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OD REDAKCJI:

O     S A M O T N O Ś C I
„W ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc!” 

Izajasz 30,15

Samotność potrafi nas obdarzyć bogactwem zupełnie niewspółmiernym do bogactw tego 
świata. Przeżyć duchowych, których dostarcza, nigdy byśmy nie doświadczyli w ruchu 

i hałasie otaczającym nas każdego dnia, czy to w domu, czy w pracy.

Im uboższe, im spokojniejsze nasze otoczenie, tym mniej w nim pokarmu dla naszych 
zmysłów: oczu, słuchu, dotyku...

Jest też w samotności siła, której doznaje tylko ten, kto kocha samotność.
  Matka Ewa, „Myśli wybrane”

                                                                                                                      
„Dałeś człowiekowi panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego” 

Ps.8,7

Czy szanuję stworzenie? Czy troszczę się o Ziemię? Czy przejmuję się dbaniem o środowi-
sko? Pamiętajmy, że miłość do Boga oznacza miłość do bliźniego oraz szacunek i dbałość 

o królestwo roślin i zwierząt!  
„Z Biblią na co dzień”                                                             

 WAKACJE,	tak	i…	znowu	są	wakacje.	Może	te	wymarzone,	wy-
czekane,	wytęsknione...	Tego	nikt	nie	wie,	jakie	one	będą.	Rozpoczęły	
się	w	sposób	trochę	nietypowy.	Pożegnania	uczniów	z	nauczycielami	

odbywały	się	przez	stronę	internetową,	jedynie	została	wprowadzona	możliwość	osobistego	odebrania	świadectw.	
A	co	dalej?	Wyczekany,	wytęskniony	Tydzień	Ewangelizacyjny	dla	wielu	rozpoczynający	wakacje.	Dla	mnie	oso-
biście	wielki	smutek.	Zawsze	wszelkie	wyjazdy	rodzinne	dostosowywane	były	do	terminu	kończącego	Tydzień	
Ewangelizacyjny,	a	ten	rok,	tegoroczne	wakacje?	Słysząc	w	mediach,	czytając	w	prasie	o	nieludzkich	sytuacjach	
w	różnych	miejscach	w	Polsce,	w	sercu	budzi	się	smutek.	Czy	długi	okres	kwarantanny	niczego	nas	nie	nauczył?		
Nikt	z	nas	nie	wie,	kiedy	i	gdzie	może	zostać	zarażony.	Nikt	nie	wie,	w	jaki	sposób	może	przejść	stan	chorobowy.	
A	postępowanie	i	zachowanie	się	w	stosunku	do	bliźniego	jest	brutalne.	Czy	Pan	Bóg	tego	typu	zachowanie	miał	
na	myśli?	Myślę,	że	nie.	Różne	rzeczy	dzieją	się	w	świecie,	różne	rzeczy	dzieją	się	w	życiu	każdego	z	osobna.	
Nieraz	dziwne,	niezrozumiałe.	Jednak	Pan	Bóg	dla	każdego	z	nas	ma	jakiś	plan.	Jaki?	Tego	nikt	nie	wie,	jedynie	
On	zna	nas	najlepiej,	każdy	włos	na	naszej	głowie	ma	policzony,	dobrze	wie,	co	nas	czeka.	A	każdy	człowiek	
z	osobna?	To	od	niego	zależy	życie,	traktowanie	bliźniego,	niesłuszne	posądzanie,	nieraz	nieuzasadnione.	Czy	tak	
powinno	wyglądać	nasze	życie?	
	 Każdy	z	nas	ma	w	jakimś	stopniu	przypisaną	teraźniejszość	i	przyszłość,	którą	nie	powinniśmy	się	wcze-
śniej	zamartwiać.	Jest	ona	niezależna	od	nas,	tworzy	i	przygotowuje	ją	dla	nas	Pan	Bóg.	Każdy	z	nas	może	odczu-
wać	różne	stany	samotności.	A	dlaczego	odczuwa	taki	stan?	Ponieważ	nie	ma	z	kim	porozmawiać,	inny	natomiast	
nie	ma	pozytywnych	relacji	z	 rodziną	 i	przyjaciółmi.	Takich	przypadków	można	wymieniać	bardzo	wiele,	ale	
czym	jest	prawdziwa	samotność	i	kogo	można	nazwać	samotnym?	Czy	bycie	pustelnikiem	jest	gorsze	od	bycia	
samym?
	 Ludzie,	którzy	wybierają	tryb	pustelnika,	często	robią	to	z	wyboru,	tak	im	lepiej.	Nie	lubią	zasad,	które	
są	im	narzucone.	Wybierają	życie	pustelnika,	bo	to	wspomaga	ich	duszę,	nie	przejmują	się	dobrem	cielesnym,	ale	
duchowym.
	 Samotność	w	tłumie...	Tylu	ludzi,	a	ty	jesteś	sam,	brak	przyjaciół,	brak	możliwości	zwierzenia	się...	To	są	
powody	samotności	w	tłumie.	Dlaczego	tak	jest?	Niepełnosprawność,	religia,	inne	poglądy...	Ludzie	widząc	osobę	
na	wózku,	wstydzą	się,	wstydzą	się	z	nią	porozmawiać,	uważają,	że	jest	ona	gorsza,	bo	jest	kaleką.	Wyznawcy	
innych	religii	też	są	w	różny	sposób	potępiani.	
	 Każda	samotność	nas	boli,	nawet	 ta	chwilowa.	Jednak	bycie	samym	pośród	tłumu	jest	ciężką	chorobą,	
chorobą,	na	którą	trzeba	szybko	znaleźć	lekarstwo,	gdyż	może	ona	nieodwołalnie	zniszczyć	nasze	życie...
	 Świat,	ludzie	potrafi	ą	być	okrutni.	Trzeba	mieć	bardzo	silny	charakter	powodujący,	że	nikt	nie	jest	w	sta-
nie	nas	złamać.	Ale	będzie	nam	łatwiej	przejść	przez	różnego	rodzaju	samotności,	smutki	z	Jezusem.	„Po	prostu	
z	Jezusem	żyć	zwyczajnie	bez	wielkich	słów,	każdy	dzień	powierzać	Mu,	zawsze	przy	Nim	być”.	

Beata Macura
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Boża obecność

Boże przesłanie

Anioł (...) dotknął Eliasza i rzekł: Wstań, posil się, gdyż masz

daleką drogę przed sobą.
1 Krl 19,7

Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne 

są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. 

Ps 139,141P 4,10

	 Nareszcie	 wakacje!	 My-
ślę,	że	w	tym	roku	jeszcze	bardziej	
wyczekiwane,	 niż	 minionych	 la-
tach.	Wprawdzie	od	wielu	uczniów	
i	nauczycieli	słyszałem	w	ostatnim	
czasie	słowa,	że	tęsknią	za	szkołą,	
niemniej	 jednak	 ci	 sami	 powta-
rzają,	 że	 są	 jeszcze	 bardziej,	 niż	
w	ubiegłych	latach	zmęczeni.	
	 Człowiek	nie	jest	maszyną.	
Nasze	 siły	 są	 ograniczone	 i	 nikt	
nie	wie	o	tym	lepiej,	niż	Ten,	który	
nas	stworzył	–	nasz	Bóg.	Dlatego,	
tworząc	ten	świat,	Bóg	jasno	okre-
ślił,	 że	 w	 rytmie	 funkcjonowania	
wszystkiego	 na	 tej	 planecie	 jest	
czas	 wzrostu,	 wegetacji,	 wydawa-
nia	 owoców	 i	 czas	 odpoczynku.	
Tak	jest	w	świecie	roślin,	zwierząt	
i	w	życiu	człowieka.	Ten	porządek	
określają	 pory	 roku,	 następstwo	
miesięcy,	 tygodni	 i	 dni.	 Już	 na	
samym	 początku	 Stwórca	 ustana-
wia	 siódmy	 dzień	 tygodnia	 jako	
dzień	Pański	–	dzień	odpoczynku.	
W	ślad	za	tym,	w	Prawie	Mojżesza	
Bóg	 ustanawia	 rok	 szabatowy,	 to	
znaczy	zasadę,	zgodnie	z	którą	co	
siedem	 lat	 człowiek	 ma	 pozosta-
wić	 pole	 nieobrobionym,	 by	 zie-
mia	mogła	odpocząć.	Ponadto	Pan	

nakazuje,	by	w	roku	szabatowym	darowane	były	człowiekowi	jego	długi,	by	
uwolniony	od	ich	ciężaru	mógł	uczynić	w	swoim	życiu	nowy	początek.	Bóg	
troszczy	się	o	człowieka.	Chce	dawać	mu	nowe	siły	do	życia.	
	 Przede	wszystkim	Bóg	pragnie	porządkować	nasze	życie,	nadawać	
mu	właściwy	rytm	i	wskazywać	na	właściwe	priorytety.	Życie	z	Panem	Bo-
giem	 i	 na	Bożych	 zasadach	polega	nie	 tylko	na	pracy,	 ciągłym	działaniu,	
aktywności,	 ale	 także	na	przyjęciu	Bożego	daru	odpoczynku,	wyciszenia,	
zmiany	otoczenia,	zmiany	myśli,	wokół	których	toczy	się	nasze	codzienne	
życie.	Odpoczynek,	oderwanie	się	od	codziennych	zajęć,	zadań	i	wyzwań	
pozwala	 człowiekowi	 zastanowić	 się	 nad	 tym,	 co	 naprawdę	w	 życiu	 jest	
ważne,	potrzebne,	wartościowe,	warte	wytężenia	sił,	poświęcenia	czasu.	
Właśnie	 o	 tym	mówią	 biblijne	wersety,	 które	 jako	 hasła	 przyświecają	 te-
gorocznym	wakacyjnym	miesiącom.	Wprawdzie	oba	pochodzą	z	 różnych	
ksiąg	Biblii,	wyjęte	 są	 z	 różnych	kontekstów,	 ale	 jednak	 są	 sobie	 bliskie	
i	tym	bardziej	pokazują	spójność	całego	Bożego	działania.	Pierwszy	z	nich	
mówi	o	tym,	jak	Bóg	czyni	konkretne	rzeczy	dla	zachowania	ludzkiego	ży-
cia,	 a	 drugi	 jest	 świadectwem	 człowieka	 o	 tym	Bożym	działaniu	w	 jego	
życiu.	
	 Prorok	Eliasz	 jest	 jedną	 z	 najważniejszych	 i	 zarazem	 najbardziej	
wyrazistych	 postaci	 Starego	Testamentu.	Działa	w	 czasach	 króla	Achaba	
i	 jego	żądnej	władzy	żony	Izebel,	która	na	dodatek	jest	 	mocno	zaangażo-
wana	w	szerzenie	kultu	Baala.	W	tym	trudnym	czasie	Eliasz	jest	bezkom-
promisowym	głosicielem	i	sługą	Boga	Izraela.	Nie	waha	się	nawet	wyzwać	
proroków	Baala	 na	 swoisty	 pojedynek.	Zarówno	 prorocy	Baala,	 jak	 i	 on	
mają	 złożyć	 ofi	arę	 całopalną.	Bóg,	 który	 przyjmie	 ofi	arę	 okaże	 się	 praw-
dziwym	bogiem.	Oczywiście	Eliasz	wychodzi	z	tego	pojedynku	zwycięsko	
–	Bóg	przyjmuje	złożoną	przez	niego	ofi	arę.	W	chwilę	później	w	użycie	idą	
miecze	i	z	rozkazu	Eliasza	kapłani	i	prorocy	Baala	zostają	zabici.	Rozwście-
czona	królowa	Izebel	przysięga	zemstę	i	pełen	strachu	Eliasz	jest	zmuszony	
do	ucieczki	na	pustynię.	Wieczorem,	zmęczony	kładzie	 się	pod	krzewem	
janowca	i	jest	tak	zmęczony	życiem,	że	modli	się	o	śmierć.	Opadły	z	sił	za-
sypia,	ale	Bóg	posyła	do	niego	anioła,	który	budzi	go,	daje	mu	wodę	i	chleb	
i	mówi	Eliaszowi,	że	ma	przed	sobą	do	pokonania	daleką	drogę.	
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	 Moim	 zdaniem	 to	 jest	 jeden	 z	 najpiękniej-
szych	 obrazów	 zawartych	Biblii.	Bóg	 posyła	 do	 zmę-
czonego	człowieka	 swojego	anioła	–	 sam	pochyla	 się	
nad	nim,	 troszczy	się	o	niego,	poi	orzeźwiającą	wodą	
i	karmi	świeżym,	sycącym	chlebem,	dodaje	nowych	sił,	
a	przede	wszystkim	wskazuje	drogę	naprzód,	otwiera	
nowe	perspektywy,	daje	konkretną	motywację	do	tego,	
by	iść	dalej.	Wstań,	posil	się,	gdyż	masz	daleką	drogę	
przed	sobą.
	 Mówi	 się	 jednak,	 że	 człowiek	 potrzebuje	wy-
poczynku	w	 trzech	 sferach	 swojego	 życia:	 odpoczyn-
ku	 fi	zycznego,	 psychicznego	 i	 duchowego	 i	 każda	 z	
tych	sfer	jest	równie	ważna,	by	ją	pielęgnować.	Każdy	
z	nas	fi	zycznie	odpoczywa	inaczej	-	mniej	lub	bardziej	
aktywnie.	 To	 zależy	 od	 naszego	 charakteru,	 rodzaju	
wykonywanej	pracy	zawodowej,	wieku,	stanu	zdrowia.	
Na	nasz	 odpoczynek	psychiczny	ogromny	wpływ	ma	
otoczenie,	miejsce,	w	którym	wypoczywamy	 i	 ludzie,	
z	którymi	jesteśmy.	Jedni	wolą	góry,	inni	morze;	jedni	
doskonale	 czują	 się	wśród	 ludzi,	 inni	 do	 odpoczynku	
potrzebują	samotności.	A	gdzie	i	jak	odpoczywamy	du-
chowo?	Gdzie	jest	moja	duchowa	oaza	–	mój	pokryty	
płomieniście	żółtymi	kwiatami,	podobny	do	mojżeszo-
wego	gorejącego	krzaku	krzew	janowca	–	taki	jak	ten,	
pod	którym	spał	Eliasz	i	gdzie	usłyszał	słodki	anielski	
głos?	W	cichej	modlitwie,	we	wsłuchaniu	się	w	Boże	
Słowo	 –	 w	 słowa	 Psalmów,	 Jezusowych	 przypowie-
ści,	czy	innych	biblijnych	historii,	w	śpiewanej	sercem	
i	ustami	pieśni	albo	we	wpatrzeniu	się	w	piękno	Bożego	
stworzenia.	
	 Wstań,	posil	się,	gdyż	masz	daleką	drogę	przed	
sobą.	Bóg	poi	i	karmi	Eliasza,	by	wyprawić	go	w	długą	

drogę.	W	kolejnych	wierszach	tego	biblijnego	fragmen-
tu	czytamy,	że	mocy	tego	posiłku	Eliasz	szedł	czterdzie-
ści	dni	i	40	nocy.	Ten,	kto	ma	swoją	siłę	w	Panu	Bogu	
jest	w	stanie	dokonywać	rzeczy,	które	na	pierwszy	rzut	
oka	przekraczają	 ludzkie	 siły,	możliwości	 i	 zdolności.	
Właśnie	o	tym	przekonał	się	Eliasz.	Tego	doświadczali	
uczniowie	 Jezusa	wpatrzeni	w	 swojego	Mistrza	 i	 nie	
tylko	będący	świadkami	cudów,	ale	przede	wszystkim	
doświadczający	ich	w	swoim	życiu.			
	 Doświadczenie	troskliwego	Bożego	prowadze-
nia	 i	 darowanego	 przez	 Niego	 odpoczynku,	 który	 na	
nowo	 prowadzi	 człowieka	 do	 wewnętrznej	 harmonii,	
ładu	i	pokoju,	prowadzi	do	oddania	Bogu	chwały.	Wy-
sławiam	Cię	za	 to,	 że	cudownie	mnie	 stworzyłeś.	Cu-
downe	są	dzieła	Twoje	i	duszę	moją	znasz	dokładnie.	
	 Bóg	zaprasza	nas	do	wakacyjnej	 refl	eksji	nad	
samymi	sobą,	Popatrzmy	jako	Boży	uczniowie	na	czas,	
który	jest	za	nami.	Czego	On	chciał	nas	nauczyć,	czego	
się	nauczyliśmy,	a	gdzie	musimy	coś	w	tej	naszej	nauce	
poprawić.	 Ale	 przede	 wszystkim	 posłuchajmy,	 jakie	
plany	Bóg	ma	dla	nas	na	nowy	rok	w	Jego	szkole	życia,	
jaką	drogę	mamy	przed	sobą,	co	mamy	do	zrobienia.	
	 Przede	wszystkim	życzę,	 abyśmy	doświadcza-
jąc	 w	 tym	 czasie	 Bożego	 odpoczynku	 doświadczyli	
Jego	bliskości,	chwały	i	mocy,	które	wyzwalają	w	gło-
wie	i	w	sercu	tę	myśl,	że	„Me	serce	w	uwielbieniu	śpie-
wa	Ci:	Jak	wielkiś	Ty!”.
	 Wysławiam	Cię	za	to,	że	cudownie	mnie	stwo-
rzyłeś.	Cudowne	 są	 dzieła	Twoje	 i	 duszę	moją	 znasz	
dokładnie.	
	 Błogosławionych	wakacji.

ks. Marcin Brzóska

311 Pamiątka Założenia 

Kościoła Jezusowego w Cieszynie

Kazanie wygloszone przez księdza Zdzisława 
Sztwiertnię z Wisły Jawornika

Jeremiasz 31, 31 – 34
 

    

 „Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - 
kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim 
nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawar-
łem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by 
wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze 
złamali, mimo że byłem ich Władcą - wyrocznia 
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	 Autorzy	ksiąg		Starego	Testamentu	mieli	prze-
kazać	 i	 przekazali	 współczesnym	 sobie	 ludziom,	 ale	
także	następnym	pokoleniom	to,	co	Bóg	dał	im	poznać.	
Nieraz	podkreślali,	że	to	co	mówią	czy	piszą,	nie	jest	ich	
własnym	słowem,	ale	jest	Słowem	Bożym.	Tak	również	
jest	w	dzisiejszym	 tekście	proroka	 Jeremiasza.	Zazna-
cza	on	wyraźnie:	To	mówi	Pan!	To	nie	są	moje	wywody	
ani	moje	przewidywania.	Lecz	to	jest	Boże	Słowo,	to	
jest	to,	co	mi	Bóg	powiedział,	abym	przekazał	innym.

									Słowo	Boże	przypomina	nam	stale	i	ocenia	to,	co	
było,	oraz	wskazuje	jak	należy	postępować,	ale		ponad-
to	 ujawnia	 Boże	 plany	 na	 przyszłość.	W	 słowie	 skie-
rowanym	dzisiaj	 do	 nas	w	 tym	 szczególnym	dla	was	
dniu	pamiątki	poświęcenia	tego	wyjątkowego	miejsca,	
jakim	jest	Kościół	Jezusowy	–	nie	tylko	dla	Was	braci	
i	 sióstr	 z	 parafii	 cieszyńskiej,	 ale	 także	 dla	 całej	Die-
cezji	Cieszyńskiej,	wszak	nazywano	to	miejsce	matką	
naszych	kościołów	–	pozwólcie	w	tym	miejscu	na	oso-
bistą	refleksję	–	(przed	43	latami	rozpoczynałem	służbę	
w	Kościele	 jako	praktykant,	właśnie	w	Waszej	parafii,	
dlatego	tym	bardziej	cieszę	się	i	dziękuję	za	zaprosze-
nie	na	311.	pamiątkę	poświecenia	Kościoła	Jezusowe-
go).	W	tym	słowie	prorok	Jeremiasz	ujawnia	Boże	pla-
ny	pisząc:	„Oto	idą	dni	–	mówi	Pan,	że	zawrę	z	domem	
izraelskim	 i	 z	domem	 judzkim	nowe	przymierze.	Nie	
takie	przymierze,	jakie	zawarłem	z	ich	ojcami	w	dniu,	
gdy	ich	ująłem	za	rękę,	aby	ich	wyprowadzić	z	ziemi	
egipskiej,	które	 to	przymierze	oni	zerwali,	chociaż	Ja	
byłem	ich	Panem	–	mówi	Pan.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Bo	dzieje	 ludu	 izraelskiego	–	 to	dzieje	Bożej	
miłości	i	wierności,	jaką	Bóg	złożył	w	czasie	zawiera-
nia	przymierza	pod	górą	Synaj.	Ale	historia	Izraela	–	to	
także	dzieje	apostazji,	odstępstwa	od	Boga	potomków	

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z 
domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: 
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypi-
szę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi 
narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać 
jeden mówiąc do drugiego: „Poznajcie Pana!” 
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największe-
go poznają Mnie - wyrocznia Pana, ponieważ od-
puszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już 
wspominał”. 

Jakuba.	 Okres	 Sędziów,	 a	 także	 czasy	 królewskie	 ob-
fitowały	w	 liczne	zdrady	 i	nieposłuszeństwa.	 Izraelici	
często	 chodzili	 –	mimo	 zakazu	 –	 za	 obcymi	 bogami.	 
Z	 powodu	 tych	 licznych	 apostazji	 nieuchronna	 była	
katastrofa,	najpierw	w	772	roku	najazd	Asyryjczyków,	 
a	następnie	w	587	roku	przed	Chrystusem	najazd	Babi-
lończyków	i	w	konsekwencji	niewola	babilońska.	Bóg,	
chcąc	 pozostać	 wierny	 swojemu	 ludowi,	 nie	 zerwał	
przymierza	 ani	 nie	 uczynił	 tego	 później,	 kiedy	 Izrael	
jeszcze	wiele	 razy	gardził	wyciągniętą	 ręką	Boga,	ale	
zapowiedział	 zawarcie	 nowego	 przymierza,	 opartego	
na	innych	zasadach	aniżeli	przymierze	synajskie.	

									Kiedy	w	roku	1654	zamknięto	wiele	kościołów	 
w	 Księstwie	 Cieszyńskim,	 może	 byli	 i	 tacy,	 którzy	
mniemali,	 że	 oto	 Bóg	 zapomniał	 o	 swoim	 ludzie.	 Je-
dynymi	miejscami,	 gdzie	można	 było	 oddawać	Bogu	
cześć,	stały	się	tzw.	leśne	kościoły.	Ale	Bóg	nie	zapomi-
na,	pozostaje	wierny	i	w	roku	1709	na	tym	wyznaczo-
nym	przez	 delegata	 cesarza	miejscu,	 zaczęto	wznosić	
mury	nowej	świątyni.	

									A	wracając	do	dzisiejszego	fragmentu	Pisma	Świę-
tego	 stwierdzamy:	 Bóg	 dotrzymał	 swojej	 obietnicy,	
chociaż	lud	izraelski	okazał	się	niewierny,	wielokrotnie,	
właściwie	 w	 każdym	 pokoleniu	 łamiąc	 zasady	 przy-
mierza	z	Bogiem.	Co	prawda	stare	przymierze	zostało	
zerwane	przez	niewierny	lud,	ale	Bóg	pragnie	zawrzeć	
nowe	 przymierze,	 inne	 niż	 to	 pierwsze.	 Zapowiada	
przez	proroka	Jeremiasza:	Oto	 idą	dni,	że	zawrę	z	do-
mem	izraelskim	i	z	domem	judzkim	nowe	przymierze…	
Ja	będę	ich	Bogiem,	a	oni	będą	moim	ludem.”	

									Kiedy	prorok	spisywał	te	słowa,	była	to	zapowiedź	
Bożego	 działania	 w	 przyszłości.	 Prorok	 nie	 doczekał	
spełnienia	 się	 tej	 przepowiedni.	 A	 i	 wiele	 kolejnych	
pokoleń	daremnie	oczekiwało	jej	spełnienia.	Podobnie,	
jak	 wielu	 naszych	 praojców	 nie	 doczekało	 momentu,	
kiedy	mogli	już	wznosić	mury	tego	kościoła.

									My	jednak,	zgromadzeni	tu	dzisiaj	i	dziękujący	
Najwyższemu	 za	 311.	 rocznicę	 poświęcenia	 kościoła,	
znajdujemy	się	w	zupełnie	innej	sytuacji.	Pod	pewnym	
względem	 też	wyjątkowej.	Wyjątkowej	 o	 tyle,	 że	 nie	
możemy	 tłumnie,	 jak	w	minionych	 latach,	 gromadzić	
się	 i	 wielbić	 Boże	 imię.	Wyjątkowa,	 trudna	 sytuacja,	
trwające	jeszcze	ograniczenia	nie	pozwalają	wszystkim	
chętnym	przeżywać	to	wydarzenie.	Ale	żyjemy	nadzie-
ją,	że	jak	Boża	obietnica	w	pełni	została	zrealizowana,	
że	potwierdziła	się	owa	niewzruszona	prawda	o	Bogu,	
stwierdzająca,	że	dotrzymuje	danego	słowa,	że	wypeł-
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nia	to,	co	zapowiedział,	że	rzeczywistością	staje	się	to,	
o	 czym	mówił.	Nawet	wtedy,	 gdy	 Jego	 obietnice	wy-
dają	się	ludziom	nie	do	zrealizowania.	Możemy	zatem,	
zawsze	i	w	każdych	okolicznościach	być	pewni	tego,	że	
Bóg	nas	nie	zawiedzie.	Wypełni	swoje	zapowiedzi,	da	
nam	 to,	 co	obiecał.	A	nawiązując	do	naszej	 rzeczywi-
stości	–	otworzy	na	nowo	nasze	świątynie,	byśmy	mogli	
razem,	pełnym	głosem,	wielbić	i	chwalić	naszego	Pana.

         Drogie siostry i bracia. 

									Bóg	nie	cofa	swoich	obietnic,	dlatego	też	łaskawy	
Bóg	 pragnął	 podtrzymać	 więź	 ze	 swoim	 niewiernym	
ludem,	 zawrzeć	 z	 nim	 „nowe	 przymierze”,	 w	 istocie	
jednak	nie	nowe,	ale	zawarte	w	nowy	sposób.	Dla	ludu	
zatem	będzie	 ono	 nowe,	 bowiem	w	Bogu	 nic	 się	 nie	
zmienia.	Nie	zostanie	ono	spisane	na	kamieniu	czy	pa-
pierze,	ale	w	ich	sercu.	Oznacza	to	całkowitą	przemianę	
człowieka,	by	 ten	stał	się	zdolny	do	zachowania	wier-
ności	Najwyższemu.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Przy	 tym	Bóg	 zakres	 tego	 przymierza	 znacz-
nie	poszerzył.	To	nowe	przymierze	obejmuje	nie	tylko	
ów	pierwszy	lud	wybrany,	ale	wszystkie	narody	świata.	
Jest	to	nowe	przymierze,	w	którym	Bóg	okazuje	się	nie	
surowym	prawodawcą	i	sędzią,	ale	pełnym	miłości	Oj-
cem.	Dawne	przymierze	wymagającego	i	potępiającego	
Zakonu	zastąpił	przymierzem	Ewangelii	miłości,	łaski	
i	przebaczenia.	To	nowe	przymierze	zawarł	za	pośred-
nictwem	 Swego	 jednorodzonego,	 umiłowanego	 Syna	
Jezusa	 Chrystusa.	 Górę	 Synaj	 zastąpiło	 wzgórze	 Gol-
goty.	 Zakon	 ustąpił	 miejsca	 Ewangelii.	 Perspektywa	
śmierci	 jako	 ostateczna	 zapłata	 za	 grzech,	 została	 za-
stąpiona	obietnicą	Bożego	przebaczenia	grzechu,	zmar-
twychwstania	i	życia	wiecznego.	To	nowe	przymierze	
jest	 przymierzem	Bożej	miłości	 i	 łaski,	 ukierunkowa-
nym	 na	 pojednanie	 człowieka	 z	 Bogiem,	 na	wieczne	
życie	w	Bożym	Królestwie.

	 	 	 	 	 	 	 	 	W	 to	 przymierze	 Boga	 z	 całą	 ludzkością	 zo-
staliśmy	włączeni.	Takim	zawarciem	przymierza	Boga	 
z	pojedynczym	człowiekiem	jest	chrzest	święty.	To	wła-
śnie	przez	chrzest	staliśmy	się	członkami	ludu	Bożego.	
To	przez	Chrzest	Bóg	przyjął	nas	do	swojej	rodziny.	To	
przez	chrzest	zawarł	z	nami	swoje	przymierze	miłości;	
stał	się	naszym	ojcem,	a	my	staliśmy	się	Jego	dziećmi.	
W	tym	przymierzu	żyjemy	od	pierwszych	dni	naszego	
życia	i	mamy	żyć	aż	do	śmierci.

	 	 	 	 	 	 	 	 	To	przymierze,	które	Bóg	zawarł	z	 ludzkością	 
i	do	którego	zostaliśmy	włączeni,	ma	więc	dla	każdego	

z	nas	bardzo	daleko	idące	konsekwencje.	Mam	nadzieję,	
że	mamy	poczucie	iż	nie	wystarczy	to,	że	nasi	rodzice	
doprowadzili	do	naszego	chrztu,	do	objęcia	nas	nowym	
przymierzem.	Ale,	 że	 chcemy	 sami,	 każdy	 za	 siebie,	
potwierdzić	społeczność	z	Bogiem,	chęć	życia	w	przy-
mierzu	z	Bogiem	i	trwania	w	nim	do	końca	naszych	dni	
na	ziemi.

									Drodzy,	powiem	tak.	Pan	Bóg	nie	tylko	daje	czło-
wiekowi	prawo,	ale	daje	mu	również	 tkwiącą	w	głębi	
serca	zdolność	do	życia	według	tego	prawa.

									Serce	każdego	z	nas	jest	siedzibą	życia	emocjo-
nalnego.	 Jest	 siedzibą	 radości	 i	 smutku.	 Jest	 ponadto	
siedliskiem	ludzkiej	pychy	czy	wyniosłości.	Człowiek	
otrzymał	serce,	aby	przy	jego	pomocy	mógł	rozumieć	
sprawy	Boże.	Mądre	serce	słucha	Boga	i	szuka	wiedzy,	
ale	jest	też	miejscem,	w	którym	podejmujemy	decyzje,	
zarówno	 sprawiedliwe,	 prowadzące	 do	 dobra,	 jak	 też	 
i	złe,	godne	potępienia.

									Na	mocy	wewnętrznego	Bożego	działania	czło-
wiek	będzie	wiedział,	do	czego	Pan	go	wzywa.	Bowiem	
nowe	 przymierze,	 które	 obejmuje	 całego	 człowieka	
sprawia,	że	będzie	on	zdolny	przylgnąć	do	Boga.	Zapo-
wiedź	nowego	przymierza,	to	zapowiedź	nowego	stwo-
rzenia.	 	 	 Powyższe	 słowa	 prowadzą	 nas	 do	 Nowego	
Testamentu,	to	stwierdzenia	ap.	Pawła:	„Jeśli	ktoś	jest	 
w	Chrystusie,	 nowym	 jest	 stworzeniem;	 stare	 przemi-
nęło,	oto	wszystko	stało	się		nowe”.

	 	 	 	 	 	 	 	 	Jeremiaszowe	proroctwo	o	nowym	przymierzu	
w	świetle	nowotestamentowego	świadectwa,	winniśmy	
odczytać	jako	wezwanie	do	dążenia	ku	pełnej	społecz-
ności	 z	 Bogiem	 w	 Jezusie	 Chrystusie	 i	 jako	 zadanie	
na	 całe	 życie,	 polegające	 na	 codziennym	 wzroście	 
w	wierze,	na	nieustannym	wzrastaniu	w	Chrystusie	i	na	
poznawaniu	Bożej	woli,	dobroci	 i	miłości,	 aby,	kiedy	
wypełni	się	dla	nas	czas,	Pan	Bóg	uczynił	nas	nowymi	
stworzeniami	 i	 posadził	 w	Królestwie	 swojej	 chwały.	
Chodzi	więc	o	to,	abyśmy	wytrwali	w	przymierzu	z	Bo-
giem	 jak	nasi	ojcowie	 i	nie	zerwali	go.	Wszak	mamy	
pewność	wiary,	że	Bóg	nigdy	nie	zerwie	tego	przymie-
rza,	które	z	nami	zawarł.	On	jest	wierny	i	niezmienny.	
Chodzi	o	to,	abyśmy	i	my	byli	stali	w	wierze	i	dotrzy-
mali	wierności	Bogu	zawsze	i	wszędzie.	To	nam	zaleca	
i	tego	od	nas	oczekuje	nasz	Pan	i	Zbawiciel,	wzywając:	
„Bądź	wierny	aż	do	śmierci,	a	dam	ci	koronę	żywota.”	
Dziękując	 jeszcze	 raz	 za	 zaproszenie	 na	 311.	 pamiąt-
kę	poświęcenia	Kościoła	Jezusowego.	pragnę	Wam	jak	 
i	sobie	życzyć	trwania	w	tym	nowym	przymierzu.	Amen.
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	 W	małej	grupie	jest	miło,	
przytulnie.	Można	mówić	 otwar-
cie,	pozwolić	sobie	na	szczerość.	
Tu	 zawiązują	 się	 nici	 przyjaźni,	
rodzi	 się	 klimat	 bliskości.	 Ła-
twiej	zaufać	dwom	lub	trzem,	niż	
stu.	 Szybciej	 można	 się	 skrzyk-
nąć,	prościej	 jest	 się	zjednoczyć,	
zrozumieć	 sens	 działania	 ramię	
w	ramię.
	 Dzieje	świata,	historia	stworzenia	 i	zbawienia,	
to	dzieje	małej	grupy.	Brzmi	to	niewiarygodnie,	ale	ra-
czej	herezją	nie	jest.		

 Na początku była Mała Grupa. 
	 Trzy	 wieczne	 Osoby,	 złączone	 doskonałą	 mi-
łością,	stworzyły	czas	i	przestrzeń.	Powołały	do	życia	
wszystko,	 co	 istnieje.	 Ojciec	 tworzył	 wraz	 z	 Synem	
(przez	Niego	i	dla	Niego)	i	z	Duchem,	który	unosił	się	
nad	powierzchnią	wód.	Ojciec	posłał	Syna,	 który	wy-
pełnił	plan	zbawienia,	Duch	objaśnia	to	dzieło.	Dzięki	
temu	każdy	z	nas	może	znaleźć	się	w	orbicie	miłości	
Trzech.	Twórczej,	 odradzającej	miłości,	wprowadzają-
cej	nas	w	rzeczywistość	wieczności.	Gdyby	nie	boska	
Mała	Grupa,	nie	byłoby	niczego.

 Kiedy Jezus rozpoczynał 
	 publiczną	działalność,	Duch	Święty	w	sposób	
widzialny	manifestował	 swą	 obecność,	 a	Ojciec	 prze-
mówił:	„To	jest	Syn	mój	umiłowany,	jego	słuchajcie“.	
Był	 to	 nowy	 etap	 działania	Małej	 Grupy.	 Jezus	 prze-
mawiał	do	wielu,	ale	skupił	się	na	dwunastu.	Uczył	ich	
przez	trzy	lata,	dzień	po	dniu	szli	z	nim	i	za	nim.	Z	tego	
grona	 wybrał	 trzech,	 których	 uczynił	 powiernikami	
najwspanialszych	prawd.	Tylko	Piotr,	Jakub	i	Jan	byli	
blisko,	gdy	Jezus	przywracał	życie	córce	Jaira,	na	wła-
sne	oczy	widzieli	wskrzeszenie	z	martwych.	Na	Górze	
Przemienienia	oglądali	boską	chwałę	Jezusa.	Jan	napi-

sał	później:	„Co	było	od	początku,	co	słyszeliśmy,	co	
oczami	naszymi	widzieliśmy	 i	 czego	 ręce	 nasze	 doty-
kały	(...)	to	i	wam	zwiastujemy“.	W	oparciu	o	kazania	
Piotra	najwcześniejszą	Ewangelię	 spisał	Marek.	Praw-
dę	słów	i	czynów	Jezusa	możemy	poznać	dzięki	świa-
dectwu	tych,	którzy	byli	najbliżej	Mistrza.
Po	 zmartwychwstaniu	 Jezus	 stanął	 na	 drodze	 Pawła	
i	uczynił	go	apostołem.	Paweł	założył	wiele	wspólnot	
chrześcijańskich,	 jednak	najpierw	 inwestował	w	małe	
grupy.	Jego	uczniowie,	Tymoteusz,	Tytus	i	inni,	należeli	
do	małych	zespołów	misyjnych,	które	odegrały	kluczo-
wą	rolę	w	rozwoju	Kościoła.

 Dzisiaj rola małej grupy jest równie 
ważna. 
	 Nie	 wszyscy	 to	 dostrzegamy.	 Zawodzimy	
w	 wychowywaniu	 uczniów,	 nie	 przygotowujemy	 na-
stępców,	 zapominamy	 o	 wadze	 osobistych	 relacji.	 A	
rozwój	bez	kontaktów	mistrz	–	uczeń	jest	bardzo	utrud-
niony.	 Dojrzewanie	 bez	 odbierania	 i	 odwzajemniania	
miłości,	 bez	 doświadczania	 ciepła	 opieki,	 bez	 przeka-
zywania	i	odbierania	wzorców	osobowych	jest	właści-
wie	niemożliwe.
	 Należałem	 do	 kilkunastu	 małych	 grup.	 Naj-
pierw	byłem	ich	zwykłym	uczestnikiem,	potem	pomoc-
nikiem	prowadzącego,	 a	w	 końcu	 liderem.	W	 trakcie	
spotkań	był	czas	i	na	modlitwę,	i	na	studiowanie	Słowa,	
i	 na	 rozmowy	o	 tym,	 jak	 radzić	 sobie	 z	 codziennymi	
wyzwaniami.	 Spotkaniom	 tym	 zawdzięczam	 bardzo	

Wielka siła w małej grupie

Marek Cieślar
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	 Przez	kilka	ostatnich	miesięcy	lansowano	hasło	
w	mediach:	zostań	w	domu.	Chodziło	o	profi	laktyczne	
zachowanie	w	związku	z	panującą	pandemią.	Szybko	
się	 jednak	 okazało,	 że	 nie	 jest	 to	 łatwa	 sprawa.	Moż-
na	jakiś	czas	pobyć	w	czterech	ścianach,	ale	po	jakimś	
okresie	 w	 nas,	 ludziach,	 budzi	 się	 bardzo	 mocny	 od-
ruch	by	znaleźć	się	w	gronie	różnych	osób,	z	którymi	
byliśmy	związani.	Poza	tym	potrzebujemy	znaleźć	się	
w	skupisku	ludzkim.	W	istocie	rzeczy	człowiek	nie	lubi	
radykalnych	zmian,	potrzebuje	stabilizacji.	Nowe,	nie-
znane,	budzi	lęk.

 Chrześcijanin jest kreatywny

	 Co	 to	 znaczy?	 Rozumiemy	 przez	 to,	 że	 jako	
ludzie	wiary,	której	ośrodkiem	jest	Pan	i	Zbawiciel	Je-
zus	Chrystus,	nie	przestajemy	patrzeć	na	Pana	Kościo-
ła.	Pan	Jezus	stwarzał	dla	swoich	uczniów	możliwości	
przetrwania	 w	 nowych	 i	 nieoczekiwanych	 okoliczno-
ściach.	 Już	 powołanie	 najściślejszego	 grona	 uczniów	
wyznaczało	im	umiejętność	bycia	w	Jego	otoczeniu	na-
wet	w	niespodziewanych	i	nieoczekiwanych	okoliczno-
ściach.	Chrześcijanin	odnajduje	siebie	przy	Chrystusie.	

	 Nasze	 doświadczenie	 od	 kilku	miesięcy	 prak-
tycznie	w	większym	 lub	mniejszym	 stopniu	 zmieniło	
nasz	styl	bycia.	Jeśli	nie	w	sposób	całkowity,	to	na	pew-
no	wpłynęło	na	nasze	myślenie	 i	 podejmowane	kroki	
w	działaniu.	
	 Ale	jedno	pozostać	winno	niezmienne!	To	wy-

miar	 naszego	 zaufania	 do	 trwania	w	Chrystusie	 Jezu-
sie.	To	jest	element	niezbywalny	każdej	nowej,	niespo-
dziewanej	okoliczności	i	nowego	sposobu	życia.	Nowe	
warunki	egzystencji	społecznej	nie	chcemy	realizować	
bez	Jezusa	Chrystusa.	Więcej,	chcemy	w	Panu	Jezusie	
Chrystusie	 odnaleźć	 sposób	 na	 nową	 kreację,	 nowe	
działanie	–	mimo	ograniczonych	możliwości.	 	Ze	Sło-
wa	 Bożego	 możemy	 czerpać	 inspirację	 do	 prawdzi-
wego,	 skutecznego	 i	 pożytecznego	 działania.	 Jednym	
słowem	powinniśmy	być	odważnie	aktywni.	 	Apostoł	
Paweł	 pozostawił	 znak	 wielkiej	 zachęty	 w	 kierunku	
użytecznej	 kreacji:	 „Tak	więc,	 jeśli	 ktoś	 jest	 w	Chry-
stusie,	nowym	jest	stworzeniem;	stare	przeminęło,	oto	
wszystko	stało	się	nowe”	(2	Kor	5,17).	Możemy	uznać	
to	 Boże	 Słowo	 za	 słowo	 klucz	 w	 osobistym	 odnale-
zieniu	się	w	nowej	pandemicznej	sytuacji.	Nie	chodzi	
w	nim	o	wygłoszenie	 jakiegoś	moralitetu	w	stronę	za-
troskanych	rzesz,	ale	raczej,	a	może	przede	wszystkim,	
o	Boże	wskazanie	kierunku	osobistego	rozwoju	i	zachę-
tę	do	kreatywnej	aktywności.	Znaczy	 to	przylgnąć	do	
Chrystusa	w	wierze	 i	działać.	Nie	 rozpamiętywać	nie-
ograniczonej	wolności	i	beztroskiego	podróżowania	ale	
w	nowym,	innym,	umieć	odnaleźć	siebie	jeszcze	lepiej	
w	Panu	Jezusie	Chrystusie.	

 To droga do pokory

	 Uczynienie	priorytetem	Chrystusa	w	swym	ży-
ciu	 jest	wyrazem	radosnej	 i	szczęśliwej	pokory.	Pieśń	
mówi:	

„…Niech sobie huczą burze, ja wznoszę wzrok ku górze
Pokładam swe ufanie w Tobie o mój Panie…”. 

wiele.	Niezależnie	od	 tego	czy	były	 to	 spotkania	mło-
dzieżowe,	studenckie	czy	małżeńskie.
	 Myślę,	że	dzisiaj,	gdy	szerokie	kontakty,	także	
w	Kościele,	są	ograniczone,	małe	grupy	mogą	odegrać	
ważną	rolę	w	naszym	rozwoju	osobistym	i	w	rozwoju	
wspólnoty	 parafi	alnej.	Wskazują	 na	 to	 -	 wyżej	 opisa-
ne	–	doświadczenia	dwóch	tysięcy	lat	życia	i	działania	
Kościoła.
Wydaje	się,	że	jego	przyszłość	i	rozwój	też	będą	zwią-
zane	z	odświeżającą	aktywnością	małych	grup.	

	 A	tak	naprawdę,	
 w małej grupie jesteśmy zawsze.
Najpierw	w	rodzinie,	w	której	przychodzimy	na	świat,	

potem	w	rodzinie,	którą	zakładamy.	Relacje	z	najbliż-
szymi	bywają	dla	nas	trudne,	ale	też	dzięki	nim	mamy	
wielką	 szansę	 na	 przemianę,	 na	 uświadomienie	 sobie	
egoizmu	i	pozbywanie	się	samolubstwa,	dzień	po	dniu,	
rok	po	 roku.	Nikt	nie	powie	nam	więcej	 i	nie	nauczy	
nas	więcej,	niż	ci,	którzy	znają	nas	najlepiej.	Czasem	są	
szczerzy	do	bólu,	ale...	właśnie	o	to	chodzi.	
	 Sądzę,	 że	 Bóg	 po	 to	 "zaprojektował"	małżeń-
stwo,	 rodzinę,	 żeby	 nas	 stale	 zmieniać,	 kształtować,	
ociosywać.	Nie	uciekniemy	od	małej	grupy.	Zresztą,	po	
co	 uciekać.	Lepiej	 poddać	 się	 rzeźbieniu,	 które	 zapla-
nowała	Mała	Grupa.	Do	niej	i	tak	należy	ostatnie	słowo.	
Alfa	i	Omega	wie,	jaki	był	nasz	początek	i	jaki	będzie	
koniec.				

Zadomowić się w Chrystusie

ks. Jan Badura
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Ten	 zew	 duszy	 w	 stronę	 Chrystusa	 należy	 właściwie	
rozumieć.	 Nie	 lekceważymy	wymogów	 codzienności.	
Przeciwnie,	 chcemy	 się	 bezwzględnie	 dostosowywać	
do	 zaleceń	 i	 wymogów	 rzeczywistości.	 Jednak	 zaufa-
nie	ku	Bogu	jest	otwarciem	przestrzeni	na	pokorę,	na	
umiejętne	zrozumienie,		zdanie	sobie	sprawy	z	tego,	że	
jako	ludzie	wiele,	bardzo	wiele	możemy	czynić,	ale	nie	
wszystko.	Chrześcijanin,	człowiek	wierzący,	nie	stawia	
siebie	 jako	gwiazdę	na	piedestale	wszelkich	możliwo-
ści.	Człowiek	wiary	ma	 świadomość,	 że	 ostatecznym	
Kreatorem		jest	Pan	Bóg.	On	podał	nam	ratującą	dłoń	
w	 Panu	 Jezusie	 Chrystusie.	 Taki	 obrót	 sprawy	 budzi		

nadzieję	na	przetrwanie.	Stwarza	nowe	możliwości	dla	
tego,	co	nadchodzi,	a	czego	sobie	jeszcze	nie	umiemy	
wyobrazić.	Tak	więc	prawdziwość	Bożego	Słowa:	„jeśli	
ktoś	jest	w	Chrystusie,	nowym	jest	stworzeniem”	–	sta-
nowi	najpewniejsze	otwieranie	już	nowej	rzeczywisto-
ści…				Nasze	zadanie	–	to	zadomowić	się	w	Chrystusie.	
Zadanie	 na	 każdy	 nowy	 dzień.	 Zadanie	 jako	 rozwią-
zanie	 niespodziewanej	 sytuacji,	 która	 nas	 całkowicie	
zaskoczyła.	Ale	z	Panem	Jezusem	mimo	wszystko	jest	
lepiej,	raźniej	i	śmiało	do	nowego.	Bo	nasze	ufanie	jest	
w	Chrystusie.				

Bóg w którego wierzę

Roman E. Rogowski
„Ewangelia na co dzień”

1984 rok

	 „Błogosławiony	każdy,	kto	boi	się	Jahwe,	któ-
ry	chodzi	Jego	drogami!"	(Ps	128,	1)	Chodziłem	Jego	
drogami.	 Szedłem	 z	 przyjaciółmi	 wąską,	 niezwykle	
przepaścistą	 ścieżką	 z	 Grindelwald	 do	 Alpiglen,	 tra-
wersując	 rozległy	masyw	Eigeru.	Nad	 nami	wznosiła	
się	słynna	„ściana	ścian",	północna	ściana	Eigeru,	1600	
m	pionu,	śniegu,	lodu	i	skały.	Do	roku	1960	proporcja	
była	 idealna:	 17	 razy	 zdobyta	 ściana	 i	 17	wypadków	
śmiertelnych!	 Patrząc	 z	 dołu,	 sprzed	 naszych	 namio-
tów	rozbitych	nad	potokiem,	nie	można	było	w	ogóle	
dojrzeć	jakiegokolwiek	śladu	perci.	Zresztą	nikt	z	nas	
nawet	nie	podejrzewał,	że	ona	tam	istnieje.	Z	kolei	idąc	
nią	i	patrząc	w	dół	na	dolinę,	na	miasteczko	niemalże	
leżące	jakby	pod	stopami,	maleńkie	jak	na	mapie,	czło-
wiek	mimo	woli	uświadamiał	sobie,	jak	z	tej	wysokości	
wydają	się	maleńkie	te	wszystkie	sprawy,	które	się	tam	
dzieją	 na	 dole.	 I	 właśnie	 wtedy,	 w	 pewnym	 momen-
cie,	kiedy	patrzyłem	w	dół,	przypomniały	mi	się	słowa	
samego	Boga,	zapisane	przez	proroka	 Izajasza,	 słowa	
czytane	w	liturgii,	słowa	o	nieskończonej	dysproporcji	
pomiędzy	myślą	Boga,	 a	myślą	 człowieka,	 pomiędzy	
nieskończoną	 potęgą	 Bożą,	 a	 nędzą	 człowieczą:	 „Bo	
myśli	moje	 nie	 są	myślami	waszymi	 ani	wasze	 drogi	
moimi	 drogami	—	mówi	 Pan.	 Bo	 jak	 niebiosa	 góru-
ją	 nad	 ziemią,	 tak	 drogi	 moje	 nad	 waszymi	 drogami	
i	myśli	moje	nad	myślami	waszymi"	(Iz	55).	To	już	jest	

Światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła

(J  1,5)

ŚCIANA EIGERU

większa	dysproporcja	niż	między	Eigerem,	a	zielonymi	
łąkami	doliny	Grindelwaldu!
	 Teologia,	 ta	 służebnica	Objawienia,	mówi	mi,	
że	Bóg	jest	nieskończenie	doskonały,	że	jest	samą	Mą-
drością	 i	 samą	Tajemnicą.	A	 ja,	 człowiek,	 stoję	przed	
tą	 nieskończoną	Mądrością	 i	 nieogarnioną	 Tajemnicą	
jak	przed	niebotyczną	ścianą	Eigeru	z	moją	mądrością	
jak	ziarnko	piasku,	z	moją	myślą,	która	potrafi		zaledwie	
z	wspaniałości	stworzonych	dzieł,	z	potęgi	gór,	odczy-
tać	myśl	o	 istnieniu	Boga,	a	cóż	dopiero	o	misterium	
Jego	wnętrza,	o	tajemnicy	Jego	planów	i	myśli.
-	I	dlatego	nie	rozumiem,	Panie,	Twoich	wyroków,	Two-
ich	sądów	i	Twoich	planów.	Ot	chociażby,	Panie,	takie	
sytuacje:
	 Nie	rozumiem,	dlaczego	przez	1000	lat	mój	na-
ród	dosyć	często	doznawał	ucisku.	Rozumiem	ten	ucisk,	
który	był	zawiniony,	ale	inne?	Nie	zawinione?	W	ciągu	
ostatniej	wojny	tak	się	wykrwawił,	tyle	wycierpiał,	tyle	
stracił.	A	 teraz	 wkradają	 się	 w	mój	 naród:	 niecierpli-
wość,	zazdrość	i	nienawiść.	Dlaczego	tak	jest,	dlaczego	
tak	 się	 stało?	Rozumiem:	 „Ludzie	 ludziom	 zgotowali	
taki	los!",	tylko	jak	długo	ci	„ludzie"	będą	drugim	goto-
wali	„taki	los"!?
	 Nie	 rozumiem,	 dlaczego	 ludzka	 tragedia	 ma	
sięgać	 aż	 dna.	 Jacek	 jest	 po	wypadku,	 nie	ma	 jednej	
nogi	i	jednej	ręki.	Groziła	mu	samotność,	której	się	lę-
kał	najbardziej.	Rok	temu	poznał	Agnieszkę,	dziewczy-
nę	mądrą,	pracującą,	jakkolwiek	częściowo	niewidomą.	
Zrodziło	 się	 uczucie,	 ślub	 miał	 być	 cztery	 miesiące	
temu.	Na	dwa	tygodnie	przed	ślubem	szpital,	operacja	
jedna,	potem	druga,	stan	beznadziejny,	rak	i	śmierć.	Ja-
cek	pozostał	sam...	Jak	w	fi	lmie	„Zbuntowany	księżyc".	
Dlaczego?	Czyż	ta	miłość	zrodziła	się	 tylko	po	to,	by	
była	zniszczona?
	 Ależ	 to	 nie	 tylko	 to!	Na	 każdym	kroku	mam	
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podobne	sprawy,	rodzą	się	podobne	pytania.	Mam	ich	
jak	morze.
Teologia?	 Teologia	 tłumaczy	 mi,	 że	 należy	 rozróżnić	
wolę	 Bożą	 od	 dopustu	 Bożego.	 Pierwsza	 jest	 wtedy,	
kiedy	 Bóg	 chce	 czegoś	 pozytywnie,	 aktem	 woli.	 Do-
puszczenie	zaś	ma	miejsce	wtedy,	kiedy	sprawcą	czynu	
jest	 ktoś	 inny,	 a	 Bóg	 jedynie	 go	 dopuszcza,	 nie	 prze-
szkadza	jego	zaistnieniu,	przede	wszystkim	z	racji	po-
szanowania	wolności	stworzenia.	A	zatem	nie	wszystko,	
co	 się	 dzieje	wokół	 nas,	 pochodzi	 z	woli	 pozytywnej	
Boga.	Wiele	się	dzieje	jedynie	z	Jego	dopustu.	Tyle	teo-
logia.	Czy	to	wiele	tłumaczy?	Tajemnica	zostaje	nadal	
tajemnicą:	„Bo	myśli	moje	nie	są	myślami	waszymi	ani	
wasze	drogi	moimi	drogami..."
	 Miał	 z	 tą	 tajemnicą	 kłopot	 sam	 św.	 Paweł,	
o	czym	pisze	w	liście	do	Filipian.	Nie	wiedział	co	ma	
robić,	co	 jest	 lepsze	dla	niego,	co	ma	wybrać,	co	 jest	

w	końcu	wolą	Bożą.	„Nie	umiem	powiedzieć!"	—	żali	
się	z	pokorą.
	 Mieli	 z	 tą	 tajemnicą	 kłopot	 robotnicy	 z	 przy-
powieści	o	winnicy.	Nie	 rozumieli	zupełnie,	dlaczego	
właściciel	 winnicy	 wynagradza	 jednakowo	 tych,	 co	
pracowali	 od	 rana	 i	 tych,	 co	 przepracowali	 tylko	 go-
dzinę.	Dlaczego?	Co	więcej	—	przypowieść	jest	escha-
tologiczną	 opowieścią	 ostatecznych	 losów	 ludzkości,	
a	więc	odnosi	się	do	wszystkich	ludzi,	do	nas,	do	Ciebie,	
do	mnie.	„Bo	myśli	moje	nie	są	myślami	waszymi..."
-	Nie	rozumiem	tego	wszystkiego,	Panie.	Owszem,	od	
czasu	do	czasu	coś	tam	świta	w	moim	umyśle	jak	nie-
śmiały	brzask	pochmurnego	dnia,	ale	to	nie	jest	zrozu-
mienie.	Ale	mimo	tego	szukam	Cię	nawet	w	tym,	czego	
nie	rozumiem.	Szukam	Cię	nawet	wtedy,	gdy	to	niezro-
zumienie	nawarstwia	się	i	rośnie	przede	mną	jak	ściana	
Eigeru.	Szukam	Cię	i	potrzebuję,	bo	co	mi	zostało?

Jedno jest potrzebne

Marta przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie 
dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie 

samą, abym pełniła posługi?... 

Ew. Łukasza  10,40

	 Jeden	z	obrazów,	który	jest	ilustracją	do	historii	
o	Marii	i	Marcie,	przedstawia	na	przednim	planie	kuch-
nię,	 a	w	niej	 krzątającą	 się	Martę.	 Jezusa	 trudno	 tam	
dostrzec.	Można	go	zobaczyć	przez	uchylone	drzwi	do	
kuchni,	na	dalszym	planie,	a	u	Jego	stóp	Marię.
	 Tak	 przedstawia	 się	 perspektywa	 naszego	 ży-
cia.	Cały	przedni	plan	wypełniamy	naszą	osobą,	naszy-
mi	sprawami,	naszą	pracą.	Jezus	Chrystus	zaś	znajduje	
się	gdzieś	na	dalszym	planie,	ledwo			dostrzegalny.	Po-
dobna	jest	sytuacja	w	naszych	zborach.	Robi	się	dużo.	
Przeprowadza	się	ewangelizacje,	organizuje	różne	uro-
czystości.	Mamy	wielu	aktywnych	członków	zboru.		
Ale	Jezus	zamiast	stać	w	centrum,	znajduje	się	gdzieś	
na	uboczu.	A	przy	tym	patrzymy	z	niezadowoleniem	na	
tego,	który	„usiadłszy	u	nóg	Pana”,	słucha	Jego	słów.
	 Może	ktoś	powie,	że	Marii	było	łatwo	słuchać	
słów	Pana.	 Jezus	przyszedł	do	niej	 do	domu,	 a	 ewan-
gelicy	w	diasporze	muszą	poświęcić	wiele	czasu,	żeby	
znaleźć	się	w	kościele,	gdzie	można	słuchać	słów	Pana.	
Ale	każdy	z	nas	ma	i	może	mieć	Biblię.	Nie	czytamy	jej	
jednak,	bo	nawet	i	na	to	nie	mamy	czasu.	Nie	mamy?	
A	może	nie	usiłujemy	znaleźć.?

	 „Niewiele	 zaś	 potrzeba,	 bo	 tylko	 jednego”	 -	
mówi	 Jezus.	 Nie	 to	 jest	 potrzebne,	 co	 sami	 możemy	
Bogu	ofi	arować,	lecz	to,	co	On	nam	daje.	„Troszczysz	
się	i	kłopoczesz	o	wiele	rzeczy”	zamiast	najpierw	szu-
kać	 Królestwa	 Bożego	 i	 jego	 sprawiedliwości.	 Tego	
jednego	tylko	potrzeba.	Ta	cząstka	nie	będzie	ci	odjęta.
	 W	pytaniu	Marty	kryje	się	zarzut	pod	adresem	
Pana,	że	nie	posyła	Marii	do	pracy.	Uważa,	że	na	pierw-
szym	miejscu	 	 powinna	być	praca,	 a	 potem	 skupione	
słuchanie.	Odpowiedź	Jezusa	wskazuje	nam,	że	jedynie	
słuchanie	Jego	słowa	umożliwia	nam	służbę,	która	mu	
się	 podoba	 i	 pracę,	 która	 służy	 Jego	 sprawie.	Gdyby-
śmy	codzienne	przed	pójściem	do	pracy	najpierw	przez	
chwilkę	uciszyli	się	Jego	Słowem,	cały	dzień	byłby	bło-
gosławiony.
                                                                                                

„Tylko Jezus” ks. Alfred Jagucki

	 „Błogosławiony	ten,	który	czyta	i	ci	którzy	słu-
chają	 słów	proroctwa	 i	 zachowują	 to,	 co	w	 nim	 	 jest	
napisane:	czas	bowiem	jest	bliski”.

 Apokalipsa Jana 1,3

	 Wielu	 chrześcijan	 martwi	 się,	 że	 niewiele	 ro-
zumie	z	 tej	Księgi...	A	już	na	wstępie	Bóg	mówi,	aby	
ją	 CZYTAĆ,	 SŁUCHAĆ	 I	 ZACHOWAĆ	 w	 pamięci	
i	w	sercu.	Zauważ,	że	nic	nie	mówi	o	jej	rozumieniu...
Zastosuj	 się	 więc	 do	 Bożej	 rady	 i	 wierz,	 że	 Bóg	ma	
w	tym	swój	cel.

  udostępniła: Grażyna Cimała
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O czasie wolnym... filozoficznie

„Zła wiadomość jest taka, że czas leci. Dobra 

wiadomość jest taka, że Ty jesteś pilotem”.

 
(Michael Altshuler)

	 Można	postawić	przewrotne	pytanie	–	czy	do	
wszystkiego	 w	 życiu	 przykładać	 jakąś	 fi	lozofi	ę?	 Sły-
szymy	o	fi	lozofi	i	polityki,	fi	lozofi	i	marketingu	i	wielu	
innych	przestrzeni	ludzkiego	życia.	A		jeszcze	dokładać	
do	 tego	fi	lozofi	ę	 czasu	wolnego?	Tyle	wokół	 poradni-
ków	 i	 przewodników	 o	 tym	 jak	 spędzać	 wakacje,	 pi-
sanych	przez	znakomitych	psychologów	i	socjologów,	
doradców	i	coachów.	Jeśli	jednak	uznać,	że	fi	lozofi	a	to	
nie	jest	tylko	świat	akademickich	dywagacji,	ale	sztuka	
sensownego	i		świadomego	życia,	(by	przywołać	choć-
by	znakomitą	książkę	Pierre	Chadot	p.t.	Filozofi	a	jako	
ćwiczenie	duchowe),	to	jest	to	jak	najbardziej	przydatne	
dla	przeżycia	wolnego	czasu.	Gdyby	spojrzeć	tylko	na	
te	dwa	słowa	'wolny	czas'	z	tej	perspektywy,	to	jedno-
znacznie	widać,	że	mamy	tu	pojęcia	fi	lozofi	czne.	Czas	
i	wolność.	Dwa	wymiary	ludzkiego	bytowania	na	tym	
pięknym	 świecie,	 których	 rozumienie	 daje	 człowieko-
wi	pewną	mapę	życia.	 	Można	do	nich	dodać	 jeszcze	
jedno	słowo	–	pojęcie:	myślenie.	Myślenie,	 to	 jedyna	
rzecz,	 „od	 której	 nie	ma	 urlopu”.	A	 skoro	 tak,	 to	wa-
kacje	winny	być	czasem	pięknego	i	dobrego	myślenia.	
O	sobie	samym,	o	innych	i	o	świecie.	Okazją,	by	zadbać	
o	higienę	myślenia.	Brak	myślenia	czyli	bezmyślność	- 

„pomnaża nieszczęścia tego świata”	 (J.	Tischner).	 Już	
na	kartach	Starego	Testamentu	można	znaleźć	takie	sło-
wa:	„Jak obrzydliwe muchy, które psują woń, i mącą 
zawartość olejków aptekarskich, tak kropla głupoty 
psuje rozum i sławę”	 (Księga	 Koheleta	 10.1.).	 I	 my-
ślenie	i	wolność	istnieje,	ponieważ	JEST	CZAS.	Czas	
jest	naturalną	przestrzenią	myślenia.	Nie	ma	człowieka,	
świata	poza	czasem.	Tak	to	zostało	stworzone,	że	czas	
i	 przestrzeń	 to	 coś	 koniecznego,	 by	 istnieć,	 zarazem	
nieogarnionego	i	wciąż	tajemniczego.	Mówimy	często,	
że	 jestem	TU	 i	TERAZ.	Co	 to	 jednak	 znaczy?	Może	
owo	TERAZ	warto	przemyśleć,	by	po	powrocie	do	ży-
ciowych	zadań	i	obowiązków	trochę	mądrzej	i	bardziej	
świadomie	 żyć.	 Tym	 bardziej,	 że	 nie	 wiemy,	 'co	 jest'	
i	'jak	jest',	gdy	„skończy	się	czas”	naszego	bycia	na	tej	

ziemi,	bo	jak	dotąd	„reportażu	stamtąd	nie	było”...
	 Bernard	z	Chartres	(ok.	1060–1125)	–	francuski	
fi	lozof	o	orientacji	platońskiej	i	humanista,	nauczyciel	
szkoły	katedralnej	w	Chartres,	jest	autorem	bardzo	czę-
sto	przywoływanego	przez	fi	lozofów	stwierdzenia:	„Je-
steśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzy-
mów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale 
nie dlatego, ażeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost 
słuszniejszy, ale dlatego, iż to oni dźwigają nas w górę 
i podnoszą o całą gigantyczną wysokość”.	W	kontek-
ście	pytania	o	czas,	to	zdanie	wydaje	się	jak	najbardziej	
słuszne.	 Możemy	 dzisiaj	 dywagować	 o	 czasie	 obiek-
tywnym	 i	 subiektywnym,	 czasie	 biologicznym	 i	 psy-
chicznym,	ale	podstawowe	intuicje	i	zwrócenie	uwagi	
na	 fenomen	czasu	 to	 zasługa	bliskiego	nam	duchowo	
św.	Augustyna	(354-430r.).	Jego	Wyznania	uważane	są	
za	jedną	z	najsłynniejszych	książek,	jakie	przechowuje	
cywilizacja	europejska.	To	właśnie	w	nich	znajdujemy	
rozważania	 o	 tajemniczej	 naturze	 czasu,	 o	 obecności	

„rzeczy minionych, teraźniejszych i przyszłych”.	Augu-
styn	w	Księdze	XI	swoich	Wyznań w	obliczu	Stwórcy	
snuje	refl	eksję	nad	czasem,	która	wpisała	się	trwale	do	
historii	fi	lozofi	i:
 „Czymże więc jest czas? Jeśli nikt mnie o to 
nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, 
nie wiem. Z przekonaniem jednak mówię, że wiem, iż 
gdyby nic nie przemijało, nie byłoby czasu przeszłe-
go. Gdyby nic nie przychodziło nowego, nie byłoby 
czasu przyszłego. Gdyby niczego nie było, nie byłoby 
teraźniejszości. Owe dwie dziedziny czasu - przeszłość 
i przyszłość - w jakiż sposób istnieją, skoro przeszłości 
już nie ma, a przyszłości jeszcze nie ma? Teraźniejszość 
zaś, gdyby zawsze była teraźniejszością i nie odchodzi-
ła w przeszłość, już nie czasem byłaby, ale wiecznością. 
Jeśli więc teraźniejszość jest czasem tylko dlatego, że 
odchodzi w przeszłość, to jakże i o niej możemy mówić, 
że jest, skoro jest tylko dzięki temu, że jej nie będzie? 
Nie możemy więc właściwie mówić, że czas jest, jeśli nie 
dodajemy, iż zmierza on do tego, że go nie będzie.//.../
Z tego, co się rzekło, wynika najwyraźniej, że ani przy-
szłość, ani przeszłość nie istnieje. I właściwie nie należa-
łoby mówić, że istnieją trzy dziedziny czasu - przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość. Może ściślejsze byłoby ta-
kie ujęcie, że istnieją następujące trzy dziedziny czasu: 
obecność rzeczy minionych, obecność rzeczy teraźniej-
szych, obecność rzeczy przyszłych. Jakieś tego rodzaju 
trzy dziedziny istnieją w duszy; ale nigdzie indziej ich 
nie widzę. Obecnością rzeczy przeszłych jest pamięć, 

Paweł Łukasz Nowakowski
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obecnością rzeczy teraźniejszych jest dostrzeganie, 
obecnością rzeczy przyszłych - oczekiwanie. Jeśli tak 
wolno ująć tę rzecz, to dostrzegam trzy dziedziny czasu i 
stwierdzam, że one istnieją. Możemy więc mówić nadal 
o trzech dziedzinach czasu: przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości; chociaż nie jest to ścisłe, stosujmy się w 
tym do zwyczaju. Nie będę się spierał, nie będę zaprze-
czał takiemu sposobowi mówienia, byle tylko każdy ro-
zumiał, o czym mówi, i nie wyobrażał sobie, że to, co 
przyszłe, już istnieje, a to, co przeszłe, jeszcze istnieje. 
W ogóle rzadko posługujemy się słowami w sposób zu-
pełnie ścisły, częściej mówimy nieściśle, ale jakoś udaje 
się nam wyrazić to, co wyrazić chcemy.”*.
	 Augustyn	mówi	o	obecności	rzeczy	minionych,	
teraźniejszych	i	przyszłych,	wskazując	na	trzy	wymiary	
naszego	życia:	pamięć, dostrzeganie i oczekiwanie. To	
wszystko	dzieje	się	w	czasie,	który	zazwyczaj	traktuje-
my	jako	coś	oczywistego.	A	jednak	–	gdy	w	przestrzeni	
wolnego	czasu	–	pomyśleć	o	nim	–	możemy	dojść	do	
wniosku,	 że	 to	 właśnie	 czas	 jest	 naszym	 najcenniej-
szym	zasobem,	wartością.	 	Bez	 czasu	 inne	wartości	 –	
i	 te	materialne	i	 te	duchowe	–	są	bezwartościowe.	Co	
więcej	 –	 czasu	 nie	 da	 się	 zaoszczędzić	 ani	 pożyczyć.	
Można	go	jedynie	(i	aż)	przeżywać	świadomie,	próbu-
jąc	 znaleźć	właściwe	 proporcje	 pomiędzy:	 pamięcią	 –	
dostrzeganiem	–	oczekiwaniem.	Gdyby	pominąć	jeden	
z	tych	elementów	w	życiu,	nasze	życie	staje	się	niesta-
bilne,	 pełne	 niespodziewanych	 napięć	 i	 frustracji.	Ro-
dzą	się	skrajne	odczucia	przeżywania	czasu	od	postawy	
„ale	ten	czas	się	wlecze”	po	„ale	szybko	minęło..to	już	
koniec?”	Można	pokusić	się	o	stwierdzenie,	że	czas	jest	
bardzo	„plastycznym”	darem,	jaki	człowiek	otrzymuje.	
Plastycznym,	ponieważ	w	sposób	wolny	i	niepowtarzal-
ny	(	w	sensie	–	jedyności	i	niepowtarzalności	każdego	
człowieka	)	możemy	go	przeżywać,	a	raczej	pozwolić,	
by	żył	w	nas.	Gdyby próbować opisać filozofię życia 
człowieka, jego postawy i wybory, hierarchie warto-
ści, okazuje się, że to nastawienie wobec czasu kształ-

tuje ludzką wolność.	Ktoś	z	psychologów	powiedział,	
że	istnieją	na	świecie	tylko...trzy	strefy	czasowe:	prze-
szłość,	teraźniejszość	i	przyszłość**.	Stabilne	i	mądre	
życie	–	to		(by	wrócić	do	myśli		innego	„olbrzyma”	-	Pla-
tona)		odpowiednia	proporcja	pomiędzy		owymi	strefa-
mi.	Jak	zatem	w	obliczu	tych	refleksji	odnaleźć	życiową	
mądrość	wobec	 czasu?	 Po	 pierwsze:	 dać	 sobie	 czas...
by	pomyśleć	o	czasie,	swoim	własnym,	przeżywanym.	
Spróbować	zapytać	samego	siebie	o	ową	proporcję.	Po	
wtóre	–	odnaleźć	rozumienie	pamięci jako przestrze-
ni, gdzie wydarzało się nie tylko zło, ale i dobro.	Po	
trzecie	–	dostrzegać piękno świata, który nas otacza 
(pomimo	niedoskonałości	i	często	braku	dobra...).	I	po	
czwarte	–	oczekiwać	twórczo,	to	znaczy	tworzyć	swoje	
życie	 z	mądrą	nadzieją.	Można	powiedzieć,	 że	 to	wy-
magające,	gdy	wokół	zamęt	i	niepokoje,	ale	w	pojęciu	
cnoty	 zawiera	 się	 ćwiczenie...	Dobrze	wiemy,	 że	 bez	
codziennego	wysiłku	w	pokonywaniu	 lęków,	 słabości	 
i	bez	właściwych	proporcji	nie	zrodzi	się	piękno.	Póki	
to	my	-	ludzie	mamy	czas,	a	nie	czas	ma	nas.

	 Na	 koniec	 –	 poetycka	 intuicja	Anny	 Kamień-
skiej:
 Uchwycić świat w jego zmienności. Nie pozwo-
lić przepływać przez siebie niepowrotnie. Zatrzymać 
chwilę. Wypowiedzieć. Nabrać w oczy piękna. Nasy-
cić się dźwiękami./.../ Wydaje się straszne – odchodzić 
nie wypowiedziawszy ani słowa, nie zobaczywszy nic  
z piękna świata, nie usłyszawszy śpiewu ptaka, dźwięku 
muzyki, głosu przyjaciela.” 

(Twarze księgi, Warszawa 1981)

Propozycje lektur:
- *św. Augustyn, Wyznania, ZNAK, Kraków 2009
- ** P. Zimbardo, J. Boyd, Paradoks czasu, PWN, War-
szawa 2017.

Opustoszałe ulice, słyszę własne kroki
wróble szczebiotem ożywiły ciszę
gotowe dać koncert, zdziwione

ćwierkają – gdzie ludzie? Dla kogo?
Ta wiosna zakwitła strachem

zapachniało wszechobecnym niepokojem
wróg siewca rozpylił kropelkę zarazy

z zaskoczenia namnożył 
śmiercionośne plony

nie jesteś własnego losu panem

T A K A   W I O S N A

nie planuj wiosny ni zimy
pewność jutra stąpa po kruchym lodzie

może pęknąć w każdej chwili.
Ważne jest tu i teraz

ile jesteś w stanie, ile możesz
impuls światła, sprawcze ręce
z modlitwą – Jezu ufam Tobie.         

Regina Czyrnek, Sobótka - „Angora”
 Udostępniła: Grażyna Cimała  
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Druga dziewiętnaście

	 Czasami	 zaburzenia	 atmosferyczne	 powodują,	
że	w	danym	momencie	większa	 liczba	osób	odczuwa	
to	samo,	na	przykład	nie	może	w	nocy	spać.	Być	może	
była	 to	 jedna	z	 takich	nocy.	Rozmowy	ze	znajomymi	
by	to	potwierdzały.	Z	całą	pewnością	jednak	ze	snu	wy-
rwała	mnie	przede	wszystkim	świadomość	tego,	 jakie	
mnóstwo	pracy	mam	jeszcze	do	„przerobienia”,	zanim	
będę	mógł	rozpocząć	pierwszy	dzień	urlopu.	A	spędzić	
go	na	pracy	 i	 „doganianiu”	 tego,	 czego	nie	zdążyłem,	
się	nie	da,	bo	mam	tego	dnia	od	rana	sporo	kilometrów	
do	 pokonania,	 i	 na	 dodatek	 jeszcze	 trzeba	 nadrabiać	
drogi,	by	ominąć	 rejon	„czerwony”	na	aktualnej	 covi-
dowej	mapce	(mamy	taką	w	Czechach,	żeby	na	bieżąco	
wiedzieć,	które	kraje	są	bezpieczne	i	skąd	można	wró-
cić	bez	testu	PCR).

 Pan błogosławił
	 O	drugiej	dziewiętnaście	wziąłem	się	więc	za	
montaż	audycji	dlo	radia.	Pierwsza	z	mnóstwa	powin-
ności	do	wykonania;	właściwie	została	od	wieczora,	ale	
kto	mnie	zna,	ten	wie,	że	wieczorem	nie	za	bardzo	się	
nadaję	„do	użytku”.	Pan	błogosławił,	praca	była	efek-
tywna.	Czy	jej	efekt	będzie	także	efektowny,	to	się	do-
piero	okaże	(oj,	poniosło	mnie	językowo...).	Pan	błogo-
sławił	dalej,	podczas	pracy	przypominały	mi	się	kolejne	
i	 jeszcze	 dalsze	 sprawy,	 które	 trzeba	 załatwić	 –	mam	
nadzieję,	że	zbyt	wielu	„w	galopie”	nie	zapomniałem.	
Efekt	jest	jednak	ten,	że	zawsze	złoszczę	się	na	urlopy,	
bo	gdyby	ich	nie	było,	człowiek	mógłby	o	wiele	spokoj-
niej	wykonywać	swoje	obowiązki	i	nie	kumulowałyby	
się	one	do	wykonania	przed	 i	po	czasie	podobno	wol-
nym.
	 Nie	piszę	tego,	by	się	żalić	–	wiem	po	prostu,	że	
takie	 jest	 doświadczenie	 bodaj	większej	 części	współ-
czesnej	populacji.	Z	kim	bym	nie	rozmawiał,	potwier-
dza,	 że	ma	 tak	 samo.	Czy	 to	 takie	 czasy?	A	może	 to	
my	sami	nauczyliśmy	się	tak	poganiać	siebie,	że	nie	ma	
czasu	na	życie,	bo	albo	odrabia	się	zaległości,	albo	nad-
rabia	„do	przodu”	coś,	co	zaległością	stać	się	nie	może.	
Na	pewno	„przyśpieszacze”,	pomagające	nam	wykonać	
większość	czynności	o	wiele	szybciej,	zwodzą	nas	ku	
temu,	by	starać	się	zrobić	więcej.	A	poza	 tym,	dzisiaj	
każdy	musi	być	specem	i	 fachowcem	od	wszystkiego,	
znać	 się	 na	 niemal	 każdej	 dziedzinie,	 i	 wszystko,	 co	
dawniej	robili	inni,	musi	sam	dać	radę	ogarnąć.	Nawet	

głupiej	faktury	już,	człowieczku,	nie	dostaniesz,	 tylko	
musisz	ją	sobie	wydrukować	sam.	Żeby	było	oszczęd-
niej?	Dla	kogo?	Żeby	było	ekologicznie?	Chyba	jednak	
eko-nielogicznie...

 Też nie zdążyliście odpocząć?
	 Nawet	 czas	ogólnej	pandemijnej	kwarantanny	
przeleciał	 jakoś	 tak	 niezauważalnie	 i	 za	 szybko.	 Pięć	
razy	 dłużej	 siedziałem	 w	 tym	 czasie	 przy	 kompute-
rze,	pracy	bynajmniej	nie	było	mniej,	 tylko	była	 inna,	
a	kiedy	zaczęło	się	wracać	do	tak	zwanej	normalności,	
pomyślałem	sobie	(przepraszam!):	Dlaczego	już?	Prze-
cież	tylko	jednego	sobotniego	dopołudnia	udało	mi	się	
usiąść	z	książką	na	 tarasie.	Żona	 to	zarejestrowała	na	
zdjęciu	–	są	na	to	dowody,	że	tak	naprawdę	było!	Ale	
to	było	raz.
	 Odetchnęła	trochę	od	naszej	gonitwy	przyroda,	
ale	też	tylko	na	chwilkę.	I	możemy	szumnie	fi	lozofować	
o	tym,	jak	to	nas	kryzys	pandemiczny	zmienił	na	lepsze,	
ale	wydaje	mi	się,	że	to	tylko	złudzenie	i	czcze	dywa-
gacje.	A	wracając	do	tego	wolnego	czasu	–	żal	mi	było	
w	 tym	 okresie	 tych	 wszystkich	 (chyba	 zwłaszcza	 ko-
biet),	którzy	mieli	na	głowie	pracę	w	systemie	home-of-
fi	ce,	dom	i	wszystko	co	z	nim	związane	do	ogarnięcia,	
dzieci	 czekające	w	 kolejce	 do	 komputera	 (i	 do	 rodzi-
ca),	żeby	odrabiać	z	nimi	całe	multum	zadań	sypiących	
się	z	internetowej	szkoły,	między	tym	czymś	ich	zająć,	
żeby	dało	się	pracować	i	to	wszystko	opanować...	A	do	
tego	ponura	atmosfera	i	złe	dane	statystyczne	z	okienka,	
straszące	obywateli,	tylko	po	to,	żeby	byli	choć	trochę	
odpowiedzialni.	Ktoś	 tu	mówi,	że	miał	dużo	wolnego	
czasu	i	nie	wiedział,	co	z	nim	zrobić?	Jeśli	znacie	kogoś	
takiego,	to	mi	poślijcie	jego	zdjęcie,	żebym	mógł	na	nie	
patrzeć	i	mu	zazdrościć.
	 Z	wszystkich	powyższych	słów	wynika	jedno:	
musi	 być	 zachowana	właściwa	 równowaga	 pomiędzy	
pracą	 i	 służbą,	 a	 z	 drugiej	 strony	 odpoczynkiem.	 Bo	
inaczej	ktoś	będzie	wykonywał	działania	pozorowane,	
żeby	tylko	się	mówiło,	że	coś	robi,	a	ktoś	inny	będzie	
się	 budził	 druga	 dziewiętnaście	 w	 nocy	 z	 poczuciem	
winy,	że	za	późno	wstaje.	Ten	zegar,	odmierzający	ile	
czego	ma	być,	jest	w	nas.	I	wcale	nie	twierdzę,	że	ten,	
kto	wykonuje	działania	pozorowane	zrobi	czegoś	mniej	
albo	zrobi	coś	mniej	wartościowego	niż	ten,	co	się	zry-
wa	w	 środku	nocy,	 bo	mu	dnia	 brakuje.	Pan	Bóg	dał	
nam	odpowiedzialność	także	za	nasz	własny	organizm.	
Odpowiedzialność	za	nasz	czas	i	okoliczności	w	jakich	

ks. sen. Janusz Kożusznik
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żyjemy	 oznacza	 niekiedy	 także	 to,	 że	musimy	 umieć	
powiedzieć	 sobie	 „stop”.	Albo	 nas	Autor	 sam	 zatrzy-
ma	przez	jakąś	nieoczekiwaną	okoliczność	(nawet	złą	
z	istoty,	jak	chorobę),	bo	to	rzeczywiście	musi	być	do-
łujące,	ciągle	patrzeć	na	gostka,	który	nie	ma	czasu	za-
stanowić	się	nad	tym,	co	ważne,	tylko	dlatego,	że	„nie	
wyrabia”	z	przewaleniem	wszystkiego,	co	pilne.

 Szkoda czasu
	 Stąd	 	 propozycja	 na	 lipiec.	 Takie	 sobie	 wa-
kacyjne	 zadanie:	wykorzystajmy	 czas	wakacji	w	 tym	
celu,	by	się	zatrzymać	i	nad	sobą	zastanowić.	Zamyślić	
nad	życiem	i	jego	istotą.	Nad	sensem	naszych	działań	
i	codziennej	bieganiny	 (także	 tej	po	 różnych	stronach	
internetowych).	Czy	umiemy	dobrze	korzystać	z	czasu	
nam	 darowanego?	 Ile	 nam	 go	 przecieka	 przez	 palce?	
Nie	wiem,	 jak	 to	działa	u	was,	 ale	 ja	wiem,	 że	kiedy	
oderwę	się	od	wszystkiego	i	ucieknę	do	lasu,	w	teren,	
podziwiać	naturę	i	cuda	Bożego	stworzenia,	po	krótkim	
nawet	czasie	mogę	wrócić	ze	zregenerowanym	myśle-
niem,	i	w	o	wiele	krótszym	czasie	zrobić	efektywniej	to,	
nad	czym	siedziałbym	bezskutecznie	„w	kawałku”.
	 A	potem	jest	jeszcze	kwestia	pracy	zawodowej	
i	służby	Panu,	służby	w	Kościele,	którą	w	ten	cały	ka-

lendarz	dnia	trzeba	wpisać!	Jak	to	zrobić,	jak	właściwie	
czas	 porozdzielać?	My,	 po	 drugiej	 stronie	 granicznej	
rzeki,	 zadaliśmy	 te	 pytania	 różnym	 autorom,	 poświę-
cając	lipcowy	numer	naszego	kościelnego	czasopisma	
właśnie	tematowi	„Służba	i	odpoczynek”.	Czy	autorzy	
się	wywiązali	–	tego	w	momencie,	kiedy	piszę	te	słowa,	
nie	mogę	jeszcze	wiedzieć.	W	każdym	razie,	zadajmy	
sobie	 te	pytania	sami	–	 i	poszukujmy	odpowiedzi,	do-
brze	 wykorzystując	 miesiąc	 lipcem	 zwany.	W	 końcu	
jego	nazwa	(polska)	pochodzi	od	lipy,	a	ta	kojarzy	się	
z	wytchnieniem.	Komu	tak	się	kojarzy?	Ano,	chociażby	
mnie,	 dzieciakowi	 wychowanemu	 na	 Kochanowskim,	
który	całą	maturę	z	polskiego	na	jego	utworach	opartą	
naskrobał	i	dlatego	prawie	że	nic	więcej	już	nie	musiał	
zdawać...	A	to	przecież	w	fraszce	„Na	lipę”	pisze	Jan	
z	Czarnolasu:	 „Gościu,	 siądź	 pod	mym	 liściem,	 a	 od-
poczni	sobie!	/	Nie	dójdzie	cię	tu	słońce,	przyrzekam	ja	
tobie,	/	Choć	się	nawysszej	wzbije...”	Odświeżcie	sobie	
całość	 z	 zakurzonego	 podręcznika.	Albo	 z	 tomiku	 na	
„starczynej”	 półce.	A	młodzi	 niech	wyklikają	w	necie,	
bo	fajne	i	warto	przeczytać	całość.	W	końcu	gość	wie-
dział,	 co	 pisał,	 bo	 sporo	 czasu	 spędzał	 ze	 swoim	 Pa-
nem...

Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem 
od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie 
chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest 

Bogiem? 
Jan 5,44

	 Szukanie	 chwały	 jest	 rzeczą	 ludzką	 i	 Pan	 Je-
zus	tego	nie	potępia.	Chodzi	tylko	o	to,	gdzie,	w	czym	
i	u	kogo	człowiek	tej	chwały	szuka.	Faryzeusze	żądni	
chwały	 zmawiali	 swoje	modlitwy	na	 rogach	ulic,	 roz-
głaszali	 swoje	 jałmużny,	 aby	 znaleźć	 poklask	 u	 ludzi.	
W	 centrum	 ich	 pobożności	 nie	 stał	 Bóg,	 lecz	 ich	 peł-
ne	 pychy	 „ja”.	 I	 dziś	 jest	 świat	 „jarmarkiem	 próżno-
ści”.	Musimy	bardzo	uważać,	byśmy	w	tym	nie	wzięli	
udziału	i	nie	dali	się	ponieść	chorobliwej	ambicji.	Jak	
często	 się	 unosimy,	 oburzamy,	 jesteśmy	 rozgoryczeni,	
gdy	ktoś	 inny	 zostanie	wyróżniony	 i	 dostąpi	 jakiegoś	
zaszczytu!
	 Dla	zdobycia	sławy	i	władzy,	zyskania	chwały	
i	zaszczytu	ludzie	kłamią	i	oszukują,	pochlebiają	innym,	
postępują	obłudnie,	nie	przebierają	w	środkach,	idą	„po	
trupach”.	Dobrze,	gdyby	od	czasu	do	czasu	poszli	na	

Próżna chwała

cmentarz	 i	 pomedytowali	 nad	 grobami	 ludzi,	 których	
imiona	były	kiedyś	głośne	i	znane.	Dziś	przebrzmiały	
jak	dźwięk,	 rozwiały	się	 jak	dym,	są	zapomniani,	 jak-
by	ich	nigdy	nie	było.	Na	czyjej	ocenie	naszego	życia,	
pracy,	naszej	osobowości	nam	zależy?	Czyj	sąd	o	nas	
samych	 jest	miarodajny?	 „Co	 się	mnie	 tyczy	 –	 pisze	
ap.	Paweł	–	nie	ma	najmniejszego	znaczenia,	 czy	wy	
mnie	sądzić	będziecie	(...)	Tym,	który	mnie	sądzi	 jest	
Pan”,	 który	 „wymaga,	 żeby	 każdy	 okazał	 się	wierny”	
(	 I	 Kor.4,3-4).	 Szukajmy	 chwały	 u	 Boga.	 Jeżeli	 Bóg	
mnie	uznał	za	swoje	dziecię,	dostąpiłem	najwyższego	
zaszczytu,	 osiągnąłem	 najwyższe	 dostojeństwo.	 Tej	
godności	 nie	 może	 mnie	 nikt	 pozbawić.	 Jeżeli	 imię	
moje	jest	zapisane	w	niebiesiech,	nie	przebrzmi	ono	jak	
dźwięk	i	nie	rozwieje	się	jak	dym.	

ks. Dr Alfred Jagucki - „Tylko Jezus”

Szczytne cnoty, dla których gwarny świat nas chwali,
Czyny, których przykładem przyszłość ma się ćwiczyć,

I nasz honor kamienny, wola ze stali
Na Sądzie Ostatecznym nie będą się liczyć. 

Jan Lechoń 
Udostępniła: Grażyna Cimała  
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	 W	południowej	części	Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich,	w	miejscu	łączenia	się	dwóch	jezior:	Tał-
ty	 i	 Jeziora	Mikołajskiego,	 leżą	Mikołajki	 (po	mazur-
sku	Nikołajki).	W	dobie	rozwoju	turystyki	malownicze	
miasteczko	nabiera	coraz	większego	rozgłosu.	Dziś	nikt	
z	turystów	odwiedzających	Mazury	nie	ominie	tego	za-
kątka,	o	którym	przetrwało	stare	mazurskie	powiedzon-
ko:	„Mikołajki	to	bajki,	a	Orzysz	to	miasto”.	Żartobli-
we	to	przysłowie	powstało	prawdopodobnie	w	związku	
z	faktem,	że	Orzysz	otrzymał	prawa	miejskie	w	1725	r.,	
a	Mikołajki	„dopiero”	w	1726	r.	
	 Nie	 wiadomo	 skąd	 wzięła	 się	 nazwa,	 nadana	
Mikołajkom	-	„Mazurska	Wenecja”.	Czy	narzucił	ją	ja-
kiś	 romantycznie	nastrojony	 turysta	ku	upamiętnieniu	
włoskiego	miasta,	czy	też	przetrwała	ona	wśród	Mazu-
rów,	przekazywana	z	pokolenia	na	pokolenie,	 a	odno-
sząca	się	do	czasów	pradawnych.
	 Zwiedzających	 latem	to	malownicze	miastecz-
ko	 turystów	 zastanawia	 stojący	 w	 samym	 centrum	
piękny	 i	 zadbany	 kościół	 ewangelicki.	 Jednak	 mało	
kto	zdaje	sobie	sprawę	z	faktu,	że	dawniej	stanowił	on	
główny	 ośrodek	 życia	 religijnego	 i	 kulturalnego	 całe-
go	miasta,	a	dzisiaj	 jest	miejscem	spotkań	niewielkiej,	
bo	liczącej	ok.	200	członków	wspólnoty	ewangelickiej.	
Z	braku	wiedzy	o	tych	faktach	i	o	tym	mieście,	nawet	
o	 jego	przeszłości	powojennej,	rodzi	się	często	wśród	
gości	i	wśród	obecnych	mieszkańców	nieufność	do	tego,	
co	przedstawia	się	jako	prawdę	o	Mazurach.	A	przecież	
żeby	zastanowić	się	nad	dniem	dzisiejszym	miasta	i	pa-
rafi	i	 ewangelickiej	w	Mikołajkach,	 trzeba	 też	 czasem	
spojrzeć	w	przeszłość.		
	 Parafi	a	 ewangelicka	 powstała	 w	Mikołajkach	
prawdopodobnie	 bardzo	 wcześnie,	 musiała	 być	 jed-
ną	 z	 pierwszych	 na	 terenie	 lennych	 Prus	Książęcych.	
Pierwszym	 znanym	 z	 nazwiska	 i	 imienia	 kaznodzieją	
był	 Jakub	 Willamowski,	 który	 urząd	 proboszcza	 mi-
kołajskiego	piastował	w	latach	1550-1589.	Pierwszym	
powojennym	proboszczem	był	pochodzący	z	Cieszyna	
ks.	Władysław	Pilch.
	 Ewangelicy	 stanowili	 dawniej	 92,8%	 miesz-
kańców	miasta.	 Po	 drugiej	wojnie	 światowej	 stali	 się	
wyznaniem	 mniejszościowym.	 Niechętny	 stosunek	
władz	 komunistycznych	 i	 częste	 objawy	 nietolerancji	

Mikołajska diaspora

ze	strony	katolickiej	ludności	napływowej	sprawiły,	że	
ewangeliccy	Mazurzy	starali	się	unikać	bliższych	kon-
taktów	 z	 katolikami.	 Jeśli	 już	 dochodziło	 do	 ślubów	
mieszanych	 wyznaniowo	 i	 do	 chrztów	 dzieci,	 to	 na	
ogół	miały	one	miejsce	w	świątyni	katolickiej.	Potem	
w	atmosferze	ciągłych	oskarżeń	i	prześladowań	na	tle	
narodowościowym	i	wyznaniowym,	większość	z	nich	
musiała	opuścić	ojczystą	ziemię.	Skala	tego	dramatycz-
nego	 zjawiska	 jest	 do	 dzisiaj	 przemilczana	 i	 bagateli-
zowana.	Wciąż	funkcjonują	jedynie	mity	i	krzywdzące	
stereotypy.
	 Nie	ulega	zatem	wątpliwości,	że	parafi	a	ewan-
gelicka	 w	 Mikołajkach	 doznała	 zasadniczych	 zmian	
strukturalnych	i	ilościowych.	W	latach	50.	i	60.	XX	w.	
zbór	niegdyś	liczny	i	zwarty	bardzo	zmalał,	a	znaczna	
część	współwyznawców,	w	poszukiwaniu	 lepszego	ju-
tra,	opuściła	rodzinne	domy	i	osiedla.	Ci,	którzy	pozo-
stali,	znaleźli	się	w	głębokiej	diasporze.	Był	to	całkiem	
nowy	 problem,	 nie	 znany	 w	 kościele	 ewangelickim	
przed	wojną,	 problem	bardzo	 trudny.	Ewangelicy	 rzu-
ceni	zostali	w	nieprzyjazne	morze	katolickie	i	pod	pew-
nym	względem	stali	się	podobni	do	rzadko	spotykanych	
roślin,	którym	grozi	wymarcie.	Tak	jak	rzadkie	rośliny,	
pozostawione	 bez	 opieki,	 są	 tępione	 przez	 zwierzęta	
lub	przez	 złych	 ludzi,	 tak	 ewangelicy	w	 rozproszeniu	
narażeni	byli	na	wpływy	otoczenia,	występującego	pod	
różnymi	postaciami.	Nie	było	mowy	o	współistnieniu	
kultur	i	tradycji,	nastąpiło	raczej	zderzenie	i	unicestwie-
nie	wszystkiego	tego,	co	stanowiło	o	tożsamości	miasta.	
W	Mikołajkach	ten	rozpad	grup	i	łączących	je	więzi	re-
ligijno-kulturowych	odczuwalny	jest	po	dziś	dzień.	
	 Trudno	więc	 dzisiaj	marzyć	 o	 społeczeństwie	
już	 zakorzenionym	 i	 o	 dialogu	 kultur.	 Jednak	 mimo	
tych	bolesnych	doświadczeń	lat	powojennych,	ewange-
licka	społeczność	Mikołajek	przejawia	zadziwiającą	to-
lerancję	i	otwartość.	Kto	dostrzega,	że	wokół	żyją	inni,	
musi	sobie	zdać	sprawę,	że	sam	również	jest	inny.	To	
również	potwierdzenie	znaczenia	kultury	i	wiary	w	ży-
ciu	człowieka.
	 Obecnie	miasto	Mikołajki	liczy	ok.	3900	miesz-
kańców,	a	parafi	a	ewangelicka	ok.	200	dusz.	Ewange-
licy	mikołajscy	prowadzą	dwa	Domy	Pomocy	Społecz-
nej,	dwa	Środowiskowe	Domy	Samopomocy,	Muzeum	
Reformacji	Polskiej,	 i	 pomimo	wszystkich	przeciwno-
ści	wciąż	tu	są	i	żyją	obok	katolików.	Wydaje	się	zatem,	
że	 obie	 społeczności	 zaczynają	 powoli	 zbliżać	 się	 do	
siebie.	Jeszcze	nie	tak	dawno	takie	rzeczy	były	nie	do	

Rejnold Kuchn, 
kustosz Muzeum Reformacji Polskiej 

w Mikołajkach
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Drogie Czytelniczki 
i Czytelnicy

Historia

 W tym miejscu na łamach Wieści Wyższobramskich pojawiał się zazwyczaj dział 

historyczny, redagowany przez mgr inż. Władysława Sosnę. Niestety stan zdrowia nie 

pozwolił naszemu Autorowi przygotować materiału do bieżącego numeru naszego cza-

sopisma. 

 Na tym miejscu pragniemy życzyć Panu Inżynierowi i Jego Małżonce wielu sił 

i Bożego błogosławieństwa, a przede wszystkim rychłego powrotu do zdrowia. 

Serdecznie pozdrawiamy słowami z Psalmu 143: 

Wspominam dni dawne, 

Rozmyślam o wszystkich dziełach twoich, 

Rozważam czyny rąk twoich. 

Naucz mnie czynić wolę swoją, 

Bo Ty jesteś Bogiem moim. 

Niech dobry duch twój prowadzi mnie Po równej ziemi!

W imieniu Kolegium Redakcyjnego

ks. prob. Marcin Brzóska

red. Beata Macura 

W³adys³aw 
Sosna

pomyślenia.
	 Na	 zakończenie	 zacytuję	 słowa	 ks.	 bpa	 Jana	
Szarka,	 który	w	 latach	 1962-1970	 pełnił	 służbę	 dusz-
pasterską	w	Giżycku	na	Mazurach,	skierowane	do	wy-

jeżdżających	do	Niemiec	Mazurów:	„Ważne	jest	to,	że-
byście	 jako	Mazurzy	 i	 ewangelicy,	 trwali	przy	 swojej	
wierze,	obojętnie	gdzie	będziecie”.
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Minęło 490 lat
dr hab. Jerzy Sojka

Kilka obserwacji przy czytaniu na 490-lecie
 
	 25	 czerwca	 2020	 roku	mija	 490	 lat	 od	 kiedy	
zostało	 upublicznione	 „Wyznanie	 augsburskie”.	Tekst	
ten,	 chociaż	 odniesienie	 do	 niego	 znajduje	 się,	 zgod-
nie	 ze	 środkowoeuropejską	 tradycją,	w	 nazwie	 nasze-
go	Kościoła,	jest	nieraz	nieznany.	Nie	ma	ono	takiego	
statusu	jak	inne	z	wyznań	wiary	luteranizmu	–	„Mały	
katechizm”,	 który	 niejednokrotnie	 luteranie	 znają	 na	
pamięć	z	czasów	nauki	konfirmacyjnej.	Jest	 to	 jednak	 
z	 pewnością	 tekst	 równie	ważny,	 jeśli	 nie	ważniejszy	
dla	 współczesnej	 tożsamości	 luteranizmu.	 Poniżej	 za-
warto	kilka	obserwacji	na	jego	temat,	które	miejmy	na-
dzieję,	staną	się	pomocą	w	lekturze	tego	niezbyt	w	su-
mie	obszernego	tekstu,	na	który	składa	się	28	artykułów	
dających	się	zmieścić	na	kilkunastu	stronach.

Kontekst powstania
 
	 Pierwszą	 z	 kwestii,	 o	 której	 należy	 pamiętać	
przy	 lekturze,	 jest	historyczny	kontekst	w	 jakim	 tekst	
ten	 powstawał.	 W	 ówczesnej	 Rzeszy	 niemieckiej	 na	
części	 terytoriów	 wprowadzono	 już	 postulaty	 wit-
tenberskiej	 reformy.	Działo	 się	 to	w	 sytuacji,	 gdy	 jej	
główny	przeciwnik	–	cesarz	Karol	V	-	był	zajęty	wal-
kami	z	papiestwem	i	Francją	w	wojnach	włoskich	i	nie	
był	 w	 stanie	 osobiście	 stawić	 się	 na	 sejmach	 Rzeszy.	 
W	1530	r.	udało	mu	się	doprowadzić	do	porozumienia	 
z	papieżem	oraz	rozejmu	z	Francją.	Dawało	to	Karolowi	
V	relatywnie	wolną	rękę	dla	uporządkowania	spraw	re-
ligijnych	w	Rzeszy.	Jednocześnie	jednak	na	wschodzie	
pojawiło	się	nowe,	coraz	poważniejsze	niebezpieczeń-
stwo	–	Turcja	osmańska,	która	coraz	śmielej	poczynała	
sobie	na	Bałkanach	i	w	Europie	Środkowej,	grożąc	nie	
tylko	 dziedzicznym	 ziemiom	Habsburgów,	 ale	 i	 całej	
Rzeszy.	W	 tej	 sytuacji	 cesarz	musiał	 się	 liczyć	 z	 siłą	
książąt	zwolenników	Reformacji.	Stąd	zaproszenie	na	
sejm	 utrzymane	 było	w	 tonie	 pojednawczym,	 sugeru-
jącym,	 że	 cesarz	 chciał,	 by	 przedstawiono	mu	 równo-
prawne	pozycje	w	sporze,	jaki	toczył	się	między	refor-
matorami,	 a	 Kościołem	 rzymskim.	Mimo,	 że	 jeszcze	
przed	rozpoczęciem	sejmu	okazało	się,	że	to	tylko	dy-
plomatyczna	gra	i	przeciwnicy	reform	nie	mają	zamiaru	
zrezygnować	z	ukazywania	poglądów	reformatorskich	
jako	heretyckich,	 to	 jednak	strona	reformacyjna	posta-
nowiła	tę	szansę	wykorzystać	w	pełni.	Sprzyjało	temu,	

że	autorem	tekstu	był	nie	sam	Luter,	ale	jego	najbliższy	
współpracownik	Filip	Melanchton.
	 Przed	 sejmem	w	Augsburgu	w	1530	 r.	 strona	
ewangelicka	 już	 od	 jakiegoś	 czasu	 przygotowywała	
teksty,	 mające	 za	 zadanie	 bronić	 zmian	 wprowadzo-
nych	w	reformowanych	przez	nią	zborach.	To	one	sta-
ły	 się	 podstawą	 przede	 wszystkim	 dla	 drugiej	 części	
wyznania,	 zawierającej	 7	 artykułów	 „w	 których	 roz-
patruje	 się	 zniesione	 nadużycia”.	 W	 obliczu	 ataków,	 
a	w	 szczególności	 zestawienia	 przez	 Johannesa	 Ecka	
„404	artykułów”,	w	których	prezentował	on	 jako	here-
tyckie	wszelkie	nie	uznawane	przez	siebie	tezy	i	postu-
laty	reformatorów	różnych	nurtów,	stało	się	jasnym,	że	
konieczna	jest	nie	tylko	obrona	zmian,	ale	komplekso-
wa	prezentacja	nauki	reformacyjnej.	Znaczenie	obrony	
zmian	widać	jednak	do	dzisiaj	w	proporcjach	tekstu.	21	
„głównych	 artykułów	 nauki”	 jest	 zdecydowanie	 krót-
szych	niż	7	artykułów	części	drugiej,	poświęconej	uza-
sadnieniu	zmian.

Ekumeniczne wyznanie kontynuacji

	 Drugim	 wątkiem,	 o	 którym	 warto	 pamiętać	
przy	lekturze	jest	to,	że	samo	„Wyznanie	augsburskie”	
nie	widzi	 siebie	 jako	wyznania	wiary	 nowego	 organi-
zmu	kościelnego.	Postrzega	ono	siebie	 jako	wyznanie	
jednego,	 świętego,	 powszechnego	 i	 apostolskiego	Ko-
ścioła,	w	którym	zawarto	naukę,	w	której	„nie	ma	[…]	
nic,	co	by	się	nie	zgadzało	z	Pismem	lub	z	Kościołem	
powszechnym,	albo	z	Kościołem	rzymskim,	jak	dalece	
jest	nam	znana	z	pisarzy”.	Warto	także	odnotować,	że	
polemizując	 z	 odrzuconymi	 praktykami	 Kościoła	 Za-
chodniego,	Melanchton	 nie	wahał	 się	 sięgać	 po	 przy-
kłady	 z	 praktyki	Kościoła	Wschodniego.	Miało	 to	 na	
celu	 ukazanie,	 że	 Rzym	 nie	 ma	 monopolu	 na	 bycie	
Kościołem,	 a	 część	 praktyk	widzianych	 przezeń	 jako	
odwiecznie,	 przynależne	 do	 Kościołów,	 nie	 znajduje	
potwierdzenia	w	praktyce	Kościoła	Wschodniego.
	 Dopiero	późniejsza	historia	uczyniła	z	„Wyzna-
nia	augsburskiego”	tekst	wyznaniowy	jednej	z	tradycji	
zachodniego	chrześcijaństwa	–	luteranizmu.	Warto	przy	
tym	jednak	odnotować,	że	w	drugiej	połowie	XX	wieku	
luteranizm	na	nowo	odkrył	jego	ekumeniczny	potencjał,	
a	wizja	jedności	Kościoła,	jaka	została	zawarta	w	„Wy-
znaniu	augsburskim”,	stała	się	impulsem	dla	zaangażo-
wania	Kościołów	luterańskich	na	rzecz	jedności	chrze-
ścijaństwa.	Zakłada	ona,	że	jedność	Kościoła	wymaga	
zgody	co	do	 spraw	najważniejszych	–	 środków	przez	
które	 otrzymujemy	 łaskę	 Bożą,	 a	 więc	 zwiastowania	
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Ewangelii	i	sakramentów.	Pozostałe	zaś	kwestie,	o	ile	
nie	 kolidują	 z	 tymi	 najważniejszymi,	 są	 sprawą	 wol-
ności.	Myślenie	takimi	kategoriami	pozwoliło	na	przy-
kład	w	1973	roku	podpisać	porozumienie	o	wspólnocie	
między	Kościołami	tradycji	luterańskiej,	reformowanej,	
unijnej,	a	także	braćmi	czeskimi	i	waldensami,	a	później	
także	metodystami	w	Europie,	znane	jako	„Konkordia	
leunebrska”.	 Ten	 dokument,	 oparty	 o	model	 jedności	
zaczerpnięty	między	innymi	z	„Wyznania	augsburskie-
go”,	pokazuje	aktualność	XVI-wiecznego	wyznania	lu-
teranizmu	również	dzisiaj.

Struktura tekstu

	 Trzecią	 kwestią	 istotną	 przy	 lekturze	 „Wyzna-
nia	augsburskiego”,	 szczególnie	części	pierwszej,	 jest	
jego	struktura.	Lapidarny	nieraz	 tekst	poszczególnych	
artykułów	powoduje,	że	istotna	jest	sama	ich	kolejność.	
Oczywistym	miejscem,	gdzie	dochodzi	to	do	głosu	jest	
kontynuacja	 artykułu	 IV	 „O	usprawiedliwieniu”	w	 ar-
tykule	V,	który	mówi	„O	służbie	Kościoła”	w	zwiasto-
waniu	i	sakramentach,	za	pośrednictwem	których	Duch	
Święty	budzi	zbawiającą	wiarę.	Oczywiście	nie	jest	to	
jedyne	 miejsce.	 Przyjrzenie	 się	 strukturze	 tekstu	 jest	
punktem	wyjścia	do	dyskusji	 o	 tym,	 jakie	 ryty	w	Ko-
ściele	 „Wyznanie	 augsburskie”	 uznaje	 za	 sakramenty.	
Dzieje	się	tak	dlatego,	że	po	artykułach	VII	i	VIII,	które	
pierwotnie	stanowiły	jedną	całość	dotyczącą	Kościoła,	
a	 przed	 artykułem	 XIII,	 który	 podsumowuje	 kwestię	
sakramentów	 znajdziemy	 artykuły	mówiące	 nie	 tylko	 
o	Chrzcie	i	Wieczerzy	Pańskiej,	ale	również	o	spowie-
dzi	i	pokucie.	Intuicję	o	tym,	że	Melanchton	postrzegał	
listę	 sakramentów,	 szerzej	niż	 tylko	Chrzest	 i	Wiecze-
rza	Pańska	potwierdza	„Obrona	Wyznania	augsburskie-
go”,	w	której	status	sakramentu	zyskuje	także	absolucja,	
a	więc	odpuszczenie	grzechów.
	 Innym	ważnym	pytaniem,	na	które	można	od-
powiedzieć	na	podstawie	struktury	„Wyznania	augsbur-
skiego”,	jest	pytanie	o	Ducha	Świętego.	Jeśli	przejrzy-
my	tytuły	artykułów	to	zobaczymy,	że	Duch	Święty	nie	
doczekał	 się	 osobnego,	 poświęconego	 swojemu	 dzia-
łaniu	 fragmentu.	Czy	 jednak	 na	 pewno?	Uważniejsza	
lektura	uwzględniająca	strukturalne	powiązania	między	
poszczególnymi	 artykułami	 pokazuje,	 że	 osobie	 Du-
cha	Świętego	i	Jego	działaniu	nie	są	poświęcone	tylko	
wzmianki	w	 artykule	 II	 i	 III,	 ale	 cała	 lista	 artykułów	
od	V	 do	 przynajmniej	 XIII,	 które	mówią	 o	 Kościele,	 
a	więc	dziele	Ducha	Świętego,	w	którym	za	pośrednic-
twem	zwiastowania	i	sakramentów	budzona	jest	wiara	
w	zbawcze	dzieło	Chrystusa.
	 Warto	 zauważyć	 przy	 tym,	 że	 struktura	 „Wy-
znania	 augsburskiego”	 nie	 sięga	 do	 znanego	 nam	 
z	wyznań	wiary	starożytnego	Kościoła	–	apostolskiego	
i	 nicejsko-konstantynopolitańskiego	 –	 schematu	 pre-
zentacji	 trzech	osób	boskich.	 Jak	 już	zauważono	brak	

osobnego	 artykułu	 o	 Duchu	 Świętym,	 a	 między	 arty-
kułami	I	„O	Bogu”	i	III	„O	Jezusie	Chrystusie”	znalazł	
się	II	„O	grzechu	pierworodnym”.	Nie	mówiąc	o	tym,	
że	po	artykule	trzecim	mamy	w	samej	części	pierwszej	
jeszcze	18	artykułów.	Tym	co	kierowało	Melanchtonem	
przy	 uporządkowaniu	 treści	 części	 I	 „Wyznania	 augs-
burskiego”	jest	historia	zbawienia.	Rozpoczyna	on	od	
artykułu	o	Bogu	i	stworzeniu	(art.	I),	następnie	mowa	
jest	o	upadku	w	grzech	(art.	II),	a	dalej	o	Jezusie	Chry-
stusie	(art.	III)	 i	Jego	zbawczym	dziele	(art.	IV),	oraz	
o	tym,	jak	dzięki	środkom	łaski	–	zwiastowaniu	Słowa	
Bożego	i	sakramentom	–	powstaje	wiara	(art.	V),	która	
musi	nieść	z	sobą	dobre	uczynki	(art.	VI).	Dalszy	blok	
artykułów	(od	VII	do	XV)	mówi	o	tym,	jak	środki	łaski	
są	 fundamentem	 i	 znakiem	 rozpoznawczym	wspólno-
ty	Kościoła	 (art.	VII).	 Są	 one	 dziełem	Bożym,	 nieza-
leżnym	od	ludzkiej	niedoskonałości	(art.	VIII).	Dalsze	
artykuły	bliżej	 je	charakteryzują	(art.	 IX-XII),	a	kolej-
ny	podsumowuje	rolę	sakramentów	jako	pokrzepienia	 
i	 wzmocnienia	 wiary	 (art.	 XIII).	Artykuły	 XIV	 i	 XV	
dotyczą	 porządku	 w	 Kościele,	 rezerwując	 publiczne	
nauczanie	 i	 sprawowanie	 sakramentów	 dla	 osób	 wła-
ściwie	powołanych,	a	także	omawiając	rolę	obyczajów	 
w	 Kościele.	 Artykuł	 XVI	 dopowiada	 istotną	 w	 kon-
tekście	kontrowersji	XVI-wiecznych	kwestię	stosunku	
chrześcijan	do	władzy	świeckiej,	a	XVII	kończy	ten	hi-
storiozbawczy	schemat	odniesieniem	do	końca	czasów.	
Kolejne	 cztery	 artykuły	mają	 charakter	 uzupełniający.	
XVIII	i	XIX	doprecyzowują	treści	artykułu	II,	mówiąc	
o	wolności	woli	i	przyczynie	grzechu.	Artykuł	XX	sku-
pia	się	na	spornej	kwestii	dobrych	uczynków,	rozwija-
jąc	myśli	zawarte	już	w	artykule	VI.	Zaś	artykuł	XXI	
wyjaśnia	jak	strona	ewangelicka	rozumie	świętość	i	jak	
traktuje	osoby	postrzegane	w	Kościele	Zachodnim	jako	
święci.	 Całość	 podsumowana	 jest	 w	 zakończeniu,	 ak-
centującym	 ciągłość	 nauczania	 reformacyjnego	 z	 Ko-
ściołem	Zachodnim.
	 W	części	drugiej	schemat	o	wiele	prostszy.	Co	
do	 zasady,	 artykuły	 w	 niej	 zawarte	 zajmują	 się	 znie-
sionymi	nadużyciami.	Znajdujemy	więc	w	niej	obronę	
udzielania	Wieczerzy	Pańskiej	pod	dwiema	postaciami	
(art.	XXII),	argumenty	na	rzecz	zniesienia	obowiązko-
wego	celibatu	duchownych	(art.	XXIII),	krytykę	mszy	
(art.	 XXIV),	 praktyki	 spowiedzi	 (art.	 XXV),	 nakaza-
nych	postów	(art.	XXVI)	oraz	ślubów	zakonnych	(art.	
XXVII).	W	tej	części	znalazł	się	także	artykuł	krytycz-
ny	wobec	władzy	biskupów	(art.	XXVIII).	Wynika	 to	
z	faktu,	że	skupia	się	on	na	nadużyciach	władzy	bisku-
pów	doby	Reformacji,	w	tym	przede	wszystkim	na	mie-
szaniu	przez	nich	władzy	świeckiej	z	kościelną.

Klucz do reformacyjnego nauczania

	 Spojrzenie	 na	 strukturę	 „Wyznania	 augsbur-
skiego”	pozwala	nam	 także	 łatwo	zidentyfikować	klu-
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czowe	 przesłanie	 Reformacji	 wittenberskiej.	 Punk-
tem	zwrotnym	w	części	pierwszej	są	artykuły	III	 i	 IV,	 
a	więc	mówiące	o	Jezusie	Chrystusie	i	Jego	zbawczym	
dziele.	 To	 one	 odpowiadają	 na	 problem	 stworzonego	
przez	Boga	człowieka	jakim	jest	grzech,	o	czym	mówi	
artykuł	II.	Zaś	kolejne	artykuły	(od	V	do	XVII)	opisują	
różne	praktyczne	aspekty	życia	wiarą	w	zbawcze	dzia-
łanie	Boga	„ze	względu	na	Chrystusa”.	Wagę	artykułu	
o	zbawieniu	(usprawiedliwieniu)	jedynie	z	łaski	przez	
wiarę	widać	także	w	części	drugiej,	kiedy	w	kontekście	
krytyki	 nakazów	postnych	 czy	 też	 ślubów	zakonnych	
jednym	z	kluczowych	argumentów	 jest	wskazanie,	że	
odrzucone	 przez	 ewangelików	 ich	 rozumienie	 prowa-
dzi	 ludzi	 do	 fałszywego	 zaufania	we	własne	 uczynki,	 
a	nie	w	łaskę	Bożą.	Innym	przykładem	jest	krytyka	wła-
dzy	biskupów,	którzy	nie	skupiają	się	na	zwiastowaniu	
Słowa	 Bożego	 i	 udzielaniu	 sakramentów	 mającymi	
prowadzić	do	budzenia	zbawczej	wiary	dzięki	Ducho-
wi	Świętemu,	ale	na	władzy	świeckiej	i	egzekwowaniu	
przemocą	 zgodności	 ze	 swoimi	 poglądami,	 co	 Refor-
macja	odrzucała.

Inspiracje starożytnym Kościołem

	 Czytając	„Wyznanie	augsburskie”	warto	pamię-
tać	o	zawartej	w	nim	ciągłości	z	nauczaniem	Kościoła.	
Widać	 to	 dobrze	w	 inspiracjach	 do	 jakich	 odwoływał	
się	Melanchton.	Wpisuje	 on	 reformacyjne	 odczytanie	
Ewangelii	 o	 zbawieniu	 w	 układ	 odniesienia	 staroko-
ścielnych	 dogmatów	 dotyczących	 rozumienia	 Trójcy	
Świętej	 (art.	 I)	czy	osoby	Chrystusa	(art.	 III),	uznając	
tym	samym	dorobek	pierwszych	czterech	soborów	po-
wszechnych.	 Ciągłość	 z	myślą	 starożytnego	Kościoła	
widać	także,	kiedy	w	kolejnych	artykułach	„Wyznania	
augsburskiego”	 pojawiają	 się	 odrzucenia	 poglądów	
uznawanych	 od	 starożytności	 za	 błędne.	Wśród	 nich	
znalazły	się	 te,	które	podważały	naukę	o	Trójcy	Świę-
tej	(art.	I)	na	czele	z	arianizmem	czy	odwołującym	się	
do	dualizmu	dobra	 i	zła	manicheizmem,	a	 także	zwal-
czany	choćby	przez	Augustyna	z	Hippony	pelagianizm	
(art.	II),	który	opierał	się	na	przekonaniu,	że	człowiek	
może	zasłużyć	sobie	na	zbawienie,	czy	donatyzm	(art.	
VIII),	który	uzależniał	działanie	Boże	w	sakramentach	
od	kondycji	moralnej	tego,	który	owych	sakramentów	
udzielał.	 Świadectwem	 ciągłości	 z	 Kościołem	 staro-
żytnym	 jest	 także	 sięgnięcie	 w	 treści	 III	 artykułu	 do	
Apostolskiego	Wyznania	Wiary,	czy	zastosowanie	w	ar-
tykule	I	języka	opisu	Trójcy	Świętej	bliskiego	ujęciom	
Atanazjańskiego	Wyznania	Wiary.

Zastosowana argumentacja

	 Ostatnia	z	rzeczy,	na	które	warto	zwrócić	uwa-
gę	 przy	 lekturze	 „Wyznania	 augsburskiego”	 są	 argu-

menty	do	których	odwołuje	się	Melanchton	by	uzasad-
nić	 stawiane	 tezy.	 Wbrew	 potocznemu	 wyobrażeniu	
o	 wyłącznym	 zakorzenieniu	 luterańskiej	 interpretacji	
chrześcijaństwa	 jedynie	 w	 Piśmie	 Świętym	 czytelnik	
może	z	zaskoczeniem	odkryć,	że	obok	przytoczonych	
już	 wyżej	 rozstrzygnięć	 soborów	 powszechnych,	 de-
cyzji	 starożytnego	 Kościoła	 odnośnie	 do	 odrzucenia	
pewnych	poglądów	czy	starokościelnych	wyznań	wiary,	
„Wyznanie	augsburskie”	sięga	obok	Pisma	Świętego	do	
uznanych	 autorów	 chrześcijańskiej	 starożytności	 (np.	
Augustyn	z	Hippony	czy	Cyprian	z	Kartaginy),	relacji	 
o	 historii	Kościoła	 (np.	 do	 tak	 zwanej	Historia	Tripa-
trtita,	a	więc	popularnej	w	średniowieczu	pochodzącej	 
z	VI	wieku	 kompilacji	 historii	 starożytnego	Kościoła	 
w	12	księgach),	czy	zapisów	prawa	kanonicznego.
	 Warto	prześledzić	przy	tym	sposób	argumenta-
cji.	Kluczowym	argumentem	jest	zawsze	Pismo	Święte	
(za	wyjątkiem	art.	I	i	III,	gdzie	występuje	ono	jedynie	
za	pośrednictwem	interpretacji	w	dogmatach	soborów	
powszechnych),	a	w	miejscach	zasadniczych	jest	argu-
mentem	wyłącznym.	Widać	to	dobrze	choćby	w	artyku-
le	IV	„O	usprawiedliwieniu”	czy	VII	„O	Kościele”.	Taki	
sposób	 użycia	 Pisma	 Świętego	 jako	 współgrającego	 
z	argumentami	z	 tradycji	Kościoła	dobrze	odzwiercie-
dla	 pozycję	 Biblii	 w	 myśleniu	 Reformacji	 wittenber-
skiej.	Nie	była	ona	bowiem	jedynym	źródłem	interpre-
tacji	chrześcijaństwa,	co	niekiedy	mylnie	wnioskowane	
jest	z	hasła	sola	scriptura	–	tylko	Pismo	Święte,	ale	była	
źródłem	najważniejszym.	Słowo	Boże	wyczytane	z	kart	
Pisma	Świętego	 jest	 bowiem	nadrzędną	normą	wzglę-
dem	wszelkich	innych	norm	w	Kościele.	Nie	znaczy	to	
jednak,	że	 te	 inne	normy	nie	mają	swojego	znaczenia.	
Zachowują	one	swoją	ważność	na	tyle,	na	ile	są	upraw-
nioną	 interpretacją	Pisma	Świętego	 i	 pozostają	 z	 nim	
niesprzeczne.	 Dlatego	 też	 Reformacja	 wittenberska	
usuwała	z	Kościoła	nie	to,	czego	nie	dało	się	wywieść	
z	 Biblii,	 jak	 czyniła	 to	 niekiedy	 choćby	 Reformacja	
szwajcarska,	ale	jedynie	to,	co	z	Biblią	sprzeczne.
	 Poświadczeniem	 znaczenia	 norm	 podporząd-
kowanych	Pismu	Świętemu	w	luteranizmie	jest	pozycja	
samego	 „Wyznania	 augsburskiego”.	 Jest	 ono	 postrze-
gane	jako	świadectwo	trafnego	odczytania	kluczowego	
przesłania	Słowa	Bożego	–	nowiny	o	zbawieniu	jedynie	
z	 łaski	przez	wiarę.	„Wyznanie	augsburskie”,	pozosta-
jąc	 świadectwem	 właściwej	 interpretacji	 Pisma	 Świę-
tego,	 również	dla	nas	dzisiaj	 jest	pomocą	 i	partnerem	 
w	lekturze	Biblii	i	szukaniu	trafnego	rozumienia	chrze-
ścijaństwa.	Dlatego	z	okazji	nie	całkiem	okrągłej	rocz-
nicy	 490-lecia	 odczytania	 „Wyznania	 augsburskiego”	
zachęcam,	 by	 sięgnąć	 po	 ten	 tekst,	 przeczytać	 go	 po-
nownie,	a	może	po	raz	pierwszy,	szukając	w	nim	inspi-
racji	dla	własnego	życia	wiarą	tu	i	teraz,	dzisiaj.
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Konfesja augsburska

	 W	zbiorach	parafialnej	Biblioteki	 i	Archiwum	

im.	B.	R.	Tschammera	zachował	się	wyjątkowy	egzem-

plarz	Wyznania augsburskiego (Konfesji augsburskiej). 

Wyznanie augsburskie	 pisane	było	 równolegle	w	 języ-

kach	łacińskim	i	niemieckim.	Oryginalne	teksty	w	obu	

językach	przedstawione	na	sejmie	Rzeszy	w	Augsburgu	

przepadły.	Dzień	po	 ich	ogłoszeniu,	26	czerwca	1530	

roku	 cesarz	Karol	V	Habsburg	 zabronił	 rozpowszech-

Strona tytułowa editio princeps z 1531 roku Konfesji augsburskiejStrona tytułowa editio princeps z 1531 roku Obrony konfesji augsburskiej

niania	Wyznania	augsburskiego,	jednak	jeszcze	w	cza-

sie	trwania	sejmu	pojawiło	się	sześć	wydań	niemieckich	

i	jedno	łacińskie.	Zawierały	one	błędy	i	niedokładności,	

dlatego	 wiosną	 1531	 roku	 ukazało	 się	 zatwierdzone	

przez	 autora,	 Filipa	Melanchtona,	 wydanie	Wyznania 

augsburskiego	i	jego	Obrony,	tzw.	editio princeps.	Wła-

śnie	 ten	wyjątkowy	 egzemplarz	 drukowany	w	Witten-

berdze	po	łacinie	znajduje	się	w	zbiorach	naszej	zabyt-

kowej	 biblioteki	 i	 przypomina	 o	 czasach	 Reformacji	 

w	księstwie	cieszyńskim.

Marcin Gabryś
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Maria Pilchówna 1912-1990 
pisarka-etnograf, nauczycielka, 

działaczka kulturalna
Władysława Magiera

	 Nie	miała	studiów	etnograficznych,	ale	była	pierwszą	
pochodzącą	z	Wisły	osobą,	która	badała	zwyczaje	 rodzinnej	
miejscowości.	Wcześniejsi	 badacze	 patrzyli	 z	 zewnątrz,	 jej	
spojrzenie	jednak	było	trochę	inne,	miała	bowiem	bardzo	do-
kładną	 znajomość	miejscowych	 realiów,	 zwyczaje	 i	 obrzędy	
znała	od	wewnątrz,	 sama	w	wielu	uczestniczyła	 i	opisywała	
wiślańskość	tak	jak	ją	odczuwała,	chociaż	starała	się	pisać	bez	
emocji.	Przecierała	szlaki	swoim	następcom	udowadniając,	że	
kobieta	może	być	nie	tylko	nauczycielką,	działaczem	społecz-
nym,	 ale	 również	 badaczem.	 Kiedy	 rozpoczynała	 swoją	 ka-
rierę,	czyli	w	okresie	międzywojennym,	w	Polsce	były	tylko	 
2	kobiety	w	stopniu	profesora	zwyczajnego,	a	badaczek	i	na-
ukowczyń	wcale	nie	było	tak	wiele.
	 Urodziła	 się	 w	 rodzinie	 chłopskiej	 w	Wiśle.	 Ojciec	
zginął	na	froncie	w	czasie	I	wojny	światowej	i	matka	wyszła	
powtórnie	za	mąż	za	wójta	Wisły,	Pawła	Raszkę.	W	domu	oj-
czyma	odkryła	książki	i	tak	rozpoczęła	się	jej	pasja	-	czytanie.	
Tam	 też	 znalazła	monografię	Wisły	 napisaną	 przez	 Bogumi-
ła	 Hoffa,	 która	 była	 początkiem	 jej	 zainteresowań	 etnogra-
ficznych. Tak	 wspomina	 to	 odkrycie: Dom mojego ojczyma 
długoletniego wójta wiślańskiego Pawła Raszki był stary. Na 
strychu pachnącym ziołami, zbożem i sianem, u okna wśród 
rupieci stała pełna książek i papierów tajemnicza skrzynia. 
(…) Odkładałam je na bok jako niezrozumiałe i nieciekawe, 
aż natknęłam się na niegrubą książkę – zeszyt o żółtych okład-
kach z kolorowymi ilustracjami strojów w jakich chodzili wszy-
scy wiślanie. Zdziwienie moje było niepomierne. Nie mogłam 
uwierzyć, żeby o zwykłych ludziach, takich jak ja, moi rodzice, 
dziadkowie, sąsiedzi, godziło się drukować książki.(...) Z wy-
piekami na twarzy zaczęłam wertować monografię Wisły.
	 W	1918	r.	rozpoczęła	naukę	w	miejscowej	szkole,	ale	
nadal	 pracowała	 w	 gospodarstwie.	 Jako dziecko wiślańskie 
pasłam na początku gęsi, potem przez jeden rok krowy na „pa-
sionku”, by w 10-tym roku życia odejść do gimnazjum  pań-
stwowego w Cieszynie. Przyjeżdżało się na święta i wakacje 
do domu i znowu przebywało z pasterzami...	Wspomina	też,	że 
książka, na której wychowałam się to kancjonał ks. Bogusła-
wa Heczki w języku polskim.	Po	ukończeniu	gimnazjum	naukę	
kontynuowała	w	Seminarium	Nauczycielskim	im.	M.	Reja	w	
Krakowie.	 Tam	 napisała	 pierwsze	 opowiadanie	 Spod góral-
skiej strzechy.  
	 W	1931	 r.	 z	dyplomem	nauczyciela	 szkół	powszech-

nych	wróciła	 do	Wisły.	 Niestety	 nie	 znalazła	
etatu	 w	 szkole,	 uczyła	 więc	 dzieci	 letników.	
Wtedy	 też	 nawiązała	 współpracę	 z	 Zaraniem 
Śląskim,	gdzie	publikowała	prace	poświęcone	
Wiśle	i	jej	mieszkańcom.	Jej	teksty	ukazywały	
się	także	w	Głosie Młodzieży Ewangelickiej.
	 Dzięki	 interwencji	 posła	 ze	 Śląska	
otrzymała	w	1933	r.	pracę	w	Katowicach,	a	od	
1935	 r.	 do	 wybuchu	 wojny	 pracowała	 w	 Sie-
mianowicach,	 gdzie	 zdała	 nauczycielski	 eg-
zamin	 kwalifikacyjny.	 Już	 wtedy	 znała	 wielu	
ludzi	 kultury	 i	 literatury,	 przyjaźniła	 się	m.in.	 
z	Gustawem	Morcinkiem	i	Ludwikiem	Kobie-
lą,	poznała	Jana	Sztaudyngera,	który	poświęcił	
jej	nawet	kilka	utworów.
	 We	wrześniu	1939	r.	wróciła	do	Wisły,	

Maria Pilch zdj. K. Poloczek



Informator Parafialny nr 7,8/2020(195)

Lipiec, sierpień 2020 21

pracowała	fizycznie,	najpierw	jako	ekspedientka,	a	póź-
niej	na	robotach	w	Niemczech	i	znowu	jako	ekspedient-
ka	w	rodzinnej	miejscowości.
	 Po	 wojnie,	 do	 emerytury	 w	 1966	 r.,	 uczyła	 
w	 wiślańskich	 szkołach.	 Skończyła	 język	 polski	 i	 hi-
storię	na	Wyższym	Kursie	Nauczycielskim	w	Kielcach.	
Cały	czas	pracowała	społecznie	m.in.	w	Towarzystwie	
Przyjaciół	 Dzieci,	 walczyła	 o	 Kartę praw dla dzieci  
z najniższych klas szkoły podstawowej. Z	 młodzieżą	
ćwiczyła	także	przedstawienia	teatralne,		w	swojej	pra-
cy	kierowała	się	bowiem	zasadą, że praca w szkole to 
wytężona służba dziecku, należy dbać nie tylko o naukę, 
ale także o rozwój psycho-moralny i zdrowie dziecka.
	 Ponadto	włączyła	 się	w	 tworzenie	wiślańskie-
go	muzeum,	pisała	 także	do	miejscowego	 radiowęzła.	
Niewiele	 publikowała,	 bo	 jej	 książka	Wisła, wieś sło-
wiańsko – ewangelicka. Regionalne szkice literackie, 
wydana	w	 1948	 r.	 spotkała	 się	 z	 lokalną	 krytyką.	 Za-
wierała	 ona	 prace	 powstałe	 do	 końca	 II	 wojny	 świa-
towej,	 zarówno	 zapiski	 etnograficzne	 jak	 i	 niewielkie	
próby	 literackie.	W	 książce,	 którą	 ilustracjami	 wzbo-
gacił	Paweł	Steller,	nie	ustrzegła	się	jednak	od	błędów,	
opisywała	żyjące	osoby	właściwym	imieniem	i	nazwi-
skiem,	co	niektórym	się	nie	spodobało.	Więcej	zaczęła	
publikować	 dopiero	 na	 emeryturze,	 pisywała	 do	 ka-
lendarzy,	Głosu Ziemi Cieszyńskiej,	 dla	 którego	 prze-
prowadzała	 wywiady	 i	 pisała	 felietony,	 utrzymywała	
bliskie	kontakty	z	grupą	cieszyńskich	działaczy	grupu-
jących	się	wokół	Głosu.	W		roku	1979	ukazała	się	Wisła 
naszych przodków,	gdzie	można	znaleźć	jedyny	do	tej	
pory	obraz	dorocznej	obrzędowości	górali	wiślańskich.	 
W	książce	znajduje	się	też	słowniczek,	gdzie	zestawiła	
ok.	500	słów	gwarowych	i	podała	ich	znaczenie	literac-
kie.		Kolejna	zwarta	pozycja Ze starej Wisły	ukazała	się	
w	1986	r.		Jej	badawcze	zainteresowania	szły	w	trzech	
kierunkach:	zajmowały	 ją	początki	Wisły	 jako	wsi	be-
skidzkiej,	 jako	 letniska,	zaś	 trzeci	krąg	zainteresowań	

można	nazwać	biografistyką,	wiele	tekstów	poświęciła	
miejscowym		nauczycielom,	duchownym,	działaczom	
społecznym.
	 Pisała:	 szukałam piękna, chcę się dopatrzeć 
wartości w spuściźnie przeszłości.	Jej	dorobek	zawiera	
ponad	80	pozycji.	Są	 to	opowiadania,	książki	etnogra-
ficzne,	 szkice	 wspomnieniowe,	 artykuły	 publicystycz-
ne,	 teksty	 folklorystyczne	 i	 sztuki	 sceniczne,	 zacho-
wało	się	także	ponad	50	rękopisów.	Pozycje	opisujące	
kulturę	 ludową	Wisły	 spełniły	ważną	 rolę	 poznawczą	 
i	naukową,	korzystają	zeń	etnografowie,	historycy	lite-
ratury	 i	kultury	oraz	badacze	 regionu.	Badania	 i	 twór-
czość	Marii	Pilch	kształtowała	potrzeba	opisania	 i	 za-
chowania	dla	potomnych	obrazu	dawnej	Wisły	i	dzięki	
niej	możemy	dzisiaj	poznawać	dawne	zwyczaje	wiślan.	
Ta	bardzo	inteligentna	i	utalentowana	literacko	badacz-
ka	odegrała	rolę	nie	do	przecenienia	w	badaniach	nad	
życiem	wielu	pokoleń	wiślan.	Niestety	część	spuścizny	
zaginęła,	podobnie	jak	jej	portret	pędzla	Czesława	Ku-
ryatto.	W	2012	r.	setną	rocznicę	urodzin	beskidzkiej	pi-
sarki	uczczono	w	Wiśle	konferencją	naukową,	a	refera-
ty	znalazły	się	w	publikacji	wydanej	pod	red.	dr	Renaty	
Czyż	w	tym	samym	roku.
	 Nigdy	 nie	 założyła	 rodziny,	 decydując	 się	 na	
wybór	 zawodu	 nauczycielki	 w	 okresie	 obowiązywa-
nia	 ustawy	 celibatowej,	 podjęła	 określoną	 decyzję	 
i	nie	zmieniła	jej	w	nowych,	powojennych	warunkach.	
Zmarła	 w	 Domu	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Cieszynie,	 
a	pochowano	 ją	na	wiślańskim	Groniczku.	Wyrosła w 
wiślańskiej i protestanckiej tradycji, została wyposażo-
na w ustaloną hierarchię wartości i zasady postępowa-
nia, gdzie na pierwszym miejscu była, obok pobożności 
i pracowitości, obowiązkowość i odpowiedzialność. Za-
sad tych przestrzegała przez całe życie.	-	tak	podsumo-
wała	jej	biogram	wiślańska	historyk	dr	Danuta	Szczyp-
ka.

 Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego nume-
ru, publikujemy wspomnienia pani pastorowej Marii 
Wegert. Podzieliła się nimi, w roku 100. lecia swoich 
urodzin, w radiu CCM. Pani Pastorowa Maria Wegert, 
żona seniora Adama Wegerta z Bielska Białej pocho-
dziła z zacnej na Śląsku Cieszyńskim rodziny Buzków. 
Przy przekształceniu wspomnienia z formatu audio na 

Wspomnienia 
Pastorowej Marii Wegert; część I

tekstowy zachowano składnię, jaką posługiwała się na-
sza bohaterka. Kolejne części wspomnień zostaną udo-
stępniane w kolejnych numerach naszego miesięcznika. 
Także przy publikacji tego wspomnienia zachęcamy czy-
telników do podzielenia się swoimi uwagami, opiniami  
i spostrzeżeniami.

Jan Król
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	 Urodziłam	się	3	grudnia	1911,	obecnie	jestem	
Maria	Wegert,	ale	byłam	Maria	Buzek	za	panny.	W		tym	
roku	kończę	100	lat.	Wspomnienia	z	dzieciństwa,	to	są	
te	najważniejsze	2	lata,	które	spędziłam	w	Końskiej	na	
ojcowiźnie	mojego	 taty,	 księdza	Buzka.	Tatuś	 był	 pa-
storem	we	Frydku.	Jak	Zaolzie	się	dostało	do	Czech,	to		
Tatuś	nie	chciał	zostać	w	Czechach.	Więc	miał	posadę	
w	Cieszynie,	ale	tam	nie	mieliśmy	mieszkania,	a	na	go-
spodarstwie	 jego	 rodzinnym,	co	prawda	brat	gospoda-
rował,	ale		tam	był	wolny	dom	wybudowany	na	wymo-
wę.	Był	wolny,		bo	nie	było	ani	dziadka	ani	babci,	taki	
wolny	 domek	 	 dwuizbowy.	 Zajmowaliśmy	 go	 przez	 
2	lata	-	to	była	wieś,	duże	gospodarstwo,	byli	komornicy	
była	cała	gromada	dzieci.		I	te	dzieci	stanowiły	osobny	
dla	siebie	świat.	Jeżeli	chodzi	właśnie	o	dzieciństwo,	to	
to	jest	właśnie	dzieciństwo.	Po	tym	jakżeśmy	poszli	do	
Cieszyna,	to	już	nie	było	to.	Na	ulicy	już	żeśmy	się	nie	
bawili,	a	tam	się	goniło	po	łąkach,	po	lasach,	po	polach	
Tam	 się	 gniazdo	 skowronka	 znalazło,	 ale	 to	 było	 coś	
osobliwego	dla	tej	społeczności	dziecięcej.	Miała	swoje	
prawa,	bardzo	słusznie.	Było	poczucie	grzechu.	Myśmy	
mieli	poczucie	grzechu.	Jeszcze	pamiętam,	bo	 to	 taka	
była	gromada	dzieci,	a	jakaś	10	-	11-letnia	dziewczyn-
ka	 przewodziła.	A	 ja	 byłam	 tą	 jedną	 z	 najmłodszych.	
To	pojęcie	grzechu	pamiętam,		tę	intonację		-		„to	jest	
grzech,	to	jest	grzech”.		To	się	wymawiało	z	takim	na-
pięciem,	bo	to	się	przeżywało.	Dziś	ja	moich	wnuków	
się	pytałam,	czy	wśród	ich	dzieci	to	poczucie	grzechu	
istnieje.	Nic	podobnego,	poczucie	grzechu	wśród	nich,	
przynajmniej	 tu	w	Bielsku.	 Jeszcze	 żeby	 było	 tak	 za-
bawnie	to	powiem,	że	w	tym	światku	dziecięcym	było	
przekonanie,	że	do	7	lat	grzechy	się	nie	liczą.	A	ja	jesz-
cze	nie	miałem	7	lat	i	to	było	tak	coś	w	rodzaju	zazdro-
ści,	że	im	się	grzechy	liczą,	a	ja	jestem	nic	nie	warta,	bo	
mnie	się	grzechy	nie	liczą.	

	 Poza	tym	był	ogromny	kult	pracy,	bo	na	takim	
gospodarstwie	dużym	to	jest	robota,	to	jest	od	świtu	do	
nocy	 robota.	 Pamiętam,	 jak	w	niedzielę	 to	 te	 służące,	
jak	było	lato,		kładły	się	w	sadzie	pod	jabłonią	i	spały,	
a	ja	jako	dziecko	sobie	myślałam,	co	to	za	życie	żeby	
spać.	Przecież	trzeba	gonić,	coś	trzeba	robić,	a	one	były	
zmęczone	 robotą	 Tam	 bydło	 to	 od	 wczesnego	 ranka	
spać	nie	dało.	Kult	pracy	był	bardzo	wielki.	Pamiętam,	
że	jak	były	żniwa,	wszyscy	dorośli	byli	ogromnie	zajęci,	
a	 spośród	 tej	gromadki	dziecięcej	 	 zaangażowano	 jed-
ną	dziewczynkę,	żeby	tam	pomagała	w	kuchni.	Myśmy	
zazdrościli	jej,	że	ona	coś	robi	i	jest	pożyteczna,	a	my	
jesteśmy,	 no	nie	wiem	 jak	 to	 powiedzieć,	 do	niczego,	
do	niczego.	Pamiętam	 jeszcze,	 że	 	od	czasu	do	czasu	
ciocia	Karolowa,	żona		tego	gospodarza	Karola	Buzka,	
mówiła	dzieciom	-	zamiećcie		plac.	Ach	ten	entuzjazm,	
wszystkie	 brzozowe	miotły	 były	w	 ruchu,	myśmy	 za-
miatali	 	 i	 byłyśmy	szczęśliwe,	 że	możemy	coś	zrobić	 

i	pamiętam,	potem	ciocia	dawała	nam	kromkę	chleba	 
z	powidłami	albo	z	miodem.	 I	 	 to	bardzo	smakowało.	
To	pamiętam	doskonale.	

	 Pierwsza	wojna	 światowa	w	1914	 roku	wybu-
chła,	1918	rok	się	skończyła.	To	było	wczesne	dzieciń-
stwo.	Myśmy	 	 nie	 doznali	 biedy	 ani	 nic	 takiego,	 tyl-
ko	wiem,	że	było	skromnie	bardzo,	to	wiem.	Ale	jako	
dziecko,	 ja	 sobie	 z	 tego	 nie	 zdawałam	 sprawy.	 Poza	
tym,	 na	 przykład	 byli	 goście	 u	 nas.	 Byli	 to	 państwo	
Kotulowie	-	ksiądz	Kotula	z	żoną	przenocowali	u	nas.	
Moja	mama	w	kuchni	szykowała	śniadanie	–	bułeczki.	
To	 były	 bułeczki!	Moja	 siostra,	mała	 taka	 dziewczyn-
ka,	chciała	bułeczkę,	a	mama	mówiła:	nie	-		to	jest	dla	
gości.	I	mała	dziewczynka	poleciała,	zapukała	do	drzwi	
i	powiedziała	–	Goście!	dla	was	 są	bułeczki.	Więc	 to	
było	 coś	 osobliwego	 -	 dziecko	 nie	 dostało,	 a	 	 goście	
dostali.	 Tatuś	 pochodził	 ze	 wsi.	 Więc	 byliśmy	 przy-
zwyczajeni	 do	 prostego	 pożywienia.	 I	 to	 było	 bardzo	
dobrze.	Ja	jeszcze	pamiętam	żarnówkę	-	to	tak	zwana	
krupica.	 To	 doskonale	 pamiętam,	 że	 się	 jadło	 proste	
jedzenie,	głodni	nie	byliśmy.	Tylko	zbytków	nie	było.	
Zbytków	żadnych,	tam	ciasteczka	czy	coś	do	tego	nie	
było

	 Dziwiło	nas	 to,	że	oni	ciągle	mówią	o	 jakimś	
pokoju,	cóż	to	jest	za	tajemniczy	pokój,	o	którym	starsi	
ciągle	rozmawiają.	O,	wtedy	pokój	to	była	tajemnicza	
rzecz.	 	 Potem	 w	 1918	 roku	 Zaolzie.	 To	 był	 straszli-
wy	 zawód,	 to	 było	 przeżycie	 niesamowite.	 Pamiętam,	
że	 Jan	Kubisz,	 ten	 od	 „Płyniesz	Olzo”,	 on	miał	 syna	 
w	polskim	Cieszynie.	On	go	nigdy	nie	odwiedził.	Mó-
wił	-	ja	nie	mogę,	przez	tę	granicę	na	Olzie,	ja	nie	mogę,	 
a	mój	Tatuś,	jak	zmarł	ksiądz	Franciszek	Michejda.	Po-
tem	się	mówiło,	kiedy		ostatni	raz	widziałem	i	tak	dalej.	 
I	to	mój	tatuś	opowiadał,	że		spotkał	księdza	seniora	no	
dworcu	kolejowym		w	Cieszynie	tam	na	dole.	Wybierał	
się	do	Nawsia,	wsiadł	do		pociągu	i	wchodząc	odwrócił	
się	do	taty	i	mówił	„Andrzejku,	człowiek	się	cieszy,	że	
nad	grobem	stoi”.	Tak	był	załamany	tym	wszystkim,	to	
było	straszne	dla	nas,	to	pamiętam,	tę	rozpacz.

	 Pamiętam,	 jak	 się	mówiło	 o	Kijowie,	 ten	 Pił-
sudski	tam	szedł.	Pamiętam	takie	legionowe	pieśni,	to	
wszystko	pamiętam	„O	mój	rozmarynie”.	Pamiętam	też	
brzydkie,	bardzo	brzydkie	piosenki	o	Czechach,	ale	już	
nie	będę	 taka	złośliwa.	No	 troszkę	ordynarne.	Ale	się	
śpiewało.	Poza	 tym	 jeszcze	 jako	 taką	ciekawostkę	po-
wiem	tak:		myśmy		jeździli	do	Cieszyna	-	to	były	dwa	
przystanki:	Końska	Ropica	 i	Cieszyn.	W	pociągu	peł-
no	ludzi	było	i	z	każdym	był	żywy	dyskurs,	przezywali	
na	Czechów,	ile		wlazło.	Właśnie	śpiewali	te	piosenki,	
takie	 których	 nie	 chcę	 powtarzać.	 Jak	 przyszła	 druga	
wojna,	 jak	przyszedł	 terror,	w	pociągu	było	absolutne	
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milczenie.	Bo	po	polsku	 się	człowiek	bał,	bo	mógłby	
dostać	w	gębę,		bo	nie	wiadomo	było	kto	tam	był.	Po	
polsku	się	bał,	a	po	niemiecku	nie	chciał,	albo	nie	umiał.	
Grobowe	milczenie.	 Szalona	 różnica.	Tego	 się	 nie	 da	
opowiedzieć.	

	 Jeżeli	 chodzi	 o	 takie	 osobiste	wrażenia,	 to	 to	
pamiętam	jak	zmarł	Piłsudski.	Mnie	się	wydawało,	bar-
dzo	to	przeżyłam,		że	ta	epoka	bohaterska	się	skończyła		
i	 teraz	będzie	 taki	 codzienny	 szary	dzień,	 nieciekawy	
dzień.	Tak	 to	 odczułam,	nie	wiedziałam	o	 tym,	 że	 za	 
4	 lata	wybuchnie	 II	wojna	 i	 znowu	 epoka	 bohaterska	
się	zacznie	

	 Tatuś	miał	rodzeństwa	dużo.	Tam	było	5	synów	
(właściwie	6	bo	 jeden	przyrodni)	 i	5	córek.	 	 	 Ja	 teraz	
jestem	stara	i	mam	czas	za	rozmyślanie,	to	tak	pewne	
rzeczy	 sobie	uświadamiam.	 Ja	odwiedzałam	moją	 sta-
rzyneczkę,	która	miała	przeszło	80	lat.	Siedziała	sobie	
w	 	 tym	 domku,	 w	 którym	myśmy	 przeDTEM	miesz-
kali.	 Rączki	 spracowane	 takie	 trzymała	 złożone.	 I	 ja	
patrzyłam	na	te	rączki	i	na	tę	postać	szczuplutkiej		sta-
rzyneczki.	I	uświadomiłam	sobie	teraz	niedawno,	co	to	
jest	wspaniałego	organizm	kobiety.	Przecież	ta	krucha	
staruszeczka	urodziła	10	dzieci	 i	wykarmiła	własnym	
pokarmem.	 Nie	 żadnymi	 butelkami.	 Przecież	 własną	
piersią	 	 karmiła	 10	 dzieci.	 Uświadomiłam	 sobie,	 że	
jest	 to	coś	niesłychanego.	Mieliśmy	wielką	cześć	 	dla	
starzyneczki	 i	 dla	 starzyczka,	 który	 już	 nie	 żył.	 Mój	
starzyk	 Jerzy	Buzek	 umarł	 25	 kwietnia	w	 1907	 roku	 
i	był	wielkim	patriotą.	 Jan	Kubisz	w	„Pamiętniku	sta-
rego	 nauczyciela”	wspomina	 go,	 bo	mój	 dziadek	mu	
dawał	różne	poezje	i	książki	-	to	wspomina.	Mój		dzia-
dek	był	wielkim	i	przyznam	się	szczerze,	że	ja	widząc	 
w	tym	niesłychany	patriotyzm	mojego	dziadka,	to	sobie	
tak	mimo	woli	myślę	 (on	 już	 nie	 żył,	 ale	 przez	Tatu-
sia	mojego,	to	go	znałam)	czy	jemu	przyszło	do	głowy,	
tam	taki	syn	chłopski	na	gospodarstwie,	że	premierem	
będzie	jego	prawnuk	tej	Polski,	tej	wymarzonej	Polski.	
Trzeba	mieć	wyobraźnię,	ja	tak	widzę	z	przykrością,	że	

ludzie	często	nie	mają	wyobraźni.	 	Nie	potrafią	 sobie	
wyobrazić.	 Proszę	 sobie	 wyobrazić,	 Polski	 wówczas	
nie	było	na	mapie,	a	i	ona	była	świętością.	Oczywiście	
potem	myśmy	się	rozczarowali	 	 tą	Polską.	A	o	dzisiaj	
to	w	ogóle	nie	mówmy,	ale	to	była	świętość.	To	sobie	
trzeba	wyobrazić,	taka	to	była	świętość	i	ten	Jerzy	Bu-
zek,	dla	którego	taka	to	była	świętość,	nie	przyszło	mu	
to	do	głowy.	No	w	ogóle	nikomu	do	głowy	nie	przyszło.	
To	jest	tak,	jak	jakiś	w	bajce	królewicz	nagle	wyskoczył.
Było	to	rodzeństwo,	niektóre		siostry	powychodziły	za	
mąż		na	gospodarstwa	i	potem	się	odwiedzaliśmy.	Za-
wsze	jechało	się	końmi	bryczką	lub	kolasą	i	potem	było	
przyjęcie.	To	nazywało	się	gościna.	Jeżeli	było	przyję-
cie	mniejsze	to	takie	odwiedziny.	Taka	wielka		gościna	
była	 na	Anny..	 Była	 	 to	wielka	 feta	 i	wtedy	 siedzieli	
wszyscy	 razem	 za	 stołami	 i	 rozmawiali.	 	 Stoły	 zasta-
wione.	 Jedno	 danie	 za	 drugim	 szło	 sobie.	 	 Była	 taka	
sytuacja,	że	jedna	pani,	Polka,	która	była	w	Anglii,	za-
przyjaźniła	się	z	moją	mamą.	Była	to	pani	Morgen.	Tak	
jak	córkę	potraktowała	moją	mamę.	I	ta	pani	była	tam	 
i	mówiła	-	„Ludzie,	oni	się	rozchorują”.	Ale	nikt	się	nie	
rozchorował.

	 Myśmy	nazywali	Panią	Morgen	babcią.	Po	woj-
nie	Pani	Morgen	zaprosiła	moją	mamę	i	nas	do	siebie.	
Ja	miałam	9	 lat,	pojechaliśmy	do	Anglii,	do	Londynu	
Proszę	sobie	wyobrazić,	jak	dzieci	wyczuwają	sytuację.	
Tam	w	pierwszej	wojnie	Anglicy	nie	odczuli	żadnych	
takich	bombardowaŃ	ani	niczego.	Pani	Morgen		miała	
znajomości	w	 takich	 starszych	paniach.	Spotykaliśmy	
się	zE	starszymi	paniami	na	herbatkach.	My	jako	dzieci	
także.	I	te	Angeliki	mówiły	tak:	Oh!	The	war	is	terrible.		
I	have	seen	a	Zeppelini	.	A	potem	znowu.		Oh!	The	war	
is	 terrible.	There	was	 not	 creamii.	 Śmietanki	 nie	 było.	
Proszę	sobie	wyobrazić,	To	jest	niesłychane.	BożE,	to	
pojęcie	Anglików,	 którzy	 nic	 nie	 przeżyli.	Myśmy	 to	
czuli.	The	war	is	terrible.

  iO!	Wojna	jest	okrutna.	Widziałam	Zeppelina
  iiO!	Wojna	jest	okrutna.	Nie	było	śmietanki	

Nie smutno Ci Boże
samemu w kościele?
Nie smutno Ci Boże

patrzeć na puste ulice?
Place zabaw bez dzieci?

Dałeś nam piękną wiosnę,
pierwsze kwiatki,

śpiew ptaków,
słońce

dziękujemy...
ale...

podaruj nam proszę wolność
my, zamknięci w domach,
Ciebie wszechmocny Boże

prosimy...                                           

Ewa Chmura, Elbląg - „Angora”
udostępniła : Grażyna Cimała

M O D L I T W A   W   C Z A S A C H    Z A R A Z Y
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	 W	 tym	 roku,	 dokładnie	 27	maja,	
minęła	 piąta	 rocznica	 śmierci	Mirosława	
Berka.	Aż	trudno	uwierzyć,	że	minęło	już	
tyle	 czasu.	 Pamiętam,	 wybaczcie	 proszę	
smutne	wspomnienia,	 że	 kiedy	Adam	 Ja-
nik	 (studiowaliśmy	wtedy	 razem	w	Aka-
demii	Muzycznej	 w	Katowicach)	 wysłał	
mi	SMS-a	 z	 informacją	o	 śmierci	Mirka,	
zupełnie	nie	byłem	w	stanie	w	to	uwierzyć.	
Myślę,	 że	większość	 z	 Państwa	 znalazła	
się	w	podobnej	sytuacji.	Co	więcej,	myślę,	
że	 gdy	minął	 szok	 związany	 z	 tą	 wiado-
mością,	zachowali	 się	Państwo	podobnie	
do	mnie,	 zanurzyliście	 się	we	wspomnie-
niach	
 
 Mirosław Berek	był	postacią	nie-
tuzinkową.	Długo	szukałem	odpowiednie-
go	 słowa.	 Niezwykłe	 poczucie	 humoru,	
oddanie	 muzyce,	 wspaniała	 umiejętność	
improwizacji	 -	 te	 wszystkie	 sfomułowa-
nia	to	tylko	kropla	w	morzu	słów,	którymi	
można	by	go	opisać.	Zresztą	moje	wspo-
mnienia	Mirka	to	tylko	skromny,	kilkulet-
ni	skrawek,	wszak	wielu	z	Państwa	znało	
go	 niemalże	 od	 dziecka.	Mnie,	 raczkują-
cego	 organistę,	 fascynował	 zawsze	 jego	
spokój,	 gdy	 zasiadał	 do	 organów.	Domy-
ślam	się	oczywiście,	że	nie	był	to	spokój	
zupełny,	ale	w	chwilach	gdy	grał,	zdawało	
się,	że	trema	i	stres	nie	istnieją.	Wspaniale	
jest	 wspominać	 jego	 grę,	 synchronizację	
z	 instrumentem,	 podzielność	 uwagi,	 nie-
zwykłą	 współpracę	 z	 chórem,	 a	 przede	
wszystkim	 jego	 umiejętność	 radzenia	
sobie	 ze	 wspaniałą,	 ale	 wbrew	 pozorom	
niełatwą	 akustyką	 Kościoła	 Jezusowego.	
Kiedy	wpadliśmy	 z	 Piotrkiem	 Sikorą	 na	
pomysł	nagrania	kilku	wspomnień,	które	
opublikowaliśmy	 27	 maja	 na	 funpage’u	
organów	 Kościoła	 Jezusowego,	 nawet	
przez	 chwilę	 nie	 pomyśleliśmy,	 że	 pod	
tym	 filmikiem	 znajdzie	 się	 tak	 wiele	 ko-
mentarzy	 i	 wspomnień	 ludzi,	 z	 którymi	
Mirek	 się	 znał,	współpracował.	Wzrusza-

Pięć lat bez…, pięć lat z…

jący	 jest	 fakt,	że	w	życiu	 tak	wielu	osób	odcisnął	swój	ślad.	 	Za-
szczytem	dla	mnie	jest,	że	należę	do	tego	grona.	Dat	nie	oszukamy,	
to	już	pięć	lat	bez	Mirosława	Berka.	

	 Zaś	w	życiu	 tak	 się	zwykle	 składa,	 że	chwile	 smutne	po-
łączone	 są	 z	 chwilami	 radosnymi	 i	 wraz	 z	 piątą	 rocznicą	 śmier-
ci	 Mirka,	 mija	 pięć	 lat	 mojej	 obecności	 w	 cieszyńskiej	 Parafii.	
Miejsca,	które	stało	się	dla	mnie	drugim	domem.	Z	trudem	jestem	 
w	stanie	opisać,	zebrać	czy	uporządkować	wspomnienia,	które	ko-
tłują	się	w	mojej	głowie.	Na	początku,	to	pamiętam,	byłem	przera-
żony.	Wpierw	pogrzeb	Mirka,	dzień	później	pierwsze	nabożeństwa.	
Nowe	organy,	nowa	akustyka,	przerażająca	ilość	ludzi	w	kościele.	
O	wszystko	pytałem:	czy	taka	melodia,	czy	inna,	jaki	porządek	na-
bożeństwa,	itd.,	itd.	Odpowiedź	była	prosta:	„Musisz	być	czujny.”	
Te	słowa	skierował	do	mnie	ksiądz	Janusz	Sikora	i	w	gruncie	rzeczy	
stały	się	one	moim	mottem.	To	właśnie	ta	czujność	pozwoliła	mi	

Wojtek Wantulok
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Wspomnienie: 

śp. Jan Wigłasz

na	akompaniament	do	kazania	ówczesnego	proboszcza,	
kiedy	 powiedział:	 „poproszę	 d-moll”,	 a	 ja	 większość	
nabożeństwa	 zastanawiałem	 się	 co	 oznaczają	 symbo-
le	na	kartce	wręczonej	mi	w	zakrystii.	Podobnie	było	
kiedy	 niedługo	 po	 zejściu	 ze	 sceny	 Filharmonii	 Ślą-
skiej,	w	 foyer	czekała	na	mnie	delegacja	cieszyńskiej	
Parafii,	co	wprawiło	mnie	w	zupełne	osłupienie.	Takich	
wspomnień	 jest	 wiele,	 każde	 wywołują	 mój	 uśmiech	 

i	przekonanie,	że	w	Parafii	czeka	mnie	jeszcze	niejedno	
i	nawet	dwa	razy	w	roku,	o	tej	nieszczęsnej	5:00	rano,	
kiedy	 walcząc	 z	 samym	 sobą,	 siadam	 przy	 organach,	
a	 po	mojej	 prawej	 stoi	 Gucio,	 po	 lewej	 Edek	 z	 Chó-
ru	Kościelnego	to	czuję,	że	jestem	u	siebie,	choć	pora	
nie	sprzyja	takim	przemyśleniom.	 	No	cóż,	 tak	siedzę	 
i	wspominam	moje	pięć	lat	z	Wami.

,,Ja bowiem już jestem składany w ofierze  
i czas mojego odejścia nadszedł.  

Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, 
wiarę ustrzegłem. Na koniec odłożono 

dla mnie wieniec sprawiedliwości, który 
owego dnia wręczy mi Pan, sprawiedliwy 
Sędzia, zresztą nie tylko mnie, ale też tym 

wszystkim, którzy z miłością oczekują Jego 
objawienia”

  

	 Po	długiej	chorobie	21	maja	2020	roku	
w	 Szpitalu	 Śląskim	 w	 Cieszynie	 odszedł	 do	
Pana	 śp.	 Jan	Wigłasz.	 Urodził	 się	 25.09.1937	
roku	 jako	 najmłodszy	 z	 czwórki	 dzieci	 Jana	 
i	Anny	Wigłaszów.	Dzieciństwo	spędził	w	Puń-
cowie,	 gdzie	 wyrastał,	 pomagając	 swoim	 	 ro-
dzicom	w	pracy	na	roli.			 	 	
 
	 Jako	nastoletni	 chłopak	przejął	prowa-
dzenie	 gospodarstwa,	 gdyż	 zachorował	 jego	
ojciec	 i	 tak	 końcem	 lat	 siedemdziesiątych	 już	
formalnie	został	 jego	właścicielem.	Pan	Janek	
oprócz	pracy	na	roli	pracował	także	zawodowo,	
cały	czas	na	stanowisku	kierowcy	różnych	po-
jazdów.	Najpierw	 zatrudniony	 był	 jako	 trakto-
rzysta	w	Kółku	Rolniczym,	potem	 jeździł	 cię-
żarówką	w	przedsiębiorstwie	,,Las”,	następnie	
w	cieszyńskim	PKS-ie	prowadził	autobus.	Był	

także	kierowcą	wozu	strażackiego	w	OSP	Puńców.
	 Wiosną	 1968	 roku	 ożenił	 się	 z	 Heleną	 z	 domu	
Sztwiertnia.	W	 tym	 samym	 roku	 jesienią	przyszła	na	 świat	
córka	 Jolanta,	 trzy	 lata	 później	 druga	 córka	 Joanna,	 a	 po	
ośmiu	latach	urodził	się	syn	Tomasz,	obecnie	proboszcz	para-
fii	w	Białymstoku.

Grażyna Smoter

 2Tm4/6-8

Państwo Wigłaszowie z wnukami od lewej: Ezdrasz, Jędrzej, Kesja

Pasyjne spotkanie Seniorów w Puńcowie
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	 W	 małżeństwie	 z	 Heleną	 przeżył	 52	
lata	wspólnej	 ziemskiej	drogi	 i	 jak	 to	niestety	
w	życiu	bywa,	nie	zawsze	świeciło	 im	słońce,	
pojawiały	 się	 też	 czarne	 chmury,	 ale	 to	 Pan	
Bóg	zawsze	był	obecny	w	ich	domu,	wypełniał	
pokojem,	podnosił,	kiedy	brakowało	im	już	sił.	
Wielką	 radością	 i	błogosławieństwem	dla	Nie-
go	były	narodziny	dzieci,	a	potem	wnuków,	bo	
p.	Janek	bardzo	lubił	dzieci.	Jednym	zaś	z	naj-
trudniejszych	doświadczeń	w	 Jego	 życiu	była	
choroba,	a	potem	śmierć	córki	Jolanty	w	2008	
roku.	Pomimo	tych	ciężkich	przeżyć,	a	w	ostat-
nim	czasie	 też	choroby,	pozostał	wierny	Panu	
Bogu.	 	
	 Pan	Janek	był	znany	w	naszej	puńcow-
skiej	 społeczności	 jako	osoba	 	 bardzo	 związa-
na	 z	 naszym	filiałem,	 aktywnie	 uczestnicząca	
w	 życiu	 religijnym.	 Brał	 On	 czynny	 udział	 
w	budowaniu	naszego	kościoła,	był	członkiem	
komitetu	budowy,	komitetu	filiału,	a	następnie	
członkiem	Rady	Parafialnej.	Posiadał	 też	zdol-
ności	kulinarne,	na	piątą	rocznicę	miejscowego	
chóru	wraz	z	pomocą	małżonki	upiekł	i	udeko-
rował	jubileuszowy	tort.		
	 W	naszej	pamięci	pozostanie	jako	czło-
wiek	 o	 wielkim	 sercu,	 skromny,	 wesoły,	 pra-
cowity,	chętny	do	pomocy	innym,	dla	którego	
żadna	praca	nie	stanowiła	problemu.	Razem	ze	
swoją	 małżonką,	 pomimo	 wielu	 obowiązków	 
w	 gospodarstwie,	 zawsze	 służyli	 kościołowi,	
brali	 udział	 we	 wszystkich	 	 pracach,	 czy	 to	
było	sprzątanie,	mycie	okien	czy	też	koszenie	
trawy	 na	 cmentarzu,	 państwo	 Wigłaszowie	
byli	zawsze	obecni.	Co	niedzielę	uczestniczyli	 
w	nabożeństwach,	a	przy	okazji	pamiątek	zało-
żenia	naszego	kościoła,	ich	dom	był	otwarty	dla	
księży,	gdzie		częstowali	ich	obiadem.		 	
   
	 Dziękujemy	 Bogu	 za	 życie	 i	 służbę	
Pana	Janka	tu	na	ziemi	i	ufamy,	że	jest	On	już	

szczęśliwy	w	Niebiańskiej	 Ojczyźnie.	 Pożegnaliśmy	Go	 26	
maja	z	kościoła	Jana	Chrzciciela	w	Puńcowie	na	miejscowy	
cmentarz.	W	Jego	ostatniej	drodze	towarzyszyli	mu	księża;	bp	
J.	Samiec,	bp	dr	A.	Korczago,	ks.	K.	Undas,	ks.	M.	Brzóska,	
ks.	T.	Chudecki	oraz	najbliższa	rodzina,	krewni	i	sąsiedzi.	
        
   

Chórowa jajecznica

Chórowa śledziówka - konkurs ubijania piany

 Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych 
pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym cho-
dził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska 
są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; na-
maszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą 
w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po naj-
dłuższe czasy.

Psalm 23
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Niezwykły Jubileusz 
311 lat

Wydarzenia parafialne

       
Małgorzata Wacławik- Syrokosz

O, jak miłe są przybytki Twoje, 
Panie Zastępów,

Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty 
do przedsionków Pańskich,

Serce moje i ciało woła radośnie 
do Boga żywego. 

     
Ps. 84, 2-3

	 Rok	 2020	 jest	 wyjątkowy.	 Wydarzenia	
związane	 z	pandemią	 spowodowaną	przez	koro-
nawirus	Covid	-19,	spowodowały	ogromne	zmia-
ny	w	 naszym	 życiu,	 a	 także	w	 funkcjonowaniu	
Kościoła.	Nasze	kościoły	nagle	opustoszały.	Od	
wielu	lat	nabożeństwa	i	uroczystości	odbywające	
się	w	Kościele	 Jezusowym	 były	 transmitowane	
przez	 Internet.	Korzystały	z	nich	osoby,	którym	
stan	 zdrowia	 nie	 pozwalał	 w	 nich	 uczestniczyć	
oraz	 osoby	 z	 zagranicy.	 Niespodziewanie	 wszy-
scy	znaleźli	się	w	podobnej	sytuacji	i	transmisje	
okazały	 się	 jedyną	 możliwością	 uczestniczenia	
w	nabożeństwach.	Wiadomo	było,	 że	 jest	 spora	
grupa	zborowników,	która	nie	ma	dostępu	do	In-
ternetu,	 nie	posiada	odpowiedniego	 sprzętu.	Mi-
łym	jednak	zaskoczeniem	było,	kiedy	okazało	się	
jak	dużo	osób	korzysta	z	transmisji!	Niezależnie	
jednak	od	możliwości	technologicznych	wszyscy	
tęsknili	za	osobistym	uczestnictwem	w	nabożeń-
stwach!	W	maju	powoli	życie	zaczęło	wracać	na	
swoje	tory.
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 24	 maja	 obchodziliśmy	 311.	 Pa-
miątkę	 Poświęcenia	 i	 Założenia	 Kościoła	
Jezusowego	 w	 Cieszynie.	W	 nabożeństwie	
uczestniczyli	 tylko	 przedstawiciele	 Rady	
Parafialnej	 oraz	 Wyższobramski	 Chór	 Ka-
meralny	stosując	się	do	wszystkich	zaleceń	
epidemiologicznych;	 dezynfekcja	 rąk,	 ma-
seczki,	dystans	społeczny.
 
	 Po	 preludium	 organowym	w	wyko-
naniu	 Wojciecha	 Wantuloka	 i	 uroczystym	
wejściu	duchownych,		Wyższobramski	Chór	
Kameralny	 powitał	 wszystkich	 pieśnią	 Oj-
cowski	 Dom.	 Nabożeństwo	 rozpoczął	 Pro-
boszcz	Parafii	ks.	Marcin	Brzóska	 słowami	
Psalmu	 84.	 Liturgię	 wstępną	 prowadził	 ks.	
Tomasz	Chudecki.	Słowa	lekcji	apostolskiej	
z	Listu	do	Efezjan	3,	14-21	odczytał	ks.	Łu-
kasz	Gaś,	a	fragmenty	Ewangelii	św.	Jana	7,	
37-39	odczytał	teolog	Mateusz	Mendroch.
Kazanie	w	 tym	 uroczystym	 dniu	 	wygłosił	
ks.	 Zdzisław	 Sztwiertnia	 z	 Wisły	 Jaworni-
ka,	 który	 43	 lata	 temu	 rozpoczynał	 służbę	 
w	Kościele	 jako	 praktykant	 parafii	 cieszyń-
skiej.		Podstawą	rozważania	był	tekst	Księgi	
Jeremiasza	 31,31-34-	 Zapowiedź	 nowego	
przymierza.	 Ks.	 Sztwiertnia	 nawiązał	 do	
okresu	 kontrreformacji,	 kiedy	 zamknięto	
nasze	 kościoły	 w	 Księstwie	 Cieszyńskim	 
i	wierni	spotykać	się	mogli	wyłącznie	w	 le-
śnych	kościołach.	Zwrócił	też	uwagę	na	wy-
jątkowość	 aktualnej	 sytuacji,	 która	 spowo-
dowała,	że	nie	można	jak	zawsze	przeżywać	
Pamiątki	Założenia	Kościoła.	Jeremiaszowe	
proroctwo	 mówi	 nam,	 że	 Bóg	 dotrzymuje	
jednak		swoich	obietnic	i	 jak	wtedy,	po	wy-
budowaniu	 Kościoła	 Jezusowego,	 wierni	
mogli	gromadzić	się	w	jego	murach,	tak	i	dla	
nas	nadejdzie		czas	powrotu	do	nabożeństw	
w	murach	naszych	kościołów.	Naszym	zada-
niem	jest	więc	dążenie	do	pełnej	społeczno-
ści	 z	Bogiem	w	 Jezusie	Chrystusie,	 polega-
jące	 na	 codziennym	wzroście	w	wierze,	 na	
poznawaniu	 Bożej	 woli,	 dobroci	 i	 miłości,	
byśmy	wytrwali	w	przymierzu	z	Bogiem,	jak	
nasi	ojcowie..
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	 W	modlitwie	poprowadzili	zbór	ks.	Jan	Sztwiertnia	i	ks.	Marcin	Pod-
żorski,	zaś	błogosławieństwo	końcowe	udzielił	ks.	Zdzisław	Sztwiertnia.	Ks.	
Marcin	Brzóska	podziękował	wszystkim	uczestnikom	nabożeństwa.	W	trak-
cie	uroczystego	nabożeństwa	Pamiątki	Założenia	Kościoła	Wyższobramski	
Chór	Kameralny	zaśpiewał	pieśni:	Na	skale	Kościół	stoi	oraz	Chwała	Bogu	
Ojcu.	Zgromadzeni	zaś	w	kościele	z	wielką	radością,	przy	akompaniamen-
cie	 organów,	 zaśpiewali	 pieśni:	Warownym	 grodem,	 Pochwal	mój	 duchu,	
Boże	Wielki	pełnyś	chwał,	Dziękujmy	Bogu	wraz.
 
	 24	maja	2020	r.	był	deszczowym	dniem.	Jednak	to	nie	tylko	pogo-
da	 spowodowała,	 że	 nie	 odbył	 się	 jak	 co	 roku	
piknik	 na	 Placu	 Kościelnym,	 nie	 było	 miłych	
spotkań	przy	„kołoczach”	czy	plackach,	nie	było	
Koncertu	 Stryja	 in	 Memoriam.	 Towarzyszyła	
nam	 jednak	 radość	 pomieszana	 ze	 smutkiem,	
ale	 i	w	głębi	 serca	 nadzieja,	 że	 tak	 jak	 deszcz	
mija,	miną	złe	czasy	pandemii	i	za	rok	będziemy	
tradycyjnie	 świętować	 już	 312.	 Pamiątkę	Zało-
żenia	Kościoła	Jezusowego.
	 Dziękujemy	 Panu	 Bogu	 za	 Kościół	 Je-
zusowy!

Foto: Małgorzata Wacławik-Syrokosz 
i Marcin Gabryś

 Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, mój Boże, Tobie ufam: niech nie 

doznam zawodu! Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!

Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu; doznają wstydu ci, którzy 

łamią wiarę dla marności. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie 

Twoich ścieżek! Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, 

mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję.
Psalm 25
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50 lat od pierwszej 
rozbudowy 

	 Historia	 powstania	Kościoła	 Ewangelickiego	 apostołów	 Pio-
tra	i	Pawła	w	Zamarskach	ma	swoją	bardzo	długą	historię,	którą	Wam,	
Drodzy	Czytelnicy,	pragnę	przedstawić.	
	 Historia	 rozpoczyna	 się	 od	 powstania	 cmentarza,	 a	 później	
kaplicy	 cmentarnej,	 która	 sięga	 1880	 roku,	 kiedy	 doszło	 do	 założe-
nia	cmentarza	na	parceli	ofi	arowanej	przez	Pawła	Kozła.	Na	środku	
cmentarza	 postawiono	 żelazny	 krzyż,	 który	 ustawił	 na	 betonowym	
fundamencie	śp.	Jan	Wiecheć	-	murarz,	który	jako	pierwszy	został	po-
chowany	 na	 nowym	 cmentarzu.	 Poświęcenia	 cmentarza	 dokonał	 ks.	
Jan	Pindór.	Mimo	trudności	fi	nansowych	przystąpiono	do	budowy	ma-
rowni	czyli	kaplicy	cmentarnej.	W	Święto	Piotra	i	Pawła	w	1883	roku	
położono	 kamień	 węgielny.	 Budowę	 marowni	 ukończono	 dopiero	
w	1892	roku	i	zaopatrzono	w	dwa	dzwony,	które	w	1915	roku	zabrano	
na	potrzeby	wojny.	W	latach	1922-1924	roku	sprowadzono	dwa	nowe.	
W	czasie	„poświącki"	pierwszego	z	nich	przez	ks.	sen.	Karola	Kulisza	wystąpił	
po	raz	pierwszy	spontanicznie	zorganizowany	chór	kościelny,	który	po	kilku	
latach	 działalności	 okolicznościowej	 przybrał	 formę	 organizacji	 młodzieżo-
wej	 jako	Koło	Związku	Polskiej	Młodzieży	Ewangelickiej.	Powstało	ono	23	
marca	1930	roku	z	inicjatywy	ks.	Józefa	Nierostka.	Pierwszym	prezesem	koła	
i	 dyrygentem	 został	 nauczyciel	 Rudolf	Korduła.	Osią	 działalności	Koła	 był	
oczywiście	chór.	Prócz	tego	prowadzona	była	praca	samokształceniowa,	orga-
nizowano	 przedstawienia	 amatorskie	 i	 konkursy	 przysposobienia	 rolniczego.	
Z	własnych	funduszy	założono	bibliotekę	książek	i	nut.
	 W	roku	1933	powiększono	cmentarz	za	zgodą	Andrzeja	Hadyny	nr	22	
i	ogrodzono	parkanem	ze	sztachet	ciętych.
	 Druga	wojna	światowa	spowodowała	zastój	w	pracy	młodzieży	i	ogó-
łu	zboru.	Nabożeństw	w	kaplicy	było	niewiele.	Nie	przyciągały	nabożeństwa	
w	kościele	cieszyńskim	odprawiane	w	narzuconym	 języku	okupanta.	Po	 raz	
drugi	 zabrano	 dzwony	 na	 armaty.	Wielu	 zborowników	wywieziono	 na	 przy-
musowe	roboty.	Inż.	Karol	Wiecheć	nr	31	jako	ofi	cer	Wojska	Polskiego	zginął	
w	Katyniu.	Rudolf	Kozieł	 nr	 19	 został	 rozstrzelany	w	Wilnie	w	 roku	 1943,	
17	zborowników	zginęło	w	obozach,	więzieniach	i	w	działaniach	frontowych.	
Kilku	współwyznawców	znalazło	się	na	liście	wysiedlonych.
	 Pierwsze	 po	 wyzwoleniu	 nabożeństwo	 z	 okazji	 Pamiątki	 Założenia	
odbyło	się	w	Święto	Piotra	i	Pawła.	Uroczystość	była	skromna,	ale	pamiętna.	
Miała	charakter	gorącej	modlitwy	zborowej,	w	której	dziękowano	za	wolność	
i	pokój	oraz	powierzano	Bogu	poległych	i	zaginionych	oraz	ich	rodziny.
	 Po	7	 latach	przerwy	młodzież	wznawia	swoją	działalność	śpiewaczą	
i	oświatowo-teatralną.	Z	powodu	formalnej	likwidacji	Związku	Polskiej	Mło-
dzieży	Ewangelickiej	praca	młodzieży	ograniczyła	się	do	działalności	chóro-
wej	i	organizowania	godzin	biblijnych.	W	roku	1948	młodzież	zaangażowała	
się	w	pracy	wśród	dzieci.	Był	to	początek	urządzania	nabożeństw	w	ramach	
tzw.	Szkółki	Niedzielnej.	Miejscem	spotkań	młodzieży	były	początkowo	domy	
prywatne:	u	Kukuczów	nr	8,	na	Piwnicach	nr	19.	W	roku	1958	wybudowano	
na	terenie	cmentarza	budynek	gospodarczy	na	podręczny	magazyn	i	ubikacje,	
a	na	polu	Karola	Kozła	wykopano	studnię.	Od	tego	czasu	lekcje	religii	i	zajęcia	
Szkółki	Niedzielnej	mogły	się	odbywać	w	przystosowanej	do	tego	celu	kaplicy.	

Kaplica cmentarna przed rozbudową w 1970 roku

Kaplica w trakcie rozbudowy

Kościól apostołów Piotra i Pawła
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W	 roku	 1959	 zakupiono	 dwa	 dzwony	 -	 po-
święcenia	 dokonał	 ks.	 sen.	 Oskar	Michejda.	
Dwa	lata	później	podłączono	obiekt	do	sieci	
energetycznej.
	 Brak	własnego	 lokalu	utrudniał	 szer-
szą	 działalność	 młodzieży,	 jednak	 nie	 spo-
wodował	 zastoju.	 Od	 roku	 1967	 nawiązana	
została	ściślejsza	współpraca	z	młodzieżą	gu-
mieńską.	Efektem	współpracy	były	wspólne	
wycieczki,	 gwiazdki,	 przedstawienia,	 wza-
jemne	 odwiedziny.	 Brak	 właściwych	warun-
ków	do	prowadzenia	pracy	 z	dziećmi	 i	mło-
dzieżą,	a	 także	poważne	zniszczenia	więźby	
i	pokrycia	dachowego	kaplicy	spowodowały,	
że	 komitet	 cmentarny	 po	 półtorarocznych	
staraniach	uzyskał	zezwolenie	na	rozbudowę	
kaplicy.	Projekt	przygotował	inż.	arch.	Błahut	 
z	Cieszyna.	W	ciągu	15	miesięcy	ofiarnej	pra-
cy	dokonano	zaplanowanego	dzieła.	Materia-
ły	budowlane	finansowała	Parafia	Cieszyńska,	
zaś	koszty	wystroju	wnętrza	kaplicy	pokryto	
dzięki	 ofiarności	 wiernych.	 Roboty	 murar-
skie	prowadził	budowniczy	Karol	Lorek	(ro-
dem	 z	 Zamarsk),	 roboty	 stolarskie	wykonał	 
J.	Zamarski	z	Kalembic,	inspektorem	nadzoru	
był	inż.	Raszka.	Wokół	cmentarza	wykonano	
nowy	parkan	siatkowy.	W	miejsce	sześciora-
miennej	 gwiazdy	 Izraela	 w	 okienku	 dzwon-
nicy	 wstawiono	 "Różę	 Lutra"malowaną	 na	
szkle.
 Dzień 21 czerwca 1970 roku 
był wielkim przeżyciem dla domow-
ników wiary.	 Poświęcono	 i	 oddano	 do	
użytku	 rozbudowaną	 i	 estetycznie	 zmodernizowaną	 kaplicę.	 Skromna	
marownia	 -	 kaplica	 cmentarna	 stała	 się	 przytulnym	 kościółkiem.	 Po-
święcenia	dokonał	ks.	bp	dr	Andrzej	Wantuła	z	Warszawy,	w	obecności	
księży:	seniora	Adama	Wegerta	z	Bielska,	dra	Alfreda	Jaguckiego	i	Jana	
Melcera	z	Cieszyna.	Uroczystość	upiększyły	chóry:	miejscowy	prowa-
dzony	przez	dyrygentkę	Krystynę		Krzywoń	i	misyjny	z	Cieszyna	oraz	
orkiestra	z	Wisły.	Zgodnie	z	życzeniem	zborowników	w	rozbudowanym	
kościółku	 zaczęto	 urządzać	 trzy	 nabożeństwa	w	miesiącu.	 Próby	 chó-
ru,	zebrania	młodzieżowe	oraz	nauka	religii	i	zajęcia	Szkółki	Niedziel-
nej	znalazły	swoje	lokum	w	salce	pod	dobudowaną	częścią	obiektu.	Na	
pawłaczy	chór	uzyskał	w	miarę	dogodne	miejsce	na	swe	występy.
	 W	 roku	 1975	 wymienione	 zostały	 organy	 walizkowe	 na	 kon-
certowe	 organy	 elektronowe,	 co	 znacznie	wzmocniło	 akompaniament	
muzyczny	w	czasie	śpiewania	kościelnego.	Od	roku	1970	nieprzerwanie	
służbę	orgasnistki	pełni	Krystyna	Krzywoń	zd.	Witoszek.	W	roku	1977	
zautomatyzowano	 uruchamianie	 dzwonów.	 Pierwszy	 raz	 zadzwoniły	
one	na	pogrzebie	dotychczasowego	dzwonnika	p.	Andrzeja	Hadyny,	któ-
ry	pełnił	tę	funkcję	przez	wiele	lat	aż	do	późnej	starości.	W	następnych	
dwóch	latach	sprowadzono	wodę	na	cmentarz	(samociśnienie),	założono	
instalację	nagłaśniającą	oraz	wykonano	parking	z	nawierzchnią	asfalto-
wą	po	drugiej	stronie	drogi,	naprzeciw	kościoła.	W	roku	1979	nastąpiła	
zasadnicza	zmiana	w	organizacji	chóru.	Osłabło	współdziałanie	z	mło-

Kazanie wygłosił: ks. bp dr Andrzej Wantuła z 
Warszawy

Poświecenie kościoła - 1970 rok

Powitanie zebranych zborowników i gości przez proboszcza parafii cieszyńskiej ks. dr 
Alfreda Jaguckiego
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dzieżą	gumieńską,	nastąpiło	zbliżenie	chórów	Hażla-
cha	i	Zamarsk.	Połączony	chór	zyskał	na	liczebności	
i	sile	głosów,	jego	kierownictwo	spoczęło	w	rękach	
dyrygentki	 zamarskiej.	 Rok	 1980	 zaznaczył	 się	 
w	historii	zboru	jako	rok	jubileuszy	-	setnej	rocznicy	
założenia	cmentarza	i	50-tej	rocznicy	chóru	kościel-
nego.
	 W	 obchody	 jubileuszu	 chóru	 włączone	 zo-
stało	spotkanie	członków	tego	chóru	z	lat	1930-1946.	
Okolicznościowe	 kazanie	 wygłosił	 były	 chórzysta	
i	 dyrygent	 ks.	 Rudolf	 Pastucha.	 Spotkanie	 popo-
łudniowe	 oprócz	 księży	 cieszyńskich	 zaszczycił	
swą	obecnością	ks.	biskup	Janusz	Narzyński,	który	
orzekł,	że	miejscowy	obiekt	zasługuje	na	miano	ko-
ścioła.	 Na	 zewnętrznej	 ścianie	 kościoła	 odsłonięto	
tablicę	pamiątkową	w	setną	rocznicę	założenia	i	po-
święcenia	kościoła.	15	 listopada	1981	r.	w	kościele	
w	Miechowicach	 odbyła	 się	 podniosła	 uroczystość	
wprowadzenia	w	urząd	seniora	Diecezji	Katowickiej	
ks.	 Rudolfa	 Pastuchy.	 Zgodnie	 z	 życzeniem	 nowe-
go	 seniora	 w	 uroczystości	 służył	 swymi	 pieśniami	
chór	 zamarski.	 Za	 zgodą	 Jerzego	Hadyny	 i	Karola	
Kozła	 powiększono	 cmentarz	 w	 kierunku	 północ-
nym	(1982)	-	poświęcenia	dokonał	ks.	Emil	Gajdacz.	 
W	 tym	 samym	 roku	 z	 przodu	wieży	 zamontowano	
trwałą	 tablicę	z	napisem:	„Parafia	Ewangelicko-Au-
gsburska	w	Cieszynie	-	kościół	w	Zamarskach	„.
	 Rok	 1983	 był	 rokiem	 100-lecia	 zamarskie-
go	kościoła.	W	roku	1984	wymieniono	skorodowane	
pokrycie	blaszane	na	wieży.	W	następnym	roku	wy-
konano	wewnętrzną	 instalację	gazową	 i	uruchomio-
no	 gazowe	 ogrzewanie	 salki.	 Z	 powodu	 coraz	 bar-
dziej	dającej	się	odczuć	ciasnoty	
pomieszczeń	 kościelnych,	 zaczę-
to	gromadzić	dostępne	materiały	
budowlane	z	myślą	o	przyszłych	
inwestycjach.	W	 roku	 1986	 zde-
cydowano	 zrezygnować	 z	 bu-
dowy	 planowanego	 pierwotnie	
domu	 katechetycznego	 na	 rzecz	
kolejnej	rozbudowy	kościoła.
	 Rozwijała	 się	 owocna	
działalność	 chórowa.	 W	 maju	
1986	 roku	 uroczyście	 obchodzo-
no	jubileusz	40-lecia	powojennej	
działalności	chóru	zamarskiego.	
	 Nabożeństwo	 gwiazd-
kowe	w	grudniu	1988	roku	dało	
hasło	 do	 zbierania	 funduszy	 na	
rzecz	 rozbudowy.	 Ciasnota	 loka-
lowa	 najbardziej	 dokuczała	 dzie-
ciom	Szkółki	Niedzielnej	i	one	jako	pierwsze	złoży-
ły	 dar	 pieniężny.	 Uzyskano	 zatwierdzenie	 projektu	 
i	 zezwolenie	 na	 rozpoczęcie	 robót.	 Nabożeństwo	 
w	 poniedziałek	 wielkanocny	 27	 marca	 1989	 roku	

Od lewej stoją: ks. Jana Melcer z Cieszyna, senior Adam Wegert z Bielska, ks. 
bp dr Andrzej Wantuła z Warszawy, ks. dra Alfred Jagucki

Licznie zebrani zborownicy na uroczystosci Poświęcenia i oddania do użytku rozbudowaną i estetycznie 
zmodernizowaną kaplicę

Od lewej stoją: ks. dra Alfred Jagucki, ks. bp dr Andrzej Wantuła, senior Adam 
Wegert z Bielska

było	symbolicznym	rozpoczęciem	rozbudowy.	Kazanie	
z	 tej	 okazji	wygłosił	 ks.	 Jan	Melcer	w	 oparciu	 o	 tekst	
proroka	Aggeusza	2,4:	„Do	dzieła,	bo	ja	jestem	z	wami!	
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-	mówi	Pan	Zastępów”.
	 W	ciągu	kilkunastu	 tygodni	 uporano	
się	ze	skomplikowanymi	robotami	ziemnymi,	
podmurowaniem	wschodniej	ściany,	wykona-
niem	ław	betonowych	i	wzniesieniem	nowych	
murów.	 Za	 przykładem	 dzieci	 swoją	 ofiarę	
pieniężną	złożył	 również	ogół	wiernych.	Od-
wiedziny	duszpasterskie	w	domach	wzbogaci-
ły	fundusz	inwestycyjny	o	9	milionów	złotych.
	 Uroczystości	 dziękczynno-żniwnej	
w	dniu	30	września	1990	 roku	 towarzyszyło	
oddanie	do	użytku	nowej	ambony	sfinansowa-
nej	przez	przyjaciół	z	Finlandii.	Dalsze	prace	
obejmowały	 malowanie,	 wykonanie	 oświe-
tlenia	 i	 posadzki,	wyposażenie	 nowej	 części	 
w	 ławki,	 wprowadzenie	 gazowej	 instalacji	
centralnego	 ogrzewania,	 unowocześnienie	
instalacji	 nagłaśniającej.	 Koło	 Pań	 zadbało	 
o	estetyczne	urządzenie	sali	zebrań	i	wyposa-
żenie	kuchni.
	 Prace	 inwestycyjne	 prowadzone	
przez	 firmę	 Karola	 Lorka	 trwały	 dwa	 lata.	
Dzięki	 nim	 podwojono	 powierzchnię	 użyt-
kową	 świątyni,	 uzyskano	 dodatkowy	 lokal	
dla	młodzieży,	zakrystię	 i	kilka	pomieszczeń	
pomocniczych.	 W	 powiększonym	 budynku	
gospodarczym	 przygotowano	 chłodnię	 do	
czasowego	 przechowania	 zwłok.	 Całością	
prac	kierował	prezbiter	Karol	Mizia	ze	swoim	
„sztabem”	 w	 ścisłym	 kontakcie	 z	 I	 probosz-
czem	Parafii	w	Cieszynie	ks.	Janem	Melcerem	
jako	 przewodniczącym	 komitetu	 rozbudowy,	
oraz	z	II	proboszczem	ks.	Emilem	Gajdaczem,	
jako	 długoletnim	 opiekunem	 zamarskiego	 fi-
liału.
	 W	 niedzielę,	 dnia	 16	 czerwca	 1991	
roku	społeczność	ewangelicka	w	Zamarskach	
przeżywała	 swój	 wielki	 dzień.	 Poświęcenia	
po	 raz	 drugi	 rozbudowanego	 kościoła	 doko-
nał	ks.	biskup	 Jan	Szarek	w	asyście	ks.	kon-
seniora	Andrzeja	Czyża	i	ks.	Emila	Gajdacza.	
W	uroczystości	prócz	licznie	zgromadzonych	
zborowników	 uczestniczyli	 przedstawiciele	
miejscowych	władz	i	organizacji	społecznych,	
szkoły,	 rolniczej	 spółdzielni	 produkcyjnej.	
Gościem	był	też	proboszcz	miejscowej	parafii	
katolickiej	 ks.	 Stanisław	 Wrona.	 Wzruszają-
cym	 dopełnieniem	 uroczystości	 były	 wystę-
py	chóru,	zespołu	wokalno-instrumentalnego,	
duetu	skrzypcowo-organowego	oraz	orkiestry	
dętej.
	 Rozbudowa	 i	 modernizacja	 kościoła	
stała	 się	 błogosławieństwem	 dla	 zboru.	 Mo-
bilizowała	 siły	 ewangelickiej	 społeczności,	
umożliwiała	 podejmowanie	 bardziej	 różno-
rodnych	 działań	 w	 ramach	 życia	 wewnątrz-

kościelnego.	Poszerzyły	się	warunki	do	owocniejszej	pracy	tak	
starszych,	jak	młodzieży	i	dzieci.

Cieszyńska Rada Parafialna na Pamiątce Poświęcenia rozbudowanej kaplicy - 1970 rok

Zamarski chór wraz z dostojnymi gośćmi - 21.06.1970 rok

Wpis do kroniki zaproszonych gości oraz ks. bpa Andrzeja Wantuły

Na podstawie książki pt. „Zamarski wczoraj i dziś” autor: Rudolf Mizia 
i Edward Figna oraz broszurki pt. „Kościół Ewangelicko-Augsburski 

apostołów Piotra i Pawła” autor Rudolf Mizia i ks. Emil Gajdacz; 
opracowała: Beata Macura
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Pamiatka Poświecenia kościoła 

w Zamarskach

	 Niedzielny	poranek	21	czerwca	br.	wpłynął	na	
wielu	 przygnębiająco.	A	 mianowicie	 ciągle	 zatrważa-
jąca	 sytuacja	 z	 ilością	 zarażonych	wirusem	Covid	 19	
oraz	pogoda,	która	tego	dnia	nie	sprzyjała.	Pomimo	sy-
tuacji	jaka	spotkała	społeczeństwo	i	dzięki	rozluźnieniu	
i	możliwości	spotykania	się	w	kościołach,	mogło	dojść	
do	planowanej	 już	od	dłuższego	czasu	Pamiątki	Zało-
żenia	i	Poświęcenia	Kościoła	apostołów	Piotra	i	Pawła	
w	Zamarskach.	Ilość	zborowników	była	bardzo	uboga.	
Ściśle	narzucone	wytyczne	oraz	odległość	miejsc	znaj-
dujących	się	w	kościele	została	 już	od	 jakiegoś	czasu	
solidnie	 przygotowana,	 a	 zborownicy	 ze	wzajemnego	
szacunku	dostosowali	się	do	wytycznych.	
	 Tego	 dnia	 usłużył	 Słowem	 Bożym	 ks.	 Emil	
Gajdacz,	który	został	zaproszony	przez	radę	fi	liału.	Peł-
nił	On	przez	długie	 lata	 funkcję	opiekuna,	 obecnie	 jest	 na	 emeryturze.	
Wszystkie	wspomnienia	przeważnie	wywołują	pewne	refl	eksje,	zastana-
wianie	się	nad	tym	co	jest	już	za	nami	i	nad	tym	co	nas	jeszcze	czeka…	
nie	jednemu	zakręciła	się	łza	w	oku.	Panująca	w	tym	dniu	niesamowicie	
miła	i	rodzinna	atmosfera	również	wszystkim	się	udzieliła.	
	 Uroczyste	nabożeństwo	w	zastępstwie	obecnego	opiekuna,	któ-
rym	jest	ks.	Marcin	Podżorski,	pełnił	drugi	proboszcz	-	ks.	Tomasz	Chu-
decki.	Wspomniał	i	w	modlitwie	przytoczył	wypadek	opiekuna	ks.	Mar-
cina,	który	dochodzi	do	zdrowia	i	sił.
	 Po	końcowej	liturgii	ks.	Chudecki	zaproponował	zwrotkę	pieśni	
pt:	„Nikt	nie	ma	z	nas	tego	co	mamy	razem...”,	która	była	zaśpiewana	bez	
akompaniamentu	 organów.	 Przed	 ołtarz	 została	 poproszona	 organistka	
Krystyna	Krzywoń,	która	nieprzerwanie	od	roku	1970,	czyli	przez	50	lat,	
pełni	funkcję	organisty	w	fi	liale.	Były	podziękowania,	gratulacje,	od	rady	
fi	liału	oraz	księży.	Bardzo	dziękujemy	za	 tak	piękną	służbę,	której	nie	
widać,	 jednak	na	każdym	nabożeństwie	 jest	dobrze	 słyszana,	bez	orga-
nistów	 nabożeństwa	 byłyby	 bardzo	
ubogie.	Płynące	słowo	Boże	jest	bar-
dzo	ważne,	jednak	pieśni,	ich	treści	i	
towarzyszące	im	piękne	melodie,	są	
dopełnieniem	nabożeństwa.	
	 Bardzo	dziękujemy	ks.	Emi-
lowi	Gajdaczowi	 za	 piękne	 kazanie,	
w	 którym	 znalazły	 się	 wspomnie-
nia,	 często	 głęboko	 umiejscowione	
w	 sercu.	Bardzo	dziękujemy	 za	 dłu-
goletnią	służbę	organistce	Krystynie	
Krzywoń,	 za	 tak	 długi	 błogosławio-
ny	okres	pięknej	służby.	
	 Bóg	Wam	zapłać!!!

Tekst i foto: Beata Macura
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33. Pamiątka Poświęcenia kościoła 

w Marklowicach

	 Przed	 czterema	 miesiącami	 nagle	 świat	
stanął	na	przysłowiowej	głowie.	Kolejne	obostrze-
nia,	 zakazy,	 nakazy	 coraz	 bardziej	 dezorganizo-
wały	nasze	życie	i	wywracały	je	do	góry	nogami.	
Nasze	 priorytety	 straciły	 na	 znaczeniu	 i	 byliśmy	
zmuszeni	 do	 podporządkowania	 się	 zasadom	 hi-
gienicznym	 nawet	 w	 życiu	 religijnym.	 Ograni-
czenie	 ilości	 osób	w	kościele	 do	minimum	prak-
tycznie	 uniemożliwiło	 organizację	 nabożeństw,	
ale	wtedy	z	pomocą	przyszły	nowoczesne	środki	
masowego	przekazu,	takie	jak	Internet.	Kiedy	za-
stanawiałem	się	jak	będzie	wyglądała	w	tym	roku	
pamiątka	poświęcenia	kościoła	w	Marklowicach,	
przychodziły	 mi	 na	 myśl	 słowa	 wyjęte	 z	 Ewan-
gelii	Marka	 10,27	 –	 „U	 ludzi	 to	 niemożliwe	 ale	
nie	 u	Boga;	 bo	 u	Boga	wszystko	 jest	możliwe”.	
Na	szczęście	reżim	sanitarny	był	stopniowo	luzo-
wany,	obostrzenia	etapami	były	znoszone	i	powoli	
wracała	nadzieja,	że	będzie	możliwe	świętowanie	
33.	 pamiątki	 poświęcenia	 kościoła	 w	 Marklowi-
cach.
	 Nie	 było	 tradycyjnego	 pikniku,	 nie	 było	
wypełnionego	po	brzegi	kościoła,	bo	musieliśmy	
zachować	dystans	społeczny.	Nie	było	chóru	i	nie	
było	rodzinnego	świętowania	do	późnych	godzin	
popołudniowych.	Nie	było	także	gościa	z	innej	pa-
rafi	i,	 który	 służyłby	Słowem	Bożym.	Za	 to	 była	
szczera	 radość,	 że	 znów	możemy	 się	 gromadzić	
w	 naszym	marklowickim	 kościele	 w	 ten	 piękny,	
gorący,	 wakacyjny	 poranek,	 by	 przeżywać	 spo-
łeczność	Stołu	Pańskiego,	wielbić	Boga	śpiewem,	
rozważać	Słowo	Boże,	modlić	się	i	dziękować	za	
kolejny	rok	obfi	tych	błogosławieństw.
	 Nabożeństwo	 rozpoczęło	 się	 poświece-
niem	 nowych	 naczyń	 liturgicznych,	 przez	 Sło-
wo	i	modlitwę.	Nowe	naczynia,	dzięki	szczodrej	
ofi	erze	 parafi	an,	 zostały	 zakupione	 w	 niemiec-
kim	 Rotenburgu,	 gdyż	 poprzednie	 zostały	 skra-
dzione	 podczas	 włamania	 do	 kościoła	 w	 nocy	
z	 30.09/1.10.2019	 roku.	 Rada	 fi	liału	 w	 Marklo-
wicach	zdecydowała,	że	w	obliczu	pandemii,	aby	
zachować	 reżim	sanitarny,	warto	zakupić	oprócz	
tradycyjnych	 naczyń	 liturgicznych,	 także	 50	ma-
łych	kielichów.	Mimo	dotychczasowych	przyzwy-
czajeń	i	tradycji	przyjmowania	komunii	z	jednego	

kielicha,	Marklowiczanie	 bardzo	 pozytywnie	 przyjęli	 ten	
sposób	 dystrybucji	 i	 niemal	 wszyscy	 obecni	 na	 nabożeń-
stwie	uczestniczyli	w	społeczności	Stołu	Pańskiego.	Taka	
forma	 komunii	 stworzyła	 także	 potrzebę	 zaangażowania	
osoby	świeckiej	w	dystrybucję.
	 Nabożeństwo	 poprowadził	 ksiądz	 proboszcz	Mar-
cin	 Brzóska,	 który	 jest	 opiekunem	 fi	liału,	 ale	 był	 także	
naszym	 gościem,	 gdyż	 jeszcze	 nigdy	 nie	 miał	 sposobno-
ści	 głosić	 Słowa	 Bożego	 podczas	 pamiątki	 poświęcenia	
kościoła	 w	Marklowicach.	 Do	 zgromadzonych	 skierował	
słowa	zapisane	w	Psalmie	16,8	–	„Mam	zawsze	Pana	przed	
sobą.”	 	 To	 krótkie	 zdanie	 jest	 swoistym	 drogowskazem	
chrześcijanina,	kiedy	mamy	Pana	przed	sobą	to	mamy	pew-
ność,	że	kroczymy	w	dobrym	kierunku.	Taki	sam	cel	przy-
świecał	budowniczym	tego	kościoła,	udało	im	się,	bo	mieli	
zawsze	Pana	przed	swoimi	oczyma.	Nie	bali	 się	wyzwań,	
bo	byli	wpatrzeni	w	Boga,	a	to	miejsce	jest	świadectwem	
obfi	tych	błogosławieństw.	Ksiądz	proboszcz	 zapewnił,	 że	
jeśli	 będziemy	 skoncentrowani	na	Bogu	 i	 będziemy	mieć	
stale	 Pana	 przed	 sobą,	 to	 Pan	 przeprowadzi	 nas	 nawet	

Łukasz Pietroszek
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przez	 najtrudniejsze	 doświadczenia.	Na	 koniec	 życzył	wszyst-
kim	Bożego	prowadzenia	i	aby	Pan	był	zawsze	krok	przed	nami.	 
W	modlitwie	zanosiliśmy	wszystkich	chorych,	osoby	zaangażo-
wane	w	walkę	z	epidemią	koronawirusa	oraz	władze	państwowe	 
w	związku	z	odbywającymi	się	w	tym	dniu	wyborami	na	urząd	
Prezydenta	RP.
	 Pomimo	 wielu	 ograniczeń,	 uczestnicy	 nabożeństwa	
wracali	do	swoich	domów	z	 radością,	że	po	wielu	miesiącach	
obostrzeń	mogli	 znowu	wspólnie	 świętować	 kolejną	 rocznicę,	
modlić	się	i	słuchać	Słowa	Bożego.

Foto: Jan Walica
Więcej zdjęć oraz kazanie ks. Marcina Brzóski można obejrzeć 

na stronie internetowej marklowice.luteranie.pl
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157 Zjazd Bratniej Pomocy 

im. Gustawa Adolfa

	 W	 czwartek	 11	 czerwca	 w	 Piotrkowie	 Trybu-
nalskim	odbył	się	157.	Zjazd	Bratniej	Pomocy	im.	Gu-
stawa	Adolfa.
	 Zebranie	rozpoczęło	się	o	godz.	11:00	w	piotr-
kowskim	 kościele	 ewangelickim.	 W	 zjeździe	 wzięło	
udział	37	delegatów.	Tak	niewielka	liczba	związana	jest	
z	 obecnie	 panującym	 stanem	epidemicznym,	wskutek	
którego	 wiele	 parafi	i	 odwołało	 przyjazd	 swoich	 dele-
gatów.	Zebranie,	jak	i	następujące	po	nim	nabożeństwo,	
odbywało	 się	według	 zaleceń	 sanitarnych	 przewidzia-
nych	 na	 czas	 pandemii.	Delegaci	 dezynfekowali	 ręce	
przed	wejściem	do	kościoła,	uczestniczyli	w	obradach	
w	maseczkach	zasłaniających	usta	i	nos,	które	ściągane	
były	tylko	podczas	przemówień.
	 Wszystkich	zebranych	przywitał	Prezes	BPGA	
ks.	 Marcin	 Makula,	 w	 imieniu	 parafi	i-gospodarza	
ks.	 proboszcz	 Wiesław	 Żydel,	 a	 w	 imieniu	 Diecezji	
Warszawskiej	ks.	bp	Jan	Cieślar.	Protokół	156.	Zjazdu	
BPGA	 odczytał	 ks.	Marcin	Makula.	 Następnie	 przed-
stawił	 sprawozdanie	 z	 prac	 Zarządu	 BPGA	 za	 okres	
czerwiec	2019	–	maj	2020.	
	 Skarbnik	BPGA	pani	Anna	Czudek	podała	wy-
niki	tegorocznej	zbiórki,	która	przedstawia	się	następu-
jąco:	Diecezja	Cieszyńska	 135	 tys.	 zł,	Diecezja	Kato-
wicka	101	tys.	zł,	Diecezja	Mazurska	7	tys.	zł,	Diecezja	
Pomorsko-Wielkopolska	 12555	 zł,	Diecezja	Warszaw-
ska	9900	zł,	Diecezja	Wrocławska	16700	zł,	Wpłaty	do-
konywane	bezpośrednio	na	konto	Konsystorza	-	17	000	
zł.	Łącznie	uzyskano	kwotę	292162	zł.
	 Dzięki	 tegorocznej	 zbiórce	wsparcie	 uzyskały	
parafi	e	Diecezji	Cieszyńskiej	w	Bładnicach,	Cisownicy	
oraz		Diakonat	Żeński	Eben-Ezer,	z	Diecezji	Katowic-
kiej	 w	 Częstochowie,	 Czerwionce,	 Katowicach-Szo-
pienicach	i	Wołczynie,	z	Diecezji	Wrocławskiej	parafi	a	
w	 Szczecinie,	 z	 Diecezji	Mazurskiej	 parafi	e	 w	Nidzi-
cy,	Działdowie	i	Kętrzynie,	a	także	parafi	a	w	Sopocie	
z	Diecezji	Pomorsko-Wielkopolskiej.	Dla	Diecezji	Ka-
towickiej	zaproponowano	kwotę	9	tys.	zł	na	utrzymanie	
Codziennika	 Biblijnego	 prezentowanego	 w	 Chrześci-
jańskiej	 Telewizji	 Internetowej,	 powstałego,	 aby	 pod-
czas	 pandemii	 prezentowane	 mogło	 być	 rozważanie	
Słowa	 Bożego	 na	 kanale	 youtube,	 gdy	 nie	 odbywają	
się	nabożeństwa	i	ograniczona	jest	wszelka	działalność	
parafi	alna.
	 Ks.	Marcin	Makula	odczytał	 zaproszenie,	 któ-
re	dotarło	do	Zarządu	BPGA,	aby	przyszłoroczny	158.	

Zjazd	BPGA	odbył	się	w	Mikołajkach	w	Diecezji	Ma-
zurskiej.	Zaproszenie	wystosował.	 ks.	Bogusław	 Juro-
szek.	Zaproszenie	zostało	przyjęte	przez	Zarząd	BPGA,	
jednak	 decyzja	 o	 organizacji	 będzie	 podejmowana	
w	przyszłym	roku	lub	po	wygaśnięciu	pandemii.	
	 Na	 zakończenie	 zebrania	 ks.	 Wiesław	 Żydel	
przybliżył	specyfi	kę	funkcjonowania	piotrkowskiej	pa-
rafi	i,	która	obecnie	liczy	80	dusz.	Kościół	został	zaku-
piony	przez	ewangelików	w	1795	roku.	Na	jego	remont	
od	 2007	 roku	wydano	 ok.	 3	mln	 zł,	 z	 czego	 122	 tys.	
pochodziły	ze	środków	Bratniej	Pomocy	im.	Gustawa	
Adolfa.	Wyremontowane	zostały	elewacja	zewnętrzna,	
wykonano	izolację	fundamentów,	podłoga	kościoła,	oł-
tarz,	osuszono	ściany	i	wymalowano	wnętrze.	Obecnie	
prowadzony	jest	generalny	remont	organów.
	 Po	 zakończeniu	 zebrania	 rozpoczęło	 się	 nabo-
żeństwo,	w	 trakcie	którego	 liturgię	odprawili	ks.	Mar-
cin	Makula	i	ks.	Daniel	Ferek,	a	okolicznościowe	kaza-
nie	wygłosił	ks.	płk.	Wiesław	Żydel,	proboszcz	parafi	i	
piotrkowskiej,	 Dziekan	 Wojsk	 Lądowych	 Ewangelic-
kiego	Duszpasterstwa	Wojskowego,	który	udzielił	koń-
cowego	błogosławieństwa.
	 Po	 zakończonym	 nabożeństwie	 uczestni-
cy	 Zjazdu	 zostali	 zaproszeni	 na	 ciepły	 poczęstunek	
w	ogrodach	parafi	alnych.

Na podstawie relacji Mariusza Fendera, 
PE-A Międzyrzecze

***
 Tegoroczna zbiórka miała zasadniczo inny 
charakter niż w ubiegłych latach. Ze względu na pan-
demię i zawieszenie odprawiania nabożeństw z udzia-
łem zboru, a także ograniczenie dostępności kancela-
rii parafi alnej, większość ofi ar na BPGA wpływała na 
konto parafi i. Mimo tego udało się w naszej Parafi i 
zebrać pokaźną kwotę 16 500 złotych. Serdecznie dzię-
kuję za Waszą ofi arność i solidarność z tymi, którzy 
budują i remontują swoje obiekty kościelne. Przez lata 
pracy w diasporalnych, niezamożnych parafi ach wiem, 
jak ważne i podnoszące na duchu jest wsparcie sióstr 
i braci – chociażby za pośrednictwem BPGA. Jestem 
pewien, że ten, kto z serca daruje, ten też może liczyć 
na Boże wsparcie i otwarte serca innych. Jeszcze raz 
serdecznie Wam wszystkim dziękuję!

ks. prob. Marcin Brzóska
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Maseczka skutkuje

	 Kombinezony	 ochronne,	 ręka-
wiczki	 jednorazowe,	a	 także	płyny	 i	żele	
dezynfekcyjne	–	wszystko	to	zostało	prze-
kazane	Ewangelickiemu	Domowi	Opieki	
Ostoja	Pokoju	w	Bytomiu-Miechowicach,	
którego	 pensjonariusze	 i	 pracownicy	 do-
tknięci	 zostali	 skutkami	 pandemii	 koro-
nawirusa.	 Transport	 darów	 o	 wartości	
ponad	dwóch	 tysięcy	złotych	na	miejscu,	
w	czasie	wizyty	w	Miechowicach	9	czerw-
ca	 przekazali	 dyrektor	Diakonii	Diecezji	
Cieszyńskiej	 –	 ks.	 Marek	 Londzin	 oraz	
proboszcz	 Parafi	i	 Ewangelicko-Augsbur-
skiej	w	Cieszynie	–	ks.	Marcin	Brzóska,.
Nasza	 parafi	a	 koordynuje	 na	 terenie	 po-
wiatu	cieszyńskiego	akcję	„Maseczka”.
	 Akcja,	 w	 ramach	 której	 zebrano	
już	 ponad	 27	 tysięcy	 złotych,	 przerosła	
oczekiwania	 organizatorów.	 Pierwszym	
i	 najważniejszym	 benefi	cjentem	 zbiór-
ki	 jest	 Szpital	 Śląski	w	Cieszynie,	 gdzie	
zgodnie	 z	 przekazanym	 zapotrzebowa-
niem	 trafi	ły	 materiały	 ochrony	 osobistej.	
Szpital	 poprosił	 również	 o	 pomoc	 w	 za-
kupie	 nowego	 wózka	 transportowego,	
który	 ułatwi	 pracę	 i	 logistykę	 na	 terenie	
placówki.	 Oprócz	 tego	 możliwe	 było	
wsparcie	 innych	 placówek:	 Miejskiego	
Domu	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Ustroniu,	

ks. Marcin Brzóska  
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Moja kronika czasu pandemii

a	 także	 EDO	 Emaus	 w	 Dzięgielowie,	 gdzie	
pojawiła	 się	pilna	potrzeba	zakupu	ozonatora,	
czyli	urządzenia	do	dezynfekcji	zapewniające-
go	 bezpieczeństwo	 pensjonariuszy	 i	 pracow-
ników	domu,	a	które	posłuży	 im,	 jeśli	będzie	
taka	 potrzeba,	 również	 w	 przyszłości.	 Orga-
nizatorzy	 akcji	 wsparli	 również	 Ewangelicki	
Dom	 Opieki	 Ostoja	 Pokoju	 w	 Bytomiu-Mie-
chowicach,	 gdzie	 infekcja	 dotknęła	 zarówno	
pracowników,	 jak	 i	 pensjonariuszy.	Na	 szczę-
ście	wszyscy	przechodzą	 ją	w	stopniu	 lekkim	
lub	bezobjawowo.
 Niestety koronawirus nie od-
puszcza i mimo luzowania kolejnych ob-
ostrzeń liczba osób zarażonych i choru-
jących jest nadal bardzo wysoka. Nadal 
trwają zmagania z wirusem medyków 
i pracowników przede wszystkim w szpi-
talach i domach pomocy społecznej. Dla-
tego akcja „Maseczka” trwa nadal, a or-
ganizatorzy apelują o dalsze wpłaty na 
ten cel. 
 Przypominamy, że wpłat należy 

dokonywać na specjalne, przeznaczone tylko na ten 
cel konto bankowe Parafi i Ewangelicko-Augsburskiej 
w Cieszynie. Numer: 18 8113 0007 2001 0074 4353 
0014 z dopiskiem Maseczka. 
 Warto pomagać.
  

	 Pół	 roku	 temu	 rozpoczęliśmy	nowy	 rok	2020,	
taka	 ładna	cyfra	–	dwie	dwudziestki.	Na	pewno	nieje-
den	z	nas	 zastanawiał	 się,	 co	 ten	 rok	przyniesie,	 robi-
liśmy	 plany,	 snuliśmy	marzenia,	 jak	 to	 zwykle	 bywa	
na	 początku	 roku.	Wprawdzie	 dochodziły	 już	 wieści	
o	jakiejś	epidemii	w	Chinach,	ale	kto	by	się	tym	przej-

mował,	przecież	to	tysiące	kilometrów	od	nas.
	 Przychodzi	 luty,	a	z	nim	coraz	bardziej	niepo-
kojące	doniesienia	z	Włoch.	To	już	znacznie	bliżej,	ale	
jeszcze	 nie	 ma	 powodu	 do	 paniki.	 Cieszymy	 się,	 bo	
wnuki	 przyjeżdżają	 na	 ferie.	 Planowaliśmy	 wyjście	
z	nimi	do	kina,	ale	na	wszelki	wypadek	 rezygnujemy	
z	tego	pomysłu.	Po	2	tygodniach	żegnamy	ich	słowami	
–	do	zobaczenia	na	Wielkanoc.

 Halina Sztwiertnia
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	 Marzec	–	 lawina	 ruszyła.	Pierwszy	przypadek	
covida	w	Polsce.	Zamykanie	szkół	i	uczelni,	zamknię-
cie	 granic,	 ludzie	 zaczynają	 panikować,	 robią	 zapasy	
żywności.	Zastanawiam	 się,	 kupować	więcej	 czy	 tyle	
co	 zwykle?	 Po	 namyśle	 dokładam	 kilka	 kilogramów	
mąki,	przyda	się	na	świąteczne	wypieki,	reszta	towaru	
w	normalnej	ilości.		Nie	boję	się	pustych	sklepów,	już	
to	kiedyś	przeżywałam.
	 W	całym	moim	życiu		nie	doświadczyłam	jed-
nak	 zamkniętych	 kościołów.	 Niedzielne	 nabożeństwo	
w	internecie?		To	nie	to	samo,	ale	cóż,	nie	ma	wyjścia.	
20	marca	słyszymy	komunikat	o	stanie	epidemii	 i	 już	
wiemy,	 że	Wielkanoc	 spędzimy	 bez	 dzieci	 i	wnuków.	
Najczęściej	wypowiadane,	a	nawet	wyśpiewywane	sło-
wa	to	„zostań	w	domu”.
	 Zaczyna	 się	 wiosna,	 czas	 na	 tradycyjne	 po-
rządki	przedświąteczne,	 ale	 trudno	się	do	nich	zmobi-
lizować,	bo	wszystko	jakieś	takie	nienormalne.	Trzeba	
zrobić	 zakupy	 na	 Święta,	 co	 tu	 jednak	 planować	 dla	
2	osób?	
	 Nadchodzi	 kwiecień,	 a	 z	 nim	Wielki	Tydzień,	
jak	go	przeżyć	bez	społeczności	w	kościele,	zwłaszcza	
bez	 wielkopiątkowego	 nabożeństwa?	 Patrzę	 w	 ekran	
komputera,	widzę	puste	 ławki	 i	 łzy	się	cisną	do	oczu.	
Panie	Boże,	jak	długo	jeszcze?
	 Wielka	Sobota	 -	pandemia,	 czy	nie	pandemia,	
„murzin”	musi	być	upieczony.
	 Wielkanoc,	świąteczne	śniadanie,	nie	ma	dzieci	
i	wnuków,	ale	stoją	na	stole	 ich	zdjęcia.	Łączymy	się	
w	myślach	i	w	modlitwie.	Potem	nabożeństwo	i	„nastał	
nam	czas	przeradosny”.	Chrystus	zmartwychwstał,	On	

żyje,	 to	 jest	naszą	radością	w	każdym	czasie,	dobrym	
i	złym.
	 Maj	 bez	 konfi	rmacji,	 pamiątka	 założenia	 ko-
ścioła	tylko	w	internecie,	te	i	wiele	innych	niedogodno-
ści	smucą	nas,	wkrada	się	rozgoryczenie	do	serca.	Pa-
nie,	dlaczego	to	wszystko	się	dzieje?	Jak	długo	jeszcze	
potrwa?	
	 W	 czerwcu	 część	 ograniczeń	 zostaje	 znie-
sionych,	wreszcie	możemy	 iść	 do	 kościoła,	 ale	 nadal	
obowiązują	pewne	rygory.	Wiele	osób	zostaje	w	domu,	
lęk	przed	wirusem?	Zagrożenie	przecież	nadal	istnieje.	
A	może	przyzwyczajenie	do	nabożeństwa	w	internecie?	
Można	sobie	wybrać	porę,	kościół,	księdza.
	 Czego	 nauczył	 nas	 okres	 pandemii?	 Zobaczy-
liśmy,	 jak	kruchy	 jest	 ten	świat,	 jak	kruche	 jest	nasze	
życie.	 Zmieniły	 się	 nasze	 priorytety.	 Od	 wielu	 osób	
usłyszałam	–	to	są	czasy	ostateczne. Od nas zależy, czy 
będziemy żyć w nieustannym lęku, czy pełni ufności 
podniesiemy oczy w górę, skąd nadejdzie pomoc.
 
	 A	w	chwili	słabości	i	niepokoju	przypominam	
sobie	słowa	Pana	Jezusa:	

Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak 
ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca 
waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są 
policzone. Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż 

wiele wróbli. 
Mat. 10,29-31

                                                                                                                                

Czas pandemii – nasz wspólny czas

Magdalena Brzóska

	 Zostałam	 poproszona	 przez	 Redak-
cję	Wieści	Wyższobramskich,	abym	napisała	
o	 naszym	 życiu	 rodzinnym	 w	 czasie	 pande-
mii.		Muszę	przyznać,	że	zmusiło	mnie	to	do	
pewnych	 podsumowań,	 spojrzenia	 wstecz	
i	zrefl	ektowania	tych	czterech	miesięcy,	które	
przeżyliśmy	i	są	naszym	udziałem.
	 Wiele	 fajnych	 słów	 już	 napisano	
w	 Wieściach	 Wyższobramskich	 o	 tym	 jak	
nam	się	żyło,	żyje	w	czasie	epidemii.	Sądzę	
i	wnioskuję,	że	dla	wielu	z	nas	to,	czego	do-
świadczyliśmy,	było	 i	 jest	w	dalszym		ciągu	
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niewyobrażalne,	 a	 czasem	wręcz	wydaje	 się	 niepraw-
dziwe.
	 Któż	z	nas	współczesnych,	 jak	świat	światem,	
może	 powiedzieć,	 że	 przeżył	 coś	 podobnego	 jak	 to,	
czego	doświadczyły	nasze	dzieci,	które	z	dnia	na	dzień	
przestały	chodzić	do	szkoły.
	 Pamiętam	 ostatni	 dzień	 lekcji	 mojej	 starszej	
córki,	 która	 poszła	 po	 południu	 do	 szkoły	muzycznej	
i	 po	 krótkim	 pobycie	 tam,	 ona	 i	 jej	 koledzy	 otrzyma-
li	 polecenie	 opuszczenia	 budynku	 szkoły	 i	 udania	 się	
jak	najszybciej	do	domu,	ponieważ	dziecko	zakażonej	
osoby	było	w	tejże	szkole	i	muszą	zostać	podjęte	odpo-
wiednie	środki	sanitarne.	
	 Myślę,	że	wszystkim	nam	w	 tym	czasie	 towa-
rzyszył	lęk	i	niepewność	jutra.
	 Sytuacja	 zmieniała	 się	 dynamicznie	 z	 go-
dziny	 na	 godzinę.	 Pamiętam	 jak	 mój	 mąż	 przygoto-
wywał	 rano	 informację	 na	 stronę	 internetową	 parafii,	 
a	wieczorem	okazywało	się,	że	to	już	jest	nieaktualne	 
i	trzeba	przygotować	wszystko	od	nowa.	Nowe	wytycz-
ne,	nowe	obostrzenia,	szybkie	decyzje	jak	dostosować	
parafię,	życie	nabożeństwowe	do	tego,	co	wokół	nas	się	
dzieje.	
	 Musieliśmy	 również	 stawić	 czoła	 nowym	wy-
zwaniom	edukacyjnym	jako	rodzice,	mąż	jako	kateche-
ta.	Nagle	okazało	 się,	 że	mamy	za	mało	komputerów,	
że	Internet	jest	za	słaby	i	nie	działa	we	wszystkich	czę-
ściach	mieszkania,	sprzęt	jest	stary	i	nie	współpracuje	 
z	 komunikatorami,	 które	 umożliwiają	 lekcję	 online,	
konferencję	 diecezjalną	 księży,	 zajęcia	 ze	 szkoły	 mu-
zycznej,	itd...	Dużo	stresu,	bezradności,	często	zmęcze-
nia	towarzyszyło	nam	w	tym	czasie.
	 Przez	długi	 czas	 nie	 spotykaliśmy	 się	 z	 rodzi-
ną,	znajomymi,		z	Wami	Wszystkimi,	mając	na	uwadze	
zdrowie	 i	 	 szanując	Wasze	decyzje.	To,	nie	ukrywam,	
było	trudne.
	 Kiedy	wracam	myślami	do	tego	czasu,	to	myślę	
sobie,	że	był	to	też	dobry	czas.	Czas,	kiedy	mogliśmy	
być	razem,	coś	razem	ugotować,	upiec,	posadzić	kwiat-
ki,	 przeżyć	 inaczej	 czas	 pasyjny,	 inne	 Święta	Wielka-
nocne	niż	dotychczas.	Był	czas,	żeby	trochę	się	zatrzy-
mać,	pomyśleć.	Na	czytanie	nie	miałam	za	dużo	czasu	
bo	było	i	jest	wiele	spraw	życia	codziennego,	które	mi	
na	to	nie	pozwalają.
	 Były	 też	chwile,	na	które	wszyscy,	cała	nasza		
czwórka,	bardzo	czekała.	Dbaliśmy	o	 ich	 regularność,	 
o	wyjątkowość.	Każdy	starał	się	coś	przygotować.	Mam	
tu	na	myśli	czas	naszej	wspólnej	modlitwy	wieczornej.	
	 Dziewczyny	 przynosiły	 Biblię,	 zapalaliśmy	
świecę	w	oknie	i	na	stole.	Otwieraliśmy	okno,	żeby	sły-
szeć	 bicie	 dzwonów,	 które	 co	wieczór	 o	 20.00	 zapra-
szały	wszystkich	tych,	którzy	wspólnie	z	nami	w	tym	
czasie	 chcieli	 się	modlić,	do	westchnienia	 	o	ochronę	 
i	ustanie	pandemii	koronawirusa.	

 Otwieraliśmy	 Psalm	 91,	 który	 nam	 do	wspól-
nej	 modlitwy	 zaproponowali	 chórzyści	 i	 co	 wieczór	
go	 czytaliśmy.	 Po	 jakimś	 czasie	 okazało	 się,	 że	 wie-
le	wersów	 pamiętamy	 już	 na	 pamięć.	Nasza	młodsza	
córka,	Milenka,	 tak	sobie	przyswoiła,	zapamiętała	 ten	
Psalm,	że	zna	go	na	pamięć.	Każdego	następnego	wie-
czora	czytała	go	sama	–	to	znaczy	recytowała	z	pamięci	 
z	otwartą	Biblią	w	rękach.
	 Widzieliśmy	wszyscy,	 ile	 to	 jej	 i	 nam	wszyst-
kim	sprawia	radości,	jak	bardzo	czekaliśmy	na	to,	kiedy	
razem	wieczorem	usiądziemy	do	stołu.	
	 Razem	z	córkami	każdą	niedzielę	i	święto	oglą-
dałyśmy	wspólnie	 nabożeństwo,	 słuchaliśmy	 codzien-
nych	rozważań	z	naszego	kościoła.	Pod	tym	względem	
myślę,	że	to	był	dobry,	błogosławiony	czas.	
	 Wiem,	że	wielu	z	Was	czuło	się	podobnie.	Stałe	
pory,	kiedy	poświęcaliście	czas	na	modlitwę.	Otrzymy-
waliśmy	informacje	o	tym,	wysyłaliście	zdjęcia	swoich	
zapalonych	 świec,	 dawaliście	 sygnał,	 że	 jesteśmy	 ra-
zem	w	Cieszynie,	w	różnych	miejscach	naszej	diecezji,	
Kościoła,	kraju	 i	poza	granicami	Polski.	Mogę	powie-
dzieć,	że	w	ten	sposób	staliśmy	się	większą	rodziną.
	 Wiem,	że	czas	pandemii	trwa	nadal.	Dochodzą	
informacje	o	nowych	zakażonych	 -	 tych	blisko	 i	 tych	
daleko.	Pewnie	dalej	mamy	obawy	o	siebie	 i	naszych	
bliskich.	 Stoimy	 może	 przed	 trudnymi	 momentami	 
w	swoim	życiu.	Myślę	tutaj	o	wszystkich	tych,	którzy	
czekają	 na	 jakieś	 badania,	 zabiegi,	 myślę	 o	 tych	 ma-
mach,	 które	 czekają	 na	 narodziny	 swojego	 dziecka,	 
o	 ludziach,	 którzy	 udają	 się	 w	 zwykłą	 szarą	 codzien-
ność:	do	pracy,	na	zakupy,	do	fryzjera,	do	kościoła	albo	
może	muszą	podjąć	decyzję	 czy	pójść	pożegnać	 tych,		
którzy	 w	 ostatnim	 czasie	 odeszli,	 czy	 jednak	 zostać	 
w	domu.	Myślę	o	osobach,	które	znajdują	się	w	domach	
opieki	i	czekają,	żeby	zobaczyć	swoich	bliskich,	kocha-
nych.
	 Myślę	 też	w	 szczególny	 sposób	 o	wszystkich	
pracownikach	służby	zdrowia,	o	ich	trudnej	w	tym	cza-
sie	pracy	i	służbie,	obarczonej	ogromnym	obciążeniem	
psychicznym	i	zdrowotnym.
	 W	 tym	 trudnym	 czasie	 doświadczyliśmy	wie-
le	dobrego:	życzliwości,	dowodów	pamięci,		wsparcia	
od	przyjaciół	z	Cieszyna	ale	również	ze	Świętochłowic,	
Rudy	Śląskiej	-	Wirku.	
	 Nasz	 Chór	 Kościelny	 	 ma	 wspólną	 grupę	 na	
jednym	z	 internetowych	komunikatorów.	Tam	 	 każde-
go	 dnia	wielu	 z	 nas	mogło	 dać	wyraz	 swoich	 	 z	 jed-
nej	strony	lęków	i	obaw,	a	z	drugiej	swojego	wsparcia	 
i	modlitwy.	Czasem	pojawiało	się	coś	śmiesznego	żeby	
poprawić	humor,	a	czasem	rzeczy,	które	nas	wzruszały	
do	łez.	Tak	jak	to	w	rodzinie	bywa.
	 Dziękuję	Bogu	za	to	wszystko.	Za	wczoraj,	za	
dzisiaj	i	wierzę	w	jutro,	które	On	ma	w	swoich	rękach.	
Dziękuję	 mu	 za	 Wszystkich	 ludzi	 na	 naszej	 drodze.	
Tych	blisko	i	tych	daleko.	
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 Dedykuję Wam i sobie Psalm 91:

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,
Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.
Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy.
Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. 
Wierność jego jest tarczą i puklerzem.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia,
Ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe.
Chociaż padnie u boku twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy twojej, 
ciebie to jednak nie dotknie.
Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych.
Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją,
Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego,
Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej.
Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz.
Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje.
Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, będę z nim w niedoli, 
wyrwę go i czcią obdarzę,
Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje.
         
  
     

	 Łza	się	kręci	w	oku	na	myśl	o	zbli-
żających	się	wakacjach.	Dla	mnie	oczekiwa-
nie	na	 lipiec,	 to	nie	początek	wakacji,	ale...	
Tydzień	 Ewangelizacyjny.	 Zaczęłam	 brać	
udział	 w	 latach	 osiemdziesiątych,	 gdy	 za-
mieszkałam	 w	 pobliżu	 Cieszyna.	 Uczestni-
ków	dowoziły	specjalne	wynajęte	autobusy.	
Było	 to	dla	mnie	coś	nowego.	Nie	wiem	z	
jakich	względów	w	parafi	i	o	tym	się	prawie	
wcale	 nie	mówiło.	Nie	 zostałam	wcześniej	
poinformowana	 ani	 zachęcona?	 Nie	 wie-
działam,	 że	 w	 tak	 przystępny	 i	 atrakcyjny	
sposób	może	być	zwiastowane	Słowo	Boże,	
inaczej	niż	w	kościele.	Zafascynowała	mnie	
ta	ilość	uczestników	spragnionych	słuchania	
i	społeczności	ze	sobą.	Przyjeżdżały	całe	ro-
dziny,	 a	 przekrój	wiekowy	 był	 różnorodny.	
Przyjeżdżałam	 też	 z	 moją	 rodziną.	 Inspiro-
wałam	 się	 różnymi	 formami	 służby	 głosze-

Szkoda

Zofi a Wojtas

Tzdyień Ewangeliyaczjny w Dzięgielowie w 2016 rok; foto: Bogusław Czyż

TE 2019 rok; fb.cme
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nia	Słowa,	nowoczesnymi	rytmami	i	treścią	
pieśni.	Poznałam	wiele	wspaniałych	wierzą-
cych	 ludzi,	 którzy	 stali	 się	 dla	 mnie	 przy-
kładem	 i	 wielkim	 zachęceniem.	 Poznałam	
ludzi	z	diaspory.	Ze	wzruszeniem	patrzyłam	
na	 ludzi,	 którzy	 odpowiadali	 na	wezwanie	
do	powierzenia	swojego	życia	JEZUSOWI.	
Uczyniłam	to	także.	W	sytuacji	kryzysowej	
ratunkiem	na	całą	resztę	mojego	życia	został	
ON.	 Podchodziłam	 dwa	 razy.	 Początkowo	
zostałam	pozostawiona	samej	sobie,	było	mi	
trudno.	Po	paru	latach	opieką	objęła	mnie	śp.	
Elżbieta	Śliwka.	Pomogła	mi	przejść	przez	
śmierć	męża,	żałobę	i	nadała	kierunek	moje-
mu	życiu.	I	to	jest	bardzo	ważne,	aby	zachę-
cić,	a	nie	zniechęcić.	Brałam	udział	w	war-
tach	 modlitewnych,	 nauczyłam	 się	 modlić	
głośno,	co	wcale	nie	jest	łatwe.	Nauczyłam	
się	pomagać	innym.	Poznałam,	jak	efektyw-
nie	można	działać	w	naszym	kościele.	Inspi-
racja	stały	się	pełniące	służbę	stoiska.
	 Kiedy	 zostałam	 sama,	 autobusy	
przestały	 nas	 dowozić,	 doznałam	wiele	 do-
wodów	 życzliwości	 ze	 strony	 właścicieli	
samochodów.	Zatrzymywali	się	 i	oferowali	
pomoc	 w	 dowozie	 do	 przystanków	 w	 Ba-
żanowicach	 lub	 w	możliwości	 powrotu	 do	
domu.	Jestem	im	wdzięczna.	Sytuacja	moja	
skomplikowała	 się	 nieco,	 gdy	 zaangażowa-
łam	się	w	służbę	odwiedzinową	w	szpitalu.	
Uznałam	priorytet	służby.	Znalazł	się	jednak	
sposób	 –	 internet!	 Ułatwiło	 to	 pogodzenie	
tych	potrzeb.	
	 Tydzień	 Ewangelizacyjny	 pozwolił	
mi	 na	 szerokie	 otwarcie	 drzwi	mego	 serca	

JEZUSOWI.	Wzrosłam	duchowo.	Nabrałam	pewności,	radości	
życiai	poczucia	pełnego	bezpieczeństwa.	Zostałam	zaopatrzona	
i	wyposażona	na	samotną	drogę	we	wdowieństwie.	Nie	zmarno-
wałam	tego	daru.	Szczególnie	dziękuję	ks.	Leszkowi	Czyżowi,	
wszystkim	 księżom,	 braciom	 i	 siostrom	w	 Jezusie	 Chrystusie	
zaangażowanym	w	to	wspaniałe	dzieło!	Bóg	Zapłać!!!

Tzdyień Ewangeliyaczjny w Dzięgielowie w 2019 roku 
fb.cme

Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego!

Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego  

dobrodziejstwach!

On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce,

On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,

On twoje dni2 nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła2.

Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.

Drogi swoje objawił Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny3.

Nie wiedzie sporu do końca4 i nie płonie gniewem na wieki.

10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win  

naszych nam nie odpłaca. Psalm 103
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Zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego Śląska 

Część XVII

poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich 

w Kościele Jezusowym w Cieszynie.  

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020, w zakresie działania dziedzictwa kulturowego.

Renowacja	i	konserwacja	największego	kościoła	ewan-
gelicko-augsburskiego	w	Polsce	mimo	opóźnień	i	pro-
blemów	 związanych	 z	 pandemią	 koronawirusa	 postę-
puje.	Prowadzone	 są	prace	 tynkarskie	na	 ścianach	od	
starego	 cmentarza	 (strona	 południowo-zachodnia),	 na	
ścianach	 prezbiterium	 (wschodnio-południowa)	 oraz	
rozpoczęto	 pra-
ce	 przygotowaw-
cze	 pod	 tynkowa-
nie	 ścian	 od	 strony	
skwerku	 na	 placu	
Kościelnym	 (pół-
nocno-wschodnia).	
Ponadto	prowadzone	
są	 prace	 osuszające	
ściany	 w	 zakrystii,	
gdzie	 będzie	 nakła-
dany	 specjalny	 osu-
szający	 tynk,	 taki	
jak	 w	 prezbiterium	
i	 na	 ścianach	 z	 pra-
wej	 strony	 kościoła.	
Prowadzone	są	prace	
związane	 z	 sygnali-
zacją	powiadamiania	
przeciwpożarowe-

Demontaż drzwi bocznych kościoła Demontaż drzwi bocznych kościoła Zdemontowane drzwi kościoła

go,	 które	 będą	 informowały	 o	 zagrożeniach	na	wieży,	
a	w	przyszłości	zostanie	 ten	system	rozbudowany	tak,	
by	móc	chronić	cały	kościół.	Zdemontowano	pierwsze	
solidne,	 drewniane	 drzwi	 kościoła	 od	 strony	 starego	
cmentarza.	 Drzwi	 zostały	 przewiezione	 do	 warsztatu	
stolarskiego,	 gdzie	 będą	 poddane	 konserwacji,	 a	 na-
stępnie	odnowione	wrócą	na	swoje	miejsce.
	 W	najbliższym	czasie,	 jeżeli	warunki	 pogodo-

Tekst/foto: Marcin Gabryś
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we	pozwolą	i	nie	będzie	innych	prze-
szkód,	będą	prowadzone	dalsze	prace	
tynkarskie.	 Planowane	 jest	 również	
przeniesienie	 przyłącza	 elektryczne-
go	ze	 ścian	kościoła	do	wolno	stoją-
cej	szafy,	co	będzie	miało	pozytywny	
estetyczny	wpływ	na	końcowy	efekt	
renowacji	 kościoła	 oraz	 na	 bezpie-
czeństwo	 przeciwpożarowe,	 gdyż	
zostanie	wykonany	zgodnie	z	wymo-
gami	główny	wyłącznik	prądu.	Praw-
dopodobnie	też	zostanie	dokończona	
instalacja	 sygnalizacji	 powiadamia-
nia	przeciwpożarowego.
 Dziękujemy wszystkim 
za wszelkie darowizny na cel re-
montu kościoła Jezusowego. Da-
rowizny na cel remontu kościoła 
można wpłacać na numer kon-
ta bankowego Parafi i - 78 8113 

Tynkowanie kościoła od strony starego cmentarza 

Skute tynki w zakrystii kościoła 

Moskwiczanka w Cieszynie

Wywiad:

 Jest w Naszym mieście rozpoznawalna, ma wie-
lu znajomych. Kiedy przebywa w Cieszynie, poznaje 
jego historię i życie codzienne, uczestniczy w wydarze-
niach kulturalnych. Stara się poznać jak najwięcej za-
bytków, ciekawostek  i faktów stanowiących o zgodnym 
współżyciu wielu nacji, kultur i religii. Dobrze posługu-
je się językiem polskim, aczkolwiek z wyczuwalnym ak-
centem rosyjskim. W związku z tym, że łączą mnie z prof. 
dr Eleną Chefranovą, dzisiejszym gościem Wieści Wyż-
szobramskich, więzy rodzinne, pozwolisz Drogi Czytel-
niku, że w rozmowie będziemy się zwracali po imieniu. 

Autor – Eugeniusz Raabe
	-	No	to,	na	sam	początek,	proszę	powiedzieć	kilka	zdań	
o	sobie.
Gość – Elena Chefranova
	-	Urodziłam	się	w	Taganrogu	nad	Morzem	Azowskim,	
niedaleko	Rostowa	nad	Donem,	gdzie	 zdałam	maturę	

i	wyruszyłam	w	szeroki	świat.	Studiowałam	prawo	na	
Uniwersytecie	w	Rostowie,	a	nieco	później	doktoryzo-
wałam	 się	w	Moskwie	 i	 tam	 rozpoczęłam	 karierę	 na-
ukową	oraz	prowadziłam	wykłady	z	prawa	cywilnego.	
Przez	35	 lat	pracowałam	w	Akademii	Prawa	Minister-
stwa	Sprawiedliwości	na	 różnych	stanowiskach	aż	do	
przejścia	na	emeryturę	jako	Prorektor	tej	uczelni.	

E.R. – Skąd się wzięło u Ciebie takie zainteresowanie 
Polską, a nawet sentyment do naszego kraju?

E.Ch. –	Wychowywała	mnie	babcia	pochodząca	z	Ło-
dzi,	która	prawie	w	ogóle	nie	znała	rosyjskiego,	dlatego	
będąc	 jeszcze	małym	dzieckiem,	posługiwałam	się	 ję-
zykiem	polskim.	Pomagały	w	tym	również	prenumero-
wane	przez	rodziców	czasopisma	„Przekrój”,	„Kobieta	
i	życie”	oraz	„Trybuna	Ludu”.	To	były	główne	źródła	
wiedzy	o	Polsce	i	świecie,	gdyż	informacje	w	Związku	
Radzieckim	były	ograniczone.	W	dodatku	moja	mama	
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była	 nie-
zwykle	 za-
mi łowana	
w	 muzyce	
Chopina	jak	
również	 w	
twórczości	
Mick iewi -
cza,	 Sien-
k i e w i c z a	
i	 Orzesz-
kowej.	 Te	
p o z y c j e	
d om ow e j	
b ib l io teki	
były	 prze-
ze	mnie	 już	 
w	 mło-
dzieńczym	

wieku	przeczytane.	
E.R. – Czy możesz coś więcej opowiedzieć o łódzkiej 
historii przodków?
E.Ch. –	 Od	 pradziadków	 ze	 strony	 obojga	 rodziców	
ciągnie	się	historia	 łódzka	naszej	rodziny.	Rozwój	Ło-
dzi,	 głównie	 przemysłu,	 przyczynił	 się	 do	 osiedlania	 
w	 mieście	 przedstawicieli	 różnych	 narodowości,	 za-
wodów	 i	 wyznań.	 Wszyscy	 moi	 pradziadkowie	 byli	
pochodzenia	rosyjskiego	i	byli	prawosławni,	natomiast	
prababcie	były	Polkami,	z	tym,	że	trzy	ewangeliczkami,	
a	jedna	katoliczką.	Jedna	z	moich	prababć,	Olga	z	domu	
Raabe,	była	siostrą	twojego	dziadka.	
E.R. – Jak to się stało, że Twoi przodkowie wylądowali 
w ZSRR? 
E.Ch.	–	Trudne	przeżycia	czasu	okupacji	i	drogi	wojen-
ne,	a	także	obawy	jak	potoczy	się	życie	w	powojennej	
Polsce	 osób	 pochodzenia	 rosyjskiego,	 spowodowały	
wyjazd	całej	rodziny	z	kraju.	Po	długiej	tułaczce	w	koń-
cu	wylądowali	we	Lwowie.	Co	ciekawe,	moi	przyszli	
rodzice	znali	się	jeszcze	z	Łodzi	jako	uczniowie	i	śpie-
wali	 w	 chórze	 cerkiewnym.	Wojna	 przerwała	 tę	 zna-
jomość,	 a	 po	wojnie	 przypadek	 sprawił,	 że	 nawiązali	
ze	sobą	kontakt	listowny,	ale	już	w	ZSRR.	Jako	młode	
małżeństwo	osiedlili	się	w	Taganrogu.
E.R. – Mój Ojciec po wojnie odszukiwał rozproszoną 
po świecie całą rodzinę przy pomocy Czerwonego Krzy-
ża, czy słyszałaś coś o tych staraniach?
E.Ch.	–	Oczywiście.	Moja	babcia,	która	była	kuzynką	
Twego	taty	w	pierwszej	linii,	była	przez	niego	poszuki-
wana,	a	dowiedziała	się	o	tym	od	koleżanki,	która	słu-
chała	 audycji	 Czerwonego	Krzyża.	Nawiązany	 został	
kontakt	 listowny,	 a	w	1957	 roku,	po	 raz	pierwszy	od-
wiedziła	kuzyna	ks.	Leopolda	Raabe	na	Parafii	w	Świę-
tochłowicach.	 Natomiast	 ja	 na	 I	 roku	 studiów	 mimo	
wielkich	 trudności	 związanych	 z	 interwencją	 wojsk	 

w	 Czechosłowacji,	 a	 także	 protestami	 studentów	 
w	 1968	 roku	 w	 Polsce,	 otrzymałam	 zezwolenie	 na	
wyjazd	 jako	 osoba	 towarzysząca	 wiekowej	 babci.	 Ta	
pierwsza	wizyta,	 zimą	 1969	 roku,	 przyczyniła	 się	 do	
zmiany	moich	poglądów	i	spojrzenia	na	rzeczywistość.	
Wtedy,	mimo	bardzo	młodego	wieku,	 odczułam	więź	
uczuciową	z	Polską.	
E.R. – A czy przypominasz sobie nasze pierwsze spo-
tkanie?
E.Ch.	 –	Ależ	 tak,	był	 to	 lipiec	1976	 rok,	kiedy	z	mę-
żem	przyjechaliśmy	do	Świętochłowic,	a	Twoi	rodzice	
zabrali	nas	na	wycieczkę	do	Cieszyna,	abyśmy	mogli	
się	poznać.	Te	kilka	godzin	spędzonych	wspólnie	w	tak	
pięknym	mieście	zrobiły	na	nas	duże	wrażenie.	Od	tego	
czasu	zaczęły	się	kontakty	również	młodszej	generacji	
,wizyty	i	rewizyty.	
E.R. – Ja wspominam niezapomniane pobyty u Was  
w Moskwie w 1988 roku i w Taganrogu u Twoich ro-
dziców i babci, która chciała, abym jak najdłużej z nią 
przebywał i opowiadał o losach krewnych. A pobyt  
w Moskwie w 2007 roku z żoną i zwiedzanie przez ty-
dzień od rana do nocy, kiedy poświęcałaś nam część 
urlopu. 
E.R. – Te krótkie odwiedziny w Cieszynie z rodziną 
sprawiły, że to miasto aż tak Cię zauroczyło?

E.Ch.	 –	 Cieszyn	 z	 jego	 historią	 i	 architekturą	 był	
pierwszym	 zabytkowym	 miastem	 europejskim,	 które	
zwiedziłam.	 Atmosfera,	 piękno,	 urok,	 wielokulturo-
wość	Cieszyna	zapadły	w	moim	sercu.	Kiedy	 stanęło	
przede	 mną	 pytanie,	 gdzie	 bym	 chciała	 zamieszkać	 
i	 spędzić	pogodne	 lata	po	 zakończeniu	profesjonalnej	
działalności,	nie	zawahałam	się	ani	przez	moment.	Do-
datkową	 atrakcją	 był	 fakt	 zamieszkania	w	 2013	 roku	

Babcia Helena Fiodorowa która uczyła Lenę 
języka polskiego

1988 rok E Ch i ER na Placu 
Czerwonym w Moskwie
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w	spokojnej	dzielnicy	willowej,	w	budynku	
zaprojektowanym	przez	wybitnego	architek-
ta	 Alfreda	 Wiedermanna.	 Jestem	 tak	 zafa-
scynowana	zabytkami	Cieszyna,	że	na	mojej	
stronie	internetowej	opowiadam	o	Cieszynie	
moim	rosyjskim	przyjaciołom	i	obrazuję	to	
zdjęciami.	
E.R. – Kiedy bywasz w Cieszynie, spotyka-
my się na niedzielnych nabożeństwach w Ko-
ściele Jezusowym. Co Tobą kieruje?
E.Ch.	 –	 Mimo	 to,	 że	 byłam	 ochrzczona	
jako	prawosławna,	nie	uczęszczałam	do	cer-
kwi,	 młode	 pokolenie	 wychowywane	 było	 
w	 ateizmie,	 to	 była	 jedna	 z	 zasad	 państwa	
radzieckiego.	 Najpierw	 Kościół	 Wyższo-
bramski,	 jego	 architektura	 zrobiła	 na	mnie	
duże	 wrażenie.	 Później	 historia	 losów	 tu-
tejszych	 luteran,	 powstania	 Kościoła	 –	 bu-
dowy	 jest	 odzwierciedleniem	 duchowego	
odrodzenia	wzbicia	 się	 ponad	 przeciętność,	
zrozumiałam,	 że	 doprowadziły	 do	 powsta-
nia	 tak	 wybitnego	 domu	 wiary.	 Nabożeń-
stwo	 ewangelickie	 pozwala	 mi	 się	 skupić	
duchowo,	 a	 kazania	 dają	możliwość	 głębo-
kich	 przemyśleń	 o	 sprawach	 zasadniczych,	
ponadczasowych.	Jestem	pełna	podziwu	dla	
aktywności	życia	kościelnego,	chętnie	biorę	
udział	w	koncertach	i	innych	wydarzeniach	
parafialnych.	Moją	wiedzę	 znacząco	 pogłę-
biło	 zwiedzenie	 Muzeum	 Protestantyzmu	 
z	 komentarzem	 kustosza.	 Mam	 też	 sporo	
znajomych,	 z	 którymi	 spotykam	 się	 po	 na-
bożeństwie.	
E.R.	– Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. 

Rozmawiał: Eugeniusz Raabe
P.S.	

Profesor Elena Chefranova otrzymała 27 września 2011 roku w 
Ambasadzie R.P. w Moskwie – „Kartę Polaka”, a w Cieszynie 
wygłosiła trzy prelekcje :

18	lipca	2012	roku	–	„Jaką	drogę	wybiera	dziś	Rosja”	w	Dyskusyj-
nym	Klubie	Propozycji

24	lipca	2012	roku	–	„Jaką	drogę	wybiera	dziś	Rosja”	w	Bibliotece	
Miejskiej	z	Cieszynie

16	lipca	2014	roku	–	„O	czym	mówi	Moskwa”	w	DKP	MZC

E.R.

Po prelekcjiw Dyskusyjnym Klubie Propozycji w 2014 roku

Prof E Chefranova prelekcja w Bibliotece Miejskiej w 2012 roku

Tym razem jako słuchaczka w Domu Narodowym 
luty 2020 rok
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Prof. hab. Ryszard Koziołek 

nowym rektorem Uniwersytetu Śląskiego

	 Kolegium	 Elektorów	 Uniwersytetu	 Ślą-
skiego	 w	 Katowicach	 dokonało	 wyboru	 nowe-
go	 rektora,	który	pokieruje	uczelnią	w	kadencji	
2020-2024.	 Został	 nim	 prof.	 Ryszard	 Koziołek	
(ur.	23	marca	1966	w	Bielsku-Białej,	a	mieszka-
jący	wówczas	w	 Jasienicy)	 dotychczasowy	 pro-
rektor	ds.	kształcenia	i	studentów.	Prof.	Ryszard	
Koziołek	 jest	 literaturoznawcą,	 eseistą,	 profeso-
rem	w	Instytucie	Literaturoznawstwa	UŚ.	Ukoń-
czył	studia	na	UŚ	i	jest	związany	z	tą	uczelnią	od	
ponad	 30	 lat.	 Prof.	 Koziołek	 jest	 autorem	 kon-
cepcji	i	dyrektorem	generalnym	Śląskiego	Festi-
walu	 Nauki	 Katowice,	 jednego	 z	 największych	
wydarzeń	popularnonaukowych	w	Europie.	Rek-
tor	 elekt	 jest	 także	autorem	unikalnej	w	Polsce	 formy	 indywidualnych	
studiów	międzyobszarowych,	 pozwalającej	 studentom	 realizować	 indy-
widualne	 i	 interdyscyplinarne	 ścieżki	 edukacji	 w	 oparciu	 o	 wszystkie	
programy	studiów	w	UŚ.	Prof.	Koziołek	 jest	 także	 laureatem	 licznych	
nagród	–	w	2010	 roku	otrzymał	Nagrodę	Literacką	Gdyni	w	kategorii	
„Eseistyka”	 za	książkę	 „Ciała	Sienkiewicza.	Studia	o	płci	 i	 przemocy”,	
w	2016	 roku	 jego	książka	 „Dobrze	 się	myśli	 literaturą”	 została	uhono-
rowana	Śląskim	Wawrzynem	Literackim,	a	rok	później	odebrał	Nagrodę	
Marszałka	Województwa	Małopolskiego	 i	Prezydenta	Miasta	Krakowa	
im.	Kazimierza	Wyki	za	wybitne	osiągnięcia	w	dziedzinie	eseistyki	oraz	
krytyki	literackiej	i	artystycznej.	Zasiadał	również	w	jury	czterech	kolej-
nych	edycji	Nagrody	Literackiej	Nike,	a	w	2015	roku	pełnił	obowiązki	
przewodniczącego	tego	jury.	Głównym	celem	deklarowanym	przez	rek-
tora	elekta	jest	uzyskanie	dla	UŚ	statusu	uczelni	badawczej.
	 Naszym	czytelnikom	polecamy	szczególnie	ostatnią	książkę	pro-
fesora	 Koziołka	 -	 „Wiele	 tytułów”,	 (Wydawnictwo	 Czarne,	Wołowiec	
2019,	s.	304).	Odnajdujemy	w	niej	wiele	fragmentów	poświęconych		lu-
terańskiemu	doświadczeniu	autora	ze	swojego	dzieciństwa.	Jej	inne	frag-
menty	są	próbą		przedstawienia		specyfi	ki	cieszyńskiej	tradycji,	w	której	
„życie	codzienne	 traktowane	 jako	forma	oporu	przed	kosmicznym	bała-
ganem	nabiera	egzystencjalnej	powagi”.	 	 „Wiele	 tytułów”	 jest	 to	zbiór	
esejów	wychodzących	od	literatury,	ale	docierających	równocześnie	do		
Śląska	 jako	 formy	życia,	 do	 luteranizmu	 i	 katolicyzmu,	 literatury	 jako	
sposobu	 na	wyjście	 ze	 swoich	 przyzwyczajeń,	 po	 to,	 żeby	 umieć	 spo-
tkać	się	z	kimś,	kto	myśli	zupełnie	inaczej	niż	my.	Prof.	Koziołek	fascy-
nująco	opowiada	o	klasyce	–	biorąc	„pod	lupę”	„Lalkę”	czy	„Chłopów”	
i	odkrywa	rzeczy,	o	których	nie	mieliśmy	pojęcia.	Jego	opowieść	łączy	

wielką	 klarowność	 wywodu	 z	 nie	
narzucającą	 się	 erudycją.	Ale	 „Wie-
le	 tytułów”	nie	 jest	 typową	książką	
literaturoznawczą.	 Zamiast	 tekstów	
krytycznych,	 prądów	 i	 typologii,	
znajdziemy	 tu	 fascynujące	 eseje,	

Wybrał i opracował Jan  Król
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w	których	literatura	jest	ściśle	powiązana	z	życiem,	pa-
mięcią	i	doświadczeniem.	Literatura	pozwala,	owszem,	
wyjść	z	siebie,	ale	 też	powrócić	do	siebie	samego,	do	
swojej	 „kałuży”	 z	 dzieciństwa.	 I	w	 tej	 drodze	 ta	 opo-
wieść	 sama	 staje	 się	 literaturą.	W	 eseju	 „Ja	 wybiera-
jąc	los	mój	wybrałem…	śląski”	zawarł	wiele	o	swojej	
szkole	podstawowej	w	Jasienicy,	o	zabawach	na	Młyń-
skiej	Kępie,	o	fabryce	Larysza	i	inne..	Między	innymi	
znajdujemy	tam	taki	fragment:
	 „Najważniejsze	 było	 ściganie	 się	 z	 Jackiem	
w	 lekturze	 Sienkiewicza.	Chyba	w	 szóstej	 klasie	 czy-
taliśmy	Potop	“na	wyścigi”,	codziennie	przepytując	się	
z	treści,	żeby	sprawdzić,	czy	aby	ten	drugi	nie	oszukuje.	
Przemierzanie	 ukochanej	 lektury	 było	 niczym	 brater-
stwo	 broni	 -	w	 fantazji	 identyfi	kacyjnej	 obaj	 byliśmy	
Kmicicami.	Kres	 tej	wspólnoty	nastąpił,	kiedy	dotarli-
śmy	pod	Częstochowę.	Tam	drogi	 lektury	Jacka,	kato-
lika,	i	mojej,	luteranina,	gwałtownie	się	rozdzieliły.	On	
mógł	być	z	Kordeckim	i	Kmicicem	na	murach	klasztoru,	
wysadzać	największą	armatę,	cierpieć	okrutnie	palony	
ogniem,	a	ja	byłem	ze	Szwedami	w	okopach	i	śpiewa-
łem	te,	jak	mówi	Wołodyjowski,	„psie	psalmy”.	Zabo-
lało,	 a	 bardziej	 jeszcze	 uczyniło	 ze	mnie	 nieubłaganą	
konsekwencję	historii	 -	 	 tej	największej,	powszechnej	
sprzed	setek	lat,	ale	i	tej	kameralnej,	lokalnej	i	rodzin-
nej,	której	bohaterowie	dokonywali	przejęcia	wyznania	

lub	byli	konwertytami,	abym	w	rezultacie	ja	musiał	wy-
bierać	między	przywiązaniem	do	Sienkiewicza,	a	dumą	
i	lojalnością	wobec	protestantyzmu.
	 Kto	wie,	czy	wówczas	nie	stałem	się	prawdzi-
wym	czytelnikiem,	czyli	takim,	który	afektywny	odbiór	
literatury	łączy	ze	zdolnością	do	jej	krytyki.	Wiele	lat	
później,	 już	 jako	 badacz	 literatury	 odkryłem,	 że	Sien-
kiewicz,	 jak	 każdy	wielki	 pisarz,	 tworzy	 ideowy	wie-
logłos,	który	udziela	gościny	wielu	różnym	odbiorcom.	
W	Ogniem	i	mieczem	swoistą	afi	rmację	luterańskiego	
etosu	pracy	stanowi	scena,	w	której	regiment	niemiec-
kich	najemników	pod	dowództwem	podpułkownika	Jo-
hana	Wernera	nie	chce	przejść	na	stronę	kozacką		wcze-
śniej	 niż	w	 czerwcu,	 kiedy	 to	 kończy	 się	 ich	 umowa	
z	 Rzeczpospolitą.	W	 chaosie	 anarchii,	 jaka	 wypełnia	
świat	 wojny	 domowej,	 dotrzymywanie	 umowy	wyda-
je	się	absurdem,	zwłaszcza	że	wszyscy	Niemcy	zginą,	
broniąc	 tylko	 honoru	 zawodowego	 żołnierza.	 	Wciąż	
zachwyca	mnie	 ten	 drobny	 epizod.	Dowodzi	 uznania	
autora	 dla	 innych	 wzorców	 heroizmu	 wojennego	 niż	
ten,	 który	 reprezentują	 polscy	 bohaterowie	 powieści.	
Okazywało	się,	że	nawet	coś	tak	potwornego	jak	wojna	
może	 być	miarkowane	 zawodowstwem,	 które	 nie	 po-
zwala	sobie	na	rozpasane	okrucieństwo.	Wiele	tytułów	
str.	276,	277.

Młodzież i dzieci

Młodzieżówka w Ustroniu

	 Z	powodu	obecnej	sytuacji	przez	prawie	3	mie-
siące	różne	wydarzenia	młodzieżowe	(i	nie	tylko)	odby-
wały	się	jedynie	za	pośrednictwem	łączy	internetowych.	
Wybór	 był	 dosyć	 spory	 -	 młodzieżówki,	 wieczory	
chwały,	koncerty,	rozważania	biblijne.	Myślę,	że	każdy	
spokojnie	mógł	wybrać	coś	dla	siebie,	bo	wydarzenia	te,	
mimo	że	odbywały	się	w	trochę	 innych,	nietypowych	
warunkach,	były	naprawdę	dobrze	przygotowane	i	war-
tościowe.	Jednak	brakowało	im	jednej,	bardzo	istotnej	
rzeczy,	na	którą	zresztą	nikt	nie	miał	wpływu.	Myślę,	

że	większość	osób	zgodziłaby	się	ze	mną,	że	siedzenie	
samemu	przed	ekranem	komputera,	 a	wspólne	uczest-
niczenie	w	takich	wydarzeniach	to	naprawdę	ogromna	
różnica,	bo	kiedy	widzimy	jak	wszyscy	razem	łączymy	
się	w	Bogu,	możemy	przeżywać	 to	z	 jeszcze	większą	
siłą.
	 To	wszystko	sprawiło,	że	wiadomość	o	pierw-
szej,	 od	 tak	 długiego	 czasu,	młodzieżówce	 „na	 żywo"	
napełniła	nas	wielką	radością.	W	piątkowe	popołudnie	
5	czerwca	wraz	z	kilkoma	innymi	osobami	spotkaliśmy	
się	pod	cieszyńską	parafi	ą	i	wyjechaliśmy	do	Ustronia,	
gdzie	odbyła	się	młodzieżówka.	Na	miejscu	przywitały	

Edyta Bolek
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nas	 uśmiechnięte	 znajome	 twarze.	 Mimo,	
że	nie	było	zbyt	wielu	ludzi,	wspaniale	było	
znowu	 się	 zobaczyć.	 Oczywiście,	 jak	 to	
bywa	ze	sprzętem,	nie	obyło	się	bez	chwi-
lowych	 problemów	 technicznych,	 ale	 na-
wet	to	nie	przeszkodziło	nam	w	miłym	spę-
dzeniu	 tego	czasu.	Wydarzenie,	w	którym	
uczestniczyliśmy	 nosi	 nazwę	 #inspiracje	 
i	odbywa	się	cyklicznie	co	jakiś	czas.	Była	
to	jego	druga	edycja.	Polega	ono	na	tym,	że	
różne	zapraszane	osoby	opowiadają	o	swo-
jej	 relacji	 z	 Bogiem,	 wartościowych	 prze-
życiach	 i	 przemyśleniach,	 które,	 jak	 sama	
nazwa	wydarzenia	wskazuje,	mają	 nas	 za-
inspirować.	W	tej	edycji	swoją	wyjątkową	
historią	podzielił	się	z	nami	Mateusz	Men-
droch.	Mieliśmy	także	okazję	sporo	wspól-
nie	 pośpiewać.	 Szczególną	 radość	 wzbu-
dziły	„cieszyńskie	szlagiery",	które	królują	
na	naszych	miejscowych	młodzieżówkach.	
Wysłuchaliśmy	 również	 drugiego	 porusza-
jącego	świadectwa,	pokazującego	jak	silna	
może	 być	 nasza	 wiara	 i	 jak	 Bóg	 pomaga	
nam	nawet	w	tych	najcięższych	momentach	
życia.	Po	oficjalnej	części	mieliśmy	trochę	
czasu	na	rozmowy	z	dawno	niewidzianymi	
znajomymi,	a	także	nowymi	osobami.
	 Kiedy	już	wychodziliśmy	z	kościo-
ła,	 naszą	 uwagę	 przykuły	 piękne	 widoki	
tworzone	 przez	 promienie	 zachodzącego	
słońca.	Ta	wspaniała	atmosfera	w	połącze-
niu	 z	 naszą	 spontanicznością	 sprawiła,	 że	 
w	głowach	zrodził	się	pewien	pomysł.	Już	
po	kilkunastu	minutach	staliśmy	na	polanie	
na	 Budzinie	w	Cisownicy,	 sycąc	 oczy	 cu-

downym,	 niezapomnianym	widokiem.	 Zachodzące	 słońce	 oświe-
tlało	okoliczne	pagórki,	pozwalając	nam	doświadczyć,	jak	piękny	
jest	otaczający	nas	świat.
	 Około	 22.00	 zadowoleni	 ze	 świetnie	 spędzonego	 czasu,	
wróciliśmy	do	Cieszyna.
	 Te	niezwykłe	chwile	spędzone	w	miłym	towarzystwie,	na	
dodatek	po	takiej	przerwie,	na	długo	zapadną	mi	w	pamięci.	Myślę,	
że	dla	nas	wszystkich	było	to	wyjątkowe,	w	pewien	sposób	wycze-
kiwane	wydarzenie,	więc	tym	bardziej	miło	je	zapamiętamy.
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Młodzieżowy Wieczór Uwielbienia w Dzięgielowie

	 Nadejście	 pandemii	 koronawirusa	 pogrzebało	
wiele	 spotkań	 młodzieżowych	 i	 imprez	 stworzonych	 
z	myślą	o	młodych	w	kościele,	zaplanowanych	na	wio-
snę.	Na	szczęście	młodzieżówki	udało	się	przenieść	do	
rzeczywistości	 wirtualnej	 i	 od	 30	 marca	 do	 23	 maja	
były	organizowane	co	dwa	 tygodnie	 spotkania	online,	
na	zmianę	przez	grupy	ze	Skoczowa	i	Cieszyna.	Choć	
programy	 te	 cieszyły	 się	 dużą	 popularnością	 i	 trzeba	
przyznać,	że	organizatorzy	za	każdym	razem	starali	się,	
by	 przekaz	 transmisji	 był	 jak	 najsprawniejszy	 i	 przy-
jemny	do	oglądania	w	domowym	zaciszu,	to	jednak	nie	
były	one	w	stanie	w	pełni	zastąpić	roli	cotygodniowych	
spotkań	w	parafiach.	Dlatego	 też,	gdy	pojawiła	się	 in-
formacja	o	 tym,	że	parafia	w	Dzięgielowie	6	czerwca	
organizuje	 Młodzieżowy	Wieczór	 Uwielbienia	 w	 tra-
dycyjnej	formie,	sprzed	wybuchu	epidemii,	członkowie	
cieszyńskiej	młodzieżówki	natychmiast	 zadeklarowali	
swój	udział	w	wydarzeniu.
	 Grupka	 pod	 opieką	 Mateusza	 Mendrocha	 po-
stanowiła	 wybrać	 się	 do	 Dzięgielowa	 na	 rowerach.	
Pomysł	 ten	 idealnie	wpasował	się	do	pięknej	 tamtego	
dnia	 pogody.	 Uczestnicy	 spotkania	 szczęśliwie	 i	 bez-
piecznie	 trasą	 przez	 Puńców	 dojechali	 pod	 kościół	 
w	Dzięgielowie.	Na	miejsce	przybyli	także	przedstawi-
ciele	młodzieżówek	m.in.	 z	Ustronia,	Goleszowa	 czy	
Skoczowa.	 W	 uwielbieniu	 zebranych	 poprowadziła	
Marta	Cienciała,	a	słowem	podzielił	się	Mateusz	Men-
droch.	Spotkanie	odbywało	się	niecały	tydzień	po	czę-
sto	pomijanym,	ale	z	punktu	widzenia	człowieka	wie-
rzącego	 niezwykle	 istotnym	 Święcie	 Zesłania	 Ducha	
Świętego,	dlatego	prowadzący	skupił	się	na	roli	Ducha	
Świętego,	jaką	odgrywa	w	kształtowaniu	naszych	serc.	
Bo	 to	 właśnie	 Duch	 Święty	 sprawia,	 że	 odczuwamy	
chęć	modlitwy,	czujemy	potrzebę	uczestniczenia	w	spo-
tkaniach	młodzieżowych,	nabożeństwach	i	angażujemy	
się	w	życie	Kościoła.	Pomaga	nam	w	utrzymaniu	relacji	
z	innymi	wierzącymi	oraz	zachęca	do	głoszenia	Ewan-
gelii	w	sercach	tych,	którzy	żyją	w	oddaleniu	od	Boga.	
Daje	 nam	 też	 siły	 na	 osobistą	walkę	 z	 grzechem,	 np.	 
z	pokusami	i	skłania	nas	do	czynienia	dobrych	uczyn-
ków.	Przede	wszystkim	jednak	zachęca	nas	do	osobistej	
lektury	Pisma	Świętego,	jego	studiowania	i	wdrażania	

Krzysztof Londzin

w	życie	jego	nauki.	Nie	wolno	Go	lekceważyć,	trzeba	
być	pewnym	istnienia	Ducha	Świętego!
	 Po	uroczystości,	na	której	zgromadziło	się	oko-
ło	 60	 osób,	 pozbawiona	 możliwości	 kontaktu	 przez	
ostatnie	 trzy	miesiące	młodzież	mogła	chwilę	ze	sobą	
porozmawiać,	 a	 w	 przypadku	 cieszyńskiej	 grupy	 spę-
dzić	 razem	 czas	 także	 w	 drodze	 powrotnej	 na	 rowe-
rach.		
	 Spotkanie	 to	 wlało	 dużo	 nadziei	 w	 serca,	 że	
ciężki	dla	grup	młodzieżowych	okres	kwarantanny	po-
woli	dobiega	końca.	Radość	była	jeszcze	większa,	gdy	
okazało	się,	że	cieszyńska	parafia	zapowiedziała	orga-
nizację	spotkania	młodzieżowego	także	w	rzeczywistej	
formie	już	w	najbliższy	piątek.	Uwielbienie	w	Dzięgie-
lowie	uświadomiło	nam,	jak	bardzo	cenne	były	i	są	na-
dal	dla	nas	spotkania	młodzieżowe.
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LOTE 
SPTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Nietypowo	 w	 tym	 roku	 czerwiec	
w	 szkołach	 ponadpodstawowych	 był	 zdomi-
nowany	 przez	 egzaminy	 maturalne.	 Od	 8-25	
czerwca	 maturzyści	 LOTE	 przystępowali	 ko-
lejno	do	wybranych	przez	siebie	egzaminów	pi-
semnych.	W	sumie	67	absolwentów	przystąpiło	
do	21	pisemnych	egzaminów	na	poziomie	pod-
stawowym	i	rozszerzonym.	To	one	zadecydują	o	
tym,	na	jaki	wymarzony	kierunek	studiów	będą	
mogli	aplikować.	W	związku	z	pandemią	w	tym	
roku	zrezygnowano	z	egzaminów	ustnych,	a	 te	
pisemne	były	zorganizowane	w	bezpieczny	spo-
sób,	zgodnie	z	określonym	reżimem	sanitarnym.	
Wyniki	 zostaną	 opublikowane	 przez	 Centralną	
Komisję	Egzaminacyjną	11	sierpnia.
	 Także	dla	pozostałych	uczniów	skończył	
się	ten	trudny	rok	szkolny,	zdominowany	przez	
zdalne	nauczanie.	Niemniej,		tak	jak	w	ubiegłych	
latach	 została	 przeprowadzona	 klasyfi	kacja,	 zo-
stały	 wydrukowane	 świadectwa,	 dla	 uczniów	
wyróżnionych	zostały	zakupione	nagrody	książ-
kowe	i	…		rozdane	wirtualnie.	Oto	wyniki	klasy-
fi	kacji:
	 Do	 klas	 pierwszych	 i	 drugich	 w	 roku	
szkolnym	2019/2020	 uczęszczało	 166	 uczniów.	
Wśród	nich	46	uzyskało	świadectwo	z	wyróżnie-
niem	 –	 czyli	 ze	 średnią	 co	 najmniej	 4,75.	Naj-
wyższą	średnią	w	4-letnim	liceum	uzyskał	uczeń	
klasy	1b	–	Joel	Kojma	–	5,50;	natomiast	w	3-let-
nim	liceum	–	uczeń	klasy	2a	–	Mikołaj	Kisiała	
–	5,30.
	 W	 klasie	 1a	 uczniowie	 wyróżnieni	 to:	
Marta	Chudecka,		Kuczera	Dominika,	Wołoszyn	
Anabel	 ,	 Kulik	 Ewa,	 Chybiorz	 Michał,	 Bertin	
Milena,	Woltman	Olaf,	Kliś	Kamil,	Szlajss	Mo-
nika.	Średnia	klasy	1a	wynosi	4,43.	
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Szkoła Podstawowa TE

W	klasie	1b	uczniowie	
z	najwyższą	średnią	to:	
Talik		Nina,	Kojma	Joel,	
Barszczak	 Katarzyna,	
Woźniak	 Marta,	 Kulik	
Agnieszka,	 a	 średnia	
klasy	wynosi	–	4,35.
W	klasie	1c	najwyższy-
mi	osiągnięciami	mogą	
poszczycić	 się:	 Gła-
dysz	 	Żaneta,	Wiencek	
Joanna,	 Gocman	 Mar-
tyna,	Warzecha	Justyna.	
Średnia	klasy	-	4,09.
W	 klasie	 1d:	 Zgondek				
Maciej,	 Kowalski	 Ma-
teusz,	 Lipka	 Michał,	
Szewczyk	Julita,	Hanzel	Julia,	Pinkas	Samantha,	Panek	
Paulina,	Bogdał	Dominika.	Średnia	klasy		-	4,25.	
W	klasie	1e:	Bolek				Edyta,	Gomola	Karolina,	Iwanek	
Tomasz,	 Kleczek	Hubert,	 Łośko	Oliwia,	Mikołajczyk	
Marcin,	 Swakoń	 Mikołaj,	 Kisza	Aleksandra.	 Średnia	
klasy	–	4,49.
	 W	klasie	2a	-	Gluck	Wiktoria,	Dorda	Martyna,	
Duchniak	Adrian,	Król	Natalia,	Szeliga	Łukasz,	Kisiała	
Mikołaj,	Gabryś	Zuzanna.	Średnia	klasy	–	4,35
W	klasie	 2b	 -	Sodzawiczny	 	Mikołaj,	Donocik	 Jakub,	
Parchańska	Anna,	 Swakoń	 Nikodem,	 Grzonka	 Jakub.	
Średnia	klasy	–	4,33.
	 Jednak	 dla	 nas	 w	 LOTE	 zawsze	 obok	 wyni-
ków	liczą	się	relacje	i	atmosfera.	I	tych		bezpośrednich	
kontaktów	bardzo	nam	brakowało	w	ostatnich	miesią-
cach.	Chociaż	właśnie	 dzięki	 nim	 poradziliśmy	 sobie	
w	czasie	izolacji.	Mam	nadzieję,	że	kolejny	rok	szkol-
ny	 będziemy	 mogli	 rozpocząć	 w	 budynku	 szkolnym	 
i	szybko	zapomnieć	o	trudnym	czasie	pandemii.	Jednak,	
gdyby	znów	przyszło	nam	prowadzić	naukę	zdalnie,	to	
jesteśmy	do	tego	przygotowani.	Dzięki	wielu	opiniom,	

zarówno	 uczniów	 jak	 i	 rodziców,	 wiemy	 co	 wyszło	
nam	świetnie,	a	co	musimy	poprawić.	Jesteśmy	w	sta-
nie	szybko	przestawić	się	na	nauczanie	online,	chociaż	
nikomu	tego	nie	życzę.	
	 TRWA	REKRUTACJA	DO	LOTE.	WSZYST-
KICH	ABSOLWENTÓW	KLAS	 ÓSMYCH	 ZAPRA-
SZAM	DO	ZAPOZNANIA	SIĘ	Z	NASZĄ	OFERTĄ.	
U	NAS	KAŻDY	ZNAJDZIE	SWOJE	MIEJSCE!

lote.tecieszyn.pl 

znajdziesz nas także na facebooku.

 Z okazji rozpoczynających się waka-
cji wszystkim Nauczycielom, Rodzicom życzę 
dużo odpoczynku, a Uczniom bezpiecznie spę-
dzonego czasu. Dbajcie o siebie!

Aleksandra Trybuś-Cieślar

	 Skończył	 się	 rok	 szkolny	 2019/2020.	 Za	 nami		
zrealizowane	 zadania,	 warsztaty,	 konkursy,	 wyjścia	 do	
różnych	 instytucji	 i	 czas	 nauki	 zdalnej.	 Podsumowując,	
można	określić	ten	rok	jako	trudny,	ze	względu	na	panują-
cą	pandemię.		Ogłoszenie	zagrożenia	epidemiologicznego	
spowodowało	zmianę	w	organizacji	nauczania	i	przejście	
na	 pracę	 zdalną.	Na	 początku	wiązało	 się	 to	 z	 różnymi	
ograniczeniami	 (brakiem	sprzętu,	dostępem	i	prędkością	
do	 internetu).	 Nauczanie	 zdalne	 spowodowało	 koniecz-

Spotkanie z Adamem Bieleszem
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ność	 uzupełnienia	 kompetencji	 informatycznych.	 Na-
uczyciele	 korzystali	 z	 różnych	 szkoleń	 zewnętrznych,	
a	 także	 prowadzonych	 przez	 naszych	 nauczycieli	 we-
wnętrznie.	Przeszkoliliśmy	też	naszych	uczniów.	Z	cza-
sem	system	pracy	zdalnej	został	opanowany.	
	 Kiedy	w	 	 ostatnim	 tygodniu	maja	wróciliśmy	
do	 szkoły,	 prowadziliśmy	 zajęcia	 opiekuńczo-wycho-
wawcze	 z	 elementami	 dydaktycznymi.	Był	 to	 już	 jed-
nak	 inny	 czas	 dla	 dzieci,	 które	wróciły	 do	 szkoły	 po	
przeszło	2	miesiącach	i	musiały	zastosować	się	do	obo-
wiązujących	procedur	sanitarnych.	Mamy	nadzieję,	że	
we	 wrześniu	 wrócimy	 do	 SPTE	 i	 będziemy	 kontynu-
ować	nauczanie	w	systemie	stacjonarnym.
	 Pomimo	 że	 większość	 zaplanowanych	 warsz-
tatów,	konkursów	ze	względu	na	zawieszenie	zajęć	się	
nie	odbyła	się,	to	udało	się		przeprowadzić		ogólnopol-
ski	konkurs	matematyczny	KANGUR	-	w	formie	onli-
ne,	do	którego	przystąpili	uczniowie	z	klas	2-8.	Wynik	
bardzo	 dobry	 uzyskał	 Filip	 Glajcar,	 natomiast	 wyróż-
nienie:	 Zofia	 Jackowska,	 Krzysztof	 Kłoda,	 Zuzanna	
Sikora,	Joanna	Wysocka,	Magdalena		Chrapek,	Fausty-
na	Kożdoń,	Milena	Zawada,	Martyna	Słowiok,	Emilia	
Michalska,	Paweł	Teper,	Katarzyna	Kaczmarek,	Kinga	
Weber,	Paweł	Wojacki.																																																					
	 W	ostatnim	 tygodniu	nauki	zorganizowaliśmy	
dla	uczniów	spotkania	online	o	różnej	tematyce:

„Co warto wiedzieć o pomaganiu” - spotkanie z ratow-
nikiem medycznym Adamem Bieleszem

„Trochę po polsku, trochę po angielsku, ale z Wiedźmi-
nem w roli głównej” - spotkanie z tłumaczem  Davidem 
Frenchem,
„Lot samolotem z misjonarką na Papuę Nową Gwineę” 
- spotkanie z  Danutą Ostruszką z CME w Dzięgielowie, 
„W rytmie hip-hopu” - spotkanie z nauczycielem wycho-
wania fizycznego Maciejem Pastuchą 

„Doradztwo zawodowe” - spotkanie z pedagogiem 
Agnieszką Liberdą,
„Na ludowo po cieszyńsku” - spotkanie z dyrektorem 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej - Karoliną 
Małysz-Tulec,
„O podróżowaniu bez biura podróży” - spotkanie z na-
uczycielem geografii – Gabrielą Waliczek.
	 Uczniowie	 aktywnie	 uczestniczyli	 w	 spotka-
niach	 mogli	 się	 dowiedzieć	 wielu	 ciekawych	 rzeczy	 
o	 nieznanych	 zakątkach	 	 świata,	 o	 folklorze,	 o	 ulicz-
nym	tańcu,	który	daje	możliwość	wyrażenia	ekspresji,	
własnej	inwencji	i	pomysłowości.	Nasi	absolwenci	mo-
gli	jeszcze	porozmawiać	o	wyborze	dalszego	kierunku	
kształcenia	i		posłuchać	prelekcji	w	języku	angielskim	
na	temat	WIEDŹMINA	-	popularnego	bohatera	książek	
Andrzeja	 Sapkowskiego.	 Spotkanie	 było	 prowadzone	 

w	języku	angielskim,	a	uczniowie	dowiedzieli	 się	nie	
tylko	o	tłumaczeniu,	ale	także	o	samej	współpracy	Da-
vida	Frencha	z	autorem	książek.																																																																																																																																										
	 Dzięki	 „podróży”	 na	 Papuę	 Nową	 Gwineę	
dzieci	 poznały	 historię	misjonarki,	 a	 także	 dowiedzia-
ły	się	na	czym	praca	misjonarska	polega.	Nie	zabrakło	
śpiewu	i	dociekliwych	pytań.																																																																																																	

Spotkanie z Maciejem Pastuchą

Spotkanie z Danusia Ostruszką

Spotkanie z Karoliną Małysz-Tulec
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	 Rok	 szkolny	 zakończyliśmy	 26	
czerwca	2020	r.	Nie	było	uroczystego	zakoń-
czenia	roku	szkolnego,	ze	względu	na	pande-
mię.	Wychowawcy	rozdali	świadectwo	tym	
uczniom,	 którzy	 zdeklarowali	 się	 na	 przyj-
ście	do	szkoły.	Pozostali	będą	mogli	odebrać		
świadectwo	 w	 ostatnim	 tygodniu	 sierpnia	
lub	we	wrześniu.	W	tym	roku	szkolnym	bar-
dzo	dużo	uczniów	otrzymało	 świadectwo	z	
wyróżnieniem.	 Do	 najlepszych	 w	 klasach	
4-8	należą:
4a:	 Fabian	 Brandys	 ,	 Zuzanna	 Buszydlik,	
Magdalena	 Chrapek,	 Maciej	 Kowalczyk,	
Natalia	 	Madzia,	 	Lena	Pasterny,	 	Nikodem	
Rybarski,	 	Paulina	Sznajder,	 	Martyna	Szot,		
Noemi	Walica,		Milena	Zawada,
4b:	Jacek	Bożek,	Kalina	Czyż,	Iga	Kawulok,	
Beniamin	 Kościuk,	 Natan	 Kościuk,	 Fausty-
na	Kożdoń,	 Remigiusz	 Przybyło,	 Julia	 Sło-
bodzian,	 Milena	 Swakoń,	 Hanna	 Sydorak,	
Jakub	Turek,	Filip	Tyrna,	Emilia	Winkowska,	
Filip	Wojtyczko
5a:	Iwo	Aszkiełowicz,	Aleksandra	Bogaczyk,	
Kajetan	Glajcar,	Nikola	Górniak,	Maja	Gru-
siecka,	Wiktor	Kiełkowski,	Zuzanna	Korcz,	
Jakub	 Krettschmann,	 Maja	 Lizak,	 Emilia	
Michalska,	Martyna	Raczek,	Michał	Sikora,	
Martyna		Słowiok,	Paweł	Wenglorz
5b:	Oskar	Chłodek,	Maria	Chłopek,	Wiktor	
Gawlikowski,	 Iga	 Hanczaruk,	 Adam	 Jaro-
szek,	 Piotr	 Klukowski,	 Milena	 Kozieł,	 Iga	
Krzyżak,	 Sara	Madzia,	Maria	Mól,	 Olivier	
Niżnikiewicz,	 Milena	 Olszar,	 Anastazja	
Ożga,	Natalia	Stefka,	Jan	Wojewodzic,	Maja	
Wójcik,	Julia	Zawada
6a:	 Jakub	 Bogaczyk,	 Piotr	 Bożek,	 Julia	
Fuchs,	 Aleksander	 Hansel,	 Lena	 Koczoń,	
Adam	Madzia,	Lena	Pustówka,	Szymon	Sie-
kierka,	Paweł		Teper,		Anna	Twardzik
6b:	 Emilia	 Dorda,	 Oskar	 French,	 Hanna	
Fuchs,	 Jan	 Górniak,	 Katarzyna	Kaczmarek,	
Adam	Lipka,	Jakub	Michalik,	Piotr	Parchań-
ski,	 Maja	 Urbanek,	Aleksandra	Wajda,	 Mi-
chał,	Fabian	Wojnar
7a:	Hubert	Banot,	Emilia	Czauderna,	Zuzan-
na	 Jackowska,	 Wiktoria	 Krystek,	 Zuzanna	
Krzyżanowska,		Adrian	Łyżbicki,	Estera	Wa-
lica,	Marcin	Wisełka
7b:	 Kinga	 Fedrizzi,	 Marta	 Górnik,	 Oliwia	
Gabryś,	Michalina	Ondrzejek,	Marta	Paster-
ny,	 Justyna	 Pelar,	 Filip	Radziszewski,	 	Ma-

tylda	Sikora,	 Jan	Słobodzian,	Kinga	Weber,	Antonina	Woźniak,	
Filip	Zasada
8a:	 Zuzanna	 Fuchs,	 Wiktoria	 Gerula,	 Agata	 Jaroszek,	 Amelia	
Koło,	Katarzyna	Machej,
Wiktoria	 Majchrowska,	 Nikola	 Niżnikiewicz,	 Martyna	 Rozum,	
Wojciech	Szwed,	Anna	Wąs,	Aleksandra	Wrona,	Zuzanna	Żydek
8b:	 Krzysztof	 Barcz,	 Zuzanna	 Biesok,	 Tola	 Glajcar,	 Nela	 Kra-
jewska,	Michał	Król,	Leon	Młynek,	Tymoteusz	Pękowski,	Maja	
Sikora,	 Marianna	 Sowa,	 Weronika	 Stasica,	 Wiktoria	 Urbanek,	
Paweł	Wojacki.

„Na świadectwach wzbici w radość odlecieli uczniowie,
Drży powietrze po ich śmigłym zniku…”

Julian Przyboś „Lipiec”

 Istotnie	nasi	uczniowie	wyfrunęli	z	SPTE	uśmiechnięci,	
zadowoleni,	że	w	końcu	rozpoczynają	się	wakacje.	Pożegnaliśmy	
też	 	 naszych	 ósmoklasistów,	 których	 czeka	 dalsza	 droga	 edu-
kacyjna.	 Jesteśmy	 przekonani,	 że	 wiedza,	 zdolności	 rozwijane	 
w	SPTE,	zaprocentują	w	przyszłości.
	 Życzymy	 wszystkim	 słonecznych,	 ciepłych,	 zdrowych	
wakacji	i	do	zobaczenia	w	nowym	roku	szkolnym.																																																							

                                                      Joanna Gibiec 
Dyrektor SPTE

P.S. Jeśli ktoś z Państwa myśli o nowym roku szkolnym, zachę-
camy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na stronie 
internetowej szkoły www.spte.tecieszyn.pl

 

Spotkanie z Gabrielą Waliczek

Spotkanie z Davidem Frenchem
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Kącik dla dzieci
Beata Janota

Znowu są wakacje. 

Tak, macie rację wa-

kacje znowu są!

Jak	wam	się	wydaje	czy	Pan	Bóg	po-

jedzie	gdzieś	na	wakacje?	Zaznaczcie	

odpowiedni	wyraz.

TAK                   
NIE

Jak	odpoczywacie	w	wakacje?	Pamię-

tajcie	nauka	musi	być	odpowiednio	

przeplatana	okresami	odpoczynku.

1.	...............................................................
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2.	...............................................................

3.	...............................................................
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6.	...............................................................

5.	...............................................................

4.	...............................................................
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     Pewnego	razu,	w	 trakcie	kazania	podczas	nabożeństwa	na	zakończenie	 roku	szkolnego,	ośmiolet-
ni	Borys	zapytał	księdza:	„Czy	Pan	Bóg	jeździ	gdzieś	na	wakacje?”.	Wywołało	to	oczywiście	śmiech	 
w	całym	kościele.	Koledzy	i	koleżanki	Borysa	śmiali	się	tak	głośno	i	tak	długo,	że	nie	można	było	kon-
tynuować	kazania,	ksiądz	też	się	śmiał.	Ubawieni	byli	nawet	rodzice	obecni	na	nabożeństwie.	Tylko	ko-
lega	Borysa,	dziewięcioletni	Nikodem,	kiedy	wszyscy	się	śmiali,	podniósł	rękę	wysoko	w	górę.	Ksiądz	
podszedł	i	podał	mu	mikrofon,	a	on	stwierdził,	że	to	pytanie	nie	jest	wcale	takie	śmieszne.	Odważnie	
powiedział,	że	zna	odpowiedź.	W	całym	kościele	zapanowała	cisza.	Wszyscy	byli	bardzo	ciekawi	co	też	
powie.	Tymczasem	Nikodem	głośno	 i	odważnie	udzielił	odpowiedzi,	prawie	krzycząc	do	mikrofonu:	
„Tak!	Pan	Bóg	jedzie	na	wakacje,	ale	pod	warunkiem	że	my	Go	ze	sobą	zabierzemy,	a	nie	zostawimy	
w	domu!”.	W	całym	kościele	nikt	już	się	nie	śmiał.	Zrobiło	się	bardzo	cicho.	A	rodzice	Nikodema	byli	
dumni,	że	mają	tak	mądrego	syna.

Uzupełnij brakujące wyrazy.

Chodzę	do	….................,	różne	….................	zbieram:
….................	i	….................,	i	….................	nieraz.	
Uczę	się	dzielnie	od	….................	do	….................,

Lecz	ciągle	po	….................	mi	….................	taki	motyw,	
że	jeszcze	tylko:	wrzesień,			....................,	listopad,		
	....................			,			....................,	luty,			….................,			

….................			,			….................,				….................	i			….................

„Idźcie wy sami osobno na miejsce 
pustynne i odpocznijcie nieco"

 Mk 6,31

•	 piątku
•	 głowie
•	 jedynki
•	 październik
•	 styczeń
•	 	marzec
•	 	szóstki
•	 wakacje!

•	 piątki
•	 szkoły		
•	 grudzień
•	 maj
•	 poniedziałku
•	 stopnie
•	 kwiecień
•	 czerwiec
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	 Takie	 słowa	 wypowiada	 	 Pan	 Jezus.	
Mówi	je	do	Apostołów,	ale	one	i	dziś	dla	nas	
są	 aktualne.	 Pan	 Jezus	 mówi	 tak,	 ponieważ	
naprawdę	 troszczy	 się	 o	 nas.	 Apostołowie	 
są	zmęczeni,	nie	nadążają	z	pracą,	mają	dość.	
Pan	 Jezus	 wie,	 że	 człowiek	 nie	 jest	 maszy-
ną,	nie	może	ciągle	pracować,	nie	żyje	po	to,	 
by	 tylko	 pracować.	 Dlatego	 pozwala,	 ale	
wręcz	 nakazuje	 swoim	 uczniom	 wyjazd	 
na	odpoczynek.
	 Przypomnijcie	 sobie	 ostatni	 dzień	
szkoły	 jak	 wracaliście	 ze	 świadectwem	 
w	 ręku	 każdy	 z	was	wiedział,	 że	 czeka	was	
zasłużony	odpoczynek.	Różne	mamy	pomysły	
na	wakacje	 i	w	 różne	miejsca	 jedziemy.	Wa-
kacje	to	taki	piękny	czas	mający	jednak	jedną	
wadę	–	to	co	fajne	kiedyś	musi	się	skończyć.	
Wtedy	wracamy	do	szkoły,	do	różnych	innych	
zajęć.	Warto	już	na	samym	początku	wakacji	
pomyśleć	o	tym,	co	mówili	Borys	i	Nikodem:	
czy	Pan	Bóg	też	jedzie	na	wakacje?

„Tak! Pan Bóg jedzie 

na wakacje, ale pod 

warunkiem, że my Go 

ze sobą zabierzemy, 

a nie zostawimy  

w domu!”
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Informacje, ogłoszenia, reklamy
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Drodzy Melomani!

 Znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości, z którą staramy 
się mierzyć najlepiej jak potrafimy. Szukając sposobów na powrót do tak 
zwanej „normalności”, nie można przejść obojętnie obok tegorocznej edy-
cji festiwalu Koncerty Wyższobramskie. 
 Czekają nas wspaniałe cztery wieczory, wypełnione najpiękniej-
szą muzyką. Koncertem inaugurującym będzie recital Jakuba Garbacza, 
który odbędzie się 12 lipca o godzinie 19:00. Kolejne koncerty dokładnie 
w dwutygodniowych odstępach (pora bez zmian) to koncert kameralny, 
w którym usłyszymy organy w połączeniu z trąbką (26 lipca), tradycyj-
ny koncert pokazujący nieco lżejsze podejście do organów (9 sierpnia) 
oraz finałowy recital mistrzowski (23 sierpnia)  w wykonaniu Tomasza 
Orlowa, znakomitego wirtuoza i wybitnego improwizatora. Szczegóły na 
plakatach oraz na stronie festiwalu.
 Zapowiada się niezwykły festiwal, a my jak zawsze liczymy na 
Państwa niezawodną obecność. 

Wojciech Wantulok
Dyrektor artystyczny festiwalu

Wynajmę 
małe mieszkanie składające się: z dwóch pokoi, kuchni i łazienki, 

osoby zainteresowane są proszone o kontakt telefoniczny pod nume-
rem: 793 877 683

Zapraszamy na 39 Pamiątkę Poświęcenia 
Kościoła Świętej Trójcy w Bażanowicach,

która odbędzie się 30 sierpnia.
Uroczystości rozpoczną się 

Porankiem Pieśni Religijnej o godzinie 8:30, 
w trakcie którego wystąpią:

Wyższobramski Chór Kameralny
Jerzy Hławiczka

miejscowy chór mieszany
O godzinie 10:00 rozpocznie się uroczyste nabożeństwo, 

w trakcie którego Słowem Bożym służył będzie 
ks. Piotr Janik z Wieszcząt Kowali.

Zapraszamy!
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Księgarnia WARTO poleca:

 Drodzy Czytelnicy przed nami wyczekane wakacje, niejeden wybiera się w różne zakątki Pol-
ski czy zagranicy, jednak zawsze WARTO zabrać ze sobą dobrą książkę przeznaczoną dla Waszych ko-
chanych pociech oraz dla Was. Oto polecane książki do przeczytania, czyli książki na tegoroczne wakacje. 
Zerknijcie i zobaczcie, że WARTO się w nie zaopatrzyć. Są tutaj książki lekkie, które się niemal połyka  
w jedną noc przy zachodzie słońca, są też takie, które zostają w pamięci oraz te przy których urywa się 
każdą wolną chwilę by doczytać choćby jeden akapit. Zatem polecamy ciekawe pozycje, które znajdują 
się w chrześcijańskiej księgarni WATRO na Wyższej Bramie. Serdecznie zapraszamy!!!

Redakcja

Domy dla Bezdomnych - Cena:	69	zł
	 To	 niezwykle	 przejmująca	 opowieść	 o	 sile	 miłości,	 bezgranicznej	 ufności,	 
a	przede	wszystkim	o	niezliczonej	 ilości	wysłuchanych	modlitw.	We	wstępie	książki	
czytamy:	 „Ewa	 von	Tiele-Winckler,	 jedna	 z	 najbardziej	 rozpoznawalnych	Górnoślą-
zaczek	na	całym	świecie,	w	1909	roku	stanęła	przed	poważnym	wyzwaniem.	Do	za-
łożonej	 przez	 nią	w	Miechowicach	 charytatywnej	 instytucji	 przychodziło	 coraz	wię-
cej	próśb	o	przyjęcie	kolejnych	potrzebujących	natychmiastowej	pomocy	dzieci.	Ewa,	
analizując	sytuację,	wpadła	na	pomysł	zorganizowania	sieci	domów	dla	bezdomnych	
dzieci	–	specjalnych	placówek,	w	których	dach	nad	głową,	fachową	pomoc	oraz	opie-
kę	znalazłyby	dzieci	osierocone,	porzucone	 i	wyrwane	z	najtrudniejszych	środowisk.	
Koncepcja	spotkała	się	z	dużym	zainteresowaniem.	Kilka	 tygodni	od	opublikowania	 
w	 chrześcijańskiej	 prasie	 informacji	 o	 problemie	 i	 idei	 domów	Tiele-Wincklerówna	
otrzymała	w	darze	pierwszą	nieruchomość,	gdzie	mogła	zorganizować	modelową	pla-
cówkę”.	To	początek	historii,	której	ciąg	dalszy	znajduje	się	w	tej	właśnie	książce,	napi-
sanej	głównie	w	formie	pamiętnika	i	listów.	Jest	ona	tylko	częścią	całej	historii	miecho-
wickiej	Ostoi	Pokoju,	którą	Matka	Ewa	opisała	w	książce	„Nicht	unmöglich!”,	wydanej	
po	raz	pierwszy	na	krótko	przed	jej	śmiercią,	bo	zawiera	wyłącznie	tłumaczenie	części	
poświęconej	Domom	dla	Bezdomnych.

Radość wbrew przeciwnościom -	44,99	zł
	 Jesteśmy	powołani,	by	żyć	i	być	cudownie	radośni.
Wszyscy	 poświęcamy	 mnóstwo	 energii	 na	 szukanie	 szczęścia,	 ale	
przeważnie	nie	potrafimy	go	utrzymać.	Gdy	przychodzi	realne	życie,	
okoliczności	wywołują	w	nas	emocjonalną	karuzelę.	Biblijne	wezwa-
nie	 „zawsze	 się	 radujcie”	 brzmi	 niemal	 szaleńczo	 i	 niepraktycznie.	
Nie	musi	tak	jednak	być.
	 Radość	jest	dla	nas	–	radość	na	przekór	naszemu	zbankruto-
wanemu	światu.	Nie	jest	ona	szczęściem	na	sterydach,	lecz	nieugiętą	
wiarą,	że	smutek	i	żal	nie	mają	ostatniego	słowa.	Jest	to	nieustępliwa	
determinacja,	by	być	obecnym	w	każdych	okolicznościach	i	interpre-
tować	zarówno	dobro,	jak	i	smutek	w	świetle	nieba.
	 W	 Radości	 wbrew	 przeciwnościom	 Stasi	 Eldredge	 zapra-
sza	nas	z	odwagą,	otwartością	i	wrażliwością	w	sferę	sięgającą	dalej	
niż	smutek	i	szczęście.	Pokazuje	nam,	jak	przyjąć	postawę	świętego	
sprzeciwu,	który	ani	nie	wypiera,	ani	nie	uśmierza	bólu,	lecz	ośmiela	
się	żyć	z	ufną	i	niezachwianą	nadzieją.
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Co z tym małżeństwem?	-	19,90	zł
	 Niilo	i	Päivi	Räsänen,	fińskie	małżeństwo,	autorzy	tej	książki,	
sięgają	do	biblijnego	obrazu	małżeństwa.	Piszą	o	miłości	jako	o	czymś	
pięknym	i	twórczym,	a	o	małżeństwie	jako	przestrzeni,	w	której	może	
się	ona	bezpiecznie	manifestować	i	rozwijać.	Wykazują,	że	nieprawdą	
jest,	iż	Pismo	Święte	mówi	źle	o	seksie,	polemizują	też	z	innymi	poglą-
dami.
	 Czy	nazwanie	kobiety	„odpowiednią	pomocą”	oznacza,	że	peł-
ni	ona	drugorzędną	rolę	w	małżeństwie?	Czy	Pismo	Święte	sankcjonuje	
patriarchat?	Co	 oznacza,	 że	 kobieta	 i	mężczyzna	 są	 różni,	 ale	 równi	
sobie?	Na	te	i	wiele	innych	pytań	autorzy	starają	się	udzielić	zwięzłych	
odpowiedzi.	Włączają	się	w	ten	sposób	w	szeroką	dyskusję,	która	toczy	
się	dziś	z	udziałem	teologów,	psychologów,	socjologów	i	przedstawicie-
li	innych	dziedzin.	W	Polsce	dyskusja	ta	nabiera	tempa.	W	ciągu	ostat-
nich	 dziesięcioleci	 staliśmy	 się	 uczestnikami	 intensywnych	 przemian	
obyczajowych	i	kulturowych,	które	są	świetną	okazją	do	przemyślenia	
zastanej	rzeczywistości,	charakteru	międzyludzkich	więzi	i	do	zadania	
pytania	o	fundament	chrześcijańskiej	wspólnoty	kobiety	i	mężczyzny.

Tajemnica babci Teimy	-	34,90	zł
	 „Tajemnica	babci	Teimy”	to	książka,	która	otwiera	se-
rię	książek	dla	dzieci	„Miri	Mała	Artystka”.
	 Seria	skierowana	jest	do	młodszych	dzieci,	ale	świet-
nie	nadaje	się	również	do	samodzielnego	czytania	ze	względu	
na	duże	litery	i	wąskie	kolumny.
	 Miri	jest	uroczą,	kilkuletnią	dziewczynką,	która	

mieszka	w	Izraelu.
Uwielbia	rysować.

Na	poddaszu	ma	małą	pracownię,	a	w	niej	rozpoczęty	paste-
lowy	rysunek.

Czy	zniszczone	ręce	babci	potrafią	stworzyć	coś	więcej	niż	
pyszne	ciasto?

Co	odkryje	Miri?
A	Ty	wiesz,	jaki	talent	mają	Twoi	bliscy?

Poznaj	razem	z	Miri	tajemnicę	babci	Teimy!

Skąd wzięły się ptaki?	-	14,90	zł
Seria	„Siódmego	dnia”	powstała	z	myślą	o	dzieciach,	które	zaczynają	

czytać	i	odkrywają	samodzielnie	Pismo.
–	Opowiadania	oparte	na	historiach	biblijnych
–	Łatwy	tekst	do	samodzielnego	czytania

–	Duże	litery	ułatwiające	czytanie
–	Słowniczek	ciekawostek

–	Hebrajskie	słówka

	 „Skąd	 się	wzięły	 ptaki?”	 to	 przepięknie	 ilustrowana,	w	 prosty	 
i	 bardzo	 ciekawy	 sposób	 napisana	 historia	 stworzenia	 Wszechświata.	
Każda	 strona	 tryska	 kolorem,	 który	 przyciąga	wzrok	 do	 przepięknych	
ilustracji,	a	ciekawy	opis	dni	stworzenia	na	pewno	spodoba	się	dzieciom	
i	ich	rodzicom	oraz	przybliży	tę	jedną	z	najważniejszych	historii	w	dzie-
jach	Świata.
	 Świetnym	 dodatkiem	 są	 hebrajskie	 słówka,	 które	 przy	 okazji	
czytania	zostaną	w	pamięci	małych	i	dużych	Czytelników.	Polecam	z	ca-
łego	serca.	Marta	Paśnik	-	żona,	mama,	nauczycielka,	Misja	Poślij	Mnie
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Zapisane w księgach parafialnych

Śluby:                                            Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie 
u Pana.

Prz 18,22

Pogrzeby:  Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Mt 5,4

 Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przy-
oblekliście się w Chrystusa.

Ga 3,27
Chrzty:                                           

Śluby w maju nie odbyły się

14.05.2020
20.05.2020
25.05.2020
26.05.2020
29.05.2020

śp.	Irena	Elżbieta	Niedoba	zd.	Zender
śp.	Anna	Helena	Szupina	zd.	Czyż
śp.	Romuald	Marian	Piprek
śp.	Jan	Wigłasz
śp.	Elżbieta	Górniak	zd.	Klemus

lat	86
lat	95
lat	76
lat	83
lat	91

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Puńców
Cieszyn

07.05.2020
10.05.2020
17.05.2020
31.05.2020
31.05.2020

Zuzanna	Dominika	Szczypka
Nikodem	Burdzik
Marcel	Paweł	Motowidło
Kaja	Huczała
Kornelia	Czech

Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
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Kancelaria Parafi alna 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

cieszyn.luteranie.pl

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

Wieści Wyższobramskie Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redakcja i skład komputerowy: Beata Macura
Kontakt: 798 491 941
e-mail:  
wiesciwyzszobramskie@luteranie.pl

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nakład:	500	egzemplarzy

Oddział w Cieszynie zaprasza na swoje spotkania

02.07.	godz. 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Ks. Marek Londzin: Ks. Jan Stonawski w 150 roczni  
cę śmierci
16.07. godz. 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Ks. Marcin Brzóska: 490 lat Wyznania Augsburskiego
30.07. godz. 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Stefan Król: Setna rocznica decyzji Rady Ambasado  
 rów o podziale Śląska Cieszyńskiego
13.08. godz. 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Stanisława Ruczko: Paweł Jasienica w 50 rocznicę   
 śmierci 
27.08. godz. 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Stefan Król: Setna rocznica Bitwy Warszawskiej

Spotkania odbywają się w sali parafi alnej lub w sali konfi rmacyjnej
w budynku Parafi i Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie 
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 Osoby zainteresowane Wieściami 
Wyższobramskimi będą miały możliwość odtworzenia 
ich w komputerze w pdf na stronie parafii 
Ewangelickiej w Cieszynie oraz otrzymania osobiście 
od prezbiterów oraz będą dostepne na parafii na 
stole przed kancelarią parafialną. 

 Redakcja zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od publikacji przesłanych materiałów 
lub też dokonywania skrótów bez zgody autora. 
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. 

 Wszystkie zamieszczone w Wiesciach 

Wyższobramskich teksty biblijne (o ile nie zaznaczo-

no inaczej) pochodzą z Biblii Warszawskiej -  nowy 

przekład z języków oryginalnych, hebrajskiego 

i greckiego, dokonany przez Komisję Przekładu 

Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa 

Biblijnego, I wydanie w 1975 r.
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Numery telefonów 
i adresy księży:

proboszcz
ks. Marcin 
Brzóska:
506	145	882
marcin.brzoska
@luteranie.pl

proboszcz 
pomocniczy
ks. Tomasz 
Chudecki: 
33	851	43	97
502	161	085
tomasz.chudecki

ks. Jan 
Sztwiertnia 
692	132	469
jan.sztwiertnia
@luteranie.pl

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

ks. Marcin 
Podżorski
33	856	96	94
506	505	062
m a r c i n . p o -
dzorski@lute-
ranie.pl

kontakt 
telefoniczny:
609	169	305
33	85	226	76

Kapelan 
Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 
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