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Tegorone lato było wyjątkowo upalne. Taka 
upalna pogoda towayszyła nam również w a-
sie nabożeństwa w Leśnym Kościele na Polanie na 
zboach Wysokiego. W tym roku 15 sierpnia, kie-
dy gromadzimy się na nabożeństwie na Wysokim, 
pypadł w sobotę, yli w peddzień 233 Pamiąt-
ki Poświęcenia naszego kościoła w Jawou.

Tak jak każdego roku teba było Leśny Kościół 
do nabożeństwa pygotować, to znay wykosić 
trawę i pozbierać śmieci. We wtorek 4 sierpnia 
grupa pod kierownictwem p. Marcina Biłka, 
w skład której wchodzili: Jey Ryrych, Edward 
Podstawny, Ryszard Stanlik, Jan Stekla, Kamil Kli-
ma, wyruszyła na Wysoki, by pygotować miej-
sce do nabożeństwa. Grupę wraz z potebnym 
ętem wywiózł na miejsce p. Jan Stekla swoim 
traktorem. Kiedy praca została wykonana i trawa 
została upątnięta, ukazał się bardzo wyraźnie 
amfiteatralny Kościół Leśny. 

15 sierpnia, z różnych stron, ludzie pychodzi-
li na miejsce nabożeństwa. Spora grupa szła, jak 
każdego roku, od strony parkingu py leśniówce 
w Jawou Górnym. Ci, któy nie mogli wyjść 
sami, mogli skoystać z dwóch samochodów, 
które dowoziły chętnych na Wysoki i zwoziły 
z powrotem. Był to samochód GOPR-u prowa-
dzony pez p. Edwarda Golonkę  i samochód 
prowadzony pez p. Mateusza Wieję. Obu Panom, 

jak i Beskidzkiemu Oddziałowi GOPR serdenie 
dziękujemy za pomoc.

Tematem tegoronego kazania, które wygłosił 
ks. Władysław Wantulok, były góry, a ściślej sło-
wa wyjęte z Psalmu 127: „Oy moje wznoszę ku 
górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest 
od Pana, który uynił niebo i ziemię”.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na fakt, że właśnie 
na górach miały miejsce wydaenia, w asie któ-
rych Bóg zawierał pymiee z łowiekiem, po-
tem z jednym narodem, a potem całą ludzkością. 
Na góe Ararat zawarł pymiee z Noe, pysię-
gając, że już nigdy nie zaleją ziemi wody potopu. 
Na góe Moria Bóg nie dopusza do złożenia 
w  ofiee Izaaka. Abraham za swojego syna składa 
w ofiee baranka. Mojżesz otymuje pykazania 
na góe Synaj, co jest poątkiem pymiea z Izra-
elem. Jezus Chrystus umiera na kyżu na wzgóu 
Golgota, dając poątek Nowemu Pymieu, 
w którym my wszyscy żyjemy. Podobnych frag-
mentów Pisma Świętego, gdzie miejscem zdae-
nia jest góra, znajdziemy więcej. Dlaego góra?

Kiedy rozmyślamy o Bogu, kiedy modlimy się 
do Niego, nasze ufne i pełne nadziei ojenia 
i myśli ślemy właśnie w górę, tam, gdzie wzrok 

Oy moje 
wznoszę ku górom!
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i myśl ludzka nie sięga. Kiedy patymy na góry, 
to możemy w nich dostec symbol tego, co owia-
ne jest tajemnicą, symbol Bożej potęgi, wielkości 
i mocy. Góry, które Boża dłoń uyniła, mają 
bogatą symbolikę. Są symbolem tego, co wznio-
słe, wielkie, niewzruszone. Jako miejsca wysokie 
i niedostępne utożsamiane zawsze były z miejscem 
pebywania Boga. Podobnie i ten, kto wędruje po 
górach, wdrapuje się na szyty, pebywa jakby 
bliżej Boga. W górach eywiście łatwiej do-
świadyć Bożej obecności. Trudniej dociera tutaj 
cywilizacja, która zagłusza głos natury i pochłania 
bez reszty naszą uwagę. Tu, w górach można jesze 
w ciszy, na szlaku, wędrując wśród pyrody, która 
wskazuje na Stwórcę, łatwiej Go dostec, zachwy-
cić się i ojeć we własne serce. Góry trwają 
niezmiennie, choć wszystko wokół nich wydaje 
się pemijać. 

Człowiek wznosi swoje oy ku górom, poszu-
kując szególnych, pięknych miejsc, aby ubogacić 
i nasycić swoją wrażliwość i odbudować wiarę 
w piękno istnienia, a więc również własnego 

życia. Instynktownie wznosimy 
ku górom swój wzrok, bo szuka-
my Boga, Jego obecności, ciepła, 
a nade wszystko szukamy Jego 
pomocy. Tak ynili nasi ojcowie 
w asach kontrreformacji, tak y-
nimy i my wółeśni.

Nasze poszukiwanie sensu ży-
cia musi być nierozerwalnie złą-
one ze oglądaniem w górę, po-
moc bowiem nadchodzi od Boga, 
który ujmuje się za nami pomimo 
naszych braków i mankamen-
tów. Dlaego? Właśnie dlatego, 
że miłuje nas bezinteresownie 
i bezwarunkowo i dlatego, że tutaj 
potebujemy Jego pomocy.

W asie nabożeństwa prawie 
wszyscy jego uestnicy pystą-

pili do sakramentu Świętej Wieey, co jest już 
pewnym zwyajem i tradycją, która od kilku lat 
jest praktykowana i która wpisuje się w nabożeń-
stwo w Kościele Leśnym. 

Nabożeństwo prowadzili ks. Władysław Wan-
tulok, ks. Andej Kykowski i student teologii 
Jarosław Sajdok, który odbywał u nas w sierpniu 
swoją praktykę parafialną. W asie nabożeństwa 
śpiewał także zeół Cantate pod dyrekcją p. Mał-
goaty Penkali-Ogrodnik. W leśnej ciszy już pół 
godziny ped nabożeństwem 
niósł się śpiew zeołu, pywo-
łujący wędrowców zmieających 
do Leśnego Kościoła.

ks. Władysław Wantulok


