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Drodzy czytelnicy 

„Wieści Wyższobramskich”

Drogie siostry i bracia 

w Chrystusie!

 

 Z wielkim zaskoczeniem przyjąłem informację, 
że ten numer cieszyńskiego czasopisma jest już dwuset-
nym - jubileuszowym. Gratuluję wytrwałości oraz tego, 
że „Wieści” stały się częścią ewangelickich domów. 
Przekazywane treści są uzupełnieniem służby duszpa-
sterskiej i ewangelizacyjnej. Wieści to także swego ro-
dzaju kronika. Można dowiedzieć się o wydarzeniach, 
które będę miały miejsce lub już się odbyły. Biorąc pod 
uwagę ilość filiałów i ich rozległe położenie, opisywa-
nie tego co się dzieje, jest niezwykle potrzebne. 

 Parafia cieszyńska jest moją rodzinną. Kościół 
Jezusowy jest moim kościołem, w którym zostałem 
ochrzczony, konfirmowany, brałem ślub i w którym 
miałem przywilej kilkukrotnie głosić Boże Słowo.  
Z Kościołem Jezusowym związane jest też jedno  
z pierwszych moich wspomnień wczesnego dzieciń-
stwa. Nie wiem ile mogłem mieć lat, może dwa, kie-
dy po raz pierwszy świadomie odczułem wielkość tej 
budowli. Nie pamiętam nic oprócz niezwykle silnych 
emocji spowodowanych wielkością wnętrza z jego nie-
bieskim sklepieniem z gwiazdami. To było jak przeży-
cie potęgi samego Boga. 

 W miarę tego jak rosłem, zaczęły ciekawić 
mnie postacie aniołów i ewangelistów w ołtarzu. A po-
tem przyszedł czas, gdy bardziej zwracałem uwagę na 
głoszone treści niż na wystrój. Innym ważnym wyda-
rzeniem dla mnie, wówczas młodego człowieka, był 
udział w wyborze architektonicznego projektu nowego 
kościoła w Puńcowie, a później także, stosownie do 
możliwości czasowych, pomoc przy jego budowie. 

 Bywa tak, że upływem lat sięgamy coraz czę-
ściej do wspomnień, do swoich korzeni. Zdajemy sobie 
sprawę jak bardzo dzieciństwo, spędzone w rodzinie  
i w konkretnym miejscu, miało wpływ na podejmowa-
ne wybory i na nasze dorosłe życie. 

 Dziś to Wy tworzycie parafię, zbór ewangelicki 

w Cieszynie. Pewnie na co dzień nikt z Was nie myśli  
o  dziedzictwie „wiary ojców”. Ale gdy przychodzicie 
do kościoła Jezusowego może przypominacie sobie 
historię jego powstania, naznaczoną ponad stuletnim 
prześladowaniem. 

 Powstaje więc pytanie: jak wygląda nasza wiara 
i jakie wartości przekazujemy następnym pokoleniom?  
Oczywiście wiem, że każdy człowiek odpowiedzialny 
jest za swoje życie i tylko sam za siebie może uwierzyć. 
Nikt tego nie może zrobić za drugiego. A jednak po-
przez przykład, poprzez modlitwy możemy mieć duży 
wpływ na podejmowane decyzje innych osób.
 
 Cieszę się, że podjęliście trud przeprowadze-
nia generalnej renowacji „matki kościołów” na Śląsku 
Cieszyńskim. Życzę Wam tego, aby w tych trudnych 
czasach udało się to przedsięwzięcie doprowadzić do 
końca.
 Życzę też, aby każdy z Was, nigdy nie został 
sam, ale w każdej dobrej czy trudnej chwili, miał głębo-
kie przeświadczenie, że przebywa w obecności swego 
Zbawiciela. 

 Wiemy jaki rok jest za nami. Wiele już na ten 
temat powiedziano. Z pewnością w przyszłości będzie 
się mówiło o przełomie jaki ten rok ze sobą przyniósł. 
Jednak nie wiemy co przed nami. Dziś czujemy nie-
pewność i poczucie zagrożenia. Niezależnie co zrobimy  
i tak nie jesteśmy wstanie całkowicie panować nad swo-
im życiem. Dziś szczególnie potrzebujmy opieki nasze-
go Boga. On się nie zmienia, Jego miłość jest zawsze 
taka sama. To my, w zależności od sytuacji, zmieniamy 
nasze podejście do Boga.

 Życzę nam wszystkim, abyśmy w nowym roku 
mogli żyć w przeświadczeniu, że On ma wszystko pod 
kontrolą.

Bp Jerzy Samiec
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OD REDAKCJI:  Drodzy Czytelnicy Wieści Wyższobramskich, oddajemy do Wa-
szych rąk kolejny, Jubileuszowy, 200. numer gazety. Minęło 18 lat od 
momentu, kiedy dotarł do Waszych domów „nowy” Informator. Była 

to i jest kontynuacja gazety, której redagowanie rozpoczął ks. Alfred Borski. Jest to regularne comiesięczne pi-
smo, które można początkiem każdego miesiąca otrzymać w kościołach, formą bezpośredniego dostarczania albo 
przesyłką pocztową. W naszym miesięczniku znajduje się wiele artykułów przeznaczonych dla różnych grup 
wiekowych. Osoby starsze, młodzież oraz dzieci mają tam swoje artykuły oraz skierowane do nich przesłania. 
 Miesięcznik początkowo wydawany jako Informator Parafialny - Parafii Ewangelickiej w Cieszynie, po-
wstał w grudniu 2002 roku z inicjatywy ks. Janusza Sikory i Rady Parafialnej. Zamiarem była kontynuacja gazety 
redagowanej przez ks. Alfreda Borskiego, a początki jej sięgają 1992 roku.
 Gazeta od samego początku miała na celu służyć duchowemu rozwojowi naszego zboru. Celem było 
dotrzeć do jak największej ilości zborowników. Początkowo forma dystrybucji opierała się na wiernej i nieza-
wodnej młodzieży, która regularnie donosiła gazety do parafian w Cieszynie i w filiałach. Po dzień dzisiejszy jest 
roznoszona, ale przez parafianina p. Sojkę w Brzezówce, przy współpracy i inicjatywie państwa Królów, z czego 
jesteśmy dumni i gratulujemy za determinację i założenie, że warto docierać do każdego mieszkańca waszej wsi. 
Z przychylnością odnosiliśmy się do wszelkich wydarzeń, świadczących o tym, że w parafii dzieje się bardzo do-
brze i dużo w różnych okresach Roku Kościelnego, o czym świadczyła prężna działalność organizacji kościelnych. 
Zawsze mieliśmy i mamy możliwość uwiecznienia na papierze wszelkich wydarzeń. Forma ta może przetrwać dla 
dalszych pokoleń jako „kronika”. Chętnie zamieszczaliśmy i zamieścimy listy pozytywne oraz krytyczne, a także 
wyjaśnienia i komentarze na różne tematy. Chcielibyśmy, aby gazeta stała się również forum dyskusyjnym czy-
telników - parafian, którzy mają coś do powiedzenia lub podzielenia się z nami różnymi przeżyciami związanymi  
z naszym Kościołem Jezusowym czy kościołami filialnymi.
 W naszej gazecie opisywaliśmy wszystko, co działo się w naszym kościele, umieszczane były i są wszyst-
kie wydarzenia. Oprócz bieżących spraw przekazywane były i są artykuły problemowe. Publikowane różne mate-
riały dotyczące historii, ciekawych ludzi, ważniejszych wydarzeń kościelnych.
 Gazeta w ciągu kilkunastu lat zmieniała swój rozmiar, od formatu A5, B5 aż do wielkości A4. Szata 
graficzna również  ulegała zmianie. Okładka każdego czasopisma jest jego wizytówką, ma wyróżniać i zachęcać 
do kupna jest ona dla czasopisma równie ważna jak zawarta w nim treść. Dobrze zaprojektowana od pierwszej 
do ostatniej strony powinna łączyć się w jedą spójną, logiczną, czytelną i estetycznie wyglądającą całość.Nasze 
czasopismo już po kilku miesiącach zyskało sobie dużą popularność. Od samego początku głównym miejscem 
przekazu był Kościół Jezusowy, kościoły w filiałach oraz kancelaria parafialna. W poszczególnych punktach eg-
zemplarze pism znikały bezpośrednio po nabożeństwach. Gazeta jest też dostępna za pośrednictwem strony inter-
netowej. Dostępne są tam również numery archiwalne. Wieści Wyższobramskie są parafialną gazetą, która stała 
się dla parafian ważnym źródłem informacji, zarówno o życiu kościelnym, jak i o tym, co dzieje się w placówkach 
szkolnych, które są cząstką – wizytówką naszego Kościoła. Jest jednocześnie wspaniałym sposobem dotarcia do 
parafian z uwagi na stosunkowo małą frekwencję wiernych na nabożeństwach w obecnej sytuacji pandemii. Ga-
zeta jest ważnym łącznikiem między parafią, a parafianami.
 Jest sprawą oczywistą, że gazeta nie wszystkim Czytelnikom przypadła do gustu, że nie spełniła wszyst-
kich oczekiwań, ale staramy się jak najlepiej przygotowywać nasze pismo, a jak sama nazwa wskazuje, ma ono 
przede wszystkim informować Czytelników o najważniejszych wydarzeniach w życiu Parafii,  która jest jego 
wydawcą. 
 Niestety, nie udało nam się zachęcić dużej ilości Czytelników do współpracy z redakcją, do pisania listów 
lub publikowania swoich tekstów, artykułów problemowych. Nie stała się ona, tak jak to zakładaliśmy, forum 
dyskusyjnym na tematy dnia codziennego.  Nie zdołaliśmy też pobudzić młodzieży do aktywności w redagowaniu 
pisma. Ale bardzo się cieszymy z solidnej i rzetelnej współpracy pozyskanych wielu osób, które wiernie, regular-
nie wywiązują się ze swej współpracy. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni.
 Pewnie znalazłoby się jeszcze wiele innych uwag krytycznych, co do jakości zdjęć lub błędów drukar-
skich. Wszystkiego można byłoby uniknąć, ale nikt nie jest nieomylny, każdemu może zdarzyć się jakaś wpadka 
czy zawód techniczny. 
 To, że „Wieści Wyższobramskie” mogły się ukazywać przez ponad 18 lat, jest zasługą Parafii Ewange-
lickiej w Cieszynie, która ponosi koszty wydawnicze mimo ofiarności naszych parafian. W imieniu zespołu re-
dakcyjnego, ale mam nadzieję także bardzo wielu Czytelników, składam w tym miejscu na ręce Parafii serdeczne 
podziękowanie. 
 Redakcja od listipada 2004 roku mieściła się w budynku parafialnym nr 7, gdzie zaadaptowano miesz-
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Beata Macura

kanie – kawalerkę do potrzeb redakcyjnych. 
Od 6 marca 2014 roku została przeniesiona 
do budynku parafialnego na II piętro i dzieli 
pomieszczenie z Biblioteką Tschammera.
 W imieniu własnym dziękuję ser-
decznie za kilkunastoletnią współpracę. 
Przewinęło się przez ten czas bardzo wiele 
osób, niektóre z nich od samego początku 
dzielnie i regularnie przekazywały artyku-
ły. Chciałabym głównie wspomnieć i po-
dziękować za solidną współpracę śp. Panu 
Władysławowi Sośnie, który przez wiele lat 
prowadził kącik historyczny i przedstawiał 
życiorysy i zdarzenia historyczne. Na łamy 
gazety trafiały biografie osób należących do 
Kościoła katolickiego oraz innych wyznań. 
Przez wiele lat opracowaniem kościołów i parafii na Zaolziu zajmował się p. Jan Kliber, należący do parafii 
ewangelickiej w Jaworzu. Pan Jan Schylla przekazywał ciekawe wiadomości z Iranu; tematy dotyczące naszego 
Kościoła i nie tylko przygotowywał p. Eugeniusz Raabe, różnego rodzaju wydarzenia były i są po dzień dzisiejszy 
opracowywane przez pp. Jana i Krystynę Król, p. Władysławę Magierę, która obecnie przejęła kącik historyczny 
po śp. p. Władysławie Sośnie. Przez wiele lat z redakcją współpracowały: śp. Bronisława Uher, która regularnie 
przekazywała wspomnienia pisane gwarą, śp. Ruta Kornelia Lissowska, która przesyłała do redakcji rozważania 
Biblijne i wiersze. Pan Rudolf Mizia choć w sędziwym wieku (94 lat),  przygotowuje różne tłumaczenia z języka 
niemieckiego, opracowania, czy wiersze. Pani Grażyna Cimała pamietała i pamięta o gazenie przekazując po 
dzień dzisiejszy wartosciowe treści. Dziękuję także p. Markowi Cieślarowi, który regularnie przekazuje artykuły 
ewangelizacyjne do redakcji, państwu Nowakowskim należącym do parafii poznańskiej za wspaniałą współpracę 
oraz wielu osobom z filiałów, których wszystkich nie jestem w stanie wymienić, a którym tak bardzo dziękuję za 
pomoc i współpracę w tworzeniu naszej parafialnej gazety.
 Od samego początku moim wiernym towarzyszem, zastępcą, prawą ręką był mój mąż śp. Andrzej Macu-
ra. Techniczna strona była zawsze bezinteresownie przez niego zapewniona i zabezpieczona. Wsparcie i pomoc 
zawsze były w zasięgu ręki. W redagowaniu gazety zastępował mnie w zależności od potrzeb, wówczas mogłam 
uczestniczyć w uroczystościach kościelnych albo spokojnie leczyć się podczas problemów zdrowotnych. Redago-
wanie gazety nie zostało wstrzymane i od samego początku numer Wieści zawsze wychodził bez opóźnienia, na 
pierwszą niedzielę miesiąca.
 Dziękuję kolegium ds. Wieści, które wspierało mnie w początkach mojej pracy oraz zawsze mogłam 
liczyć na ich dobre, życzliwe słowo. Byli to: p. Renata Michalik, p. Stanisław Hławiczka i p. Jan Król, który po 
dzień dzisiejszy jest niezawodnym doradcą i pomocnikiem. Dziękuję księżom, którzy współpracowali z redakcją 
wykonując również korektę, a byli to: ks. Bogusław Juroszek, ks. Grzegorz Brudny w czasie ich pobytu w parafii 
cieszyńskiej, a obecnie ks. Jan Sztwiertnia, za co jestem im również bardzo wdzięczna. Obecnie do kolegium nale-
żą: Janina Szalbot, Jan Król, Marek Cieślar, księża: Marcin Brzóska, Łukasz Gaś i Mateusz Mendroch. Przez kilka 
lat korektę wykonywali: p. Jan Schylla i śp. Aniela Cienciała, a od kilkunastu lat, z niewielką, przerwą korektę robi 
Pani Urszula Szmidt, za co bardzo dziękuję.  
 Za solidną współpracę bardzo dziękuję wszystkim Paniom Dyrektorkom naszych placówek szkolnych 
oraz przedszkolnej. W Wieściach mogliśmy się dzielić osiągnięciami naszych dzieci i młodzieży. Wiadomości  
o szkołach były i są ważne, dlatego iż nasz Kościół zawsze stawiał szkolnictwo jako priorytet. Kącik przeznaczony 
dla naszych najmłodszych od samego początku przygotowują katechetki uczące w szkołach.
 W dużej mierze liczymy na młodzież oraz dzieci, które są największą przyszłością naszego Kościoła,  
a o którą powinniśmy szczególnie zadbać.
 Wszystkim bardzo dziękuję za rzetelną współpracę, nie jestem w stanie wszystkich wymienić. Pozwoli-
łam sobie przytoczyć kilkanaście nazwisk osób, które regularnie przekazywały czy przekazują materiały do naszej 
gazety. Współpraca ta była i jest bezinteresowna jako wolontariat. Wszystkim wymienionym i nie wymienionym 
serdeczne podziękowania Bóg Wam zapłać. 
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W nowy rok

Boże przesłanie

Hasło miesiąca: 
Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro? 

Wznieś nad nim światło oblicza swego, 
Panie! 

Psalm 4,7

ks. Marcin Brzóska

Drogie Czytelniczki i Czytelnicy Wieści Wyższo-
bramskich, 

 
 Z radością oddajemy w Wasze ręce dwusetny 
numer naszego czasopisma. Chcemy dziś w szczególny 
sposób podziękować Bogu za Jego błogosławieństwo 
dla tego projektu. Przez lata Wieści Wyższobramskie 
zmieniały się: zmieniał się format, objętość, rozwiąza-
nia graficzne. Zmienili się też ludzie, którzy pojawiali 
się na publikowanych na łamach czasopisma zdjęciach. 
Większości przybyło lat, inni zniknęli w pewnym mo-
mencie z fotografii… odeszli do Pana albo poszli, by 
żyć i służyć w innym miejscu. Jeszcze inni pojawili się 
na publikowanych zdjęciach.. Przez wszystkie lata ko-
lejne numery Wieści Wyższobramskie są niezwykłym 
świadectwem przemian naszej parafii, naszego Kościo-
ła, społeczeństwa, kraju, regionu, miasta. Ale przede 

wszystkim Wieści Wyższobramskie są dokumentacją 
Bożej wierności i miłości, nieustającego błogosławień-
stwa dla naszej luterańskiej społeczności w Parafii w 
Cieszynie. 

 Jak to w życiu bywa, także w czasie istnie-
nia Wieści Wyższobramskich były momenty radosne 
i szczęśliwe i momenty trudne. Doskonale pamiętam 
marzec ubiegłego roku, gdy podejmowaliśmy decyzję 
o tym, by początkowo zrezygnować z drukowanej wer-
sji gazety, a całość materiału umieścić wyłącznie w in-
ternecie. Na szczęście taka sytuacja trwała stosunkowo 
krótko.

 Rok 2020 zostawia za sobą bardzo trudne  
i nieraz bolesne wspomnienia jako czas lęku, niepokoju, 
niepewności, których źródłem była pandemia korona-
wirusa. Wiosenny lockdown, zamknięte szkoły, skle-
py, kościoły, inne, niż zwykle wakacje, a potem jesień 
i kolejne restrykcje, obostrzenia. Jesteśmy tą sytuacją 
zwyczajnie zmęczeni, obciążeni. Wypatrujemy zmiany, 
mówiąc obrazowo: wypatrujemy nowej wiosny, która 
pozwoli nam na nowo odetchnąć pełną piersią orzeź-
wiającym, świeżym powietrzem, zapachem młodej 
trawy, kiełkującego zboża, młodych liści i pierwszych 
wiosennych kwiatów. Pośrodku zimy wyczekujemy już 
wiosny – i wiemy, że ona przyjdzie. 
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 Wie o tym doskonale psalmista, którego słowa 
są hasłem tego miesiąca: Wielu mówi: Kto ukaże nam 
dobro? Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie! 

 Psalm 4, opatrzony w Biblii Warszawskiej tytu-
łem Ufna modlitwa wieczorna, to radosna pieśń psalmi-
sty, który doświadczył Bożej mocy, pomocy i wsparcia 
w swoim życiu. Tak, doświadczył ludzkiej złości. Jego 
postawa wierności Bogu spotykała się z niezrozumie-
niem, a nawet pogardą ze strony ludzi. Lecz po raz ko-
lejny pragnie on dać świadectwo o tym, że ten, kto ufa 
Bogu nie zawiedzie się, ma pewny fundament, którym 
jest Boża łaska, która pozwala stale na nowo budować  
i rozwijać swoje życie. 

 W świecie, w którym żyjemy wielu ludzi szu-
ka takiego fundamentu. W ostatnim czasie, w rozmo-
wach z wieloma ludźmi słyszę często powtarzające się 
dwa słowa: „Nie wiem...”: „Nie wiem, co dalej będzie  
z moją pracą...”, „Nie wiem, co z feriami...”, „Nie 
wiem, czy przyjedzie...”. Żyjemy w stanie niepewności. 
Ta niepewność dotyczy także sfery naszej duchowości. 

 Mam wrażenie, że coraz więcej osób pytanych 
w naszych czasach o Boga, o wiarę, modlitwę, swoje 
miejsce w Kościele odpowiada stwierdzeniem: „Nie 
wiem...”. Tymczasem na kartach Biblii w wielu miej-
scach, gdzie mamy do czynienia z najbardziej istotnymi 
prawdami wiary i życia, zostają one wprowadzone sło-
wami: Lecz ja wiem..., Wiemy bowiem... 

 Stoimy na początku roku i na myśl ciśnie się 
nam stwierdzenie, że nie wiemy, co przed nami. Tak, 
to prawda, ale tylko po części! W jednym z serwi-
sów internetowych przeczytałem niedawno wypo-
wiedź sekretarza generalnego Aliansu Ewangelickiego  
w Niemczech, jednej z największych organizacji ewan-
gelizacyjnych w tym kraju,  dr Reinhardta Schinka, któ-
ry powiedział: „To nie koronawirus jest decydującym 
czynnikiem, który będzie miał wpływ na rok 2021, lecz 
nasz Pan – Jezus Chrystus, który daje życie, pewność  
i nadzieję.” 

 Tak, nie znamy dokładnie naszej przyszłości. 
Pewne rzeczy możemy przewidzieć, pewne zaplanować, 
ale tylko niewielka część naszej przyszłości jest w na-
szych rękach. Lecz jednego możemy być pewni: Nasze 

dziś, nasze jutro i cała nasze przyszłość jest w rękach 
Jezusa, naszego Pana. Dlatego możemy być spokojni  
i z ufnością patrzeć na przód. Jezus chce, by nasza przy-
szłość była naszym wspólnym dziełem – wsłuchanym 
w Jego głos stawianiem kolejnych kroków. On chce być 
naszym doradcą i drogowskazem. 

 Tak, ja nie wiem, lecz mój Pan wie! Ja nie znam 
przyszłości, lecz Jezus zna!

 Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro? Wznieś 
nad nim światło oblicza swego, Panie! Kiedy czytam te 
słowa ufnej wieczornej modlitwy paradoksalnie widzę 
przed oczyma obraz pięknego, spokojnego, ciepłego 
wschodu słońca. Ciemność ustępuje, nastaje światłość. 
Ustępuje chłód nocy i zaczyna się ciepły, słoneczny 
dzień. Aż chce się żyć!  

 Przekroczyliśmy próg nowego roku.  Za nami 
zimowe przesilenie. Choć jeszcze tego bardzo nie do-
strzegamy, z doby na dobę przybywa dnia. Słońce  
z dnia na dzień pnie się coraz wyżej na niebie. W środ-
ku szaroburej tegorocznej zimy tak bardzo potrzebu-
jemy słońca, potrzebujemy doświadczyć w naszym 
życiu przełomu. Potrzebujemy doświadczyć pięknego 
wschodu słońca, by znów odczuć, że chce się nam żyć, 
pracować, stawiać czoła codziennym wyzwaniom. Po-
trzebujemy też duchowego przełomu, wejścia w nowe 
w naszej wierze, zaufaniu, modlitwie. Potrzebujemy 
duchowego wschodu słońca w naszym życiu. Potrzebu-
jemy, by wśród wszystkich naszych stwierdzeń, ze nie 
wiemy usłyszeć mocne Jezusowe słowa: Ja wiem! 

 Spójrz, oto Pan jest blisko Ciebie, wznosi nad 
Tobą światło swojego oblicza. Wejdź z Nim w nowy 
rok, w nowy czas. On gotuje dla Ciebie drogę w przy-
szłość i mówi: Pójdź za mną.

 Każde nasze nabożeństwo kończymy słowa-
mi Aaronowego błogosławieństwa: ... Niech rozjaśni 
Pan oblicze swe nad tobą... Życzę Ci by to błogosła-
wieństwo wypełniało się w Twoim życiu każdego dnia. 
Niech Pan prowadzi Cię w swojej ożywiającej, dającej 
pokój, odwagę, nadzieję i pewność światłości. Niech 
pozwala doświadczać Ci swojej potężnej obecności. 
Niech Ci błogosławi Pan! 
 Amen.
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 Przy Wyższej Bramie przeżyłem siedem tłu-
stych lat. Książki chrześcijańskie były wtedy rozchwy-
tywane. Do miejsca, w którym kiedyś sprzedawano 
wódkę, teraz przychodzono po „wodę życia”. Po „Biblie 
w obrazkach dla dzieci” ustawiały się kolejki na ulicy, 
już przed otwarciem księgarni. Kilkutysięczne nakłady 
książek dla dzieci rozchodziły się w ciągu tygodnia. Hit 
młodzieżowy „Dawać, brać, kochać” zniknął z półek 
po dwóch tygodniach, mimo, że udało się nam „zdo-
być” 7 tysięcy egzemplarzy. Tak, w latach osiemdzie-
siątych książki się „zdobywało”, walcząc o każdą ilość 
bezpośrednio w wydawnictwach. Limity papieru dla 
chrześcijańskich wydawnictw były bardzo skąpe, a za-
interesowanie literaturą chrześcijańską ogromne. Gdy 
w pięćsetlecie urodzin Marcina Lutra otwierano księ-
garnię „Logos”, w czerwcu 1983 roku, trwał jeszcze 
stan wojenny, odwołany dopiero 22 lipca. Prawdziwe 
zmiany nadeszły dużo później, w roku 1989. Po jakimś 
czasie nazwę księgarni zmieniono na „Słowo”, a potem 
na „Warto”. Od lat, nieodmiennie, można przy Wyższej 
Branie zaopatrzyć się w 
 wyjątkowe książki.
 Czy jest z tym związana jakaś „magia miej-
sca”? Chyba nie, choć być może pewne znaczenie ma 
usytuowanie księgarni: w cieniu kościoła Jezusowego, 
niedaleko szpitala, niedaleko granicy, blisko centrum 
miasta i blisko licznych szkół, podstawowych, średnich, 
o różnych profilach, uczelni wyższej. Młodzież często 
zaglądała do księgarni, pamiętam bardzo ciekawe roz-
mowy z licealistami, studentami z UŚ, także tymi, któ-
rzy przechodzili Wyższą Bramą po zajęciach w stronę 
granicy, bo mieszkali w Czechach. Studiując w Polsce 
mieli szansę kilka razy w tygodniu przenieść do Czech 
Biblie i książki chrześcijańskie, choć było to „zakaza-
ne” i wiązało się z poważnymi konsekwencjami w razie 
wpadki. Ale zdarzało się, że, jak w czasach biblijnych, 
celnicy sprzyjali „sprawie Jezusowej” i zamiast rekwi-
rować nielegalną literaturę, życzyli szmuglującym po-
wodzenia i zapewniali, że będą się o nich modlić.
Jak zawsze i wszędzie najwięcej więc zależało i zale-
ży od ludzi. Księgarnia przy Wyższej Bramie powstała 
dzięki temu, że znaleźli się
 wyjątkowi ludzie, 
 którzy powołali ją do istnienia w trudnych, 
niesprzyjających okolicznościach. W pierwszym rzę-

Przy Bramie Wyższej i Najwyższej

dzie wymienić tu trzeba śp. biskupa Jana Szarka, który  
w tamtym czasie był seniorem Diecezji Cieszyńskiej. 
Chcę o nim napisać więcej za miesiąc, teraz podkre-
ślę tylko, że jego odwaga, determinacja, wytrwałość  
i pracowitość miały ogromne znaczenie dla powstania 
i funkcjonowania księgarni. Dzisiaj - o innym duchow-
nym, którego niestety też już nie ma wśród nas, a który 
odegrał znaczącą rolę w powstaniu i rozwoju księgarni 
przy Wyższej Bramie. Śp. ks. Emil Gajdacz, ówczesny 
cieszyński proboszcz pomocniczy, był jednym z pio-
nierów dziecięcej literatury chrześcijańskiej w Polsce. 
Wraz z żoną, panią diakon Heleną Gajdacz, należał do 
Rady Opiekuńczej „Logosu” i doradzał nam w doborze 
książek dla dzieci. Wraz z żoną był także współtwór-
cą jednej z najlepszych pozycji dla dzieci tamtych lat  
i chyba w ogóle, „Mój Przyjaciel Jezus”. Sprzedaliśmy 
dziesiątki tysięcy tego unikatowego tytułu, a ile roz-
daliśmy, dzięki temu, że książkę w dużych nakładach 
kopiowano na Zachodzie i przemycano do Polski, wie 
tylko sam Pan Bóg. 
 Księdza Emila wspominam bardzo ciepło, był 
niezwykle serdecznym, życzliwym człowiekiem i dusz-
pasterzem. Kontakty z nim, te związane z księgarnią  
i nie, obfitowały w różne 
 wyjątkowe wydarzenia.
 Jednym z nich była przygoda, którą przeżyli-
śmy w Bielsku-Białej, w siedzibie diecezji. Ks. Emil 
poprosił mnie o pomoc przy kopiowaniu materiałów, 

Marek Cieślar
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przygotowanych na potrzeby parafii. Wyruszyliśmy zaraz po zamknięciu 
księgarni i mieliśmy wrócić wieczorem. W czasie powielania materiałów ma-
szyna – jedyna taka w diecezji – zepsuła się i wydawało się, że poniesiemy 
porażkę. Ks. Emil jednak się nie poddał. Założył fartuch i zaczął rozkładać 
maszynę na części pierwsze, a potem składał ją na nowo. Po kilku długich 
godzinach jego twarz, poza naturalnymi wąsikami, ozdobiona była wielu 
innymi, czarnymi „wąsami” a ręce były wysmarowane całkiem na czarno.  
W końcu maszyna ruszyła. Wtedy nie wiedziałem, że ks. Emil miał wykształ-
cenie techniczne. Ale i tak trzeba tu było przede wszystkim determinacji, pasji. 
Ksiądz wyjaśnił, że musiał dać sobie radę, bo przygotowane materiały były 
pilne i ważne dla życia Kościoła. (W tamtym czasie o informatorze parafial-
nym, takim jak „Wieści Wyższobramskie” można było tylko pomarzyć, ks. 
Emil i tu był prekursorem). 
 Kiedy zbliżaliśmy się do Cieszyna, naszym oczom ukazał się prze-
piękny widok. Po raz pierwszy zobaczyłem Cieszyn, o świcie, z wysokości 
Pastwisk. Góry, po polskiej i po czeskiej stronie, oświetlone promieniami 
wschodzącego słońca, wyglądały majestatycznie, zjawiskowo. 
 Wtedy słabo znałem Cieszyn, dojeżdżałem do pracy z Wisły. Przeko-
nałem się, że nie tylko ona otoczona jest wspaniałymi szczytami. Ks. Emil w 
jakimś sensie stał się dla mnie „odkrywcą Cieszyna”. A w 1988 roku, udziela-
jąc w kościele Jezusowym Elżbiecie i mnie ślubu, wygłosił kazanie, które do 
dzisiaj  z żoną „słyszymy” i wspominamy. Był wspaniałym kaznodzieją.   
 Ze wzruszeniem wspominam nagrywane przez niego rozważania dla 
radiowego programu „Po prostu”, w których potrafił w ciągu pięciu minut 
przekazać niezwykle poruszające i ważne treści.
Ale pierwsze spotkania były przy Wyższej Bramie. 
 Może więc Wyższa Brama, to   
 wyjątkowe miejsce?
 Z pewnością Wyższa Brama to nazwa, która zapada w pamięć, o czym 
przekonaliśmy się pewnego razu, gdy jakimś cudem w audycji poświęconej 
książkom w TVP 1, udało nam się przemycić reklamę „Nowego Testamentu 
z ilustracjami.” Otrzymaliśmy mnóstwo listów i od tego czasu podwoiliśmy 
obroty, wysyłając NT, Biblie i książki pocztą do miejscowości rozsianych po 
całej Polsce. Fenomenem było dla nas to, że listy docierały, mimo, że adreso-
wane były nieraz bardzo „fantazyjnie”: „Księgarnia przy Bramie Najwyższej 
w Cieszynie”, „Archidiecezja Cieszyńska przy Górnej Bramie”, „Księgarnia 
Lotos, Wysoka Brama...” – to tylko kilka próbek tego, co zapamiętali telewi-
dzowie.
 Skoro więc Wyższa Brama to nośna i inspirująca nazwa, wydaje się, 
że chór kameralny oraz informator cieszyńskiej parafii mają optymalne na-

zwy-tytuły i są niemal „skazane 
na sukces”!     
 Czego życzę obu „twór-
czym tworom”, a w tych dniach 
szczególnie „Wieściom Wyż-
szobramskim”, świętującym 
fakt, że ukazuje się numer WW 
z liczbą 200!
 Niech Bóg obdarza re-
dakcję zdrowiem, siłami, twór-
czą weną, wytrwałością i… ko-
lejnymi setkami wartościowych 
numerów! Może to zabrzmi pa-
tetycznie, ale chcę życzyć także 
tego, by treści tu przekazywane 
sprawiły, że kiedyś w licznym 
gronie czytelników pisma i jego 
redaktorów, autorów, współpra-
cowników, nastąpi radosne spo-
tkanie przy Bramie Najwyższej.  

Stareczko kochana, kaś sie mi podzioła, 
czymuś jako dycki nie prziszła z kościoła? 

Pełno cie tu było i w każdej potrzebie 
mogli my przichodzić stareczko do ciebie.
Czujym twoji dłonie robotom zniszczone 

jak mi pletóm warkocz, jak mie głaszczóm czule, 
Jeszcze mi tu wóniosz chlebym z piekarszczoka, 

domowym masełkym i szpyrkóm z wyndzoka.
Widzym cie w zogónach, z grabiami przi sianie, 

w sukni co sie teraz nóm w spadku zostanie. 
Żywotek w kwioteczki sama żeś wyszyła, 

pokiel bedzie suknia, Ty z nióm będziesz żyła.

Lidia Lankocz 
Udostępnił: Rudolf Mizia

STARECZKA
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 Każdy z nas istotę modlitwy pojmuje na swój sposób. 
Niektórzy ograniczają modlitwę do od dawania czci Bogu w ko-
ściele, natomiast za progiem świątyni zapominają o Nim, wyłą-
czywszy Go z potocznego życia, z codziennych prac, z interesów, 
zajęć swego szarego dnia. 
 A przecież modlitwa nie jest tylko jakimś nabożeństwem 
w określonym miejscu i czasie, modlitwa jest i winna być stałym 
podniesieniem duszy do Boga. I nie zawsze konieczne są sło-
wa, konieczny natomiast jest poryw wewnętrzny, który łączy nas  
z Bogiem, z Jego miłością i dobrocią.
 Hymnem do Boga są nie tylko pieśni w kościele, for-
mą głębokiej czci może być praca ochotnie spełniana, wierność 
swym obowiązkom, cierpliwość w znoszeniu przeciwności, wy-
rzeczenie - podyktowane głosem sumienia, wreszcie szlachetny 
zachwyt, wywołany pięknem przyrody lub artystycznym dziełem 
ducha ludzkiego. Wszystko, co odrywa nas od ziemi, co ukazuje 
piękno i wszechmoc Stwórcy, co podnosi nasz umysł i serce do 
Boga — jest modlitwą.
 Nie znaczy to jednak, byśmy modlitwę słowną uważali 
za coś mniej ważnego   w   życiu.   Są   modlitwy cudowne, 
wyrażające najgłębsze stany duszy człowieka, modlitwy niosące 
otuchę i siłę w chwilach niebezpieczeństw, w godzinach cierpie-
nia, gdy zdaje się nam, że ból i rozpacz przerastają już nasze 
siły! Ileż pomocy daje nam wówczas serdeczna, ufna modlitwa. 
Ileż mamy pięknych psalmów, które w nasze usta wkładają słowa 
mocy i wiary, podtrzymujące nas w chwilach słabości. I chociaż 
wówczas człowiek zdaje sobie w pełni sprawę z ciosu, jaki go do-
tknął czy z krzywdy, którą mu wyrządzono — to przecież znosi 
ją łatwiej i pogodniej niż ci, którzy tylko na własnych polegają 
siłach.
 Modlitwa słowna ułatwia nam także skoncentrowanie 
myśli i uczuć na idei najwyższej, jaką winna być nasza ducho-
wa łączność z Bogiem. Lecz słowa — nawet najpiękniejsze — 
ale powtarzane mechanicznie, bez udziału serca i umysłu, nie 
przyniosą spodziewanego wyniku. Natomiast nawet najprostsze 
wyrazy, mieszczące w sobie pełnię uczucia, stają się pomostem, 
zdolnym połączyć całą naszą  istotę  z  Bogiem.
 By jednak modlitwa mogła podobać się Bogu, musi być 
czysta, to znaczy wolna od egoizmu. Nie wolno nam modlić się 
o łaskę i powodzenie dla siebie, a klęskę i upadek dla wroga. 
Bóg jest ojcem nas wszystkich i kocha nas jednako. Czy ojciec 
ziemski wysłuchałby żądania syna, gdyby ten — rozgniewany na 
brata — przyszedł domagać się kary dla tego, który dla ojca jest 

O modlitwie

M.H. 
Kalendarz Ewangelicki 

1967 rok

również umiłowanym synem?
 Najpiękniejszą modlitwą jest proś-
ba o błogosławieństwo dla wszystkich ludzi 

— bliskich i dalekich, życzliwych i wrogów. 
Jeśli cały świat oddawać będziemy pod 
opiekę Bożą — to w nim i my sami znaj-
dziemy swoją kroplę szczęścia... „Proście 
o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, 
a reszta przydana wam będzie". Czyż nie 
mamy zaufać słowom samego Chrystusa?
 Aby szczerze się modlić, trze-
ba jeszcze mieć w sercu pokój i ufność  
w sprawiedliwe wyroki Boże. Musimy 
umieć przebaczać wszystkim, którzy nam 
coś złego uczynili, przebaczać nie tylko 
ludziom, ale nie obwiniać ani wypadków, 
ani okoliczności, które spowodowały nie-
szczęście. Wszak włos z głowy nie spada 
człowiekowi bez woli Bożej. Musimy moc-
no być przekonani, że Bóg nie doświadcza 
nikogo niesprawiedliwie.
 Wielką siłę i ufność przynosi pa-
mięć o tym, że Bóg jest zawsze przy nas, 
a w sposób szczególny — w chwilach do-
świadczeń i cierpienia, choćbyśmy — w go-
dzinach bólu czy oschłości duchowej — nie 
odczuwali  Jego  obecności...
 Dziecko chore i obezwładnione 
gorączką również nie wie, że czuwa nad 
nim matka, a czyż można przypuścić, by je 
wówczas pozostawiła bez opieki? A Chry-
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stus zapewnia nas, że gdyby nawet matka zapomniała 
o swoim dziecku, Ojciec Niebieski nie zapomni o nas 
nigdy! Ileż otuchy przynoszą nam te słowa i jakże jasny 
promień rzucają na te głuche godziny, gdy po przeży-
ciu bolesnej krzywdy, lub po spełnieniu ciężkiej ofiary, 
dusza nasza pozostaje wyczerpana, pozornie martwa  
i otępiała na wszystko...
 Wystarczy wówczas uwierzyć, że jest jednak 
ktoś, kto stoi blisko, kto patrzy na nasze łzy i cierpienia 
i błogosławi im! Musimy bowiem czasem okazać naszą 
dojrzałość duchową i wytrwałość na wyznaczonym po-
sterunku, mimo gromów i burzy, mimo, że czujemy się 
samotni i opuszczeni, i pozbawieni wszelkiej  pomocy.
Wielbić Boga można też niemym zachwytem, podzi-
wiając piękno, jakie Bóg rozlał w przyrodzie.
 Niestety, dla wielu z nas przyroda jest piękna, 
ale zimna i milcząca. Ci nie umieją wniknąć w jej du-
cha, w jej harmonię i moc, kojącą najkrwawsze nawet 
rozpacze. Duch jezior, gór czy lasów nie przemawia do 
ich wyobraźni, noce rozjaśnione milionami gwiazd nic 
im nie mówią, a burze przemawiają do nich tylko łosko-
tem piorunów. Cicha i głęboka radość kontemplacji jest 
im nieznana i serce ich nie odczuwa żadnych powiązań 
z rytmem i harmonią ukrytego, a przecież jakże potęż-
nego strumienia życia, bijącego w głębi naszej      matki-

-ziemi.

 A przecież upojenia czarem natury są źródłem 
najgłębszych, najsilniejszych przeżyć ducha ludzkiego. 
W tych cudach przyrody widzimy i podziwiamy prze-
cież piękno Stwórcy, który w urokach nieba i ziemi 
ukrył maleńką tylko cząstkę swej wspaniałości.
 Aby uwielbić Boga w naturze nie wystarczy 
tylko bezmyślnie na nią patrzeć. Trzeba wchłonąć  
w siebie pełnię życia pulsującego w przyrodzie, sta-
rać się wniknąć w myśl Wielkiego Artysty, zrozumieć 
cudowną harmonię i celowość wszystkich praw przy-
rody, którym wszystko na niebie i ziemi jest poddane  
i posłuszne... Wszystko — oprócz człowieka! On jeden 
wyłamał się spod tych praw i ponosi tego skutki: cierpi, 
przegrywa walkę z losem i ginie wśród chorób  i  udrę-
czeń...
 Ci natomiast, którzy zrozumieli Wielkie Prawo 
i umieją dostosować się bodaj w części do niego, zy-
skują pokój i siłę, utrzymującą ich stale na powierzchni 
wzburzonych fal życia. Nie uginają się pod ciężarem 
drobnych przeciwności, a wielkie krzyże niosą z odwa-
gą i pogodnym czołem. Pojęli wielką Szkołę Życia i po-
trafią zawsze wspiąć się na wyżyny, gdzie panuje pokój, 
jakiego nie przeczuwają nawet ci, którzy tych wzlotów 
nie znają.
 Taki odpoczynek zazwyczaj godzi ich z losem, 
i sercu — które chce się buntować —- udziela ciszy  
i poddaje pokorne słowa: „Bądź wola Twoja, o Boże". 

A takie ufne oddanie się w ręce Ojca nie jest że najpięk-
niejszą i pełną żaru modlitwą?
 Modlitwą może też być wzniosłe i czyste wzru-
szenie, jakiego doznajemy w obliczu piękna. Takim 
pięknem może być podniosła pieśń lub pełna wyrazu 
gra na organach czy innych instrumentach muzycz-
nych. Muzyka jest „mową" zrozumiałą zarówno przez 
ludzi, jak i zwierzęta. Nie jest też obojętna — jak wy-
kazały ostatnie doświadczenia — dla świata roślinnego!    
I   z   tego   powodu   dźwięki muzyki   górują   nad   
słowami, nad i ludzką mową.
 Muzyką można uspokajać i można doprowa-
dzać do szału. Znana jest władza tonów nad wężami, 
które tak bezwolnie poddają się ich tajemnemu czarowi, 
że wykonują posłusznie wszystko, co im w tonach swej 
fujarki sugeruje grający. Muzyką można więc oddzia-
ływać na dzikie zwierzęta i uspokajać ich drapieżność; 
nawet pająki — jak to wielokrotnie zaobserwowano 

— nie są obojętne na jej uroki. W mieszkaniu pewnej 
artystki ujawnił się właśnie taki pająk - meloman. Gdy 
grano utwory, które on „lubił" — wychodził ze swej 
kryjówki, umieszczał się na suficie nad fortepianem,  
i — wysnuwał z siebie nitkę, po której zniżał się nad 
klawiaturę i tam nieruchomo trwał aż do skończenia 

„jego" utworu. Po czym po owej nitce wracał na sufit 
i szybko uchodził do swej „komnaty". Na muzykę re-
agują również niektóre koty. Gdy brzmi miły im utwór 

— wskakują na fortepian i umieszczają się możliwie 
najbliżej źródła tonów. Znamy reakcje psów na muzy-
kę. Potrafią zajadle protestować, gdy drażni ich jakaś 
melodia.
 Wszystkie te przykłady każą wnioskować, że 
działanie „duszy tonów" przekracza nasze zrozumienie 
i że samą istotę muzyki uznać musimy za potęgę, która 
działa w światach bliżej naszemu umysłowi nieznanych.
 Nie ma człowieka, który oparłby się działa-
niu potężnej muzyki organowej, zwłaszcza gdy wyko-
nują arcydzieła   religijne,   tworzone   w natchnieniu 
przez największych mistrzów świata. W muzyce tej 
zaklęta jest jakaś potężna moc, wznosząca na swoich 
skrzydłach duszę ludzką ku niebu, każąc jej korzyć się  
i uwielbiać Tego, który sam będąc najwyższym pięk-
nem i harmonią — zamknął w tych tonach jakby część 
Siebie i pragnie nią przeniknąć istotę człowieka...
 Modlitwa — przy śpiewie i muzyce — jest 
stosowana w świątyniach wszystkich wyznań i religii. 
Ludy najbardziej prymitywne i najkulturalniejsze — 
każdy na swój sposób — najlepiej potrafią muzyką wy-
razić swe religijne uczucia. W muzyce nie ma już słów, 
a więc i spornych pojęć; w niej wszystkie serca drgają 
tym samym zachwytem, tym samym zrywem miłości  
i pokory. I może dlatego dzieła Bacha zostały nazwane 

„Piątą Ewangelią", bo ich potęga i piękno przenika tak 
głęboko duszę słuchacza i podnosi ją tak wysoko, jak 
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Solidarność

Roman E. Rogowski
„Ewangelia na co dzień”

1984 rok

te w sposób najgłębszy.
 Czasy dzisiejsze, tak bardzo skłócone pod 
względem religijnych pojęć, nadają się w sposób szcze-
gólny na wspólne nabożeństwa, w których czar muzy-
ki organowej łączyłby wszystkich jednako. Bo słowa 
mogą dzielić. Nawet pojęcia, z którymi byliśmy zży-
ci — pojęcia przestrzeni, czasu, ruchu, pojęcia natury  
i praw natury, historii i zmian społecznych, ludzkiej oso-
bowości i jego istoty wewnętrznej — zmieniają swoją 
treść i dla każdego zdają się brzmieć inaczej... Czujemy 
się zrzuceni w bezmiar przestrzeni bez znaków orienta-
cyjnych. I gubimy się na szlakach myśli ludzkiej...
 Niechże więc wśród nas będzie najwięcej tego, 
co nas łączy: czaru głębokiej i wspaniałej muzyki,  
w którą — w chwilach natchnienia artysty — spłynęło 
coś z Bożego piękna i Jego potęgi. Niech ona nas łączy 
i w tym potężnym zrywie naszych uczuć potwierdza na-
szą ludzką jedność tak, jak szum fal opowiada o wspól-
nocie wszystkich  kropel na ziemi i w powietrzu, jak 
śpiew ptaków o świcie wyraża hołd przyrody i wspól-

notę wszystkich  uskrzydlonych  istot...
Wielką krzywdę wyrządza sobie człowiek, wyrzekając 
się godzin uroczystych nabożeństw, gdy modlitwy łą-
czą się z muzyką organową i gdy kościoły nasze drgają 
aż do podstaw od harmonijnej rytmiki tonów. Działanie 
takiego włączenia się w ową harmonię nie da się opi-
sać słowami. Jest to święte misterium, które oczyszcza, 
podnosi,  umacnia  i  uświęca.
 Korzystajmy   więc   jak   najczęściej z owej 

„uzdrawiającej kąpieli duchowej", a życie nasze — na-
wet bez udziału naszej woli — wzbogaci się o nowy ton 
i nową barwę, zdolną uskrzydlić nasze uczucia i naszą 
duszę tak, że żyć będzie w nas nieznana dotąd szczęśli-
wość, zamknięta w słowach Chrystusa: „Pokój mój daję 
wam — nie jak świat daje — ja wam daję. Niechże się 
nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka"... (Jan 14, 
27).
A my dziś potrzebujemy — bardziej niż chleba — wła-
śnie tego pokoju Bożego w nas.

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni 
aż do skończenia świata     

Mt 28, 20

 Czas płynie jak rzeka. I to rzeka rwąca jak po-
tok górski. Dzień po dniu jesteśmy niesieni prądem 
czasu do kresu, za którym czeka nas wieczność. Żaden 
z przebytych dni już nigdy się nie powtórzy. Dlatego 
rodzi się postulat: DOBRZE przeżyć każdy dzień! Do-
brze przeżyć każdą chwilę!
 Co to znaczy: dobrze? Dobrze to znaczy W MI-
ŁOŚCI. Czas przeżyty w miłości jest czasem przeżytym 
dobrze. Czas nie przeżyty w miłości jest czasem straco-
nym. Odwiedziłem niedawno mojego starego profesora. 
Powiedział mi: „Zrobiłem dużo w życiu. Wielu wycho-
wałem. Jednego było za mało w całym moim życiu: mi-
łości!"
 Dzieckiem miłości jest SOLIDARNOŚĆ. Jest 
to trwałe, niezachwiane, pewne stanie przy kimś. Trwa-
nie z kimś. Może się realizować w podwójnym wymia-
rze: we wspólnym działaniu — współdziałaniu, współ-

tworzeniu, współbudowaniu albo we współmyśleniu, 
współodczuwaniu, współczuciu. Nawet wtedy, kiedy 
niemożliwa jest solidarność we współdziałaniu, jest 
możliwa solidarność duchowa — we współmyśleniu  
i - współodczuwaniu, współcierpieniu i współdoświad-
czaniu. Stojąca pod krzyżem Matka Boska to uosobie-
nie duchowej solidarności — solidarności z umierają-
cym na krzyżu Synem.
 Prawzorem solidarności jest solidarność Boga. 
Bóg, który „jest Miłością", jak pisze św. Jan, jest Bo-
giem solidarnym: trwale, niezachwianie stoi przy czło-
wieku, trwa z nim i przy nim, zarówno w wymiarze 
działania jak i duchowym. Jest przecież Bogiem Emma-
nuelem — „Bogiem z nami". „On wiary dochowuje na 
wieki" — śpiewa Psalmista w Psalmie 146. Szczególną 
solidarność okazał Bóg w Jezusie Chrystusie: Bóg stał 
się człowiekiem, by być najściślej, nierozerwalnie i na 
wieczność z człowiekiem! Dwie natury, Boska i ludzka, 
zjednoczyły się w jednej Osobie Boskiej, tworząc w ten 
sposób jakąś ucieleśnioną kwintesencję Bosko-ludzkiej 
solidarności. Można powiedzieć, że Chrystus — nowo-

-testamentalny Emmanuel — jest samą Solidarnością! 
Solidarnością, realizowaną w dwóch kierunkach: pio-
nowym — solidarnością z Ojcem i poziomym — soli-
darnością z człowiekiem.
 Dlatego, jeżeli cierpisz, nie cierpisz sam — 
cierpi z tobą Chrystus. Jeżeli jesteś prześladowany, nie 
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pozostajesz samotny, jest z tobą Chrystus. Jeśli dozna-
jesz  krzywd,  doznaje  ich razem  z  tobą  Chrystus. „Im 
bardziej cierpisz, tym bardziej jestem z tobą" — mówił 
Chrystus do św. Katarzyny ze Sieny.
 Chrześcijanin — dziecko Boże i brat Chrystu-
sa — ma być człowiekiem wielkiej solidarności. So-
lidarności na wzór Chrystusa: solidarności z Bogiem  
i solidarności z człowiekiem.
 Solidarność z Bogiem. Masz zawsze i nieustan-
nie być z Bogiem, trwać przy Nim, wiernie i nieza-

-chwianie. Nawet wtedy, gdy zgrzeszysz, nie wolno ci 
od Boga odejść: „Ojcze, zgrzeszyłem, ale trwam przy 
Tobie!" Nawet wtedy, gdy Go nie rozumiesz, gdy nie 
pojmujesz Jego wyroków i Jego woli, masz trwać wier-
nie przy Nim i z Nim: „Choćby Cię wszyscy opuści-
li, ja Ciebie nie opuszczę!" Zaopatrywałem kiedyś na 
śmierć chorą na raka. Pożegnawszy się ze mną przed tą 
Najdłuższą Podróżą powiedziała: „Nie rozumiem Boga, 
nie rozumiem Jego wyroków i mam trochę do Niego 
pretensji, ale stoję przy Nim..."
 Solidarność z Kościołem. Od maleńkości ta du-
chowa Matka karmi cię mlekiem łaski i chlebem Ewan-
gelii. Jesteś jej dzieckiem. Potrzebuje ciebie tak, jak 
ty potrzebujesz jej. Masz trwać przy Kościele, w Nim  
i z Nim. Zwłaszcza dzisiaj. Ktoś powiedział do mnie: 

„Nie solidaryzuję się z Kościołem, ponieważ Kościół 
popełnia ostatnio same błędy". Czy rzeczywiście chcesz 
opuścić Kościół tylko dlatego, że ktoś w nim popełnia 
błędy? Taka jest twoja miłość i taka solidarność? Soli-
darność z narodem. Nie jesteś ani samotną gwiazdą ani 
samotną wyspą, jak mówi John Donn. Jesteś cząstką 
narodu, dzieckiem Ojczyzny. I przy tym narodzie masz 
trwać. Z tym narodem masz się solidaryzować. Współ-
pracować i współtworzyć, „Solidarność z moim naro-

dem rozpiętym na krzyżu — mówi jeden z bohaterów 
dramatu Isaaca Rubeca — każe mi iść razem z nim na 
krzyż..."
 Solidarność z człowiekiem. Z człowiekiem 
konkretnym, tym z ulicy i z zakładu pracy, z biura  
i z autobusu. Byle byłby to człowiek dobrej woli, two-
rzący lub przynajmniej usiłujący tworzyć wartości 
Dobra i Prawdy, Wolności i Sprawiedliwości, Miłości 
i Wiary. Jest to solidarność, która weryfikuje moją soli-
darność z Bogiem, bo — transponując powiedzenie św. 
Jana — nie można być solidarnym z Bogiem, którego 
się nie widzi, jeżeli nie jest się solidarnym z człowie-
kiem, którego się widzi.
 Masz być solidarnym szczególnie z tym czło-
wiekiem dobrej woli, który jest — jakby to określił św. 
Paweł — „w ucisku". Który jest w chorobie i w wię-
zieniu, w nędzy i w opuszczeniu, w prześladowaniu  
i w krzywdzie. „Płaczcie z płaczącymi, weselcie się  
z weselącymi" — zaleca Pismo św. „Nie jestem boha-
terem — mówił do mnie jeden ze znajomych robotni-
ków — ale solidaryzuję się duchowo ze wszystkimi, 
którzy cierpią. Modlę się za nich i z nimi". Właśnie  
z tej solidarności z drugim człowiekiem, znajdującym się  

„w   ucisku", będziemy kiedyś sądzeni przez Boga. „By-
łem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem przybyszem,  
a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyoblekli-
ście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedzi-
liście mnie. Idźcie precz ode Mnie!" „W Wieczór na-
szego życia będziemy sądzeni z miłości" — powtarzała 
św. Teresa. Rzeczywiście, będziemy sądzeni z miłości  
i solidarności, która jest dzieckiem miłości.
 W tym płynnym czasie, który ucieka jak gonio-
ne zwierzę, trzeba kochać, a kochać, to być solidarnym 
z Bogiem i człowiekiem.

 
 

Człowiek powinien podążać za głosem serca, kiedy siłą napędową jest miłość, prawda i dobroć, kiedy serce od-
dane jest służbie Bogu - przykłady: „Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje” (Ps. 37,4)

„Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalu albo z przymusu; 
gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2Kor. 9,7) 

„Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, 
śpiewając i grając w sercu swoim w Panu” (Efez. 5,19)

Ale czasem zachęta „Podążaj za głosem serca” może być zwodnicza, 
może prowadzić do działania nierozsądnego, na którym nie można polegać -
przykłady: „Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi; kto mądrze postępuje, 

jest bezpieczny” (Przy. Salomona 28,26)
„Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać” (Ks. Jeremiasza 17,9)

„Z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, 
fałszywe świadectwa, bluźnierstwa” (Mat. 15,19)

Wniosek ogólny: BACZ NA SERCE SWOJE !

JAK TO JEST Z „PODĄŻANIEM ZA GŁOSEM SERCA”?

Udostępnił: Rudolf Mizia
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 Wydaje się, że pisanie o problemie zła może  być już tylko 
dociążaniem rzeczywistości, w której żyjemy. W istnienie zła nikt 
chyba nie wątpi. Doświadczamy je na różne sposoby. Przeżywamy 
ból, cierpienie, poczucie krzywdy, niesprawiedliwość, obmowę... 
To są nasze trudne doznania. Czy istnieje zatem zło samo w sobie, 
jako oddzielny byt, czy istnieje w oparciu o np. istnienie człowieka?  
I – by wspomnieć – wojny światowe, totalitaryzmy, mordowanie  
w imię wiary, zbiorowe wykluczania – czy daje to obraz jakby zła total-
nego? Patrząc na „misterium iniquitatis” (tak określa się często zło w 
narracji łacińskiej) z pewnego dystansu trzeba zauważyć, że jako ludzie 
mówimy o przejawach zła, jego obliczach, ale nie stawiamy pytania  
o to 'czym jest zło'. Owszem – pytamy bardzo często - „dlaczego mnie 
to spotkało?” - wpisując się w odwieczne pytania filozofów i teologów, 
zwerbalizowane jako „unde malum”? („dlaczego/ skąd zło”?).  To 
pytanie stało się tragicznie aktualne w wieku XX , gdy po doświad-
czeniach Auschwitz, Szoah i Kołymy stawiano pytanie o obecność 
Boga.. „Gdzie był (wtedy) Bóg?” - nie było krzykiem tylko filozofów 
i teologów, ale po prostu wielu ludzi i ich rodzin. Krzykiem całych 
społeczeństw. I dzisiaj widzimy i czujemy, że postulaty społecznej 
jedności, zrozumienia i porozumienia, odrzucenia mowy nienawiści 
rozsypują się gdzieś w proch, tak, że na co dzień patrzymy na siebie  
z nieufnością, jakby każdy spotkany był tym, który może nas znisz-
czyć, a nie ocalić. I w konsekwencji „wszystkie marzenia o ludzkiej 
harmonii, zgodzie, pokoju, marzenia o zbudowaniu lepszego świata 
stykają się z tym, co nikczemne – nikczemności pełno jest w społecz-
nym byciu” (Barbara Skarga). Nie możemy zapominać i o tych prze-
strzeniach zła, które spowodowane są katastrofami naturalnymi, a któ-
re powodują ogrom cierpień, śmierci, spustoszeń...
 Ksiądz Profesor Józef Tischner pisał: „Zrozumieć zło to za-
danie dla filozofów. Przezwyciężyć zło to podstawowe zadanie religii. 
Dwa te zdania częściowo się pokrywają. W końcu jakieś rozumienie 
zła jest niezbędne do jego przezwyciężenia. Ale czy samo rozumienie 
zła już oznacza jego przezwyciężenie? Czy zrozumieć chorobę to to 
samo, co ją wyleczyć? A może wręcz przeciwnie: zrozumieć zło to za-
razem zgodzić się na zło, powiedzieć, że ono było nie do uniknięcia?”. 
Warto spojrzeć na podstawowe próby odpowiedzi, które przynosiły 
różne epoki, by w końcu spróbować odnieść się osobiście, podmioto-
wo do wyzwania, które niesie zło tu i teraz. Najczęściej przyzywaną 
próbą wniknięcia w istotę zła jest stwierdzenie, że zło jest brakiem 
Dobra, że jest czymś niepożądanym, przeciwieństwem dobra. Istnieje 
także intuicja wskazując na zło jako odmowę, ludzkie „nie” wobec 

Zło nie jest banalne...
„Jedynie dobro posiada głębię i może być radykalne”

 Hannah Arendt

Boga i Drugiego. Uważano także, że zło 
istnieje realnie i jest związane z bytem 
świata (np. Koncepcja zła metafizyczne-
go Schopenhauera), albo stanowi skutek 
ludzkiego działania lub negatywnego 
sądu o wartościach (jak uważał Imma-
nuel Kant). Złem nazywano np. nieobec-
ność jednej z istotnych cech natury (zło 
techniczne), bądź też nie przestrzega-
niem zakazów moralnych (zło moralne). 
W naszym kręgu kulturowym nieodłącz-
nym i istotnym pytaniem jest odniesienie 
do perspektywy istnienia Boga. Pytając 
o pochodzenie, prapoczątek zła, spoty-
kamy  „obrazy dobra i zła” (określenie 
Marina Bubera), które intuicyjnie mówią 
o ludzkiej historii zła. W świecie Biblii 
pojawia się obraz upadku pierwszych 
ludzi w raju (skutkiem czego zostali  
z niego wypędzeni), potem zbrodnia bra-
tobójstwa – Kain i Abel. Także w mitach 
perskich spotykamy motywy mówiące  

Paweł Łukasz Nowakowski
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o dwóch zasadach bytu – dobrej i złej. Wskazane powy-
żej (bardzo skrótowo) tropy pozwalają na stwierdzenie, 
że zło jest związane z jakimś „pęknięciem” w człowie-
ku, z zaburzeniem wewnętrznej jedności. Można rzec 

– jest związane z jakimś ludzkim dramatem, więcej 
– dramatem pomiędzy Bogiem, a człowiekiem. Józef 
Tischner powie, że to dzieje się we wnętrzu człowieka  
i że człowiek „ustawia się w życiowym dramacie inaczej, 
niż trzeba; dokonuje wyboru przeciwko Bogu, przeciw-
ko drugiemu, przeciwko sobie”. Dramat zła rozgrywa 
się poza kategorią szczęścia czy nieszczęścia, bowiem 
one nie podlegają ocenie etycznej. Szczęście i nieszczę-
ście nie liczą się z ocenami moralnymi.  Zła nie daje 
się relatywizować – zło pozostaje zawsze złem. Może 
ono powodować nieszczęście, ale nie musi. Znamy sy-
tuacje, że osoba czyniąca zło uważa się za szczęśliwą  
i trudno wskazać takiemu człowiekowi na zaistnienie 
zła w życiu.
 Idąc dalej tropem starożytnego postrzegania 
zła jako braku dobra, trzeba zauważyć na skutki tego, 
co przynosi bezmyślność. Jeśli do istoty człowieczeń-
stwa, do jego natury przynależy myślenie, to jego 
brak jest ewidentnym złem. Skutków bezmyślności 
doświadczamy w życiu indywidualnym i społecznym, 
kto wie czy nie najbardziej. Trzeba pamiętać o tym, że 
bezmyślność jest początkiem większości tragedii świa-
towych. Kiedy przekona się człowieka, że 'ktoś' lub 
'coś' za niego pomyśli, to tak naprawdę odbierze się mu 
wolność i ...odpowiedzialność. Bezmyślność prowa-
dzi człowieka na manowce i sprawia, że zło staje się  
w jego oczach... banalne. Określenie „banalność zła” 
zostało użyte przez Hannah Arendt w jej słynnej książ-
ce „Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła”  
i stało się tematem wielu dysput nie tylko historycznych 
i prawnych, ale przede wszystkich filozoficznych. Adolf 
Eichmann, morderca zza biurka, współodpowiedzialny 
za Holocaust, postawiony przed trybunałem, nie ma 
poczucia wyrządzonego zła, ma raczej odczucie dobrze 
wykonanego rozkazu. Nie ma tu „przestrzeni” myślenia 
w horyzoncie dobra i zła, jest przerażająca bezmyślność, 
banalizująca wszelkie zło. Arendt – w odpowiedzi na 
list Gershoma Scholema (znawcy mistyki żydowskiej, 
profesora Uniwersytetu w Jerozolimie) który skrytyko-
wał tezę o  'banalności zła', napisała: „Może ono /zło/ 
wypełnić i spustoszyć cały świat, bo rozprzestrzenia się 

jak grzyb porastający powierzchnię. 'Urąga myśli', jak 
napisałam, gdyż myśl próbuje dotrzeć na pewną głę-
bokość, sięgnąć do korzeni, w momencie zaś, gdy zaj-
mie się złem, jałowieje, bo dotyka nicości. Na tym po-
lega 'banalność zła'”. Owa „banalność” przejawia się  
i w tym, że „zło nie przychodzi do człowieka jako prze-
moc, ale jako możliwość przedstawiona człowiekowi 
do wyboru, oparta na perswazji. Człowiek musi się zgo-
dzić na zło, musi sam wybrać zło. Gdy to uczyni można 
powiedzieć, że stało się zło”(J. Tischner). Wybór zła 
prowadzi człowieka do nieuchronnej samotności, któ-
ra staje się nie do uniesienia. Tu z pomocą przychodzi 
chrześcijaństwo i myśl św. Augustyna, który uważał, że  
mądrość i moc Boga przejawia się w tym, że potrafi On 
nawet z największego zła wydobyć dobro. Zło – pisał 
Augustyn - „ma naturę cienia, nie istnieje samoistnie, 
lecz żyje jak cień dzięki słońcu”. To oznacza, że nawet 
jeśli jakaś siła, strach, zmusza nas do czynienia zła, to 
nie zmusi nas do tego, byśmy tego zła chcieli. Chrze-
ścijańska walka ze złem to nie  jest 'przezwyciężanie' 
zła, ale 'zbawienie od zła'. To zakłada prośbę o pomoc, 
przezwyciężenie samotności. Jest to jak wyjście z cie-
nia i zobaczenie świata jako nadziei na Dobro.
 Pytań o zło było, jest i będzie zawsze mnóstwo. 
Pytań, które „są pobożnością myśli” nie można banali-
zować, odpychać od siebie czy też lekceważyć. Ani nie 
zniechęcać się brakiem jasnych odpowiedzi. Dlatego 
skłaniamy się raczej do pytania o „tajemnicę zła”. Moż-
na zadać sobie bardzo konkretne pytanie – jak żyć w ob-
liczu tej tajemnicy? Gdyby wyciągnąć wnioski – mając 
w pamięci owe próby odpowiedzi wspominane uprzed-
nio – może warto traktować świat, drugiego i samego 
siebie jako... możliwość czynienia dobra. Spróbować 
samodzielnie myśleć, uczynić i myślenie przestrzenią 
do narodzin dobra. I co najtrudniejsze – osiągnąć ak-
tywną świadomość, że odwet nie jest poszukiwaniem 
sprawiedliwości, ale mnożeniem zła, które rozprze-
strzenia się „jak grzyb porastający powierzchnię świa-
ta” (by przypomnieć słowa Arendt).

Dla chcących pogłębić refleksję:
Arendt Hannah, Eichmann w Jerozolimie, Kraków 1998
Skarga Barbara, Kwintet metafizyczny, Kraków 2005.
Buber Martin, Obrazy dobra i zła, Gliwice 2017

 „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was 

– mówi Pan – myśli o pokoju, 

a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” 

Jr 29;11
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Właściwy cel życia

Celem życia nie jest własne szczęście, ale uszczęśliwianie innych.

Nie chodzi o to, aby nas kochano, 

 lecz byśmy kochali innych i dla nich byli błogosławień-

stwem.

Nie chodzi o to, aby samemu używać, lecz aby innym użyczać.

Nie chodzi o to, aby własną wolę przeprowadzać, 

 lecz aby się samego zapierać.

Nie chodzi o to, aby swoje życie znaleźć, lecz aby je utracić.

Nie chodzi o to, aby się wybić, lecz aby się zaprzeć samego siebie.

Nie chodzi o to, aby szukać własnego zadowolenia, lecz radować   

 się, gdy innym dajemy zadowolenie.

Nie chodzi o to, aby Bóg spełniał naszą wolę, 

 lecz abyśmy Jego wolę spełniali.

Nie chodzi o to, czy żyjemy długo, 

 ale czy nasze życie miało właściwą treść.

Nie jest ważne, co myślą i mówią o nas ludzie, 

 ważne jestto, czym naprawdę jesteśmy wobec Boga.

Nie chodzi o to, co czynimy, lecz jak czynimy i dlaczego.

Nie chodzi o to, kim   jesteśmy, lecz jakimi jesteśmy.

Nie chodzi o to. czy mamy rozległą wiedzę, 

 lecz czy stosujemy ją w życiu.

Nie chodzi o to, za kogo sami się uważamy, 

 lecz czym naprawdę jesteśmy.

Nie chodzi o to, abyśmy unikali cierpień, 

 lecz aby cierpienie spełniło w nas swój cel.

Nie chodzi o to, kiedy umrzemy, lecz o to, 

 abyśmy byli gotowi na spotkanie z Bogiem.
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Naśladuj  mędrców!

 Kiedy wkraczamy w nowy 2021 rok, 
życzymy sobie i swoim najbliższym, aby był 
on błogosławiony. Żeby tak było, powin-
niśmy postąpić tak jak mędrcy ze Wschodu. 
Oni szukali i znaleźli Jezusa, wielbili Go  
i chwalili. Jeżeli zwrócimy się w stronę tego 
Dzieciątka, wtedy rok ten będzie błogosła-
wiony dla nas i naszych najbliższych. Jeżeli 
będziemy wdzięczni Bogu za wszystko, to 
bez względu na to, co nas spotka w tym roku 
dobrego czy złego, będziemy odczuwali Jego 
błogosławieństwo. Mędrcy szukali króla Ży-
dów, tymczasem znaleźli małe bezbronne 
dziecko w biednej stajence. Ale rozpoznali  
w nim Zbawiciela i Wyzwoliciela świata. Dlatego 
złożyli Mu pokłon i oddali cześć jako królowi i panu.  
W tym ubóstwie oczyma wiary widzieli jego boską isto-
tę. My jesteśmy w o wiele prostszej sytuacji, bo znamy 
dzieło zbawienia, którego dokonał Jezus na Golgocie. 
Wiemy, że Jezus zmartwychwstał, potem wstąpił w nie-
bo i siedzi po prawicy Boga. O wiele łatwiej widzieć 
nam w nim zwycięzcę i króla, i doświadczać jego ła-
ski i błogosławieństw. Mimo powszechnego dostępu 
do Ewangelii, dla wielu ludzi, którzy nazywają siebie 
chrześcijanami, Jezus nie jest Panem.
 Pamiętajmy, że decyzja, aby osobiście poznać 
Jezusa i przyjąć Go do serca jest najważniejsza w kwe-
stii zbawienia. Ukórzmy się przed Nim i oddajmy Mu 
w sercach pokłon, tak jak uczynili to mędrcy. Oni wło-
żyli wielki wysiłek, żeby dotrzeć do Betlejem, złożyli 

kosztowne dary i posłuszni Bożemu ostrzeżeniu wrócili 
do swojej ziemi. Niestety, wielu odsuwa na dalszy plan 
oddanie życia Jezusowi i żyje po swojemu. Ubiegły rok 
pokazał wyraźnie, że na taką decyzję może zabraknąć 
czasu. Może być za późno.
 Kto dzisiaj odda Jezusowi swoje życie, może 
mieć przebaczenie i pokój z Bogiem. To jest nieporów-
nanie lepsze i bezpieczniejsze niż życie poddane swoje-
mu „ja”. Sama tego doświadczam i oznajmiam, że życie 
pod panowaniem Jezusa jako Króla wygląda całkiem 
inaczej, także w mojej starości. Dlatego proszę każdego, 
kto tego jeszcze nie uczynił, aby nie przesuwał tak waż-
nej decyzji na dzień jutrzejszy. Drogi czytelniku! Niech 
dzisiaj, już teraz, ugnie się twoje kolano, a twój język  
i całe życie wyzna, że Jezus jest Panem ku chwale Boga 
Ojca! Niech Chrystus dzisiaj zostanie twoim Królem!
      
 

Helena Szurman

Noc już była kiedy Józef do drzwi się dobija
prosząc, aby go wraz z Marią ktoś na nocleg przyjął.

Chociaż Józef szukał długo, ode drzwi do bramy, 
to odpowiedź wszędzie brzmiała – już miejsca nie mamy !

Chodź do późna tak chodzili, do drzwi kołatali, 
miejsc na nocleg nie znaleźli, wszyscy odmawiali. 
Więc zmęczeni poszli dalej, wśród tej nocnej ciszy. 

Wreszcie przyszli jak jest w pismach, do stajenki lichej. 
Tam syn Boży na świat przyszedł otulony sianem, 

w biedzie stajni wśród bydlątek, Pan nad wszystkie Pany. 

Tak i dzisiaj Jezus chodzi do serc ludzkich puka. 
Czy dziś wpuścisz go do siebie? 

On wciąż ciebie szuka. 
Ale serca są zajęte różnymi prawami 

dla Jezusa drzwi zamknięte miejsca dlań nie mamy 
Lecz czas przyjdzie, gdy Pan Jezus skończy swe pukanie 

I wśród ludzi miejsca szukać na zawsze przestanie. 
Wtedy próżno wołać będą: „przyjmij mnie do siebie” 

głos usłyszysz: „Miejsca nie ma, nie znam człecze ciebie”.
Autor nieznany

Udostępniła: Helena Chrapek 
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 Jednym z niezliczonych i niezmierzonych da-
rów łask, które Dziecię Niebieskie przyniosło na zie-
mię, jest wybawienie od bojaźni. Odkąd Adam i Ewa 
utracili raj przez grzech, istniała na świecie bojaźń. 
Wraz z grzechem przenikała z pokolenia w pokolenie 
i tak przetrwała do naszych dni. Sędziwy Zachariasz, 
trzymając na rękach swego syna, wypowiedział proro-
cze słowa o większym jego Następcy, słowa, które jak 
hymn zwycięstwa popłynęły przez całe kraje: „Abyśmy 
wybawieni z ręki nieprzyjaciół swoich bez bojaźni Mu 
służyli" (Łk 1, 74).
 Ponad polami Betlejemu objawiła się jasność 
Pańska, a pierwsze słowo Anioła, skierowane do przera-
żonych pasterzy brzmiało „Nie bójcie się!" Tymi samy-
mi słowami przywitał nieco wcześniej Gabriel, wielki 
Boski Posłaniec, świętą dziewicę w dniu zwiastowania, 
a później pocieszył i uspokoił zatroskane serce Józefa 
tak, że potrafiło pojąć, jak wielkie zadanie zostało mu 
powierzone, jako stróżowi i opiekunowi najwyższego 
Daru Boga dla Jego ludu. Podczas ziemskiej wędrówki 
naszego Pana i przygotowania uczniów do apostolskie-
go urzędu, często z ust Jego wypływało to słowo: „Nie 
bójcie się!"
 Dopiero jednak po zmartwychwstaniu i wnie-
bowstąpieniu, gdy zwycięska droga Syna Bożego do-
biegła końca i gdy zamieszkał w sercach Swoich dzie-
ci przez Ducha Świętego, mogła naprawdę być mowa  
o przezwyciężeniu bojaźni,  jakiego dowiodło życie 
apostołów i prawdziwych dzieci Bożych przez wszyst-
kie stulecia. Odtąd istnieją dwie grupy ludzi: nie zba-
wieni, którzy są jeszcze związani bojaźnią — i zbawie-
ni, wolni od niewoli strachu.
 Spójrzmy na pogański świat ludów żółtych, 
brązowych, czarnych i czerwonych. Wszędzie spostrze-
gamy wszechwładny wpływ lęku. Bojaźń jest przyczy-
ną ich nabożeństw, ona jest także najczęściej spręży-
ną ich działania. Tylko ten, kto wśród tych ludów żył, 
może sobie wyobrazić, jak wielka jest potęga panującej 
tam i sprawiającej straszne męki bojaźni, która przeni-
ka we wszystkie dziedziny życia, wszędzie wyciskając 
swe piętno. W oddaleniu od Boga światłości, zdani na 
łaskę potęgi ciemności, usiłują ci nieszczęśliwcy nie-

Ewa Thiele-Winckler
- Matka Ewa 

„Prawdziwy sens życia” 1963 rok

Nie bójcie  się

przerwanie te złe duchy uspokajać, udobruchać, po-
jednać z sobą. Często ponoszą duże ofiary, aby okupić 
spokój, który mimo wszystko nie staje się ich udziałem. 
Najodważniejszy Indianin, który bez drgnienia staje do 
walki gardząc śmiercią, żyje jednak w ustawicznym 
lęku przed duchami, które usiłuje uspokoić. Zewnętrz-
ne opanowanie, pozorne męstwo jest często tylko płasz-
czykiem, pod którym drży serce trapione obawami. Ale 
nie tylko u Chińczyków, mieszkańców wysp południo-
wych, Murzynów i Eskimosów widzimy ten okrutny, 
całe życie zatruwający lęk. W naszych cywilizowanych 
krajach, mimo oświecenia i szeroko rozpowszechnionej 
wiedzy, nie jest on zjawiskiem obcym.
 
Bojaźń, w jakiejkolwiek postaci staje na drodze nasze-
go życia, można podzielić w następujący sposób:

Lęk przed cierpieniem
Lęk przed przyszłością
Lęk przed niewidzialnym światem
Lęk przed śmiercią
Lęk przed sądem ostatecznym.

LĘK PRZED CIERPIENIEM

 Niezliczeni ludzie marnują i zatruwają godziny 
swojego życia ustawicznym lękiem przed cierpieniami, 
które mogą ich czekać   w  przyszłości.   Jak   ekran 
ukazuje oczom zdarzenia w obrazach, które zdają się 
być prawdziwe, tak jęk przedstawia wewnętrznemu 
oku człowieka wszystkie przyszłe cierpienia i okropno-
ści, które może nigdy nie zaistnieją, a powodują udrę-
czenia nie dające się opisać słowami. Lęk wyolbrzymia 
drobne przykrości i niejedną godzinę można by przeżyć 
przyjemnie, gdyby nie zatruła jej wizja przyszłych cier-
pień, które strach maluje przed oczyma duszy.

LĘK PRZED PRZYSZŁOŚCIĄ

 Mnóstwo ludzi starzeje się przedwcześnie z po-
wodu tego lęku. Wszystkie zdarzenia, które może im 
przyszłość przynieść — utrata majątku, utrata zdrowia, 
utrata stanowiska, dolegliwości i niedomagania pode-
szłego wieku — wszystko to ciąży im jak brzemię po-
nad siły i napełnia goryczą ciche, spokojne, pełne rado-
ści bieżące chwile życia.
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LĘK   PRZED   NIEWIDZIALNYM   ŚWIATEM

 Czy istnieje jeszcze coś w tym rodzaju w na-
szych czasach oświecenia? Niestety tak, może nawet 
w większym jeszcze stopniu niż kiedykolwiek. O tym 
mogliby opowiedzieć jeszcze coś wróżbici i chiroman-
ci, autorzy horoskopów i wszyscy ci, którzy uprawiają 
intratny, choć ciemny, interes czarodziejskiej sztuki. To 
przecież lęk przed czymś niewidzialnym jest przyczy-
ną, że wielkie hotele pomijają liczbę 13 jako numer po-
koju, albo że gospodarz ze strachem szuka czternastej 
osoby, aby przy stole gościnnym nie siedziało tylko 13 
osób. To lęk przed niewidzialnym światem każe wyróż-
niać pewne dnie i godziny lub omijać nocą cmentarz. 
To samo uczucie nie pozwala człowiekowi pozostawać 
w jednym pokoju sam na sam ze zwłokami, choćby to 
były zwłoki najbliższej osoby.

LĘK PRZED ŚMIERCIĄ

 List do Hebrajczyków, 2 rozdział, wiersz 14  
i 15 mówi przekonująco: „Ponieważ tedy dzieci spo-
łeczność mają ciała i  krwi,   stał  się   i   on  ich  uczest-
nikiem,   aby  przez  śmierć zniszczył tego, który miał 
władzę śmierci, to jest diabła. I żeby wyswobodził tych, 
którzy dla bojaźni śmierć po wszystek czas żywota pod-
legli byli niewoli". Istotnie, lęk przed śmiercią jest nie-
wolą, z której wybawić może jedynie Chrystus, Ksią-
żę żywota. Czytałam raz o Zoli, wielkim francuskim 
powieściopisarzu, który w pewnego rodzaju własnym 
świadectwie wyznaje, jak nocą daremnie szuka w swym 
łożu snu, jak niespokojnie się rzuca dręczony okrutnym 
strachem. Jest to właśnie lęk przed śmiercią, który od-
bierał mu spokój i na życie rzucał cień. Patrzył wtedy 
na swą małżonkę, która też nie mogła znaleźć spokoju. 
Nie zwierzała mu się z tego, ale sam wiedział, że dręczą 
ją i gnębią straszne myśli — lęk przed śmiercią.
 Któż nie pamięta tych dni, kiedy ukwiecone 
i przybrane beztroskimi napisami pociągi wojskowe 
przywoziły na plac boju młodych żołnierzy! Przy po-
żegnaniu radość i okrzyki, śmiechy i żarty! Zdawało 
się, że myśl o strachu nie ma tu dostępu! Ale gdy spra-
wa wzięła poważny obrót, gdy zaczęły padać granaty,  
a bomby lotnicze druzgotać w okamgnieniu zwierzęta  
i ludzi — wtedy nieodparty lęk przed śmiercią wkradł 
się do najodważniejszych serc.

LĘK PRZED SĄDEM OSTATECZNYM

 Niejeden w ciągu całego życia usiłował stłumić 
tę myśl. Jednak zdarzają się godziny — z całą pewnością 
przeżywa je każdy człowiek, którego sumienie jeszcze 

nie skamieniało i nie zamarło — że myśl ta jak ogień 
wybucha z niewypowiedzianym strachem: „Jak ostoję 
się przed Bogiem?" Kiedy w cichą nocną godzinę wy-
nurzają się przed okiem duszy dawno zapomniane grze-
chy, podobne do upiorów, gdy oskarżające głosy, które 
usiłowało się wszelkimi sposobami zagłuszyć, stają się 
głośne, gdy wreszcie przychodzi śmiertelna choroba  
i to nieodwołalne spotkanie ze świętym Bogiem stanie 
się namacalnie bliskie — wówczas dopiero budzi się 
największa zgroza — lęk przed Sądem! Przecież już 
tutaj, w życiu doczesnym, najokropniejsze bywa, gdy 
zbrodniarz z obawy przed wykryciem i wydaniem wła-
dzy ucieka, kryje się i nigdzie nie znajduje spokoju, aż 
wreszcie w ostatecznej rozpaczy, aby uwolnić się od 
tej męki, sam oddaje się w ręce sprawiedliwości. Lęk 
przed sprawiedliwym Sądem Bożym i jego nieunik-
nionymi następstwami jest o wiele straszniejszy: albo 
gna błagającego o łaskę grzesznika wprost w ramiona 
sądzącego Boga, albo też w zwątpienie, które zmusza 
do uchwycenia za wisielczy sznur lub samobójczą broń.
Tak, bojaźń — to straszne uczucie; ale Bogu dzięki 
— wiecznie i zawsze będzie chwalony Ten, którego 
pamiątkę narodzenia obchodzimy i który dlatego przy-
jął ciało i krew, i stał się jednym z nas, aby wybawić 
wszystkich, spętanych przez całe życie lękiem przed 
śmiercią! Ale czy takie uwolnienie jest rzeczywisto-
ścią? Czy istnieje naprawdę? Czy mogą je osiągnąć ci, 
którzy wzdychają pod jarzmem lęku? Tak, Bogu dzięki, 
jest ono rzeczywistością i prawdą. Jednakże tylko przez 
wybawienie w Chrystusie i tylko dla tych, którzy uwie-
rzyli w tę ofiarę pojednawczą doskonałego życia Jezu-
sa, Jego niewinne, święte, śmiertelne cierpienia i w ten 
sposób zostali uwolnieni od winy. Póki wina przytłacza 
nas swym ciężarem, istnieje także bojaźń, póki między 
nami i naszym Bogiem stoi grzech, zostajemy niewol-
nikami strachu. Ale tam, gdzie wina została odkupiona  
i grzech zmazany krwią Baranka Bożego, tam i lęk zo-
stał przezwyciężony.
 
 Wybawione, pojednane dzieci Boże nie obawia-
ją się już cierpień. Wierzą w miłość Ojca i z wdzięczno-
ścią przyjmują z Jego dłoni wszystko, nawet najcięższe 
doświadczenia. Pojednane dzieci Boże nie boją się już 
przyszłości, lecz chlubią się wraz z Apostołem: „Któż 
nas odłączy od miłości Bożej!" (List do Rzymian 8, 
35—39) Wybawione dzieci Boże nie lękają się już żad-
nych strasznych potęg ciemności niewidzialnego świata. 
Uwolnione spod władzy ciemności i jej zastępów, wy-
stępują do walki z nimi na gruncie Chrystusowego zwy-
cięstwa bez żadnej obawy. Czują się bezpiecznie pod 
ochroną Tego, który ich okrywa tarczą Swego Imienia. 
Znika wtedy wszelka zgroza, cały nieuzasadniony lęk 
przed jakimiś liczbami i dniami, przed 
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Nabożeństwo w TVP 3 
- kazanie wygłoszone w I niedzielę Adwentu w 2020 roku

zwłokami ludzkimi i cmentarzami; czują się zawsze  
i wszędzie otoczone zastępami błogosławionych anio-
łów, wysłanych do usługiwania tym, którzy odziedzi-
czyli błogosławieństwo.
 Łaską obdarzone dzieci Boże już nie lękają się 
śmierci. Śmierć jest dla nich tylko bramą do doskonałe-
go życia. Chętnie żyją, chętnie też umierają. Nie wiedzą 
co wybrać, ale składają jedno i drugie w ręce wiecznej 
Miłości, gotowi w każdej chwili pójść na wezwanie. 
Komu Chrystus stał się życiem i kto siły zmartwych-
wstania doznał na własnym sercu, ten już się nie lęka 
śmierci. Śmierć jest dla niego przezwyciężonym wro-
giem, stała się przyjacielem, klucznikiem, otwierają-
cym bramę do krainy Światłości.
 Miałam szczęście widzieć, jak umierały umi-
łowane, ułaskawione dzieci Boże, dla których śmierć 
straciła wszelką grozę i które mimo cielesnych cier-
pień i niedomagań odczuły już tu na ziemi coś ze świtu 
wspaniałej chwały.

 Ukochane dzieci Boże nie potrzebują się też 
lękać Sądu Ostatecznego. Dla nich ważne jest Słowo 
Jezusa: „Kto wierzy Temu, który mię posłał, ma żywot 
wieczny i nie przyjdzie na Sąd, ale przyszedł z śmierci 
do żywota". (Jan 5, 24). Rzecz prosta, przywiązują one 
wielką wagę do tego, aby zostało usunięte wszystko to, 
co kiedykolwiek mogłoby stanąć jako przeszkoda mię-
dzy nimi i Bogiem, albo między nimi i ludźmi. Nie lek-
ceważą sobie tego, lecz pilnie baczą, aby być gotowymi 
i usunąć do ostateczności nawet najdrobniejszą rzecz, 
która mogłaby im ująć radości w tej wielkiej godzinie. 
Ale gdy wszystko jest uporządkowane w stosunkach 
z Bogiem i ludźmi, a krew Chrystusa przykrywa całą 
przeszłość i czas obecny, wtedy już dzieci Boże mogą w 
świętej radości oczekiwać tej ostatecznej chwili. Wie-
dzą, że Ten, któremu sąd przekazany został przez Ojca, 
jest ich Wybawicielem, ich Pojednawcą, ich Arcykapła-
nem i Przyjacielem. Szczęśliwi ludzie, którzy wybawie-
ni od bojaźni, kroczą w wolności.

 Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzy-
kuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do 
ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie 
na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I zniszczy wozy 
wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wo-
jenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego 
władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po 
krańce ziemi. 

Za 9,9-10
 
 Drogie Siostry i Bracia w Jezusie, naszym 
Panu, Drodzy Telewidzowie, 
 
 I znów od początku. Kolejny Adwent z rzędu 
w naszym życiu. Może dziesiąty, może piętnasty, trzy-
dziesty, czterdziesty, osiemdziesiąty, a może setny. 
I znów stawiamy wieniec adwentowy, zapalamy pierw-
szą świecę – tak jak zawsze. A jednak ten tegoroczny 
adwent jest pod wieloma względami inny. Jednak różni 
się od tych poprzednich.
 Adwent, to jest czas oczekiwania na przyjście 
Pana, oczekiwania na Bożą interwencję. Zadajmy so-
bie pytanie: Z jakimi oczekiwaniami rozpoczynamy 
Adwent 2020 roku? Czego oczekujemy? Jakie nadzieje 

kryjemy w naszych 
sercach i dziś chce-
my je położyć przed 
naszym Bogiem? 
 Dzisiejszej 
niedzieli sięgamy 
do Księgi proro-
ka Zachariasza. To 
bardzo niezwykły 
biblijny tekst i pod 
wieloma względa-
mi niezwykłe słowo. 
W 14 rozdziałach 
tej księgi pojawia 
się wiele wątków, 
ale najważniejszą 
myślą jest ta, że 
oto idzie król, Pan, 
który przywróci po-
kój, który pozwoli 
ludziom na nowo doświadczyć pokoju, spokoju w ich 
życiu. 
 Prorok Zachariasz działał w Jerozolimie oko-
ło 520 roku przed narodzeniem Chrystusa. To był czas, 
kiedy do Judei powracali wygnańcy z Babilonii. Po 
siedemdziesięciu latach niewoli do Jerozolimy powra-
ca zupełnie nowe, młode pokolenie. Idąc, zastanawiali 

ks. Marcin Brzóska
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się, co zastaną na miejscu – czy rzeczywiście wspaniałą 
krainę, o której opowiadali im ich ojcowie i dziadkowie, 
czy też coś zupełnie innego. 
 Wygnańcy z Babilonii, choć byli już wolni, 
wracali z gorzkimi doświadczeniami czasu, który mają 
za sobą – czasu niewoli, ograniczeń, czasu straszliwej 
tęsknoty i śmierci wielu swoich bliskich. I właśnie do 
nich z budującym Bożym przesłaniem nadziei zwraca 
się prorok Zachariasz. 
 Myślę, że także my możemy nazwać tegorocz-
ną jesień czasem gorzkich przeżyć, gorzkich doświad-
czeń. Przed tygodniem widziałem w lokalnej gazecie 
zdjęcie tablicy ogłoszeń, na której zabrakło miejsca na 
nekrologi zwane u nas klepsydrami. Każdego dnia sły-
szymy kolejne liczby – złowrogie liczby. 
 Codziennie złe wiadomości. A my chcemy  
w końcu usłyszeć dobre wiadomości o tym, że pokona-
liśmy wroga – wrogów. Pokonaliśmy wroga, czy to pod 
postacią wirusa, kryzysu zdrowotnego, czy kryzysu go-
spodarczego, czy społecznego. 
 Myślę, że wszyscy bez wyjątku z utęsknieniem 
czekamy na dobre wiadomości – na Dobrą Nowinę!  
I oto dostajemy dzisiaj od Boga do ręki i do serca tekst, 
który niesie nadzieję. 
 Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, 
córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, 
sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, 
na oślęciu, źrebięciu oślicy. I zniszczy wozy wojenne  
z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą 
połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza bę-
dzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi.
 Otrzymujemy dzisiaj piękne Słowo. Wesel się! 
Wykrzykuj radośnie. Ciekawym jest to, że Zachariasz 
nie pisze w czasie przyszłym, ale w czasie teraźniej-
szym. Oto idzie Książę Pokoju. Już jedzie do ciebie. 
 Patrząc na Boże działanie, oczekując Bożego 
działania my często patrzymy w przyszłość i wyobra-
żamy sobie, że Bóg dopiero zacznie działać, a teraz 
jest chwila jakiegoś niezrozumiałego dla nas zastoju.  
A tymczasem Zachariasz mówi: Rozejrzyj się wokół 
siebie. Bóg już działa – tu i teraz, w teraźniejszości.  
W twych trudnych momentach On jest! I On działa. Już 
teraz buduje nową rzeczywistość i pomaga Ci budować, 
odbudowywać to, co nowe – twoje nowe życie.   
 Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, 
córko jeruzalemska! Myślę, że te słowa znamy wszyscy 
bardzo dobrze i kojarzą nam się one z tekstem znanej 
adwentowej pieśni, którą będziemy śpiewali na zakoń-
czenie tego nabożeństwa. A jednak mam wrażenie, że 
coś ważnego umyka naszej uwadze. 
 To jest szczególne słowo skierowane do kobiet. 
I można by zadać sobie pytanie, dlaczego Bóg właśnie 
tak tutaj szczególnie przemawia. 
 Kobieta obdarzona jest przez Boga szczególną 
wrażliwością, szczególną duchowością, a jednocześnie 
wyposażona jest w szczególną wytrwałość, cierpliwość. 
Ale przede wszystkim to właśnie kobieta jest dawczy-

nią życia i dawczynią nadziei. Prorok Zachariasz pisał  
w czasach, w których wielu młodych ludzi szło do zie-
mi swoich ojców. Szli mężczyźni i kobiety, i z pewno-
ścią były wśród nich także kobiety w ciąży. 
 Tam w Babilonie ginęli, umierali ludzie. Wielu 
tęskniło za Jerozolimą, ale nie było im dane dożyć dnia 
powrotu, dnia wolności. Ale tak długo jak rodzą się 
dzieci jest nadzieja, jest szansa na budowę, odbudowę, 
odnowę. 
 Jeśli jest na świecie dźwięk prawdziwej nadziei, 
to jest nim pierwszy płacz noworodka. I dlatego Bóg 
nadzieję dla tego świata obwieścił właśnie płaczem 
dziecka nad polami Betlejem. Jest nadzieja, jest zba-
wienie, jest droga, prawda i życie! Bóg nie mógł tej 
prawdy wyrazić mocniej i wyraźniej, niż przez kobietę 

– Marię Pannę i jej Syna!
Bóg daje Zbawiciela, daje ratunek i daje pokój!

 Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, 
córko jeruzalemska! Dzisiaj to Słowo chcę położyć na 
serce szczególnie wam wszystkim – kobietom, które 
oczekujecie na narodzenie swoich dzieci. Z pewnością 
zastanawiacie się nad tym, w jakim świecie przyjdzie 
wam wychowywać wasze dzieci. W jakim świecie będą 
one dorastać?  
 W Biblii Ekumenicznej fragment, który dzisiaj 
rozważamy opatrzony jest tytułem: Król, który przy-
wróci pokój. Zachariasz zapowiada nadejście Króla 

- Pana pokoju. Maluje go przed naszymi oczyma. Oto 
twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwy-
cięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu 
oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki  
z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane.
 Ale od razu rodzi się tu pytanie: Czy jeździec 
na osiołku jest w stanie zniszczyć rydwany, poko-
nać konie, złamać łuki? Czy jeździec na osiołku jest 
w stanie pokonać wszystkie wrogie siły tego naszego, 
współczesnego świata. Tak, pokój, który daje Jezus, to 
coś więcej, niż brak wojny, konfliktów między ludźmi. 
Pokój, który on daje, to więcej, niż jakiś wątły konsen-
sus. I pokój, który On daje, to coś więcej, niż chwilowe 
odczucie pokoju. To coś więcej, niż beztroskie zakupy, 
spotkania rodzinne. Wierzymy, że to też będzie nam na 
nowo dane. Ale pokój, który daje Jezus, to jest pokój 
serca. Pokój, który daje pewność, że cokolwiek będzie 
się działo, Bóg nad wszystkim czuwa! Bóg nade mną 
czuwa.
 Tak, Jezus, pan pokoju jest silniejszy, niż wszy-
scy uzbrojeni po zęby panowie tego świata i ten, kto 
Jemu ufa, nie musi się nikogo, ani niczego obawiać, lę-
kać, ani bać. Ponad chaosem, lękiem żyć nadzieją Kró-
lestwa Bożego – to jest istota adwentu – adwentu, który 
oznacza, że nasza wiara położona w Jezusie Chrystusie 
jest pewnym fundamentem. Bo On już idzie. 
 Myśl Zachariasza wychodzi od owego nowe-
go początku i przenosi się ku nowej erze, nie tylko dla 
Jerozolimy, ale dla całego świata. Przyjdź Panie Jezu, 
Królu Adwentu.  Amen. 
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Bóg objawiony w ciele

 Upływa już sporo czasu od chwili, kiedy na-
sze stopy stanęły w mrocznej betlejemskiej jaskini. 
Przechodziliśmy najpierw przez obszerne przedsionki  
i wąskie ganki, aż wreszcie zatrzymaliśmy się w owym, 
po wszystkie czasy poświęconym miejscu, gdzie Syn 
Boży przyobleczony w nasze ciało i krew, obudził się 
do Swojej ziemskiej wędrówki. Święte miejsce! Niebo 
i ziemia spotykają się tutaj. Blask niebiańskiej wspania-
łości przezwycięża tu mrok ziemskiej nocy, niebiańskie 
zastępy objawiają się ludzkiemu oku, a ziemskie uszy 
podchwytują radosny śpiew aniołów.
 Bariera, która dzieliła Niebo od Ziemi, została 
usunięta. W tej godzinie wypełnienia się czasów zle-
wają się z sobą dwa światy. Zespalają się największe 
sprzeczności. Bóstwo i ludzkość są poprzez objawienie 
miłości Ojca w Synu znowu złączone, aby już nigdy nie 
zostały na całą wieczność rozdzielone.
 W milczącym uwielbieniu upadamy w du-
chu na kolana przed tą tajemnicą, aż miłość, podziw  
i wdzięczność wybucha taką pieśnią chwały:

„Spoglądam — nie odwracam lic, 
Napatrzeć się nie mogę!... 

Nie mogę zrobić więcej nic: 
Uklęknę — hołd Ci złożę! 

Ach, gdyby głębią morską był 
Mój duch, by więcej nabrał sił 
— By mógł Cię pojąć, Boże!"

 Szara bazaltowa jaskinia, świadek prastarych 
katastrof i procesów rozwojowych ziemi, schronisko 
stad i pasterzy przed chłodem zimowych nocy i skwa-
rem południa — rozbrzmiewając teraz śpiewem po-
chwalnym aniołów — stała się Niebem, obejmującym 
objawienie się Boga w ciele Syna. który przyjął postać 
ludzką. Człowiek jest małym światem, światem w mi-
niaturze. Poprzez upadek w grzech stał się miejscem 
spustoszenia i sądu; jego duch, który miał być miej-
scem najświętszym i nosić w sobie obraz Boga, stał się 
ciemną jaskinią, kątem nory, siedzibą upadłych istot. 
Wypełnia ją śmiertelny chłód i ciemność, a jako wspo-
mnienie pozostało tylko wzdychanie za utraconym ra-
jem i społecznością z Bogiem. Ale tam, gdzie błoga 
historia Narodzenia Pańskiego staje się osobistym do-

świadczeniem i świętym przeżyciem, ciemna i mroczna 
jaskinia serca przemienia się w Niebo pełne jasności, 
światła i ciepła. Anielska pieśń „Dziś się wam narodził 
Zbawiciel" otrzymuje nowe znaczenie. Cud świętej 
nocy powtarza się wciąż na nowo w nowonarodzonych, 
dla których zamieszkanie Jezusa w sercu staje się błogą 
rzeczywistością.
Poeta mówi o tym:
 Choćby się  Chrystus  tysiąckrotnie Narodził  
w betlejemskim żłobie. Byłbyś zgubiony. Gdyby sie nie 
narodził w Tobie!
 W ten sposób staje się ta największa tajemnica 
historii niebiańskiej i ludzkiej punktem wyjściowym  
i zadatkiem osobistego doświadczenia zbawienia, a to 
z kolei warunkiem otrzymania obywatelstwa w Króle-
stwie Niebiańskim.
 Co za klejnot, co za klejnot Leży dla nas w żło-
bie tym!
 Niebo zniżyło się do ziemi, aby najpierw na-
pełnić tę jaskinię skalną w Betlejem swoją wspaniało-
ścią, a potem poprzez życie, cierpienie, śmierć, zmar-
twychwstanie i wniebowstąpienie Syna Bożego i Jego 
zstąpienie w Duchu Świętym, uczynić każde serce, 
łaknące zbawienia, małym Niebem, w którym miesz-
ka Bóg. Wcielenie Boga w Chrystusie ma swój dalszy 
ciąg w żywym zborze i każdy prawdziwy, z śmierci do 
życia powołany chrześcijanin może w pewnym sensie 
być inkarnacją Chrystusa i przedstawiać życie Jezusa 
w usposobieniu i czynie świata. Im zupełniej panowa-
nie Jezusa zostanie w nas uznane i przeprowadzone we 
wszystkich dziedzinach naszego życia, tym jaśniejsze  
i wyraźniejsze staje się dla świata podobieństwo Jezusa 
w nas.
 Kiedy w Afryce małym murzyńskim dzieciom 
opisywano Pana Jezusa, zawołały radośnie: ,,My Go 
znamy, myśmy Go widzieli!" Gdy zaczęto je pytać bar-
dziej szczegółowo, wymieniły nazwisko pewnego mi-
sjonarza, który działał wśród tych dzieci i którego życie 
i obcowanie w miłości skojarzyło go w ich serduszkach 
z Panem Jezusem.
 Czy także w nas narodził się Chrystus i czy  
w ten sposób do serc naszych weszło Niebo?

Matka Ewa „Prawdziwy sens życia” 
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Życie:
ten rzeźbiarz niezmordowany

ostrego rylca
nie wypuszcza z dłoni
wycięło kurze łapki
u dumnych kiedyś

skroni
usta okoliło

mnogich zacięć wieńcem
czoło przeorało

w bruzdy
i w zagony

i z lic pomarszczonych
zebrało rumieńce.
Już to nie twarz,

a księga
prawdomówna,

żywa,

 KSIĘGA ŻYCIA

wyczytasz z niej zmagań
i miłości dzieje-
jutra już na niej
czas nie będzie 

pisał:
zastygnie ona,

ścichnie,
skamienieje.

Ziemia ją zachłanna
weźmie w posiadanie,

zwiększy
najbogatszą bibliotekę świata a

zatrzymany zegar
więcej już pulsu

nie będzie
wydzwaniał:
ustaną lata.                      

S U M I E N I E

Noc czarna zapadła,do duszy przemawia
i kartkuje w sercu, jak w książce z bajkami,

bezsennością oczy kroplami zaprawia,
darmo je zaciskać mocno powiekami.

Nie doliczyć owiec, gdy się raz spłoszyły,
nie zbędą się uszy wewnętrznego krzyku,
niełatwo ten sobie rozgrzeszenie wmówi,
kto dzień swój zostawił leżeć na krzyżyku.

Lecą myśli stadem, jak wrony nad polem,
jasność ci na duszy zakrywają cienie.

Myślisz, że to cisza – to nie cisza mówi,
to sędzia się sprzysiągł, co zwie się: SUMIENIE.
                                                                                                  

Emilia Michalska

      
     u

dostępniła: Grażyna Cimała
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Konstytucja USA  
a bracia polscy

Historia

Władysława 
Magiera

 Jedno z najważniejszych postanowień aktualnej, ale napisanej w roku 
1789 r., konstytucji USA ma swoje źródło na ziemiach polskich. Artykuł gwa-
rantujący wolność religii, słowa i zgromadzeń zainspirował Katechizm Ra-
kowski, przyjęty w 1603 przez arian czyli braci polskich. Thomas Jefferson 
znał Katechizm Rakowski i powoływał się na jego tekst jako jedno ze źró-
deł Konstytucji USA. Katechizm wymieniony jest przez UNESCO jako jedno  
z najważniejszych dzieł w historii ludzkości, jako jedeno z najważniejszych 
elementów bazowych dla idei równych praw i idei tolerancji religijnej. Wywarł 
znaczny wpływ na Europę Zachodnią, głosił bowiem, jako jedno z pierwszych 
dzieł w historii Europy - zasadę racjonalizmu i tolerancji religijnej dla wszyst-
kich. Przygotował grunt pod epokę oświecenia i był inspiracją dla filozofów, 
ważną kartą zmagań o kształt wolności w Europie i podwaliną pod rozwój 
systemu demokratycznego na świecie, był fundamentem nie tylko Konstytu-
cji USA, ale i europejskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela przyjętej  
w czasie rewolucji francuskiej w 1789 r.
 Tekst Katechizmu był dziełem zbiorowym, opublikowany został w Ra-
kowie w 160 r3. Było to wyznanie wiary braci polskich i po wygnaniu arian 
w 1658 r. jego tekst został w Polsce zapomniany. Czego jeszcze, oprócz to-
lerancji, domagali się bracia polscy? Wymienić można m.in.: tolerancję reli-
gijną, bo wolność sumienia, tylko Bogu wolno ograniczać, rozdziału tronu od 
ołtarza czyli prawidłowych relacji między państwem a Kościołem, zniesienia 
pańszczyzny i utrzymywania się z pracy rąk własnych. Potępiali karę śmierci 
i sprzeciwiali się prowadzeniu wojen. Zaś jeśli chodzi o religię uważali, że nie 
jest istotne jak się wierzy, ale jak się żyje.

Początki ruchu na ziemiach polskich

 Pod koniec pierwszej połowy XVI w. humaniści dyskutowali rożne 
kwestie teologiczne, a na ziemie polskie napływali prześladowani za granicą 
teologowie – reformatorzy. Jednym z nich był Faust Socyn i od jego nazwiska 
wyodrębnioną z kościoła kalwińskiego grupę nazywano  „socynianami”, ina-
czej arianami – od nazwiska biskupa Ariusza, żyjącego w IV w. lub antytryni-
tarzami, ponieważ nie uznawali Trójcy Świętej. Sami siebie nazywali „braćmi 
polskimi” oraz za Janem Lubienickim „chrystianami”.
 Pierwszy zbór braci polskich powstał 16 października 1562 w wyniku 
rozłamu w krakowskim zborze kalwińskim. Bracia polscy utworzyli reforma-
cyjny tzw. „Zbór Mniejszy”. Podczas synodu w Pińczowie – zorganizowanego 
w październiku 1563 r. – powołano „Polski Mniejszy Kościół Reformowany”. 

Ruch braci polskich miał cha-
rakter elitarny, obok zwykłych 
wyznawców skupił wielu lite-
ratów i naukowców. Lista zbo-
rów nie jest dotąd ostatecznie 
ustalona; prof. Janusz Tazbir   
szacował ich liczbę na około 
150. Nie były to duże wspólno-
ty, liczyły przeciętnie od 100 
do 200 osób i znajdowały się 
na terenie całej ówczesnej Ko-
rony i Litwy, np. pod koniec 
XVI w. na terenie Małopolski 
działały 52 zbory. Głównymi 
ośrodkami ruchu były Pińczów 
oraz Raków, gdzie w latach 
1602–1638 działała Akademia 
Rakowska, a także wydawnic-
two.
 W roku 1573 zosta-
li objęci, podobnie jak inne 
wyznania, pierwszym aktem 
prawnym, gwarantującym 
pokój między różnowiercami  
w Rzeczypospolitej, jakim 
była Konfederacja Warszaw-
ska, nie brali jednak udziału w 
porozumieniu pomiędzy wy-
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protestanckimi w Rzeczypospolitej: luterana-
mi, kalwinami oraz braćmi czeskimi, zawar-
tym w 1570 r. Sandomierzu,   zwanym ugodą 
sandomierską.
    W roku 1574 Grzegorz Paweł razem z Je-
rzym Szomanem ułożył pierwszy katechizm 
braci polskich. Katechizm był ciągle redago-
wany i ostatecznie został opublikowany w ję-
zyku polskim w  1605 r., a cztery lata później 
po łacinie. Tłumaczono go również na inne ję-
zyki. To właśnie on stał się tym, co inspirowało 
twórców ważnych dla ludzkości dokumentów.

Dzieje braci polskich

 Chociaż w XVI w. w Polsce panowała 
w pewnej mierze wolność religijna, to jednak 
wolność ta była rozumiana w sposób selek-
tywny. Była ceniona, lecz tylko w przestrzeni 
prywatno-prawnej. Jednak bracia polscy byli 
już wtedy ruchem często prześladowanym, zdarzały się przypadki nisz-
czenia mienia i pogromów, np. w maju 1591 r. w Krakowie podczas 
rozruchów antyprotestanckich, zburzono zbór braci polskich, a w roku 
1627 podczas tumultu w Lublinie zburzono lubelski zbór wspólnoty. 
Dochodziło też, zwłaszcza na Podkarpaciu, do pogromów braci pol-
skich, napadano na ich dwory, ograbiano i mordowano. Na wydanym  
w 1603 r. pierwszym polskim indeksie ksiąg zakazanych wśród 60 auto-
rów, których znano wyznanie, znalazło się 14 członków wspólnoty bra-
ci polskich, najwięcej po 18 kalwinistach, a na 318 dzieł z tego indeksu 
z podanym miejscem wydania 34 opublikowano w Rakowie (najwięcej 
po Krakowie – 108).

Prześladowania

 W roku 1638, pod pretekstem rzekomego sprofanowania przy-
drożnego krzyża przez kilkunastu rakowskich uczniów, biskup krakow-
ski doprowadził do rozwiązania Akademii Rakowskiej, a jej wykładow-
ców skazano na banicję czyli wygnanie pod karą śmierci. Zlikwidowano 
także dom wydawniczy w Rakowie i Krakowie oraz zbór w Rakowie. 
Stopniowe ograniczenia wolności religijnej innowierców wywołały spi-
ralę narastającej niechęci i wrogości. Przełomem był najazd Szwedów 
tzw. potop w 1655 r. Wtedy król Jan Kazimierz ślubował wypędzenie 
arian z Polski, ślub ten nie był jednak częścią tzw. ślubów lwowskich. 
Powodem zaś miało być ich sprzyjanie szwedzkiemu najeźdźcy. Na 
mocy ustaw sejmowych z roku 1658 i następnych zostali zobowiązani 
do przejścia w ciągu trzech lat na katolicyzm lub opuszczenie kraju. Ta 
ustawa była zwieńczeniem kontrreformacyjnej fali prześladowań. Okres 
decyzyjny skrócono do dwóch lat, w trakcie których mieli wyprzedać 
majątki i przenieść się za granicę. W konsekwencji bracia polscy zostali 
wygnani z Polski, a rzeczywistą przyczyną ich wygnania były względy 
dogmatyczne, gdyż na tych samych obradach sejmu podjęto uchwałę  
o amnestii dla wszystkich zwolenników Szwedów. Było to pierwsze tak 
poważne naruszenie wolności religijnej w Rzeczypospolitej. W wyni-
ku ustawy znaczna część wyznawców wyemigrowała z kraju, zanosząc 

swoją myśl teologiczną do innych 
państw. Osiedlili się: w Niderlandach, 
skąd wyjeżdżali do Anglii i USA,  
w Prusach Książęcych, Siedmiogro-
dzie, północnych Niemczech, na Ślą-
sku, głównie w Kluczborku. Część 
arian  pozostałych w Rzeczypospoli-
tej przeszła do podziemia. Wspólnoty 
za granicą również stopniowo zani-
kły; najdłużej, bo do 1803, przetrwały 
w Prusach.
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Jeszcze o Ninie Górniak
Daty śmierci i pogrzebu rozstrzygnięte

Dlaczego nie byli tolerowani?

 Podstawą religii braci polskich była Biblia, ale 
nie uznawali dogmatu o Trójcy Świętej. W początko-
wym okresie niektórzy bracia byli bezwarunkowymi 
pacyfistami i nosili symboliczne drewniane szable, co 
miało być sprzeciwem wobec wszelkiego stosowania 
przemocy. Ważne miejsce zajmowało hasło sprawiedli-
wości i równości społecznej, co usiłowała realizować  
w praktyce ariańska szlachta kujawska poprzez uwal-
nianie chłopów od pańszczyzny. Jedną z takich  zna-
nych postaci jest Samuel Przypkowski – przodek Fe-
liksa, który ofiarował państwu swoją słynną kolekcję 
zegarów, dzisiaj muzeum w Jędrzejowie.

Kobiety braci polskich

 Pozycja kobiety w środowisku braci polskich 
była nieporównywalnie mocniejsza niż pozycja innych 
protestantek oraz katoliczek. Zgorszenie opinii pu-
blicznej wywoływał fakt, że w zborach  kobiety często 
wygłaszały kazania i nauki moralne. Jedną z podsta-
wowych zasad wspólnoty było partnerstwo w związku 

małżeńskim – ani żona, ani mąż nie mogli dominować. 
Kobiety i ich rola społeczna były traktowane bardziej 
racjonalnie. Bracia polscy napisali wiele dzieł na temat 
kobiet i dla kobiet, m.in. Zwierciadełko panienek chry-
stiańskich ku obejźrzeniu się w powinnościach swych 
chrystiańskich pisarza ariańskiego, Marcina Czechowi-
ca. Jego dzieła, jak i książki Erazmusa Otwinowskiego 
przedstawiają postacie kobiet z Biblii oraz podkreślają 
rolę kobiet i ich równość z mężczyznami: (...) chodzi 
mi o pouczenie ludzi prostych, ile zacnych spraw Bóg 
wykonywa przez naczynie niewieście (...) Tymczasem 
Pan Bóg w nowem przymierzu niewiasty z mężami jed-
nako porównał..., ich i ducha swego świętego i jedne-
go żywota wiecznego wespołek z mężami uczesnicami 
uczynić raczył. W ówczesnej Polsce nie doceniano ko-
biet, dlatego Sejm, skazując na banicję braci polskich 
w 1658, pominął kobiety ariańskie i niektóre pozostały 
wraz z dziećmi w Rzeczypospolitej. Wkrótce zauważo-
no, że i one, przyzwyczajone do pracy duszpasterskiej, 
mogą być „zarzewiem herezji” i w 1662 Sejm „napra-
wił pomyłkę”, skazując na wygnanie także kobiety.

CDN

 O Ninie Górniak napisano już sporo: o tym, że jako Janina uro-
dziła się 24 sierpnia 1915 r. w Sibicy w rodzinie wybitnych działaczy pol-
skiego ruchu narodowego w Austro-Węgrzech, o jej aktywności w szere-
gach Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji (w tym udziale w 1929 r. 
w Światowym Jamboree Skautowym w Arrow Park). Sporo powiedziano 
o jej ogromnym talencie i wielkiej pracowitości w obszarze tkactwa ar-
tystycznego, gruntownym wykształceniu (Kunstgewerbeschule w Wied-
niu, Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego 
w Krakowie), nowoczesności, odwadze i skromności, o tym, że była 
jedną z najznakomitszych polskich projektantek mody. Jej sława przy-
brała takie rozmiary, że z projektów Górniak korzystały domy mody tej 
rangi co Rodier i Chanel; nie mam wątpliwości co do tego, że gdyby nie 
rozpętana przez Hitlera wojna, gdyby nie to, że Nina przeżyła tylko 24 
lata, zrobiłaby przeogromną światową karierę. Przecież już jako 19-latka 
uczestniczyła w Wystawie Sztuk Stosowanych w Paryżu, zyskując sobie 
ogromne uznanie. Odtąd światowe koncerny wykorzystywały projekty 
Niny, które rozchodziły się po Europie, trafiając również do polskich wy-
twórców. Zdarzało się, że polska elegantka kupowała w warszawskim 

Maciej Kijowski 
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Ulotka raklamowa

Akt zgomu

Szpital, w którym zmarła Nina Górniak

sklepie suknię zaprojektowana przez 
N. Górniak, a strój ten miał za sobą 
okrężną drogę po Europie.
 W „Kurierze Polskim” tak na-
pisano (p)o warszawskiej wystawie: 

„Panna Janina Górniakówna sama pil-
nuje swych interesów, nie bojąc się 
konkurencji sąsiedniego Żyrardowa 
i Milanówka. Artystycznie udrapo-
wane tkaniny przyciągają oczy gamą 
cudownie dobranych barw. Wyrabia 
tkaniny przewyższające pomysłowo-
ścią najmodniejsze materiały paryskie. 
Panna Janina w Paryżu mogłaby sobie 
siedzieć u takiego Rodier czy w innej 
fabryce jak u Pana Boga za piecem, 
ale woli tu, na Zaolziu uczyć wiejskie 
dziewczyny sztuki, którą zna na wy-
lot”. Tak, planowała założyć szkołę 
tkactwa artystycznego w rodzinnej 
Sibicy (choć proponowano jej War-
szawę!), gdzie od 1938 r. prowadziła 
pracownię przeniesioną z Krakowa. Zamieniła 
prestiż miasta i zaproszenie ze stolicy na zaol-
ziańską wieś, by tam uczyć wiejskie dziewczę-
ta trudnej i wdzięcznej sztuki tkactwa. 
 Nie aspiruję do spisania życiorysu 
Niny Górniak, prosząc o to gorąco znawców 
problematyki tkackiej i historii Śląska Cieszyń-
skiego. Piszę ten tekst w Rzeszowie, świadom, 
że znający tragiczny los projektantki czytelnicy 
zorientowali się na tę wiadomość, iż skoncen-
truję się na ostatnich dniach jej życia, na śmier-
ci i pogrzebie. Przede wszystkim przyświeca 
mi zamiar sprostowania informacji niepełnych 
i nieścisłych, jakie na temat Niny pojawiają się 
w przestrzeni medialnej i …cmentarnej.
 Przede wszystkim wspomnieć należy  
o tym, że była ewangeliczką. Wiadomość o tym 
jest nieobecna w jej biogramach, a wydaje mi 
się, że w bardzo istotny sposób rzutuje ona na 
charakter artystki, jej pracowitość, uczciwość  
i hart ducha.
 Drugie uzupełnienie obiegowych in-
formacji dotyczy pierwszej dekady II woj-
ny światowej. Autorzy piszący o N. Górniak 
zgodnie wspominają, że 6 września 1939 r. 
zbrodniarze z Luftwaffe zbombardowali prze-
jeżdżający przez Świlczę pociąg, którym Nina 
podróżowała z narzeczonym Romanem Wa-
gnerem w stronę Stanisławowa (obecnie Iwa-
no-Frankowsk), skąd zamierzała zabrać prze-
bywające u bliskich młodsze rodzeństwo. Nina 
została bardzo ciężko ranna: trafiona odłam-
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kami bomb straciła lewą nogę i pierś. Wraz  
z narzeczonym przewieziono ją do Rze-
szowa, do szpitala na rogu ul. F. Chopina  
i A. Naruszewicza. Wszystkie te informacje 
potwierdzam w całej rozciągłości. W tym 
samym szpitalu urodziłem się oraz podob-
nie jak N. Górniak i R. Wagner byłem jego 
pacjentem.
 Błędne wiadomości dotyczą dat 
śmierci i pogrzebu artystki. Otóż zmarła ona 
8 września we wspomnianym szpitalu, a 10 
września 1939 r. (ta data również wynika z 
aktu zgonu, o którym niżej) została pocho-
wana również w Rzeszowie, na położonym 
bardzo blisko szpitala cmentarzu na rogu ul. 
ul. W. Zbyszewskiego (obecnie Targowa)  
i M. S. Ligęzy. Wkrótce bandyci spod znaku 
swastyki zrównali miejsce pochówku pro-
jektantki z ziemią na tyle skutecznie, że nie 
można go obecnie zlokalizować. 4 września 
2009 r. dyrektor Wydziału Polityki Społecz-
nej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
dr Dariusz Tracz zapewniał mnie w piśmie 
S.VI-50180-9/09, „że poszukiwania miej-
sca spoczynku Pani Niny (…) będą konty-
nuowane”. Jestem pewien, że nikt ich nie 
prowadzi. Ja jedynie uprawdopodobniłem,  
w których, najmniej pryncypialnych czę-
ściach cmentarza, pogrzebano artystkę rodem  
z Sibicy.
 Niektóre źródła podają, że N. Górniak jest 
pochowana na Cmentarzu Ewangelickim w Cieszy-
nie (tak wynika również z inskrypcji na tamtejszym 
grobie i internetowego przewodnika po tej nekropo-
lii), podczas gdy grób ten, nr 79, w sektorze 1, rzę-
dzie 1 (kryjący tylko ciało jej ojca i opłacony do 2031 
r.) jest symboliczny, jest w stosunku do niej ceno-
tafem. Cieszę się ogromnie, że dzięki dociekliwości 
rzeszowskiego Urzędu Stanu Cywilnego (dziękuję 

Cmentarz, na którym spoczywa Nina Górniak

Miejsca, na których można na wspomnianym cmentarzu 
zlokalizować miejsce spoczynku Niny Górniak
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Wspomnienie pani Seniorowej
 Marii Wegert cz. VI

nikom USC za niepublikowany dotąd akt zgonu!)  
i życzliwości „Wieści Wyższobramskich” mam na jego 
łamach zaszczytną sposobność do skorygowania nie-
prawdziwych i niesprawdzonych doniesień. Nie mogę 
jednoznacznie odnieść się do powielanych przez nie-
których autorów wieści o tym, jakoby na łożu śmierci 
Nina pojęła Romana za męża: USC w Rzeszowie aktu 
małżeństwa tych osób nie posiada, przez co faktu szpi-
talnego ślubu projektantki nie mogę potwierdzić.

 „Gdyby nie ta [świlczańska i rzeszowska] tra-
gedia, nadolziańska artystka z pewnością wymieniana 
byłaby dzisiaj obok takich twórców jak Chanel, Versa-
ce czy Dior”, napisano w portalu beskidzka24.pl. Zga-
dzam się! To jeszcze jedna zbrodnia popełniona przez 
faszystów podczas rozpętanej przez nich wojny, to jesz-
cze jeden argument przeciwko faszyzmowi w każdej 
jego postaci, co podkreślam, ofiarując ten tekst pamięci 
Niny Górniak.

 Narzekają starsi, że świat jest gorszy. Bo rze-
czywiście jest gorszy. Chodziliśmy do szkoły ludowej. 
To jest podstawowej. Tam były wszystkie dzieci: ubo-
gie i bogatsze,  wszystkie dzieci. Nigdy nikomu nic nie 
zginęło. Potem w  gimnazjum płaszczyki wieszało się 
na korytarzu. Były tam wieszaki. Nikt ich nie pilnował. 
Teraz się zamyka i zamyka, pilnuje, kluczami dzwoni  
i do czego doszliśmy. Na każdym kroku złodziejstwo  
i jeszcze złomiarze. To wszystko są straszne rzeczy. 
Tego w ogóle nie było. Teraz ci ochroniarze. Też ich  nie 
było.  My tu w Bielsku płacimy pieniądze, duże pienią-
dze, bo się świeci światło na Placu Kościelnym. Świa-
tło i ochroniarze. Gdyby tego nie było, to ogrodzenie 
koło Lutra już dawno byłoby na złomie. Na cmentarzu 
mieliśmy taki grobowiec, kolumienki i dach przykryty 
miedzią i ta miedź zniknęła. To są niesamowite rzeczy, 
których nie było. Teraz powiedzmy bieda. Wojna za-
wsze niesie demoralizację, jeszcze jest bieda. Ludzie 
cierpią biedę i imają się wszystkiego. A teraz jeszcze 
przychodzi ateizm. I demoralizacja wojenna połączona 
z ateizmem. Ja czarno patrzę. Niestety, ja sobie z oży-

wieniem rozmawiam, ale w gruncie rzeczy jestem pełna 
pesymizmu. Ten ateizm jest straszną rzeczą i ludzie  nie 
zdają sobie z tego sprawy.  Oczywiście, ja znam bardzo 
porządnych ateistów, ale jak przyjdzie godzina próby, to 
ten ateista postąpi inaczej aniżeli chrześcijanin. Podam 
taki przykład: kobieta jakaś odbiła męża żonie, zbała-
muciła tego męża  i powiedziała: ona go miała dziesięć 
lat, teraz ja.  Natomiast chrześcijanka, nawet gdyby jej 
się podobał ten człowiek, to by ją to powstrzymywało. 
Ateistka nie. Była to prawdziwa godzina próby.  
 Po wojnie było dużo publikacji o obozach kon-
centracyjnych i o tym wszystkim. Bardzo mnie to in-
trygowało, że komendanci obozów koncentracyjnych, 
Niemcy, kochali swoje dzieci, przynosili żonie kwia-
ty. Słuchali Beethovena i Mozarta. Jak to było, jak to 
połączyć?  A potem raz przyszła odpowiedź. Czytałam, 
że Niemcy zwołali na taką konferencję  wszystkich 
komendantów obozów. I tam im zakomunikowano – 
my wiemy, że dla wrażliwej germańskiej duszy to jest 
bardzo trudne, ale jest to zadanie, to zadanie dla was.  
W imię wielkości tysiącletniej Rzeszy musicie to zada-

 Przedstawimy kolejny i, niestety, ostatni już fragment wspomnień Pani Seniorowej Marii Wegert. W bieżą-
cym numerze parę interesujących wspomnień związanych z naszą Parafią – 250 lecie założenia naszego kościoła w 
1959 roku czy też jutrznie odprawiane tuż po I wojnie światowej. Ciekawe są refleksje na temat życia chrześcijań-
skiego i ateizmu, szczególnie w kontekście bolesnych wydarzeń z okresu okupacji. Przypominamy także, iż wywiad 
z pastorową został przeprowadzony przez pana Marka Cieślara dla radia CCM. Pytania pana Marka zostały  
w tekście wytłuszczone. Konwersji wywiadu na tekst i dodatkowe wyjaśnienia zamieszczone w tekście kursywą są 
autorstwa Jana Króla. W związku z różnymi uwagami czytelników przypominamy, że wspomnienia Pani Pasto-
rowej Wegertowej zostały nagrane w 2011 roku, kiedy nasza bohaterka obchodziła 100. lecie swoich urodzin. W 
tekście starano się zachować składnię językową, która nie zawsze pasuje do współczesnych  standardów języka 
polskiego. 

                                        Jan Król  
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nie wykonać. Jest to  konieczność. Tak więc, jeżeli ży-
cie jest drogą, to oni mieli na końcu sztandar wielkości 
tysiącletniej Rzeszy niemieckiej. W imię tego można 
wszystko. A jeżeli na końcu masz obraz Pana Boga, to 
wygląda to zupełnie inaczej. To chyba przyczyna za-
chowania się  tych komendantów. To straszne. 
 Jak było 250 lecie (chodzi o 250 rocznicę po-
święcenia kościoła Jezusowego w Cieszynie w 1959 
roku) to jechaliśmy z Bielska do Cieszyna autem. Szosa, 
która prowadziła do Cieszyna ze Skoczowa, to było jak 
w mieście: motocykle, samochody.  Jeden za drugim. 
Wszystko jechało do Cieszyna na „poświąckę”. Pełno 
było przede wszystkim motocykli. Potem dowiedzia-
łam się, że w Goleszowie na stacji zabrakło biletów. 
Wszystkie bilety były wysprzedane, tak, że ludzie za 
darmo przyjechali. To było wielkie przeżycie. A  jesz-
cze z dawniejszych czasów, to pamiętam jak byłam 
dzieckiem w Końskiej, a były to lata 1919-1920. Były 
duże zimy i jechaliśmy z Końskiej saniami na jutrznię 
rano. Dzieci też na jutrznię o 5:00 rano. Trzeba było  
o 3:00 rano wstać, by dojechać na jutrznię. Pamiętam, 
jak ruszyły konie po śniegu,  dzwoneczki dzwoniły  
i badało się jaki jest śnieg. Czy będziemy jechać przez 
Błogocice czy przez Sibicę. Przez Błogocice było bliżej, 
ale tam było stromo koło Stonawskiego. Było tam bar-
dzo stromo i powstały obawy, czy konie wówczas utrzy-
mają (uciągną) te sanie, czy dają rady.  Raz jechaliśmy 
przez Błogocice, a drugi raz przez Sibicę. Było bowiem 
niebezpiecznie. Koło Stonawskiego to starsi zsiedli, 
dzieci pozostały na saniach, aby ulżyć koniom. Przyje-
chaliśmy do Cieszyna, świece, nie było elektryczności. 
Kościół „nabity”. Śpieszyliśmy się, żeby mieć miejsce 
siedzące. Nie było gdzie siedzieć. A my dzieci siedzie-
liśmy i zaczęło się nabożeństwo - bardzo długie dla 
nas.  I jeszcze jedno – znowu to wyczucie dzieci. Przed 
ołtarzem, jeszcze nie na kazalnicy, stanął ks. Kulisz  
i przemawiał. Ja pamiętam, że ja jako dziecko odebra-
łam go jak proroka. Wydawał mi się  taki wspaniały. 
Potem śpiewał cały zbór. Śpiewał strasznie powoli, wy-
ciągając każde słowo. Dlaczego? Ja przypuszczam, że 
to była pozostałość jeszcze z czasów, kiedy biegłość  
w czytaniu nie była tak powszechna. I on „se pomału 
czytoł i śpiewoł z tego kancynoła.” Tak przypuszczam. 
Potem zaśpiewał chór. A ja jako mała dziewczynka my-
ślałam sobie: czy to aniołowie śpiewają, czy ci ludzie? 
I tak słuchałam tego chóru. A jak skończyli to słyszę 
takie du, du, du … Zaczęli się rozchodzić i podium, na 
którym stał chór, w ten sposób rezonował. I wtedy zro-
zumiałam, że to byli ludzie. Po wielu latach, już w Biel-
sku,  jako dyrygentka chóru, nie pozwoliłam po zakoń-
czeniu śpiewu, aby schodzili. Trzymałam ich do czasu, 
aż zaczęłam grać na organach. Myślałam wówczas, że 
tam też jakieś dziecko sądzi, że słuchało śpiewu anio-
łów.   

 Było wówczas bardzo zimno. Na początku 
okna były czarne – noc, następnie były granatowe, po-
tem niebieskie, a jak były białe to dopiero wychodzi-
liśmy z kościoła. Trwało to strasznie długo. Ale  jako 
dzieci byłyśmy zdyscyplinowane. I wszystko znosili-
śmy.  A jeszcze wcześniej, jak przyjechało się na Plac 
Kościelny, to konie okrywało się takimi grubymi der-
kami.  Były bowiem spocone, parujące, aby się nie za-
ziębiły.  Potem jechaliśmy do domu. Rozżygało (gwar. 
rozpalało) się ogień pod blachą, gorącego mleczka się 
napiliśmy i nikt się nie zaziębił. Chociaż zmarzliśmy 
niemiłosiernie, nikt się nie zaziębił. 
 Jeszcze opowiem jedną rzecz. Pamiętnik  moje-
go tatusia - był nauczycielem religii we Frydku. Była to 
Austria. Tam były szkoły niemieckie i czeskie. Polskiej 
szkoły we Frydku nie było.  Natomiast była tam napły-
wowa ludność Ustronia. To byli Polacy i w austriackiej, 
niemieckiej szkole tatuś uczył uczniów religii w języ-
ku polskim. Bowiem nie było do pomyślenia to, żeby 
dzieci „Ojcze nasz” nie uczyć w swoim języku.  Proszę 
to sobie wyobrazić - ewangelicka religia w języku pol-
skim w niemieckiej szkole. Za Austrii.  Niesamowite. 
Jak przyszliśmy do Bielska, to w kancelarii na podło-
dze było pełno porozrzucanych dokumentów. Rosjanie 
tutaj gospodarowali i inni obcy ludzie. Było to bowiem 
opuszczone i szukali zapewnie złota. I my zaczęliśmy  
robić porządek. Przeglądaliśmy te papiery i jestem 
przekonana, że niektóre cenne rzeczy prawdopodobnie 
zginęły. Odnaleźliśmy właściwie dwa ciekawe doku-
menty. Pierwszy to spis w języku niemieckim księży po 
polskiej stronie, bez Zaolzia, wraz z krótką charaktery-
styką. Pokrywało się to z tym, co później z tymi księż-
mi się podziało. Przykładowo: ks. Stonawski – alter 
man stary człowiek i dali mu spokój, ks. Sikora – taka 

„owieczka” złośliwie, też dali spokój. O moim mężu – 
renegat ma niemieckie nazwisko i ożenił się z Polką. 
Ks. Gerwin podobnie. Mój mąż uniknął aresztowania, 
bo wyjechał do Krakowa. Ostrzegł go bowiem jeden 
Niemiec. Ta lista nie była dziełem tutejszego probosz-
cza. Był tam ktoś pod tym podpisany. I proboszczowi  
w Bielsku widocznie dali to do wiadomości. To był 
pierwszy interesujący dokument.  
 Drugim ciekawym dokumentem, to podanie za-
raz po I wojnie ks. Karzela, który tu był potem, o nada-
nie polskiego obywatelstwa. Był on po moim ojcu pa-
storem we Frydku. Potem chciał się przenieść do Polski, 
do Bielska i prosił o polskie obywatelstwo. Uzasadniał 
to tym, że we Frydku odprawiał polskie nabożeństwa, 
i że jedynie w Kościele ewangelickim była jeszcze 
polska mowa. Wszędzie bowiem w innych kościołach 
odprawiano w języku czeskim. Także ostatnie polskie 
słowo najdłużej trzymało się w naszym kościele kocha-
nym.
 Koniec
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50. rocznica Ordynacji

Wydarzenia parafialne

 W niedzielę, 22 listopada, w czasie na-
bożeństwa głównego w Kościele Jezusowym  
w Cieszynie miała miejsce dziękczynna uroczy-
stość 50-lecia ordynacji bp Janusza Jaguckiego 
i ks. Jana Kozieła oraz wspomnienia zmarłego 
13.10 tego roku ks. Emila Gajdacza, który był 
ordynowany wraz z bp Januszem Jaguckim 
22.11.1970 roku w Goleszowie. Ks. Jan Kozieł 
został ordynowany tego samego dnia przed 50 
laty w Pszczynie. 
 Na jubileuszowym nabożeństwie, które 
ze względu na czas pandemii na prośbę jubila-
tów miało skromny charakter, jubilatów z naj-
bliższymi rodzinami, a także panią pastorową 
Helenę Gajdacz i siostry diakonise z Diakonatu 
Eben-Ezer w Dzięgielowie przywitał proboszcz 
cieszyńskiej parafii ks. Marcin Brzóska. Po ka-
zaniu słowo do jubilatów skierował zwierzch-
nik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago.  
 W bieżącym numerze postanowiliśmy 
przybliżyć naszym czytelnikom wystąpienie bi-
skupa ks. dra Adriana Korczago:

ks. Marcin Brzóska
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 Królowi wieków, nieśmiertelnemu, jedynemu 
mądremu Bogu niechaj będzie cześć i  chwała odtąd aż 
na wieki. Amen 
 Chcemy dziś wspomnieć 50. rocznicę ordynacji 
biskupa Janusza Jaguckiego, księdza radcy Jana Kozieła  
i Świętej pamięci księdza dyrektora Emila Gajdacza   
W 21 rozdziale Apokalipsy Jan czytamy – „Napisz to 
gdyż słowa te są pewne i prawdziwe”.  A Ty przenikaj 
nasze wnętrza pewnością i prawdziwością tych słów. 
Amen  
 Czcigodni Jubilaci, Księże Radco tu w kościele, 
biskupie łączący się teraz poprzez internet z nami.  Jest 
niedziela wieczności 22 listopada 1970 roku - dwóch 
duchownych zostaje ordynowanych w Goleszowie, a je-
den w Pszczynie.  Jeszcze nie wiadomo jaką będzie ich 
przyszła służba,  gdzie ostatecznie będzie miała miej-
sce. Z przesłania niedzieli wieczności wynika prawda o 
człowieczej kruchości i  nietrwałości,  a jednocześnie do 
głosu dochodzi zapewnienie - nieskończona gwarancja 
o wiarygodności i prawdziwości Bożych słów,  Bożych 
obietnic.  Te słowa owi trzej młodzieńcy zamierzają zwia-
stować. Z służbą wiążą całe swoje życie. W  tej służbie 
konsekwentnie wspierać ich będą żony Danuta, Broni-
sława i Helena. Chociaż są młodzi, wiedzą, że Ten który 
jest Alfą i Omegą,  Początkiem i Końcem poprowadzi 
ich, będzie ich niekwestionowanym wsparciem. Jeden 
posłany został na mazurską ziemię, by służyć w Giżycku, 
Ełku, Suwałkach,  Rynie, by koordynować współpracę 
z Zakonem Joannitów w diecezji mazurskiej, by wizy-
tować lekcje religii i wreszcie, by piastować urząd Bi-
skupa Kościoła. Drugi został skierowany na wikariusza 
diecezjalnego Diecezji Wrocławskiej, a następnie, by 
służyć w norweskiej świątyni Wang w Karpaczu. Peł-
nił obowiązki zastępcy zwierzchnika Diecezji Wrocław-
skiej, konseniora jak wówczas to nazywano. Następnie 
służył w Cisownicy, tej naszej pobliskiej Cisownicy,  
a także był radcą diecezjalnym, zatem zastępcą biskupa 
diecezji Cieszyńskiej, a także generalnym wizytatorem 
nauczania kościelnego. A gdy przeszedł na emeryturę, 
szpitalnym duszpasterzem. Trzeci pozostał na terenach, 
z których się wywodził, na Śląsku Cieszyńskim, służąc 
tutejszej cieszyńskiej parafii, a także jako duszpasterz 
żeńskiego diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie. Dyrek-
torował domem opieki Emaus,  administrował powstałą 
parafię w Dzięgielowie, przewodniczył synodalnej ko-
misji wychowania i edukacji chrześcijańskiej. Wszyscy 
trzej byli synodałami  naszego kościoła. Jest niedziela 
wieczności 22 listopada 2020 roku. Dwóch jubilatów 
staje w swych myślach przed Bożym majestatem, by 
dziękować za darowaną służbę. Trzeci  już odszedł do 
wieczności. Chociaż jeszcze nie tak dawno nic na to nie 
wskazywało, że dziś w Jezusowym kościele go zabrak-
nie.  Przesłanie niedzieli wieczności potwierdza czło-
wieczą kondycję, jej kruchość i nietrwałość. Myślę, że 

gdy dziś  spoglądacie wstecz na miniony czas, to jedno 
z pierwszych pytań jakie ciśnie się na usta to:  kiedy to 
minęło? Tak szybko!  Bo ta służba ma swoją niezwykłą 
dynamikę,  bo w niej stale jest się aktywnym. I oczy-
wiście wiele rzeczy minęło, minęli wasi dawni parafia-
nie, współpracownicy, przyjaciele, koledzy służby.  Ale 
niepodważalną  pozostała Boża wiarygodność i Boża 
prawda. Niepodważalną pozostaje  Boża  gwarancja 
wypowiedziana w słowach: „Jam jest Alfa i Omega, 
Początek i Koniec. To jest gwarancja, która daje siłę 
mimo najrozmaitszych  turbulencji,  które przyszło wam 
przechodzić w życiu i które może jeszcze przed wami. 
To Boże zapewnienie daje niezbędne poczucie bez-
pieczeństwa w Nim, w moim przyjacielu Jezusie. Czy 
można wam zatem drodzy jubilaci życzyć czegoś więcej 
nad  pewność i gotowość  by dziękować, że on, nasza 
skała, nasz warowny gród spina  to wszystko do czego 
nas powołuje, w czym pozwala nam uczestniczyć, w co 
umożliwia nam się zaangażować.  Nie kończcie  nigdy 
do ostatniej chwili śpiewać Bogu. Królowi wieków, nie-
śmiertelnemu, jedynemu mądremu Bogu niech będzie 
wszelka cześć i chwała odtąd aż na wieki. Amen 
 Łaskawy i Miłosierny Boże, Ty Niepojęty, któ-
ry obejmujesz to wszystko co tak często wydaje się 
nieuchwytne, nie do ogarnięcia, niepojęte i pozwalasz 
nam służyć Tobie. Przed 50. laty powołałeś kolejnych 
duchownych do służby i kierowałeś, prowadziłeś róż-
nymi drogami w różnych miejscach aż dotąd. I cho-
ciaż trzeciemu z nich nie dane jest dziś świętować  
w tej ludzkiej postaci,  to ufamy, że pod nowym imie-
niem, w nowej szacie może wołać razem z tymi, którzy 
dziś dziękują Królowi wieków nieśmiertelnemu niech 
będzie chwała.  Dziękujemy Panie za nich, dziękuje-
my za małżonki, które wiernie towarzyszyły, wspierały, 
wspomagały tę służbę w każdym czasie i prosimy bło-
gosław, wspieraj, pozwalaj odczuć, że Ty jesteś Alfą i 
Omegą, Początkiem i Końcem, a zatem bezpiecznymi 
jesteśmy my,  niezależnie jak niebezpieczne byłyby na-
sze czasy. Amen
 Pragniemy dziś wspomnieć duszpasterza tej pa-
rafii,  was najmłodszych, młodych, w średnim wieku i 
sędziwych.  Który przez wiele lat stawał na tej ambonie, 
który całe pokolenia wychowywał podczas lekcji na-
uczania religii, który starał się podczas zebrań młodzie-
żowych, innych spotkań, przekazywać to, co otrzymywał 
od swego Przyjaciela Jezusa. Wspominamy księdza dy-
rektora Emila Gajdacza  urodzonego 28 września roku 
pańskiego 1940 w Goleszowie, a który odszedł 13 paź-
dziernika bieżącego roku w cieszyńskim szpitalu w kil-
ka dni po swoich 80. urodzinach. Wspominają Go żona, 
rodzeństwo, bliżsi i dalsi krewni, parafianie cieszyńscy, 
dzięgielowscy, ale także synodałowie, cały Kościół,   
a nade wszystko też diakonat, domy opieki. Chciejmy 
wznieść nasze myśli i w Bogu poszukiwać pociechy.
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(Opracował Jan Król)

 Po dziękczynnej modlitwie udzielił obu du-
chownym błogosławieństwa. Bp Adrian Korcza-
go wspomniał również postać ks. Emila Gajdacza,  
a w dziękczynnej modlitwie podziękował za jego owoc-
ną służbę, powierzając Bogu wszystkich zasmuconych 
jego niedawnym odejściem. Nabożeństwo zakończyło 
błogosławieństwo udzielone zborowi przez biskupa 
diecezji i wspólna pieśń.   

TVP 3 w Kościele Jezusowym

 Czas pandemii i obostrzeń sanitarnych 
spowodował ogromne zainteresowanie nabożeń-
stwami oglądanymi w Internecie lub Telewizji. 
W każdą niedzielę o godzinie 15.45 zasiadamy 
przed telewizorami, by obejrzeć nabożeństwo 
nagrywane w jednym z ewangelickich kościo-
łów w całej Polsce. 29 listopada mogliśmy obej-
rzeć transmisję nabożeństwa z naszego Kościoła 
Jezusowego w Cieszynie.

 Nagranie odbywało się w piątek 27 li-
stopada br. Rozpoczęło się przy wieńcu adwen-
towym przed kościołem.  Na wieńcu paliła się 
jedna świeca.   Proboszcz parafii cieszyńskiej ks. 

Tekst : Małgorzata Wacławik-Syrokosz

  Łaskawy i Miłosierny Boże. Dziękujemy Ci 
choć nie jest to proste, bo chcieliśmy dziś świętować 50. 
lecie ordynacji, chcieliśmy się cieszyć, chcieliśmy po 
jubileuszu 80.lecia znów móc wypowiadać Tobie dzięk-
czynienie. Nie sądziliśmy, że przyjdzie nam to czynić 
poprzez łzy, smutek, ale to dziękczynienie sprawia, że 
wspominając, możemy także odkrywać bogactwo tego 
co uczyniłeś w naszym życiu dzięki jego służbie i daje 
pociechę, że to w rozmaity sposób dzięki Twojej woli 
kiedyś zasiane, żyje, pulsuje. Jeśli zechcesz  jeszcze nie 
jeden raz przyniesie wiele owoców chociaż jego daw-
no już nie będzie. Utul małżonkę mocno, ocieraj te łzy, 
które płyną. Bo nie ma już tych chwil, kiedy energicz-
nie wchodził i powiedział Heluniu jestem już w domu. 
Tul tych wszystkich, którzy się smucą, którzy potrze-
bują Twojego wsparcia i daj nam pewność, że ilekroć 
będzie źle, ilekroć odczujemy samotność Ty będziesz 

z nami. Ty będziesz upewniał, że żyjesz, a z Tobą i my 
żyć będziemy. Bądź za  to pochwalony i daj, żebyśmy 
mimo tych smutków i bólu potrafili z większą gorliwo-
ścią oczekiwać, niż dotąd, nowego nieba i nowej zie-
mi  w Tobie, w Jezusie Chrystusie Panu naszym, a to 
wszystko dzięki mocy Ducha Twego Świętego. Amen
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Marcin Brzóska powitał słowami Proro-
ka Zachariasza: Oto twój Król przycho-
dzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycię-
ski i zaprosił wszystkich do  świętowania  
Pierwszej Niedzieli Adwentu w Kościele 
Jezusowym w Cieszynie. Przypomniał, 
że życie każdej i każdego z nas wypeł-
nione jest oczekiwaniem. Czekamy na 
odwiedziny, czekamy na jakiś ważny 
dzień w naszym życiu. W duchowej rze-
czywistości czekamy na doświadczenie 
Bożej bliskości, miłości. Prorok Zacha-
riasz zapewnia nas, że Bóg zbliża się i 
przychodzi do każdego z nas. Chce być 
blisko nas.

 Liturgię wstępną poprowadził 
ks. Tomasz Chudecki. Słowo Boże czy-
tali lektorzy: Krzysztof Londzin - Słowo 
lekcji apostolskiej z Listu Św. Pawła do 
Rzymian z rozdziału 13, 8-12. Małgo-
rzata Wacławik – Syrokosz odczytała  
Słowo Ewangelii według św. Mateusza 
z rozdziału 21, 1-11.  W odpowiedzi  wy-
znaliśmy wiarę naszą słowami augsbur-
skiego wyznania wiary.

Kazanie wygłosił Ks. Marcin Brzóska 
na podstawie tekstu biblijnego z księgi 
Zachariasza 9, 9-10.
 Modlitwę Powszechną Kościo-
ła poprowadził ks. Marek Londzin oraz 
lektorzy. Podeszli do przygotowanego 
stolika ze świecą Wigilijnego Dzie-
ła Pomocy Dzieciom (WDZPDZ). Ks  
M. Londzin zapalił świecę i przypomniał 
jego ideę.  WDZPDZ  zostało zapocząt-
kowane przez Caritas w 1994 r. Co roku, 
podczas Adwentu, świece są rozprowa-
dzane w parafiach w całej Polsce. Od 
blisko 20 lat akcja ma charakter ekume-
niczny. Obecnie jest prowadzona przez 
Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 
oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miło-
sierdzia Eleos. Od początku nawiązuje 
do idei pustego miejsca przy stole. Świa-
tło świecy przypomina Polakom, że na 
naszą pomoc czekają ci, którzy nas po-
trzebują. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom oznacza nadzieję na lepszy los dla 
setek tysięcy dzieci z rodzin potrzebują-
cych wsparcia. W ramach 27. edycji ak-

cji przygotowano  2 mln świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. 
Dzięki nim finansowany jest  wakacyjny wypoczynek, posiłki, sty-
pendia oraz wsparcie dzieci wymagających rehabilitacji czy leczenia 

– to główne cele, którym 
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służą co roku zebrane środki. W tym roku, z uwagi 
na pandemię, szczególnie ważna jest pomoc najmłod-
szym, mającym utrudniony dostęp do edukacji zdalnej.

 Do stolika podchodzili kolejni lektorzy z re-
kwizytami. Martynka Raczek położyła dziecięce bu-
ciki i w modlitwie poleciła Bożej opiece wszystkie 
dzieci w naszym kraju i na całym świecie. Szczególnie 
te, które są ofiarami chorób, przemocy, wojen i kata-
klizmów.  Mateusz Mendroch: położył kombinezon, 
który zakładają każdego dnia lekarze, pielęgniarki, ra-
townicy walczący z pandemią koronawirusa. W modli-
twie prosił o wsparcie dla nich, dodanie im sił, ochro-
nę  zdrowia i życia, a także o zdrowie dla wszystkich 
chorujących. Siostra Ewa Cieślar położyła symbolicz-
ną laskę, którą podpiera się stary człowiek. Prosiła w 
modlitwie o wszystkie osoby starsze, przebywające w 
domach, a w szczególności w domach opieki, kiedy 
doświadczają samotności i izolacji, gdy tęsknią za ob-
jęciem swoich bliskich.
 Liturgię końcową poprowadzili ks. M. Brzó-
ska i ks. T. Chudecki. Błogosławieństwa udzielił ks.  
M. Brzóska.
 Nabożeństwo uświetniła muzyka organowa 
w wykonaniu Wojciecha Wantuloka oraz Cieszyński 
Chór Kościelny pod dyr. dk. Joanny Sikory i Wyższo-
bramski Chór Kameralny pod dyr. Piotra Sikory.

 Nabożeństwo zrealizowane było z zacho-
waniem wszelkich zasad związanych z dystansem 
społecznym czy obowiązkiem zakładania maseczek  
i dezynfekcją. Cieszymy się, że wielu naszych parafian  
w nim uczestniczyło.

 W piątek 11 grudnia kolejne ważne wydarze-
nie medialne. Nagrywane było nabożeństwo, które 
usłyszymy na antenie  Polskiego Radia w Program 
2. pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia o godz. 
8.00.

Zdjęcia: Beata Macura

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy 

Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są 

powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby 

się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym 

pośród wielu braci.” 

List do Rzymian 8,28-29
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Gazeta parafialna 

 18 lat temu, w grudniu 2002 pojawił się po 
przerwie pierwszy numer Informatora Parafialnego, 
przemianowanego później na Wieści Wyższobramskie. 
Pamiętam to wydarzenie, a na półce z książkami ciągle 
leży jako pamiątka ten archiwalny numer. Czemu o tym 
piszę? Bo z tym pismem łączy się wiele moich wspo-
mnień związanych ze służbą w parafii cieszyńskiej, któ-
ra przypadła na lata 2002 - 2007, wspomnień zarówno 
zawodowych, jak i osobistych, gdyż z osobą pani re-
daktor połączyły mnie więzy rodzinne - jestem mężem 
jej siostry. W związku z tym Informator był obecny  
w naszych rozmowach, również tych prywatnych, nie-
raz zastanawialiśmy się, jaki powinien przybrać kształt, 
o czym powinien pisać, czy zgodnie z nazwą służy in-
formowaniu parafian o życiu zboru, czy też jego ambi-
cje powinny sięgać wyżej, również spraw społecznych 
czy ogólnokościelnych. Nigdy jednak nie chcieliśmy, 
by stał się w oczach czytelników jakąkolwiek konku-
rencją dla Zwiastuna Ewangelickiego. 

 Aż do końca 2007 roku byłem jedną z tych 
osób, które czytały Informator od deski do deski, od 
pierwszej do ostatniej strony. Pełniłem bowiem rolę 
korektora, moim zadaniem było wyszukiwanie błę-
dów, poprawianie tzw. literówek, czasem wygładzanie 
szorstkiego stylu. Jeśli w tamtych latach trafialiście na 
błędy ortograficzne, interpunkcyjne lub stylistyczne - to 
wińcie mnie za owe niedopatrzenia. Odpowiada za nie 

 

Wieści Wyższobramskie, 

plurimos annos!

nie redakcja, ale właśnie osoby, których zadaniem jest 
wczytać się we wszystkie teksty i wychwycić ewentual-
ne błędy. 
Przez jakiś czas byłem członkiem kolegium redakcyj-
nego. Wraz z panią Renatą i panem Stanisławem spoty-
kaliśmy się, by wspólnie z panią redaktor rozwiązywać 
bieżące sprawy, szukać pomysłów i inspiracji. Pamię-
tam, że jednym z głównych omawianych zagadnień 
była sprawa dystrybucji - co zrobić, by pismo trafiało 
do jak najszerszego grona odbiorców. 
 Gdyby mnie ktoś zapytał, czy jest sens wy-
dawania pisma parafialnego, to odpowiedziałbym, że  
w tak dużej i zróżnicowanej parafii, jak cieszyńska - jak 
najbardziej. Nawet w dobie internetu jest duże grono 
odbiorców, zwłaszcza osób starszych, do których le-
piej trafia słowo drukowane. Zaś dla wszystkich wy-
danie papierowe jest tym, do którego w każdej chwili 
można sięgnąć, nawet po kilku latach można je wyjąć  
z półki i przypomnieć sobie dawno minione wydarzenia  
i sprawy, gdyż czasopismo pełni rolę parafialnej kroniki. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że w przyszłości grono 
odbiorców wydania papierowego będzie się zmniejszać 
tak, jak jest w przypadku innych gazet i czasopism. 
 
 Moja przygoda z cieszyńską gazetą parafialną 
zakończyła się co prawda już kilkanaście lat temu, ale 
dzięki uprzejmości Pani Redaktor, każdy numer dociera 
pocztą na Mazury. Dzięki temu wiem, czym żyje cie-
szyńska parafia. Korzystając z okazji, bardzo serdecz-
nie wszystkich pozdrawiam i życzę Bożego błogosła-
wieństwa w Nowym Roku!

ks. Bogusław Juroszek

ks. Grzegorz Brudny
 

 Piszę to wspomnienie, siedząc późnym wie-
czorem w kancelarii parafialnej w Lublinie. Na biurku 

obok komputera leży najnowszy numer (199) Wieści 
Wyższobramskich. Spoglądam na piękną świąteczną 
okładkę, na której widać ołtarz Kościoła Jezusowego  
i automatycznie przenoszę się w czasie do lat 2006-
2013 ,kiedy w Cieszynie odbywałem swój wikariat. 



Informator Parafialny nr 1/2021(200)

styczeń 2021 35

 Oprócz typowych zadań, które wykonywałem 
w parafii jako wikariusz, zostałem pewnego dnia włą-
czony przez proboszcza ks. Janusza Sikorę, a także 
redaktor naczelną Beatę Macurę, do współtworzenia 
Wieści Wyższobramskich, które wtedy jeszcze nosiły 
nazwę Informator Parafialny. Na początku mój wkład 
w tworzenie pisma polegał na redagowaniu relacji  
z wydarzeń w filiałach, za które byłem odpowiedzialny: 
Bażanowic, Ogrodzonej, Krasnej, a od 2011 Hażlacha 
i Zamarsk. Później publikowałem na łamach Wieści: 
Rozważania biblijne, czasem Kąciki dla dzieci i rubrykę 
młodzieżową, by od 2009 roku stać się jednym z trzech 
korektorów gazety.

 Od tego momentu byłem zapraszany na po-
siedzenia kolegium redakcyjnego. Pamiętam bardzo 
dobrze te spotkania, które odbywały się rano w ponie-
działki w biurze redaktor naczelnej na placu Kościel-
nym w Cieszynie. Lubiłem na nie chodzić ze względu 
na atmosferę panującą w redakcji. Już po przekroczeniu 
jej progu czuło się przyjazną atmosferę, a także zapach 
parzonej kawy i domowego ciasta, którym naczelna 
częstowała cały zespół. Podczas posiedzeń omawiali-
śmy oczywiście tematykę następnego numeru, analizo-
waliśmy sprzedaż ostatniego nakładu, roztrząsaliśmy 
problemy, z jakimi do redakcji zwracali się czytelnicy. 
Zawsze starczało jednak czasu na dowcipy, anegdoty 
i ciekawe komentarze do otaczającej nas parafialnej 
rzeczywistości. Ich autorami byli zazwyczaj Renia Mi-
chalik i Marcin Mrózek – ludzie z wielkim dystansem 
do siebie i ogromnym poczuciem humoru. Czasami na 
posiedzenia kolegium redakcyjnego przychodził kura-
tor parafii Jan Król, który tubalnym acz życzliwym gło-
sem podpowiadał redakcji na co należy jeszcze zwrócić 
uwagę, co napisać, a czego nie drukować. Zazwyczaj 
podejmował też problem udoskonalenia dystrybucji 
pisma i – co trzeba uczciwie przyznać - w tym tema-
cie był nie tylko teoretykiem ale również wyśmienitym 
praktykiem. Jan Król należał bowiem do nielicznych  
w parafii, którzy z godną naśladowania pasją rozwozili 
po swoim filiale kolejne numery gazety.

 Od momentu objęcia funkcji korektora, chcąc 
nie chcąc, musiałem gazetę czytać krytycznie od deski 
do deski, nie pomijając nic z jej treści. Oczywiście mia-
łem swoich ulubionych autorów, których teksty z rado-
ścią połykałem. Do nich z pewnością należała Bronisła-

wa Uher. Czytając jej artykuły zawsze zastanawiałem 
się jak można tak piękną gwarą cieszyńską pisać tak 
mądre a zarazem dowcipne zdania. Co prawda nieła-
two było je poddać korekcie. Dobrze, że w tej materii 
pomocni byli ks. Jan Sztwiertnia i dr Jan Schylla - lep-
si ode mnie znawcy gwary śląskiej. Dużo ciekawych 
informacji można było wyczytać z rubryki Trochę hi-
storii autorstwa Władysława Sosny. Był to autor o nie-
przeciętnej, encyklopedycznej wręcz wiedzy, a jedno-
cześnie pasjonat historii i turystyki. Zawsze dziwiłem 
się, że Pan inżynier potrafił tyle i tak interesująco pisać  
o postaciach z zamierzchłej przeszłości. Żeby nadać 
swojemu pisaniu jakieś ramy, Sosna wyszukiwał kolej-
nych okrągłych rocznic urodzin lub śmierci wybitnych 
ewangelików i opisywał ich życie i twórczość. Z zainte-
resowaniem czytałem też relacje księży z wydarzeń pa-
rafialnych. Chociaż tu korektorzy nie mieli wiele pracy, 
bowiem wartością dodaną tych zazwyczaj krótkich ar-
tykułów, były liczne zdjęcia, na których czytelnicy mo-
gli się odnaleźć. Podobnie łatwo było sprawdzać rela-
cje z życia uczniów szkół ewangelickich, a to z prostej 
przyczyny - ich autorki, którymi były panie dyrektor: 
Lidia Pałac (liceum), Zofia Fober (gimnazjum), Joanna 
Gibiec (szkoła podstawowa) miały wyśmienite pióro  
i styl nie wymagający żadnych korekt. 

 Cieszę się, że dziś, wydając w swojej parafii 
„Informator Luteranów Lubelskich”, mogę korzystać  
z doświadczeń, które zebrałem pracując w redakcji 
Wieści Wyższobramskich. Cieszę się również z tego, 
że Wieści Wyższobramskie są gazetą, która co miesiąc 
jest mi przysyłana w formie papierowej, a niekiedy 
mogę nawet co nieco do niej napisać. Za tę  możliwość 
i współpracę, o której niech świadczy tych kilka zdań 
napisanych powyżej, chciałbym na łamach dwusetnego 
numeru Wieści Wyższobramskich serdecznie podzięko-
wać. Chciałbym też pogratulować przede wszystkim re-
daktor naczelnej Beacie Macurze i wszystkim osobom 
zaangażowanym w tworzenie gazety, tego, że dzięki 
Waszej pracy może się ona ukazywać co miesiąc, już 
od tylu lat. Na koniec życzę Redakcji wiele Bożego 
błogosławieństwa, grona wielu życzliwych i pomoc-
nych ludzi i kolejnych autorów, dzięki którym to piękne  
i potrzebne dzieło, jakim jest rzetelne informowanie pa-
rafian i zwiastowanie im Bożego Słowa, będzie konty-
nuowane. Plurimos annos! 

  
 „Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczyn-

ków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.” 
(List do Efezjan 2;10)
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Początki wydawania 

informatorów 

parafialnych 

w Cieszynie, część 1

Informatory wydawane w latach 1982-1984
    

   
 Początki wydawania informatorów parafialnych w Parafii cie-
szyńskiej sięgają roku 1982. Wtedy to Parafialna Komisja Ewangeli-
zacyjno-Misyjna (działająca z ramienia cieszyńskiej Rady Parafial-
nej), z inicjatywy ks. Emila Gajdacza, wydała w okresie od kwietnia 
1982 do maja 1984 r. sześć okolicznościowych biuletynów, z których 
pierwsze cztery miały nazwę: Z życia Parafii (kwiecień 1982), In-
formator Parafialny (maj 1982), Biuletyn (czerwiec 1983) i Informa-
tor (jesień 1983), zaś dwa ostatnie nazywały się tak samo: Biuletyn 
Parafialny (Pasja – Wielkanoc 1983 i Jubileuszowy 1984). Materiały 
były opracowane i przygotowane przez ks. Gajdacza na maszynie do 
pisania oraz przy pomocy specjalnych kalek (materiał fotograficzny), 
a następnie strony zawierające tekst kopiowane były na diecezjalnym 
powielaczu bębnowym, zaś materiał ze zdjęciami w kościelnym wy-
dawnictwie „Zwiastun”. Proces przygotowania do druku był wtedy 
dodatkowo utrudniany przez cenzurę  – co oznaczało, że każdy tekst 
był sprawdzany pod względem tzw. poprawności politycznej, zaś po-
szczególne zeszyty musiały być opatrzone informacją „do użytku we-
wnątrz-kościelnego” lub „do użytku wewnętrznego”. 
 
 Gazetki miały objętość od 8 do 15 stron  formatu A4, były 
kopiowane w nakładzie zazwyczaj 1000 egz. i za darmo rozprowa-
dzane wśród uczestników nabożeństw. Na ich treść składały się za-
zwyczaj rozważania lub okolicznościowe (związane z jubileuszem) 
kazania, artykuły historyczne i typowe informacje duszpasterskie. 
Na uwagę zasługują opracowania dotyczące dziejów Kościoła Je-
zusowego w Cieszynie, 100-lecia kościoła w Zamarskach, 100-lecia  
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   1 Mianem „cenzury” określano Główny Urząd Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk
 2 Diecezja Cieszyńska nieodpłatnie udostępniała powie-
lacz. Cieszyńska Parafia ponosiła koszty papieru i kalek, a roboci-
zna była „wkładem własnym” twórcy i redaktora – ks. Emila Gajda-
cza.

Okładki: Informator, Biuletyn Parafialny, Biuletyn Parafialny jubileuszowy

hymnu Płyniesz Olzo po dolinie, 75-lecia powstania 
Chóru Misyjnego  czy wspomnienie śp. ks. Pawła Si-
kory.

 Fragmenty dysertacji doktorskiej ks. dr. Alfreda 
Borskiego: „Regionalna prasa luterańska w Polsce po 
roku 1989 - Studium teologiczno-bibliograficzne czaso-
pism parafialnych z lat 1989-2017” Rozprawa doktor-
ska napisana w roku 2019 na Wydziale Teologicznym 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 
pod kierunkiem ks. bp. prof. ChAT dr. hab. Marcina 
Hintza

Śmierć duchowa jest straszna

 Sławny malarz włoski Leonardo da Vinci chciał w młodości namalować głowę 

anioła i szukał wz0ru, modela. U swoich znajomych znalazł dziecko, którego twarz, 

jasne włosy i niebieskie oczy nadawały się znakomicie, aby je utrwalić na płótnie. 

Tak powstał jeden z najpiękniejszych obrazów anioła. Gdy się da Vinci zestarzał, 

zapragnął namalować obraz przedstawiający Wieczerzę Pańska. Malował go przez 

szereg lat. I oto, aby namalować twarz Judasza, trzeba mu było znowu odpowiednie-

go modela. Szukał go długo w zaułkach miasta, w spelunkach, i nie mógł znaleźć. Aż 

wreszcie natknął się na człowieka w łachmanach, którego twarz, naznaczona występ-

kiem i grzechem, wydała mu się stosowna. Przywiódł go do swojej pracowni i tam się 

okazało, że ów upadły człowiek służył malarzowi niegdyś jako model owego anioła, 

którego malował w młodości. - Jakaż straszna musiała być owa droga, która to dziec-

ko zaprowadziła na dno upadku, z raju dzieciństwa do piekła występku i grzechu. To 

jest śmierć duchowa.
Z rozmyślań ks. Andrzeja Wantuły

Udostępnił: Rudolf Mizia
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Mój duszpasterz i przewodnik

Edyta Juroszek

 W piękne niedzielne popołudnie 25 
września, będąc akurat w odwiedzinach u ro-
dziny na Śląsku Cieszyńskim, wraz z mężem 
i dziećmi wybraliśmy się do Dzięgielowa, aby 
złożyć życzenia urodzinowe parze jubilatów, 
pani Helenie Gajdacz i jej małżonkowi, ks. 
Emilowi. Było to bardzo krótkie, odbyte na 
wolnym powietrzu, ale serdeczne spotkanie. 
Nikt z nas w tym momencie nie myślał, że  
w tym gronie już nigdy więcej nie będzie dane 
nam się spotkać...
 Niedługo potem, już po powrocie do 
Mikołajek, zaczęły do nas dochodzić smut-
ne informacje o zakażeniach w Dzięgielowie,  
a potem kolejno o śmierci ks. bpa Jana Szarka 
i ks. Emila Gajdacza.
 Ks. Emil Gajdacz był mi szczegól-
nie bliski, i to z kilku powodów. Po pierwsze, 
był długoletnim opiekunem filiału Zamarski, 
z którego pochodzę. Zostałam przez niego 
ochrzczona, konfirmowana, uczęszczałam na 
prowadzone przez niego  lekcje religii, spo-
tkania młodzieżowe, udzielał mi również wraz  
z ks. Januszem Sikorą ślubu kościelnego. Mogę 
więc powiedzieć, że towarzyszył mi na wszyst-
kich etapach dziecięcej i młodzieńczej drogi  
z Bogiem jako przewodnik i duszpasterz. 
 Po drugie, był również moim szefem w 
pierwszej pracy, do której mnie przyjął, kiedy jeszcze 
studiowałam w Chrześcijańskiej Akademii Teologicz-
nej w Warszawie. Pamiętam, kiedy do mnie zadzwonił 
i zaprosił na rozmowę. Zaproponował pracę w Ewan-
gelickim Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie. Byłam 
zdziwiona, ale również czułam się z tego powodu wy-
różniona. Przyjęłam jego ofertę, choć to na początku 
zupełnie przewróciło  do góry nogami moje dotych-
czasowe studenckie życie. Przez kilka miesięcy, aż do 
ukończenia studiów, połowę tygodnia spędzałam na 
Śląsku pracując w Emaus, a drugą połowę w Warsza-
wie. Czas pracy w Emaus, aż do naszej przeprowadzki 
na Mazury do Mikołajek, był błogosławionym okresem 
wdrażania się w pracę diakonijną w domu opieki, a ks. 
Emil był cierpliwym przewodnikiem i nauczycielem. 
Zawsze mogłam liczyć na jego pomoc, wsparcie i dobre 

słowo. To, czego nauczyłam się u jego boku, procentuje 
teraz, kiedy pracuję w mikołajskiej Arce. 
 Po trzecie, państwo Gajdaczowie aż do przej-
ścia na emeryturę byli naszymi sąsiadami na Placu Ko-
ścielnym w Cieszynie. Przez te kilka lat spotykaliśmy 
się nie tylko w pracy, ale również mijaliśmy się na Pa-
rafii. Utkwił mi w pamięci widok zapalonego światła w 
jego gabinecie, które świeciło się do późnych godzin 
nocnych. 
 Po wyjeździe na Mazury nasze kontakty nie 
były już tak częste. O moim Duszpasterzu przypomi-
nały mi co roku przygotowywane przez niego życzenia 
świąteczne i kalendarz ścienny. 
 Teraz, kiedy odszedł odwołany przez Boga  
z tego świata, dziękuję w modlitwie za to, że mogłam 
go poznać i tak wiele się od niego nauczyć. 
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Ograniczona wolność czy więzienie 

„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności 
żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawaj-

cie się znowu pod jarzma niewoli.” 

List do Galacjan 5,1
 
 Za nami kolejne święta w czasie trwania pande-
mii. Oczywiście były inne niż zazwyczaj bywało, inne 
w domach, w kościołach, w szpitalach, na ulicach… 
Dla tych, którzy musieli pożegnać swoich bliskich 
szczególnie trudne, a dla pozostałych też niełatwe. Do 
tego dochodzi niepewność, a nawet lęk o przyszłość. 
Chcielibyśmy na początku nowego roku obudzić się  
i uświadomić sobie, że to, z czym przyszło nam zmagać 
się już prawie od roku, to był tylko zły sen, a wszystko 
jest normalnie.  Doskonale wiemy, że jest to niemożli-
we. Zapewne wielu, podobnie jak ja, jeszcze dziewięć 
miesięcy temu myślało, że normalność wróci szybciej 
a tymczasem jest inaczej. Dalej musimy zachowy-
wać środki ostrożności, dalej mamy wiele ograniczeń, 
uczniowie uczą się i wielu pracuje zdalnie, jeśli nadal 
ma pracę. Dla jednych oznacza to mniejszą aktywność 
( na pewno w kontaktach społecznych), inni muszą się 
nieźle nagimnastykować, żeby jakoś zapewnić bez-
pieczeństwo także materialne swoim rodzinom. Nasza 
wolność jest ograniczona dla naszego wspólnego dobra. 
Mamy powody do zniecierpliwienia i niezadowolenia.
 
 Proponuję dziś przyjrzeć się starotestamento-
wemu Józefowi. Znacie zapewne jego historię. Jako 
nastolatek został sprzedany przez własnych braci, by 
żyć odtąd jak  niewolnik w Egipcie. Czy mógł się tego 
spodziewać? Czy miał teraz powody do bycia zadowo-
lonym? Jego życie zmieniło się diametralnie z dnia na 
dzień. Biblia stwierdza, że Jakub kochał go najbardziej 
spośród dwunastu swoich synów i sprawił mu piękną 
szatę. Bracia nienawidzili go i on wiedział o tym. Sam 
też nie był bez winy, donosząc ojcu na nich. Dodatko-
wym powodem do nienawiści były sny Józefa ozna-
czające jego królowanie nad braćmi, a potem także 

nad rodzicami. Józef trafił do domu Potyfara, dowód-
cy straży przybocznej egipskiego faraona. Miał teraz  
o wiele trudniejsze zadanie niż pasienie trzody z braćmi. 
Przede wszystkim utracił wolność i dom rodzinny. Czy 
może mieć jakieś  powody do radości i nadzieję na wy-
pełnienie danych mu snów? W takich okolicznościach 
łatwo pozwolić wykiełkować nienawiści do braci albo 
chociaż goryczy w sercu. Tymczasem, jak czytamy  
w I księdze Mojżeszowej w 39 rozdziale, Józef był nie-
naganny w swoim postępowaniu. Sekretem jego powo-
dzenia we wszystkim, co czynił, była Boża obecność 
z nim. Potyfar to widział, awansował więc go tak, że 
uczynił go zarządcą całego swego domu i powierzył 
mu całe swoje mienie. Józef prawdziwie troszczył się 
o dom swego pana, a Pan Bóg błogosławił ten dom 
przez wzgląd na Józefa. Wytrwała, sumienna praca  
i odpowiedzialność za cały dom musiała być wyzwa-
niem dla pięknego młodzieńca. Jakby tego było mało 
swoje sidła zastawiła na niego żona Potyfara. Józef 
nie dał się uwieść, ale konsekwencje odmowy musiał 
ponieść. Czy było to sprawiedliwe, że z powodu fał-
szywego oskarżenia dostał się do więzienia? Nie tego 
mógł się spodziewać za swoją sumienną pracę. Czy tym 
razem widzimy Józefa załamanego, zrozpaczonego, 
bez nadziei na normalność? Czytamy, że i tam Pan był  
z Józefem. Swoją postawą zjednał sobie przychylność  
i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia.  

Krystyna Brudny
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W tekście czytamy, że to Pan sprawił. Nie potrafię sobie 
wyobrazić, żeby przełożony więzienia chciał powie-
rzyć nadzór nad wszystkimi więźniami komukolwiek  
z więźniów, a tym bardziej komuś, kto na każdym kroku 
narzeka na wielką niesprawiedliwość, jaką mu wyrzą-
dzono. Jakim człowiekiem musiał być Józef, że przeło-
żony więźniów królewskich powierzył mu cały nadzór? 
Jak wielkie miał do niego zaufanie! Nawet nie musiał 
go doglądać. W jaki sposób Józef zaskarbił sobie taką 
przychylność przełożonego? To Pan szczęścił Józefo-
wi, kiedy ten współpracował z Nim. Spróbujmy przez 
chwilę wyobrazić sobie podobny scenariusz w obecnie 
zamkniętym  więzieniu  w Alcatraz. Nawet gdyby prze-
łożony miał pomysł na taki eksperyment, więzień taki 
byłby z pewnością monitorowany i na każdym kroku 
węszono by u niego jakiś podstęp, że tylko chce uśpić 
czujność strażników więziennych. Czas biegnie, Józef 
jest wierny, a Pan szczęści mu, choć nadal jest pozba 
wiony wolności. W książce pod tytułem „W poszuki-
waniu prawdziwego szczęścia” znalazłam takie zdanie: 

„Przez tę samą kratę (w domyśle więzienną ) patrzyło 
dwóch ludzi; jeden ujrzał gwiazdy, drugi błoto, co bru-
dzi”. Na co patrzył Józef przez więzienne kraty? Trochę 
później wykłada sny dwom sługom dworskim. Jego 
bracia nazwali go kiedyś złośliwie mistrzem od snów.  
I teraz widzimy po raz kolejny sny w historii życia Jó-
zefa. Jak do tego doszło? Kiedy podczaszy i przełożony 
piekarzy znaleźli się w więzieniu został on przydzielony 
do posługiwania im i pewnego rana zauważył, że byli 
zmartwieni. Smutek musiał być widoczny, a Józef nie 
przeszedł obok tego obojętnie. Obdarzony zaufaniem 
więźniów, wysłuchał ich i dobrze wyłożył sny. Kiedy 
jeden z nich wyszedł na wolność mógł mieć nadzieję, 
że teraz jego los się odmieni, a tutaj spotyka go kolej-
ny zawód. Będąc na jego miejscu bardzo łatwo byłoby 
się poddać beznadziei i zacząć rozżalać się nad sobą. 
Józef przebywa w Egipcie już 11 lat, tęskni za rodzin-
nym domem, wie, że został uprowadzony podstępnie ze 
swojego kraju, w tym kraju także nie uczynił nic złego, 
żeby być uwięzionym. Czyż nie jest to niesprawiedli-
we, żeby najlepsze lata swojego życia spędzać  w taki 
sposób? Dopiero po kolejnych dwóch latach, już jako 
trzydziestoletni mężczyzna, dostaje się przed oblicze 
faraona i przekazuje mu informację, że żywy Bóg, do 
którego należy, da mu wykład snu władcy. Od teraz Bóg, 
który cały czas był z nim, odmienia jego los. Faraon 
wyznacza Józefa, obcokrajowca, skazańca, na swojego 
namiestnika, wypowiadając się, że nie ma nikogo, kto 
byłby tak rozsądny i mądry jak on. Pomyśl! Czy takie 
historie się zdarzają dzisiaj? Więzienie nie zniszczyło 

Józefa, ale ukształtowało go.
 
 A co jest twoim więzieniem, drogi czytelni-
ku?  Co jest powodem smutku, przygnębienia, napię-
cia, złości czy strachu? Każdy z nas jest poddany takim 
czynnikom, które nas atakują. Dobrze jest je rozpoznać  
i nazwać po imieniu. Te zewnętrzne czynniki, pospolicie 
zwane stresem, mogą doprowadzać do wewnętrznych 
napięć i jak stwierdzają lekarze, powodować względ-
nie zaostrzać stan wielu chorób. Ale nie musi tak być. 
Są też ludzie, którzy poddani takim samym czynnikom 
napięcia, przystosowują się tak dobrze, że nie doświad-
czają złych skutków swych przeżyć. Decydującą kwe-
stią, ważniejszą od okoliczności, które się zmieniają, 
jest nasza reakcja na nie. I to od każdego z nas zale-
ży czy chcemy się nauczyć właściwie reagować, aby 
przetrwać i uratować nasze ciała i umysły od spu-
stoszenia. Najbardziej pospolite formy niewłaściwego 
reagowania to: żałowanie samego siebie, obwinianie 
przełożonych, sąsiadów, rodziny, współpracowników… 
i narzekanie na nich i cały świat. To od nas także zależy 
czy pozwolimy wystawiać siebie na bezustanny wpływ 
tych trudnych  zewnętrznych czynników. Zdrowy wy-
poczynek i odżywianie, codzienne czytanie Słowa Bo-
żego, udział w nabożeństwach, utrzymywanie przyja-
znych relacji rodzinnych, przyjacielskich i sąsiedzkich 
posiadają olbrzymie znaczenie także z medycznego 
punktu widzenia. Pan Jezus powiedział do swoich za-
pracowanych uczniów: „Wy sami idźcie na osobność, 
na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem 
tych, co przychodzili i odchodzili było wielu, tak iż nie 
mieli nawet czasu, żeby się posilić.” /Ew. Marka 6,31/
 
 I jeszcze inny przykład. Tym razem jest to apo-
stoł Paweł. Radujcie się! Pisze to człowiek znajdujący 
się w rzymskim więzieniu, w obliczu śmierci; człowiek, 
który był kamienowany, bity i tropiony przez prześla-
dowców. Niewiarygodne. Doświadczenia, które innych 
napełniłyby goryczą i zniechęceniem, u Pawła wywołu-
ją radość. Na czym polegała tajemnica tej postawy wyja-
śniają słowa z Listu do Filipian 4,6-7. Można wszystkie 
troski składać w ręce Tego, który troszczy się o nas. On 
może wszystko. Uwolni twój umysł od zmartwień i wy-
pełni go tym, co ukształtuje w tobie prawdziwy chrze-
ścijański charakter /w. 8/. Do tego samego zachęca wie-
rzących apostoł Piotr: „Wszelką troskę swoją złóżcie na 
Niego, gdyż On ma o was staranie.” /I Piotr 5,7/. To nie 
oznacza postawy rezygnacji w stylu: Co ma być, to bę-
dzie. Nic nie mogę zrobić. To ma być nasza współpraca 
z Bogiem. Paweł pisał: ”…powierzcie swoje prośby 
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z dziękczynieniem”.  Czy jesteś wdzięczny za to, co 
masz od Boga, czy nie uważasz przypadkiem, że na 
wszystko zapracowałeś sobie sam, że ci się to należy? 
Czy potrafisz być wdzięczny także za to, jak Bóg cię 
poprowadzi, jak zaspokoi twoje potrzeby, jak rozwiąże 
twoje problemy? Czy dziękujesz Mu już teraz, kiedy po-
wierzasz Mu te sprawy? Na czym koncentrujesz swoje 
myślenie? Na problemach, potrzebach, troskach czy na 
miłującym Ojcu, który doskonale zna potrzeby swoich 
synów i córek? Patrz na suwerennego Boga, który czyni 
wszystko, co zechce i jest zawsze dobry. Piotr tak dłu-
go szedł po wodzie, jak długo był wpatrzony w Jezusa. 

„Wreszcie, bracia / i siostry /, myślcie tylko o tym, co 
prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, 
co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwa-
ły” /w. 8./ Codziennie masz wybór. Zajmij swoje myśli 
tym, co dobre, zamiast analizowania zagrożeń i obaw! 
Paweł w więzieniu z pewnością nie koncentrował się na 
swoich więzach, na niedostatkach i niewygodach życia 
w tym miejscu. Nie przyglądał się złości swoich prze-
śladowców i braku pomocy ze strony tych, od których 
mógłby się tego spodziewać. Najważniejszym celem 
apostoła było uwielbić Chrystusa czy przez życie, czy 
przez śmierć. Doktor Harold Wolff, amerykański profe-
sor neurologii, naczelny redaktor pisma „Archiwa neu-
rologii i psychiatrii” kilkadziesiąt lat temu oświadczył: 

„Nadzieja, podobnie jak i wiara, a także cel życia, są 
koniecznościami, mającymi wielkie znaczenie leczni-
cze. Nie jest to tylko stwierdzenie jakiegoś poglądu, ale 
wynik długoletnich, dokładnych, starannie przeprowa-
dzonych badań naukowych.”
 
 Na koniec ostatni przykład człowieka z XX 
wieku, Japończyka, doktora Dawida Tsutada. Gdy Ja-
ponia wkroczyła w drugą wojnę światową, rząd japoń-
ski wsadził go do więzienia z racji jego wiary w powrót 
Pana Jezusa Chrystusa i w to, że On będzie panował na 
ziemi. W więzieniu starano się go zagłodzić na śmierć, 
a waga jego spadła do 35 kilogramów. Potem został na-
wet wrzucony do zimnego, wilgotnego lochu, w któ-
rym było bardzo brudno. Gdy tak siedział na podłodze, 
zastanawiał się, czy też takim sposobem Pan miał za-
miar zabrać go do domu, do Nieba. Ale całkowicie się 
pogodził ze swoim losem, nie załamały go ani kraty, 
ani błoto, ani też pozorny brak opieki ze strony Pana 
w stosunku do jego osoby. Jego przyjaciel doktor S.I..
Mc.Millen był przekonany, że gdyby ten naśladowca 
Jezusa nie przystosował się do tych okoliczności, to żal 
nad samym sobą w połączeniu z bardzo surowym na-
pięciem i głodem, z pewnością by go zabił. Ale podczas 

kiedy był w więzieniu, Pan zaczął odsłaniać mu plany 
mającej powstać szkoły biblijnej. Dr Tsutada wypraco-
wał wiele szczegółów tej szkoły podczas gdy siedział 
w ciemności i smrodzie swojej celi śmierci. Gdy wojna 
minęła, został uwolniony i natychmiast przystąpił do 
realizowania swoich planów. Został jednym z najlep-
szych pedagogów i stanął na czele jednej z najwspa-
nialszych Szkół Biblijnych w Japonii. Nazwano go póź-
niej „Johnem Wesleyem Japonii”. Wszystko to stało się 
dlatego, ponieważ nie niepokoił się, nie obruszał się na 
złośników, ale ufał Panu, z radością czekając na wypeł-
nienie Słowa Bożego. Ten człowiek stworzył sobie sam 
swoje otoczenie.
 
 A co postanawiasz zrobić Ty, drogi czytelniku 
w tym Nowym 2021 Roku? Wpierw radzę: Zastanów 
się i zdecyduj co jest twoim najważniejszym celem, 
któremu podporządkujesz całe swoje życie. A potem 
konsekwentnie dzień po dniu z mocą Ducha Świętego 
idź za Nim, Tryumfatorem, Lwem z pokolenia Judy, 
Tym, który jako człowiek przyszedł na świat, ale jako 
Król powróci po tych, którzy należą do Niego. Spójrz 
jak zabiega o zwycięstwo sportowiec, muzyk czy kto-
kolwiek inny, żeby zdobyć wymarzony zawód, zrobić 
karierę, odnieść sukces. Ile trzeba włożyć wysiłku, żeby 
być coraz lepszym, jak należy słuchać swojego trenera, 
mentora. O ile bardziej możemy my, którzy znamy Naj-
lepszego Trenera, który już wywalczył dla nas zwycię-
stwo, iść za Nim w posłuszeństwie, wytrwale koncen-
trując się na Nim. Odrzucajmy wszelki ciężar i grzech, 
który chciałby nas usidlić i spowolnić lub pokrzyżować 
plany w naszym biegu życia. Zachęcam Cię też: Nie 
martw się niepotrzebnie z powodu trudów życiowych 
i nie rób zbyt wielkich starań, by ich uniknąć. Silne, 
przeciwne wiatry niekoniecznie muszą przynieść nam 
ruinę. W roku 2019 otrzymałam kartkę z mądrą sen-
tencją: „Drzewo nie smagane silnym wichrem rzadko 
kiedy wyrasta silne i zdrowe.” A jeśli chodzi o wiatry 
na morzu, doświadczeni marynarze potrafią właściwie 
dostosować swoje żagle w ten sposób, żeby i przeciwne 
wiatry dopomogły im w osiągnięciu celu. Okoliczności 
czy ludzie, którzy są nam przeciwni, mogą nam dopo-
móc, jeśli tylko zrobimy konieczne adaptacje w naszym 
psychicznym ożaglowaniu. Dla wierzącego adwent, 
czyli oczekiwanie na Pana Jezusa  nigdy się nie kończy. 
Bacz / uważaj /  na siebie, aby twoje serce nie było ocię-
żałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby 
ów dzień powrotu Pana Cię nie zaskoczył! Tego sobie  
i wszystkim czytelnikom z serca życzę.
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Pożegnanie kościelnego w Hażlachu

 Nabożeństwo w I Niedzielę Adwentu 29 listopada  
br. w Hażlachu  miało wyjątkowy charakter. Po dłuższej 
przerwie spowodowanej pandemią było nabożeństwem  
z sakramentem ołtarza. Obecny na nim był, oprócz zbo-
rowników z filiału  Hażlach, także proboszcz naszej para-
fii ks. Marcin Brzóska. Kazanie wygłosił pełniący funkcję 
opiekuna filiału, po odejściu ks. Marcina Podżorskiego, 
teolog Mateusz Mendroch - praktykant parafii. Po liturgii 
nastąpiło uroczyste pożegnanie kościelnego naszego filia-
łu pana Jurija Zemela, który po kilkuletniej służbie posta-
nowił zmienić swe miejsce zamieszkania, co wiązało się  
z koniecznością zakończenia pełnienia funkcji kościelne-
go w Hażlachu. 
 Do kościelnego, ze słowami podziękowania, zwrócił się pro-
boszcz ks. Marcin Brzóska. Natomiast kwiaty, drobny upominek dla 
syna wraz z  podziękowaniem przekazali, w imieniu filiału  członkowie 
rady parafialnej Ewa Cienciała i Zbigniew Dębinny. Pan Jurij, pomimo 
tego że jego ojczystym językiem był ukraiński, bardzo szybko nawią-
zał relacje z miejscowymi parafianami oraz z poprzednim opiekunem 
ks. Marcinem Podżorskim i pełnił swoje obowiązki z pełnym poświęce-
niem i zaangażowaniem. W imieniu społeczności parafialnej Hażlacha 
dziękujemy.  

Tekst i zdjęcia: Jan Król

Jurij Zemala wraz z synem przed ołtarzem Jurij i teolog Mateusz Mendroch

Podziekowania od członów Rady

Było sobie czterech ludzi, którzy się zwali: KAŻDY,  KTOŚ,  KTOKOLWIEK, NIKT. 
Mieli do wykonania bardzo ważne zadanie. KAŻDY był pewien, że KTOŚ się do niego 
na pewno zabierze. Mógł, to wprawdzie zrobić KTOKOLWIEK, ale nie zrobił tego też 
NIKT. Wtedy KTOŚ wpadł w gniew, gdyż było to zadanie dla KAŻDEGO. KAŻDY zaś 
myślał, że wykona je może KTOŚ, w dodatku NIKT nie wiedział, że owego dzieła nie 
wykonał KTOKOLWIEK. Na koniec KAŻDY oskarżał KOGOKOLWIEK, podczas gdy 

NIKT nie zrobił tego, czego dokonać mógł KAŻDY.
Udostępnił: Rudolf Mizia



Informator Parafialny nr 1/2021(200)

styczeń 2021 43

 W październikowym numerze Wieści Wyższobramskich przedstawialiśmy jako pierwszą organistkę Ju-

bilatkę - Krystynę Krzywoń, która gra w Zamarskach „pół wieku”. Kolejną osobą jest  p. Gustaw Gabryś, orga-

nista z Hażlacha. Również o nim dowiemy się czegoś więcej. Bo oprócz pięknej gry - służby, którą prowadzi już 

od kilkunastu lat, posiada jeszcze wiele ciekawych  zalet, zainteresowań i pasji. 

Organiści Parafii Cieszyńskiej część II

 Skąd się wzięły Pana zainteresowania muzyką ?

 Nie wiem czy nazwać zainteresowaniem to, że 
jako dziecko podobała mi się gra na każdym instrumen-
cie. Jako uczeń podstawówki umiałem już wiele piose-
nek, których uczyłem się na śpiewie. Moim instrumen-
tem była wówczas fujarka. Pamiętam lekcję śpiewu, na 
której grałem piosenkę „ma fujarka 7 tonów 10 palców 
mam, palców mi wystarczy, aby zagrać Wam”

 Czy przeszedł Pan jakąś drogę edukacji mu-
zycznej?
 
 Do szkoły podstawowej przyjeżdżał nauczyciel, 
który uczył gry na akordeonie. Rodzice kupili mi wów-
czas akordeon, a ja rozpocząłem naukę na tym instru-
mencie. W ósmej klasie szkoły podstawowej rozpoczą-
łem naukę w Szkole Muzycznej w Cieszynie. Kolejnym 
instrumentem, z którym rozpocząłem „przygodę”, była 
trąbka. Dlaczego „przygodę” - może później.

 Początki Pana jako organisty to…?

 Początki grania na organach były dosyć nie-
typowe. Obecny wówczas organista śp. Gustaw Obra-
caj prosił o zastępstwo, zaś opiekun filiału Hażlach ks. 
Kornel Undas uznał, że grać mogę ja. Tym to sposobem 
zaczęła się nauka gry na organach. Prawa ręka - pomo-
gła mi gra na akordeonie. Lewa ręka – porażka. I tak 
mijały godziny żmudnej samo–edukacji. 5 maja 2002 
r. Grałem na pierwszym nabożeństwie, które odbyło się 
wówczas w domu parafialnym (czytelni), gdyż w tym 
czasie kościół był w rozbudowie. Z Panem Obracajem 
graliśmy jakiś czas na przemian. Było ciężko przyzwy-
czaić się do grania ze zborem, a raczej ich prowadzić. 
Zbór też miał problem, by zaakceptować innego orga-
nistę i jeszcze samouka. Myślę, że z czasem było już 
lepiej, bo jak mówię „nauka wymaga czasu”. 

 W których kościołach Pan grał i gra?

 Jak już wspomniałem grałem i gram nadal  
w Hażlachu. W zastępstwie miałem okazję grać w Mar-
klowicach, Zamarskach, Puńcowie, Ogrodzonej, Kra-
snej, Gumnach, kaplicy cmentarnej w Cieszynie, Ba-
żanowicach, i w kościele katolickim w Pogwizdowie 
(pogrzeb).

 Jak Panu gra się w kościele w Hażlachu ?

 Gra mi się dobrze. Myślę, że rozumiemy się ze 
zborem, ale ocena nie należy do mnie. Sprzęt do grania 
spisuje się dobrze, z czym też różnie bywało. Zbór Haż-
laski słynie z dobrego i głośnego śpiewu. Jest to efekt 
istniejącego od zawsze (100-lat) chóru kościelnego, 
przez który przewinęło się dużo zborowników. Trzeba 
zaznaczyć, że frekwencja na próbach i występach do-
chodziła nawet do 50 osób!! No ale teraz to już tylko 
historia. W obecnym okresie uległo wszystko dużej 
zmianie, a „dzieła” dopełniła epidemia. ...Więc żyjmy 
jak można najlepiej … w nadziei że złe szybko przemi-
nie, a jutro przywita nas dobrem.
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Czy wydarzyło się coś niespodziewanego w czasie na-
bożeństwa podczas Pana służby ?

 Myślę, że niespodzianek nie da się uniknąć, ale 
kto nic nie robi, nic nie zepsuje. Kiedyś na pogrzebie 
po śpiewaniu pieśni po kazaniu nie podałem tonu do 

„Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem”- proboszcz 
Janusz Sikora dał radę, a mnie było głupio. Było tak, 
że w czasie pieśni zmieniłem melodię na inną, bo zbór 
nie śpiewał. Tu na „cieszyńskim” jest dużo pieśni, które 
mają inne melodie (swoje). Niedawno na nabożeństwie 
z naszym ks. Proboszczem podałem zły ton do Gloria 
Patri. Takie momenty nie należą do przyjemnych. Byli 
też księża, którzy przyjeżdżali na nabożeństwa i zmie-
niali pieśni w ostatniej chwili. Było to kłopotliwe. Ogól-
nie w czasie grania trzeba bardzo uważać,  bo można się 
pomylić, a przede wszystkim przy melodiach znanych 
na pamięć.

 Jaką muzykę Pan preferuje?

 W tym temacie jestem już chyba dinozaurem 
bo lubię orkiestry dęte, melodie tyrolskie, muzykę i ze-
społy mojej młodości, no i oczywiście śpiewy chórów 
kościelnych - sam też śpiewam ponad 40-lat.

 
 A może ma Pan inne pasje, które Pan realizuje?

 Jak wspominałem na początku, moją pasją była 
przygoda z instrumentami. Najpierw z Heńkiem Żyłą 

się powiększyć. Śpiewały moje drugie kuzynki Zosia  
i Marta, hażlaszanki Halina i Amalia, później dołączyła 
Bronka z Ustronia-Równi. Swoim repertuarem stara-
liśmy się urozmaicać nabożeństwa. Koniecznie trzeba 
wspomnieć, że z tej grupy śpiewaczej dwie pary stanęły 
na ślubnym kobiercu, to Bronka z Heńkiem i Halina 
ze mną. „ Przygodą” można nazwać też grę na trąbce, 
gdyż grałem w orkiestrze dętej dawnej Cefany, w zespo-
le folklorystycznym p. Bożeny Krupy. Były to piękne  
i niezapomniane chwile, które było dane nam przeżyć. 
Muzyka to pasja, w której można się realizować czego 
wszystkim, a szczególnie młodemu pokoleniu życzę.  

 Czy ktoś z rodziny poszedł Pana śladem, uczył 
się na jakimś instrumencie i czy jest zaangażowany  
w działalność kościelną.

 Moim śladem poszedł syn, który do nauki wy-
brał też instrument dęty, ale klarnet. Angażował się mię-
dzy innymi w chórku „Gloria” p. Wandy Michalik któ-
ry w 2005 roku nagrał płytę „Muzyka Boży dar”. Grał 
również w orkiestrze chórowej na wyjazdach z chórem, 
wieczorach kolęd, koncertach gminnych. Wnuczek od 
dziecka śpiewał w chórku, potem w chórze młodzie-
żowym, brał udział w prowadzeniu nabożeństw ro-
dzinnych. Jakoś dziwnie wyszło mi wypowiadać się 
na ostatnie pytanie – wszystko w czasie przeszłym. Pa-
miętam dzień 10 marca 2020 r. wówczas odbyło  się 
drugie tygodniowe pasyjne nabożeństwo, po którym za-
mknięto kościoły. Nasze życie kościelne przygasło, ale 
my jednak powinniśmy iść dalej drogą, którą zna tylko 
Nasz Pan.  Żyjmy nadzieją na lepsze jutro bo tylko ...  

„Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, 
Ja zaś tylko za Nim kroczę”.

 

śpiewaliśmy w duecie z akompaniamentem akordeonu. 
Śpiewaliśmy na nabożeństwach, wieczorach sylwe-
strowych w naszej czytelni. Wiadomo, że duet musiał 

Rozmawiała: Beata Macura
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Nowy Duszpasterz - wywiad

 Ks. Bogusław Sebesta – tak nazywa się nowy ksiądz, który od września rozpoczął posługę duszpasterską 

w naszej cieszyńskiej Parafii. Z pewnością wiele osób uczęszczających na niedzielne nabożeństwa zdążyło już 

księdza Bogusława poznać i usłyszeć, natomiast bardzo chętnie chcielibyśmy Czytelnikom przybliżyć jego osobę 

poprzez zadanie pytań:

 Skąd ksiądz pochodzi?
 - Urodziłem i wychowałem się w cen-
trum Katowic, więc „jo ni ma stela” „ino je-
żech hanys”, ale mam nadzieję, że nie będzie 
miało to większego znaczenia, bo w istocie 
jestem po prostu dla was.

 Czy może nam ksiądz szerzej przed-
stawić swoją rodzinną miejscowość?
 - Och, o Katowicach mógłbym opo-
wiadać godzinami, bo nadal są gdzieś głęboko 
w moim sercu. Najbardziej lubię dyskutować 
na temat stereotypów, w jakich jest ono po-
strzegane. Kiedyś myślałem, że jest to po prostu 
miasto jak każde inne, a nawet sam wierzyłem 
w pewne stereotypy. Zważcie, że dorasta-
łem tam na początku lat dziewięćdziesiątych,  
a wtedy Katowice były mocno zanieczysz-
czone i posępne; zwłaszcza ścisłe centrum,  
w którym mieszkałem. Z czasem ewoluowały 
i tak zmieniają się po dzień dzisiejszy. Kiedy 
opuściłem Katowice (a było to przeszło 11 
lat temu) zrozumiałem dopiero, czemu nazy-
wają się miastem ogrodów i chociaż w wielu 
budzi to wielkie zdziwienie i niedowierza-
nie, to będąc na studiach i  w wielu innych 
miejscach, brakowało mi tych licznych par-
ków, skwerków, placów z ławeczkami gdzie 
można przysiąść, a przede wszystkim sporej 
ilości drzew przy ulicach. To z jednej strony,  
a z drugiej cała gama możliwości spędzania 
wolnego czasu, która towarzyszyła miastu wo-
jewódzkiemu. Nie mógłbym też nie wspomnieć  
o pewnym wyznaniowym powodzie do dumy związa-
nym z Katowicami, a mianowicie, że najstarszy wznie-
siony z kamienia kościół w tym mieście, to nasz Ewan-
gelicki (a mój rodzinny) kościół Zmartwychwstania 
Pańskiego.

 Mógłby nam ksiądz opowiedzieć coś o swoich 
korzeniach?

 - A czy mamy tyle miejsca w naszych wie-
ściach? Bo to kolejny temat, w którym mógłbym się 
rozgadać. O tym, że urodziłem się w Katowicach, to 
już powiedziałem. Ze Śląska pochodzi też rodzina ze 
strony mojego taty. Zarówno On, jak i babcia, pradziad-
kowie, itd.. to ewangelicy. Głębsze korzenie sięgają 
jednak bardziej na zachód, bo stamtąd przyjechali moi 
przodkowie, aby rozwijać Śląsk i na nim inwestować. 

Ordynacja ks. Bogusława Sebesty w Golasowicach 21 kwietnia 2018 roku
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tak nie będę się zagłębiał. Ze strony mamy, to śmieję 
się, że też mam zachodnie korzenie, tyle że prosto ze 
wschodu. Mama urodziła się w Jeleniej Górze, więc na 
Dolnym Śląsku (zachód), ale dziadkowie pochodzili ze 
wschodu. Dziadek wychowywał się w obecnym woje-
wództwie Podlaskim, a babcia dzieciństwo spędziła we 
Lwowie i Krakowie. Powojenne koleje losu połączyły 
ich drogi w Jeleniej Górze. Jeśli chodzi o związek z zie-
mią cieszyńską, to nie mam żadnego.

 Jakie były reakcje rodziny na księdza decyzję?
 - W większości pozytywne. Dla samych rodzi-
ców nie było to zaskoczenie, bo temat przewijał się już 
od bardzo wielu lat, zanim ostatecznie poszedłem na 
teologię było wiadome, że poważnie myślę o tym kie-
runku. Kiedy rozpocząłem praktykę kandydacką, rodzi-
na też stanowiła najsilniejsze wsparcie.
 
 Czy zechciałby ksiądz z perspektywy minio-
nych lat kształcenia się, odbywania praktyk, ocenić, 
na ile czas dzieciństwa, dojrzewania wpłynął na księ-
dza decyzję o wybraniu służby dla Boga, jako drogi 
życiowej?
 - Odpowiedź jest prosta. Bardzo. Ogólnie dzie-
ciństwo rozwinęło we mnie kilka cech, jak np. konse-
kwentne dążenie do celu i  nie rzucanie słów na wiatr. 
Te cechy i kilka innych czynników złożyło się na wy-
bór mojej życiowej ścieżki. Fakt, że pochodzę z rodzi-
ny mieszanej i dane było mi poznać obie denominacje,  
a także pozostawiono mi wybór, gdzie sam ostatecznie 
chcę chodzić sprawiły, że kwestię wiary od początku 
traktowałem poważnie. To nie były tylko piękne histo-
rie i morały poznawane na lekcjach i w trakcie szkółek, 
ale także nieustanne oczekiwanie, abym zadawał sobie 
bardzo świadome i rozwijające pytania „czy wierzę”, 

„jak wierzę”, „jak mi się to wszystko w głowie układa”. 
Pokazanie wiary jako sprawy ważnej, istotnej i stano-
wiącej pewną odpowiedzialność decyzyjną, sprawiło, 
że na pewno podchodziłem do kwestii wiary inaczej niż 
wielu rówieśników. Kiedy dorastałem i byłem jedynym 
Luteraninem w klasie, także oddziaływało to na moją 

„ambicję” i podsycało chęć pogłębiania swojej wiary  
i samoświadomości wyznaniowej. Ostatecznie jednak 
wierzę też, że Bóg tak pokierował moim życiem, żebym 
podjął pewne decyzje, a potem trwał w nich stanowczo. 
No bo właśnie… już od 9 roku mojego życia wiadomo 
było, że będę albo studiował medycynę albo teologię. 
Tak zadeklarowałem i tego się trzymałem, a Bóg wy-
znaczył ostateczny kształt mojej życiowej ścieżki.

 Czy podczas przygotowania do przyszłej posłu-
gi duszpasterskiej zdarzały się u księdza jednak jakieś 
wątpliwości co do obranej drogi życiowej, czy wręcz 
przeciwnie – przekonanie było coraz mocniejsze?
 - Ależ oczywiście, że tak. Wątpliwości uwa-

żam wręcz za ważny element rozwoju i gdybym ich nie 
miewał, to chyba moje przekonanie nie byłoby tak sil-
ne. Nawet powiem, że radzenie sobie z własnymi wąt-
pliwościami pomaga mi potem lepiej służyć młodym, 
którzy mają najwięcej własnych wątpliwości i zadają 
najtrudniejsze pytania. Życiowe zakręty sprawiają też, 
że jestem człowiekiem z krwi i kości, który w służbie 
drugiemu człowiekowi nie przestaje też być dla niego 
człowiekiem. Jeśli chodziło jednak o bardziej przy-
ziemną odpowiedź, to nie mam wątpliwości, że miałem 
przejść tę drogę, gdzieś jednak jest pewien niedosyt  
i smutek, że nie udało się pogodzić jej z medycyną. 

 W jakich parafiach pełnił ksiądz posługę dusz-
pasterską w ramach praktyk, i którą ksiądz najmilej 
wspomina?
 - Rozumiem, że chodzi o praktykę kandydac-
ką, a nie wszystkie praktyki, licząc jeszcze od czasów 
studiów? W takim razie, po studiach byłem przez rok 
w Kłodzku, następnie prawie 3 lata w Piszu i kolejne 
2 lata i 7 miesięcy w Goleszowie. Nie mogę odpowie-
dzieć na pytanie, którą wspominam najmilej, bo każde 
miejsce coś we mnie wniosło, pozwoliło przeżyć coś 
wyjątkowego i poszerzającego horyzonty, oraz przynio-
sło spotkania z ludźmi, do których po dzień dzisiejszy 
wracam pamięcią. Zatem nie miejsca, a wydarzenia  
i ludzie są siłą i radością odbytych praktyk. W Kłodzku 
mierzyłem się z różnymi wyzwaniami i tam poznałem 
wiele wspaniałych osób, które pomagały też w codzien-
ności. Część z nich nie była nawet związana z parafią, 
a mimo to są ważną częścią wspomnień z tych praktyk. 
Po dzień dzisiejszy z wielką serdecznością wspomi-
nam mojego kolegę Tomasza, a także Czarka - pastora 
zielonoświątkowego z Ząbkowic Śląskich, w których 
mieszkałem w trakcie kłodzkiej praktyki. Z parafian, 
nigdy nie zapomnę pana Jurka oraz licznych spacerów 
połączonych z głębokimi rozmowami z panią Erną.  
Z Pisza nie da się wręcz zapomnieć całej kadry i pod-
opiecznych ośrodków, które prowadziliśmy, oraz mojej 
braci ułańskiej z którą jeździłem konno. Pośród para-
fian, to pani Mira Kreska i jej świadectwo Mazura do-
świadczającego wojny i powojnia na zawsze otworzyło 
już moje oczy i mam nadzieję, ze nigdy nie zapomnę 
jej poruszającej histori. Podobnie rozmowy z pania-
mi Ingrid, Agnieszką, Kariną, Asią; czas z państwem 
Kaptejna i dysputy stołowe u Kalusów, to wszystko jest 
równorzędną i ważną częścią mojego życia, której nie 
mogę się wyprzeć, faworyzując jedną parafię. Goleszo-
wianie pewnie by się obrazili gdybym ich pominął. Cóż 
my przecież razem przeżyli i ile rozmów odbywali. Te 
wszystkie wyjazdy i spotkania z młodzieżą. Konfirman-
ci, którzy na zawsze będą już moimi. Sąsiedzi, jakich 
ze świecą szukać, współpracownicy (i wolontariusze – 
pozdrawiam „Siostrę”), chóry będące pod moją opieką, 
Leszniańska grupa domowa… Proszę nie kazać mi wy-
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bierać, która parafia była najlepsza, a raczej pozwolić 
na to, żeby i ta Cieszyńska stała się ważną częścią mnie.

 Czy praca w diasporze jest trudna?
 - Tak, podobnie jak trudna jest praca na cie-
szyńskim, tylko każda na swój wyjątkowy sposób. Taka 
jest też specyfika naszego Kościoła, że nie istnieją dwie 
identyczne parafie, powinniśmy więc doceniać każdą 
pracę, jaką się wykonuje i służącą rozwojowi naszego 
Kościoła. 

 Po kilku miesiącach spędzonych w Parafii 
Cieszyńskiej może ksiądz przedstawić różnice między 
pracą w diasporze i w największej parafii w Polsce?
 - Czym innym była diaspora kłodzka, a czym 
innym piska, ale obie na pewno miały też swoje wspól-
ne cechy. Przede wszystkim ceniłem sobie, że współ-
miernie do tego ile serca wkładałem, tak też spotyka-
łem się z życzliwością ludzi. Jak to będzie w Cieszynie, 
jeszcze nie wiem. Oczywiście dużo więcej pracowało 
się „na zewnątrz” (poza pracą z parafianami) ale to da-
wało też dużą przestrzeń misyjną i możliwość prawdzi-
wego świadczenia o Jezusie, poprzez służbę na rzecz 
potrzebujących. Diaspora rozwijała też wszechstron-
ność, bo musiałem być sobie nauczycielem, kierowcą, 
koordynatorem akcji charytatywnych, magazynierem, 
salowym, kościelnym i wieloma innymi, jeśli była taka 
potrzeba. Diaspora to w dużej mierze służba na rzecz 
potrzebujących „spragnionych”, natomiast ziemia cie-
szyńska wydaje mi się trochę miejscem służby „nasy-
conym” i z szeregiem oczekiwań, a to wcale nie jest 
łatwiejsze. To tysz ni ma miód. Cieszyn nie jest pierw-
szym miejscem gdzie służę na cieszyńskim i mimo to, 
że widzę pewne podobieństwa, to już teraz widzę też 
jak wiele jest różnic. Spodziewam się, że jeszcze pod 
wieloma względami będę zaskoczony 

 Jakie wydarzenie religijne uważa ksiądz za 
najważniejsze w ostatnim czasie?
 - Każde, które przyniosło chociaż jednej osobie 
prawdziwe zbudowanie na duchu. Nie lubię wartościo-
wania i pychy, więc nie będę łechtał jednym, a drugim 
umniejszał. Wartość wydarzeń, to bardzo indywidualna 
sprawa, a mi jako duchownemu powinno przyświecać 
,by każde zaspokajało prawdziwe potrzeby tych, dla 
których jest realizowane.

 Skąd ksiądz czerpie inspirację do kazań?
 - Och, to różnie bywa. Nie skłamałbym pisząc 
nawet, że z postów i modlitwy, bo osobiście mimo 
wielkiej miłości do jedzenia, najbardziej lubię pisać na 
głodnego, kiedy już przemodlę i przemedytuję tekst. 
Odpowiadając jeszcze poważniej, to jest to bardzo 
zróżnicowana sprawa, a nawet cały proces twórczy. 
Staram się czytać komentarze, czasem zagłębiam się 

mocniej w kontekst i historię fragmentu. Bywa też tak,  
że samo życie podrzuca pewne wątki, za sprawą których  
tekst ujawnia nowy wymiar swojej aktualności. Staram  
się też przede wszystkim czerpać inspirację ze spotkań  
z ludźmi, bo gdybym mówił tylko ponad głowa-
mi, skomplikowanie teologicznie i bez pożytku  
i przełożenia na waszą codzienność, to czułbym się  
nieautentyczny.

 Z jaką grupą wiekową lubi Pan pracować naj-
bardziej: z dziećmi,  młodzieżą czy dorosłymi?
 - W każdej jest coś interesującego. Bardzo lubię 
pracę z młodzieżą ale nie mam problemu w kontaktach 
z seniorami. Zasadniczo może nie tyle preferuję pracę  
z pewną grupą wiekową, co z pewnymi grupami osobo-
wościowymi. Bardzo lubię otwarte dyskusje, więc też 
darzę sympatią ludzi, którzy zadają pytania i liczą na 
uczciwą konwersację. Zbiegiem okoliczności najwięcej 
szczerze pytających znajduję wśród młodzieży. Lubię 
też rozmawiać z tzw. trudną młodzieżą, bo są to bardzo 
często ludzie o niesamowicie interesującej osobowości, 
wymagający jedynie otwartego ucha i może delikatnie 
niekonwencjonalnego podejścia, a możliwość pomocy 
im w trudnym czasie sprawia mi satysfakcję.

 Czy obecna młodzież różni się od tej, do której 
kiedyś ksiądz należał, działał i spędzał czas?
 - Zdecydowanie tak, aczkolwiek nadal też uwa-
żam się za młodzież. Może trochę bardziej posuniętą 
w latach, ale znowuż dramatycznie stary też nie jestem. 
Co do różnic, to obecni nastolatkowie i młodzi dorośli 
mają o wiele więcej alternatyw do spędzania czasu, jak 
i ich profil zagospodarowania wolnych chwil jest zupeł-
nie inny. Z tego powodu nie zawsze łatwo jest do nich 
dotrzeć. Pociesza mnie  jednak, że cyfrowe pokolenie 
potrafi mimo wszystko zainteresować się też analogo-
wym światem. Jeśli ma się tylko pomysł i chęci, to je-
stem przekonany, że da się z nimi bez problemu nawią-
zać kontakt.

 Co chciałby ksiądz przekazać młodzieży…., co 
w życiu jest najważniejsze…, na co mają uważać? 
 - Myślę, że przesłanie jest to samo, niezależ-
nie od wieku. Bądź człowiekiem i odnajduj człowieka 
w człowieku. Wierzę, że tego też uczy Chrystus – aby 
w pierwszej kolejności spotkać się z bliźnim i okazać 
mu człowieczeństwo. Tam gdzie dochodzi do pełnego 
spotkania, a zatem ludzie nie tylko są w jednym miej-
scu i czasie, ale też i są dla siebie nawzajem, rodzi się 
przestrzeń do prawdziwego i głębokiego dialogu. Tam 
gdzie człowiek jest dla człowieka, rodzi się przestrzeń 
żeby mówić o rzeczach ważnych. Co za tym idzie, ro-
dzi się przestrzeń, by również mówić o wierze i dotrzeć  
z Ewangelią w nowe miejsca.
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fii czyli jakaś pasja - hobby? 
 - Pasji i zainteresowań jest całkiem sporo, tylko 
czasu brak żeby wszystko realizować. Jeżdżę motocy-
klem, bardzo lubię podróżować, skończyłem też szkołę 
o profilu wojskowym więc nie boję się czasem zapuścić 
w las albo trochę się ubłocić. Oprócz tego przez lata jeź-
dziłem konno (aczkolwiek ostatnio nie miałem sposob-
ności) i cieszyłbym się, mogąc ponownie znaleźć na to 
czas. Lubię też czytać książki i poznawać nowe kultury, 
stąd moim marzeniem na najbliższe lata jest poznać ja-
kiś kolejny język, by poszerzyć swoje horyzonty o ko-
lejny cal. W przyszłości chciałbym też mieć jakiś ulik, 

Rozmawiała: Beata Macura

albo dwa. Generalnie można powiedzieć, że jeśli tylko 
ktoś będzie potrafił interesująco poopowiadać o swoich 
pasjach, to chętnie też je poznam i może zaadoptuję ja-
kąś kolejną.

 Czy podoba się księdzu w Parafii Cieszyńskiej?
 - Na razie się oswajam i poznaję parafię. Oso-
biście mam wrażenie, że o wiele lepiej odnajduję się w 
mniejszych społecznościach. W takich, które pozwalają 
na dobre poznanie parafian, budowanie relacji i jesz-
cze lepszą służbę. Nie znaczy to jednak, że nie będę 

próbował odnaleźć się w największej parafii w Polsce 
i tutaj też budować relacje, a co za tym idzie, pogłębiać 
społeczność Kościoła. Mam nadzieję, że kiedy za jakiś 
czas ponownie zada mi Pani to pytanie na łamach Wie-
ści, to będę mógł odpowiedzieć już bez najmniejszego 
zawahania.

 Czego księdzu życzyć w cieszyńskiej parafii?
 - Natchnienia, cierpliwości, wytrwałości, Bo-
żego prowadzenia i… tego żeby jednak udawało się 
też znajdować czas na pasje, bo wierzę, że to pomaga  
w służbie. 

 Przed księdzem jeszcze wiele wspaniałych i nie 
tylko, momentów w życiu, czy ma ksiądz jakieś marze-
nia, plany na przyszłość, którymi może się ksiądz po-
dzielić z czytelnikami?
 - Moim planem na 30 urodziny było odwiedze-
nie Ziemi Świętej, w której jeszcze nie byłem. Nieste-
ty wirus wiele planów pokrzyżował, chciałbym więc 
nadrobić tą zaległość. Podobnież chciałbym pojechać 
kiedyś do Etiopii i zobaczyć abuna yematę (kościół wy-
drążony w skale, na skraju wielkiej przepaści, w któ-
rym od V wieku spotykają się chrześcijanie, pokonując 
prowadzącą do niego niebezpieczną i ciężką drogę, aby 
móc wielbić Boga). Kiedyś marzyłem o służbie w dusz-
pasterstwie wojskowym, a nawet o wyjechaniu na jakąś 
misję, ale nie wiem czy są to jeszcze marzenia do zre-
alizowania. Z planów na służbę, na pewno chciałbym 
rozwinąć jakąś współpracę międzynarodową, najlepiej 
o charakterze misyjnym. Prywatnie to we właściwym 
czasie założyć wreszcie rodzinę.

 Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzę 
wszystkiego najlepszego w pracy duszpasterskiej.
 - Dziękuję również i mam nadzieję, że moja 
służba w parafii będzie przynosiła dobre owoce.

Z grupą dzieci i diakon Kariną  
Chwastek-Kamieniorz przed kościołem w Goleszowie
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Młodzież i dzieci

Liście

 Dnia 7 listopada, tak jak w zeszłym roku 
spotkała się młodzież, żeby pozbierać liście na te-
renie parafii. Zebrała się nas całkiem spora grupka  
i w odstępach oraz maseczkach wzięliśmy się do 
pracy. Wszystko poszło całkiem sprawnie i po kilku 
godzinach wszystkie liście były już pograbione oraz 
wywiezione. Pod koniec robót parafia zamówiła 
nam pizzę i mogliśmy odpocząć przy jedzeniu, piciu  
i w miłym towarzystwie. 
 
 Po takich akcjach zawsze w głowie zbiera 
mi się multum myśli. Z jednej strony musimy się 
cieszyć, że są ludzie, którzy chcą przyjść i zrobić 
coś dla parafii bezinteresownie oraz że możemy 
tutaj o tym napisać. Lecz z drugiej strony daje do 
myślenia to, że rzecz tak oczywista i nieistotna, jak 
grabienie liści przez kilku ludzi z parafii (co moim 
zdaniem powinno być zupełną oczywistością), jest 
czymś tak niespotykanym, że trzeba o tym pisać  
i udostępniać. 
 
 Kiedyś ludzie budowali kościoły własny-
mi rękami, remontowali kaplice i budynki. O wie-
le więcej potu i krwi wkładali w prace przy parafii. 
Widać było, że jest to dla nich całkowicie normal-
ne, że trzeba przy swoim kościele coś zrobić. Teraz 
mamy czasy, że firma remontuje nasz kościół, a gdy 
ławki w kościele są przez owy remont zaprószone, 
to nie było nikogo, kto by pomógł w przetarciu ich,  
a kiedy młodzi raz w roku grabią liście to jest wiel-
kie "łał". Teraz wielcy parafianie chcą siedzieć  
w pierwszych ławkach. Chcą, by było ich widać na 
wielkich uroczystościach i skupiają się na wiecz-
nym "gadaniu", co w naszej parafii trzeba, jak ma 
wyglądać i co im się nie podoba. Każdy wie wszyst-
ko najlepiej i bez żadnego oporu rzuca opinią na 
lewo i prawo. Ach... Nie wiem, nie wiem co myśleć, 
nie wiem co robić, nie wiem jaki mam być, ale co ja 
tam mogę wiedzieć. Ja nie narzekam! Po prostu do-

Mateusz Malina
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Nabożeństwo młodzieżowe w Hażlachu

 Adwent to bez wątpienia niezwykły czas  
w roku. Wszędzie wokół czuć już nadchodzące święta, 
w oknach domów widać ozdoby świąteczne, a w kuch-
ni roztacza się zapach pieczonych ciasteczek. Jednak 
jednym z ważniejszych aspektów tego czasu są właśnie 
wigilijkowe spotkania ze znajomymi i z rodziną, któ-
rych ilość była niestety w tym roku dosyć ograniczona. 
Myślę, że wszystkim nam bardzo ich brakowało, dla-
tego pomysł, aby zorganizować przedświąteczne mło-
dzieżowe nabożeństwo, wywołał falę radości. Wszyscy 
byli zgodni, że pomimo obecnej sytuacji warto byłoby 
zadbać o świąteczną, wyjątkową atmosferę, a przede 
wszystkim poświęcić czas naszej wierze. I właśnie taka 
okazja nadarzyła się nam w niedzielę 13 grudnia, kie-
dy, dzięki współpracy i zaangażowaniu kilkunastu osób  
z cieszyńskiej młodzieżówki, w kościele ewangelic-
kim w Hażlachu odbyło się przedświąteczne nabożeń-
stwo młodzieżowe. Inicjatywa ta okazała się naprawdę 
świetnym pomysłem. Wieczorna pora nadała spotkaniu 
jeszcze bardziej wyjątkowy klimat,  a sześcioosobowy 
zespół muzyczno-wokalny zachwycił wszystkich swo-
imi aranżacjami zarówno tych bardziej, jak i mniej zna-
nych kolęd. Nie zabrakło ani spokojnych, popularnych 
melodii, ani szybszych nut, które wywołały uśmiech 
na wielu twarzach. Podczas nabożeństwa 
mieliśmy także okazję wysłuchać skła-
niającego do refleksji kazania ks. Brzóski.  
Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, 
czym w odniesieniu do naszej wiary może 
być pustynia, a także w jakich aspektach 
naszego życia powinniśmy „naprawić” 
lub “„wybudować” drogi dla Boga.  

 Zorganizowanie tego nabożeń-
stwa było naprawdę świetną inicjatywą. 
Dzięki niemu wszyscy mogliśmy jeszcze bardziej po-
czuć klimat zbliżających się świąt, a także pozwolić so-
bie na chwilę refleksji. Myślę, że ten przedświąteczny 

piero zaczynam się wdrażać w ten cały kościelny sys-
tem i nie przychodzi mi to łatwo. Ale spokojnie!  Młody 
jeszcze jestem, więc może za dwadzieścia lat przywyk-

nę do tego wszystkiego i będę już wszystko wiedział 
najlepiej. Ale super! Już nie mogę się doczekać! :)

       
   

czas dla każdego z nas jest w jakiś sposób wyjątkowy, 
a wydarzenia takie jak to pozwalają nam przeżywać go 
jeszcze bardziej. 

Edyta Bolek

Foto: Maria Chudecka

Zdjęcia: Tomasz Cendrowski 
i Edyta Bolek
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LOTE 
SPTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

 Wszystkie szkolne działania w ostatnim czasie 
mają  miejsce w sieci. Szkoła stoi pusta. Pomimo to 
część zaplanowanych działań odbywa się terminowo  
w sposób zdalny, np. olimpiady przedmiotowe. 
 05.12.2020 roku został rozpoczęty  cykl wykła-
dów online “Przyjazna Nauka”. Inauguracyjny wykład 
pt. „Reakcje w roztworach wodnych” przedstawiła pani 
Wioletta Wędrowczyk- Zamarska  z wykorzystaniem 
narzędzi  multimedialnych. Wykład adresowany był do 
młodzieży  przygotowującej się do egzaminu matural-
nego. Uczestniczyło w nim 56 osób, m. in. uczniowie 
LOTE, szkół średnich z Gliwic, Krakowa i Katowic 
oraz członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Inżynie-
rów Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem).
Dnia 09.12.2020 grupa uczniów klas drugich, dla której 
drugim językiem jest język hiszpański, wzięła udział  
w nietypowych zajęciach online. W trakcie lekcji mieli 
okazję porozmawiać z Panem Ivano i Panią Leticią ze 
szkoły językowej DICE SALAMANCA zlokalizowa-
nej w sercu Hiszpanii w Salamance. Zajęcia były bar-
dzo ciekawe i urozmaicone. Quizy, gry i zagadki miały 
na celu powtórzenie wiedzy, zdobytej podczas zajęć 
z języka hiszpańskiego. Lekcja ta bardzo się uczniom 
spodobała i z niecierpliwością czekają na kolejną moż-
liwość powtórzenia takiej formy sprawdzenia swoich 
umiejętności językowych. Zwłaszcza teraz, kiedy po-
dróże są niemożliwe... przynajmniej w taki sposób mo-
gli przenieść się do kraju, którego język poznają na co 
dzień. Ta lekcja dała im także dodatkową satysfakcję 
z tego, że po roku nauki mogli dogadać się z rodowitą 
Hiszpanką.
 
 W piątek, 18.12. 2020 r. wszystkie klasy  
w LOTE wraz z wychowawcami zorganizowały sobie 

zdalne wigilijki klasowe. Było wspólne kolędowanie 
oraz życzenia świąteczne. I nadzieja, że już w styczniu, 
po feriach spotkamy się w szkole. 

 Lekcja hiszpańskiego z nativ speakerem

Chemiczny wykład online

Aleksandra Trybuś-Cieślar
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Szkoła Podstawowa TE

Joanna Gibiec
Dyrektor SPTE       

 Placówki edukacyjne 
Towarzystwa Ewangelickiego 
im. ks. Franciszka Michejdy od 
ponad 25 lat są organizatorami 
Koncertu Kolęd „Dzieci śpiewa-
ją kolędy” w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie. W tym 
roku, niestety, koncert kolęd się 
nie odbędzie. Jednak pragnie-
my wszystkim parafiom Diecezji 
Cieszyńskiej , a w szczególności 
młodym chórzystom, podzięko-
wać za dotychczasową współ-
pracę. Z tej okazji nagraliśmy 
pocztówkę muzyczną z najlep-
szymi życzeniami świątecznymi 
i nadzieją, że za rok będziemy 
znów mogli się  spotkać z mło-
dymi wykonawcami na deskach 
cieszyńskiego teatru. 

Wigilijki klasowe

Nagranie można znaleźć tutaj: https://youtu.be/nKDKh1vKaZg

 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Uczniowie i Pracownicy SPTE życzą 
dobrego Nowego Roku 2021, aby mijał 
w zdrowiu, radości, pokoju i przyniósł 
wiarę i nadzieję na lepsze dni.  

 W związku z panującą epidemią 

organizacja DNIA OTWAREGO jest za-

wieszona.  Prosimy o sprawdzanie stro-

ny internetowej SPTE , gdzie umiesz-

czone są zasady rekrutacji  i bieżące 

informacje. W razie wątpliwości, pytań 

proszę o kontakt z sekretariatem szkoły - 

338521236.
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Witajcie w Nowym Roku! 

Kącik dla dzieci
Gabriela Sikora

Czy wiecie, który to już raz spotykamy się w Kąciku dla dzieci? 
Podpowie Wam to poniższe zadanie. 

Rozwiążcie zagadki, wpiszcie odpowiedzi i zaznaczcie odpowiednie litery.
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 W grudniowym kąciku mieliście do rozwiązania następujące ćwiczenie, dzięki któremu mogli-
ście poznać biblijne hasło roku 2021.

W każdym słowie pomieszały się litery. Tylko pierwsza i ostatnia są na swoim miejscu. 
Gdy uda się Wam uporządkować pozostałe, dowiecie się jakie jest hasło biblijne roku 2021. 

Zapiszcie je poniżej. Powodzenia!

BDĄŹICE MŁOSIRINEI, JAK MORISIENŁY JSET OJICEC WSAZ

…………………………………………………………………………………….

Łk 6, 36
 
 Jeżeli udało Wam się je rozwiązać, to powinniście otrzymać zdanie z Ewangelii Łukasza „Bądź-
cie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.”  Co to znaczy, że ktoś jest miłosierny? Popatrzymy na 
definicję tego słowa w Wielkim słowniku języka polskiego. Możemy tam przeczytać, że oznacza to 
dobroć i współczucie okazywane osobie cierpiącej lub będącej w potrzebie. Wyraz ten  jest przyjęty do 
języka polskiego prawdopodobnie ze staroczeskiego jako termin chrześcijański, odpowiednik łac. mise-
ricordia. O tym jak miłosierdzie powinno wyglądać w praktyce wiele razy mówił Pan Jezus, chociażby 
w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Tą historię możecie przeczytać w Ewangelii Łukasza,  
w 10 rozdziale, od 29 wiersza. Pewnie wielu z Was już słyszało lub czytało tę historię ale warto ją sobie 
przypomnieć. A pomoże nam w tym kolorowanka.
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 Widzimy na niej kilka osób: poszkodowanego wędrowca, pomagającemu mu Samarytanina, od-
chodzących kapłana i Lewitę. Jest jeszcze osiołek. Co się wydarzyło? Wędrowiec został napadnięty 
przez rozbójników. Ten mężczyzna koniecznie potrzebuje pomocy. Wydaje się, że mimo wcześniejszego 
napadu ma szczęście, ponieważ zbliża się do niego kapłan – Boży sługa ale niestety, nie udziela potrze-
bującemu pomocy. Jednak przechodzi tamtędy jeszcze kolejna osoba, tym razem Lewita. Lewici byli 
pomocnikami kapłanów, jednak i on nie pomaga. Zbliża się jeszcze trzecia osoba czyli Samarytanin, 
jadący na osiołku. Zatrzymuje się i pomaga: opatruje rany wędrowca, wsadza go na osiołka, zabiera 
do gospody, tam się nim opiekuje, a gdy musi wyruszyć w drogę, płaci za dalszą opiekę. Czy musiał to 
wszystko robić dla ob- cej sobie osoby, któ-
rą był dla niego poszko- dowany wędrowiec? 
Nie musiał. Ale zrobił. Okazał miłosierdzie. 
I o to właśnie chodzi. Żebyśmy umieli 
pomagać innym, nawet tym, których nie 
znamy. Współcześnie może nam w tym 
pomóc włączanie się w różne inicjatywy 
proponowane przez or- ganizację w naszym, 
ewangelickim kościele, której logo to krzyż 
z koroną, w kolorach białym i niebieskim. 
To znak Diakonii, która zajmuje się niesie-
niem pomocy potrze- bującym.

 Myślę, że w wielu domach w okresie świątecznym nie zabrakło świeczki Wigilijnego dzieła po-
mocy dzieciom. Dzięki jej zakupowi okazaliście miłosierdzie innym dzieciom.



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.cieszyn.luteranie.pl56 Odwiedź naszą stronę:

 Ale miłosierdzie mamy okazywać nie tylko tym, których nie znamy. Powinniśmy umieć nieść po-
moc i okazywać współczucie również tym, których nie lubimy albo nawet uważamy za wrogów. A to jest 
o wiele trudniejsze. Jednak w Biblii czytamy słowa Jezusa: Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze 
czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego 
będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych 

(Łk 6,35) 

Spróbujcie się zastanowić, czy potraficie być dobrymi dla tych, których nie lubicie? 
Co możecie zrobić, żeby okazać miłosierdzie takim osobom? 

Wpiszcie swoje propozycje w serduszka, które później możecie pokolorować.

 Styczeń to również Święto Epifanii, nazywane Świętem Trzech Króli. Samo słowo epifania ozna-
cza objawienie. Więc w Święto Epifanii przypominamy sobie, że Bóg objawił się również poganom, 

którymi byli biblijni 
mędrcy ze Wschodu, 
nazywani też królami. 
Poganie to osoby, które 
nie wierzą w jedynego 
Boga ale i dla nich przy-

Pokolorujcie obrazek 
z mędrcami, których 
gwiazda prowadziła  

w drodze do Betlejem.
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Święto Epifanii obchodzimy zawsze 6 stycznia i może jeszcze nam ono kojarzyć się 

z kolędowaniem. W Śpiewniku ewangelickim możemy znaleźć różne kolędy. Niżej możecie 

przeczytać teksty tylko szóstych zwrotek niektórych z nich. 

Spróbujcie w Śpiewniku znaleźć ich tytuły. Dla ułatwienia podajemy numery tych kolęd. Dopa-

sujcie tytuł i numer do odpowiedniego tekstu. Powodzenia! 

Numery kolęd do znalezienia w Śpiewniku to: 60, 64, 69, 73, 75.

Tytuł: ………………………………….                     Numer w Śpiewniku ………..

6. Emmanuelu! Racz także we mnie się narodzić, 

mnie zgubionego racz z Ojcem na wieki pogodzić! 

Za mną się wstaw, w sercu mieszkanie swe spraw, racz je zupełnie odrodzić!

Tytuł: ………………………………….                     Numer w Śpiewniku ………..

6. Witaj, Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony,

 raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki – Człowiekiem.

Tytuł: ………………………………….                     Numer w Śpiewniku ………..

6. Na koniec zwyciężycie wy: nie zaprze się Bóg dziatwy swej. 

Dziękujcie za to chętnie Mu do ostatniego swego tchu.

Tytuł: ………………………………….                     Numer w Śpiewniku ………..

6. My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy i z całego serca wszyscy kochamy. 

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.

Tytuł: ………………………………….                     Numer w Śpiewniku ………..

6. W czci i pokorze wielbim Cię, Boże, wielbim Cię sercem całym; 

piekło zawarte, niebo otwarte, słowo stało się ciałem
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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:                                           

08.11.2020
08.11.2020
22.11.2020
29.11.2020
29.11.2020

Oskar Patryk Partyka
Tomasz Ślosarczyk
Antoni Andrzej Dziadek
Piotr Prochal
Malwina Natalia Rudzka

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

10.10.2020

10.10.2020

17.10.2020

17.10.2020

Kamil Józef Oskroba
Klaudia Daria Majętny
Krystian Chraścina
Dominika Katarzyna Rakus
Rafał Wojciech Ganiek
Patrycja Emilia Cichy
Lukas Pacnar
Ewa Szmeja

Hażlach

Zamarski

Cieszyn

Hażlach

03.11.2020
04.11.2020
05.11.2020
05.11.2020
06.11.2020
06.11.2020
12.11.2020
12.11.2020
13.11.2020
14.11.2020
17.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
27.11.2020
27.11.2020

śp. Paweł Broda
śp. Anna Fojcik
śp. Wanda Zender zd. Fukała
śp. Karol Borkała
śp. Agnieszka Kolczyńska zd. Pisek
śp. Krystyna Stefania Lazar zd. Ogarek
śp. Władysław Kotas
śp. Adam Klus
śp. Maria Marta Pasz zd. Sikora
śp. Emanuel Brojacz
śp. Wiesław Paweł Wronka
śp. Anna Gabryś zd. Słowik
śp. Czesław Piotr Husarek
śp. Jan Bujok
śp. Hildegarda Strzelec zd. Raszka

lat 81
lat 79
lat 80
lat 77
lat 89
lat 77
lat 87
lat 73
lat 89
lat 88
lat 72
lat 89
lat 69
lat 51
lat 84

Ogrodzona
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Pruchna
Cieszyn
Cieszyn
Cisownica
Cieszyn
Marklowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Marklowice
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Księgarnia WARTO poleca:
 Silesia incognita Architektura kościołów ewangelickich 
Górnego śląska 1945-2017 - 69,90 zł

 Książka prof. Ewy Chojeckiej pokazuje, jak ważne procesy 
społeczne zachodzą na współczesnym Górnym Śląsku, w jaki sposób 
kształtuje się nowoczesna wielowyznaniowa i wieloetniczna tożsa-
mość kulturowa regionu i jaki w tym udział ma współczesne prote-
stanckie budownictwo kościelne (…). Godne uwagi są wszystkie za-
mieszczone w książce opisy kościołów – od tych najskromniejszych, 
powojennych (…), po okazałe świątynie powstałe u schyłku XX i 
na początku XXI wieku. (…) Książkę należy traktować jako post-
scriptum do wielkiego jubileuszu 500-lecia Reformacji, a jednocze-
śnie jako punkt wyjścia do refleksji na temat wkładu Kościołów i ich 
świątyń w europejską kulturę XXI wieku.

Prof. dr hab. Jan Harasimowicz
 Uniwersytet Wrocławski
 Instytut Historii Sztuki
 Starannie i wyczerpująco zaprezentowane w książce prof. Ewy 

Chojeckiej architektoniczne realizacje sakralne zostały scharakteryzowane na tle przemian politycznych, gospo-
darczych, kulturowych i artystycznych okresu powojennego. (…) Autorka w interesujący sposób łączy język 
i symbolikę architektury kościołów z przesłaniem idei luterańskiej oraz historycznymi realiami związanymi z 
powstawaniem omawianych obiektów. (…) Dla wielu mieszkańców Górnego Śląska obiekty te mają wartość 
symboliczną, identyfikacyjną, budują tożsamość i więź społeczną. (…) Książka napisana jest dobrym, jasnym 
językiem, zrozumiałym nie tylko dla specjalistów, ale również dla studentów i osób interesujących się proble-
matyką współczesnej architektury sakralnej (…). Omawiane budowle kościelne można uznać za cenny „kapitał 
kulturowy” regionu. W tym znaczeniu są one egzemplifikacją dóbr kultury współczesnej, co ma istotne znaczenie 
dla kreowania dziedzictwa Górnego Śląska.
 

Emmanuel - 19,00 zł

 Wszystko będzie dobrze, wszystko będzie pięknie, o nic już nie bój-
cie się…

 W tej ciepłej opowieści o kolorowych gąsienicach, które żyją w sta-
rej szopie, Ciemna Ćma chce przeszkodzić w nauce latania zagubionym ro-
baczkom, a gąsienica Emmanuel z pomocą Białej Ćmy przekonać, że lepiej 
jest patrzeć w niebo i żyć w bliskości Wielkiego Ogrodnika.

 Emmanuel to słuchowisko, które powstało na podstawie spektaklu 
Tea tru Dobrego Serca z Warszawy. W sposób radosny i przyjazny, przekazu je 
dzieciom proste mądrości, wartościowe wzorce i pozytywne emocje.
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Zapraszamy do zaopatrzenia sie w nowy, ścienny kalendarz, 
który jest dostępny w kancelarii parafialnej w cenie 17 zł 

Pytania do Jezusa - 34,90 zł

Jak rozmawiać z Bogiem o swoich najgłębszych pragnieniach?
  Straciłeś motywację i chęć do modlitwy? Wydaje ci się, że nie 
słyszysz głosu Boga? Wciąż pytasz Go o to, co masz zrobić, i nie otrzy-
mujesz odpowiedzi? To książka dla ciebie – podręcznik modlitwy, jakie-
go dotąd jeszcze nie było!
 Większość chrześcijan regularnie prosi Boga o prowadzenie, wsparcie 
czy pomoc w podjęciu decyzji. Innymi słowy, modlimy się o praktyczną 
stronę życia chrześcijańskiego. Jednak jak często zadajemy Jezusowi py-
tania o relację, która nas z Nim łączy – na przykład:

• Jezu, w jaki sposób troszczyłeś się dziś o mnie?
• Jezu, co podoba Ci się we mnie najbardziej?
• Kiedy wczoraj wybuchłem gniewem, poczułem się jak nieudacznik. A co 
Ty myślałeś o mnie w tamtym momencie?
• Jezu, opowiedz mi, co będziemy robić w Niebie?
   Pytania do Jezusa to 52 rozważania oparte na fragmen-
tach z Ewangelii opisujących sceny, w których Jezus dotyka najgłębszych 

ludzkich pragnień. Każdemu z rozważań towarzyszy zestaw pięciu pytań, dzięki którym zmienisz swoje podejście 
do modlitwy i odkryjesz swoje największe potrzeby i tęsknoty.
 Skorzystaj z doświadczeń cenionego coacha i przekonaj się, że zmiana twojego życia modlitewnego jest w 
zasięgu ręki. Tony Stoltzfus zaprasza do intymnej, osobistej rozmowy z Jezusem, w której nie boimy się zadawać 
nawet najtrudniejszych pytań. Autor zachęca do porzucenia schematów w naszym życiu religijnym. Namawia, 
byśmy przestali ograniczać się do załatwiania interesów z Bogiem, a zaczęli traktować modlitwę jako okazję do 
budowania prawdziwej bliskości ze Stwórcą.
 Tony Stoltzfus – jest wiodącym światowym autorytetem w dziedzinie coachingu duchowego i autorem 
wielu programów szkoleniowych i książek o rozwoju osobistym, w tym międzynarodowego bestselleru Coaching 
Questions (Sztuka zadawana pytań w coachingu, Aetos Media 2012). Założył ceniony ośrodek MetaFormation 
Leadership Institute w Kalifornii. Jego największą pasją jest prowadzenie innych ku przemianie serca poprzez 
odkrywanie najgłębszych pragnień w kontekście intymnej więzi z Chrystusem. 
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Informacje, ogłoszenia, reklamy

 Samotny, bez nałogów, 180 wysoki, wiek 40 lat, pragnie poznać miłą, inteligentną panią 
w stosownym wieku, poważnie myślącą o życiu i założeniu rodziny, ze Śląska Cieszyńskiego i 
okolic. 
 Zainteresowania: ukończona Szkoła Biblijna, hobby: narty, góry rower, dobra znajo-
mość języka niemieckiego, angielskiego, złota rączka, zainteresowania – techniką. 
 Kontakt pod numerem telefonu - 0049 157 816 069 63, SMS-y mile widziane.

Mimo pandemii Biblioteka Parafialna 

nie chce zawieszać swojej działalności. 

Muszą być jednak ograniczenia.

Biblioteka będzie czynna dwa razy w miesiącu. 

W drugą niedzielę m-ca po nabozeństwie porannym 

oraz w czwartą niedzielę po nabozenstwie głównym. 

Wszelkie informacje mozna uzyskać 

pod nr 513654662 lub 33/4796366 Z. Wojtas. 

Pozdrawiam, zapraszam!

Biblioteka parafialna - ZAPRASZA!

 Chętnie poznam osoby bez względu na wiek, które czują się samotn, 

nie mają z kim porozmawiać, wyżalić się, albo może potrzebują pomocy  

w tych trudnych czasach - tel. kontaktowy - 692 365 520.

Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera
ze względu na trwającą epidemię COVID-19 korzystanie z usług czytelni 

jest ograniczone, związku z powyższym wizytę w czytelni należy 

uzgadniać telefonicznie lub mailowo.

Tel.: 502 495 835, email: muzeumprotestantyzmu@luteranie.pl   
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, 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: 600 egzemplarzy

Oddział w Cieszynie odwołuje spotkania 

Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 

do końca grudnia ze względu 

na wprowadzone obostrzenia 

związane z ciagle utrzymującym się 

zakażeniem na Covid 19.
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k

 

 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 Wie-
sciach Wyższobramskich teksty biblijne 
(o ile nie zaznaczono inaczej) pochodzą 
z Biblii Warszawskiej -  nowy przekład 
z języków oryginalnych, hebrajskiego  
i greckiego, dokonany przez Komisję 
Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego 
i Zagranicznego Towarzystwa Biblijne-
go, I wydanie w 1975 r.

 Osoby zainteresowane Wieściami Wyższobramskimi będą miały możliwość 
otrzymywania ich przez doręczenie gazety przez kogoś z rodziny czy 
sąsiada, albo przez przesyłkę pocztową, którą można zgłosić do redakcji 
WIEŚCI oraz będą dostępne w kościołach po nabożeństwie. 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Z serdecznymi pozdrowieniami 
Zarząd PTEw.
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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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan 
Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

mgr teol. 
Mateusz 
Mendroch
668 927 569
mmendroch95
@gmail.com

ks. Bogusław 
Sebesta
505 029 283
boguslaw.sebesta
@luteranie.pl
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