopedycznymi,	 
w	 których	 zamieszczał	 	 obszerniejsze	 prace:	 „Dzieje	
literatury	 pięknej	 w	 Polsce”,	 „Poezja	 polska	 w	 wie-
ku	XVI”,	 „Poezja	 polska	 po	 1863	 r.”	Wydał	 ponadto	
osobno	syntezę	„Literatura	polska	1795	–	1905”	 jako	
główny	wyraz	życia	narodu	po	utracie	niepodległości,	
4	–	tomowy	wybór	„Pism”.	Obejmował	wszystkie	epo-
ki	 literatury,	 ale	 najwięcej	 powstałej	w	wiekach	XVI,	
XVII	i	XIX.	
	 Bronisław	Chmielowski	urodził	 się	w	Warsza-
wie	10.11.1846	r.	w	rodzinie	dr.	med.	Jana	i	Laury	z	Ła-
szewskich.	Kształcił	się	w	gimnazjum	realnym,	potem	
klasycznym.	W	1863	 r.	 zgłosił	 się	do	 szeregów	partii	
rzemieślników,	 jednak	 nie	 wytrzymał	 trudów	 Powsta-
nia,	 wrócił	 do	Warszawy,	 gdzie	 podjął	 dalszą	 naukę	 

w	Szkole	Przygotowawczej,	a	po	jej	ukończeniu	studia	
w	Szkole	Głównej	na	wydziale	filologiczno	–	historycz-
nym	(1864	–	1868),	zakończone	zdobyciem	w	1869	ty-
tułu	magistra	nauk	historycznych	i	obroną	pracy	„Roz-
biór	Monumentum	Ostroroga”.	Zamierzał	poświęcić	się	
pracy	pedagogicznej	w	gimnazjach	polskich,	te	jednak	
zostały	przez	władze	carskie	zlikwidowane.	Rozpoczął	
wtedy	 szeroką	 działalność	 publicystyczną.	 W	 1907	
r.	 był	 współzałożycielem	 Towarzystwa	 Naukowego	
Warszawskiego,	 w	 1914	 jego	 członkiem	 honorowym,	 
a	3	lata	później	prezesem,	ponadto	od	1914	członkiem	
korespondentem	Akademii	Umiejętności.	Towarzystwo	
Kursów	 Naukowych,	 późniejsza	 Wolna	 Wszechnica	
powierzyła	mu	w	1909	r.	wykłady	z	historii	 literatury	
polskiej,	natomiast	w	1916	 r.	odradzający	się	Uniwer-
sytet	 Warszawski	 powołał	 go	 na	 katedrę.	 Za	 wyjąt-
kiem	krótkiego	okresu	małżeństwa	z	Marią	Zielonków	 
w	 1882	 r.,	 pędził	 samotnicze	 życie,	 nękany	 chorobli-
wym	lękiem	przestrzeni.	

**********
   31.03.1668:	 zmarł	 ks. Jan Cretius,	 rektor	 szkoły	 
w	Piszu,	polski	diakon	i	pastor	w	Międzyborzu	na	Ślą-
sku;	 na	 użytek	 zboru	 ułożył	wybór	 pieśni	 z	 polskich	
kancjonałów,	wydany	 przez	 syna	Samuela	 jako	 „Kan-
cionał	 kościelny	międzyborski...”.	Patrz	 odc.	 13,	 „Ga-
zeta	Ewangelicka”	1998/08,	s.	33.

„Ja jestem winien, Panie, Twojej śmierci”.
„On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze”.                                                                                    

                                                                                  Izajasz,	53,5

Nie	jestem	winien,	Panie,	Twojej	śmierci!
To	faryzeusze	czyhali	na	Twoje	życie	-	nie	ja.

Lud	żydowski	domagał	się	Twojej	śmierci	-	nie	ja.
Piłat	podpisał	wyrok,	żołnierze	go	wykonali	-	nie	ja.

Nie	ja	uciekłem	od	Ciebie,
nie	ja	zapierałem	się	Ciebie,
nie	ja	przekupiłem	lud,

nie	ja	przybiłem	Cię	do	krzyża	
-	to	wszystko	uczynili	inni!

Nie	dołożyłem	do	tego	swej	ręki,
nie	było	mnie	przy	tym	-	jestem	niewinny!

Panie,	ja	wiem,	nie	jestem	szczytem	doskonałości,
moje	konto	obciążone	jest	różnymi	grzechami,
chodzę	nieraz	własnymi	drogami	obok	Twojej,

ale	nie	możesz	twierdzić,	że	to	ja.....
Dlaczego	tak	boleśnie	uśmiechasz	się	

na	moje	zapewnienia?
Chyba	nie	chodzi	Ci	o	to,	że	milczałem	w	pociągu,
gdy	współpasażer	drwił	z	Ciebie	i	Twoich	uczniów,

ani	o	to,	że	nikt	w	pracy	nie	wie,	
jakiego	jestem	wyznania,

ani	o	to,	że	w	restauracji	nie	modlę	się	

przed	jedzeniem...
Widzisz,	nie	chcę	z	siebie	robić	widowiska,

to	tylko	drobne	ustępstwa	dla	świętego	spokoju,	
nic	więcej...

Mówisz,	że	Piotr	też	chciał	mieć	święty	spokój,	
nic	więcej...

Wiem,	moje	życie	nie	różni	się	niczym	od	życia	innych,	
ale,	Panie,	takie	jest	życie,	tak	żyją	wszyscy!
Ja	nie	potrafię,	ja	boję	się	płynąć	pod	prąd!

Mówisz,	że	tamci	też	nie	chcieli	płynąć	pod	prąd,
nie	chcieli	się	wychylać,	nie	chcieli	się	narażać...
Tylko	chcieli	być	razem	z	innymi,	tacy	jak	inni,
tylko	chcieli	przypodobać	się	zwierzchnikom,

tylko	chcieli	wykonać	rozkaz,
tylko	chcieli	mieć	święty	spokój...

To	prawda,	Panie,	ja	jestem	jednym	z	nich,
to	przeze	mnie	i	za	mnie	umarłeś	na	krzyżu.
Ja	jestem	winien,	Panie,	Twojej	śmierci!

                         
                               	ks.	dr	Henryk	Czembor

Udostępniła:	Grażyna	Cimała
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Wydarzenia parafialne

Zgromadzenie Parafialne

	 W	sobotę	10	lutego	br.,	w	sali	
konfirmacyjnej	o	godzinie	10.00,	odby-
ło	 się	 coroczne	 sprawozdawcze	 Zgro-
madzenie	Parafialne,	w	trakcie	którego	
zebrani	 mogli	 zapoznać	 się	 z	 działal-
nością	naszej	parafii	w	ubiegłym	roku,	
jak	i	z	planami	na	najbliższy	rok	2018.	
Zgromadzonych	do	sali	konfirmacyjnej	
przywitał	proboszcz	parafii	ks.	 Janusz	
Sikora,	 wspólnie	 odśpiewano	 pieśń	
Dziękujmy	 Bogu	 wraz,	 a	 po	 odczy-
taniu	 tekstu	 biblijnego	 i	 zmówieniu	
modlitwy,	 przystąpiono	 do	 kolejnych	
punktów	 zgromadzenia.	 Następnie	
powołano	 prezydium	 Zgromadzenia	
Parafialnego	 w	 skład,	 którego	 weszli	
Kurator	 Parafii	 Małgorzata	Wacławik-
-Syrokosz,	 ks.	Tomasz	Chudecki,	 a	 na	
sekretarza	powołano	Marcin	Gabrysia.
	 Kolejnym	punktem	obrad	było	
przedstawienie	 sprawozdań.	 Sprawoz-
danie	 Proboszcza	 i	 Rady	 Parafialnej	 
z	 działalności	 parafii	 za	 rok	 2017,	 zo-
stało	 podzielone	 na	 szereg	 poszcze-
gólnych	 wystąpień	 opiekunów	 kon-
kretnych	 filiałów	 naszej	 parafii.	 W	
pierwszej	 kolejności	 ks.	 Dariusz	 Ma-
dzia	zaprezentował	ogólne	najważniej-
sze	 wydarzenia	 ubiegłego	 roku	 jakie	
miały	miejsce	na	terenie	parafii,	przed	
wszystkim	 przypomniał	 uroczystości	 
i	wydarzenia	związane	z	rokiem	jubile-
uszowym	 500	 lat	 Reformacji.	 Następ-
nie	scharakteryzował	„życie	codzienne”	
parafii	–	nabożeństwa,	szereg	różnych	
spotkań,	jak	chociażby	spotkania:	mło-
dzieżowe	 –	w	 tym	młodzieży	 starszej	
studiująco-pracującej,	 młodzieży	 doj-
rzałej,	 spotkania	 koła	 odwiedzinowe-
go	 -	 pod	 opieką	 którego	 znajduje	 się	
obecnie	około	350	osób,	koła	pań,	pró-
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by	 różnych	 chórów	 działających	 w	 parafii,	
środowe	 spotkania	 biblijne,	 biblijne	 spotka-
nia	kobiet	–	obecnie	prowadzone	przez	diak.	
Aleksandra	 Błahut-Kowalczyk	 i	 cykliczne	
już	śniadania	dla	kobiet	organizowane	przez	
p.	Zofię	Wojtas,	które	cieszą	się	dużym	zain-
teresowaniem	wynikiem	którego	jest	więcej	
chętnych	aniżeli	może	pomieścić	największa	
sala	parafialna.	Ponadto,	omówił	działalność	
biblioteki	 parafialnej	 oraz	 służbę	 duszpaste-
rza	 szpitalnego	 ks.	 Jana	 Kozła,	 który	 prze-
prowadził	 560	 odwiedzin	 wśród	 chorych.	
Przybliżył	 również	 współpracę	 oraz	 plany	
dalszych	wspólnych	działań	z	parafiami	part-
nerskimi	 w	 Schwabach	 (Niemcy),	 Delsbo	
(Szwecja)	i	Dolny	Kubin	(Słowacja).	Na	ko-
niec	 swojego	wystąpienia	w	kilku	zdaniach	
scharakteryzował	 dwa	 towarzystwa	 działa-
jące	na	 terenie	parafii	 tj.	Oddział	Polskiego	
Towarzystwa	Ewangelickiego	i	Towarzystwo	
Ewangelickie	im.	ks.	Franciszka	Michejdy.
	 Sprawozdania	 z	 „życia”	 filiałów	
przedstawiali	 kolejno	 ich	 opiekunowie:	 ks.	
Łukasz	 Gaś	 -	 filiały	 w	 Bażanowicach,	 Kra-
snej	i	Ogrodzonej,	ks.	Marcin	Podżorski	–	fi-
liały	w	Hażlachu	i	Zamarskach,	ks.	Tomasz	
Chudecki	 –	 filiały	 w	Gumnach	 i	 Puńcowie	 
i	ks.	J.	Sikora	–	filiał	w	Marklowicach.	Spra-
wozdanie	 z	 działalności	Muzeum	 Protestan-
tyzmu	oraz	Biblioteki	 i	Archiwum	 im.	B.R.	
Tschammera	przedstawił	opiekun	M.	Gabryś.
	 Następnym	 punktem	 obrad	 było	
przedstawienie	 sprawozdań	 z	 działalności	
finansowej	 oraz	 działalności	 gospodarczej	
parafii	za	2017	rok	oraz	plany	budżetowe	na	
2018	 rok,	 którego	 dokonała	Kurator	 Parafii	
p.	 Małgorzata	 Wacławik-Syrokosz.	 Przed-
stawiła	 przychody,	 które	 wynikają	 między	
innymi	 	 z	 kolekt	 i	 ofiar,	 opłat	 cmentarnych,	
opłat	 za	 śluby	 i	 pogrzeby,	 zwrotów	 z	 pro-
jektów	 unijnych	 oraz	 dochodu	 z	 działalno-
ści	gospodarczej.	Z	drugiej	strony	rozchody,	
na	 które	 przypadły	między	 innymi	 remonty	
budynków,	podatki,	płace	osób	duchownych	 
i	 świeckich,	 wydatki	 administracyjno-biuro-
we,	 które	 w	 całości	 pokryte	 zostały	 z	 przy-
chodów.	 Kurator	 Parafii	 przedstawiła	 rów-
nież	 plany	 finansowe	 na	 rok	 2018,	 między	
innymi	 planuje	 się	 wykonanie	 chodników	
na	 cmentarzu	przy	ul.	Bielskiej,	 remonty	w	
budynku	parafialnym	przy	pl.	Kościelnym	6,	
remont	krzyża	na	kościele	w	Bażanowicach	
oraz	 mieszkania,	 wymianę	 okien	 w	 Kra-
snej,	wymianę	pieca	i	remont	płotu	w	Gum-
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nach	i	malowanie	wnętrza	kościoła	w	Zamarskach.	W	
działalności	gospodarczej	parafii	przychody,	wynikały	 
z	czynszów	za	wynajem	–	lokali	użytkowych,	parkingu,	
garaży,	mieszkań,	 reklam	 i	 innych,	 zaś	wydatki	 zwią-
zane	 były	 między	 innymi	 z	 kosztami	 –	 amortyzacji,	
remontów,	 przeglądów,	 ubezpieczeniami	 czy	 płacami	
pracowników.	 Planowane	 inwestycje	 w	 działalności	
gospodarczej	w	2018	roku	związane	są	z	kontynuowa-
niem	realizacji	zadania	likwidacja	niskiej	emisji	w	bu-
dynkach	 parafii,	 kolejnymi	 remontami	 elewacji	 na	 ul.	
Wyższa	 Brama,	 stałymi	 opłatami	 kontrolnymi	 (komi-
niarskiego,	gazu	itp.).	 W	 trakcie	 prezentacji	 spra-
wozdań	i	planów,	wywiązała	się	również	dyskusja	oraz	
padały	pytania	zborowników	dotyczące	przeznaczenia	
oraz	 wielkości	 poszczególnych	 prezentowanych	 sza-
cowanych	kwot	na	konkretne	zadania.	Pytania	i	uwagi	
zborowaników	 wyjaśniała	 p.	 M.	 Wacławik-Syrokosz	
wraz	z	ks.	J.	Sikorą.
	 Następnie	 p.	 Dorota	 Kluz-Raczek	 przedstawi-
ła	sprawozdanie	Komisji	Rewizyjnej,	której	celem	jest	
całościowa	 kontrola	 zgodności	 z	 prawem	 kościelnym	
działalności	Rady	Parafialnej	oraz	zgłosić	ewentualne	
wnioski	do	naprawy.	Po	przedstawieniu	sprawozdania	
Komisja	wnioskowała	do	członków	Zgromadzenie	Pa-
rafialnego	o	udzielenie	absolutorium	Radzie	Parafialnej	
za	rok	sprawozdawczy.
	 Po	 zaprezentowaniu	 wszystkich	 sprawozdań	
i	 planów	nastąpiła	 część	dyskusyjna,	która	 jest,	 jakże	
istotnym	i	ważnym	elementem	Zgromadzenia	Parafial-
nego,	ze	względu	na	to,	iż	wszyscy	zborownicy,	człon-
kowie	naszej	parafii	mają	okazję	bezpośrednio	zgłosić	
swoje	uwagi,	wątpliwości,	a	też	zadać	pytania	w	spra-
wach	działalności	naszej	parafii.	Dyskusja	dotykała	róż-
nych	istotnych	spraw,	które	już	niebawem	staną	przed	
nami	wszystkimi.	Padły	pytania	i	dyskutowano	między	
innymi	nad,	przyszłym	mieszkaniem	dla	odchodzącego	
na	emeryturę	początkiem	2019	roku	księdza	proboszcza,	
a	w	tym	kontekście	również	o	przebieg	i	harmonogram	
wyborów	 nowego	 proboszcza,	 które	 odbędą	 się	 już	 
w	tym	roku.	Wyjaśniono,	że	planuje	się	przeprowadze-
nie	wyborów	końcem	tego	 roku	około	 listopada,	przy	
czym		odpowiednio	wcześniej	musi	być	ogłoszony	wa-

kat	na	stanowisko	proboszcza,	tak	aby	księża	posiadają-
cy	prawo	do	ubiegania	się	o	stanowisko	cieszyńskiego	
proboszcza	 mieli	 czas	 na	 zgłoszenie	 swojej	 kandyda-
tury.	Zwrócono	uwagę,	iż	po	zgłoszeniach	księży	zain-
teresowanych	służbą	w	cieszyńskiej	parafii,	odbędą	się	
nabożeństwa	prezentacyjne	kandydatów,	a	po	nabożeń-
stwach	odbędą	się	spotkania	z	kandydatami	na	których	
zborownicy	 będą	mieli	 okazję	 już	 bezpośrednio	 zapo-
znać	się	z	kandydatami.	Oprócz	sprawy	wyborów,	pa-
dały	też	pytania	o	stan	życia	duchowego	naszej	parafii,	
w	kontekście	ilości	różnych	inicjatyw	przedstawionych	
w	 sprawozdaniach	 do	 ilości	 uczestniczących	 w	 nich	
zborowników	oraz	drogi	do	zachęcania	 i	 zwiększenia	
zaangażowania	 parafian.	 Po	 dyskusji	 przystąpiono	 do	
kolejnej	ważnego	punktu,	a	mianowicie	do	głosowania	
nad	 uchwałami	 dotyczącymi	 sprawozdań,	 planów	 bu-
dżetowych	 czy	 udzielenia	 absolutorium	 Radzie	 Para-
fialnej	z	wykonania	obowiązków	za	miniony	rok.
	 Jednym	z	ostatnich	punktów	obrad	są	wnioski	
i	sprawy	różne,	członków	Zgromadzenia	Parafialnego.	
Tutaj	 przedstawiono	 plany	 rozbudowy	 Szkoły	 Podsta-
wowej	 Towarzystwa	 Ewangelickiego	 o	 kolejne	 klasy	 
a	 przede	wszystkim	 sale	 gimnastyczną,	 o	 której	 pisa-
no	na	łamach	„WW”	w	numerze	listopadowym	z	2017	
roku.	Przedstawiono	zebranym	wniosek	o	uchwalenie	
zgody	 na	 wydzierżawienie	 części	 gruntów	 za	 budyn-
kiem	parafialnym	przy	pl.	Kościelny	6,	pod	omawianą	
inwestycję.	W	tej	sprawie	wywiązała	się	ciekawa	dys-
kusja,	dotycząca	zaangażowania	się	parafii	w	inwesty-
cję,	a	zarazem	padały	pytania	o	możliwość	późniejszego	
korzystania	z	obiektu	przez	parafię.	Rozmawiano	rów-
nież	na	temat	propagandowego	i	-	najdelikatniej	rzecz	
ujmując	-	mijającego	się	z	faktami	filmu	dotyczącego	
Marcina	Lutra	w	reżyserii	Grzegorza	Brauna,	którego	
emisja	odbyła	się	na	terenie	Cieszyna	oraz	w	podobnej	
konwencji	wydanej	książce	Pawła	Lisickiego.
	 Po	wyczerpaniu	wszystkich	spraw	i	wniosków,	
podziękowaniach	za	przybycie	i	zaangażowanie	w	pra-
cach	i	służbie	na	rzecz	parafii	i	Kościoła	oraz	zmówie-
niu	modlitwy	pańskiej	obrady	zakończono.

tekst:	Marcin	Gabryś
foto:	Pavla	Chudecka

 

 Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A 

żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; ale Bogu niech będą dzięki, 

który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi 

mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że 

trud wasz nie jest daremny w Panu.

1	Kor	15,55-57



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl24 Odwiedź naszą stronę:

Spotkanie Noworoczne w Hażlachu

	 W	 niedzielę	 7	 stycznia	 	 w	 sali	 parafialnej	 
w	 Hażlachu	 odbyło	 się	 Noworoczne	 Spotkanie	
Współpracowników	 parafialnych	 filiałów	 Hażlach	
i	 Zamarski.	W	 spotkaniu	 wzięli	 udział:	 opiekun	 fi-
liałów	ks.	Marcin	Podżorski,	członkowie	rady	para-
fialnej	 i	 rad	 filiałów,	 delegaci	 do	 synodu	 diecezjal-
nego	z	terenu	obydwu	filiałów,	kościelni,	organiści,	
dyrygenci	i	prezesi	chórów	oraz	prowadzący	szkółki	
niedzielne.	Hasłem	spotkania	były	słowa:	„Jeśli	kto	
chce	mi	służyć,	niech	idzie	za	mną,	a	gdzie	Ja	jestem,	
tam	i	sługa	mój	będzie;	jeśli	kto	mnie	służy,	uczci	go	
Ojciec	mój”	(J	12,26).
	 Na	 	 spotkaniu	 powspominano	 wydarzenia	
roku	2017	z	filiałów,	a	opiekun	ks.	Marcin	Podżor-
ski	przygotował	na	 tę	okazję	 specjalną	prezentację.	
Uzupełnieniem	 tego	 były	 osobiste	 wspomnienia,	 
a	także	propozycje	kolejnych	zamierzeń.	Ks.	Marcin	
Podżorski,	zwracając	uwagę	na	ważność	wspólnoty	
parafialnej,	 	 przytoczył	 interesujące	 opowiadanie	 
o	narzędziach	budowlanych,	które	najpierw		uważały	
się	pojedynczo	za	najważniejsze,	ale	dopiero	wspól-
ne	i	zgodne	ich		działanie	przyniosły	zamierzony	re-
zultat.	I	taka	też	winna	być	postawa	i	zaangażowanie	
członków	filiału		i	szerzej	wszystkich	parafian.	
	 Wielkie	 emocje	 wzbudził	 przygotowany	
przez	 opiekuna	 filiału	 konkurs	 dotyczący	 i	wiedzy	
biblijnej,	 a	 także	spraw	ogólnokościelnych	czy	 róż-
nych	aspektów	życia	filiałów.	
	 Nie	 zabrakło	 również	 wspólnego	 śpiewu	
i	modlitwy.	A	wszyscy	mogli	 posilić	 się	 pysznymi	
ciastami	oraz	herbatą	czy	kawą.
	 Dziękujemy	 tym,	którzy	przyczynili	 się	 do	
zorganizowania	takiego	spotkania,	w	szczególności	

ks.	Marcinowi	Podżorskiemu	za	pomysł	i	jego	prowadze-
nie.	Wyrażamy	nadzieję,	 jak	Bóg	pozwoli,	 iż	za	kolejny	
rok	znowu	będziemy	razem	na	podobnym	spotkaniu.

Tekst:	Jan	Król
Foto:	Tomasz	Cendrowski
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Kulig

	 W	dniu	28	stycznia	odbył	się	kulig	z	Za-
marsk	oraz	Hażlacha	i	nie	tylko.	Wyjazd	zapla-
nowany	był	na	godzinę	13	z	centrum	Zamarsk.	
Była	 to	 okazja	 dla	 wielu	 uczestników	 spotka-
nia	 się	 ze	 starymi	 znajomymi	 	 i	 porozmawia-
nia.	Po	sprawdzeniu	dość	długiej	listy,	w	końcu	
wyjechaliśmy.	 Jazda	 trwała	ok.	 1	godzinę.	Na	
miejscu	 –	 w	 Jaworzynce	 czekało	 już	 na	 nas	
kilka	wozów.	Miały	być	sanie,	ale	ze	względu	
na	za	małą	ilość	śniegu,	musieliśmy	jechać	na	
kółkach.	W	końcu	gdy	 już	 ruszyliśmy,	powoli	
wjeżdżaliśmy	 do	 pięknego	 i	 malowniczego	
lasu.	Widoki	 były	 zadziwiające	 –	 drzewa	 deli-
katnie	ośnieżone	oraz	z	daleka	białe	plamy	na	
ziemi.	W	lesie	było	bardzo	cicho	i	spokojnie	co	
dodawało,	 całemu	 kuligowi	 klimatu.	 Po	 pew-
nym	 czasie	 wszystkie	 powozy	 się	 zatrzymały	
na	polance,		żeby	zawrócić.	Ten	czas	dzieci	jak	
i	dorośli	dobrze	wykorzystali	na	np.:	bitwę	na	
śnieżki,	 bieganinę,	 zrobienie	 zdjęcia	 czy	 choć-
by	rozmowę.	Młodzi	uczestnicy	byli	szczęśliwi	 
z	powodu	takiego	obrotu	sprawy.	Po	około	pół-
godzinnej	 zabawie	 ruszyliśmy	 z	 powrotem	do	
„bazy”.	W	ośrodku	czekały	na	nas	ciepłe	posiłki.	
Między	innymi	były	to:	ciepły	żurek	z	chlebem,		
smaczna	kiełbasa	którą	można	było	upiec	sobie	
samodzielnie	 lub	wziąć	 już	wcześniej	upieczo-
ną,	a	do	picia	gorąca	herbata.	Oczywiście	po	je-
dzeniu	nie	obyło	się	bez	dalszych	zabaw	i	bitew	
na	 śniegu.	 Przy	 ognisku	można	 było	 również	
się	 ogrzać,	 lub	 wysuszyć.	 Gdy	 robiło	 się	 już	
ciemno,	wsiedliśmy	do	autobusów	i	ruszyliśmy	 
w	drogę	powrotną.	Dużo	dzieciaków	zasnęło.	
	 Wszyscy	wróciliśmy	do	domów	bardzo	
zadowoleni	 i	uśmiechnięci	 z	powodu	świetnie	
spędzonego	czasu. Magdzia	Macura

Esterka	Cendrowska

Foto:	Magdalena	Cendrowska,	
Edyta	Juroszek
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„Walentynkowo”  
w Zamarskach

	 To	już	po	raz	trzeci	mogliśmy	spędzić	miły	
czas	 z	 naszymi	współmałżonkami	…	Tym	 razem	
spotkanie	 odbyło	 się	 w	OSP	w	 Zamarskach.	 Nie-
dzielne	 popołudnie	 18	 lutego	 br.	 było	 dniem	 po-
święconym	parom	małżeńskim.	Obchodziliśmy	pa-
rafialne	„Walentynki”		-	słynny	dzień	zakochanych,	
na	 które	 oprócz	 parafian	 z	 Hażlacha	 i	 Zamarsk	
przybyło	wiele	osób	z	innych	filiałów.	Ktoś	zapyta:	
dlaczego	nie	w	salce	parafialnej,	otóż	ze	względu	
na	bardzo	duże	zainteresowanie	konieczne	było	za-
rezerwowanie	innej,	większej	sali.	
	 Przygotowanie	każdego	spotkania	wymaga	
bardzo	dużego	wkładu	organizatorów	i	tym	razem	
odbyło	 się	dużo	prac	przygotowawczych.	Sala	 zo-
stała	bardzo	gustownie	udekorowana	różnorodnymi	
serduszkami.	W	 życiu	 każdego	 człowieka	 -	młod-
szego	 czy	 starszego	 czasami	 trzeba	 nonszalacji.	
Oprócz	wykładu	i	scenki	był	również	czas	na	śpiew	
,piosenek	mówiących	o	miłości.	
	 Tym	 razem	 zaproszeni	 zostali	 Mariola	 
i	Roman	Fengerowie,	którzy	są	pracownikami	Cen-
trum	Misji	i	Ewangelizacji	w	Dzięgielowie,	pełnią	
funkcję	 doradcy	 rodziny.	 Przygotowany	 wykład	
głównie	 oparty	 był	 na	Biblii,	 jednak	 nie	 zabrakło	
przykładów	wziętych	z	życia.
	 Przedstawione	 zostało	 życie	 Abrahama	 
i	 jego	 rodziny	 na	 podstawie	 drzewa	 genealogicz-
nego,	 gdzie	 wyraźnie	 były	 zaznaczone	 relacje	
rodzinne	 oraz	 problemy,	 z	 jakimi	 borykali	 się	 po-
szczególni	 członkowie	 rodziny.	 Przełożeniem,	 
a	zarazem	odskocznią,	było	przedstawienie	naszej	
rzeczywistości,	 czyli	 naszych	 relacji	 rodzinnych	 
i	małżeńskich.	Na	podstawie	jednego	z	wielu	przy-
kładów,	gdzie	dana	para	wywodzi	się	z	tego	same-
go	 środowiska:	 Jeden	 z	małżonków	może	 być	 zu-
pełnie	inny,	główny	wpływ	ma	na	to	wychowanie	 
w	rodzinie.	Okazuje	się,	że	każdy	jest	inny,	z	domu	
wynosi	 zupełnie	 inne	 przyzwyczajenia,	 nawyki,	 
i	 dlatego	 w	 małżeństwie	 ważny	 jest	 słynny	 czas	
„docierania	 się”.	 Bardzo	 ważne	 są	 dobre	 relacje,	
rozmowa,	z	której	znikają	nieporozumienia.	Każdy	
z	nas	dobrze	wie,	że	w	małżeństwie	najtrudniejsze	
są	początki,	ale	każdemu	należy	dać	szansę.	Słucha-
jąc	wspaniale	przygotowanego	wykładu,	tak	wiele	
rzeczy	mogliśmy	 sobie	uzmysłowić,	 przełożyć	na	
nasze	 życie,	 a	 co	ważne,	wyciągnąć	 z	 tego	wnio-
ski.	Uważam,	że	wiele	młodych	małżeństw	powin-
no	wykorzystać	podane	przykłady	i	przełożyć	je	na	
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swoje	życie.
Oprócz	wspaniałości	dla	ducha,	były	 również	 sma-
kowitości	dla	ciała.	Został	przygotowany	ciepły	po-
siłek,	 oczywiście	 nie	 zabrakło	 również	 kawy,	 her-
baty,	 słodkości	 i	 owoców	 dla	 „zdrowotności”.	 Po	
sytej	 kolacji	 był	 czas	 na	 obejrzenie	 scenki	 przygo-
towanej	przez	ks.	Grzegorza	Olka,	który	pełni	funk-
cję	 wikariusza	 oraz	 wykładowcy	 w	 Szkole	 Biblij-
nej	działającej	przy	Centrum	Misji	 i	Ewangelizacji	 
w	Dzięgielowie,	i	jego	współmałżonki.	Została	nam	
przybliżona	relacja	współmałżonków	Marcina	i	Ka-
tarzyny	 Lutrów.	 Scenka	 była	 przygotowana	 profe-
sjonalnie,	również	z	elementami	humorystycznymi,	
a	co	równie	ważne,	dowiedzieliśmy	się,	że	pierwszą	
pastorową	była	właśnie	Katarzyna	Luter.	
	 Na	zakończenie	wszystkie	panie	zostały	ob-
darowane	 przez	 swoich	 mężów	 symboliczną	 różą,	 
a	 każda	 para	 otrzymała	 pamiątkowe	 podkładki	 z	
wersetami	Biblijnymi,	które	będą	nam	przypominały	
mile	spędzony	czas.	Bardzo	dziękujemy	organizato-
rom	na	czele	z	ks.	Marcinem	Podżorskim	za	przygo-
towanie	 tak	miłego	 spotkania…	 to	widzimy	się	 za	
rok,	do	zobaczenia.	

Tekst	i	foto:	Beata	Macura

Rewolucja Lutra

	 W	 poniedziałek	 (29.01)	 na	 terenie	 Świetlicy	
Krytyki	Politycznej	w	Cieszynie	odbyło	się	spotkanie,	
dotyczące	życiorysu	Marcina	Lutra.	Dyskusja	dotyczy-
ła	zarówno	wiary,	jak	i	tematów	z	wiarą	nie	związanych,	
czyli	 na	 przykład	 z	 rozwojem	 edukacji	 i	 nauki,	 który	
jest	 utożsamiany	 z	 rozwojem	 protestantyzmu.	W	 dys-
kusji	została	przybliżona	książka	''Marka	Lutra'',	autor-
stwa	Andrew'a	Pettegree.	
	 W	dyskusji	wzięła	udział	dr	hab.	Grażyna	Ku-
bica-Heller	 z	 Uniwersytetu	 Jagiellońskiego,	 Marcin	
Gabryś,	zajmujący	się	cieszyńskimi	zbiorami	Kościoła	
Jezusowego,	a	prowadzenie	dyskusji	przypadło	dr.	hab.	
Grzegorzowi	 Studnickiemu	 z	Uniwersytetu	 Śląskiego	
w	Cieszynie.	W	 czasie	 dyskusji	 skupiono	 się	między	
innymi	na	rozwoju	miejscowości,	w	której	Luter	miesz-
kał	i	rozwoju	nauki,	który	pociągnął	za	sobą	działalność	
luterańskich	misjonarzy.
	 -	W	 książce,	 której	 autorem	 jest	Andrew	 Pet-
tegree	został	przedstawiony	dosyć	niecodzienny	punkt	
widzenia	 –	 rozpoczął	 rozmowę	 Grzegorz	 Studnicki	 –	
protestantyzm	i	działalność	Lutra	została	opisana	przez	
pryzmat	 rozwoju	 technik	 druku.	W	 jaki	 sposób	 więc	
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działalność	 mnicha	 au-
gustyńskiego	przyczyniła	
się	do	zmian?
	 Poruszone	 zo-
stały	 tematy	 takie	 jak:	
wpływ	działalności	Lutra	
na	 rozwój	 samej	 Witten-
bergi,	która	już	wcześniej	
była	 miastem	 akademic-
kim.	Działalność	Marcina	
Lutra	jednak	wpłynęła	na	
rozwój	 nauki	 w	 mieście	 
i	 na	 rozwój	 samego	mia-
sta.	Luter	 swoimi	 tezami	
oraz	 propagowaniem	 protestantyzmu	 przyczynił	 się	
również	do	akceptowania	różnorodności	religijnej.
	 W	 dyskusji	 nie	 brakowało	 również	 akcentów	
lokalnych.	 Śląsk	 Cieszyński	 uważany	 był	 za	 głów-
ny	ośrodek	protestantyzmu	w	Polsce.	Cieszyn	z	kolei	
przez	 długie	 lata	 był	 istotnym	 ośrodkiem	 drukarskim	 

i	 wydawniczym.	 Jak	w	 swojej	 książce	wskazał	 Pette-
gree,	Luter	przyczynił	się	do	rozwoju	drukarstwa,	więc	
można	 się	 dopatrywać	 jego	 bezpośredniego	 wpływu	
również	 na	 sam	 Cieszyn,	 który	 do	 dziś	 jest	 miastem	
wielowyznaniowym.

Źródło:	Portal	ox.pl

105 lat opieki Bożej

	 Ostatnia	 sobota	 stycznia,	 27.01.2018	 r.,	 dla	
wielu	 zwykły	 dzień	 pracy	 lub	 odpoczynku,	 ferii	 zi-
mowych,	dla	Anny	Sabeli,	cieszynianki	od	urodzenia	
i	 najstarszej	 parafianki,	 dzień	 niezwykły	 –	 jubileusz	
105-tych	urodzin.
	 Odkąd	 pamiętam,	 urodziny	 babci	 obchodzi-
ło	 się	zawsze	dokładnie	w	dzień	święta.	Podkreślało	
to	 jego	 znaczenie	 i	 niepowtarzalność	 chwili.	 Budzi-
ło	 świadomość	 wagi	 każdego	 dnia,	 przeżywania	 go	
zgodnie	z	tym,	co	przynosił,	co	Pan	Bóg	darował.
	 Anna	 Sabela	 z	 domu	 Prus	 urodziła	 się	 jako	
przedostatnie	dziecko	w	wielodzietnej	rodzinie.	Miała	
2	starsze	siostry	i	3	braci.	Chodziła	do	Szkoły	Ludowej	
i	Wydziałowej	dla	chłopców	i	dziewcząt.	Gdy	miała	7	
lat,	zmarła	jej	mama.	Dzieci	na	parę	miesięcy	dostały	
się	do	Domu	Sierot.		Po	powtórnym	ożenku	ojca	wró-
ciły	 do	 domu.	 Od	 najmłodszych	 lat	Ania	 (Hanulka)	
ciężko	 pracowała.	 Po	 szkole	 opiekowała	 się	małymi	
dziećmi	z	bogatszych	rodzin,	przygotowywała	posiłki	
dla	całej	rodziny.	I	zawsze	śpiewała!
	 Jako	młoda	panienka	chodziła	do	chóru	dzia-
łającego	 przy	 Robotniczym	 Stowarzyszeniu	 Kultu-
ralno-Oświatowym	 „Siła”,	 gdzie	 poznała	 swojego	
przyszłego	 męża,	 dyrygenta,	 z	 zawodu	 księgowego,	
Karola	 Sabelę,	 pochodzącego	 z	 Ligotki	 Kameralnej.	
Całe	życie	poświęciła	rodzinie,	tej	najbliższej	i	dalszej,	
samotnemu	rodzeństwu.	Czas	II	wojny	światowej,	gdy	
Niemcy	zabrali	męża	na	przymusowe	roboty,	spędziła	
w	Ligotce	przy	jego	rodzinie	wraz	z	jedynym	synem	

Bronisławem.	Do	dziś	darzy	to	miejscem	wielkim	sen-
tymentem.
	 Cieszyn	 zaś	 jest	 dla	 niej	 jak	 mała	 ojczyzna.	
Nie	 lubi	 go	 opuszczać.	W	 ciągu	 swojego	 życia	 stra-
ciła	nie	jedno	mieszkanie	i	niejednokrotnie	cały	doro-
bek.	A	odbudowywanie	wiązało	 się	 z	 systematyczną	 
i	 mozolną	 pracą.	 Niezwykle	 gospodarna,	 zapobiegli-



Informator Parafialny nr 3/2018 (169)

marzec 2018  29

wa,	 pomocna,	 posiadająca	 „złote”	 ręce	 babcia,	 na-
uczyła	nas	–	wnuczki	bardzo	wiele.	Od	zajęć	typowo	
kobiecych	-	 	prac	ręcznych:	szycia	na	maszynie,	szy-
dełkowania,	robienia	na	drutach,		gotowania,		po	cięż-
sze	-	w	ogródku.	Budziła	nas	zawsze	śpiewem	różnych	
pieśni:	 religijnych,	 ludowych,	 patriotycznych.	 I	 do	
dzisiaj	śpiewa	nawet	trzecie!	zwrotki	wielu	pieśni	po-
znanych	w	młodych	latach.	Nauczyła	nas	radzić	sobie	
w	życiu.	Jej	motto	to	przyjmowanie	z	wdzięcznością	
i	 pokorą	wszystkiego,	 co	 spotyka	 człowieka,	 ze	 zro-
zumieniem,	że	to	dar	Boga.	Pomimo	ciężkich	przeżyć	
i	doświadczeń,	dwóch	wojen	światowych,	zachowała	
pogodę	ducha,	która	sprawia,	że	przebywanie	z	nią	to	
wielka	przyjemność.	Docenia	ona	każdy	dzień	i	cieszy	
się	jego	małymi	sprawami	podkreślając:	„Bogu	dzięki,	
że	nie	ma	wojny!”.
	 Spotkanie	 urodzinowe	 odbyło	 się	 w	 gronie	
najbliższej	 rodziny	 i	 znajomych,	 którzy	 odwiedzają	 
i	opiekują	się	nią	na	co	dzień.	Zapytana:	„Babciu!	Co	
mam	 	 napisać?”	 „Podziękuj	 wszystkim	 za	 obecno-
ść!”.Z	wdzięcznością	więc	kieruję	podziękowania	ks.	
proboszczowi	 	 Januszowi	Sikorze	 za	modlitwę	 i	 roz-
mowę,	wszystkim	 za	wspólnie	 spędzone	 popołudnie,	
pomoc	i	troskę.

„Dziękujmy	Bogu	wraz,	sercem,	usty,	rękami,
bo	wielkość	Jego	spraw	objawia	się	nad	nami.
On	nas	od	pierwszych	lat	w	opiece	Swojej	miał

i	niezliczonych	łask	dowodów	tyle	dał”.

	 Słowami	 pieśni	 dziękujemy	 za	 niezwykle	
skromną	i	oddaną	Panu	babcię	Anię!

wnuczka

WSPOMNIENIE

	 W	poniedziałek	11	lutego	br.	odprowadziliśmy	
na	 cmentarz	 ewangelicki	w	Hażlachu	 najstarszą	 para-
fiankę	 z	 Brzezówki,	 panią	Amalię	 Dziadek.	 25	 grud-
nia	2017	roku	skończyła	90	lat.	Cieszyła	się,	że	będzie	
mogła	z	najbliższymi	dziękować	Bogu	za	darowany	jej	
czas	 życia.	 11	 grudnia	 uczestniczyła	w	 nabożeństwie	
i	 spotkaniu	dla	seniorów	w	Hażlachu.	Nikt	wtedy	nie	
spodziewał	się,	że	to	już	ostatnie	spotkanie	z	nią.	Pani	
Malka,	bo	tak	funkcjonowała	w	naszej	lokalnej	społecz-
ności,	zawsze	była	postrzegana	jako	mądra,	pracowita,	

ŚP. Amalia Dziadek (1927-2018)

skromna	 kobie-
ta.	Wraz	z	mężem	
Gustawem	w	 trud-
nych	powojennych	
latach	 prowadzili	
wielohektarowe	
gospodarstwo.	 Po	
śmierci	męża	wraz	
z	 synem,	 też	 	 Gu-
stawem,	 i	 jego	
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żoną	Krystyną,	 uczestniczyła	w	 	modernizacji	 i	 budo-
waniu	gospodarstwa,	które	jest	dziś	gospodarstwem	no-
woczesnym	i		wzorcowym.	Była	osobą	światłą	i	oczyta-
ną.	Marzeniem	jej	było,	aby	dzieci	czy	wnuki	otrzymały	
możliwie	dobre	wykształcenie.	Tak	bardzo	się	cieszyła,	
kiedy	najstarsza	wnuczka	Ania	została	uczennicą	nowo	
powstałego	Liceum	Ogólnokształcącego	Towarzystwa	
Ewangelickiego	w	Cieszynie.
	 Służyła	zawsze	pomocą	i		mądrą	radą	rodzinie,	
sąsiadom,	 znajomym.	 Imponowała	 wszystkim	 niesa-
mowitą	pamięcią	np.	deklamując	długie	wiersze	Marii	
Konopnickiej.	W	 rozmowach	 i	dyskusjach	zadziwiała	

wszystkich	swoimi	 trafnymi	 i	umiejętnymi	spostrzeże-
niami,	 które	 były	 z	 pewnością	 owocem	 jej	wielkiego	
zaufania	Bogu,	jak	i	pracowitego,	i	niełatwego	życia.
	 Była	 wierną	 uczestniczką	 Koła	 Pań	 w	 Brze-
zówce	-	od	samego	początku	w	październiku	2003	roku	
do	listopada	2017	roku	i	też	w	tej	społeczności	w	stycz-
niu	 chcieliśmy	 świętować	 Jej	 piękny	 jubileusz.	 Pan	
Bóg	zrządził	inaczej.	Dziękujemy	Bogu	za	Jej	pogodne	 
i	 życzliwe	 nastawienie	 do	 bliźnich.	 Taką	 Ją	 zapamię-
tamy.	

																																						Krystyna	Król

WSPOMNIENIE

ŚP. ks. Alfred Neumann (1936-2018)

	 W	 czwartek,	 22	 lutego	 2018	 roku	 w	 Zamar-
skach	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim,	 odbył	 się	 pogrzeb	 
śp.	 księdza	 Alfreda	 Neumanna,	 emerytowanego	 pro-
boszcza	 Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 w	 Jeleniej	
Górze	 -	 Cieplicach,	 który	 zmarł	 16	 lutego	 2018	 r.	 w	
wieku	81	lat.
	 Na	nabożeństwie	żałobnym	uczestniczyli	wraz	
z	 rodziną	 zmarłego	 parafianie	 oraz	 duchowni	 z	 diece-
zji	cieszyńskiej,	katowickiej,	mazurskiej,	warszawskiej	 
i	wrocławskiej.
	 Kazanie	w	oparciu	na	słowa	z	II	Kor.	5,	1	"Wie-
my	 bowiem,	 że	 jeśli	 ten	 namiot,	 który	 jest	 naszym	
ziemskim	mieszkaniem,	się	rozpadnie,	mamy	budowlę	
od	Boga,	dom	w	niebie,	nie	rękoma	zbudowany,	wiecz-
ny"	wygłosił	bp	Jerzy	Samiec.
	 W	 czasie	 nabożeństwa	 -	 bp	 Ryszard	 Bogusz,	
emerytowany	zwierzchnik	diecezji	wrocławskiej,	prze-
kazał	 słowa	 podziękowania	 za	 wieloletnią	 posługę	
duszpasterską	zmarłego	na	Dolnym	Śląsku.
	 Ks.	 Alfred	 Neumann,	 syn	 Reinholda	 i	 Zofii	 
z	 domu	 Reszke,	 urodził	 się	 dnia	 3	 czerwca	 1936	 r.	 
w	Kaliszu.	Konfirmowany	był	w	roku	1950.	Po	zdaniu	
matury	w	Liceum	Ogólnokształcącym	w	Kaliszu	rozpo-
czął	w	roku	1954	studia	teologiczne	w	Chrześcijańskiej	
Akademii	Teologicznej	w	Warszawie,	które	ukończył	z	
tytułem	magistra	teologii	w	roku	1958.
	 Po	zdaniu	I	egzaminu	kościelnego	został	ordy-
nowany	na	 duchownego	w	Kaliszu	 przez	 ks.	 biskupa	
Andrzeja	Wantułę	w	asyście	księży:	seniora	dr.	Wolde-
mara	Gastparego	i	konseniora	Jerzego	Sachsa,	miejsco-

wego	 probosz-
cza.
	 K o n -
systorz	 mia-
nował	 go	
wikariuszem	
parafii	 w	 Po-
znaniu,	 gdzie	
pracował	 do	
roku	 1961.	
W	 dniu	 14	
sierpnia	 1960	 r.	 zawarł	 związek	 małżeński	 z	 Anną	 
z	domu	Ożana.
	 W	 roku	 1961	 został	 mianowany	 przez	
Konsystorz	 administratorem	 parafii	 Jelenia	 Góra	
-	 Cieplice,	 gdzie	 był	 proboszczem	 aż	 do	 przejścia	 
w	stan	spoczynku	czyli	do	roku	1998.
	 W	 okresie	 pracy	 duszpasterskiej	 ks.	 Alfred	
Neumann	 zajmował	 się	 także	 astronomią,	 którą	 wy-
kładał	w	Liceum	Ogólnokształcącym,	pełnił	też	ważne	
funkcje	zarówno	we	władzach	polskich	jak	i	międzyna-
rodowych	 instytucji	astronomicznych.	W	dniu	17	paź-
dziernika	1979	r.	zostal	odznaczony	srebrnym	krzyżem	
zasługi	za	osiągnięcia	w	dziedzinie	astronomii.
	 Przechodząc	 na	 emeryturę	 zamieszkał	 wraz	 
z	żoną	(zmarła	25	kwietnia	2010	r.)	w	Zamarskach	koło	
Cieszyna.	W	ostatnich	latach	mieszkał	w	Domu	Opieki	
Emaus	w	Dzięgielowie.
	 Pozostawił	dwóch	synów	-	ks.	Jana	-	probosz-
cza	w	Rynie	oraz	Romualda	wraz	z	rodzinami.
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Jednym	 z	 najbardziej	 atrakcyjnych	 i	 egzo-
tycznych	 partnerstw	 LOTE	 jest	 wymiana	 z	 RPA.	
Początki	jej	sięgają	roku	2008,	kiedy	to	dwie	germa-
nistki	–	p.	Justyna	Sobota	z	LOTE	i	p.	Alet	Conradie		
z	Paul	Roos	Gymnasium	w	Stellenbosch	–	spotkały	
się	 na	 seminarium	Goethe	 Institut	w	Gauting	 i	 po-
łączyła	je	wspólna	pasja	do	e-learningu	i	nauczania	
przy	 użyciu	 nowych	mediów.	 Chociaż	 nasze	 szko-
ły	znajdują	się	na	dwóch	kontynentach,	okazało	się,	
że	bardzo	wiele	je	łączy,	a	współpraca	jest	możliwa	
dzięki	wykorzystaniu	 platformy	Moodle,	 na	 której	
uczniowie	 LOTE	 wspólnie	 ze	 swoimi	 kolegami	 
z	RPA	realizują	ciekawe	projekty.	Pierwszy	wspólny	
kurs	„Auf	nach	Berlin”	otrzymał	nagrodę	European	
Language	Label	za	oryginalne,	nowatorskie	i	mające	
europejski	wymiar	podejście	do	nauczania.		Od	tego	
czasu	powstały	następne	kursy	(w	sumie	13!),	gdzie	
uczniowie	mają	możliwość		razem	uczyć	się,	wspól-
nie	 tworzyć	 treści,	wymieniać	 się	 opiniami,	 komu-
nikować	się,	jak	gdyby	byli	w	jednej	klasie.	Zaletą	
kursów	jest	ich	różnorodna	tematyka	i	to,	że	zwykłe	
tematy:	 rodzina,	 praca,	 dom	 itd.	 nabierają	 nowego	
znaczenia	i	stają	się		ciekawe	dzięki	interkulturowe-
mu	kontekstowi		i	porównaniom.
	 Jednakże	wymiana	nie	byłaby	 tak	 atrakcyj-
na,	 gdyby	 poprzestano	 tylko	 na	 współpracy	 onli-
ne.	Do	pierwszego	historycznego	spotkania	doszło	 
w	roku	2011,	w	Wiedniu,	gdzie	wspólnie	realizowa-
ny	był	projekt	„WWW.	Wir	Wien	Walzer”.
	 Na	 przełomie	 stycznia	 i	 lutego	 2012	 roku	
miała	 miejsce	 pierwsza	 wizyta	 uczniów	 LOTE	 
w	Paul	Roos	Gymnasium,	a	w	czerwcu	2013	ucznio-
wie	 LOTE	 gościli	 młodzież	 z	 PRG.	 Następny	wy-
jazd	nastąpił	w	2014	r.,	a	w	2015	r.	spędziliśmy	świę-
ta	Bożego	Narodzenia	razem	z	gośćmi	z	RPA	przy	
tradycyjnym,	 polskim,	 wigilijnym	 stole.	 Rewizyta	
nastąpiła		w	lutym	2016	r.	W	lutym	2018	uczniowie	
LOTE	po	raz	kolejny	mieli	okazję	odwiedzić	RPA.

Stellenbosch,	 gdzie	 znajduje	 się	 nasza	 szkoła	 partner-
ska,	to	drugie	najstarsze	miasto	w	RPA.	W	czasie	poby-
tu	młodzież	ma	możliwość	zwiedzać:	Kapsztad	z	Górą	
Stołową,	 Przylądek	 Dobrej	 Nadziei,	 założony	 przez	
francuskich	 hugenotów	 Franschhoek	 ,	 pomnik	 języka	
Afrikaans	 w	 Paarl,	 szlifiernię	 kamieni	 półszlachetnych	 
w	Simons	Town,	Robben	Island	(gdzie	więziony	by	Nel-
son	Mandela),	 a	 przede	wszystkim	uczestniczyć	w	 lek-
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cjach	i	realizować	wspólne	projekty.	Jest	to	jeden	
z	 najciekawszych	 i	 najatrakcyjniejszych	 terenów		
w	 RPA	 zarówno	 pod	 względem	 krajobrazowym,	
jak		i	historycznym.
	 Nasza	szkoła	partnerska:	Paul	Roos	Gym-
nasium	 to	 prestiżowa	 szkoła	 męska,	 która	 wy-
kształciła	wielu	mężów	stanu,	polityków,	artystów	
i	 sportowców,	graczy	 rugby	 (narodowego	 sportu	
w	 RPA).	 Należy	 do	 grona	 szkół	 PASCH.	 Szko-
ła	 obejmuje	 klasy	 od	 8-12	 i	 oferuje	 nauczanie	
w	 dwóch	 językach:	 angielskim	 i	 afrykanerskim.	
Swoje	 obiekty	 sportowe	 dzieli	 z	 Uniwersytetem	 
w	Stellenbosch,	któremu	dała	początek.	
	 Poniżej	 zamieszczam	 relację	 z	 tegorocz-
nego	wyjazdu	uczniów	naszego	liceum	,	której	au-
torką	jest	Justyna	Bednarczyk,	uczennica	klasy	3a.

	 Wreszcie	nadszedł	dzień	wylotu	do	RPA!	
Cały	rok	z	niecierpliwością	czekaliśmy	na	ten	mo-
ment.
	 03.02.18	r.	wsiedliśmy	do	busa,	czekające-
go	na	nas	pod	LOTE,	i	wyruszyliśmy	do	Warszawy.	
Na	lotnisku	wielka	ekscytacja	-	w	końcu	niektórzy	 
z	nas	lecieli	samolotem	po	raz	pierwszy	w	życiu.	
Najpierw	sześciogodzinny	lot,	potem	lądowanie	w	
stolicy	 Kataru.	 Byliśmy	 zupełnie	 zaskoczeni	 no-
woczesnością	 i	 luksusem	panującym	na	 lotnisku	 
w	Doha.	Następnie	kolejny	lot,	nieco	dłuższy,	bo	
aż	10	godzin.	Pod	koniec	już	ledwo	wytrzymywa-
liśmy	w	samolocie.	Ale	udało	się	i	niezaprzeczal-
nie	było	warto.
	 Południowa	 Afryka	 jest	 po	 prostu	 za-
chwycająca.	Przez	cały	pobyt	nie	mogliśmy	znieść	
myśli	 o	 powrocie	 do	 zimnej,	 zaśnieżonej	 Polski.	
Szybko	 przywykliśmy	 do	 temperatury	 ok.	 35°C.	
Tym	 bardziej,	 że	 większość	 z	 naszych	 goszczą-
cych	 miała	 w	 swoich	 ogródkach	 baseny,	 które	
pomagały	 nam	 znieść	 upał.	Afrykańskie	 widoki	
zapierały	dech	w	piersiach.	Szczególnie	na	Górze	
Stołowej,	Przylądku	Dobrej	Nadziei	i	Cape	Point.	
Czuliśmy	się	jak	w	raju.	Chłonęliśmy	piękne	kra-
jobrazy,	tak	odmienne	od	tych	polskich	i	europej-
skich.
	 Pomimo	 wszechobecnej,	 wakacyjnej	 at-
mosfery	nie	zapominaliśmy	o	obowiązku	uczęsz-
czania	na	lekcje	języka	niemieckiego	w	Paul	Roos	
Gymnasium.	Jednak	nie	był	to	jedynie	obowiązek.	
Odnajdowaliśmy	 w	 tym	 również	 przyjemność.	
Dzięki	 realizowaniu	 różnych	 projektów	 udało	
nam	się	zintegrować	z	innymi	uczniami	Paul	Roos.	
Szkoła	ta	jest	miejscem,	w	którym	zdecydowanie	
moglibyśmy	zostać.	Co	z	tego,	że	chodzą	tam	tyl-
ko	 chłopcy.	 Polki	 cieszyły	 się	 naprawdę	 dużym	

zainteresowaniem	 z	 ich	 strony.	 Przecież	 niecodziennym	
zjawiskiem	jest	widok	dziewczyn	na	terenie	męskiej	szkoły.	
Wielkość	obszaru,	na	którym	mieściły	się	wszystkie	budyn-
ki	Paul	Roos,	wywarła	na	nas	ogromne	wrażenie.	Przerwy	
zawsze	 spędzaliśmy	na	 zewnątrz,	 na	 dziecińcu	 szkolnym,	
spożywając	drugie	śniadanie.	Można	tam	było	również	ku-
pić	mrożoną	czekoladę	lub	kawę	(z	czego	chętnie	korzysta-
liśmy	w	te	wszystkie	gorące	dni).
	 Pierwszy	tydzień	pobytu	w	RPA	cudownie	się	dłu-
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żył,	każdy	dzień	zdawał	się	trwać	wręcz	nienaturalnie	
długo.	Dzięki	temu	mogliśmy	w	pełni	z	nich	korzystać,	
napawać	się	tą	świadomością	bycia	tak	daleko	od	śnie-
gu,	niskich	temperatur	i	w	ogóle	zimy.	Jednak	podczas	
weekendu	 zaczął	w	 nas	 narastać	 pewien	 niepokój,	 że	
jesteśmy	coraz	bliżej	powrotu	do	domu.	Wydawało	się,	
że	dni	są	jakieś	krótsze.	Nie	chcieliśmy	wracać,	odrzu-
caliśmy	wszystkie	myśli	z	tym	związane.	Na	szczęście	
plan	pobytu	był	tak	bogato	wypełniony,	że	rzadko	mie-
liśmy	czas	myśleć	o	zbliżającym	się	powrocie.
	 Bardzo	podobał	nam	się	weekend,	ponieważ	to	
rodziny	goszczące	decydowały	o	tym,	co	będziemy	ro-
bić.	Pokaz	iluzjonistów,	farma	krokodyli,	sanktuarium	
lwów,	głaskanie	gepardów,	wyprawa	w	góry	-	to	tylko	
kilka	 form	spędzenia	sobotniego	 i	niedzielnego	czasu.	
To	ekscytujące,	że	każdy	z	nas	zobaczył	coś	innego,	ale	
wszystkie	aktywności	były	równie	warte	przeżycia.	Do-
datkowo	niejednokrotnie	mieliśmy	okazję	 spotkać	 się	
całą	grupą	w	domach	afrykańskich	uczniów	i	po	prostu	
spędzić	 ze	 sobą	 czas.	 To	 zaskakujące,	 że	 w	 tak	 krót-
kim	 czasie	 (jakim	 są	 dwa	 tygodnie)	można	 tak	 silnie	
przywiązać	się	do	 ludzi	z	 innego	kontynentu,	których	 
w	sumie	nawet	za	bardzo	się	nie	zna.	
Kilka interesujących faktów z podróży:
1.	Polscy	uczniowie	całkowicie	 zakochali	 się	w	bilton-
gu	 -	 suszonym	mięsie,	 które	 jest	 niezwykle	 popularną	
przekąską	w	RPA.	Dodatkowo	dzięki	naszym	rodzinom	
goszczącym	mieliśmy	 szansę	 spróbować	 prawdziwych	
afrykańskich	 smaków,	 np.	 mięsa	 ze	 strusia	 (bardzo	
smaczne	i	zdrowe).
2.	Event	sportowy,	który	widzieliśmy	na	żywo	w	piątek,	
był	 po	 prostu	 niesamowity.	 Największe	 wrażenie	 wy-
warły	 na	 nas	 występy	 cheerleaderek	 i	 cheerleaderów	
z	 pięciu	 różnych	 szkół	 (a	wśród	nich	naturalnie	Paul	
Roos)	oraz	czynny	udział	uczniów	na	widowni,	 którzy	
wkładali	 całe	 serce	w	 dopingowanie	 swoich	 przedsta-
wicieli.
3.	 Niezwykła	 jest	 ilość	 i	 wartość	 tradycji	 oraz	 zasad	
szkolnych	w	Paul	Roos	Gymnasium.	Wszyscy	wiedzie-
li	 o	 charakterystycznych	mundurkach	 (a	właściwie	 to	
całej	 garderobie	 z	 emblematami	 tej	 męskiej	 szkoły),	
które	 z	dumą	noszone	 są	przez	uczniów.	Ale	nie	wszy-
scy	zdawali	sobie	sprawę	z	tego,	że	wraz	z	pójściem	do	
ostatniej	(dwunastej)	klasy,	chłopaki	muszą	całkowicie	
ogolić	głowy.	Tak	samo	nie	mieliśmy	pojęcia,	że	nawet	
za	niewielkie	spóźnienie	na	lekcję	uczeń	zostaje	ukara-
ny	obowiązkiem	 zostania	w	kozie	po	 lekcjach.	Dowie-
dzieliśmy	 się	 również	 (ba,	 nawet	 byliśmy	 świadkami),	
że	uczeń,	który	podczas	zajęć	chce	zdjąć	swoją	bordo-
wą	 marynarkę,	 musi	 uprzednio	 poprosić	 nauczyciela	
o	pozwolenie.	Natomiast	po	zakończeniu	lekcji,	zanim	
wyjdzie	 na	 korytarz,	ma	obowiązek	niezwłocznie	 zało-
żyć	ją	ponownie.	Najwspanialsze	jest	 to,	że	uczniowie	
bardzo	respektują	te	wszystkie	tradycje	i	zasady	i	wcale	

na	nie	nie	narzekają	(myślę,	że	powinniśmy	brać	z	nich	
przykład	w	kwestii	 noszenia	naszych	odLOT(E)owych	
krawatów).
4.	 Na	 Przylądku	Dobrej	 Nadziei	 mieliśmy	 okazję	 spo-
tkać	pawiany,	które	bezczelnie	wtargnęły	do	samochodu	
pewnych	turystów	i	ukradły	im	jedzenie.
5.	W	ciągu	tych	dwóch	tygodni	część	naszej	grupy	miała	
możliwość	obejrzenia	na	żywo	meczu	rugby,	na	którym	
panowała	 niezapomniana	 atmosfera.	 Piękna	 sceneria	
skąpana	w	blasku	zachodzącego	słońca,	głośna,	dobra	
muzyka,	afrykańskie	przekąski	 i	wspaniali	 ludzie	 -	no	
żyć,	nie	umierać!
6.	 Podczas	 naszego	 pobytu	 w	 RPA	 dwa	 razy	 spadł	
deszcz.	I	były	to	spore	ulewy,	z	czego	Afrykanie	bardzo	
się	 cieszyli	 (biorąc	 pod	 uwagę	 panującą	 suszę,	 która	
jest	najgorszą	afrykańską	suszą,	jaka	do	tej	pory	miała	
tam	miejsce.)
7.	Również	w	czasie	naszej	wizyty	w	Afryce	Południowej	
wybrano	 nowego	 prezydenta	RPA	 -	Cyril	 Ramaphosa.	
To	satysfakcjonujące,	że	byliśmy	tam	obecni	w	tak	prze-
łomowym	momencie	historyczno	-	politycznym.
8.	 Dwoma	 punktami	 planu	 pobytu,	 które	 niezmiernie	
nam	się	podobały,	były	przejażdżka	na	safari	 i	wizyta	
w	 Narodowym	 Ogrodzie	 Botanicznym	 Kirstenbosch.	
Wspaniale	 było	 zobaczyć	 z	 bliska	 tak	 wiele	 afrykań-
skich	zwierząt	(jak	np.	skocznika	antylopiego	czy	kudu)	
i	 posłuchać	 opowiadającego	 o	 nich	 najcharyzmatycz-
niejszego	 przewodnika,	 jakiego	 kiedykolwiek	 poznali-
śmy.	 Za	 to	w	 botanicznym	 ogrodzie	widoki	 po	 prostu	
zwaliły	nas	z	nóg.	To	właśnie	tam	potwierdził	się	fakt,	że	
afrykańska	flora	jest	niezwykle	różnorodna	i	całkowicie	
zachwycająca.

	 Oczywiście	najgorszą	chwilą	z	całej	wyprawy	
było	 pożegnanie.	To	 nie	 afrykański	 upał	 doprowadził	
nas	 do	 odwodnienia,	 ale	 płacz.	 Rzecz	 jasna	 chodzi	 
o	kobiece	łzy.	W	zeszłym	roku,	kiedy	uczniowie	Paul	
Roos	 byli	 w	 Polsce,	 pożegnanie	 również	 stanowiło	
traumatyczne	 przeżycie.	Ale	wtedy	 pocieszająca	 była	
świadomość	ponownego	zobaczenia	 ich	za	 rok.	Teraz	
już	 niestety	 nie	mamy	 takiej	 perspektywy.	 Jednak	 po-
stanowiliśmy	sobie,	że	będziemy	utrzymywać	kontakt	 
z	naszymi	afrykańskimi	przyjaciółmi.	I	że	jeszcze	wró-
cimy	do	RPA.	Nie	mielibyśmy	takich	planów,	gdyby	nie	
Pani	Justyna	Sobota,	która	zorganizowała	 tę	egzotycz-
ną,	odległą	i	piękną	podróż.	A	na	miejscu	jej	południo-
woafryjańska	koleżanka	i	siostra,	jak	o	sobie	mówi	pani	
Alet	Conradie	germanistka	ze	szkoły	Paul	Roos,	z	którą	
współpraca	trwa	nieprzerwanie	od	2008	roku.	Jesteśmy	
wdzięczni	naszym	opiekunom	-	Pani	Justynie	Sobocie	
i	Panu	Maciejowi	Pastusze	-	za	dwutygodniową	opiekę	
nad	 nami.	Dzięki	 nim	 zyskaliśmy	wiele	 niezwykłych	
wspomnień,	które	pozostaną	w	nas	na	zawsze.

Aleksandra	Trybus-Cieślar
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Szkoła Podstawowa TE

	 W	SPTE	rozpoczął	się	 II	semestr	nauki.	Czas	
ferii	 zimowych	 udało	 się	 wykorzystać	 na	 częściowy	
remont	 klatki	 schodowej.	 Po	 dwutygodniowej	 prze-
rwie	 	wróciliśmy	do	nauki.	16	 lutego	2018	 r.	 	gościli-
śmy	potencjalnych	pierwszoklasistów	w	ramach	DNIA	
OTWARTEGO	SPTE.	Przedszkolaki	wraz	z	rodzicami	
mogły	zwiedzić	nasz	budynek	dzięki	naszym	uczniom,	
którzy	 pełnili	 rolę	 przewodników.	Uczniowie	 z	 kółka	
tanecznego	i	teatralnego	pod	kierunkiem	M.	Lanc-Bud-
niok	i	B.	Cholewy–Gałuszki	przygotowali	program	ar-
tystyczny,	 który	 zrobił	 na	 naszych	 gościach	 ogromne	
wrażenie.	Następnie	udali	się	do	klas,	gdzie	czekały	na	
nich	gry	 i	 zabawy,	zajęcia	plastyczne.	Ostatnim	punk-
tem	spotkania,	który	zrobił	dzieciom	największą	frajdę,	
był	tor	przeszkód.	Popołudnie	pełne	wrażeń	zakończyło	
się		poczęstunkiem.	
	 Warto	 wspomnieć	 o	 osiągnięciach	 	 naszych	
uczennic:	 Martyny	 Rozum	 i	 Weroniki	 Stasicy,	 które	
uzyskały	 wyróżnienie	 w	 konkursie	 plastycznym	 z	 za-
kresu	 profilaktyki	 uzależnień	 od	 środków	 psychoak-
tywnych,	 przeciwdziałaniu	 przemocy	 w	 rodzinie	 lub	
przemocy	 rówieśniczej.	 Konkurs	 organizowany	 był	 
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Przedszkole TE

w	ramach	Gminnego	Programu	Profilaktyki	 i	Rozwią-
zywania	 Problemów	Alkoholowych	 oraz	 Przeciwdzia-
łania	Narkomanii	Miasta	Cieszyna	na	rok	2017.																																																					
	 Klasa	 1a	 	 pod	 opieką	 p.	B.	Ondrzejek	 i	 p.	A.	
Walicy		udała	się	na	warsztaty	do	„Castoramy”.	Zajęcia	
były	ciekawe,	oparte	na	zajęciach	wymagających	umie-
jętności	manualnych	i	technicznych.	
	 W	SPTE	staramy	się	 także	dbać	o	„spotkania	
z	 kulturą”,	 dlatego	 polonistki	 	 p.	 A.	 Czauderna	 i	 K.	
Krzempek-Ślezińska	 zorganizowały	 wyjście	 na	 spek-
takl	pod	tytułem	„Tajemniczy	ogród”.	Nasi	uczniowie	
byli	 pod	 wrażeniem	 oprawy	 muzycznej	 oraz	 gry	 ak-
torów.	Natomiast	 klasy	 7	wraz	 z	 p.	A.	Hajdamowicz	 
i	p.	D.	Kisiałą	obejrzały	w	bielskim	teatrze	„Banialuka”	
spektakl	„Ballady	i	romanse”	oparty	na	tekście	A.	Mic-
kieiwicza.
 
	 Drodzy	Rodzice!	Informuję,	że	na	rok	
szkolny	2018/2019	mamy	pojedyncze	wolne	
miejsca.	Więcej	 informacji	można	 uzyskać	
w	sekretariacie	szkoły	lub	pod	numerem	33-
8521236.

Joanna	Gibiec

Dzień w piekarni

	 Dzieci	 z	 grup	Sówek	 i	Żabek	przedszkola	To-
warzystwa	 Ewangelickiego	 w	 lutym	 wybrały	 się	 do	
piekarni	 w	 Goleszowie.	 Dzieci	 bardzo	 serdecznie	 zo-
stały	przywitane	przez	kierownika	piekarni.	Przedszko-
laki,	podczas	wycieczki,	miały	możliwość	zobaczyć	jak	
wygląda	piekarnia.	Z	wielkim	zainteresowaniem	przy-
glądały	się	pracy	piekarza,	poznały	etapy	powstawania	
pieczywa	 oraz	 produkty	 potrzebne	 do	 jego	 wypieku.	
Zobaczyły	również	maszyny,	które	pomagają	w	pracy	
piekarzowi,	a	pracownicy	piekarni	pokazywali	sposoby	
zaplatania	chałek,	rogali	i	bułeczek.	
	 W	 piekarni	 wszystko	 było	 ciekawe:	 ogromne	
misy	na	ciasto,	wózki	z	upieczonym	chlebem,	krajalni-
ca	i	wielkie	łopaty	do	wysadzania	pieczywa.	Najwięk-
sze	wrażenie	wywarł	na	przedszkolakach	ogromny	piec,	
który	miał	wiele	poziomych	drzwiczek.	
	 Dzieci	 dowiedziały	 się	 w	 jakiej	 temperaturze	
i	w	 jakim	 czasie	 pieczony	 jest	 chleb.	 Również	miały	
możliwość	 wykazania	 się	 zdolnościami	 artystyczny-
mi	 w	 trakcie	 samodzielnego	 wykonywania	 bułeczek,	

chlebków,	 rogalików,	 czy	 też	 innych	 własnych	 wy-
tworów.	Wszystkie	wypieki	wyszły	doskonale.	Słodką	
przyjemność	sprawiło	dzieciom	delektowanie	się	pysz-
nymi	babeczkami	z	 serem	 i	marmoladą,	które	zostały	
przygotowane	w	piekarni	specjalnie	dla	nich.
	 Serdecznie	 dziękujemy	 wszystkim	 pracowni-
kom	piekarni	za	okazaną	gościnność	 i	bardzo	miłą	at-
mosferę.

Wycieczka do 
Leśnego Parku Niespodzianek

	 Grupy	 Motylków,	 Biedronek	 i	 Pszczółek	 po-
jechały	 do	Ustronia.	Mieliśmy	możliwość	 obcowania	 
z	naturą,	karmić,	głaskać	zwierzęta.	Każdego	zachwy-
ciła	silna	postawa	żubrów,	 jeleni	szlachetnych	i	 jeleni	
sika,	 łagodność	 saren	 i	 sympatyczna	 natura	 danieli.	
Główne	 atrakcje	 parku	 to	 stacja	 ptaków	 drapieżnych	 
i	sowiarnia.	Centrum	Edukacji	Przyrodniczo	Leśnej	to	
swoiste	muzeum,	w	którym	przy	dźwiękach	odgłosów	
lasu	zapoznaliśmy	się	z	licznymi	eksponatami	oraz	tro-
feami	łowieckimi.
	 Serdecznie	 dziękujemy	 panu	 Pawłowi	 Mach-
nowskiemu,	właścicielowi	Leśnego	Parku	Niespodzia-
nek,	za	zasponsorowanie	nam	wejścia	do	parku.
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	 	 	 Startują	zapisy	do	przedszkola!	Zaczęła	się	rekrutacja	do	Przedszkola	TE	w	Cieszynie!
	 Wprawdzie	rok	szkolny	dopiero	na	półmetku,	ale	już	startują	zapisy	do	przedszkola	Towarzystwa	Ewan-
gelickiego.	Jeżeli,	wybierając	przedszkole	dla	swojego	dziecka,	pragniecie,	aby	zapewniało	ono	nie	tylko	wyso-
ki	poziom	kształcenia	 i	bezpieczeństwo,	ale	 też	kształtowało	świadomość	artystyczną	 i	wrażliwość	estetyczną,	 
a	ponadto	zachęcało	do	działania	i	osiągania	sukcesu,	ułatwiało	poznawanie	siebie	i	zrozumienie	własnych	uczuć	
i	emocji	–	zapraszamy	do	nas.
	 W	Przedszkolu	TE	Twoje	dziecko	spędzać	będzie	czas	w	spokojnej	i	cichej	okolicy	w	budynku	z	ogrodem	
i	nowym	pięknym	placem	zabaw,	z	domową	kuchnią	ze	smacznymi	 i	zdrowymi	posiłkami,	uwzględniającymi	
wszystkie	diety	dzieci.	Naszym	przebojem	jest	drugie	śniadanie	-	świeżo	wyciśnięty	sok	owocowy.	Przedszkole	
zapewnia	wysoko	wykwalifikowaną	kadrę	nauczycielską	z	odpowiednimi	uprawnieniami	–	ale	co	równie	ważne	–	
wieloletnim	doświadczeniem	w	pracy	z	dziećmi.	Ponadto	do	dyspozycji	Twojego	dziecka	jest	pedagog-terapeuta,	
logopeda,	socjoterapeuta	i	psycholog.
	 Zapraszamy	też	dzieci	potrzebujące	pracy	indywidualnej	ze	specjalistami,	ponieważ	prowadzimy	zajęcia	
z	wczesnego	wspomagania.
	 Oferujemy	zajęcia	dodatkowe,	tj.	rytmika,	język	angielski,	język	czeski,	logopedia,	terapia	pedagogiczna,	
gimnastyka	korekcyjna,	plastyka,	małych	odkrywców,	logika,	origami,	religię	ewangelicką	i	katolicką.	Organizu-
jemy	wiele	ciekawych	warsztatów,	imprez	dla	dzieci	i	ich	rodziców.	U	nas	żadna	pociecha	się	nie	nudzi!	Przede	
wszystkim	zaś	zapewniamy	miłą	i	troskliwą	opiekę.	Zapraszam	Państwa	–	spotkajmy	się,	porozmawiajmy	o	do-
brym	przedszkolu	dla	Waszego	dziecka.
	 Przedszkole	TE,	choć	ma	opracowaną	koncepcję	pracy	w	oparciu	o	„Podstawę	programową”	i	nowator-
skie	programy	edukacyjne,	zapewnia	dziecku	dobre	przygotowanie	oraz	spokojny	i	bezpieczny	start	w	edukację.
 

Koszt	czesnego	to	ok.	400,00	zł	wraz	z	wyżywieniem	(cztery	domowe	i	zdrowe	posiłki	dziennie)!

Zapisy do przedszkola

Grażyna	Podżorska

	 Przekazując	 1%	 podatku	 możecie	 Państwo	 wesprzeć	 tę	 inwestycję,	 wystarczy	 
w	 odpowiednim	 polu	 formularza	 PIT	 37,	 będącego	 rocznym	 zeznaniem	 podatkowym,	
wpisać	nasz	numer	KRS:

000 001 7212

	 Będziemy	wdzięczni	 za	 każdą	wpłaconą	 złotówkę!	 Okazana	 nam	 pomoc	 finansowa	wesprze	
działalność	edukacyjną	naszych	placówek,	w	tym	planowaną	rozbudowę.

Małym gestem czynisz wielkie rzeczy!!!

Szanowni	Państwo!
	 Zapewne	macie	Państwo	różne	sympatie,	cele	i	pomysły	jak	wykorzy-
stać	1%	podatku,	jednak	w	tym	roku	szczególnie	prosimy	o	ten	gest	w	stronę	
Towarzystwa	Ewangelickiego.	
	 Zarząd	 Towarzystwa	 Ewangelickiego	 podjął	 się	 ogromnego	 wyzwa-
nia:	stworzenia	kompleksu	budynków	(w	tym	budowy	sali	gimnastycznej),	któ-
ry	będzie	służył	naszym	wychowankom	na	każdym	etapie	edukacji	 i	pomoże	 
w	utrzymaniu	wysokich	standardów	naszych	placówek.	
	 To	przedsięwzięcie	może	się	udać	tylko	z	Państwa	pomocą!
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Chóry, muzyka ...
♪	♪	♪  Wyższobramski Chór Kameralny 

znów na Mazurach ♫
	 Bardzo	 chętnie	 służymy	 naszym	 śpiewem	 
w	całym	kraju,	szczególnie	chętnie	odwiedzamy	Mazu-
ry.	Byliśmy	tam	już	2	razy	i	mamy	piękne	wspomnienia	
związane	 z	 mazurską	 ziemią.	W	 2009	 roku	 śpiewali-
śmy	podczas	uroczystego	wprowadzenia	w	urząd	pro-
boszcza	parafii	w	Mikołajkach	ks.	Bogusława	Juroszka.	 
W	 	 2015	 roku	 daliśmy	 koncert	 w	 ramach	 II	 Dni	 Gi-
zewiusza	na	zamku	w	Ostródzie	oraz	 śpiewaliśmy	na	
nabożeństwie	żniwowym	w	kościele	w	Łęgutach.	 	Za	
nami	kolejny	muzyczny	weekend	pełen	wielu	przeżyć.
	 W	 piątek	 16	 lutego	 wyruszyliśmy	 do	 Kętrzy-
na.	Po	drodze	część	z	nas	wysłuchała	jeszcze	pięknego	
koncertu	w	Filharmonii	Śląskiej	w	Katowicach,	gdzie	
nasz	kolega	Wojtek	Wantulok	śpiewał	razem	z	chórem	

WCK	w	Giżycku

filharmonii.	 „Stabat	 Mater”	 	 Dvořáka	 w	 wykonaniu	
chóru,	 solistów	 i	 orkiestry,	 bardzo	 nam	 się	 podobało.	
Pełni	wrażeń	ruszyliśmy	w	dalszą	podróż.	Na	miejsce	
dotarliśmy	 o	 4	 rano.	 Zdążyliśmy	 się	 krótko	 przespać	 
i	nastała	sobota.
	 W	 sobotę,	 17	 lutego	 zaraz	 po	 śniadaniu	 uda-
liśmy	 się	 do	Mikołajek,	 gdzie	w	 kościele	 Św.	Trójcy	
odbyła	 się	 konsekracja	 i	 wprowadzenie	 w	 urzędowa-
nie	 ks.	 Pawła	Hause	 na	Biskupa	Diecezji	Mazurskiej	
Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 w	 Polsce.	 Uro-
czystość	zgromadziła	wielu	biskupów,	księży,	przedsta-
wicieli	samorządów	wszystkich	szczebli	oraz	wiernych	
z	całego	kraju.	Zaproszenie	na	 tak	ważną	uroczystość	
było	 dla	 nas	wielkim	wyróżnieniem.	Razem	 z	 siostrą	

Anielą	 Kawulok	 z	 Dzięgielowa	 reprezentowali-
śmy	Diecezję	Cieszyńską.	W	czasie	uroczystego	
nabożeństwa	 wykonaliśmy	 sprzed	 ołtarza	 pięć	
pieśni.	 Oprawę	muzyczną	 przygotował	 również	
Suwalski	Chór	Kameralny	oraz	zespół	muzyczny	
z	parafii	w	Szczytnie	pod	kierunkiem	ks.	Alfreda	
Borskiego.	 	 Jako	ostatnią	 pieśń	wykonaliśmy	 ir-
landzkie	 błogosławieństwo,	 które	 zadedykowali-
śmy	nowemu	biskupowi,	który	wygłosił	porusza-
jące	kazanie.	Podczas	popołudniowego	spotkania	
mieliśmy	 okazję	 porozmawiać	 z	wieloma	 księż-
mi	z	 różnych	zakątków	Polski	 i	nawiązać	nowe	
kontakty.	 Udało	 nam	 się	 jeszcze	 pospacerować	
po	 opustoszałym	 porcie	 i	 zorganizować	 bitwę	
śnieżną	na	rynku.	Spotkaliśmy	się	też	z	ks.	Bogu-
sławem	Juroszkiem	i	jego	żoną,	którzy	przesyłają	
serdeczne	pozdrowienia	dla	naszej	parafii	w	Cie-
szynie.	
	 Niedziela	 przywitała	 nas	 piękną	 słoneczną	
pogodą.	 Po	 śniadaniu	 pojechaliśmy	 do	 Giżyc-
ka,	 podziwiając	 po	 drodze	 zimowe	 mazurskie	
krajobrazy.	 O	 godz.	 11.00	 wzięliśmy	 udział	 w	
nabożeństwie	 w	 tamtejszym	 pięknym	 kościele,	
gdzie	proboszczem	 jest	 ks.	Krystian	Borkowski.	 
W	 trakcie	 nabożeństwa	 zaśpiewaliśmy	 2	 pieśni,	
a	po	nabożeństwie	daliśmy	koncert	pieśni	pasyj-
nych,	 który	 został	 bardzo	 ciepło	 przyjęty	 przez	
licznie	 zgromadzonych	 parafian.	 Po	 nabożeń-
stwie	ks.	Borkowski	i	jego	żona	opowiedzieli	nam	
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o	życiu	i	pracy	w	giżyckiej	parafii	i	zjedliśmy	wspólnie	
pyszny	obiad.	Udało	nam	się	jeszcze	pospacerować	po	
całkowicie	zamrożonym	jeziorze!	Ksiądz	opowiedział	
nam	nawet,	że	jego	parafianin	pojechał	po	jeziorze	na	
łyżwach	do	Mikołajek	i…	wrócił	do	Giżycka	-	uff!	Wi-
dok	 był	 faktycznie	 niesamowity,	 po	 tafli	 zmrożonego	
jeziora	spacerowało	mnóstwo	rodzin,	ludzie	jeździli	na	
łyżwach	i	bojerach!	Mimo	obaw,	wszyscy	znaleźliśmy	

się	na	skąpanej	w	słońcu	 tafli	 lodu	 i	zrobiliśmy	sobie	
piękne	 pamiątkowe	 zdjęcia.	Wczesnym	 popołudniem	
udaliśmy	 się	 w	 drogę	 powrotną	 do	 Cieszyna,	 gdzie	 
z	Bożą	pomocą	dotarliśmy	o	północy.	
	 Cieszymy	 się,	 że	 kolejny	 raz	 mogliśmy	 od-
wiedzić	parafie	w	diasporze	i	służyć	ludziom	naszymi	
pieśniami.	Mamy	nadzieję,	 że	znów	uda	nam	się	 tam	
kiedyś	pojechać.  
	 	 	 Piotr	Sikora

♪	♪	♪  Noworoczne spotkanie  
Chóru Misyjnego ♫

 Jak	 co	 roku	Chór	Misyjny	 przeznaczył	 jedną	
z	wtorkowych	 prób	 na	 spojrzenie	wstecz	 i	 podsumo-
wanie	 roku	 2017.	 To	 uroczyste	 spotkanie	 odbyło	 się	
16	stycznia	w	sali	naprzeciwko	kancelarii.	Tym	razem	
poza	chórzystami	obecni	byli:	 	ks.	Tomasz	Chudecki	 
z	 żoną,	 pani	 kurator	 Małgorzata	 Syrokosz,	 diakon	
Anna	Kajzar,	dawny	chórzysta	Franciszek	Cieślar	
oraz	kilku		innych	zaproszonych	członków	rodzin.	
Zaczęliśmy	od	odczytania	dziękczynnego	Psalmu	
setnego	 i	modlitwy.	Krysia	Mendrek	opowiedzia-
ła	 swoją	 historię	 o	 tym,	 jak	Pan	Bóg	 przeprowa-
dził	 ją	 przez	 doświadczenia	 w	 czasie	 poważnej	
choroby	i	jak	zachował	ją	przy	życiu.	W	naszym	
chórze	ma	najkrótszy	staż,	jej	obecność	jest	wyra-
zem	pragnienia	oddawania	chwały	i	wdzięczności	
Bogu.	Nasza	prezeska	Zofia	Wojtas	przedstawiła	
sprawozdanie	 za	 rok	 2017,	 a	 Jasiu	Mendrek	wy-
świetlił	zdjęcia.	Chórzyści	z	najlepszą	frekwencją	
na	 próbach	 otrzymali	 nagrody	 książkowe.	 Była	
z	 nami	 Amalia	 Fojcik	 –	 wieloletnia	 chórzystka,	
która	 	 26	 grudnia	 ubiegłego	 roku	 ukończyła	 90	
lat.	Z	 tej	okazji	otrzymała	 	 trochę	spóźnione,	ale	
szczere	życzenia	od	zebranych,	pieśń	urodzinową	
i	małe	co	nieco.	Ania	Kajzar,	synowa		Eryka	Kazi-
mierza	Kajzara,	który	przez	wiele	lat	był	naszym	
prezesem,	przekazała	 naszej	 prezesce	Statut	Spo-
łeczności	 Chrześcijańskiej	 z	 1932	 roku.	 	 Każdy	 
z	 chórzystów	wniósł	 jakiś	 wkład	 w	 przygotowa-
nie	tej	uroczystości	–	stoły	były	obficie	zastawio-
ne	 smacznym	 jedzeniem.	Ewald	 Jończyk	przygo-

tował	 i	 przeprowadził	 2	 konkursy,	 najlepsi	 otrzymali	
dyplomy	i	nagrody.	Patrzymy	wstecz	z	wdzięcznością	
i	 oczekujemy	Bożego	 prowadzenia	 w	 tym	 roku.	 Ser-
decznie	zachęcamy	tych,	którzy	chcą	śpiewać,	aby	do-
łączyli	do	nas.

Tekst:	Krystyna	Brudny
Foto:	Jan	Mendrek

Nie postępuje z nami według grzechów naszych Ani nie odpłaca nam według 

win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć 

jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak od-

dalił od nas występki nasze.
Ps	103,10-12
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♪	♪	♪  ZAPRASZAMY!!!
na Koncert Pasyjny w Kościele Jezusowym ♫

 Koncerty	pasyjne	w	Niedzielę	Palmową	w	naszej	parafii	mają	już	swoją	długą	i	dobrą	tradycję.	Co	roku	
spotykamy	się	w	naszym	kościele,	by	poprzez	muzykę	i	słowo	zbliżyć	się	pod	krzyż	i	nastroić	nasze	myśli	na	prze-
żywanie	Wielkiego	Tygodnia.

Tegoroczny koncert odbędzie się 25 marca o godzinie 17.00 
w Kościele Jezusowym. 

Wystąpią:
Chór Mieszany ECHO z Zebrzydowic pod dyr. Jadwigi Sikory

Chór Kościelny z Cieszyna pod dyr. Joanny Sikory
Wyższobramski Chór Kameralny pod dyr. Piotra Sikory

oraz
Arkadiusz Popławski – organy

 
	 Cieszymy	się	bardzo,	że	znakomici	goście	przyjęli	zaproszenie	i	kolejny	raz	zaprezentują	się	w	cieszyńskim	
kościele.	Przypomnę,	że	Chór	Mieszany	Echo	z	Zebrzydowic	oraz	Arkadiusz	Popławski	wystąpili	już	razem	dla	nas	
podczas	koncertu	„Czas	radości”	w	styczniu	2013	roku,	zorganizowanego	w	ramach	akcji	Ratujmy	Organy	Ko-
ścioła	Jezusowego.	Piękne	brzmienie	zebrzydowickiego	chóru	i	niesamowite	improwizacje	organowe	Arkadiusza	
Popławskiego	na	długo	zapadły	w	mojej	pamięci.	Cieszę	się,	że	znów	zawitają	do	Cieszyna!
	 W	programie	m.in.	„Crucifigatur”	György	Deák–Bardosa,	„Oto	drzewo	Krzyża”	Stanisława	Moniuszki,	
„Lacrimosa”	z	Requiem	Mozarta	i	improwizacje	organowe	Arkadiusza	Popławskiego.	

Serdecznie zapraszam w imieniu wszystkich wykonawców.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Piotr	Sikora

CHÓR MIESZANY ,,ECHO” Z  ZEBRZYDOWIC
 Chór	 Mieszany	 ,,ECHO”	 został	
założony	 w	 Zebrzydowicach	 	 w	 1937	 roku.	 
W	 ubiegłym	 roku	 obchodził	 80	 lat	 istnienia.	
Na	przestrzeni	 80-lecia	 zmieniał	mecenasów,	
dyrygentów,	 kierownictwo	 i	 repertuar.	 Od	
1995	roku	do	chwili	obecnej	Chór	kontynuuje	
swoją	 działalność	 przy	 Gminnym	 Ośrodku	
Kultury	w	Zebrzydowicach.		Aktywnie	uczest-
niczy	 w	 życiu	 religijnym,	 kulturalnym	 i	 spo-
łecznym	 Zebrzydowic,	 uświetniając	 swoim	
śpiewem	 wszystkie	 ważne	 uroczystości	 ko-
ścielne,	 państwowe	 i	 okolicznościowe.	 Jest	
laureatem	 wielu	 znaczących	 konkursów	 i	 fe-
stiwali	chóralnych	krajowych	i	zagranicznych.	
Chór	koncertuje	w	kraju	i	za	granicą	(Czechy,	
Słowacja,	Austria,	Rumunia,	Ukraina,	Szwaj-
caria,	Litwa,		Włochy).	
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Gwiazdka dla dzieci z Hażlacha

Młodzież, dzieci

	 Dzieci	 ze	 szkółki	 niedzielnej	 w	 Hażlachu	
przygotowania	do	Świąt	Bożego	Narodzenia	 rozpo-
częły	 już	w	 listopadzie.	Na	 jednej	 ze	 szkółek	 przy-
gotowały	 kilka	 prezentów,	 uczestnicząc	 w	 akcji	
charytatywnej	 „Prezent	 pod	 choinkę”.	 	 Z	 wielkim	
zaangażowaniem	 	każda	grupa	oklejała	pudełko	po	
butach,	by	następnie	zaprezentować	zawartość	swo-
jego	prezentu.	
	 W	 trzecią	 niedzielę	 adwentu	 w	 kościele	 
w	 Hażlachu	 każde	 dziecko	 ze	 szkółki	 niedzielnej	
miało	coś	do	zaprezentowania.	Wierszyki	o	tematyce	
bożonarodzeniowej,	scenka,	podczas	której	zobaczy-
liśmy	 różne	 postacie	 biblie,	 utwory	 muzyczne	 wy-
konane	przez	grupę	uzdolnionej	młodzieży,	występ	
chórku.	 To	 wszystko	 miało	 miejsce	 podczas	 trady-
cyjnej	gwiazdki.	Na	zakończenie	każdy	mógł	zabrać	
podarunek,	który	znajdował	się	pod	choinką.	Zosta-
ły	wyróżnione	 również	osoby,	 które	przez	 cały	 rok	

	 W	 swoim	dorobku	 	 posiada	 	 9	 tematycznych	płyt	 kompaktowych.	Na	 temat	działalności	 chóru	 ,,Echo”	
zostało	napisanych	7	prac	magisterskich	w	Instytucie	Muzyki	Uniwersytetu	Śląskiego	w	Katowicach.	Chór	od	10	
lat	współpracuje	z	wybitnymi	artystami-	Sabiną	Olbrich-	Szafraniec-	solistką	Opery	Śląskiej,	organistami	-	Ar-
kadiuszem	Popławskim,	Pawłem	Seligmanem	i	Beatą	Sabath-	poetką	cieszyńską.	Chór	Jest	członkiem	Polskiego	
Związku	Chórów	i	Orkiestr	Oddział	Bielsko-	Biała.	Odznaczony	Odznaką	Honorową	Złotą	z	Wieńcem	Laurowym	
w	2007	roku	przez	Zarząd	Główny	PZChiO	w	Warszawie	za	wybitną	działalność		artystyczną	w	społecznym	ruchu	
muzycznym	oraz	Złotą	Honorową	Odznaką	Zasłużony	dla	Województwa	Śląskiego.	Chór	jest		laureatem	Nagrody	
Powiatu	Cieszyńskiego	im.	ks.	Leopolda		Szersznika	w	dziedzinie	kultury	w	2008	roku.		W	2012	roku	otrzymał	Ho-
norową	Odznakę	Zasłużony	dla	Kultury	Polskiej	przyznaną	przez	Ministra	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego.		
	 Chór	 jest	 muzyczną	wizytówką	 zebrzydowickiej	 gminy	 i	 parafii,	 propaguje	 kulturę	 Ziemi	 Cieszyńskiej	 
w	kraju	i	za	granicą.	Dyrygentem	i	kierownikiem	artystycznym	chóru	Mieszanego	,,Echo”	jest		Jadwiga	Sikora,	
funkcję	prezesa	pełni	Kazimierz	Pietraszek.
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chodziły	na	 szkółkę	najczęściej.	 	Nie	 zapomnie-
liśmy	o	naszych	konfirmantach,	którzy	otrzyma-
li	 śpiewniki	 ewangelickie.	 Był	 również	 czas	 na	
rozmowy,	smakując	równocześnie	pyszne	ciasta.	
Wszystkim,	którzy	zaangażowali	się	w	przygoto-
wanie	gwiazdki	oraz	poczęstunku,	 a	 także	 spon-
sorom,	którzy	pomogli	w	przygotowaniu	paczek	
szczególnie	 firmie	Trumpf-Mauxion	 Chocolates	
ze	Skoczowa,	SERDECZNIE	DZIĘKUJEMY!

Gwiazdka dla dzieci 
z Cieszyna
Fotomigawki:

Grażyna	Pilich-Szymala

Foto:	Pavla	Chudecka
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Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego
	 W	sobotę	27	stycznia	w	Nierodzimiu	odbył	się	
Diecezjalny	Turniej	Tenisa	Stołowego.	W	Turnieju	star-
towało	w	sumie	ponad	60	zawodników	podzielonych	na	
kilka	kategorii	wiekowych,	w	tym	nasza	5-cio	osobowa	
reprezentacja.	Indywidualnie	najlepiej	spisał	się	Adrian	

Wiecheć	z	Zamarsk,	który	wygrał	rywalizację	w	grupie	
szkół	ponadgimnazjalnych.	Ponadto	nasi	reprezentanci	
zajęli	jeszcze	2	czwarte	miejsca,	co	przełożyło	się	osta-
tecznie	na	trzecie	miejsce	w		klasyfikacji	generalnej.

ks.	Marcin	Podżorski
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Kącik dla dzieci
Gabriela	Sikora

(…) Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios,  
i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!

1 Mż 1, 28

      				Czy	wiecie	kto	i	do	kogo	wypowiedział	te	słowa?	Wypowiedział	je	Bóg	do	pierwszych	ludzi,	Ada-
ma	 i	Ewy.	Ojciec	niebieski	dał	 im	wielki	przywilej	panowania	nad	wszystkimi	żywymi	 istotami,	które	
stworzył.	Ale	z	tym	przywilejem	wiązała	się	również	wielka	odpowiedzialność	za	całe	Boże	stworzenie.	
Również	i	my	dzisiaj	 jesteśmy	odpowiedzialni	za	wszystkie	zwierzęta,	które	stworzył	dla	nas	Pan	Bóg.	
Czy	pamiętasz,	żeby	zawsze	napełnić	miskę	swojego	pupila?	Czy	zawsze	wychodzisz	na	spacer	ze	swoim	
czworonogiem?	Czy	dbasz	o	zdrowie	swojego	domowego	zwierzaka?	To	właśnie	jest	odpowiedzialność	
za	Boże	stworzenie!

Niebieskim	kolorem	zaznaczcie	
zwierzątko,	które	macie	w	domu.																			
Zielonym	otoczcie	takie,	które	

chcielibyście	mieć.	Potem	możecie	
pokolorować	wszystkie	zwierzątka.
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	 Czas	pasyjny,	który	teraz	trwa,	też	ma	swoich	zwierzęcych	bohaterów,	których	wspólnie	poznamy.	Pierw-
szy	z	nich	to	osioł.

 Osioł	domowy	pochodzi	od	dzikich	osłów	pół-
nocnoafrykańskich,	 jest	zwierzęciem	jucznym,	 to	zna-
czy,	 że	przenosi	 różne,	ciężkie	 towary.	Jest	 też	mniej	
wybredny	 jeżeli	 chodzi	 o	 pożywienie,	w	 porównaniu	
z	końmi.	Na	osiołkach	można	też	 jeździć.	W	czasach	
biblijnych	nawet	zamożni	Izraelici	jeździli	na	osłach.

POKOLORUJ	OSIOŁKA

										Również	Pan	Jezus	użył	osiołka	jako	swojego	środka	transportu.	Może	część	z	Was	wie,	kiedy	to	zrobił?	
Odpowiedź	możemy	znaleźć	we	wszystkich	ewangeliach,	a	ewangelia	Mateusza	pisze	o	tym	w	21	rozdziale.	Mo-
żemy	tam	przeczytać,	że	gdy	Zbawiciel	wjeżdżał	do	Jerozolimy,	to	zrobił	to	właśnie	na	osiołku,	co	zapowiedział	
już	prorok	Zachariasz,	pisząc:

(…)	Oto	twój	król	przychodzi	do	ciebie,	sprawiedliwy	on	i	zwycięski,	
łagodny	i	jedzie	na	ośle,	na	oślęciu,	źrebięciu	oślicy.

Za	9,9

Pokoloruj	Jezusa	jadącego	na	osiołku,	witanego	gałęziami	palmy.
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Drugi	zwierzęcy	bohater	czasu	pasyjnego	to	kogut.

	 Kogut	 uznawany	 jest	 za	 ptaka,	 powiązane-
go	 ze	 słońcem.	 Jego	 pianie	 miało	 zwiastować	 jego	
wschód.
	 W	czasach	biblijnych,	według	rzymskiego	po-
działu	czasu,	noc	dzieliła	 się	na	cztery	 części,	 po	3	
godziny	każda.	Pianie	koguta	oznaczało	czas	od	0	do	
3	godziny.

										Pianie	koguta	usłyszał	także	Piotr,	jeden	z	dwunastu	uczniów,	gdy	zaparł	się	Jezusa	czyli	nie	przyznał	się,	że	

Go	zna.		Aż	trzy	razy	Piotr	powiedział,	że	nie	zna	Jezusa	mimo,	że	to	było	kłamstwo.	Sam	Zbawiciel	zapowiedział	

to	Piotrowi,	ale	on	zaprzeczał,	mówił,	że	nigdy	nie	wyprze	się	znajomości	z	Jezusem.	Ale	jednak	to	zrobił	i	to	aż	

trzy	raz.	A	potem	usłyszał	pianie	koguta,	co	też	zapowiedział	mu	Jezus.	Według	ewangelistów	Mateusza,	Łukasza	

i	Jana	kogut	zapiał	raz,	a	u	Marka	czytamy,	że	zapiał	dwa	razy.	

Pokoloruj	obrazek	przedstawiający	zaparcie	się	Piotra
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Ostatnie		zwierzątko,	które	poznamy,	to	baranek.

	 Baranki	 i	owce	 tworzyły	 stada,	doglądane	
przez	 pasterza,	 którego	 głos	 zwierzęta	 doskonale	
znały.	 Kto	 był	 właścicielem	 takich	 stad,	 miał	 za-
pewnione	mięso,	skóry	i	wełnę,	które	wykorzystywał	 
w	swoim	codziennym	życiu.	
	 W	czasach	Starego	Testamentu	baranek	był	
zwierzęciem,	które	często	składano	w	ofierze	Bogu.	
Na	 kolację	paschalną	Żydzi	mieli	 przeznaczyć	 jed-
norocznego	baranka,	bez	żadnej	wady.		

	 Ale	w	jaki	sposób	baranek	wiąże	się	z	czasem	pasyjnym?	Odpowiedź	możemy	znaleźć	w	słowach	Jana	
Chrzciciela,	który	widząc	zbliżającego	się	Jezusa	mówi:

(…)	Oto	Baranek	Boży,	który	gładzi	grzech	świata.
J	1,	29

	 Bo	to	właśnie	Pan	Jezus	złożył	swoje	życie	na	krzyżu	za	nasze	grzechy.	Dlatego	my	dzisiaj	nie	musimy	
składać	w	ofierze	Panu	Bogu	baranków,	bo	to	Jego	Syn	przyjął	już	taką	rolę	–	baranka	ofiarnego.	
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	 Marzec	to	również	czas,	w	którym	zagości	u	nas	nowa	pora	roku	czyli	wiosna.	Zastanawialiście	się	już	
kiedyś	skąd	właściwie	biorą	się	pory	roku?	Jeżeli	chcemy	znaleźć	odpowiedź	na	to	pytanie,	musimy	przyjrzeć	się	
ruchowi	naszej	planety	–	Ziemi.	
	 Ziemia	wykonuje	dwa	rodzaje	ruchu	-	ruch	obrotowy	i	ruch	obiegowy.	Ruch	obrotowy	Ziemi	polega	na	
tym,	że	nasza	planeta	obraca	się	wokół	własnej	osi.	Jeden	pełny	obrót	zajmuje	jej	około	24	godziny,	czyli	jedną	
dobę.	Dzięki	ruchowi	obrotowemu	mamy	dzień	i	noc.	Ruch	obiegowy	Ziemia	wykonuje	po	orbicie	wokół	Słońca.	
Pełny	obieg	zajmuje	planecie	około	365	dni	i	6	godzin	czyli	jeden	rok.	Właśnie	dzięki	ruchowi	obiegowemu	wy-
stępują	pory	roku,	ponieważ	podczas	poruszania	się	wokół	Słońca	oś	obrotu	Ziemi	ulega	odchyleniu,	co	z	kolei	
wiąże	się	z	różnym	nasłonecznieniem	dwóch	półkul	naszej	planety	–	północnej	i	południowej.	I	tak	zimą	promie-
nie	Słońca	padają	na	półkulę	pod	ostrym	kątem,	a	latem	świecą	prawie	pionowo.	Wiosna	i	jesień	to	tzw.	okresy	
przejściowe.	
	 A	kto	to	wszystko	tak	wspaniale	wymyślił?	Odpowiedź	na	to	pytanie	jest	całkiem	prosta.	To	Pan	Bóg	tak	
wszystko	nie	tylko	wymyślił,	ale	i	stworzył,	co	potwierdza	nam	Biblia	w	1	księdze	Mojżeszowej.
	 Jak	wygląda	ustawienie	Ziemi	względem	Słońca	podczas	poszczególnych	pór	 roku	pokazuje	poniższa	
ilustracja.	

Podpisz	nazwami	pór	roku	każdy	obrazek	Ziemi,	a	potem	pokoloruj	całą	ilustrację.
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Śluby:                                           
	 Kto	 znalazł	 żonę,	 znalazł	 coś	 dobrego	 i	 zyskał	 upodobanie	 
u	Pana.

Prz	18,22

Zapisane w księgach parafialnych
	 Bo	 wszyscy,	 którzy	 zostaliście	 w	 Chrystusie	 ochrzczeni,	
przyoblekliście	się	w	Chrystusa.

Ga	3,27Chrzty:                                           

Pogrzeby:
 Błogosławieni,	którzy	się	smucą,	albowiem	oni	będą	pocieszeni.

Mt	5,4

7-01-2018
7-01-2018
21-01-2018
21-01-2018
21-01-2018
28-01-2018
28-01-2018
28-01-2018

Julia	Małgorzata	Iskrzycka
Amelia	Beata	Michalik
Julia	Anna	Trąbała
Wojciech	Rafał	Foltyn
Jakub	Stępień
Emil	Wlazło
Hanna	Julianna	Melcer
Julia	Nina	Iwańska

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn

W	styczniu	śluby	nie	odbyły	się

2-01-2018
5-01-2018
8-01-2018
12-01-2018
16-01-2018
23-01-2018
29-01-2019

śp.	Matylda	Brudny	zd.	Poloczek
śp.	Alicja	Lewicka-Kożusznik
śp.	Wacław	Santarius
śp.	Anna	Stanieczek	zd.	Kaleta
śp.	Gertruda	Tomiczek	zd.	Gojny
śp.	Zuzanna	Witanowska
śp.	Zuzanna	Niemiec	zd.	Wigłasz

lat	91
lat	65
lat	68
lat	94
lat	91
lat	73
lat	94

Bażanowice
Cieszyn	
Cieszyn	
Cieszyn	
Cieszyn	
Cieszyn	
Hażlach
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Informacje, ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na M
ARZE

C 

20
18 

ro
k Zastrzegamy	możliwość	zmian	w	programie.	
Szczegóły	o	naszych	imprezach	podajemy	w	osobnych	ogłoszeniach.

Bliższe	informacje	pod	nr	tel.	338	52	37	55	
Spotkania	Klubu	PTEw.	odbywają	się	

w	sali	Macierzy	Ziemi	Cieszyńskiej	przy	ul.	Stalmacha	14.	

Wieczory z Biblią w marcu 
nie odbędą się ze względu na odbywające się nabożeństwa pasyjne

01.03.: godz.:	15.00:	Klub	PTEw.
	 		Prelekcja:	Helena Mniszkówna	(75	–	lecie	śmierci)
08.03.: godz.:	15.00:	Klub	PTEw.
	 		Prelekcja:	Dr Leon Wolf		(50	–	lecie	śmierci)	
15.03.: godz.:	15.00:	Klub	PTEw.
	 		Prelekcja:	Dr Józef Ondrusz 	(100–	lecie	urodzin)	
 22.03.: godz.:	15.00:	Klub	PTEw.
	 		Prelekcja:	Ks. Józef Nierostek		(75–	lecie	śmierci)

Obóz młodzieżowy
Roczniki 1999-2005

W 2018 czekają na nas: las… dowody… odciski palców… słońce… winny, niewinny… alibi…
Pomóżcie nam rozwiązać zagadkę! Będzie się działo,

bo wakacje bez fajnego obozu, to nie wakacje!
W programie:

- rozmowy w grupach i wspólne społeczności
- wycieczki w góry

- wyjścia na kąpielisko
- spływ kajakowy

- zwiedzanie centrum nauki Leonardo da Vinci
- gry planszowe, warsztaty, zajęcia sportowe, kino obozowe

Termin: 2-11 sierpień 2018
Miejsce: Ośrodek wypoczynkowy "Ptaszyniec" w Bocheńcu

Cena: 900zł (cena obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, 
wszystkie atrakcje obozowe)

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w kancelarii parafialnej 
i na parafialnej stronie internetowej. 

Zgłoszenia wraz z zaliczką 100zł należy składać do 15 czerwca.
PROMOCJA! Dla wszystkich, którzy oddają wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wpiso-

wym zniżka 50zł. Obóz kosztuje 850zł.
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 W dniu 2 czerwca 1968 roku grupa konfirmantów przystąpiła do uro-

czystego ślubowania wierności Bogu i Kościołowi.

 Po 50-ciu latach pragniemy się spotkać, by podziękować Bogu za 

minione lata na uroczystym nabożeństwie połączonym ze spowiedzią  

i Komunią Świętą w dniu 3 czerwca 2018 roku w Kościele Jezusowym  

w Cieszynie o godz. 10.00.

Zapraszamy również Konfirmantów z 1958 i 1948 r. do udziału  

w 60-leciu i 70-leciu konfirmacji.

Po nabożeństwie serdecznie zapraszamy na wspólny obiad  

i wspomnienia do Sali Konfirmacyjnej.

Pozostałe szczegóły będą podane w kolejnym numerze  

Wieści Wyższobramskich oraz w ogłoszeniach parafialnych.

 

Jubileusz Złotej Konfirmacji  
(1968 – 2018)
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Kartki okolicznościowe
ręcznie robione

-urodzinowe i imieninowe
-z okazji ślubu

-dziecięce
-świąteczne

 Szczególnie polecam 
kartki z okazji

uroczystości Konfirmacji.
 Wykonuję również

ZAPROSZENIA 
KONFIRMACYJNE

i okolicznościowe(ślub,urodziny)
z możliwością personalizacji.

 Zapraszam serdecznie!
 Beata Dubiel,Wyższa Brama 10

(sklep kosmetyczny)
tel.603 796 108

REKRUTACJA 2018/2019
Pobyt dziecka BEZPŁATNY

Oferujemy zajęcia obowiązkowe oraz:
- muzykoterapię,

- dogoterapię,
- terapię integracji sensorycznej,

- zajęcia z logopedą,
- zajęcia z psychologiem,

- Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS.

KONTAKT:  Niepubliczne 
Przedszkole Zajączek  

w Hażlachu
ul. Główna 14  

tel. 699 988 380 
www.zajaczek.org

Serdecznie zapraszamy
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Bibliote
karki

Muzeum Protestantyzmu
Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu  
w Kancelarii Parafialnej lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę
w godz. 15.30 – 19.00 (pl. Kościelny 6, II piętro)

Kontakt: tel. 502 495 835,
e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

Oferuje:
	-	piękne	wydanie	książeczki	dla	dzieci:	religijne	i	świeckie
	-	kasety	magnetofonowe	z	ewangelizacji	ProChrist
	-	popularne	powieści	religijne
	-	literaturę	dotyczącą	wychowania	dzieci	i	młodzieży
	-	kazania	i	rozmyślania
	-	darmowy	prezent	–	Nowy	Testament	z	Psalmami	i	bez
	-	ciekawe	książki	o	pracy	misjonarzy
Zapraszamy	serdecznie	–	nie	marnujcie	czasu,	bo	czas	to	nasze	życie.	
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	19.00

Cieszyn Chór	męski środa godz.	17.00
Cieszyn Paraf.	Zespół	Instr. sobota godz.			9.00	
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.	10.00	
Bażanowice Chór	mieszany czwartek godz.	18.00
Bażanowice Chór	dziecięcy czwartek godz.	16.00
Hażlach Chór	mieszany piątek godz.	19.00
Hażlach
Hażlach

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

sobota
sobota	(raz	w	miesiącu)

godz.		9.00
godz.	16.00

Zamarski Chór	dziecięcy piątek godz.	17.00
Zamarski Chór	męski czwartek godz.	18.00

Próby chórów w parafii cieszyńskiej
*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

Cieszyn piątek godz.	17.00
Bażanowice piątek godz.	17.00
Gumna piątek godz.	19.00
Hażlach 2	i	4	sobota	miesiąca godz.	18.00
Marklowice piątek godz.	18.30
Puńców piątek godz.	18.00
Zamarski 1	i	3	sobota	miesiąca godz.	17.00
Ogrodzona piątek godz.	18.30

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
>	1	i	3	poniedziałek	

miesiąca

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

Cieszyn I	poniedziałek	miesiąca	Koło	Odw. godz.	16.00
Cieszyn II	czwarte	miesiąca godz.	17.00
Zamarski I	poniedziałek	miesiąca godz.	16.00
Gumna ostatni	poniedziałek	miesiąca godz.		17.00	
Marklowice I	piątek	miesiąca godz.	16.00	
Ogrodzona II	wtorek	miesiąca godz.	17.00
Bażanowice co	2	tygodnie godz.	16.00
Brzezówka III	poniedziałek	miesiąca godz.	15.00	(w	Domu	Wiejskim)
Hażlach III	czwartek	miesiąca godz.	16.00
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

Numer	telefonu	oraz	faxu: 33-857 96 69
Nr	konta	bankowego: 78 8113 0007 2001 0074 4353 0001

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

peacieszyn@poczta.onet.pl sekretariat@cieszyn.org.pl

 Osoby zainteresowane Informatorem Parafialnym, które  
z ró¿nych powodów nie potrafi¹ odebraæ go osobiœcie, proszone 
s¹ o zg³oszenie tego faktu do Kancelarii Parafialnej. Informator 
zostanie dostarczony pod wskazany adres.

	 Redakcja	 nie	 ponosi	 odpowiedzialnoœci	 za	 treœæ	 og³oszeñ.	 Nie	
zwracamy	 nie	 zamówionych	 materia³ów.	 Zastrzegamy	 sobie	 prawo	
opracowywania	i	skracania	tekstów.	Wszystkie	materiay	prosimy	przesy³aæ	
do	17	dnia	ka¿dego	miesi¹ca.	Artyku³y	przes³ane	po	terminie	nie	uka¿¹	siê	 
w	Wieœciach.	

Projekt	okładki:	A. Macura              
Korekta:            ks. Jan Sztwiertnia
                         Urszula Szmidt 

 Wszystkie	zamieszczone	w	Informatorze	Parafialnym	teksty	biblij-
ne	(o	ile	nie	zaznaczono	inaczej)	pochodzą	z	Biblii	Warszawskiej	-		nowy	
przekład	z	języków	oryginalnych,	hebrajskiego	i	greckiego,	dokonany	przez	
Komisję	Przekładu	Pisma	Świętego	Brytyjskiego	i	Zagranicznego	Towarzy-
stwa	Biblijnego,	I	wydanie	w	1975	r.

W	sprawach	nagłych	
podajemy	 numery	 telefonów	

księży:
ks. Janusz 
Sikora:
33	857	71	65
506 063 203
janusz.sikora
@luteranie.pl

ks. Tomasz 
Chudecki: 
33	851	43	97
502 161 085
tomasz.chudecki
@luteranie.pl

ks. Dariusz  
Madzia: 
33	857	98	38
502 263 953
dariusz.madzia
@luteranie.pl

ks. Łukasz  
Gaś
33	852	75	64
608 299 833
lukasz.gas
@luteranie.pl

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

Druk:	Ośrodek Wydawniczy „Augustana” 
Sp.	z	o.o				pl.	ks.	M.	Lutra,	Bielsko-Biała

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

	 Parafia	 Ewangelicko-Augsburska	w	Cieszynie	 informuje,	 że	posiada	
jedno	wolne	pomieszczenia	z	przeznaczeniem	na	biura	 lub	 inną	działalność	
gospodarczą.	 Pomieszczenie	 zlokalizowane	 jest	 przy	 Placu	 Wolności	 3	 
(w	budynku	dawnej	Policji).
Bliższych	informacji	udziela	administrator	nieruchomości	parafialnych.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
Plac	Kościelny	6
43-400	Cieszyn
tel.	33	857	96	69

tel.	kom.	501	290	486

http://www.parafia.cieszyn.org.pl/
Tutaj	znajdziesz	wszystkie	pozostałe	informacje:

ks. Marcin 
Podżorski
33 856 96 94
506 505 062
marcin .podzor-
ski@luteranie.pl

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

Tel:	663-479-887
e-mail:		bmacura@vp.pl



Informator Parafialny nr 3/2018 (169)

marzec 2018  55

Spis treści:

Rozważanie	 biblijne	 ..................................................................................................................................	 2

Pasja	.................................................................................................................................................................................	3

Przejść	 ciemną	 dolinę	 .................................................................................................................	 4

Śmierć	 i	 żałoba	 ..............................................................................................................................................	8

Filmowy	pamflet	na	Marcina	Lutra,	czyli	„Luter	i	rewolucja	protestancka”	Grzegorza	Brauna	......................	11

Nasyceni	 pośmiewiskiem	 ...............................................................................................................................	13

Warunek	 zdrowia	 duchowego............................................................................................................	 14

TROCHĘ HISTORII

Ludzie	 i	wydarzenia	 ..................................................................................................................................	 	 15

WYDARZENIA PARAFIALNE

Zgromadzenie	 Parafialne	 .................................................................................................................	 21

Spotkanie	Noworoczne	w	Hażlachu	 ...................................................................................................	 24

Kulig	 ...........................................................................................................................................................	 25

„Walentynkowo”	w	 Zamarskach	 .................................................................................................	 26

Rewolucja	Lutra	 .............................................................................................................................................	 27

105	 lat	 opieki	 Bożej	 ...........................................................................................................	 28

Wspomnienie:	 śp.	Amalia	Dziadek	 ..........................................................................................................	 29

Wspomnienie:	 śp.	 ks.	Alfred	Neumann	 .........................................................................................................	30

LOTE, SPTE, Przedszkole TE ............................................................................................ 31

CHÓRY, MUZYKA ...

Wyższobramski	 Chór	 Kameralny	 znów	 na	Mazurach	 .................................................................	 37

Noworoczne	 spotkanie	 Chóru	Misyjnego	 ..................................................................................36

Zaproszenie	 na	 Koncert	 Pasyjny	 w	 Kościele	 Jezusowym	 .......................................................	 39

MŁODZIEŻ, DZIECI ...

Gwiazdka	 dla	 dzieci	 z	Hażlacha	 ........................................................................................................	 40

Gwiazdka	 dla	 dzieci	 z	 Cieszyna	 ........................................................................................................	 41

Diecezjalny	Turniej	Tenisa	Stołowego	 	 ........................................................................................................	42

K¥CIK DLA DZIECI: Gabriela	 Sikora ....................................................................... 43

ZAPISANE W KSIĘGACH PARAFIALNYCH  ....................................................... 48

INFORMACJE I OGŁOSZENIA  ............................................................................ 49



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl56 Odwiedź naszą stronę:

M
arzec	2018	r.

4.0
3 

N
iedziela

N
abożeństw

o 
P
asyjne

11.0
3 

N
iedziela

N
abożeństw

o 

P
asyjne

18
.0

3
N

iedziela
N

abożeństw
o 

P
asyjne

25.0
3

N
iedziela

P
alm

ow
a

29
.0

3
W

ielki 
Czw

artek

30
.0

3
W

ielki 
P
iątek

1.0
4

W
ielkanoc

2.0
4

P
on. W

iel-
kanocny

Cieszyn

8
00

9
00

10
00

P
iątek

9
.III

17
00

8
00

9
00

10
00

P
iątek

16
.III

17
00

.

8
00

9
00

10
00

P
iątek 23.III

17
00

8
00

10
00

9
00

17
00

9
00

17
00

5
00

9
00

9
00

10
00

B
ażanow

ice
8

30
Czw

artek 8
.III

17
00

8
30

Czw
artek 15.III

 17
00

8
30

 

Czw
artek 22.III

17
00

8
30

16
00

8
30

8
30

G
um

na
10

00
8

00
10

00
10

00
17

00
10

00

H
ażlach

8
30

W
torek 6

.III

17
00

10
00

W
torek 13.III 

17
00

10
00

W
torek 20

.III 

17
00

10
00

16
00

10
00

10
00

K
rasna

8
30

10
00

16
00

10
00

M
arklow

ice
9

00
9

00
9

00
9

00
16

00
9

00
9

00

O
grodzona

8
30

Środa 7.III

 17
00

8
30

Środa 14.III

 17
00

8
30

Środa 21.III

 17
00

8
30

17
00

9
00

9
00

P
uńców

10
00

10
00

8
30

10
00

17
00

10
00

10
00

Zam
arski

10
00

10
00

10
00

8
30

17
00

9
00

10
00

Szpital 
10

30
10

30
10

30
10

30

- Spow
iedŸ	i	Komunia	Œw

iêta

Seniorzy

N
A

B
. R

O
D

Z

Seniorzy

Seniorzy

Skoczów
Seniorzy

Seniorzy


