Z życia i wiary

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE
Nowy, 2017 rok jawoański oddział PTEw
rozpoął w dniu 7 ﬆynia 2017 roku Walnym Zebraniem Członków, które miało charakter zebrania
rawozdawo - wyborego, gdyż dobiegła końca
4 – letnia kadencja działalności obecnego Zaądu.
Po odytaniu wszyﬆkich rawozdań z działalności w minionym, 2016 roku, dotychasowemu,
uﬆępującemu Zaądowi udzielono absolutorium.
Po rawozdaniu Prezesa naﬆąpiła chwila
womnień. Jan Kliber pedﬆawił w formie
multimedialnej prezentację „Najważniejsze wydaenia z życia Oddziału w 2016 roku”, dzięki której
każdy mógł sobie pypomnieć otkania i wycieki, które odbyły się w minionym roku.

Zaproszeni goście

Wypełniona sala paraalna

„Schola”- chór parai ymsko-katolickiej w Jawou

Naﬆępnie najważniejszym punktem zebrania
były wybory nowego Prezesa, Zaądu oraz Komisji
Rewizyjnej. W wyniku wyborów prezesem Oddziału
na kolejną 4 – letnią kadencję zoﬆał dotychasowy
prezes, p. Leopold Kłoda.
Spotkanie w dniu 23
ﬆynia 2017 roku miało
charakter ekumeninego
Nowy Prezes PTEw w Ja- otkania
noworonego.
wou p. Leopold Kłoda Spotkania takie w Gminie
Jawoe to już tradycja. Odbywają się od kilkunaﬆu lat na pemian, to w parafii ewangelickiej, to
w katolickiej.
Na otkanie pybyli zaproszeni goście: ks. Stanisław Filapek – probosz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jawou, łonkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z jej pewodniącym Jeym
Kuleszą, łonkowie chóru kościelnego „SCHOLA”,
Wójt Gminy Jawoe dr Radosław Oﬆałkiewi.
Obecni byli również księża naszej parafii: ks.
radca Ryszard Janik oraz ks. probosz Andej

Kykowski, łonkowie Polskiego Towayﬆwa
Ewangelickiego w Jawou oraz gość ecjalny ks.
prof. Marek Jey Uglo, który w bardzo interesujący osób pedﬆawił prelekcję „Duchowe
i ołene skutki dialogu ekumeninego”.
Ekumenizm jeﬆ to proces cywilizacyjny, którego głównym naędziem
jeﬆ dialog, wólna modlitwa oraz dbanie o nasz
wólny dom. W ekumenizmie wyﬆępują różne
etapy: as entuzjazmu,
as dialogu i as wyciszenia. Jeﬆ to dar od Pana
Boga. Człowiek ma być
sobą, pobożnym, dobrym
łowiekiem, pracować,
uyć się i wieyć, że Pan
Bóg go kocha.
ks. prof. Marek Jey
Ponadto na otkaniu
Uglo
śpiewane były wólnie
kolędy i wyﬆępował chór kościelny „Schola”.
Składane były również żyenia noworone,
podas których wszyscy jednomyślnie ﬆwierdzili,
iż widzą potebę kontynuowania takich otkań.
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Tradycyjnie już w pierwszy poniedziałek miesiąca ( 6 lutego br.) w jawoańskim Oddziale
PTEw odbyło się kolejne otkanie łonków. Temat : „Jedynie pismo: Biblia Lutra i miejsce Pisma
Świętego w Kościele” pedﬆawił zaproszony gość
ks. prof. Manfred Uglo.
„Sola scriptura – tylko pismo święte” to fundamentalna zasada reformacji i zasada wiary
Kościoła Ewangelicko
– Augsburskiego.
Prelegent w bardzo
ciekawy i wyerpujący osób omówił tło
hiﬆoryne, ór o odpuﬆy, pybicie pez
Marcina Lutra 95 tez
na dwiach kościoła
zamkowego w Wittenberdze. Marcin Luter peciwﬆawiał się
panującym wówas
praktykom religijnym,
gdyż
nie były one
ks. prof. Manfred Uglo
zgodne z Pismem Świętym. Doprowadziło go to do rozterek i załamania
wewnętnego, le doznał łaski Bożej i znalazł
okój sumienia. Zawdzięał to Pismu Świętemu,
które do niego pemówiło. Pismo musi pemówić do łowieka, żeby go odrodzić.
Marcin Luter pragnął, aby Kościół na nowo
uznał Biblię za wyłąny autorytet i żeby wszyscy
ludzie mieli możliwość ytania pisma świętego.
Owocnie wykoyﬆał pobyt na Waburgu, gdzie
od kwietnia 1521 do marca 1522 roku petłumaył Nowy Teﬆament z języka greckiego na język
niemiecki. Było to heroinym dziełem. Później
pekład Nowego Teﬆamentu zoﬆał rozszeony
do rozmiarów pełnego tłumaenia Biblii, które
trwało do 1534 roku. Wydanie całej petłumaonej Biblii było bardzo wielkim wydaeniem.
Zasadą ytania Pisma Świętego jeﬆ:
- wytaj się w tekﬆ biblijny i zaﬆanów się, co
ma mi tu i teraz do powiedzenia,
- po peytaniu tekﬆu biblijnego zaﬆanów się
nad swoimi problemami i pomyśl, jak je rozwiązać
w oparciu o słowa z Biblii.
Zasługą Reformacji jeﬆ to, iż bardzo wysoko
podniosła sztandar „tylko pismo”. Należy cieszyć
się, iż to hasło żyje i jeﬆ nadal aktualne. Na zakońenie wykładu zasadę „tylko pismo” prelegent porównał do liści tj. y to są liście wiosenne,
z których powﬆaną owoce, y liście jesienne, które wkrótce uschną i opadną.
W związku z jubileuszem 500 – lecia Reformacji
w jawoańskim Oddziale PTEw odbyła się w dniu
www.parafiajawoe.pl

6 marca 2017 roku prelekcja „Kobiety Reformacji”,
którą pedﬆawiła pani Władysława Magiera
z Cieszyna, hiﬆoryk oraz autorka książek o śląskich
kobietach.
W niezwykle interesujący i trafiający do słuchay osób pedﬆawiła sylwetki 3 kobiet:
Katayny von Bora Luter, Anny Wazówny oraz
księżnej cieszyńskiej Katayny Sydonia. Były
to kobiety pedsiębiore, mądre, wykształcone,
o niezwykłym harcie ducha. Było to godne podziwu, gdyż w XVI wieku (na co prelegentka zwracała szególną uwagę) prawa kobiet były bardzo
ogranione obyajowymi normami.
Katayna von Bora urodziła się 29 ﬆynia 1499
roku w Lippendorfie jako córka szlachcica z Miśni
oraz Katayny Haubitz. Ponieważ sytuacja finansowa rodziny była trudna, więc rodzice zdecydowali się na oddanie córki do klasztoru cyﬆerek.
Był to klasztor o zaoﬆonej regule. W 1514 roku
Katayna rozpoęła nowicjat, a 8 października
1515 roku złożyła śluby zakonne. Jednak ruch reformacyjny dotarł także za klasztorne mury. Katayna zrozumiała, iż Bogu można służyć nie tylko
za klasztornymi murami i w wieku 24 lat wraz z jedenaﬆoma innymi zakonnicami uciekła w Wielką
Sobotę 1523 roku z klasztoru dzięki pomocy kupca
z Torgawy. Ty ośród dwunaﬆu zakonnic wróciły do swoich domów rodzinnych, dziewięć pozoﬆałych pywieziono do domu Lutra, który zajął
się poszukiwaniem dla nich mężów. Luter pragnął
wyswatać Kataynę z paﬆorem Glatzem, ale ona
nie wyraziła zgody na to małżeńﬆwo, deklarując
równoeśnie chęć poślubienia Lutra. Reformator
poślubił Kataynę von Bora 13 erwca 1525 roku.
Małżonkowie zamieszkali w byłym klasztoe
w Wittenberdze. Ponieważ Marcin Luter niewiele
zarabiał, gdyż zajęty był twoeniem podwalin
nowego Kościoła i ksztaującej się wyznaniowej
formacji proteﬆantyzmu, Katayna poświęciła się
rodzinie, dbając o utymanie i zapewnienie jej
bytu finansowego. Wynajmowała ęść klasztoru
ﬆudentom i innym osobom, zapewniała im wyżywienie, uprawiała ogród, prowadziła hodowlę
zwieąt oraz waelnię piwa. Jako pedsiębiora kobieta cieszyła się ogromnym szacunkiem.
Małżeńﬆwo Lutrów trwało 20 lat, do śmierci
reformatora. Doekali się szóﬆki dzieci, z których
dwie córki zmarły w dziecińﬆwie. W teﬆamencie
Marcin Luter uynił Kataynę adkobierynią,
ale w tamtych asach jego wola okazała się niezgodna z prawem. Wdowa utymywała się więc
z opłat pobieranych za wynajmowanie ęści
klasztoru oraz z nie zawsze wypłacanej pensji elektora. Zmarła w grudniu 1552 roku w wyniku urazów odniesionych w wypadku, gdy wraz z córką
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Małgoatą opuściła Wittenbergę, uciekając ped
zarazą.
Anna Wazówna – szwedzka królewna, sioﬆra
króla Polski Zygmunta III Wazy urodziła się 17
maja 1568 roku w Eskilﬆunie. Matka wychowywała ją w wiee katolickiej, ale Anna około roku
1580 peszła na luteranizm i mimo wielu peciwności luteranką pozoﬆała do końca swojego życia.
Uzyskała ﬆaranne wykształcenie, interesowała ją
religia i botanika, zwłasza zielarﬆwo i ziołolenictwo. Profesor Akademii Krakowskiej Szymon
Syreniusz zadedykował jej pierwszy polski zielnik, który powﬆał w 1613 roku py finansowym
warciu Anny Wazówny. Gdy jej brat, Zygmunt
III Waza zoﬆał wybrany królem Polski, pyjechała wraz z nim, a od 1598 roku pozoﬆała w Polsce na
ﬆałe. Ze względu na konikty religijne nie mogła
pebywać na królewskim dwoe. W 1604 roku
otymała ﬆaroﬆwo w Brodnicy, gdzie zmarła
w 1625 roku. Jako łonkini rodziny królewskiej
powinna oąć w katede wawelskiej. Nie
było to jednak możliwe z powodu papieskiego
zakazu chowania proteﬆantów na poświęconych
katolickich cmentaach. Jej ciało pez 11 lat pechowywano w jednym z pomieszeń w zamku
w Brodnicy. Dopiero w 1636 roku jej bratanek, król
Polski Władysław IV Waza zdecydował o pochowaniu jej w pobliskim Toruniu , w ecjalnie dobudowanym w tym celu barokowym mauzoleum
py kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu.
W latach 90 –tych XX wieku, podas prac konserwacyjnych w mauzoleum, ekshumowano i zbadano szątki królewny. W 1995 roku odbył się jej
powtórny pogeb o charaktee ekumeninym.
Katayna Sydonia – księżna cieszyńska, druga
żona Wacława III Adama, urodziła się w 1550
roku. Była córką księcia saskiego Franciszka I,
jednego z protektorów proteﬆantyzmu w Rzeszy
niemieckiej. Do ślubu z księciem cieszyńskim Wacławem III Adamem doszło w 1567 roku. Mieli
tech synów i ty córki. Po jego śmierci w 1579
roku objęła władzę w księﬆwie do asu osiągnięcia pełnoletniości pez najﬆarszego żyjącego syna.
W notatkach biografinych poświęconych jej
osobie można wyytać, iż popierała reformację
w Księﬆwie Cieszyńskim i zadbała o dalszy rozwój
myśli reformacyjnej w Księﬆwie. W trosce o poddanych zaprowadziła pewien ład i upoądkowała
prawo. Opracowała Poądek kościelny i szkolny,
który ukazał się w 1584 roku. Był on nowatorski
pod wieloma względami. Księżna nie tylko uzupełniła paragrafy isane pez swego męża, ale
dodała pięć nowych aykułów, które poruszają
bardzo iﬆotne kweﬆie:
- O proboszach, sługach kościoła i szkoły
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- O wyboe kaznodziejów i sług kościoła
- Skarbnica kościelna
- Wizytacja szkoły
- Uwagi końcowe Katayny Sydonii
Oﬆatnie lata jej życia zasnute są mgłą niewiedzy. Katayna Sydonia umiera w 1594 roku
i zoﬆaje pochowana w klasztoe w Lubiążu na
Dolnym Śląsku, gdzie oywa wielu Piaﬆów
Śląskich. Jednak mimo późniejszej zawieruchy
hiﬆorynej, wojny tydzieﬆoletniej, religijnych
peśladowań, pożarów grodu i dziesiątkowania
ludności pez epidemie – dzieło Katayny Sydonii wydaje trwały owoc. Jeﬆ punktem odniesienia
do petrwania najtrudniejszych asów, a później
ﬆabilizacji ewangelicyzmu w Cieszynie i jego okolicach.
W II kwaale br. również organizowane będą
bardzo ciekawe otkania, na które Zaąd Polskiego Towayﬆwa Ewangelickiego w Jawou
serdenie wszyﬆkich zaprasza, tj:
- 3 kwietnia 2017 r. - temat „235 ronica powﬆania Kościoła i Parafii w Jawou” pedﬆawią
ueﬆnicy Oddziału;
- 9 kwietnia 2017 roku – tradycyjnie odbędzie
się Wieór Pieśni Pasyjnej;
- 8 maja 2017 roku prelekcję „Reformacja na
Śląsku Cieszyńskim” pedﬆawi dr Kubica-Heller
z Krakowa
- maj/erwiec 2017 r. planowana jeﬆ jednodniowa wycieka do Koszęcina (siedziby Zeołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”);
- 5 erwca 2017 r. – wyjazd do Drogomyśla,
gdzie promocję książki oraz temat „Wrażliwość na
sztukę” pedﬆawi ks. Karol Macura. Planowane
jeﬆ również w Drogomyślu smażenie jajenicy.
- 15 – 18 erwca br. odbywać się będą Ewangelickie Dni Kościoła
- 3 lipca 2017 roku – temat „Womnienia
z podróży do Japonii” pedﬆawi
ks. Tomasz Bujok z Pruchnej.

Sekreta Oddziału
Danuta Kubala
Z okazji nadchodzących Świąt Zmawychwﬆania Pańskiego radosnego świętowania Wielkiej
Nocy, doświadenia mocy i chwały Zmawychwﬆałego Pana, oraz odpoynku i ciepłych otkań z najbliższymi - żyy wszyﬆkim ytelnikom
z całego serca
Zaąd Oddziału
Polskiego Towayﬆwa Ewangelickiego
w Jawou.
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