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Od redakcji
Wiosna i początek lata 

jak zwykle zapowiadały się  
w życiu naszej parafii bar-
dzo intensywnie. Rekolekcje 
pasyjne dla dzieci i młodzieży, 
Rady Parafialnej, ewangeliza-
cja oraz nabożeństwa pasyjne, dla seniorów, to 
miało wprowadzić nas w przeżywanie Świąt 
Zmawychwstania Pańskiego. Następnie uro-
czystość konfirmacji i jubileusz złotej i diamen-
towej konfirmacji, zakończenie roku szkolnego 
i kolejny konce chórów Ziemi Cieszyńskiej. 
A poza tym jeszcze wiele innych spotkań. To 
wszystko miało być. Niestety, pandemia koro-
nawirusa napisała zupełnie inny scenariusz na 
ten czas. Zamknięci w domach,  na ile można 
ograniczamy kontakty z innymi. Nie wiemy, 
jak długo. Nie wiemy, jakim kosztem. Religij-
ne życie przeniosło się w świat wiualny. Na 
internetowej stronie naszej parafii umieszczane 
są rozważania i nabożeństwa. Na razie tą droga 
możliwe jest przeżywanie wspólnoty modlitwy 
i słuchania Bożego Słowa. Ten numer informa-
tora ze względu na trudności w dystrybucji jest 
również dostępny tylko w formie elektronicznej.

Znajdą Państwo w nim relacje z wydarzeń, 
jakie miały miejsce w życiu parafii w okresie 
świąteczno-noworocznym i w 1 kwaale 2020 
roku. Poza tym, jak co roku umieszczone zosta-
ło sprawozdanie proboszcza złożone na Zgro-
madzeniu Parafialnym, opisujące życie parafii  
w całym 2019 roku.

Oprócz tego możemy poznać historyczne tło 
wydarzeń związanych z napisaniem najważniej-
szej księgi wyznaniowej luteranizmu, jakim jest 
Wyznanie Augsburskie. O zdrowotnych walo-
rach pokrzywy i dziurawca możemy przeczytać  
w dziale „Drzewa, które pomagają naszemu zdro-
wiu”. O nietypowej wiośnie tego roku dowiemy 
się z aykułu w dziale „Chrześcijanin i środowi-
sko”. To tylko niektóre z licznych aykułów, jakie 
znalazły się w tym numerze gazety. 

Mam nadzieję, że i tym razem różnorodność 
tematów sprawi, że każdy czytelnik znajdzie 
coś interesującego dla siebie, a kolejny numer 
informatora spotka się z życzliwym przyjęciem.

Życzymy przyjemnej lektury.

ks. Andrzej Krzykowski
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Spotkanie ze Słowem Bożym
Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jeste-
śmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak 
Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, 
którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, 
przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w 
Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną 
ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, po-
tem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, potem nasta-
nie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy 
wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi kró-
lować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swo-

je. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. 
Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko 
poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, 
który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. 

I Koryntian 15,19-28

Tekst wielkanocnego rozważania piszę 24 
marca. Dzisiaj nie umiem powiedzieć, czy 
spotkamy się razem w kościele w Wielki Ty-
dzień czy w Wielkanoc. Przeżywamy wszyscy 
wyjątkowy czas. Ja w swoim życiu czegoś po-
dobnego nie pamiętam. Jestem w domu, nie 
ma piątkowych i niedzielnych nabożeństw. 
Przechodzimy do wyjątkowego przeżywania 
nabożeństwa, lekcji religii, które są prowadzo-
ne przez internet, mamy też co niedzielę nabo-
żeństwo w telewizji. To wszystko razem wzię-
te pokazuje nam, jak tak naprawdę jesteśmy 
mali. Człowiekowi początku XXI wieku wy-
dawało się, że wszystko może, że przez swoje 
zabieganie, zapracowanie jest w stanie uczy-
nić swoje życie dostatnim, szczęśliwym. Wie-
lu nie wyobrażało sobie życia bez tej ciągłej 
„gonitwy codzienności”. Nie mieliśmy czasu na 
nic, bo przecież wszędzie trzeba było zdążyć. 
Tymczasem okazało się, że nie wszystko zale-
ży od nas. Niektórzy mówią, że w tych ostat-
nich tygodniach świat jakby zwolnił w swoim 
biegu. Inne waości, priorytety nagle zaczęły 
wychodzić na pierwsze miejsce w naszym ży-
ciu. Zdrowie, rodzina, bycie ze sobą więcej niż 
zwykle, lęk przed zagrożeniem, przed chorobą. 
To wszystko nabrało innego znaczenia niż mia-

Wielkanocna nadzieja
ło jeszcze przed paroma tygodniami. 

W tym wyjątkowym czasie przychodzi nam 
przeżywać radosne święta Zmawychwstania 
Pańskiego, święta nadziei, nadziei na życie. 
Myślę, że ta nadzieja, też w te święta nabiera 
takiego nowego znaczenia, kiedy doświadcza-
my zagrożenia epidemią. Oto jednak właśnie 
w tym czasie dochodzi do nas niezwykła wieść 
o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Oto 
kamień od Jego grobu jest odsunięty. Grób, 
do którego Jezus został złożony, jest pusty.  
W środku grobu są tylko prześcieradła, w któ-
re było owinięte ciało Jezusa. Ciała Jezusa nie 
ma. Chrystus zmawychwstał. Takie są fakty, 
które dochodzą do nas w wielkanocny pora-
nek. Życie jest silniejsze od śmierci. To praw-
dziwe życie stoi przed nami otwae. To jest 
niezwykła, radosna wieść, którą niesie Wiel-
kanoc. Nie wiem, czy w te święta spotkamy 
się w kościele, ale nawet, gdyby zagrożenie 
epidemią nie minęło i trzeba nam było pozo-
stać w domu, ta wielkanocna nadzieja życia 
jest, nic jej nie umniejsza, ona jest silniejsza 
od tego, co nas otacza. Tak było zawsze i tak 
będzie, dopóki istnieć będzie ten świat.

Nasze dzisiejsze przeżywanie Wielkanocy 
jest inne od tego, jak Wielkanoc była przeży-
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wana wtedy, gdy faktycznie to wydarzenie 
miało miejsce. Nas w niedzielny, świąteczny, 
wielkanocny poranek nie zaskoczyła wieść, 
że grób Jezusa jest pusty. Za nami Wielki Pią-
tek – śmierć Jezusa na Krzyżu, za nami Wiel-
ka Sobota, kiedy Jezus spoczywał w grobie  
i mamy Wielkanoc – Zmawychwstanie Pana. 
Te prawdy nie po raz pierwszy przeżywamy. 
Dlatego nie sposób, aby one nas zaskoczyły. 
Niemniej jednak serca nasze wypełnia radość. 
Nasza radość z Wielkanocy bierze się z tego, 
że wierzymy, że zmawychwstanie Jezusa od-
mieniło losy świata, przywróciło sens i cel na-
szemu życiu, napełniło nas nadzieją na pełnię 
życia. Tą właśnie wielkanocną nadzieją żyje-
my i dzięki niej może jesteśmy jakby bardziej 
spokojniejsi o naszą przyszłość. Wielkanocne 
zwiastowanie, pełne radości ze zmawych-
wstania Chrystusa wzywa nas ku nowemu 
spojrzeniu na nasze życie, na cel naszego życia, 
ku nowym doświadczeniom wiary. To święto 
stawia nas i nasze życie w zupełnie nowym 
świetle. Ono przypomina, że nie powinniśmy 
żyć jedynie sprawami tego świata, tym, co ten 
świat nam podsuwa. Powinniśmy otworzyć 
nasze serca na żyjącego Jezusa Chrystusa - na 
źródło wielkanocnej radości. Oto kolejny raz 
w swoim życiu możemy słyszeć tę cudowną, 
radosną wielkanocną wieść, która wykracza 
poza nasze zrozumienie, poza ludzką logikę, 
poza ten świat, w którym żyjemy. Ta nadzieja 
bierze się z faktu, że „jednak Chrystus został 
wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem 
tych, którzy zasnęli” – na co z wielką radością 
zwraca uwagę Apostoł Paweł 
w słowach fragmentu swego 
listu, który przeczytaliśmy na 
wstępie.  

Zmawychwstanie Chry-
stusa, zwycięstwo życia nad 
śmiercią stały się faktem. To 
nic, że ludzki rozum, ludzka 
myśl nie potrafi tego faktu 
ogarnąć i zrozumieć. Rzeczy-
wistość bowiem nie jest okre-
ślona przez nasze myśli, lecz 
nasze myśli muszą się pod-
porządkować rzeczywistości. 
Apostoł Paweł chce nam w te 
święta przypomnieć, że zmar-

twychwstanie Chrystusa nie jest tylko poje-
dynczym faktem bez żadnych odniesień albo 
urywkiem z historii, który dotyczył tylko sa-
mego Jezusa. To, co wydarzyło się w wielka-
nocny poranek, wykracza bardzo daleko poza 
ramy historyczne, w których miało miejsce. 
Oto bowiem dla chrześcijan wszystkich cza-
sów, wszystkich pokoleń zmawychwstały  
i żyjący Jezus Chrystus jest źródłem nadziei, 
nadziei na życie, życie silniejsze od śmierci. Ta 
nadzieja każe nam patrzeć w przyszłość, nie 
tylko tę najbliższą, którą jutro naszego życia 
określa, ale w przyszłość bardzo daleką, bo wy-
kraczającą poza ten świat, w którym żyjemy. 
Tak więc wydarzenie poranku wielkanocnego, 
które sobie z radością przypominamy dotyczy 
także i nas, ono ma być także źródłem naszej 
nadziei na życie, które pusty grób Chrystusa 
przed nami otwiera.

Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że nadzieja 
związana ze zmawychwstałym Chrystusem, 
wielkanocna wiara jest sprzeczna z tym wszyst-
kim, z czym mamy do czynienia w naszej ziem-
skiej rzeczywistości. Dlatego też tak trudno 
ta wielkanocna wiara i nadzieja toruje sobie 
drogę do ludzkiego serca. Jednakże z drugiej 
strony świat tej wielkanocnej wiary i nadziei 
potrzebuje. Czy nie jest to dziwne, że w dobie 
wielkiego rozkwitu wiedzy, techniki u wielu 
ludzi można słyszeć narzekania na bezsensow-
ność życia, pustkę i beznadziejność, która ich 
ogarnia. Mówi się, że i tak w końcu wszystko 
podlega śmierci i przemijaniu, wszystko wo-
kół nas i my sami. Do tego rodzaju stwierdzeń 
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skłania nas rzeczywistość, w której żyjemy. Tu 
leży także przyczyna, że człowiek bez przerwy 
szukał i szuka drogi wyjścia z tej beznadziejnej 
sytuacji. Czy jednak jest tutaj, w tym świecie 
droga wyjścia, wyjścia poza czas i przemijanie 
tak bardzo związane z tym światem?

Pusty grób Chrystusa, wieść o zmawych-
wstaniu naszego Pana – oto źródło prawdzi-
wej nadziei, źródło światła prawdziwego życia 
w mrokach tego świata. Tylko to wielkanocne 
światło życia, jego promienie są w stanie prze-
bić się przez wszystkie mroki ludzkiego myśle-
nia, te promienie potrafią zasiać ziarno nadziei 
życia w naszych sercach. Bóg przez zmawych-
wstanie Swego Syna nadaje bowiem naszemu 
ziemskiemu życiu prawdziwy sens, określając 
przed tym życiem bardzo wyraźny i konkretny 
cel, którym nie jest śmierć, ale życie wieczne w 
społeczności ze Zmawychwstałym i Żyjącym 
Jezusem Chrystusem.

Apostoł pisze, że Zmawychwstały Chry-
stus jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli 
– jest to coś niezwykle ważnego i istotnego 
dla naszej chrześcijańskiej nadziei, dla naszej 
wielkanocnej wiary. Apostoł pisze o tym nie 
bez przyczyny. Otóż Koryntianie nie odrzuca-
li, co prawda, faktu zmawychwstania Jezu-
sa Chrystusa, ale niektórzy z nich uważali ten 
fakt, to wydarzenie za coś jednorazowego, za 
coś, co nie ma żadnego związku z nami, z na-
szą śmiercią. Mówili: „jeśli nawet Syn Boży 
opuścił Królestwo umarłych i wyszedł z niego, 
jako żyjący, to nie dowodzi to jeszcze niczego  
w odniesieniu do nas, zwykłych chrześcijan  
i nie powinno to prowadzić nas do wiary  
w nasze zmawychwstanie”. Apostoł pisze 
jednak coś zupełnie innego. Powiada, że zmar-
twychwstanie Jezusa jest tylko początkiem 
następnych. Jezus Chrystus zmawychwstały 
i żyjący jest najpewniejszym gwarantem i na-
szego zmawychwstania. Jezus mówi: „Ja żyję 
i wy żyć będziecie”. 

Jest prawdą, że w życiu naszym ciągle mamy 
do czynienia ze śmiercią, ale wielkanocny po-
ranek, chwalebne zmawychwstanie naszego 
Pana mówi nam także, że śmierć nie ma już tak 
wielkiej mocy nad nami. Jest od niej ktoś moc-
niejszy, ktoś, kto odniósł nad nią zwycięstwo. 
W tekście naszym słyszymy także, że nadejdzie 
taki dzień, kiedy śmierć zostanie w ostatecz-

ny sposób zwyciężona przy końcu wszystkiego  
i wtedy rozpocznie się zupełnie nowy czas, czas 
związany z życiem, w którym to wszystko, co 
nam tu doskwiera, z czym nie dajemy sobie 
czasem rady, przeminie, a zapanuje czas wiecz-
nej radości, wiecznego szczęścia. Jezus przez 
Swoje zmawychwstanie dał początek, jako 
pierwszy zaczął żyć tym nowym, cudownym 
życiem. On też gwarantuje, że to życie stanie 
się i naszym udziałem.

Z chrześcijańską nadzieją, którą niesie Wiel-
kanoc powinna być związana nasza wiara. 
Wiara w to, że  zmawychwstanie i wieczne 
życie, które stało się udziałem Chrystusa, przez 
Niego stanie się udziałem i nas wszystkich. 
Wielkanoc, zmawychwstały i żyjący Jezus 
Chrystus wymaga wiary. Bez wiary w zmar-
twychwstanie cud wielkanocnego poranku 
nie będzie miał dla nas żadnego znaczenia. To 
wiara pozwala nam oglądać już teraz, w na-
szej ziemskiej rzeczywistości, cel naszej ziem-
skiej wędrówki, którym jest wieczne życie  
z Chrystusem. Zmawychwstanie Chrystusa 
jest rękojmią zmawychwstania powszechne-
go. Tak jak pierwiosnek jest pierwszym zwia-
stunem wiosny – gdy się ukaże, to pójdą za 
nim inne kwiaty – tak też pusty grób Chry-
stusa jest zwiastunem powstania tych, którzy 
są Chrystusowi. Chrystus zniszczył, zwyciężył 
wszelkie moce duchowe, które usidlają czło-
wieka i wikłają go w grzech i śmierć. On też 
w ostateczny sposób zwycięży śmierć, jako 
ostatniego nieprzyjaciela i wspaniałym dzie-
łem zmawychwstania objawi chwałę życia, 
którego jest Panem. Oto prawdziwa radość 
świąt Zmawychwstania. Przyjmijmy ją wia-
rą do swoich serc i życia. Niech ta wielkanocna 
radość i nadzieja wypełni nasze domy, nasze 
rodziny i niech prowadzi nas do wdzięczno-
ści wobec Boga, że tę nadzieję życia nam daje  
w zmawychwstałym Jezusie Chrystusie. Żyj-
my tą wielkanocną wieścią każdej niedzieli  
w roku i na co dzień. Niech wielkanocna ra-
dość przemieni nasze życie   
i prowadzi nas każdego dnia. 
Tego wszystkiego na te święta 
życzę Wam i sobie. Amen. 

ks. Władysław Wantulok
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W trosce o Dom Boży
   Drogie siostry i bracia naszej jaworzań-

skiej parafii. Dziś nieco inaczej niż zawsze roz-
pocznę przypisaną mi stronę  „W trosce o Dom 
Boży” naszej gazety parafialnej.

   Chcę podzielić się moją osobistą, smutną 
refleksją, która stale ożywa w mym sercu i du-
szy od dnia 9 marca 2020, kiedy to dotarła do 
mnie wiadomość, że zmarł w bielskim szpitalu 
nasz parafianin, a mój przyjaciel od młodzień-
czych lat, śp. ks Jan Szklorz.

   Duszpasterz, który nie tylko wpisał się  
w moją drogę życia, ale także, mimo całej 
swej skromności i cichości, wpisał się w kar-
ty historii naszej parafii. Uroczystość żałobna 
odbyła się 14 marca w kościele w Ustroniu, 
skąd pochodził i tam też w rodzinnym gro-
bie złożono Jego trumnę. Uroczystość była 
bardzo skromna, także ze względu na wpro-
wadzony zakaz zgromadzeń. Miały śpiewać  
w czasie uroczystości dwa chóry, nasz z Jaworza 
i chór z Brennej. W ostatniej chwili oba chó-
ry odwołano. W imieniu naszej parafii udział  
w uroczystości wzięli: nasi księża proboszczo-
wie, przedstawiciele chóru i dawnej młodzieży 
oraz grono przyjaciół.  Ks. Władysław Wantu-
lok w imieniu parafii w Jaworzu przekazał sło-
wa podziękowania za lata służby, jaką pełnił 
śp. ks. Jan Szklorz w naszym zborze. Kazanie  
w kościele wygłosił ks. bp. Jan Szarek, a kaza-
nie na cmentarzu biskup Diecezji Cieszyńskiej 
ks. Adrian Korczago.

Na drodze służby w Kościele śp. ks. Jan 
Szklorz właśnie w Jaworzu stawiał pierw-
sze kroki, pracując tu jako wikariusz w latach  
1969 do 1976. Wraz ze swoją małżonką Haliną 
bardzo mocno zaangażowali się w życie naszej 
parafii. Jako wikariusz odpowiadał za pracę  
z młodzieżą. I to dla niej mimo wielu innych 
obowiązków potrafił znajdować zawsze wiele 
czasu, poświęcać swoje siły, a nade wszystko 
oddać młodzieży i swoje serce. Skupiając mło-
dzież  pokonfirmacyjną z całej naszej parafii, 
w krótkim czasie zaskarbił sobie serca bardzo 
wielu młodych. Nie tylko był ich duchowym 
przewodnikiem, który znaczył drogę wiary 
każdego z nich, ale nade wszystko kształtował 

w nich świadomość przynależności do swego 
Kościoła i bycia pośród niego aktywnym dla 
swojej parafii. W tamtych latach młodzi bar-
dzo licznie uczęszczali na organizowane spotka-
nia. Frekwencja na zebraniach kształtowała się  
w przedziale 40 do 70 osób. Młodzież w parafii 
co roku organizowała lub była współorgani-
zatorem akademii z okazji „Dnia Matki”, aka-
demii reformacyjnej czy też Wieczoru Pasyjne-
go. Niemal co roku wystawiała inscenizacje 
teatralne, a także była zawsze do dyspozycji 
przy różnych pracach porządkowych na terenie 
naszej parafii. 

Dom pastorski Haliny i Jana Szklorzów był 
zawsze domem otwaym dla młodych na-
szej parafii. Domem, gdzie o każdej porze dnia  
i nocy młodzi mogli doświadczać gościnno-
ści, otwaości, serdeczności i ciepła serc jego 
domowników. Pośród wspólnych wieczorów 
wiele śpiewano, słuchano muzyki, rozmawia-
no o sprawach i problemach, które ich nuo-
wały. To pośród takich wieczorów uczyli się 
inaczej patrzeć na swoje życie i na Boże działa-
nie wśród nich. Uczyli się oczyma wiary zgłę-
biać swoje spojrzenie, by na to, co los zsyła, 
patrzeć szeroko, stawać ponad wszystkim i jak-
by z lotu ptaka widzieć bieg różnych zdarzeń 
tworzących harmonijną całość.

  To pośród takich spotkań kształtowały się 
duchowe charaktery, które później owocowa-
ły w ich życiu. Nadawały sens życiu i umac-
niały tę wewnętrzną potrzebę, by iść przez 
życie zawsze w bliskości swego Pana. Część  
z nich takimi pozostała do dziś, będąc aktywna 
na wielu płaszczyznach życia naszej parafii.

W 1975 roku choroba przerywa służbę Księ-
dza w naszej parafii. Młodzież pozbawiona 
swego opiekuna mogła jedynie w modlitwach 
zanosić przed Boże oblicze prośby o jego wy-
zdrowienie. Po roku choroby wraca do służby. 
Jednak decyzją Konsystorza zostaje przeniesio-
ny do parafii w Radomiu. 9 maja 1976 r. po raz 
ostatni staje na ambonie w kościele w Jawo-
rzu, żegnając się z naszą parafią. I choć minę-
ło od tego czasu już tyle lat, to pamiętam to 
nabożeństwo – wypełnione ławki w kościele;  
twarze wielu młodych i starszych i ten wyraz 
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na ich twarzach, gdzie łza była odbiciem tego, 
co czuje i przeżywa serce. 

W maju 1976 roku jedna z koleżanek Maria 
Miarka napisała wiersz pt. „Czy tylko wspo-
mnienie?”, który chcę tu przytoczyć.
„Były takie dni
- ofiarowane przez Boga -
które nauczyły nas żyć
nie wiedzieliśmy co to trwoga.
 Był taki dom
 - ofiarowany przez Boga -
 który wytyczył nam cel
 i prostą była nasza droga.
Byli tacy ludzie
- ofiarowani przez Boga -
którzy w mozolnym trudzie
uczyli nas wszystkim się radować.

Teraz zabrakło tego domu,
zabrakło ludzi tych
i dni już takich nie ma
będzie nam trudniej żyć.
 Lecz wszystko to co wtedy
 ofiarować raczył nam Bóg
 codziennie będzie owocować
 niech za to chwała będzie Mu. 

Z dniem 30 listopada 1995 roku śp. ks. J. Szklorz 
przechodzi na emeryturę i zamieszkuje ponow-
nie w Jaworzu. Nie będę pisał o całej Jego służ-
bie w diasporze naszego Kościoła, bo jest to od-
dzielny , bardzo ciekawy i obszerny temat. Cała 
Jego droga życia była także jednym wielkim 
zmaganiem z chorobą, gdzie los nie oszczędził 
mu – jakże wielkiego - bólu i cierpienia.

24 listopada 2019 r. podczas nabożeństwa  
w Jaworzu uczczono jubileusz 50-lecia ordyna-
cji. To w czasie tego nabożeństwa Jubilat po raz 
ostatni zetknął się ze swoją „dawną młodzie-
żą”, która  zmobilizowała się i licznie uczestni-
czyła w tej uroczystości. Wszyscy oni złożyli 
także swój podpis ( a było ich ponad czterdzie-
ści ) na przekazanych księdzu życzeniach.

I zakończyć chcę tę refleksję pewną myślą 
wielkiego luterańskiego duchownego Albea 
Schweitzera, który powiedział:

„Istnieją ludzie, których życie jest darem 
ofiarowanym nie im samym, lecz nam – ludz-
kości.”

I myślę, że śp. ks. Jan Szklorz, dla wielu tych, 
co bliżej Go poznało, pozostanie na zawsze du-
chownym o wielkim sercu, który, służąc Ko-
ściołowi, potrafił go zawsze otwierać dla in-
nych. 

Z prac Rady Parafialnej

Styczniowe posiedzenie rady to sprawy 
organizacyjne związane z przygotowaniem 
zgromadzenia parafialnego, które odbyło się 
02.02.2020 w sali parafialnej w Jaworzu. Od-
było się przy stołach oraz skromnym słod-
kim poczęstunku. Zgromadzenie zatwierdziło 
przedstawione sprawozdania za rok 2019 oraz 
preliminarz na rok 2020, a Radzie Parafialnej 
udzielono absolutorium za rok 2019.
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Plany remontowe parafii na rok 2020 są na-
stępujące:
- rozpoczęcie remontu budynku parafialnego – 
dawnej szkoły w Jaworzu,
- położenie kostki brukowej na kolejnym od-
cinku ścieżki na cmentarzu w Jaworzu,
- rozpoczęcie prac związanych z termomoder-
nizacją dla parafii.

Lutowe posiedzenie rady to głównie dys-
kusja nad tematami poruszanymi na zgroma-
dzeniu parafialnym oraz na spotkaniu para-
fialnym w dniu 16 listopada 2019r. Poruszano 
wiele różnych tematów związanych z finan-
sami, młodzieżą, gospodarką śmieciową na 
cmentarzach oraz lepszą organizacją życia na-
szej parafii.

Podjęto uchwałę, aby sprawozdania finan-
sowe na każdym następnym zgromadzeniu 
parafialnym przedstawiać zawsze w sposób 
multimedialny na ekranie, celem lepszej przej-
rzystości przedstawianych liczb.

Z innych ważnych spraw podjęto także 
uchwałę, o przeniesieniu archiwum parafial-
nego z mieszkania pastorowej R. Janik do po-
mieszczeń parafialnych.

Jednym z problemów poruszanych na spo-
tkaniu parafialnym była sprawa długości od-
prawianych nabożeństw. Padła konkretna 
propozycja, by starać się, aby długość nabo-
żeństwa nie przekraczała jednej godziny, aby 
tak zorganizować i ułożyć nabożeństwo, by 
nie było sytuacji, że w jedną niedzielę włą-
cza się do nabożeństwa: chrzest, komunię 
świętą i wspomnienie pośmiene. Także for-
ma ogłoszeń parafialnych jest bardzo istotna, 
by ją krotko i zwięźle podać. Długość nabo-
żeństw jest jednym z czynników, które mają 
istotny wpływ na frekwencję na nabożeń-
stwach. Rada Parafialna w swoich działaniach 
nie tylko ma na uwadze sprawy gospodarcze, 
ale coraz większy nacisk chce położyć na spra-
wy związane z przyszłością naszego Kościo-
ła. Ta przyszłość leży w rękach naszych dzieci  
i wnuków, dlatego tak ważna jest praca z nimi 
i ustawiczne kształtowanie w nich świadomo-
ści wiary i przynależności do swego Kościoła.  
I to są prawdziwe problemy, których w dysku-
sji często unikamy.

W związku z zaistniałą w kraju i na świecie 

sytuacją w marcu posiedzenie rady odbyło się 
online.. Jesteśmy „uwięzieni” w naszych do-
mach, odizolowani od naszych kościołów, ale 
nie uwięziona została nasza wiara. To jest teraz 
jedyna nasza wolność, która nie narzuca nam 
żadnych ograniczeń. I to na ile silna jest w nas 
wiara, na tyle możemy zbierać w sobie siły, 
by poprzez modlitwę walczyć z trudnościami 
życia i tą potworną pandemią, która opano-
wuje świat.

Zakończyć pragnę strofami wiersza o na-
dziei, które dedykując Wam, są i moim życze-
niem, na ten nadchodzący czas, nie tylko Świąt 
Wielkanocnych, ale także i ten trudny czas 
dróg naszego życia  i dróg naszej wiary.

  Wiersz o nadziei       L.Puza
Usiądź człowieku i pomyśl w zadumie.
Czego tak szukasz i za czym podążasz?
Chwytasz pustkę w zbolałe serce,
kolejny raz mając nadzieję.
Który już raz próbujesz nowego?
Ile złudzeń jest już za tobą?
W którą stronę się znowu udasz?
I jak wielką za to zapłacisz cenę?
Usiądź człowieku i pomyśl w zadumie.
Jak bardzo się musisz poranić.
łapiąc wciąż wiatr i goniąc iluzję?
Kiedy zrozumiesz, że swoimi siłami
niczego nie złapiesz i nic nie dogonisz.
Tylko marzenia, że tuż tuż za rogiem,
że już już za chwilę.
Usiądź człowieku, rozejrzyj się wkoło.
Tuż obok ciebie blisko, na krześle
siedzi Pan Jezus i czeka gotowy
ze swoją miłością, och westchnij tylko,
pożałuj solennie, powiedz że szukasz,
że pragniesz, że nie wiesz.
On pogoń twą przerwie i szukać przestaniesz.
Bo On jest wszystkim, On jest spełnieniem
najskrytszych pragnień.
On jest miłością, On ukojeniem.
On pieśnią nową zagraną w sercu.
Usiądź człowieku i pomyśl w zadumie,
że już czas najwyższy zapłakać nad sobą...
zatrzymać się i żyć nadzieją.
Chrystusem.

Kurator Parafii
Ryszard  Milli  
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9 marca 2020 r. zmarł w szpitalu w Bielsku
-Białej śp. ks. Jan Szklorz.

Śp. ks. Jan Szklorz urodził 24 maja 1943 r.  
w Ustroniu jako syn Józefa i Marii z d. Cichy. 
Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologicz-
ną w Warszawie w czerwcu 1969 r. Po ordy-
nacji, która odbyła się 23 listopada 1969 r.  
w Rybniku został wikariuszem Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Jaworzu. Z dniem 15 
maja 1976 r. śp. ks. Jan Szklorz został miano-
wany przez konsystorz administratorem Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu  
i Lublinie, a w kwietniu 1985 r. wybrany pro-
boszczem parafii radomskiej. Zmarły opieką 
duszpasterską obejmował parafian z Rado-
mia, Kielc, Lublina i Kuzawki. Angażował się 
również w ruch ekumeniczny: miał wykła-
dy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,  
w kieleckim Wyższym Seminarium Duchow-

Z karty żałobnej

nym i wygłaszał kazania w kościołach rzym-
skokatolickich. Z dniem 30 listopada 1995 r. 
przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Jaworzu.

Śp. ks. Jan Szklorz pozostawił żonę Halinę  
z d. Krzyszpień.

Pogrzeb śp. ks. Jana Szklorza odbył się w so-
botę, 14 marca o godz. 12:00 w kościele ewan-
gelicko-augsburskim ap. Jakuba Starszego  
w Ustroniu.
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Hasło roku 2019: „Szukaj pokoju i dąż do 
niego” Psalm 34,15

 
Pokój jest bardzo cenną waością, o któ-

rą trzeba dbać i szukać bez przerwy. Jest tak 
dlatego, ponieważ my, ludzie bardzo potrze-
bujemy pokoju - w sobie i w swoich sercach, 
w rodzinach, w relacjach z innymi ludźmi,  
a wreszcie potrzebujemy pokoju z Bogiem. 
Jezus powiedział w swoich błogosławień-
stwach, że błogosławieni są ci, którzy troszczą 
się o pokój wewnętrzny własnej duszy i mogą 
żyć w duchowej harmonii ze swoim Stwórcą! 
Nadrzędnym zadaniem człowieka bogobojne-
go jest ustanawianie normalnych, a więc po-
kojowych stosunków między ludźmi. Okazuje 
się jednak, że ta podstawowa wydawać by się 
mogło prawda z wielkim trudem toruje sobie 
drogę w relacjach międzyludzkich. Wszędzie 
bowiem można znaleźć ludzi z trudnymi cha-
rakterami, a więc ze swej natury skłonnych do 
sporów, zwady i kłótni. Tego typu ludzie albo 
sami się ze sobą kłócą, albo sprawiają, że inni  
z ich powodu wykopują topór wojenny. Tacy 
ludzie to siewcy niezgody, synowie wojny, któ-
rzy wykonują iście diabelską robotę! Dlatego 
też światu potrzebni są synowie pokoju i czy-
niciele zgody na wszystkich płaszczyznach ży-
cia społecznego, rodzinnego i w Kościele. Tylko 
skąd ich wziąć? Odpowiedź jest prosta: to my, 
chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa - Księcia 
Pokoju, mamy być orędownikami i ambasa-
dorami pokoju! To właśnie do nas skierowane 
są słowa zapisane w Liście do Hebrajczyków 
(12:14), a brzmią one tak: „Dążcie do pokoju ze 
wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt 
nie ujrzy Pana”. Zaś Apostoł Paweł tak pisał 
do wierzących w Rzymie: „Jeśli można, o ile 
to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój 
miejcie” (Rz. 12:18). Jakim ma być człowiek, 
który kocha życie? - pyta psalmista Dawid.  
I natychmiast odpowiada: „Strzeż języka swe-
go od zła, A warg swoich od słów obłudnych! 
Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj po-
koju i ubiegaj się oń!” (Ps. 34,14.15). Wniosek  
z tych cytatów biblijnych jest oczywisty: ci, któ-

Sprawozdanie z życia i działalności Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Jaworzu, złożone na Zgromadzeniu Parafialnym w Jaworzu w Ostatnią Niedzie-

lę po Epifanii 2 lutego 2020 roku przez ks. proboszcza Władysława Wantuloka

rzy dzielą i skłócają ludzi - są świadomie bądź 
nieświadomie na usługach szatana. Natomiast 
ci, którzy ludzi jednoczą i są czynicielami poko-
ju i zgody - wykonują zaszczytne dzieło Boże!

Żyjemy w świecie, gdzie pokoju brakuje. 
Kłócą się przywódcy narodów, skłóceni ze sobą 
są ci, którzy mają dbać o dobro wspólne. Nie-
jednokrotnie ludzie przestają siebie słuchać, 
uważając, że racja jest tylko i wyłącznie po ich 
stronie. Dlatego hasło biblijne roku 2019 po-
zostaje aktualne w każdym czasie i wszędzie. 
Bądźmy tymi, którzy żyją w pokoju z Bogiem 
i innymi ludźmi i dążmy do pokoju zawsze  
i wszędzie. Mamy szukać pokoju i dążyć do 
niego. Nie zawsze te poszukiwania i dążenia do 
pokoju są przez innych dobrze odbierane. Cza-
sem ręka wyciągnięta do zgody i pokoju jest 
odrzucana. My jednak mamy dążyć do pokoju.

STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2019
Chrzty        33
Śluby        15
 ewangelickie   4    mieszane 11
Pogrzeby       33
Konfirmowano      19
Wstąpienia        10
Wystąpienia         1
Komunikanci            3538
Wprowadziło się      15
Wyprowadziło się      23
Stan dusz na dzień 31.12.2019          2591 
Płacących składki            1833
Liczba osób, które nie płacą składek 316
Dzieci w 4 punktach nauczania Szkółki Nie-
dzielnej       97
Dzieci w 5 punktach szkolnych i w 4 punktach
przedszkolnych nauczania lekcji religii  
      232
Młodzież szkół średnich uczęszczająca w 2 
punktach katechetycznych na lekcje religii 
         19

Średnia ofiarność          215,01 zł
Na terenie parafii działają:
- Nabożeństwa dla dzieci w Szkółkach Nie-

dzielnych. 
Odbywają się w 4 punktach: w Jaworzu, Ja-
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sienicy, Świętoszówce i Betanii. W roku spra-
wozdawczym uczestniczyło w nich łącznie 97 
dzieci. Szkółki odbywają się równolegle do 
nabożeństw za wyjątkiem „Betanii”, gdzie 
szkółki odbywają się przed nabożeństwem.  
W Jaworzu dzieci uczestniczyły w liturgii po-
czątkowej w Kościele. 

Dzieci ze szkółki w Jasienicy wystąpiły 
parokrotnie w kościele Zmawychwstania 
Pańskiego w czasie nabożeństw niedzielnych  
i świątecznych z programem przygotowanym 
przez p. pastorową Dorotę Krzykowską. 

Dzieci ze szkółki w Jaworzu i Betanii wraz  
z młodzieżą szkolną pod okiem p. diakon Ewy 
Below przygotowały nabożeństwo rodzinne  
w Niedzielę Rogate z okazji Dnia Mamy i Taty; 
włączyły się także w nabożeństwo w Święto Żniw. 

W Świętoszówce podczas nabożeństw ro-
dzinnych w Święta Wielkanocne i w 4.niedzie-
lę adwentu dzieci ze szkółki przedstawiły pro-
gram przygotowany pod okiem p. Małgorzaty 
Cholewik i p. pastorowej Anny Wantulok. 

Szkółki prowadzi obecnie 18 osób. Wszyst-
kim prowadzącym szkółki niedzielne składam 
serdeczne podziękowania.

W ramach pracy z dziećmi w lipcu 2019 od-
były się półkolonie dla dzieci pod hasłem: 
„Góra Syna – Jezus uczy nas mądrości w postę-
powaniu”. Uczestniczyło w niej ponad 80 dzieci. 
Oprócz szkółek, dzieci wyjechały na wycieczkę 
do Parku Miniatur i Warowni w Inwałdzie, do 
kina oraz na pieszą wycieczkę w góry na trasie: 
Szyndzielnia-Klimczok-Błatnia-Jaworze. Trady-
cyjnie odbyły się też zmagania spoowe w hali 
w Jasienicy. W roku sprawozdawczym organi-
zatorem półkolonii był ks. Andrzej Krzykowski. 
Przez cały tydzień zajęcia dzieci odbywały się 
w Jaworzu i w Jasienicy pod okiem kadry pe-
dagogicznej wspieranej przez wolontariuszy. Na 
zakończenie półkolonii dzieci wystąpiły z pro-
gramem na nabożeństwach: w Jaworzu i w Ja-
sienicy. Dziękujemy za wsparcie finansowe pół-
kolonii, które otrzymaliśmy od Gminy Jaworze.

- Koło Młodzieży 
Aktywność młodzieży w naszej parafii 

funkcjonuje na dwóch płaszczyznach. Grupa 
młodzieży uczęszczająca na lekcje religii or-
ganizowane w 2 punktach katechetycznych  
w Jasienicy i Jaworzu w tym roku szkolnym 
liczy 19 uczniów: 9 w Jasienicy i 10 w Jaworzu.  

W 2019 roku odbyły się 64 lekcje w obu punk-
tach. Grupa młodzieży uczęszczająca na spo-
tkania młodzieży pokonfirmacyjnej liczy kilka 
osób. Spotkania odbywają się nieregularnie 
ze względu na coraz większe obciążenia na-
uką i wynikający z tego powodu braki czasu. 
Coraz częściej na zaproszenie do uczestniczenia 
w spotkaniach młodzieży i życiu parafialnym 
można usłyszeć tłumaczenie brakiem czasu, 
dodatkowymi zajęciami lub, co jest smutnym 
określeniem swojego stosunku do spraw ko-
ścielnych - otwae stwierdzenie „nie interesu-
je mnie to”. W minionym roku odbyło się 10 
spotkań. Tematyka obejmuje sprawy związane 
ze składaniem świadectwa wiary w młodym 
wieku i jej rozwijaniem. Był wieczór filmowy 
i wieczór gier planszowych. Poza tym odbyły 
się rekolekcje pasyjne dla uczniów szkół śred-
nich i świąteczne spotkanie adwentowe mło-
dzieży tzw. Adwentówka. 

W styczniu i grudniu odbyły się w Jawo-
rzu międzyparafialne spotkania młodzieży,  
w których uczestniczyła młodzież parafii z Bia-
łej, Bielska, Starego Bielska i Międzyrzecza.  
W grudniowym spotkaniu uczestniczyła grupa 
tegorocznych konfirmantów. 

W marcu młodzież uczestniczyła w trzydnio-
wym przekazie ewangelizacji satelitarnej (w no-
wej formie, bo internetowej) ProChrist. Ewangeli-
zacja miała miejsce w Bielskim Centrum Kultury.

Jak co roku młodzież aktywnie włączyła się 
w pomoc podczas półkolonii dla dzieci w lipcu 
w Jasienicy i Jaworzu. W półkoloniach wzię-
ło udział ponad 80 dzieci. Młodzież w bardzo 
dużym stopniu przyczyniła się do zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieci w licznych wycieczkach 
oraz wsparcia w prowadzeniu zajęć i zabaw. 
Grupa uczniów pomagała w przygotowaniach 
Gwiazdki Rodzinnej w Jasienicy. W minionym 
roku młodzież prowadziła nabożeństwo refor-
macyjne z liturgią młodzieżową i nabożeństwo 
rodzinne w Jasienicy wraz z zespołem „Mło-
dzi Duchem” oraz nabożeństwa na rozpoczęcie  
i zakończenie roku szkolnego. Opiekunem Koła 
Młodzieży jest ks. Andrzej Krzykowski. 

Realizowany był także projekt proboszcza 
Parafii „Poznaj swoją Parafię”. Konfirmanci 
uczestniczyli w spotkaniach grup działających 
w Parafii. Efektem tego projektu było zapo-
znanie konfirmantów z życiem parafialnym,  
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z tym, co dzieje się w Parafii oprócz nabożeństwa  
w niedzielę. Grupa konfirmacyjna przygo-
towała i prowadziła nabożeństwo z liturgią 
młodzieżową na rozpoczęcie adwentu, podczas 
którego zainaugurowana została akcja „Wigi-
lijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. 

- Zespół Cantate 
Prowadzony przez p. Małgorzatę Penkala- 

Ogrodnik działa od 1997 roku. Zespół liczy 24 oso-
by, w jego skład wchodzą członkowie z Parafii  
w Jaworzu oraz 3 osoby z Parafii w Starym Biel-
sku. W roku sprawozdawczym zespół odbył 42 
próby. Zespół występował w 2019 roku 20 razy. 

Poza parafiami w Jaworzu i w Starym Biel-
sku zespół konceował w ewangelickim Ko-
ściele św. Mateusza w Łodzi w czasie nabożeń-
stwa i pikniku parafialnego. Uczestniczył także 
w XV Międzynarodowym Festiwali Ewange-
lickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej.

W czerwcu zespół zorganizował 3-dniową 
wycieczkę do Łodzi, podczas której promował 
także Gminę Jaworze.

Ciekawym przeżyciem było również spo-
tkanie, na które zaproszeni zostali konfirmanci, 
aby pokazać im jak wyglądają próby zespołu.

- Ewangelicki Chór Kościelny 
Prowadzony przez p. Krystynę Gibiec jest 

najstarszą organizacją działającą na terenie Pa-
rafii, istnieje od 1912 roku. Stan osobowy na ko-
niec roku sprawozdawczego wyniósł 50 osób. 
Nasz chór jest obecnie najliczniejszym chórem 
w Diecezji. W 2019 roku chór odbył 47 prób 
pod kierunkiem naszej dyrygentki p. Krysty-
ny Gibiec. Efektem tych prób były 42 występy.  
W Parafii chór wystąpił 31 razy, poza Parafią 7 
razy. Chór konceował w Legnicy, Głogowie, 
Świdnicy oraz w Cisownicy i w Wiśle.  Chór kon-
ceował 4 razy na rzecz środowiska w Jaworzu.

Chór prowadzi w Parafii służbę odwiedzino-
wą z okazji rocznicy urodzin seniorów parafii. 
Z życzeniami urodzinowymi delegacje chóru 
odwiedziły 216 osób. Chór zorganizował bal 
karnawałowy. Tradycją stały się także kon-
cey chóru, które odbywają się w Beskidzkim 
Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym, Szpital 
Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

W czerwcu chór zorganizował XV Między-
narodowy Festiwal Ewangelickich Chórów 
Ziemi Cieszyńskiej w amfiteatrze w Jaworzu. 

W koncercie brało udział około 300 chórzy-
stów. Konce ten odbył się dzięki finanso-
wemu wsparciu Urzędu Gminy w Jaworzu  
i Województwa Śląskiego. Duży wkład w or-
ganizację konceu wniósł p. inż. Józef Król, pi-
sząc wnioski o dotacje zewnętrzne, a następnie 
dokonał rozliczenia w/w wniosków.

Chór był bardzo zaangażowany w sprzątanie 
kościoła w Jaworzu po poszczególnych etapach 
malowania kościoła, za co serdecznie dziękuję.

- Polskie Towarzystwo Ewangelickie od-
dział w Jaworzu. 

Oddział Polskiego Towarzystwa Ewange-
lickiego w Jaworzu kontynuuje swoją dzia-
łalność już 35 lat od powołania w 1984 roku. 
W 2019 roku wraz z pozostałymi oddziałami 
w kraju świętował 100-rocznicę powstania To-
warzystwa w 1919 roku w Poznaniu.

Na koniec 2019 roku oddział liczył 62 człon-
ków. Kieruje nim 5-osobowy zarząd z preze-
sem Leopoldem Kłodą na czele. Podstawową 
formą pracy były comiesięczne spotkania te-
matyczne, na których frekwencja  wynosiła 
średnio 40 osób. Ponadto w spotkaniach udział 
brały osoby zainteresowane danym tematem  
z naszej i z poza parafii.

Wśród tematyki realizowanej w 2019 roku 
wyróżnić należy hasło roku 2019 „Rok troski  
o stworzenie”, któremu poświęcono  trzy spo-
tkania a wykładowcami byli ks. prof. Marek 
Uglorz, ks. Dariusz Madzia z Istebnej i dr Tomasz 
Beczała z Goleszowa. W minionym roku przy-
pomniano na spotkaniach wybitne sylwetki lu-
dzi kultury i znanych ewangelików. Wśród nich 
byli Leonardo da Vinci w 500 rocznicę śmierci, 
Mikołaj Rej w 450 rocznicę śmierci, ks. Leopold 
Otto w 200 rocznicę urodzin czy Stanisław Ha-
dyna w 100 rocznicę urodzin, a tematy prezen-
towali kolejno ks. Karol Macura z Drogomyśla, 
p. Małgorzata Kobiela Gryczka z Jaworza, ks. Jan 
Badura z Kozakowic i p. Anna Guznar z Ustro-
nia. W okresie wakacyjnym członkowie wysłu-
chali ciekawych relacji z podróży ks. Mirosława 
Czyża z Pszczyny z wycieczki po Ziemi Świętej  
i ks. Tomasza Bujoka z Próchnej – Drogomyśla  
z wycieczki na Cypr. Oddział zorganizował dwie 
wycieczki: jednodniową do Chorzowa i Bę-
dzina oraz trzydniową do Rogalina i Poznania  
w związku z obchodami stulecia powstania Pol-
skiego Towarzystwa Ewangelickiego. Tej rocznicy  
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i 35-leciu powstania oddziału Towarzystwa  
w Jaworzu poświęcone było również uroczyste 
nabożeństwo w dniu 13 października  ubiegłego 
roku.

W dniu 1 listopada, jak co roku wspólnie 
z Radą Parafialną przeprowadzono kwestę 
cmentarną, która przyniosła dochód w wyso-
kości 5182 zł.

Oddział bardzo sobie ceni możliwość ko-
rzystania ze środków multimedialnych w sali 
parafialnej oraz dostęp do strony internetowej 
parafii i łamów kwaalnika „Z życia i wiary”, 
gdzie przedstawia swoją pracę.

- Koło Pań 
Prowadzone przez p. Annę Wantulok liczy 

54 członkinie. Panie spotykały się w dwóch 
grupach w Jasienicy i w Jaworzu. Koło spotka-
ło się w roku sprawozdawczym 26 razy. 

Po raz 24 panie przygotowały nabożeństwo 
i spotkanie po nabożeństwie z okazji Świa-
towego Dnia Modlitwy, zgodnie z liturgią 
opracowaną przez chrześcijanki ze Słowenii. 
W nabożeństwie aktywnie uczestniczył Zespół 
Cantate i grupa konfirmantów, a kazanie wy-
głosiła p. Małgorzata Cholewik. Panie zorga-
nizowały dwie wycieczki: Śladami Reformacji 
po Krakowie oraz Filiały parafii w Cieszynie 
i Ustroniu. Tradycyjnie panie przygotowa-
ły spotkania seniorów w adwencie i w pasji  
w Jaworzu i w Jasienicy, zajęły się również ob-
sługą innych spotkań parafialnych. Delegacja 
Koła uczestniczyła w XXVIII Ogólnopolskim 
Forum Kobiet Luterańskich, które odbyło się 
w Warszawie oraz w Diecezjalnej Konferencji 
Kobiet w Skoczowie. 

W sierpniu p. Anna Wantulok zorganizowa-
ła czwaą Kolację dla Kobiet w Papuga Park 
Hotel. Wzięło w niej udział 98 osób. Gościem 
spotkania była p. Ilona Hajewska, która przed-
stawiła temat: „Co znaczy posłuszeństwo Chry-
stusowi”, śpiewał zespół Cantate.

- Koło Zainteresowań 
Prowadzone przez p. Annę Wantulok, liczy 

8 członkiń, w roku 2019 spotkało się 21 razy. 
Koło w 2019 r. uczestniczyło między innymi: 
w kiermaszu wielkanocnym w parafii w Sko-
czowie, w jarmarku wielkanocnym i adwen-
towym w Jaworzu, w Dożynkach w Jaworzu, 
prace członkiń Koła prezentowane były dwu-
krotnie w „Galerii na Zdrojowej” w Jaworzu.  

W 2019 roku koło nawiązało współpracę z Agen-
cją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej.  
W ramach tej współpracy członkinie koła 
wzięły udział w realizacji polsko-czeskiego 
projektu „Folklor Beskidzki. Tradycje i zwy-
czaje”. Panie przygotowały wystawę i po-
prowadziły warsztaty podczas „Popołudnia 
ze sztuką ludową”. Wzięły również udział  
w spotkaniu „Z tradycją przy biesiadnym stole”.  
W ramach współpracy z Zespołem Regionalnym 
Jaworze członkinie koła zaprezentowały swo-
je prace podczas 52. Wojewódzkiego Przeglądu 
Wiejskich Zespołów Aystycznych w Brennej.  
W minionym roku Koło aktywnie współpra-
cowało także 

z Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze i Sto-
warzyszeniem „Nasze Jaworze”.

Koło Pań i Koło Zainteresowań włączyły się 
w projekt „Poznaj swoją Parafię”, organizując 
trzy spotkania z udziałem konfirmantów.

Rada Parafialna 
Rok 2019 był pierwszym rokiem pracy no-

wej Rady Parafialnej wybranej w paździer-
niku 2018 roku. W roku sprawozdawczym 
Rada Parafialna spotkała się 11 razy podejmu-
jąc decyzje dotyczące bieżących spraw para-
fii. Członkowie Rady zaangażowali się także  
w wiele prac związanych zwłaszcza przy re-
montach prowadzonych w kościołach w Ja-
worzu i w Jasienicy oraz w „starej szkole”  
w Jasienicy. O szczegółach wymienionych prac 
piszę w osobnym punkcie  mojego sprawozda-
nia. Bycie członkiem Rady to nie tylko comie-
sięczne spotkania, ale też bardzo konkretna pra-
ca, którą członkowie Rady wykonują, za którą 
chcę serdecznie wszystkim członkom podzięko-
wać na czele z kuratorem Ryszardem Milli.

Z inicjatywy kuratora odbyło się w listopa-
dzie ubiegłego roku spotkanie parafialne, na 
którym mówiono o bieżących sprawach naszej 
parafii, nie unikając spraw trudnych, takich 
jak sprawa konfirmacji i sprawa młodzieży  
w parafii. Posiedzenia Rady, tematy poruszane  
w czasie posiedzeń są przekazywane członkom 
parafii przez Informator Parafialny „Z życia  
i wiary”. Te informacje przekazuje kurator pa-
rafii Ryszard Milli, kontynuując tradycję, że 
kurator parafii prowadzi swoją rubrykę w In-
formatorze zatytułowaną „W trosce do Dom 
Boży”. Tak jest czynione od 1995 roku.
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Członkowie Rady Parafialnej odwiedza-
ją seniorów naszej parafii w swoich rejonach  
w okresie pasyjnym i adwentowym. 

Wszystkim członkom Rady Parafialnej dzię-
kuję za ich służbę.

Informator Parafialny „Z życia i wiary”. 
Rok 2019 to kolejny rok wydawania nasze-

go Informatora Parafialnego „Z życia i wiary”. 
W grudniu wyszedł 96 numer Informatora. 
Tak jak zawsze w Informatorze są odnotowy-
wane wszystkie najważniejsze wydarzenia, 
które miały miejsce w roku sprawozdawczym. 
Nakład Informatora pozostaje niezmienny 
i wynosi 400 egzemplarzy.  Chcę bardzo ser-
decznie podziękować w tym miejscu ks. A. 
Krzykowskiemu i wszystkim autorom tekstów 
do Informatora, dzięki którym jest on bardzo 
bogaty w swojej treści. Praca nad Informato-
rem odbywa się społecznie, bez wynagrodze-
nia. Informator jest drukowany w Bielsku  
w drukarni „Augustana”. Informator jest bardzo 
pozytywnie oceniany także poza naszą Parafią. 
Jest on też bardzo dobrą kroniką naszego życia 
parafialnego. Informator jest obecny na naszej 
stronie internetowej www.parafiajaworze.pl.

W roku sprawozdawczym parafia wydała  
z własnych środków zbiór kazań ks. prof. Man-
freda Uglorza zatytułowany „Jesteśmy zgro-
madzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego, 
co nakazał Pan”. W adwencie książką tą zostali 
obdarowani seniorzy naszej parafii. Serdecznie 
dziękuję ks. Profesorowi za napisanie tej książ-
ki i zgodę na jej wydanie przez parafię.

Rok troski o stworzenie
Rok 2019 był poświęcony trosce o stworzenie. 

Ten temat był poruszany przy wielu okazjach, na 
spotkaniach, nabożeństwach, wycieczkach orga-
nizowanych przez parafię. Tematowi roku było 
poświęcone ubiegłoroczne nabożeństwo w Ko-
ściele Leśnym na Polanie na zboczach Wysokiego, 
gdzie w szczególnej scenerii, ciesząc się wspania-
łym widokiem dziękowaliśmy za to, co nas ota-
cza, za piękno Bożego stworzenia. W roku spra-
wozdawczym nie tylko mówiliśmy o stworzeniu,  
o potrzebie jego chronienia, ale poczyniliśmy też  
w tym zakresie pewne działania. W kwietniu 
ubiegłego roku zostaliśmy poinformowani, że 
wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który para-

fia złożyła w 2017 roku został przez Narodowy 
Fundusz przyjęty do realizacji. Od tego czasu 
były prowadzone rozmowy na temat projek-
tu termomodernizacji obiektów naszej para-
fii. Wnioskiem są objęte kościół, plebania oraz 
dom administracyjny w Jaworzu na Placu Ko-
ścielnym i obiekt „starej szkoły” w Jasienicy 
przy ulicy Międzyrzeckiej. Waość inwesty-
cji to prawie milion osiemset tysięcy złotych.  
Z naszej strony rozmowy na temat harmonogra-
mu robót i finansów prowadził p. Edward Ke-
nig z Jasienicy i firma Centrum OZE z Gliwic. 
Efektem tych rozmów było podpisanie umo-
wy z Narodowym Funduszem w październiku 
2019 roku w Warszawie. Na podstawie umowy 
parafia otrzyma ponad półtora miliona dotacji, 
oraz pożyczkę na około 180 000 złotych z Ban-
ku Ochrony Środowiska, którą parafia ma spła-
cić w ciągu 10 lat. Oszczędność energii i gazu 
powinna sięgać 92%. W listopadzie minionego 
roku wyłoniono koordynatora projektu, który 
całą inwestycję ma prowadzić i rozliczyć z Naro-
dowym Funduszem. Wybrano spółkę Centrum 
Innowacji z Krakowa, która złożyła najkorzyst-
niejszą dla parafii ofeę. Szczegóły wyłaniania 
koordynatora można znaleźć na naszej stronie 
internetowej, ponieważ wszystkie wymogi do-
tyczące transparentności działań w zakresie pro-
jektu muszą zostać zachowane. Mamy nadzieję, 
że na początku przyszłego roku te zadania zo-
staną wykonane. To będzie bardzo konkretne 
działanie na rzecz ochrony środowiska i troski  
o stworzenie.

Dom Wypoczynkowo - Rekolekcyjny 
„Betania”

Minęło 10 lat odkąd parafia w Jaworzu 
dzierżawi dom „Betania”. Nie był to dla pa-
rafii okres łatwy. Trzeba było zainwestować  
z własnych środków ponad 80 000 złotych, 
aby dom mógł funkcjonować. Decyzją nad-
zoru budowlanego i sanitarnego dom nie 
nadawał się do prowadzenia działalności  
w tym zakresie, jaka jest prowadzona obecnie. 
To zaangażowanie naszej parafii, także finan-
sowe umożliwiło funkcjonowanie „Betanii”.  
W czerwcu minionego roku odbyło się spo-
tkanie z Radą Diecezjalną w sprawie „Betanii”. 
Postanowiono spotkać się kolejny raz i za-
stanowić nad przyszłością tego domu. Diece-
zja Cieszyńska jest właścicielem tego obiektu 
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wraz z przyległościami.
W październiku minionego roku miał miej-

sce pożar w kotłowni domu. Straty wynikłe  
z pożaru pokryło ubezpieczenie budynku, któ-
re także opłaca nasza parafia. 

Działalność domu skupiona jest wokół 
trzech zadań, które są przez parafię realizowane. 

Najważniejszym zadaniem domu jest jego 
funkcja religijna. Dzięki naszej parafii w „Beta-
nii” regularnie odbywają się nabożeństwa, 
szkółki niedzielne, godziny biblijne, spotkania 
które są prowadzone przez ks. prof. Marka Je-
rzego Uglorza. Godziny biblijne odbywają się 
w środy. W pierwszą środę miesiąca godzinę 
biblijną prowadzi parafia w Starym Bielsku,  
w pozostałe środy parafia w Jaworzu. Po na-
bożeństwach przy kawie i herbacie oraz trady-
cyjnym cieście, spotykają się uczestnicy nabo-
żeństwa czasami jest około 100 osób.

Innym aspektem są usługi noclegowe.  
W minionym roku ze sprzedaży noclegów uzy-
skaliśmy 125 830 zł.

Ostatnim kierunkiem działania domu jest 
sprzedaż posiłków: zarówno codziennych 
obiadów dla przychodzących z zewnątrz, jak  
i obsługa gastronomiczna gości przebywających 
na noclegach. Betania świadczy także usługi 
związane z cateringiem i organizacją wszelkie-
go rodzaju imprez. Wymienić można: chrzci-
ny, konfirmacje czy komunie, urodziny, stypy. 
Uzyskane dochody ze sprzedaży usług gastro-
nomicznych wyniosły 116 208 zł. Po pożarze  
z ubezpieczenia wypłacono 5207,89 zł. Z kolekt 
i ofiar wpłynęło 6 845,58 zł. 

Z bilansu zamknięcia końca roku widać, że 
Betania w 2019 r. uzyskała dochód w kwocie: 
5 692,57 zł. 

Nabożeństwa
Nabożeństwo stoi w centrum życia religijne-

go naszego Kościoła. Nabożeństwa odbywają 
się w czterech punktach w Parafii. W każdą nie-
dzielę w Jaworzu, w Jasienicy i w Świętoszów-
ce oraz co dwa tygodnie w „Betanii”. Nabo-
żeństwa w „Betanii” są odprawiane głównie 
przez księży spoza parafii. Tu trzeba podkre-
ślić, że to nasza Parafia dba o to, aby zaprosić 
księdza na nabożeństwo do „Betanii”. Usta-
leniem kaznodziejów zajmuje się ks. Andrzej 
Krzykowski, któremu serdecznie za to dziękuję.  
W dalszym ciągu raz w miesiącu odbywały się 

niedzielne nabożeństwa wieczorne w Jaworzu 
i w Jasienicy. Nabożeństwa te odbywały się 
niezależnie od nabożeństw dopołudniowych. 
Frekwencja na tych nabożeństwach kształ-
tuje się między 10 a 50 uczestników. Nabo-
żeństwa te odprawiają proboszczowie Parafii.  
W Parafii odbywają się nabożeństwa rodzin-
ne, nabożeństwa według liturgii młodzieżo-
wej, w których realizując ideę powszechnego 
kapłaństwa zaangażowane są czynnie osoby 
świeckie, dzieci, młodzież i dorośli. 

Od paru lat nabożeństwa na płytkach CD 
są dostarczane do osób starszych, jak również 
nabożeństwa z Jaworza można oglądać na stro-
nie internetowej Parafii www.parafiajaworze.
pl. Bardzo serdecznie dziękuję ks. Andrzejowi 
Krzykowskiemu, który jest odpowiedzialny za 
nagrywanie płytek CD z nabożeństwem oraz  
p. Markowi Wantulokowi, Markowi Heinri-
chowi, Krzysztofowi Heinrichowi, Tomaszo-
wi Heinrichowi za nagrywanie i umieszczanie 
nabożeństw na naszej stronie internetowej. Te 
wszystkie działania są prowadzone nieodpłatnie.

W Parafii odbywają się nabożeństwa pasyj-
ne, adwentowe, okolicznościowe. Niestety, 
obserwujemy, że liczba uczestników tych na-
bożeństw maleje. 

Sprawy gospodarcze
W moim sprawozdaniu za rok 2018 mówi-

łem  o pracach przygotowawczych do remon-
tów kościoła w Jaworzu i w Jasienicy, które 
poczyniła poprzednia Rada Parafialna z kurato-
rem Januszem Cienciałą na czele. Te przygoto-
wania zakończono pozwoleniami na budowę. 

W Jaworzu prace z malowaniem kościoła 
przebiegały w kilku etapach. Całością prac kie-
rował p. Paweł Lorek, który był inicjatorem 
pomysłu, by malowanie kościoła wykonać 
naszymi parafialnymi siłami przez firmy ma-
larskie, które są w parafii. Dzięki p. Pawłowi 
do wykonania prac przystąpili: p. Tomasz Lo-
rek, p. Adam Pasterny, p. Zdzisław Penkala. 
Rusztowania dla inwestycji zabezpieczył p. Jan 
Stroka, który za każdym razem ze swoimi pra-
cownikami rusztowania stawiał, a potem roz-
bierał. Po każdej części remontu, gruntownie 
kościół wysprzątano, dzięki czemu prace ma-
larskie nie utrudniały normalnego funkcjono-
wania kościoła. Przy sprzątaniu bardzo mocno 
zaangażował się nasz chór kościelny, członki-
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nie Koła Pań, członkowie Rady Parafialnej nie 
tylko z Jaworza oraz wielu parafian. Przy okazji 
malowania wykonano niezbędne prace przy 
instalacji elektrycznej w kościele, odnowiono 
wszystkie lampy. Tą pracą zajął się p. Edward 
Przyszlak. Tym wszystkim osobom chcę bar-
dzo serdecznie podziękować. Dziękuję zastę-
pującemu kościelną w Jaworzu p. Edwardowi 
Podstawnemu za jego pracę, kuratorowi para-
fii Ryszardowi Milli, który oprócz prac porząd-
kowych, w których uczestniczył, zadbał także 
o „słodkości”, którymi wykonawcy mogli się 
posilać. Te prace wykonano w całości ze środ-
ków parafialnych. Koszt malowania wyniósł 
44 500 złotych. Zewnętrzna firma, która chciała 
wykonać malowanie kościoła w Jaworzu ży-
czyła sobie ok. 200 000 złotych.  W kościele 
były prowadzone także prace ratujące ławki 
przed szkodnikami. Prace prowadził Mirosław 
Wiśniewski, któremu serdecznie dziękuję. Nie 
byłoby tego remontu, jak i remontów w Ja-
sienicy bez ofiar na te cele. Dzięki wsparciu fi-
nansowemu wielu parafian udało nam się te 
inwestycje doprowadzić do końca. Serdecznie 
dziękuję za wszystkie ofiary.

Początkiem roku sprawozdawczego okazało 
się, że możemy złożyć w Gminie Jasienica jesz-
cze dwa wnioski o dofinansowanie każdy po 
10 000 złotych. Te wnioski dotyczyły budowy 
instalacji centralnego ogrzewania na paerze 
budynku „starej szkoły” w Jasienicy i malo-
wania kościoła Zmawychwstania Pańskiego 
w Jasienicy. Dziękuję w tym miejscu p. Ja-
nuszowi Cholewikowi, członkowi Rady Gmi-
ny w Jasienicy i Janowi Bateltowi za pomoc  
w uzyskaniu środków na cele remontowe. 
Dziękuję p. Edwardowu Kenigowi i p. Józefo-
wi Łuczynie za pomoc w napisaniu wniosków 
do Urzędu Gminy i rozliczeniu ich.

Po uzyskaniu środków rozpoczęliśmy pracę 
przy budowie centralnego ogrzewania na par-
terze „starej szkoły” w Jasienicy. Roboty przy-
gotowawcze wykonali członkowie Rady Para-
fialnej filiału z Jasienicy. Roboty te polegały na 
rozbiórce pieców kaflowych, które nie nadawa-
ły się do dalszego użytku. Całość prac przy bu-
dowie instalacji CO wykonał p. Antoni Iskierka, 
któremu serdecznie dziękuję za wykonaną pra-
cę. Koszt inwestycji wyniósł ok. 31 000 złotych, 
w tym dotacja UG w Jasienicy 10 000 złotych. 

Serdecznie dziękuję Kołu Pań z Jasienicy za po-
sprzątanie po wykonanym remoncie. 

Malowanie kościoła w Jasienicy rozpoczęło 
się we wrześniu przed pamiątką poświęcenia 
kościoła. Całość prac wykonała Firma Remon-
towo-Budowlana p. Piotra Przyszlakowskiego 
z Ustronia. Koszt malowania wyniósł prawie 
21 000 złotych, w tym dotacja UG w Jasienicy 
10 000 złotych. Serdecznie dziękuję za wyko-
naną pracę. Dziękuję także wszystkim na czele 
z Kołem Pań w Jasienicy za wysprzątanie ko-
ścioła po malowaniu.

Na cmentarzu w Jaworzu wybrukowano ko-
lejną część dróżek cmentarnych. Prace wykona-
ła firma „JAN-BET” p. Jana Kieczki z Jasienicy. 
Całość prac nadzorował p. Ryszard Stanclik, 
przewodniczący komisji cmentarnej w Jaworzu. 
Dziękuję p. Mariuszowi Goli za pomoc w zaku-
pieniu kostek brukowych po niższych cenach. Ta 
inwestycja była finansowania z kwest cmentar-
nych prowadzonych na cmentarzu w Jaworzu 
oraz ze środków własnych parafii (17 500 zł). 
Koszt tej inwestycji to ok. 24 000 złotych.

Chciałbym jeszcze raz podziękować wszyst-
kim, którzy wspierają parafię w działaniach re-
montowych swoją pracą i swoimi ofiarami.

Kilka uwag dotyczących roku 2020
„Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” 

(Ewangelia Marka 9,24). Słowa przed chwila za-
cytowane prowadzą nas jako hasło biblijne roku 
2020. To słowo dotyka sprawy wiary. Oto ojciec 
przychodzi do Jezusa i prosi by uzdrowił jego 
syna chorego na epilepsję. On słyszał, że Jezus 
dokonywał rzeczy wielkich, że uzdrawiał chorych 
dlatego do Jezusa przychodzi. On wierzy, że Je-
zus jest w stanie pomóc jego dziecku, ale tak nie 
do końca. Powiada „jeżeli coś możesz, zlituj się 
nad nami i pomóż nam”. Jezus odpowiada: „Co 
się tyczy tego: Jeżeli coś możesz, to: Wszystko 
jest możliwe dla wierzącego”. Po tych słowach 
naszego Pana ojciec wypowiada te słowa, które 
cytowałem na wstępie: Wierzę pomóż niedowiar-
stwu memu. Wiara tego ojca w to, że Jezus jest  
w stanie pomóc jego synowi była wielka, ale jed-
nak przepełniona wątpliwościami. Ten człowiek  
z ewangelii jest obrazem nas samych. Możemy  
w nim zobaczyć siebie ze swoimi wątpliwościami, 
które czasem zdają się umniejszać naszą wiarę.

Apostoł Paweł w Liście do Rzymian pisze: 
Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez 
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Słowo Chrystusowe (10,17). Bóg wypowiada 
słowa, które są prawdą, które się wypełniają. 

Wiara istotnie rodzi się z tego, co się sły-
szy. Słyszymy się zarówno słowo ludzkie, jak  
i Słowo Boże. A zatem: z jakiego słowa rodzi 
się moja wiara? 

Wiara rodząca się na podstawie ludzkiego sło-
wa jest jak dom budowany na piasku. Apostoł 
Paweł właśnie dlatego dookreśla, że tym, czego 
słuchać winniśmy przede wszystkim jest słowo 
Boże, a nie jakiekolwiek inne słowo. Boże Sło-
wo trzeba nam wynieść i umieścić na pierwszym 
miejscu, a nie na ostatnim lub którymś z kolei. 
To Boże Słowo daje nam faktyczny wzrost naszej 

wiary i Ono gwarantuje nam pełnię życia. 
Wkroczyliśmy w nowy 2020 rok. Przed 

nami zadania, sprawy, które mamy wypełnić, 
ale to także czas na to, aby faktycznie wzrastać 
w swojej wierze. Jezus mówi, że dla człowieka 
wierzącego nie ma rzeczy niemożliwych, dla-
tego wołajmy do Boga: „Wierzę, pomóż nie-
dowiarstwu memu”, byśmy mogli z nadzieją 
patrzeć w przyszłość. 

Tego, byśmy wszyscy wzrastali w wierze, 
która rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, ży-
czę wam i sobie.

Ks. Władysław Wantulok

Kalendarium Wydarzeń za rok 2019
- 4 stycznia – noworoczne spotkanie Koła Pań; 
- 6 stycznia – wieczór kolęd w Jaworzu w wykonaniu chóru, zespołu „Cantate” i chóru „Echo” 
  z Bielska-Białej;
- 8 stycznia – konce kolędowy chóru w sanatorium w Jaworzu;
- 12 stycznia – finał diecezjalny konkursu biblijnego „Sola Scriptura” w Ustroniu;
  Uczestniczyło w nim 17 dzieci z parafii w Jaworzu;
- 12 stycznia – pogrzeb biskupinej śp. Anieli Szarek w Bielsku, w pogrzebie uczestniczyli 
  proboszczowie;
- 19 stycznia – spotkanie Koła Emerytów i Inwalidów w Jasienicy, uczestniczył ks. Andrzej   
  Krzykowski;
- 26 stycznia – nabożeństwo Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w kościele 
   katolickim w Jaworzu, kazanie ks. W. Wantulok;
- 27 stycznia - noworoczne spotkanie pracowników w Cisownicy;
- 1 lutego – konce Eleni w kościele w Jaworzu;
- 10 lutego – Zgromadzenie Parafialne
- 27 lutego – konferencja Duchownych Diecezji Cieszyńskiej w Jaworzu w sali pod Harendą;
- 27 i 28 lutego – rejonowy etap Konkursu Wiedzy Biblijnego „Jonasz” w Wieszczętach, 
  Jasienicy i w Jaworzu;
- 1 marca – nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy w Jaworzu;
- 2 marca – diecezjalne spotkanie konfirmantów w Bielsku;
- 6 marca – spotkanie komisji ds. Betanii;
- 8 marca – urodziny wójta Jaworza dr Radosława Ostałkiewicza, proboszczowie i kurator 
  złożyli życzenia jubilatowi;
- 9 marca – Synod Diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej;
- 11 marca – początek malowania kościoła w Jaworzu; wizyta konserwatora zabytków z Bielska;
- 16 marca – rekolekcje dla członków Rad Parafialnych w Międzyrzeczu;
- 31 marca – nabożeństwo dla Seniorów w Jasienicy i spotkanie po nabożeństwie w sali GOK 
  w Jasienicy;
- 4 kwietnia – pogrzeb organistki w Jaworzu śp. Anny Widajewicz;
- 7 kwietnia – Koło Zainteresowań ze swoimi pracami gościło w parafii Skoczowie;
- 7 kwietnia – nabożeństwo dla Seniorów w Jaworzu i spotkanie po nabożeństwie w sali 
  parafialnej;
- 8 kwietnia – początek strajku nauczycieli, w którym uczestniczą nasi katecheci i księża;
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- 8 kwietnia – spotkanie komisji rewizyjnej w sprawie przekazania kasy i księgowości;
- 12 kwietnia – wychodzi 93 numer Informatora Parafialnego „Z życia i wiary”
- 14 kwietnia – IX Ekumeniczne Spotkanie z Pieśnią Wielkopostną „Adoremus te Christe” 
  w Jaworzu Parafia jest jednym ze współorganizatorów Spotkań. Wystąpiły: 
  Zespół Cantate, Ewangelicki Chór Kościelny z Jaworza i Chór Mieszany „Echo” 
  z Zebrzydowic;
- 26-28 kwietnia – Synod Kościoła w Warszawie;
- 27 kwietnia - Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Towarzystwa 
  Ewangelickiego w Katowicach. Prezesem PTEw został wybrany p. inż. Józef Król, 
  a p. Maria Miarka będzie pełniła funkcję sekretarza Zarządu PTEw;
- 29 kwietnia - 3 maja – drugi etap malowania kościoła w Jaworzu;
- 2 maja – wyjazd chóru na Dolny Śląsk. Koncey w Legnicy, Głogowie i Świdnicy. W kościele 
  w Świdnicy wygłosiłem kazanie w czasie nabożeństwa;
- 3 maja – nabożeństwo ekumeniczne z okazji święta strażaków w kościele katolickim w Jasie-
  nicy, kazanie wygłosił ks. A. Krzykowski;
- 3 maja – złożenie kwiatów z okazji Święta Konstytucji 3-Maja pod pomnikami w Jaworzu;
- 7 maja – finał Konkursu Biblijnego Jonasz - Zuzia Krawczyk i Michał Ogrodnik - finaliści
- 18-19 maja – wycieczka konfirmantów do Lublina;
- 19 maja – nabożeństwo z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w Jasienicy;
- 19 maja – Wiosenny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej;
- 26 maja – nabożeństwo rodzinne w Jaworzu z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka;
- 30 maja – egzamin konfirmantów w Jaworzu;
- 2 czerwca – konfirmacja w Jaworzu;
- 3 czerwca – spotkanie w sprawie wniosku o termomodernizację z przedstawicielami OZE 
  z Gliwic;
- 3-7 czerwca – III etap malowania kościoła w Jaworzu;
- 6 czerwca – spotkanie z Radą Diecezjalną w „Betanii” poświęcone przyszłości tego domu;
- 6 czerwca – spotkanie dyrygentów i prezesów chórów z Diecezji Cieszyńskiej w Jaworzu;
- 7-9 czerwca – wyjazd zespołu Cantate do Łodzi. W niedzielę konce w kościele św. Mateusza 
  w Łodzi;
- 11 czerwca – księża i p. diakon Ewa Below uczestniczyli w spotkaniu z rodzicami dzieci 
  z klas VI dotyczącym konfirmacji. Spotkanie to odbyło się na życzenie rodziców;
- 12 czerwca – uczestniczyłem w spotkaniu komisji liturgicznej Synodu Kościoła w Warszawie;
- 16 czerwca – uroczystość Złotej Konfirmacji w Jaworzu;
- 20 czerwca – udział proboszczów i delegacji Rady Parafialnej w Zjeździe BPGA w Hołdunowie;
- 22 czerwca – XV Międzynarodowy Festiwal Chórów Ziemi Cieszyńskiej w Amfiteatrze 
  w Jaworzu, w koncercie uczestniczyło 9 chórów, około 300 wykonawców. 
- 23 czerwca – Chór wraz z ks. W. Wantulokiem uczestniczył w Pamiątce Poświęcenia 
  Kościoła w Cisownicy, ks. W. Wantulok wygłosił kazanie; 
- 24-26 czerwca – Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Wiśle Jaworniku;
- 30 czerwca – Proboszcz parafii wraz z małżonką uczestniczyli w uroczystości z okazji 90 urodzin 
  byłego kuratora Parafii p. Gustawa Lorka;
- 7 lipca – Pamiątka Poświęcenia Kaplicy w Świętoszówce, kazanie wygłosił ks. Karol Długosz 
  z Bielska;
- 8-14 lipca -  półkolonie dla dzieci w Jaworzu i w Jasienicy. W półkoloniach uczestniczyło ogó
  łem ponad 80 dzieci. Podziękowanie dla UG w Jaworzu za wsparcie finansowe; 
- 15 sierpnia -  nabożeństwo w Leśnym Kościele na Wysokim; 
- 16 sierpnia – Kolacja dla Kobiet w Papuga Park Hotel w Bielsku Białej;
- 18 sierpnia – Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Jaworzu, kazanie wygłosił ks. Marcin Brzóska. 
  Po nabożeństwie piknik parafialny;
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- 25 sierpnia – Pamiątka Poświęcenia Kaplicy w „Betanii”, kazanie wygłosił ks. Aur Woltman 
  ze Starego Bielska;
- 25 sierpnia – dożynki gminne w Gminie Jasienica w Mazańcowicach;
- 8 września – dożynki w Gminie Jaworze, nabożeństwo ekumeniczne w Amfiteatrze w Jaworzu, 
  kazanie wygłosił ks. Władysław Wantulok. Obrządek dożynkowy prowadził 
  Chór Kościelny z naszej parafii, a gazdami dożynkowymi byli państwo Podstawny;
- 12 września – koniec  I etapu malowania kościoła w Jasienicy;
- 15 września – Pamiątka Poświęcenia Kościoła Zmawychwstania Pańskiego w Jasienicy, 
  kazanie wygłosił ks. Michał Makula z Łodzi;
- 6 października – Dziękczynne Święto Żniw;
- 4-6 października – 100-lecie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Poznaniu, z parafii 
  uczestniczyło 18 osób;
- 6 października – Pożar w kotłowni w Betanii;
- 11-13 października – Synod Kościoła w Warszawie;
- 11 października – Podpisanie umowy z NFOŚiGW w Warszawie;
- 18 października – odbiór malowania kościoła w Jasienicy przez Konserwatora Zabytków
    i przedstawiciela UG w Jasienicy; 
- 19 października – grupa z organizacji Hereditas z Czeskiej Republiki odwiedziła naszą Parafię;
- 19 października – Jesienny Zjazd Chórów w Wiśle. Uczestniczył w Zjeździe nasz chór kościelny. 
   Konce prowadził ks. W. Wantulok;
- 20 października – 100-lecie PTEw i 35-lecie oddziału PTEw w Jaworzu. Uroczyste nabożeństwo 
  w kościele w Jaworzu z konceem Kolegium Muzyki Ewangelickiej z Krakowa. Po 
  nabożeństwie spotkanie w sali parafialnej. Kazanie wygłosił ks. bp senior Jan Szarek;
- 1 listopada – kwesty cmentarne w Jaworzu i w Jasienicy;
- 2 listopada – IV Śląskie Forum Reformacyjne i obrady Synodu Diecezjalnego w Cieszynie;
- 16 listopada – spotkanie parafialne poświęcone bieżącym sprawom parafii;
- 20 listopada – rozliczenie z Urzędem Gminy w Jasienicy dotacji na CO w starej szkole 
   i malowanie kościoła w Jasienicy;
- 24 listopada – 50-lecie ordynacji ks. Jana Szklorza w kościele w Jaworzu;
- 1 grudnia - inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Jaworzu. 
  Nabożeństwo młodzieżowe prowadzone przez konfirmantów;
- 7 grudnia – międzyparafialne spotkanie młodzieży w Jaworzu;
- 8 grudnia – kiermasz adwentowy prowadzony przez Koło Zainteresowań w Jaworzu;
- 8 grudnia - nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów w Jaworzu. 
  Spotkanie seniorów w sali parafialnej w Jaworzu;
- 11 grudnia – spotkanie z marszałkiem Senatu RP Tomaszem Grodzkim w Wiśle;
- 13 grudnia – spotkanie wigilijne dla przedsiębiorców w Jasienicy; w spotkaniu uczestniczył 
  ks. A. Krzykowski;
- 15 grudnia - nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów w Jasienicy; spotkanie 
  seniorów w sali GOK w Jasienicy
- 15 grudnia – świąteczne spotkanie Koła Pań w Jasienicy;
- 19 grudnia – wigilijne spotkanie samotnych i podopiecznych opieki społecznej w Jaworzu. 
  W spotkaniu uczestniczył ks. W. Wantulok;
- 20 grudnia – proboszczowie uczestniczą w spotkaniu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 
  i Akcji Katolickiej w Jaworzu;
- 21 grudnia – Gwiazdka szkółki w Jaworzu;
- 21 grudnia – Gwiazdka młodzieży w Jaworzu;
- 22 grudnia – Gwiazdka szkółki w Świętoszówce;
- 22 grudnia – Gwiazdka szkółki w Jasienicy;
- 22 grudnia – Nasz chór uczestniczył w koncercie kolęd w Trzyńcu.
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Zamyślić się na chwilę
O wstydzie człowieka 
i Krzyżu Pana Jezusa
„Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokłada-

ją w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wsty-
du ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary.” 

Ps 25,3

Dwukrotnie użyte w wersecie słowo wstyd 
skupia moją uwagę na znaczeniu wyrazu i na-
tychmiastowych skojarzeniach. Weuję Sta-
ry Testament i odnajduję znamienny wers:  
„A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, 
lecz nie wstydzili się” (1 Mż 2,25). Kilka zdań 
później Adam tłumaczy Stworzycielowi: „Sły-
szałem Twój głos w ogrodzie, zląkłem się, 
gdyż jestem nagi, i ukryłem się” (1 Mż 3,10). 
Co stało się, że człowiek odczuwa wstyd? Do 
tej pory nagość była znakiem harmonii i za-
ufania. Grzech burzy ten stan. Wstyd staje 
się konsekwencją nieposłuszeństwa Bogu. 
Jest obecny od pradziejów i ustami proroka 
Ezechiela zapowiedziany do kresu istnienia:  
„I doszło mnie słowo Pana tej treści: (...) 
wszystkie ręce opadną i wszystkie kolana 
się ugną. Przyobleką się w wory i ogarnie 
ich drżenie, wstyd będzie na wszystkich twa-
rzach” (Ez 7,1.17.18). Na apokaliptyczną wizję 
chcę spojrzeć przez pryzmat Krzyża i nadzieję, 
którą niesie. Szczególnie bliskie są mi słowa 
pewnego komentarza do obrazu Salvadora 
Dali - „Chrystus św.Jana od Krzyża”:

„Krzyż nie dotyka ziemi, lecz jest koroną 
wszechświata, jego zwieńczeniem. Ten krzyż 
wznosi się do nieba, niosąc ze sobą całe stwo-
rzenie i doprowadza je aż do najwyższych gra-
nic. Podstawa krzyża jest zawieszona w strefie 
światła. Poza tym staje się ona tym jaśniejsza, 
im bliżej jest nieba. Jezus tego katalońskie-
go malarza jest nagi, ponieważ wziął na sie-
bie nagość, której doświadczyli w raju nasi 
pierwsi rodzice. Bóg patrzy na Jezusa, podczas, 
gdy Jezus widzi ziemię” (Jose Flores, Angela 
Chineze). Chrystus widzi człowieka. Grzech, 
wstyd - rodzą palące uczucie. Chciałoby się 

cofnąć wskazówki zegara albo wymazać jak  
w zeszycie błąd gumką, swą myśl, słowo, uczy-
nek. Jest jeszcze gorsza rzecz od wstydu. Jego 
brak. Pycha grzechu zaślepia do tego stopnia, 
że człowiek widzi siebie samego bez skazy...
Wtedy nie ma uczucia palącego upokorzenia 
i poczucia winy. Jest samousprawiedliwienie. 
Ślepota. Ułuda.

Obnażony Chrystus, Jego otwae ramiona, 
a nawet otwae dłonie – z obrazu ekscentrycz-
nego malarza – są efektownym studium jego 
aystycznej wizji. Najbardziej wymownym 
Słowem Boga jest wydarzenie Golgoty. To 
esencja miłości Boga do człowieka. To jest coś, 
co nadaje sens życiu i nagradza nadzieją.

Zaiste, wszyscy, którzy 
nadzieję pokładają w Tobie, 
nie zaznają wstydu. Zaznają 
wstydu ci, co bez przyczyny 
nie dochowują wiary.

Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk
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Okruchy sztuki
MOC MODLITWY

Podczas największej próby Chrystusa,  
w jego ziemskim życiu, zabrakło przy nim mo-
dlitwy bliskich. Był to czas tuż przed Jego wy-
daniem, gdy trzykrotnie prosił swych uczniów 
o wspólną modlitwę i trzykrotnie doznawał 
zawodu. W Ewangelii Marka czytamy:

„Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwa-
nego Getsemane, i mówi do uczniów: Siądź-
cie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się 
modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch sy-
nów Zebedeuszowych, i począł się smucić  
i trwożyć. Wtedy mówi do nich: Smętna jest 
dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu i czu-
wajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, 
upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: 
Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kie-
lich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako 
Ty. I wrócił do uczniów, i zastał ich śpiących,  
i mówił do Piotra: Tak to nie mogliście jednej 
godziny czuwać ze 
mną? Czuwajcie  
i módlcie się, aby-
ście nie popadli  
w pokuszenie; duch 
wprawdzie jest 
ochotny, ale ciało 
mdłe. Znowu po 
raz drugi odszedł  
i modlił się, mó-
wiąc: Ojcze mój, 
jeśli nie może mnie 
ten kielich minąć, 
żebym go pił, niech 
się stanie wola 
twoja. I przyszedł 
znowu, i zastał ich 
śpiących, albo-
wiem oczy ich były 
obciążone. I zosta-
wił ich, znowu od-
szedł i modlił się 
po raz trzeci tymi 
samymi słowami. 

Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: 
Śpijcie dalej i odpoczywajcie, oto nadeszła 
godzina i Syn Człowieczy będzie wydany  
w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy; oto 
się zbliża ten, który mnie wyda”.

Zawsze czułam żal i współczucie, czytając 
ten fragment ewangelii. Jak musiał się czuć 
Jezus w momencie, gdy prosił swoich naj-
bliższych uczniów o wsparcie? W czasie, który 
był dla niego najcięższą próbą, gdy „począł 
się smucić i trwożyć”. Nieczęsto znajdujemy  
w Biblii słowa opisujące, jak Jezus się boi, 
zwykle to On mówi „nie trwóżcie się”. Był to 
jednak także czas próby dla uczniów, próba ich 
wierności i wiary. Zapewne ich modlitwa nie 
zmieniłaby biegu rzeczy. Jezus wiedział o tym, 
jednak było dla niego ważne, aby otrzymać 
od uczniów wsparcie w momencie próby. Być 
może to było najważniejsze, aby mógł poczuć 
moc ich modlitwy, która pomogłaby mu sta-
wić czoła temu, co ma się wydarzyć u kresu 
Jego ziemskiego życia. Jednak właśnie wtedy 
uczniowie zawiedli.  
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Ten zagadkowy i dramatyczny moment 
przedstawiony jest przez włoskiego malarza 
Andrea Mantegna na obrazie zatytułowanym 
„Modlitwa w Ogrójcu”. Chrystus modli się, 
patrząc w niebo, gdzie widać anioły przedsta-
wione jako małe dzieci (jak to było popularne 
w sztuce renesansowej). Wszystkie elemen-
ty mają tutaj znaczenie symboliczne, anioł-
ki trzymają w rękach symbole Męki Pańskiej 
m.in. krzyż, który jak wyrocznia pojawia się 
nad Jezusem. Poniżej wzniesienia leżą śpiący 
uczniowie. Z kolei na dalszym planie widać za-
powiedź tego, co ma się wkrótce wydarzyć – 
to Judasz zbliża się z żołnierzami, którzy mają 
pojmać jego Mistrza. W tle rozpościera się wi-
dok na miasto – miejsce, w którym dokona się 
sąd. Ważne są także detale. Z prawej strony 
obrazu można zauważyć zwalony pień drze-
wa, a tuż obok drzewo zdrowe, wypuszczające 
zielone liście. Powalone, mawe drzewo sym-
bolizuje grzech, a wyrastające nad nim zdrowe 
– Zbawienie i Zmawychwstanie. Są tu jeszcze 
drobniejsze znaki, które nawet trudno zauwa-
żyć. Na gałęzi siedzi sęp – symbol złej nowiny, 
poniżej drzewa stoją pelikany, które oznaczają 
ofiarę Chrystusa, a na ścieżce można zauważyć 
króliki, które symbolizują ludzkie dusze pra-
gnące wznieść się do nieba. Obraz ten znajdu-
je się w National Gallery w Londynie, a na 
stronie internetowej galerii (https://www.na-
tionalgallery.org.uk/paintings/andrea-mante-

gna-the-agony-in-the-garden) można obejrzeć 
jego kopię także w powiększeniu i przyjrzeć się 
wszystkim detalom tego dzieła.

Chrystus trzykrotnie wraca do uczniów. 
Gdy zwraca się do nich po raz pierwszy, wy-
daje się, że mówi z żalem „Tak to nie mogli-
ście jednej godziny czuwać ze mną?”. Kolej-
nym razem nic już nie mówi. W jego ostatnich 
słowa pobrzmiewa groza „Śpijcie dalej i odpo-
czywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Czło-
wieczy będzie wydany w ręce grzeszników.” 
Tak jakby mówił „śpijcie, teraz to już nie ma 
znaczenia”. W starych przekładach Biblii znaj-
dujemy sformułowanie „I takżeście nie mogli 
jednę godzinę czuć ze mną?”. Przypomina to 
o wspólnym pochodzeniu słów „czuć” i „czu-
wać”, które w tym kontekście można by rozu-
mieć jako „współodczuwać”, czyli „czuć razem 
ze mną, to co ja”. Wskazuje to na wspierającą 
moc modlitwy. Nie chodzi o działanie cudów, 
ale o moc wsparcia i współodczuwania, która 
może pomóc w przejściu przez trudne chwile  
i doświadczenia. Taka modlitwa jest istotna 
nawet w chwilach, gdy wy-
daje się, że nie możemy nic 
zrobić, aby komuś pomóc.

Małgorzata Łuczyna
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Małe studium biblijne
Hagar - 

matka Ismaela - 
protoplasty ludów 

arabskich
1 Mż 16, 1-6

Musimy sobie przypomnieć pewne praw-
dy, m.in. tę, że Biblia ukazuje nam Boże dzia-
łanie mające na celu przeobrażenie skażonej 
grzechem ludzkości, doprowadzenie do na-
wrócenia, czyli powrotu do Boga. Dlatego też 
obraz Abrahama ukazany jest bez retuszu i za-
wiera opisy zwyczajów tamtej epoki. Uświa-
domić też sobie musimy, że w czasach Abra-

hama nie znano jeszcze Dekalogu i dlatego 
Abram, tak jak i inni nomadowie, kierował się 
wschodnim prawem zwyczajowym, którego 
formę spisaną znajdujemy w Kodeksie Ham-
murabiego.

W owym czasie o pozycji, waości i zna-
czeniu kobiety świadczyła ilość potomstwa, 
zwłaszcza płci męskiej. Jedynym przeznacze-
niem kobiety było małżeństwo i rodzenie 
dzieci. Kobieta zdobywała poważanie i wyso-
ką pozycję dopiero wtedy, gdy urodziła syna. 
Bezpłodność uważano za nieszczęście (1 Mż 
30,1), karę Bożą, hańbę (1 Mż 30,23). W pierw-
szym wierszu naszego fragmentu czytamy  
„A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie-
ci”. Brak potomstwa był nie tylko dla Abrama, 
ale i dla Sary tragicznym położeniem i wielkim 
dramatem. W tamtych czasach jedynym praw-
nym sposobem dla bezpłodnej żony chcącej 
mieć potomstwo było oddanie mężowi swej 
służącej za żonę, by ta dla swej pani rodziła 
dzieci. (Pamiętajmy, że wtedy dopuszczalne 
było wielożeństwo). Saraj za dobrą kandydat-
kę na zastępczą matkę i urodzenie zdrowego 
syna uznała egipską niewolnicę Hagar, której 
zresztą nie pytała o zdanie ani też o zgodę. 
Pani kazała a służąca musiała, zresztą takie po-
lecenie nobilitowało służącą. Stawała się wte-
dy zastępczynią swej pani. Jej dzieci, rodzone 
na kolanach pani, były własnością pani, która 
w ten sposób adoptowała rodzące się dziec-
ko i pozbywała się hańby (1 Mż 30,3). Przede 
wszystkim z powodu poczucia hańby Sara 
stwierdziwszy, „oto Pan odmówił mi potom-
stwa”, zaczęła działać, „dopomagając” Bogu  
w wypełnieniu obietnicy narodzin syna. Wy-
szła z propozycją, by Abram udał się do jej 
osobistej służącej Hagar i z nią spłodził dziec-
ko, „wepchnęła” Abrama w ramiona i łoże 
Hagar. Działanie to było zgodne z obowiązu-
jącymi wtedy zwyczajami i prawem, ale nieak-
ceptujące Bożą zapowiedź. Trzeba podkreślić, 
że podobnie jak Adam w raju Ewę, tak teraz 
„Abram zaś usłuchał głosu Saraj”, czyli zgo-
dził się na takie rozwiązanie. Oboje nie wie-
dzieli, że Boga nie trzeba wyręczać w realizacji 
Jego zamierzeń, którym było m.in. dać potom-
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ka Abramowi z łona Sary. Syn Hagar nie mógł 
być i nie był synem obietnicy, dlatego ich czyn 
był czynem zniecierpliwienia, desperacji i sła-
bej wiary. Wiemy, że wiara jest cierpliwym 
oczekiwaniem. To wydarzenie świadczy, że 
wiara Abrahama jeszcze się kształtowała. Je-
steśmy nieraz podobni do Sary i Abrama. Nie 
umiemy się doczekać wysłuchania naszych 
próśb, obietnic Boga i chętnie byśmy Mu po-
mogli, a i nieraz ponaglali w wykonaniu za-
mierzeń względem nas. Zwłaszcza gdy chodzi 
o sprawy doczesnego szczęścia i pomyślności. 

„Pomagając” Bogu, Abraham współżył  
z Hagar, a współżyciu temu Bóg pobłogosła-
wił i Hagar zaszła w ciążę. Ten stan obudził 
u niej radość, co jest zrozumiałe, ale także złe 
stany, takie jak dumę i pogardę względem 
Sary. Czytamy, że „zaczęła pogardzać panią 
swoją” (w.4), czyli czuła się „lepszą”, bardziej 
waościową od swej pani. Tak często bywa, że 

zaszczyty, godności powodzenie, przewracają 
ludziom w głowie (Mk 10,44), budzą złe emo-
cje, pychę, zarozumiałość, pogardę wobec in-
nych (np. wypowiedź sprzed ponad trzydziestu 
lat „rząd się jakoś wyżywi”). Chrześcijanin każ-
dy zaszczyt winien traktować jako powołanie 
do służby, co wyklucza pychę, zarozumiałość  
i dumę. Postawa Hagar względem Sary ostrze-
ga nas przed pychą, zarozumialstwem, oka-
zywaniem pogardy i innym niewłaściwym 
postępowaniem. Postawa Sary też ma wiele 
skaz. Sara, co mnie dziwi, oskarża Abrahama: 
„krzywdy mojej tyś winien”. Przecież sama 
namówiła i popchnęła Abrahama do łoża Ha-
gar. Czy tutaj nie widzimy metody działania 
szatana? Namawia do zła a potem oskarża. Czy 
Abraham nie karcił Hagar za jej zachowanie 
względem Sary? Ze słów skargi Saraj można 
wywnioskować, że Abram był wyrozumiały 
i łagodny dla postępowania Hagar ze wzglę-
du na to, że spełniała jego marzenie – dawała 
mu potomka. Było to złe postępowanie, a ta-
kie trzeba z miłością napominać. Abram, jako 
głowa rodu, nie utrzymał w rodzinie należyte-
go współżycia i wzajemnego traktowania się. 
Ukaranie Hagar było zgodne z prawem obo-
wiązującym na Bliskim Wschodzie, Sara miała 
prawo zdegradować ją do stanu niewolnicy. 
Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób chcia-
ła ją upokorzyć. Możemy się domyślać, że  
w nerwach złości, zazdrości, chciała „wyżyć 
się” na Hagar i ponad miarę ją ukarać. Brakło 
jej nie tylko ewangelicznego „zło dobrem zwy-
ciężaj”, ale i przestrzegania prawa Hammura-
biego „oko za oko”. Postawa Sary ostrzega nas 
przed oddaniem się złym emocjom - gniewo-
wi, złości, rozdrażnieniu, zazdrości, gdyż są to 
źli doradcy uczynków ciała (Galacjan 5, 20-25).

Postawa Sary najprawdopodobniej dopro-
wadziła Hagar do granic wytrzymałości psy-
chicznej, do desperacji, skoro uciekła pomi-
mo swojej ciąży, braku zapewnienia ochrony  
i opieki. Ludzie uważający się za pokrzywdzo-
nych uciekają, zmieniają zakład pracy, szkołę. 
Dzieci często uciekają do „swojego azylu” lub 
też i z domu. Sytuacja ta zwraca uwagę na za-
chowanie umiaru w karaniu, jak uczy nas ap. 
Paweł w Ef 6,4: „a wy, ojcowie, nie pobudzaj-
cie do gniewu dzieci swoich, lecz napominaj-
cie i wychowujcie je w karności, dla Pana”.
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1 Mż 16, 7-16

Zdesperowana Hagar, bez żadnej ochrony, 
bagażu i sprzętu zapewniającego chociaż mini-
mum bytowe, uciekała zapewne w kierunku 
swojej ojczyzny - Egiptu. Życie toczy się tam, 
gdzie jest woda. Miasta Biała i Bielsko powsta-
ły nad rzeką Białką, a nie np. nad Kamieniczan-
ką czy Jasieniczanką, bo jest ona rzeką mającą 
więcej wody. Osiedla ludzkie, miasta zawsze 
powstawały tam, gdzie była woda, studnie. 
Wszelkie szlaki handlowe zmierzały od stud-
ni do studni. Właśnie przy źródle na pustyni, 
nazwanym później studnią, czyli w oazie, przy 
drodze do Sur biegnącej koło przesmyku Su-
eskiego, anioł Pański znalazł Hagar. Tą drogą 
maszerowali także Izraelici po wyjściu z Egiptu. 
Narrator nie podaje nam żadnych szczegółów 
dotyczących stanu fizycznego czy psychicznego 
Hagar. Nie podaje żadnych szczegółów jej wę-
drówki. Samotna niewiasta, w dodatku brze-
mienna, musiała dziwić każdego człowieka.  
W owych czasach nie do pomyślenia było, 
aby kobieta mogła bez mężczyzny (męża, bra-
ta, ojca) samotnie podróżować. Anioł Pański, 

a z dalszego kontekstu wynika, że Hagar wi-
dzi w nim samego Boga, rozpoczyna rozmowę 
z Hagar. Hagar słyszy pytanie: „Niewolnico 
Hagar skąd przychodzisz i dokąd idziesz?” 
Takie słowa świadczą o przyjaznym i życzli-
wym nastawieniu rozmówcy, ale Hagar bez 
wątpienia była zaskoczona tym, że posłaniec 
Boży zwrócił się do niej jej imieniem. Nie jest 
nieznaną, co być może ją - o ile nie przeraziło 
- to zadziwiło. Natychmiast przypomina nam 
się inna studnia i inna niewiasta - Samarytan-
ka. Jezusowi znane jest jej położenie, sytuacja. 
To, co być może chciałaby ukryć, jest znane  
i niemożliwe do ukrycia. Hagar szczerze Nie-
znajomemu odpowiada: „Uciekłam przed pa-
nią moją Saraj”. Przypomina nam się też inne 
pytanie: „Kainie, gdzie jest brat twój Abel” 
i w przeciwieństwie do Kaina Hagar udziela 
szczerej odpowiedzi. 

Studnia, źródło wody jest miejscem odno-
wy, orzeźwienia, odpoczynku. Pamiętam, że 
jako młodzieniec z rodzinnego domu piechotą 
chodziłem koło lotniska do cioci do Jaworza. 
Przed lotniskiem był wiejski dom, a przy nim 
studnia. Tam, za zgodą właścicieli, nabierałem 
wiadrem wodę, siadałem, piłem ją i odpoczy-
wałem. Później udawałem się dalej. Taki od-
poczynek w wędrówce to czas na przemyśle-
nia, wspomnienia.

Hagar przy studni szukała orzeźwienia, od-
nowy. Pewnie tam „wejrzała w siebie”, za-
stanowiła się nad swoim położeniem. Każdy 
potrzebuje studni, źródła odświeżenia, ochło-
dy, odnowy, zastanowienia. W pędzie życia, 
emocji zakręcamy się w spirali. Każdy popeł-
nia błędy, jednak często - jak Hagar - nie chce-
my się do nich przyznać, nie chcemy nieść ich 
konsekwencji. Hagar uznała, że najlepszym 
wyjściem w jej sytuacji będzie ucieczka. Czy 
człowiek może uciec przed własnymi my-
ślami, wydarzeniami i słowami zapisanymi  
w pamięci? Czy ucieknie przed sumieniem? Czy 
uciekniemy przed Bogiem? Psalmista mówi  
Ps 139, 7-10. Prędzej czy później znajdziemy się 
na pustyni życia, gdzie dopadną nas myśli, su-
mienie. Padnie pytanie: „Skąd i dokąd zmie-
rzasz”, co dalej. Często nie wiemy jak odpo-
wiedzieć na to pytanie, nie wiemy, co zrobić, 
jak postąpić. Najlepsze rozwiązanie dla nas 
zna Bóg. Dostrzega niedolę, położenie człowie-
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ka. Mówi, co mamy robić, jak żyć, jak postę-
pować. On odnajduje człowieka i, mimo jego 
winy, pomaga rozwiązać problem. Powiedział 
też Hagar, co ma zrobić: „Wróć do swej pani  
i oddaj się pod jej władzę!.” Oznaczało to uzna-
nie Saraj za żonę Abrama i panią, a także moż-
liwość zabezpieczenia wychowania i bytu jej 
syna. Jak wiemy z dalszego biegu wydarzeń, 
Hagar była posłuszna nakazowi Pańskiemu  
i niejednego współczesnego człowieka tym 
posłuszeństwem mogłaby zawstydzić.

Bóg poinformował Hagar o swojej łasce wy-
rażonej w jej licznym potomstwie, czyli udział 
w błogosławieństwie udzielonym Abramowi, 
przy czym warunkiem jest pozostanie z nim 
w łączności. W ten sposób Abram staje się oj-
cem wielu narodów. Bóg objawił także Hagar, 
że urodzi syna oraz jego przyszłość. Kazał mu 
nadać imię Ismael, czyli Bóg wysłuchał, co mo-
gło być formą dziękczynienia za wysłuchanie 
wołania zanoszonego w ucisku i uratowanie 
życia. Będzie żył na wolności jak dziki osioł, 
czyli swobodnie, agresywnie, tak jak to znajdu-
jemy w Księdze Joba Jb 39,5-8. Posłaniec zapo-
wiada, że będzie on Beduinem, a ci ze stepów 

arabskich są odporni na zmęczenie, zadowo-
leni z drobnych rzeczy, cieszący się widokami 
przyrody, niechcący mieć domu poza pustynią. 
Nie mają nad sobą żadnego pana. W swoich 
żyłach ma gorącą krew, szybko wybucha gnie-
wem. Nawet z najbliższymi żyje w waśniach. 
Ta zapowiedź nie była przekleństwem, lecz do-
wodem opieki Boga nad Hagar i jej synem, bo 
„Pan usłyszał o niedoli twojej” (w.11).

Rozmowa Boga z Hagar, Jego pytanie „skąd 
i dokąd idzie”, polecenie, zapowiedź przy-
szłości, zainteresowanie Boga jej problemem 
obudziła w Hagar wiarę, zaufanie. Nazwała 
Go „Tyś Bóg, który mnie widzi.” Wyznała, że 
Bóg wszystko widzi i o wszystko się troszczy. 
Bóg, który widzi zarówno grzech człowieka, 
jak i jego zniewolenie, niedolę, przychodzi mu 
z pomocą - krzyżem Jezusa Chrystusa wyry-
wającym z niewoli zła, szatana. Wyprowadza 
człowieka z niedoli, z jego trosk, kłopotów, jak 
mówi Psalmista 121,4-5 „oto nie drzemie ani 
nie zasypia stróż Izraela.”

Nie wiemy, jaką wewnętrzną walkę toczy-
ła Hagar, ale wiedząc już, że Bóg ją zna i jej 
nie opuści, wróciła do Abrahama i Sary. Tam, 
prawdopodobnie na kolanach Sary, urodziła 
syna Abramowi, któremu ten zgodnie z w. 11 
nadał imię Ismael. Trzeba zauważyć, iż nie wy-
mienia się tutaj imię Saraj, a więc Isamel nie 
jest tutaj przedstawiony jako adoptowany syn 
Abrama i Sary, lecz jako rodzony syn osiem-
dziesięciosześcioletniego Abrama i Hagar.

Czy dostrzegamy bliskość Boga? Czy wiemy, 
że On widzi nasze położenie, myśli, czyny? Czy 
ufasz, że On nie śpi? Czy zasta-
nawiasz się nad tym, „skąd i 
dokąd zmierzasz”?

ks. Andrzej Mendrok

Literatura:
Ks. dr Stanisław Łach. Księga Rodzaju. Palloti-
num Poznań 1962
Ks. Jacek Lemański. Księga Rodzaju. Tom I, 
część 2. Edycja Świętego Pawła. Częstochowa 
2014
Ks. Manfred Uglorz. Śladem Ojca Wiary. Jasie-
nica 2013
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Główne artykuły wiary
Geneza 

Wyznania augsburskiego
W bieżącym roku obchodzimy 490 rocznicę 

odczytania na Sejmie w Augsburgu Wyznania 
augsburskiego, podstawowego pisma wyzna-
niowego zreformowanego Kościoła w Rzeszy 
Niemieckiej. Po 500-tnej rocznicy Reformacji 
wao przypomnieć sobie, jak doszło do napi-
sania Wyznania augsburskiego i do jego od-
czytania 25 czerwca 1530 roku. 

Reformacja w XVI wieku w Europie była 
zjawiskiem złożonym i nieuniknionym. Chrze-
ścijaństwo w ciągu piętnastu wieków miało 
przemożny i decydujący wpływ w Europie 
na jej kulturę i obyczajowość. Kształtowało 
ono formację średniowiecznych społeczeństw, 
chociaż nie zawsze zgodnie z ewangelicznym 
ideałem życia. Na przełomie XV i XVI wieku 
ujawnione zostały z całą wyrazistością roz-
bieżności pomiędzy treścią ewangelii a rosz-
czeniami i zaniedbaniami hierarchii kościelnej. 
Mając na uwadze jedno z właściwych zadań 
ewangelii Jezusa Chrystusa i o Jezusie Chry-
stusie, a mianowicie jej moc kościelnotwórczą, 
zrozumiała staje się reakcja reformatorów na 
istniejące porządki w średniowiecznym, pa-
pieskim Kościele. Reformacja wyrosła z au-
tentycznej troski o właściwe oblicze Chrystu-
sowego Kościoła, u jej podstaw leży poznanie 
i przeżycie ewangelii o łasce Bożej. Posłuszeń-
stwo prawdzie było motorem działania ks. 
Marcina Lutra i jego przyjaciół, a celem odno-
wienie chrześcijańskiego Kościoła według za-
sad słowa Bożego.

1. 
Stan pobożności chrześcijańskiej 

u schyłku średniowiecza

Jak wielka była przepaść pomiędzy co-
dziennym życiem ludu, pobożnością, moralno-
ścią oraz znajomością podstawowych prawd 
Bożych a wymaganiami stawianymi Kościo-
łowi przez jego Pana, świadczą wymownie 
słowa z przedmowy Lutra do Małego Kate-

chizmu: „Do ułożenia 
tego Katechizmu, czyli 
nauki chrześcijańskiej, 
w zwięzłej, prostej, zwy-
kłej formie zmusiła  
i skłoniła mnie krzyczą-
ca, rozpaczliwa potrze-
ba, z jaką się ostatnio 
spotkałem, gdy byłem 
również wizytatorem. 
Pożal się Boże, jakiejże to 
nędzy się napatrzyłem! 
Prosty lud, szczególnie po 
wsiach, nie zna w ogóle 
nauki chrześcijańskiej,  
a wielu proboszczów, 
niestety, jest zupełnie 
niezdatnych i niezdol-
nych do nauczania. Nie-
mniej wszyscy chcą być 
nazwani chrześcijanami, 
chrzczeni i przystępować 
do Wieczerzy Świętej. A przecież nie umieją 
ani Ojczenasza, ani wyznania wiary lub dzie-
sięciu przykazań; żyją sobie jak kochane zwie-
rzątka i nierozumne świnki, a odkąd pojawiła 
się ewangelia, nauczyli się znakomicie, po mi-
strzowsku nadużywać wszelkiej wolności”.

A przecież od przybicia w 1517 roku 95. tez 
na temat odpustów na drzwiach kościoła zam-
kowego w Wittenberdze, przez augustiańskie-
go mnicha Marcina, do napisania i wydania 
katechizmów minęło prawie dwanaście lat  
i w tym okresie na niwie kościelnej wiele się 
wydarzyło. 

2. 
Początki odnowy

W 1520 roku Luter wydał trzy podstawo-
we pisma reformatorskie, a mianowicie: „Do 
szlachty chrześcijańskiej narodu niemiec-
kiego o poprawie stanów chrześcijańskich”,  
„O babilońskiej niewoli Kościoła” i „O wol-
ności chrześcijaństwa”. Filip Melanchton  
w 1521 roku wydał swoje „Loci communes”, 
w których zawarł podstawowe prawdy nauki 
teologicznej, wywierając tym samym przemoż-
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ny wpływ na dalszy bieg myśli reformacyjnej. 
We wrześniu 1522 roku światło dzienne ujrzało 
dzieło Lutra, będące owocem pobytu na War-
tburgu od 4 maja 1521 do 1 marca 1522 roku,  
a mianowicie niemieckie tłumaczenie Nowe-
go Testamentu. 

Ale nie wszystko, co było owocem średnio-
wiecznej myśli teologicznej, było godne potę-
pienia. Wielce wymowna była monumentalna 
sztuka sakralna, budząca podziw i poszanowa-
nie jeszcze po tylu wiekach. Szereg środowisk 
opanował późnośredniowieczny ruch religijny 
(Devotio moderna), którego członkowie, tzw. 
Bracia Wspólnego Życia zobowiązani byli do 
pielęgnowania serdecznej pobożności i osobi-
stego obcowania z Pismem Świętym. Jednak-
że nie najlepiej przedstawia się ogólny obraz 
religijności późnośredniowiecznego społeczeń-
stwa, co począwszy od badań podjętych przez 
rzymskokatolickiego historyka Józefa Loza,  
a opublikowanych w czasie II wojny świato-
wej, uznaje również ogromna większość histo-
ryków Kościoła rzymsko-katolickiego. 

Wspomnieć też należy liczne wydania Biblii.
Wielowiekowe zaniedbania, których nie 

można było odrobić w ciągu kilku lat, spędza-
ły sen z oczu Reformatorów. Zgodnie z biblij-
nym poleceniem: „wykupujcie czas” (Ef 5,16), 
należało dać ludowi do ręki zwięzły wykład 
podstawowych zasad wiary i życia chrześcijań-
skiego. Ogromne rzesze ludzi, tylko z imienia 
chrześcijańskie, jak najszybciej należało schry-
stianizować w duchu nie średniowiecznego 
ideału pobożności, lecz Chrystusowej ewange-
lii. Doraźnym środkiem prowadzącym do tego 
celu miały być katechizmy Lutra.

Katechizmy Lutra nie mogły w pełni spro-
stać temu zadaniu. Luter kładł w nich nacisk 
na właściwe ukierunkowanie życia chrześci-
jańskiego. Pedagogiczny charakter katechi-
zmów nie predestynował ich do roli probierza 
wierności duchowi reformacji wittenberskiej. 
Odnowienie życia chrześcijańskiego, opae na 
zasadach słowa Bożego, należało ukierunko-
wać, ująć w pewne ramy, aby wolność, którą 
zwiastowała i przynosiła ewangelia, nie prze-
kształciła się w anarchię. Ruch inspirowany 
przez ks. Marcina Lutra nie był już w owym 
czasie jednolity. Proboszczowie i kaznodzie-
je nie zawsze byli należycie zorientowani, co 

właściwie głosił wittenberski profesor, doktor 
Luter. Odczuwano naglącą potrzebę dokumen-
tu, który byłby miernikiem prawowierności, 
jak również dokumentu konsolidującego coraz 
bardziej rozszczepiający się ruch reformacyj-
ny. Dokument ten miał być pewnego rodza-
ju wyznaniem (credo) ewangelickich stanów  
w Niemczech. Wymogów tych nie spełniało 
żadne z dotychczasowych pism reformacyj-
nych. Nie spełniały ich również „Loci com-
munes” Filipa Melanchtona. Nie były one 
bowiem oficjalnym dokumentem zreformowa-
nego Kościoła w Niemczech, a jedynie akade-
mickim wykładem nauki biblijnej. Istniała sil-
na wewnętrzna potrzeba samookreślenia, aby 
bez przeszkód mogła być nadal prowadzona 
rechrystianizacja społeczeństwa niemieckiego.   

Ewangelicy odczuwali również nieodpaą 
potrzebę składania świadectwa o swoim po-
znaniu ewangelii wobec wszystkich stanów 
niemieckich. Wynikała ona z posłuszeństwa 
wobec ewangelii, jak również z konieczno-
ści obrony przed atakami i niewybrednymi 
oszczerstwami scholastycznych teologów.

3. 
Dążenie do określenia tożsamości

Po latach, nie zawsze systematycznie pro-
wadzonej polemiki religijnej, nadszedł czas 
wyraźnego określenia swojego stanowiska, 
tym bardziej, iż Luter i jego zwolennicy zdecy-
dowanie twierdzili, że nie zwiastują nic, co nie 
byłoby zgodne ze słowem Bożym lub w co nie 
wierzyłby apostolski Kościół. Należało przeto 
przedstawić jasny i klarowny wykład nauki 
ewangelickich Kościołów, złożyć miarodaj-
ne świadectwo wiary wobec wszystkich, aby 
wypełnione zostało polecenie Pana Kościoła, 
Jezusa Chrystusa: „…będziecie mi świadka-
mi” (Dz 1,8) oraz uzasadnić przekonanie Lutra  
i jego zwolenników, że ewangelickie społecz-
ności nie są nowymi, lecz zreformowanymi 
lokalnymi Kościołami, spadkobiercami apo-
stolskiej wiary. Powstanie dokumentu – wy-
znania, było wymogiem chwili, do którego 
jednak nie mogło dojść samorzutnie. Mógłby 
on wtedy nie spełniać wszystkich warunków. 
Do przygotowania takiego dokumentu zmu-
sił ewangelików bieg wydarzeń. Dokument 
ten stał się dzieckiem historii, której panem 
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jest Bóg. I historia uczyniła z niego na arenie 
polityczno-narodowej prawdziwe wyznanie 
ewangelickich stanów Rzeszy. Dokument, któ-
ry miał spełniać wszystkie wyżej wymienione 
wymogi, a więc miał być świadectwem wiary 
nie tylko Reformatorów, lecz również ewan-
gelickich Kościołów, miał konsolidować i in-
tegrować ruch reformacyjny oraz być probie-
rzem i miernikiem prawowierności. Wyznanie 
augsburskie było odczytane 25 czerwca 1530 
roku na sejmie w Augsburgu wobec cesarza 
Karola V, zgromadzonych książąt i przedstawi-
cieli miast.

4. 
Bezpośrednia przyczyna genezy Wyznania 

augsburskiego

Za bezpośrednią przyczynę napisania Wy-
znania augsburskiego należy uznać sytuację, 
jaka wytworzyła się po ogłoszeniu decyzji ce-
sarza Karola V w sprawie zwołania sejmu Rze-
szy w Augsburgu. Została ona ogłoszona

21 stycznia 1530 roku. 
Karol V zdecydował się 
na zwołanie sejmu w ob-
liczu niebezpieczeństwa 
grożącego chrześcijań-
skiej Europie, szczególnie 
dziedzicznym ziemiom 
Habsburgów, ze strony 
Turcji, będącej w owym 
czasie ostoją islamu. Potę-
ga Turcji, uosobienie ma-
hometanizmu w oczach 
chrześcijańskiej Europy, 

była rzeczywistym zagrożeniem dla rozbi-
tego wewnętrznie cesarstwa niemieckiego.  
W 1529 roku sułtan Sulejman zajął Węgry. Ka-
rol V ukoronowany 
w Bolonii na cesarza 
Świętego Cesarstwa 
Narodu Niemiec-
kiego przez papie-
ża Klemensa VII, 
z którym pojednał 
się po latach otwar-
tej walki, nie czuł 
się dość silny, aby 
przeciwstawić się 
Turcji bez pomocy 

książąt ewangelickich. Pragnął zjednać sobie 
ich przychylność i zapewnić militarną pomoc. 
Zdecydował się przeto na rozpatrzenie kwestii 
religijnych. Skłonny był jednak, mimo wszyst-
ko, potraktować je z góry, jak zawsze to czynił. 
Nakazać milczenie, nie wdając się w żadne de-
baty i zachować się jak dobry syn rzymskiego 
Kościoła. Przed rozpoczęciem sejmu kwestia 
turecka nakazywała ostrożność. Zapowiedział 
więc rozpatrzenie kwestii religijnej w duchu 
„miłości i dobroci”.

Ewangelicy po-
stanowili przed-
stawić na sejmie 
swoją listę kwestii 
spornych. Przeby-
wający w Torgawie 
książę Jan, elektor 
saski, otrzymawszy 
cesarskie zaprosze-
nie na sejm w Augs-
burgu, listem z dnia 
14 marca 1530 roku 
polecił Marcinowi 
Lutrowi, Filipowi 
Melanchtonowi, Ju-

stusowi Jonasowi oraz Janowi Bugenhageno-
wi opracowanie dokumentu, który miał przed-
stawić ich pogląd na sporne kwestie religijne. 
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Książę Jan otrzymał projekt takiego doku-
mentu opracowanego przez wittenberskich 
teologów jeszcze w marcu. Dokument ten po-
myślany był jako apologia, obrona Lutra i jego 
zwolenników. Nazwany został Artykułami tor-
gawskimi. W Artykułach torgawskich omó-
wiono główne nadużycia w Kościele, a między 
innymi sprawę małżeństwa księży, spowiedzi, 
mszy, kultu świętych, dobrych uczynków.

Po spotkaniu w pierwszych dniach maja po-
słów księcia Jana z Karolem V w Innsbrucku  
i odrzuceniu przez cesarza przedstawionych 
mu Artykułów szwabachskich stało się jasne, 
że cesarz nie chciał być bezstronnym sędzią  
w spornych kwestiach, lecz wszystkie chciał 
rozstrzygnąć z pozycji cesarskiego autorytetu, 
według własnego uznania, aby udokumento-
wać swoją wierność Kościołowi rzymskiemu. 
Rychło też miało się okazać, że cesarskie przy-
rzeczenie o rozpatrzeniu kwestii religijnych  
w duchu „miłości i dobroci” było pustą obiet-
nicą.

Książę Jan polecił udać się na sejm do Au-
gsburga teologom wittenberskim, należało się 
bowiem liczyć z kontrowersją i dysputą teo-
logiczną. Luter nie mógł udać się do samego 
Augsburga, ponieważ sejm w Wormacji w 1521 
roku, po opuszczeniu go przez większość ksią-
żąt przychylnych reformie Kościoła, ogłosił 
mnicha Marcina Lutra banitą. I chociaż wy-
roku sejmu nigdy nie udało się zrealizować, 
ze względu na popularność Lutra wśród ogółu 
społeczeństwa niemieckiego i poparciu elekto-
rów saskich, to jednak byłoby zuchwalstwem 
ze strony Lutra i jego możnych protektorów 
znaleźć się banicie w bezpośredniej bliskości 
cesarza. Luter pozostał na zamku w Koburgu, 

leżącym jeszcze na terenie posiadłości księcia 
Jana. Był więc odpowiednio daleko, by nie 
drażnić cesarza Karola V, ale też dość blisko, 
aby móc służyć radą i pomocą teologom wit-
tenberskim, znajdującym się w Augsburgu.

5. 
Przygotowania do spotkania w Augsburgu

Rzymski obóz zachowawczy dobrze przy-
gotował się do walnej rozprawy ze zwolen-
nikami reform w Kościele. Główny adwer-
sarz Lutra, Jan Eck z Ingolstadtu przygotował  

i opublikował 404 
aykuły, w któ-
rych zebrał błęd-
ne – jego zdaniem 
– wypowiedzi  
z pism reformato-
rów: Zwingliego, 
Oekolampadiusa, 
Carlstadta, głów-
nie jednak Melan-
chtona i Lutra. Ton 
elaboratu Ecka 
był napastliwy  
i obraźliwy. Me-
lanchton zapoznał 
się z nim dopie-
ro po przybyciu 

do Augsburga. Ewangelicy znaleźli się więc  
w bardzo trudnej sytuacji. Artykuły torgaw-
skie okazały się niewystarczające, a Aykuły 
szwabachskie wcześniej już zostały odrzuco-
ne przez cesarza. Należało niezwłocznie przy-
stąpić do opracowania nowego dokumentu,   
w którym nie tylko wskazano by na nadużycia  
w Kościele i potrzebę reformy szeregu instytu-
cji religijno-społecznych, lecz który byłby także 
pozytywnym wykładem nauki Reformatorów.

Filip Melanchton zabrał się energicznie do 
pracy. Pomocne mu w tym były niedawno, 
bo w marcu opracowane Aykuły torgawskie, 
jak i inne, przede wszystkim Aykuły szwa-
bachskie opracowane przez teologów wit-
tenberskich na podstawie pisma Lutra z 1528 
roku i pisma O Wieczerzy Świętej przeciwko 
nauce szwajcarskiego reformatora U. Zwin-
gliego, a mającego charakter osobistego wy-
znania Lutra. Pismo to przy pracy nad nowym 
kształtem dokumentu opracowywanego już  
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w Augsburgu, było jakby miernikiem wier-
ności Lutrowi. Artykuły szwabachskie, opra-
cowane właściwie przez Filipa Melanchtona 
przy czynnym współudziale Lutra i innych 
teologów, były właściwie wyrazem poglądów 
wittenberczyków i jako takie mogły służyć za 
podstawę rokowań. Rokowania prowadzono  
z inicjatywy landgrafa heskiego Filipa po-
między sygnatariuszami protestacji złożonej  
w Spirze 19 kwietnia 1529 roku. Stały się one 
podstawą zawiązanego konwentu, na zjeździe 
w dniach 16–19 października 1529 roku, tychże 
sygnatariuszy w Szmalkalden. Początkowo są-
dzono, że autorem Artykułów szwabachskich 
jest Luter, a to ze względu na uderzające po-
dobieństwo do Artykułów marburskich, opra-
cowanych przez niego bezpośrednio po słyn-
nej rozmowie, przeprowadzonej w pierwszych 
dniach października 1529 roku w Marburgu, 
pomiędzy teologami wittenberskimi a refor-
matorami szwajcarskimi. Luter zaprotestował 
przeciwko temu, przyznając się tylko do pośred-
niego autorstwa Artykułów szwabachskich.  

Wyżej wymienione dokumenty, a więc Ar-
tykuły torgawskie, szwabachskie, marburskie, 
Wyznanie Lutra z marca 1528 roku, a także 
Instrukcja dla wizytatorów z 1528 roku i Loci 
communes Filipa Melanchtona, zostały wy-
korzystane przy ostatecznej redakcji nowego 
dokumentu, który stany ewangelickie pragnę-
ły przedstawić cesarzowi Karolowi V, a więc 
Wyznania augsburskiego. Nie można tu także 
pominąć milczeniem innych tekstów, a mia-
nowicie Nicaeno-constantinopolitanum, Ata-
nasianum oraz Inocentianum, na co zostanie 
zwrócona jeszcze uwaga przy omawianiu za-
leżności Augustany (Wyznania augsburskiego) 
od tradycji dogmatycznej starożytnego Kościo-
ła. Prace redakcyjne nad Wyznaniem augsbur-
skim szybko posuwały się naprzód. Teolodzy 
wittenberscy przybyli do Augsburga 2 maja,  
a jedenastego maja Melanchton przesłał Lutro-
wi do zamku w Koburgu projekt tekstu Wyzna-
nia. Ks. doktor Marcin Luter, jak wynika z jego 
listu do elektora saskiego z dnia 15 maja, wy-
soko ocenił pracę swojego przyjaciela. Napisał: 
„Przeczytałem obronę magistra Filipa; podoba 
mi się bardzo i nie wiem, co mógłbym w niej 
poprawić lub zmienić. Nawet mi to nie uchodzi, 
gdyż nie umiem stąpać łagodnie i cicho. Chry-

stus, nasz Pan, niech dopomoże, by przyniosła 
dużo dobrego i zaowocowała, jak tego się spo-
dziewamy i o co prosimy”. Tekst pierwszej re-
dakcji Augustany jest nam nieznany. 

31 maja posłowie Norymbergi otrzymali 
tekst łaciński Augustany, 3 czerwca zaś  tekst 
niemiecki. Przez tych samych posłów z Augs-
burga do Norymbergi został przesłany tekst, 
który jest bardzo zbliżony do przyjętego i od-
czytanego w Augsburgu wobec cesarza. Od 15 
do 25 czerwca poczyniono już tylko nieliczne 
poprawki, których inicjatorem był głównie 
landgraf Hesji, Filip, niezmiernie aktywny po-

litycznie w owym 
czasie, jak również 
Melanchton. Magi-
ster Filip korzystał 
również z pomocy 
kanclerza elektora 
saskiego Grzegorza 
Brücka, który zajął 
się redakcją tekstu 
Augustany od stro-
ny dyplomatycz-
nej. Jego też pióra 
jest przedmowa,  
w której nawiązał 

do edyktu cesarskiego, zwołującego sejm. Wy-
raził w niej również radość, że cesarz pragnie 
wysłuchać obu stron w duchu „miłości i do-
broci” oraz nadzieję, że z polecenia cesarskiego 
zostanie zwołany wolny, chrześcijański sobór. 

6. 

Na sejmie w Augsburgu

Otwarcie sejmu w Augsburgu nastąpiło 20 
czerwca, z introdukcyjną mową legata papie-
skiego Vincenzo Pompinelliego. Cesarz Karol 
V w swojej mowie zaznaczył, że najważniej-
szą kwestią, którą winien zająć się sejm, jest 
sprawa przeciwstawienia się Turcji, domagając 
się przy tym absolutnej jedności w państwie. 
Postulował także rozpatrzenie kwestii turec-
kiej przed debatą na tematy religijne. Stany 
ewangelickie, zapewniając cesarza o swojej 
wierności i gotowości do zachowania jedno-
ści, domagały się jednak, by sprawy związa-
ne z religią wzięto pod uwagę przed kwestią 
turecką. Podyktowane to zostało uzasadnioną 
ostrożnością.
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23 czerwca przedstawiciele stanów ewange-
lickich podpisali tekst Wyznania augsburskie-
go. Augustana podpisana została przez: księcia 
Jana – elektora saskiego, Jerzego-margrabiego 
brandenburskiego, Ernesta – księcia lunebur-
skiego, Filipa – landgrafa heskiego, Jana Fryde-
ryka – księcia saskiego, Franciszka – księcia lune-
burskiego, Wolfganga – księcia Anhaltu, Senat 
i Magistrat Norymbergi oraz Senat Reutlingen.

Podpisanie Wyznania augsburskiego po-
przedzone było tajnymi peraktacjami Me-
lanchtona z urzędnikami cesarskimi, świad-
czącymi o wrodzonej bojaźliwości przyjaciela 
Lutra. Uzasadnieniem tejże bojaźliwości w Au-
gsburgu może być jedynie niezwykle nerwo-
wa atmosfera oraz gotowość cesarza do zdecy-
dowanego wystąpienia przeciwko reformacji,  
o czym został Melanchton powiadomio-
ny przez sekretarza cesarskiego Korneliusza 
Schappera. Tajne i pokątne peraktacje autora 
Augustany wywołały niezadowolenie w obo-
zie reformacji, bowiem książęta byli gotowi 
zdecydowanie bronić ewangelii.

7. 

Odczytanie Wyznania augsburskiego

24 czerwca ewangelicy zwrócili się do ce-
sarza z prośbą, ażeby zezwolił na odczytanie 
opracowanego przez Melanchtona Wyznania. 
Cesarz odmówił. Przyrzekł jednak wysłuchać 
jej w dniu następnym. Rzeczywiście, o godzi-
nie trzeciej po południu, 25 czerwca kanclerz dr 

Christian Beyer przystąpił do czytania tekstu 
niemieckiego Augustany. Karol V chciał, aby 
odczytany został tekst łaciński. Zwrócono mu 
jednak uwagę, że sejm odbywa się na niemiec-
kiej ziemi. Wobec powyższego cesarz zezwolił 
na odczytanie Wyznania w języku niemieckim. 
W sali kolumnowej pałacu biskupiego zebra-
nych było około dwieście osób. Otwao okna, 
aby słuchać też mogli zgromadzeni pod nimi. 
Kanclerz Beyer czytał Wyznanie donośnym 
głosem przez dwie godziny. W czasie czytania 
cesarz zasnął, gdyż bardzo słabo znał język nie-
miecki. Pozostali słuchali z uwagą. Wyznanie 
ewangelików zrobiło na zgromadzonych wiel-
kie wrażenie. Biskup Augsburga wyraził się  
o nim, że „zawiera czystą prawdę”. Katolicki 
książę bawarski Wilhelm powiedział zaś: „Oka-
zuje się, że ewangelicy siedzą w Piśmie Świętym, 
a my obok”. Po odczytaniu Wyznania wręczono 
cesarzowi oryginał łaciński i niemiecki. Oby-
dwa oryginały zaginęły. Augustana znana jest 
z licznych odpisów. Zarówno tekst łaciński jak  
i niemiecki są jednakowo ważne.

Karol V po odczytaniu Wyznania wyraził 
wolę, aby bez jego zgody i wiedzy nie rozpo-
wszechniano jej. Natomiast grupie teologów 
obozu zachowawczego, na czele z J. Eckiem, 
J. Fabro i J. Cochleusem polecił opracowanie 
odparcia argumentów Wyznania. W czasie na-
rady katolików niektórzy proponowali, pole-
cić niezaangażowanym teologom rozpatrzenie 
kwestii spornych. Najbardziej zdecydowani 

wrogowie reformacji radzili ce-
sarzowi rozwiązanie problemu 
religijnego siłą, przez zmuszenie 
książąt do bezwzględnego posłu-
szeństwa i przestrzegania edyktu 
wormackiego oraz uchwał sejmu 
w Spirze.

8. 
Sytuacja po odczytaniu Wyzna-

nia augsburskiego

Owocem pracy teologów rzym-
skich była tzw. Konfutacja, której 
tekst niemiecki przeczytano na 
sejmie w Augsburgu publicznie  
3 sierpnia. Cesarz zezwolił dopiero 
na jej odczytanie po pięciokrotnej 
zmianie tekstu. Po wysłuchaniu 
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Konfutacji przez stany Rzeszy niemieckiej, Ka-
rol V oznajmił, że wszelkie kwestie sporne zo-
stały tym samym rozstrzygnięte i należy przy-
jąć doktrynę sformułowaną w Konfutacji.

Stany ewangelickie postanowiły w tym 
względzie nie podporządkować się woli ce-
sarza, gdyż biblijne słowo: „Trzeba bardziej 
słuchać Boga niż ludzi” (Dz. 5,29) nakazywało 
bezwzględne posłuszeństwo prawdzie ewan-
gelii. Poproszono więc o tekst Konfutacji, aby 
jeszcze w czasie trwania sejmu odpowiedzieć 
na polemikę J. Ecka i jego współpracowników. 
Cesarz, po zastanowieniu, gotowy był udo-
stępnić tekst Konfutacji jedynie ewangelickim 
książętom i to pod warunkiem, że przeczytają 
ją w zamkniętym gronie, nie opublikują jej ani 
też nie przyczynią się do jej zwalczania. Regu-
ły dyplomacji nakazywały nie przyjąć warun-
ków Karola V. Ewangelicy przeto nie otrzymali 
tekstu Konfutacji.

Melanchton przystąpił niezwłocznie do 
opracowania Apologii, czyli obrony Wyzna-
nia. Właściwie od tego momentu rozpoczy-
na się już historia genezy Obrony wyznania 
augsburskiego, ważnej księgi symbolicznej 
ewangelickiego Kościoła. Melanchton, przed 
zakończeniem sejmu zdążył napisać Obronę, 
lecz cesarz nie zezwolił na jej odczytanie. Nie 
przyjął też innych dokumentów, jak: Fidei ra-
tio at Carolum imperatorum U. Zwingliego 
oraz wyznania czterech południowoniemiec-
kich miast, czyli tzw. Tetrapolitanę.

9. 
Stosunek Lutra do Wyznania augsburskiego

Jaki był właściwie stosunek Lutra do Wy-
znania augsburskiego?

Jak już zaznaczono, Ojciec reformacji po prze-
czytaniu pierwszego projektu Wyznania wyraził 
się o niej pochlebnie i pracę Filipa Melanchto-
na ocenił pozytywnie. Pełen zachwytu był dla 
ugodowej postawy swojego przyjaciela. Jed-
nakże później doszedł do przekonania, że zbyt 
irenistyczna postawa nie jest najwłaściwszą. 
Być może, że Luter dał się początkowo również 
oczarować obietnicy cesarskiej, iż rozpatrzone 
zostaną na sejmie kwestie religijne w duchu ła-
godności i dobroci, lecz docierające do Koburga 
wieści o nastrojach panujących w Augsburgu 
i otwaej wrogości przeciwników reformacji, 

czemu dał wyraz Jan Eck w napastliwych ar-
tykułach przeciwko reformatorom, obudziły  
w nim znowu nieustraszonego i nieustępliwe-
go bojownika o sprawę Bożą. Lutra rozgniewał 
prawie już gotowy tekst Augustany, otrzymany 
za pośrednictwem posłów z Norymbergi. Cho-
ciaż nie jest nam znany pierwszy tekst projektu 
Wyznania z dnia 11 maja, to jednak wydaje się 
prawdopodobne, że Melanchton, aby nie draż-
nić obozu zachowawczego, usunął z niego nie-
które aykuły, jak aykuł o czyśćcu i papieżu. 
Zdaje się wskazywać na to list Lutra z dnia 21 
lipca do Justusa Jonasa, w którym między in-
nymi czytamy: „Szatan jeszcze żyje i dobrze wie-
dział, jak cicho należy stąpać w obronie i przejść 
do porządku nad artykułami o czyśćcu, kulcie 
świętych, a szczególnie o papieżu antychryście”. 
Luter przebywający w koburskim zamku mimo 
doświadczeń, które go w tym okresie spotkały, 
(tu między innymi doszła go wieść o śmierci 
ojca), tak bardzo się gniewał na Melanchtona, że 
nawet przez pewien okres czasu nie chciał czy-
tać listów nadchodzących z Augsburga. Wska-
zują na to słowa listu magistra Filipa do Lutra 
z dnia 26 czerwca, w którym autor Augustany 
usprawiedliwia i tłumaczy się ze swojej ustępli-
wości, będącej wynikiem niebezpieczeństwa, ja-
kie zagrażało teologom wittenberskim w Augs-
burgu. Ugodowa postawa Filipa Melanchtona 
z ludzkiego punktu widzenia była zrozumiała, 
ale rzeczowo biorąc, bezsensowna. Do niczego 
nie prowadziła. Jeszcze 26 czerwca, a więc już 
po publicznym odczytaniu Wyznania, z wyżej 
wspomnianego listu do Lutra wynika, że Me-
lanchton liczył się z możliwością porozumienia 
i prosił Lutra, aby się zastanowił, jakie należy 
poczynić ustępstwa. Prosił przede wszystkim  
o odpowiedź w sprawie mszy prywatnej.

Bieg wydarzeń szybko przekonał irenistę 
Melanchtona o niemożliwości przeprowadze-
nia jakiegokolwiek dialogu w duchu dobroci 
i łagodności z obozem zachowawczym, nad 
czym też autor Augustany ubolewał. Mimo 
uprzedniego zapewnienia cesarskiego o rzetel-
nym rozpatrzeniu wszystkich kwestii religij-
nych propozycje reformatorów zostały całko-
wicie zlekceważone.

 Chociaż ks. dr Marcin Luter nie był zadowo-
lony z ustępliwości swojego przyjaciela oraz  
z dezaprobatą przyjął opuszczenie aykułów  
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o czyśćcu i papieżu, to jednak Augustana zosta-
ła przez niego oceniona obiektywnie i wysoko. 
Luter nazwał ją „confesio plene pulcherima”. 
Wymowne są również słowa ojca Reformacji: 
„W tym oto Augsburskim Wyznaniu z dnia 25 
czerwca 1530 roku dokumentuje się zwycięstwo 
słowa Bożego nad jego nieprzyjaciółmi. Cesarz, 
papież i wszyscy przeciwnicy Wyznania chrze-
ścijańskiego zebrali się i chcieli usunąć słowo 
Boże, ale nic nie osiągnęli, przeciwnie; ściągnęli 
na siebie gniew sądu ostatecznego. I oto sło-
wo zabrzmiało jak surma w dniu ostatecznym. 
Chcieli je stłumić, ale było raz głośniejsze, raz 
cichsze”. Bezpośrednio po publicznym odczyta-
niu Augustany Luter specjalnym pismem jako 
motto dla niej przeznaczył słowa Psalmu 119: 
„Przed królami mówić będę o świadectwach 
twoich i nie będę się wstydził” (Ps 119,46). 
Zwycięstwo Wyznania napełniało go rado-
ścią, bowiem w jej zwycięstwie widział zwy-
cięstwo sprawy Jezusa Chrystusa. Luter nie 
wahał się w „usta” Augustany włożyć słowa 
samego Jezusa Chrystusa: „Jeżeli źle powie-
działem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, cze-
mu mnie bijesz?”

10. 
Treść Wyznania augsburskiego

Omawiając genezę Wyznania augsburskie-
go, nie można ograniczyć się tylko do opisu 
sytuacji religijno-kościelnej, dyplomatycznych 
zabiegów oraz biegu wydarzeń od 1529 do 
1530 roku, lecz należy przynajmniej ogólnie 
przeanalizować teologię Augustany i zależność 
jej od innych dokumentów, jak też wskazać na 
samodzielną inicjatywę Melanchtona.

Wyznanie augsburskie dzieli się na dwie 
części. Pierwsza część liczy 21 aykułów. I ar-
tykuł zatytułowany jest: O Bogu, II – O grze-
chu pierworodnym, III – O Synu Bożym, IV 
– O usprawiedliwieniu, V – O służbie kazno-
dziejskiej, VI – O nowym posłuszeństwie, VII 
– O Kościele, VIII – Czym jest Kościół, IX – O 
Chrzcie, X – O Wieczerzy Pańskiej, XI – O spo-
wie-dzi, XII – O pokucie, XIII – O używaniu 
sakramentów, XIV – O urzędzie kościelnym, XV 
– O porządkach kościelnych, XVI – O państwie 
i władzy świeckiej, XVII – O przyjściu Chry-
stusa na sąd, XVIII – O wolnej woli, XIX – O 
przyczynie grzechu, XX – O wierze i dobrych 

uczynkach, XXI – O oddawaniu czci świętym. 
Po dwudziestym pierwszym aykule 

umieszczone zostało zakończenie pierwszej 
części, w której bliżej określono cel i zadanie 
jakie ma ona spełniać. „To jest nieomal suma 
nauki, którą się w naszych kościołach zwiastu-
je i głosi w celu właściwego chrześcijańskiego 
nauczania i pociechy sumień, a także dla po-
prawy wiernych”. W czasie pracy nad Augu-
staną po ogłoszeniu 404 aykułów przeciwko 
reformatorom cały wysiłek Filipa Melanchto-
na podążał w kierunku sformułowania refor-
macyjnej nauki w ten sposób, aby nie zacho-
dziło podejrzenie o kacerstwo. Melanchton 
konsekwentnie dążył do wykazania, że wiara 
zreformowanych Kościołow nie różni się od 
wiary starożytnego Kościoła, a zwiastowanie 
reformatorów jest zgodne z tradycją dogma-
tyczną Kościoła powszechnego, katolickiego, 
a nawet rzymskiego. Wynika z tego, a także 
z innych wypowiedzi autora Augustany, jak 
bardzo zależało mu na zachowaniu jedności.

W drugiej części Wyznania zostały omó-
wione zniesione przez reformatorów naduży-
cia w Kościele, pochodzące z różnych okresów 
scholastycznej teologii i średniowiecznego 
chrześcijaństwa. Aykuły, od dwudziestego 
drugiego do dwudziestego ósmego, zostały 
zatytułowane: „O obu postaciach”, „O mał-
żeństwie kapłanów”, „O mszy”, „O spowiedzi”,  
„O rozróżnieniu pokarmów”, „O ślubach za-
konnych” i „O władzy kościelnej”. 

Luter w swoim Wyznaniu z 1528 roku przy-
jął trzy symbole ekumeniczne za miarodajny 
wykład swojej wiary, nie tylko dlatego, że oj-
cowie Kościoła tak wierzyli i wyznawali, ale że 
ich wiara wyrosła ze słowa Bożego i jest z nim 
zgodna. Wyznania: apostolskie, nicejsko-kon-
stantynopolitańskie oraz atanazjańskie, legły 
więc u podstaw nauki Lutra o Trójcy, szczegól-
nie o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. W pierw-
szym aykule swojego Wyznania wyłożył na-
ukę o Trójcy Świętej, w drugim aykule zaś 
chrystologię. Na tych dwóch aykułach oparł 
i zbudował swoją naukę o usprawiedliwieniu  
i grzechu pierworodnym. Kontakt z dogmatycz-
ną tradycją starożytnego Kościoła został utrzy-
many w Artykułach szwabachskich. Podobnie 
jest w Augustanie. Pierwsze trzynaście punktów 
Artykułów szwabachskich stanowią podstawę 
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pierwszych siedemnastu aykułów Wyznania 
augsburskiego. Ewangelicka, reformacyjna na-
uka, szczególnie nauka o usprawiedliwieniu,  
o grzechu pierworodnym, a tym samym także 
nauka o woli człowieka została mocno powią-
zana z wiarą ojców Kościoła.

Łączność Wyznania augsburskiego z dog-
matyczną tradycją starożytnego Kościoła szcze-
gólnie uwydatniona została przez wyliczenie 
herezji odrzuconych przez starożytny Kościół,  
a także i przez reformatorów. Melanchton 
wzorował się w tym na pierwszych soborach 
ekumenicznych. Ojcowie soborowi w pod-
sumowaniu uchwał wyliczali herezje, które 
były niezgodne z nauką głoszoną przez sobory.  
W pierwszym aykule Augustany zauważalny 
jest wyraźny wpływ Wyznania nicejsko-kon-
stantynopolitańskiego, w drugim i trzecim zaś 
Wyznania atanazjańskiego. Takie powiązanie  
z grecką i łacińską dogmatyczną tradycją, 
postawiło naukę reformacyjną na mocnym 
gruncie. Teologia reformacyjna, stawiając  
w centrum Chrystusa i Jego zbawcze dzieło, zna-
lazła w teologii ojców Kościoła sprzymierzeńca  
w polemice ze scholastyczną teologią średnio-
wiecza. Aby mocno uwydatnić zbawczy sens 
śmierci Jezusa Chrystusa, rozumianej jako ofia-
ra ekspiacyjna za grzech pierworodny i wszyst-
kie obecne grzechy ludzkie, przed aykułem 
„O Synu Bożym” Filip Melanchton umieścił 
aykuł „O grzechu pierworodnym”, wskazując 
tym samym na potrzebę śmierci Jezusa, Syna 
Bożego dla zbawienia ludzkości. Chrystologia 
Augustany nie jest więc tylko opisem osoby 
Jezusa Chrystusa, teorią mającą zaspokoić pęd 
poznawczy ludzkiego intelektu. Przez umiesz-
czenie zaś po aykule „O Synu Bożym” ar-
tykułu „O usprawiedliwieniu” chrystologia 
Augustany nie tylko została powiązana z sote-
riologią, ale także zgodnie z nowotestamento-
wym zwiastowaniem mocno wpisana została 
w historię zbawienia.

Z drugim aykułem koresponduje aykuł 
dziewiętnasty „O przyczynie grzechu”. Właści-
wie mógł on być umieszczony obok drugie-
go aykułu, jako trzeci, jednakże po aykule  
„O wolnej woli” również spełnia dobrze swoje 
zadanie, rozwiewając wątpliwości, jakie mogą 
powstać w związku z lekturą dziewiętnaste-
go aykułu. W aykule „O przyczynie grze-

chu” autor Augustany odpowiedział na zarzut  
J. Ecka jakoby miał on sprzyjać herezji katarów. 
W aykule dziewiętnastym Filip Melanchton 
nawiązuje do tzw. Inocentianum z 1215 roku. 
W uchwałach IV Soboru Laterańskiego w 1215 
roku papież Inocenty III ( 1198-1216) umieścił 
aykuł o upadku szatana i przyczynie grzechu 
pomiędzy aykułami omawiającymi naukę  
o Trójcy Świętej, a aykułami chrystologicz-
nymi. Określone wówczas zostało stanowisko 
Kościoła wobec szerzącej się herezji neoma-
nichejskiej, której dziedzicami i spadkobierca-
mi w średniowiecznej Europie byli katarowie. 
W oparciu o ostry dualizm manichejski sądzili, 
że szatan i wszelkie zło istniało zawsze, i że jest 
ono zasadą świata (principium). Sobór late-
rański w 1215 roku uznał, że cały niewidzialny 
świat duchów wraz z szatanem i jego poplecz-
nikami został stworzony przez Boga. Dopiero 
na skutek własnej decyzji szatan stał się złym, 
a człowiek w wyniku jego wpływu popadł  
w grzech. Melanchton przyjmując sformuło-
wanie Inocentianum, podkreśla, że Bóg, cho-
ciaż jest stwórcą wszechrzeczy, nie jest źródłem 
grzechu. Grzech faktycznie wywodzi się z wol-
nej woli szatana. Melanchton uwalnia się tym 
samym z zarzutów Ecka. Przypominając słowa 
z Ewangelii św. Jana 8,44: „Gdy [diabeł] mówi 
kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i oj-
cem kłamstwa”, odcina się od herezji, jakoby 
Bóg miał być również źródłem złego.

Filip Melanchton zapewne mając głównie 
na myśli aykuł „O przyczynie grzechu” w za-
kończeniu pierwszej części Augustany pisze  
o wspomnianej już zgodności nauki reformato-
rów z Kościołem rzymskim. Co zaś do aykułu 
„O wolnej woli”, którego treść jest logicznym 
następstwem aykułu „O grzechu pierworod-
nym”, stanowi kontynuację polemiki Lutra na 
temat wolnej woli, a właściwie niewolnej woli, 
najpierw z Janem Eckiem w czasie słynnej dys-
puty lipskiej w 1518 roku, a następnie z huma-
nistą Erazmem z Rotterdamu. Melanchton zde-
cydowanie opowiedział się po stronie swojego 
przyjaciela, ks. dra Marcina Lutra. W Augustanie 
— zgodnie z poglądami ojca Reformacji – przy-
znał człowiekowi jedynie „swobodę w wypeł-
nianiu sprawiedliwości cywilnej i przy wyborze 
tego, co podlega władzy rozumu”. W sprawie 
zbawienia człowiek nic sam uczynić nie może. 
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Zbawienie leży w gestii mocy i woli Bożej.
Centralną nauką Wyznania augsburskiego 

jest chrystologia i soteriologia (nauka o zbawie-
niu). I chociaż właściwie aykuły mówiące  
o Synu Bożym i o usprawiedliwieniu niczym 
się nie wyróżniają pod względem objęto-
ściowym, to jednak poprzedzający je aykuł  
„O grzechu pierworodnym” ku nim prowadzi, 
a następujące po nich stanowią ich uzupeł-
nienie. Augustana jest wyznaniem chrysto-
centrycznym. Aykuł soteriologiczny o uspra-
wiedliwieniu wypływa i jest konsekwencją 
przedstawionej w trzecim aykule chrystologii. 
Sformułowanie: „…bywamy usprawiedliwieni 
przed Bogiem z łaski dla Chrystusa przez wiarę” 
ma rację bytu w ścisłym związku z kazaniem 
o Chrystusie, Synu Bożym, „który się prawdzi-
wie narodził, cierpiał, był ukrzyżowany, umarł 
i pogrzebany, aby być ofiarą nie tylko za grzech 
pierworodny, lecz także za wszystkie inne grze-
chy, i żeby przejednał Boży gniew”.

Układ aykułów wiary zaproponowa-
ny przez Filipa Melanchtona w Augustanie, 
wskazuje na mocne powiązanie eklezjologii 
(nauki o Kościele) i sakramentologii z chry-
stologią i nauką o usprawiedliwieniu. Wska-
zują na to wyraźnie pierwsze słowa aykułu: 
„O służbie kaznodziejskiej” (wg tekstu łac.  
„O służbie Kościoła”). „Aby dostąpić takiej 
wiary, ustanowił Bóg służbę kaznodziejską, 
dał ewangelię i sakrament, przez które jako 
przez środki udziela Ducha Świętego”. Pozwa-
la nam to również wyrobić sobie zdanie na 
temat wagi, jaką przywiązywał Melanchton 
wraz z innymi reformatorami do publicznego, 
kościelnego zwiastowania ewangelii. Urzę-
dowi kaznodziejskiemu wyznaczono należne 
mu miejsce. Spełniając rolę służebną, wkal-
kulowany został przez reformatorów, zgodnie  
z duchem Nowego Testamentu, w Boże dzie-
ło zbawienia, dokonane w Jezusie Chrystusie  
i darowane człowiekowi z łaski.

Ostatni aykuł pierwszej części Augustany, 
zatytułowany „O oddawaniu czci świętym”, 
kończy zbiór aykułów, w których według au-
tora Augustany – Kościoły Reformacji są zgod-
ne ze słowem Bożym i Kościołem powszech-
nym. Przez to pośrednio Melanchton sugeruje, 
że przerost kultu świętych w średniowiecznym 
Kościele nie jest zgodny z wiarą starożytnego 

Kościoła. Drażliwa kwestia została delikatnie 
zasygnalizowana. Przejawia się w tym owe „ci-
che stąpanie” autora Augustany. Właściwie na-
leżałoby aykuł „O oddawaniu czci świętym” 
umieścić w drugiej części Wyznania augsbur-
skiego, do tego się bowiem kwalifikował, jed-
nakże przyrodzona bojaźliwość Melanchtona 
nakazywała mu uczynić inaczej. Potraktowa-
ny przeto być on może jako pomost pomiędzy 
pierwszą a drugą częścią Augustany, w której 
omówione zostały zniesione przez reformację 
nadużycia w Kościele. Melanchton przy redak-
cji tej części posłużył się głównie Artykułami 
torgawskimi, z których czerpał również mate-
riał i sformułowania przy redakcji pierwszej 
części Augustany, szczególnie przy opracowy-
waniu aykułu „O dobrych uczynkach”.

11. 
Podsumowanie

Z analizy krytycznego wydania Wyznania 
augsburskiego, w Księdze Zgody oraz porów-
nawczego studium tekstu Augustany, Artyku-
łów szwabachskich, opaych na Wyznaniu   
o Wieczerzy Pańskiej Lutra z 1528 roku, Arty-
kułów marburskich i Artykułów torgawskich, 
jasno wynika, że w redakcyjnej pracy nad 
Wyznaniem augsburskim Filip Melanchton 
zależny był od wyżej wymienionych źródeł. 
Ale Melanchton przejawia także wiele własnej 
inicjatywy przy redakcji Augustany. Formułu-
jąc doktrynę Kościołów reformacji, zależny był 
jednak od myśli teologicznej Ojca reformacji, 
ks. Marcina Lutra. Melanchton był pod wpły-
wem i urokiem Lutra oraz jego religijnego ge-
niuszu. Skłonny był stępiać ostrze Lutrowych 
wypowiedzi i sformułowań. Najwięcej sa-
modzielności wykazał autor Augustany przy 
samym układzie kolejności aykułów wiary. 
Nie do podważenia jest udział Melanchtona 
w genezie Wyznania augsburskiego. Jakiekol-
wiek były poglądy Melanchtona po śmierci 
Lutra, to jednak Augustana wierna jest teolo-
gii Lutra i Biblii. Jej znaczenia w historii zwia-
stowania i formułowania prawdy Bożej nie 
zatarł czas ani też nie zdyskwalifikował dalszy 
rozwój myśli teologii ewangelickiej. Augusta-
na wytrzymała te próby i nadal stanowi jedno 
z najważniejszych sformułowań wiary. 

ks. Manfred Uglorz
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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

I kwartał 2020 roku

Nowy, 2020 rok w jaworzańskim Oddziale 
PTEw rozpoczął się spotkaniem w dniu 13 stycz-
nia z tematem związanym z hasłem roku 2020 
„Rok wolności chrześcijańskiej”, który przedsta-
wił nasz gość, ks. Jan Badura z Kozakowic.

Prelegent wykład  swój prowadził w oparciu 
o traktat Marcina Lutra O Wolności Chrześcijań-
skiej z 1520 roku. Na początku swojego dzieła 
Marcin Luter napisał „Chrześcijanin jest całko-
wicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu 
nie podległym”. Świadczy to o tym, iż prawdzi-
wa wolność polega na całkowitym zawierzeniu 
Chrystusowi i wierze w zbawcze ocalenie na 
krzyżu oraz na tym, że chrześcijanin zawsze trzy-
ma się słowa Bożego.

Dla zainteresowanych temat ten bardzo 
dokładnie i szczegółowo przedstawiony jest                 
w Kalendarzu Ewangelickim 2020 na str. 138 – 
147  oraz w  Zwiastunach Ewangelickich nr 1, 2 i 3.

3 lutego 2020 roku  w  jaworzańskim Od-
dziale PTEw  odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawcze Członków Oddziału dotyczące 
podsumowania działalności za 2019 rok. Zebra-
nie przebiegało według ustalonego porządku. 
Najpierw prezes Oddziału Leopold Kłoda zło-
żył sprawozdanie z merytorycznej działalności 
Oddziału. W 2019 roku odbyło się 11 spotkań, 
w tym 9 spotkań tematycznych, 1 adwentowo 
– opłatkowe oraz 1 sprawozdawcze, zorganizo-
wano jednodniową wycieczkę do Chorzowa  
i Będzina oraz 3 – dniową do Poznania na uro-
czystość obchodów 100 – lecia PTEw. Ponadto 
członkowie Oddziału bardzo aktywnie uczestni-
czyli w nabożeństwie  w Jaworzu z okazji 100-le-
cia PTEw oraz 35-lecia   Oddziału w Jaworzu, 
a w dzień pamiątki zmarłych 1 listopada wraz  
z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili 
kwestę cmentarną.

Na koniec  2019 roku Oddział liczył 60 człon-
ków, lecz już w styczniu 2020 roku wpisały się  
2 nowe osoby, a 1 osoba w marcu, więc  obecnie 
Oddział w Jaworzu liczy już 63 członków. Prze-
ciętna liczba uczestniczących w spotkaniach to 
około 40 osób.

Po sprawozdaniu Prezesa tradycyjnie już 

Mariusz Fender przedstawił prezentację multi-
medialną „Działalność Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego Oddział w Jaworzu w 2019 
roku”.  Wyświetlane zdjęcia ze spotkań i wycie-
czek zawsze spotykają się z dużym zaintereso-
waniem.

Następnie sprawozdanie finansowe przed-
stawił skarbnik Józef Król,  sprawozdanie ko-
misji rewizyjnej  Emilia Obracaj a protokół  
z poprzedniego zebrania sprawozdawczego prze-
czytała sekretarz Danuta Kubala. Wszystkie 
sprawozdania przyjęte zostały bez zastrzeżeń  
i Zarządowi udzielono absolutorium.

W dalszej części zebrania prezes Leopold Kło-
da zaproponował wstępnie tematykę i termi-
narz spotkań w 2020 roku. Planowane tematy 
spotkań to: Podstawy judaizmu, Święta żydow-
skie – święto Paschy, Ludwig van Beethoven – 
250 rocznica urodzin, Australia widziana oczami 
p. U i W. Gibców, Ameryka Południowa z sio-
dła konia, Jan Amos Komeński – 350 rocznica 
śmierci, Jan Cholewa i Jan Kalfas dwaj piloci 
RAF-u, Ks. Dietrich Bonhoeffer – teolog, etyk  
w 75 rocznicę śmierci. Ponadto zaplanowano 
dwie wycieczki: jednodniową do Raciborza  
i dwudniową do Leszna i Winnej Góry w woj. 
wielkopolskim.

Przedstawiony plan pracy został jednomyśl-
nie przyjęty przez zgromadzonych.

2 marca 2020 roku prelekcję „Podstawy juda-
izmu” przedstawił p. Edward Piotr Weiss. Tym 
razem spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą z Mo-
dlitewnika Żydowskiego.

Prelegent bardzo szczegółowo przedstawiał 
podstawy judaizmu, czyli życie po żydowsku. 
Opisywał dokładnie historię, tradycję, kultu-
rę, religię i naród. Judaizm jest religią monote-
istyczną, której podstawą jest wiara w jedynego 
Boga. Opiera się ona na pamięci o Bogu. Słowo 
Zachor czyli „pamiętaj” powtarzane jest w co-
dziennych modlitwach. Z judaizmu biblijnego  
wywodzi się chrześcijaństwo i islam. Biblijny 
Abraham był pierwszym wyznawcą judaizmu 
(było to około 1 850 roku p.n.e.) Obecnie stano-
wi ona religię narodową Żydów. Jej wyznawcy 
znajdują się na całym świecie. Najwięcej jest ich 
w Stanach Zjednoczonych (ok. 5,6 mln) i Izraelu 
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(ok. 4,7 mln). W Polsce również istnieje Związek 
Gmin Wyznaniowych Żydowskich, do których 
należy około 1 200, wyznawców a około 3 tys. 
osób utrzymuje kontakt z kulturą żydowską..

Mosze Ben Majmon (1138 – 1204) rabin, lekarz, 
filozof  był autorem najważniejszego średnio-
wiecznego komentarza, w którym sformułował 
tzw. 13 zasad wiary, opisujących podstawy wia-
ry judaizmu.
TORA – najważniejszy tekst objawiony juda-
izmu, jest zwojem pierwszych pięciu ksiąg Biblii 
spisanym w języku hebrajskim.
Istnieją 3 najważniejsze symbole judaizmu: 
Mezuza – znak na domu – zwitek pergaminu, na 
którym napisane są po hebrajsku dwa fragmenty 
Tory, umieszczony w pojemniku (szkatułce) i za-
wieszony na zewnętrznej prawej framudze drzwi.
Tefilin – znak przymierza – dwie czarne, skórzane  
szkatułki, w których znajdują się ręcznie pisane 
cztery ustępy Tory. Noszone są przez 
dorosłych mężczyzn na ramieniu i na 
czole podczas codziennych modlitw.
Cicit – znak pamięci – element rytu-
alnego stroju żydowskiego. 

Kalendarz żydowski opay jest na 
cyklu księżycowo – słonecznym. Sza-
bat jest siódmym dniem tygodnia 
i najważniejszym świętem w juda-
izmie, jedynym świętem rytualnym, 
który wynika wprost z Dekalogu. 
Trwa od zachodu słońca w piątek, do 
prawie godziny po zachodzie słońca 

w sobotni wieczór. W ciągu dnia każdy Żyd po-
winien odmówić 3 modlitwy: Szacharit – rano, 
Mincha – po południu oraz Maariw wieczorem. 

W judaizmie istnieją następujące nuy re-
ligijne: oodoksyjny, konserwatywny, refor-
mowany oraz Hiloni. Języki żydowskie to: he-
brajski, jidysz oraz ladino. Żydzi w zależności od 
miejsca zamieszkania dzielą się na aszkenazyj-
skich, sefardyjskich i orientalnych. W Gminie 
żydowskiej jest rabin (jest to funkcja reprezen-
tacyjna), sąd, nauczyciel, pisarz, obowiązuje ko-
szerne wyżywienie (koszerny ubój) i obrzezanie 
dla męskiej części gminy.

Również cmentarz żydowski (kirkut) różni się 
od chrześcijańskiego. Podstawową różnicą jest 
odmienne traktowanie grobu. Wg zasad juda-
izmu każdy nagrobek i cały cmentarz jest nie-
naruszalny tak długo, jak znana jest jego loka-
lizacja.

Przedstawiony temat jest ogromnie szeroki. 
Na następnym spotkaniu będziemy go konty-
nuować. Omówione zostaną święta Żydowskie, 
w tym święto Paschy.

Kolejne spotkania oddziału 
ze względu na pandemię ko-
ronawirusa i związane z tym 
ograniczenia w organizowaniu 
spotkań zostają odwolane. 

Sekretarz Oddziału
Danuta Kubala

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych radosnego świętowania Wielkiej Nocy, 
dużo zdrowia, radości i Bożego błogosławień-
stwa  życzy wszystkim czytelnikom Zarząd Od-
działu Polskiego   Towarzystwa Ewangelickie-
go w Jaworzu. 
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ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE
Święta żydowskie to dni radosne. Dni, kie-

dy ustaje wszelka praca. Ale nie zaprzestanie 
pracy jest istotą świąt żydowskich. Istotą tych 
świąt jest zbliżenie się do Boga. Bóg wyznaczył 
nam czas, czas święty. Judaizm przetrwał 2000 
lat bez Świątyni (i nadal trwa), bo ważniejszy 
niż święte miejsce (Święte Świętych za zasłoną 
w Jerozolimskiej Świątyni) był, i jest, Święty 
czas, np. czas szabatu. Bo szabat, dzień święty, 
który powtarza się co tydzień, jest uważany 
za największe święto żydowskie. Dlatego tak 
często powtarzane jest powiedzenie: Bardziej 
niż Żydzi zachowali szabat, szabat zachował 
Żydów.

Święta żydowskie możemy podzielić na 
dwie podstawowe grupy:
- święta biblijne, czyli znane z TORY,
- pozostałe święta.
Do pierwszej grupy zaliczamy:
- Szabat,
- Szalosz Regalim czyli 3 święta pielgrzy-
mie to znaczy:
 - Pesach,
 - Szawuot (Tygodni),
 - Sukkot (Namiotów/Szałasów)
-      Rosz Ha-Szana (Nowy Rok)
-      Jom Kipur (Dzień Pojednania)
Do drugiej grupy zaliczamy:
- Purim (Księga Estery),
- Chanuka (Księgi Machabejskie),
- Simchat Tora.

SZABAT
Szabat jest uważany za najważniejsze świę-

to żydowskie. Wydaje się to dziwne, że święto, 
które powtarza się co tydzień, ma takie znacze-
nie. Dlaczego tak jest ? Jest to pierwsza rzecz, 
o której TANACH (Biblia Hebrajska) mówi, że 
BÓG ten dzień pobłogosławił i poświęcił:
„Pobłogosławił BÓG siódmy dzień, i uświę-
cił go...”BERESZIT 2,3).

SZABAT jest zatem błogosławiony, święty  
a także wieczny. Jeżeli do tego dodamy, że 
SZABAT znalazł się w dekalogu („Pamiętaj  
o dniu SZABATU, aby go uświęcać” SZEMOT 
20,8) to jego znaczenie rozszerza się na wszyst-
kich, dla których przykazania są wyznaczni-
kiem drogi życiowej.

Świętość SZABATU to świętość czasu. Do-
piero później, kiedy ludzie ulegli pokusie od-
dawania czci rzeczom, BÓG nakazał budowę 
PRZYBYTKU, czyli świętości w przestrzeni. De-
kalog nie nakazuje budowy przybytku (Świą-
tyni), mówi tylko o świętości czasu. Czas został 
uświęcony przez BOGA, Przybytek poświęcił 
Mojżesz.  SZABAT jest zapowiedzią przeniesie-
nia się ze sfery materialnej ( przemijającej) do 
sfery duchowej (wiecznej). Właśnie w SZABAT 
troszczymy się o ziarno wieczności. Po sześciu 
dniach, kiedy usiłujemy zapanować nad świa-
tem materialnym, w siódmym dniu próbuje-
my zapanować nad sobą.
SZABAT jest też określany jako: 
JOM MENUCHA WE-KEDUSZA (Dzień odpo-
czynku i świętości). Ale odpoczynek w SZABAT 
nie jest po to, aby odzyskać siły do dalszej 
pracy, chociaż SZABAT jest dniem, w którym 
wszelka praca jest zabroniona. SZABAT nie jest 
dla dni powszednich, to dni powszednie są dla 
SZABATU. Przypomnijmy sobie co było na 
pustyni: „To powiedział BÓG: Jutro jest dzień 
całkowitego zaprzestania pracy, święty SZA-
BAT dla Boga. Przez sześć dni będziecie zbie-
rać (mannę), ale siódmego dnia jest SZABAT.
I wtedy nie będzie (tam niczego).” (SZEMOT 
16, 23, 26) Ten zapis wskazuje nam, że SZABAT 
to nie tylko idea, ale także praktyka. Jest to 
czas wolny, w którym następuje zbliżenie czło-
wieka do BOGA. Ale nie w przestrzeni. Zbli-
żenie następuje przez uświęcanie SZABATU. 
SZABAT jest namiastką świata przyszłego. Kto 
nie zazna radości z SZABATU na tym świecie, 
nie będzie zdolny radować się wiecznością  
w świecie przyszłym. W SZABAT dusza ludzka 
jest już w świecie przyszłym.
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Świętowanie SZABATU to jest radość, ale 
nie fajerwerki. Świętowanie przejawia się we 
wszystkim: dusza ma się radować, ciało ma być 
czyste, ubiór odświętny, posiłki treściwe i sta-
rannie przygotowane. Tak jak na tym świecie 
ciało i dusza są razem, tak też mają razem święto-
wać. W dniu tym ma być człowiekowi przyjem-
nie i wesoło. Nawet jeżeli człowiek nie uznaje 
SZABATU, jego świętość trwa, bo tak ustanowił 
BÓG. „Będziecie przestrzegali SZABATU, bo 
jest on dla was święty.” (Szemot 31,14)
KABALAT SZABAT (powitanie SZABATU)
SZABAT zaczyna się w piątek, o zachodzie 
słońca i kończy się o zachodzie słońca w so-
botę. Przed zachodem słońca mężczyźni udają 
się do synagogi na modlitwę. Na ogół odma-
wiane są wtedy Psalmy (95 – 99, 29, 92). Mo-
dlitwa musi skończyć się tak, aby wszyscy zdą-
żyli do domu przed zachodem słońca. SZABAT 
jest dniem, w którym liturgia domowa prze-
waża nad liturgią w synagodze. W odpowied-
niej porze wszyscy domownicy spotykają się 
przy stole (odpowiednik ołtarza), na którym są 
przede wszystkim:
dwie świece, 
dwie (2 dni) chałki przykryte serwetą (rosa), 
kubek kiduszowy, wino.

Kobieta odmawia błogosławieństwo nad 
zapalonymi świecami. Tak jak stworzenie 
świata zaczęło się od słów: „niech stanie się 
światło”, tak świętowanie SZABATU zaczyna 
się od zapalenia światła.
„Błogosławiony jesteś Ty, HASZEM, BÓG 
nasz, Król świata, który uświęcił nas swoimi 
przykazaniami i przykazał nam, by zapalać 
światło SZABATU.”
Rodzice błogosławią swoje dzieci:
Oby HASZEM uczynił cię jak Efraim i Menasze.

Oby HASZEM uczynił cię jak Sara, Rebeka, Ra-
chela i Lea.
Ojciec odmawia błogosławieństwo nad wi-
nem. Następnie wypija z niego łyk i podaje 
wszystkim uczestnikom wieczerzy. Potem ła-
mana jest chałka i dzielona między uczestni-
ków wieczerzy. Na stole jest również solniczka 
(stół = ołtarz), gdyż czytamy w Księdze Waji-
kra 2,13 „Każdą twoje oddanie hołdownicze 
posolisz; I nie pozbawisz  twojego oddania 
hołdowniczego soli przymierza,  które twój 
Bóg zawarł. Z każdym swoim oddaniem 
przybliżysz sól.”

Czas po kolacji jest nadal bardzo uroczysty. 
Czytane są psalmy, śpiewane są pieśni prze-
znaczone na ten dzień. W tym dniu czyta się 
także książki religijne: mężczyźni czytają Tal-
mud, kobiety mają swoje książki religijne. 

Mimo że w piątkowy wieczór nie kończy 
się SZABAT, to atmosfera piątkowego wieczo-
ru jest nie do powtórzenia w sobotę. Sobotnie 
przedpołudnie jest nadal czasem uroczystym,
ale jest też czasem bardziej swobodnym.  
W sobotę rano wszyscy (mężczyźni) udają 
się do synagogi na modlitwę, podobnie jest  
w południe, gdyż tak jak w dni powszednie, tak  
i w SZABAT obowiązują trzy modlitwy co-
dzienne. SZABAT kończy się z zachodem słońca 
w sobotę. Świat idealny, niebiański pozostaje 
znowu tylko oczekiwaniem.
HAWDALA (zakończenie SZABATU)

Uroczyste pożegnanie SZABATU nazywa się 
Hawdala. Podobnie jak na rozpoczęcie SZABA-
TU, tak i teraz wypija się wino. Na stole stoi 
teraz także balsaminka (Bsumen bikse), w któ-
rej znajdują się wonne zioła. Zapach ziół ma 
przypominać o odchodzącym SZABACIE.
Na zakończenie SZABATU śpiewa się pieśń:
„Prorok Eliasz, Eliasz Taszbita, Eliasz Giladyta 
Niech szybko do nas przyjdzie z Mesjaszem, 
synem Dawida.” Na stole palą się też świece, 
po zgaszeniu których kończy się SZABAT,  ale 
w wielu domach wszyscy nadal pozostają przy 
stole. Świętowanie SZABATU jest warunkiem 
koniecznym,  ale nie wystarczającym do tego, 
aby być Żydem.
I dalej już o następnych świętach:
(4) To są wyznaczone czasy Boga, święte zwoła-
nia, które będą ustalone w ich właściwych po-
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rach: (5) W miesiącu pierwszym, czternastego 
dnia miesiąca po południu oddanie PESACH 
dla Boga. (6) Piętnastego dnia tego miesiąca 
jest obchód święta Mac dla Boga. Będziecie 
jedli mace przez siedem dni. (7) Pierwszego 
dnia będzie święte zwołanie dla was, żad-
nej z czynności zakazanej pracy nie będziecie 
wykonywać...(10) Gdy przyjdziecie do ziemi, 
którą Ja dam wam, I będziecie zbierać żni-
wo, przyniesiecie omer, pierwocinę z pierw-
szego waszego żniwa, do kohena... (14) Jest 
to wieczny bezwzględny nakaz dla waszych 
pokoleń we wszystkich waszych siedzibach. 
(15) Od dnia przypadającego po pierwszym 
dniu odpoczynku, w dniu kiedy przyniesiecie 
omer na zakołysanie, będziecie liczyć dla sie-
bie siedem pełnych tygodni... do dnia, który 
przypada po siedmiu tygodniach.
(Pięćdziesiątego dnia = SZAWUOT) przybliży-
cie oddając (pierwsze) oddanie hołdownicze 
(mincha) z nowego plonu dla Boga. (24) Po-
wiedz do synów Jisraela: w siódmym miesią-
cu, pierwszego dnia miesiąca, będzie dla was 
SZABATON (odpoczynek) na przypomnienie 
(ROSZ HA-SZANA), dęcie w szofar, święte 
zwołanie; Żadnej czynności zakazanej pracy 
nie wykonacie. I przybliżycie oddanie ognio-
we dla Boga. Ale dziesiątego dnia tego siód-
mego miesiąca jest JOM HAKIPURIM. Święte 
zwołanie będzie dla was I musicie pościć, cał-
kowicie wstrzymując się od jedzenia i picia.  
I przybliżycie oddanie ogniowe dla Boga. (32) 
Jest to Szabat wszystkich Szabatów dla was, 
gdy musicie pościć... (34) Powiedz do synów 
Jisraela: Piętnastego dnia tego 
siódmego miesiąca 
Jest obchód SUKOT, siedem dni 
dla Boga... (37) to są wyznaczo-
ne czasy Boga, które wyznaczy-
cie na święte zwołania.
SZALOSZ REGALIM
(ŚWIĘTA PIELGRZYMIE)
„Trzy razy w roku zjawi się każ-
dy mężczyzna spośród was 
przed Panem, Bogiem twoim, 
na miejscu które wybierze (Bóg 
wybrał Jerozolimę): w Święto 
Przaśników, w Święto Tygodni  
i w Święto Szałasów...”

Dewarim 16,16

PESACH
Święto to jest opisane w Księdze SZEMOT 

12, 1-28. TORA mówi nam, że przygotowania 
do tego święta rozpoczynamy 10 dnia miesią-
ca nisan. W dniu tym mamy wybrać baranka 
na wieczerzę paschalną. Święto zaczyna się 15 
(dnia miesiąca) nisan (co w kalendarzu gre-
goriańskim przypada w marcu lub kwietniu)  
i trwa 7 dni w Izraelu, a 8 dni w diasporze.

Dzień pierwszy i siódmy w Erec Israel oraz 
pierwszy, drugi, siódmy i ósmy dla galut (dia-
spory) są dniami wolnymi.

TORA używa dwóch nazw dla określenia 
tego święta: Chag ha-Pesach = Święto Przejścia 
(ominięcia domów synów Izraela) oraz Chag 
ha-macot = Święto Przaśników.

SEDER, czyli kolacja sederowa rozpoczyna 
się po wieczornej modlitwie.  Na stole znajdu-
ją się 3 przaśniki (mace) symbolizujące 3 stany 
ludu izraelskiego:
1 KOHEN (Kapłani)
2. LEWI (Lewici)
3. ISRAEL (Lud)

Oprócz tego na stole są następujące potra-
wy:
pieczone jajko i mięso = symbol ofiary składa-
nej na PESACH
maror (gorzkie zioła) = symbolizują ciężkie cza-
sy w niewoli
charoset (orzechy, imbir, wino)= glina na cegły 
(które wyrabiano w Egipcie)
pietruszka /chrzan tay
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KIDUSZ (Uświęcenie)
Podczas SEDERU każdy wypija cztery pu-

chary wina, co odpowiada czterem radosnym 
wydarzeniom związanym z wyjściem z Egiptu  
zapisanym w Ks. SZEMOT 6, 6-7):

„Ja jestem HASZEM. Wyprowadzę was spod 
ciężaru robót w Egipcie I wyratuję was z nie-
woli. Wybawię was okazując wielka moc  
i poprzez wielkie wyroki. Wezmę was dla Sie-
bie jako naród, będę dla was Bogiem.”

Po błogosławieństwie, umyciu rąk i przy-
gotowaniu macy rozpoczyna się opowieść  
o wyjściu z domu niewoli w Egipcie.
„Oto chleb nędzy, który jedli przodkowie nasi 
w kraju Egiptu. Każdy głodny niech wejdzie 
i je z nami. Każdy biedak niech wejdzie o ob-
chodzi z nami PESACH.”

Opowieść ma uświadomić słuchającym, że 
największa nawet niedola może zmienić się, 
gdy zaufamy HASZEM. Czyni On możliwym 
„przejście” od tego, co jest, do tego, co powin-
no być. Każdy z nas jest jednak potrzebny do 
tego, aby nastąpiło to przejście.

Najmłodsze dziecko zadaje podczas Sederu 
4 pytania:
Czym różni się ta noc od wszystkich innych 
nocy w roku?
1. Przez wszystkie inne noce w roku spożywa-
my chleb kwaszony lub niekwaszony,
tej nocy zaś jedynie niekwaszony?
2. Przez wszystkie inne noce jeść możemy róż-
ne zioła, tej nocy zaś tylko gorzkie?
3. Przez wszystkie inne noce nie musimy zanu-
rzać pokarmów ani jeden raz, 
a tej nocy zaś dwa razy?
4. Przez wszystkie inne noce możemy jeść sie-
dząc lub opierając się, nocy tej zaś wszyscy się  
opieramy.

Fragment, podsumowujący opowieść,  
o Wyjściu mówi, że każdy Izraelita powinien 
się tak uważać, jak gdyby sam został wyswo-
bodzony z niewoli egipskiej.  Tak bowiem 
jest zapisane w Hagadzie: „i powiesz synowi 
swemu w tymże dniu, tymi słowy: Bądźmy 
wdzięczni za to, co Wiekuisty uczynił przy Wyj-
ściu z Egiptu.... nie samych tylko ojców naszych 
wybawił Najświętszy, niech będzie pochwalo-
ny, lecz i nas wraz z nimi wybawił”.

Po opowieści czytane są Psalmy tzw. Halel, 
czyli Psalmy 115 – 118 i stawiany jest puchar 
wina dla proroka Eliasza  zapowiadającego 
Mesjasza

SZAWUOT

Chag Szawuot = Święto tygodni
Jom ha-Bikurim = Dzień Pierwszych Owoców
Hag ha-Kacir = Święto Zbiorów
„Od dnia przypadającego po pierwszym dniu 
odpoczynku (święta Pesach)... Będziecie li-
czyć dla siebie siedem pełnych tygodni.... Do 
dnia który przypada po siedmiu tygodniach. 
Pięćdziesiątego dnia przybliżycie oddając 
(pierwsze) oddanie hołdownicze z nowego 
plonu dla Boga.”  Wajikra 23, 15 – 16

Święto Szawuot przypada 50 dni po PE-
SACH. Początkowo było to święto zbioru 
pierwszych owoców. Głównym wątkiem tego 
święta jest objawienie Mojżeszowi i Izraelowi 
– TORY.

W synagogach odczytywany jest DEKA-
LOG, otrzymany przez Mojżesza na górze Synaj,  
a także księga Rut. Na to święto przygotowuje 
się potrawy mleczne. 
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SUKKOT
Święto Kuczek
Święto Namiotów
Święto Szałasów

„Powiedział Bóg do Moszego: Powiedz do sy-
nów Izraela: Piętnastego dnia tego siódmego 
miesiąca Jest obchód Sukot, siedem dni dla 
Boga. Pierwszego dnia będzie święte zwo-
łanie, żadnej czynności zakazanej pracy nie 
będziecie wykonywać. Przez siedem dni przy-
bliżać będziecie oddanie ogniowe dla Boga.
Ósmego dnia będzie święte zwołanie dla was 
i przybliżycie oddanie ogniowe dla Boga. Jest 
to wieczny bezwzględny nakaz dla waszych 
pokoleń... Przez siedem dni będziecie żyć  
w sukot (szałasach) po to, żeby twoje przyszłe 
pokolenia wiedziały, że sprawiłem iż syno-
wie Izraela będą żyć w sukot, gdy ich wywio-
dłem z ziemi Micrajim”       Wajikra 23, 33 - 44

Święto zaczyna się 15 tiszri i trwa 7 dni.  
Dzień pierwszy (w diasporze również drugi) to 
dzień świąteczny = jamim towim (wolne), po-
zostałe są dniami chol ha-moed =dni robocze 
czasu świątecznego. W Sukkot świąteczny po-
siłek spożywa się w szałasie zbudowanym na 
balkonie, na dachu, w ogrodzie. 

Ósmy dzień tego święta to SZMINI ACE-
RET, czyli zakończenie rocznego cyklu czytania 
TORY w synagodze.  W diasporze jest to SIM-
CHAT TORA, czyli Radość TORY.

ROSZ HA-SZANA
Jom Kipur
Dzień Pojednania, Sądny Dzień
„Powiedz do synów Israela: w siódmym mie-
siącu, pierwszego dnia miesiąca, będzie dla 

was Szabaton na przypomnienie (związania 
Icchaka), dęcie w szofar, święte zwołanie. 
Żadnej czynności zakazanej pracy nie wy-
konacie. I przybliżycie oddanie ogniowe dla 
Boga. Ale dziesiątego dnia tego siódmego 
miesiąca jest Jom Hakipurim. Święte zwo-
łanie będzie dla was i musicie pościć, cał-
kowicie wstrzymując się od jedzenia i picia.  
I przybliżycie oddanie ogniowe dla Boga.  
I żadnej zakazanej czynności nie będziecie 
wykonywać tego właśnie dnia, bo jest to 
dzień przebłagań, żeby przebłagać przed Bo-
giem, waszym Bogiem... Żadnych zakaza-
nych czynności nie będziecie wykonywać, 
jest to wieczny bezwzględny nakaz na wa-
sze pokolenia we wszystkich waszych siedzi-
bach. Jest to Szabat wszystkich Szabatów dla 
was, gdy musicie pościć”.       Wajikra 23, 24-26

Święto Rosz Ha-szana, jak i Jom Kipur nie 
upamiętniają żadnego wydarzenia. Ich znacze-
nie jest jednak na tyle istotne, że wpływają 
one zarówno na okres poprzedzający, jak i na-
stępujący po tych świętach, co razem stanowi 
okres 50 dni. Miesiąc poprzedzający Rosz Ha-
szana, czyli miesiąc elul jest miesiącem pokuty. 
Codziennie po porannej modlitwie dmie się  
w barani róg, czyli szofar. Ma to obudzić z le-
targu dnia codziennego. Codziennie odmawia 
się Psalm 27 „Pan światłością moją”.
W miesiącu tym odmawiane są także SLICHOT 
(Modlitwy pokutne).
 Modlitwa poprzedzająca święto Rosz Haszana 
zawiera takie życzenie:
„Do księgi życia, błogosławieństwa i pokoju 
i utrzymania dostatniego, obyśmy byli wspo-
mnieni i zapisani przed Tobą, my i cały naród 
Twój, dom Izraela, na życie błogie i na pokój.”
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W tradycji żydowskiej święto to ma potrój-
ne znaczenie:
1. jest to rocznica stworzenia świata,
2. dzień sądu,
3. odnowienie więzi między Bogiem i Izraelem.

Po Rosz Haszana następują Jamim Noraim 
(Straszne dni/ Dni Pokuty)

W tych dniach należy podjąć działania, aby 
uzyskać przebaczenie od wszystkich, wobec 
których zawiniliśmy. Judaizm mówi, że Bóg 
odpuszcza tylko grzechy popełnione przeciw-
ko Niemu. Grzechy wobec bliźnich wymagają 
pojednania z nimi. Konieczna jest skrucha i żal 
za grzechy.

W Erew Jom Kipur rozpoczynają się cało-
nocne modlitwy (Kol Nidrei).

W Jom Kipur skrucha za grzechy jest wyra-
żana przez:
1. żal za grzechy,
2. postanowienie poprawy,
3. wyznanie win.

PURIM
Święto Purym wiąże się z niewolą babi-

lońską. Doradca królewski Haman namówił 
króla do wróżby rzucenia losów (PUR = los),  
w wyniku czego uznano, że bóstwa chcą za-
głady wszystkich Żydów. Miało to nastąpić 
13 dnia miesiąca ADAR. Wtedy to Żydów-
ka Estera, która cieszyła się względami króla 
Achaszwerosa, przekonała go, że jest to intryga 
Hamana i król odwołał pogrom Żydów, nato-
miast kazał stracić Hamana i jego doradców.

W święto to odczytuje się Księgę Estery.  
W domu przygotowuje się specjalne potrawy, 
m.in. Haman tasze, czyli kieszenie Hamana, 
które przypominają o kieszeniach Hamana 
pełnych łapówek. Stąd ten wypiek jest boga-

to faszerowany (mak, śliwki). Święto to wiąże 
się również z przedstawieniami (tzw. Purym 
szpile), które można porównać do kolędników. 
W święto to daje się również prezenty.

CHANUKA
Święto to wiąże się z wydarzeniami opisa-

nymi w Księdze Machabejskiej, która zarówno 
w synagodze, jak i w kościele nie jest księgą 
kanoniczną. Księga ta opisuje powstanie zor-
ganizowane przez Judę Makabeusza przeciw-
ko Grekom. Powstańcom udało się wyzwolić 
Jerozolimę i oczyścić Świątynię. Do wznowie-
nia ofiar w Świątyni trzeba było przygotować  
m. in. oliwę do menory. Znaleziony zapas oli-
wy mógł wystarczyć tylko na jeden dzień.  
I wtedy stał się cud, gdyż ten niewielki zapas 
wystarczył na osiem dni, to znaczy tyle dni, 
ile potrzeba na przygotowanie nowej oliwy do 
menory. 

Święto to wypada w grudniu i trwa 8 dni.
W czasie tych świąt dzieci dostają prezenty,
Grają w drejdł czyli bączek chanukowy, na 
którym są litery:
N = nes = cud 
G = godł = wielki
H = hoje = wydarzył się
Sz = Szom = tam

Tak jak pod Synajem stał cały Izrael, tak 
cały Izrael jest zobowiązany do przestrzegania 
świąt. Dzięki temu lud Izraela staje się ludem 
wiecznym, jak powiedział Bóg „zawieram  
z wami Przymierze wieczne” a szabat nadal za-
chowa Żydów na tej drodze.

Edward Weiss
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25 lat temu
18 stycznia 1995 

roku w Wiśle zmarł 
ks. Adam Hławicz-
ka. Urodził się 18 
grudnia 1908 roku 
w Cieszynie, był naj-
młodszym synem 
nauczyciela muzyki, 
organisty, organiza-
tora i propagatora 
zakładania chórów 
Andrzeja (Jedrzeja) 
Hławiczzki (wię-
cej IP 74/2014, s.16) 
i Ewy z domu Cię-
ciała. Jego starszy-
mi braćmi byli: Ka-

rol - muzyk, Stanisław – nauczyciel statyki  
w PSP, Andrzej – leśnik i Jan - bankowiec. Adam 
studia ukończył na Wydziale Teologii Ewan-
gelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przed 
wojną po ordynacji był wikariuszem w War-
szawie, gdzie jednocześnie studiował w tam-
tejszym konserwatorium muzycznym. W 1938 
r. na pogłębienie studiów muzycznych udał się 
do Lipska, studia te jednak przerwała wojna. 
W czasie powstania warszawskiego udał się 
do Częstochowy, potem na Górny Śląsk. Od 
1945 r. do 1979 r. służył jako proboszcz w para-
fii ewangelickiej w Katowicach. Był również 
konceującym muzykiem-organistą. Opraco-
wał śpiewnik dla dzieci i młodzieży (1969), był 
autorem choralnika kościelnego dla organi-
stów. Jednocześnie w latach 1949–1968 był ad-
ministratorem parafii w Tarnowskich Górach. 
Konceował i grał na organach podczas kilku 
uroczystych pamiątek założenia i poświęcenia 
kościoła w Jaworzu. 

25 lat temu
21 stycznia 1995 roku zmarł ks. sen. Jan 

Walter. Był synem Brunona Waltera i Zofii  
z d. Lange. W Kaliszu ukończył Gimnazjum 
im. Adama Asnyka. Po studiach w Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej  (1952-1957) stu-

Czasy ludzie wydarzenia
diował jeszcze na 
Wydziale Filozo-
fii Uniwersytetu 
Warszawskiego  
i odbył uzupeł-
niające studia 
teologii w Lo-
zannie. Na du-
chownego został 
ordynowany 13 
lipca 1958 w Ka-
liszu. Do 1962 
był wikariuszem 
parafii w Łodzi.  
W latach 1962-
1980 był probosz-
czem w Poznaniu, 
gdzie mimo trudnych warunków lokalowych 
przyczynił się do znacznego ożywienia pracy 
zborowej. Wtedy na potrzeby parafii Polskie 
Towarzystwo Ewangelickie w swoim budynku 
przy ul. Kossaka 8 udostępniło dla proboszcza 
jeden z lokali mieszkalnych. 

Odnowiono i zmodernizowano wnętrze ka-
plicy przy ul. Grunwaldzkiej. Obsługiwał filia-
ły w Chodzieży, Gnieźnie, Lesznie i Trzciance. 
Kontynuowana była działalność Polskiego To-
warzystwa Ewangelickiego, jako jedynej tego 
typu organizacji ocalałej w Polsce w czasach 
PRL i prowadzona była praca młodzieżowa. 
Rozwijały się kontakty ekumeniczne, zarów-
no krajowe jak i w ramach Oddziału Woje-
wódzkiego PRE, którego przewodniczącym 
ks. Walter był w latach 1963-1975. Współpra-
cował m.in. ze środowiskiem „Więzi” oraz na-
wiązał kontakty międzynarodowe, szczególnie  
z ewangelikami z ówczesnej NRD. Od 1974 był 
członkiem Synodu Kościoła, gdzie działał w 
Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej, Komisji 
Pastoralnej i Komisji ds. Diakonii. W latach 
1971-1974 wchodził w skład zarządu Ekume-
nicznej Rady Młodzieży w Europie. 

W 1979 został wybrany, a 18 maja 1980 
wprowadzony w urząd I proboszcza para-
fii Św. Trójcy w Warszawie i seniora diecezji 
warszawskiej. Należał do inicjatorów rozbu-
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dowy parafialnego Domu Opieki „Tabita”  
w Konstancinie-Jeziornie. Od 29 czerwca 1963 
był żonaty z Ewą z d. Hoffmann (1938-2006), 
absolwentką matematyki na UMK w Toru-
niu, pracującą w szkolnictwie, która wspierała 
małżonka na wszelkich polach działalności. Od 
1993 Ewa Walter była przewodniczącą Komi-
tetu Światowego Dnia Modlitwy, a od 2002 
również przewodniczącą Sekcji Kobiet Polskiej 
Rady Ekumenicznej.

50 lat temu 
15 lutego 1970 

roku zmarł  ks. 
Henryk Wendt. 
Ks. Henryk 
Wendt urodził 
się 7 maja 1886 
r. w Nowosol-
nej. Studiował 
we Wrocławiu  
i Dorpacie.  
W czasie I woj-
ny światowej 
pracował jako 
adiunkt w pa-
rafii holender-
skiej przy koście-
le św. Michała  
w Moskwie. Or-
ganizował nabo-

żeństwa po polsku i na polecenie bpa Juliu-
sza Burschego prowadził poszukiwania dzieci 
polskich, wywiezionych z Warszawy w głąb 
Rosji. Na skutek kłopotów zdrowotnych opu-
ścił Moskwę i udał się na leczenie do Finlan-
dii, a po zakończeniu wojny do Zakopanego. 
Od 1919 r. ks. Henryk Wendt skierowany zo-
stał do pracy duszpasterskiej jako proboszcz 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wieluniu.  
W 1921 r. poślubił Alicję Kawecką, z którą miał 
troje dzieci: Marię, Jana i Elżbietę. Po wkro-
czeniu Niemców w 1939 roku do Wielunia 
hitlerowska administracja wywierała nacisk 
na ks. Wendta, aby przyjął obywatelstwo nie-
mieckie. Na skutek stanowczej odmowy został 
uwięziony i zesłany do obozu w Radgoszczu, 
gdzie był prześladowany ze strony komendy 
obozu. Po zwolnieniu otrzymał rozkaz opusz-
czenia „Kraju Way” i osiedlenia się z rodziną 
w Generalnej Guberni. Zamieszkał w Warsza-

wie, gdzie jako urzędnik zarabiał na skromne 
utrzymanie rodziny. Dzieci jego szybko wcią-
gnęły się do pracy konspiracyjnej. Córka Elż-
bieta zginęła w czasie Powstania Warszaw-
skiego, a syn walczył w zgrupowaniu Baszta 
. Żonę i drugą córkę Niemcy zesłali do obozu 
w Niemczech. Na jego oczach Niemcy rozstrze-
lali brata. Po opuszczeniu Warszawy znalazł 
schronienie na plebanii parafii ewangelickiej 
w Częstochowie. Po wyzwoleniu w 1945 r. ks. 
Henryk Wendt natychmiast wrócił na swoją 
utraconą przed wojną placówkę w Wieluniu. 
Zastał zniszczony kościół i plebanię. Zabrał się 
jednak z zapałem do odbudowy kościoła i or-
ganizacji życia w parafii. Swoją niezłomną po-
stawą w latach okupacji, pracowitością, zmy-
słem organizacyjnym i zaletami osobowości 
zyskał sobie powszechny szacunek i uznanie 
nie tylko wśród parafian, ale całej społeczności 
Wielunia i okolic. Pochowany został na cmen-
tarzu ewangelickim w Wieluniu. Z okazji 70-
tej rocznicy wybuchu II wojny światowej 31 
sierpnia 2009 roku śp. ks. Henryk Wendt od-
znaczony został pośmienie przez Radę Powia-
tu w Wieluniu Medalem Honorowym Zasłu-
żony dla Ziemi Wieluńskiej. (wg luteranie.pl)

75 lat temu
20 marca 1945 roku 
zmarł Ludwik Jó-
zef Evert. Kształcił 
się w Wyższej Szkole 
Handlowej Leopolda 
Kronenberga w War-
szawie. Następnie 
pracował w Niem-
czech, a po wysiedle-
niu w 1885 przebywał 
we Francji i w Polsce. 
W 1896 zamieszkał  
w Rosji, gdzie był 
p r z e d s t a w i c i e l e m 
łódzkiego przemy-

słu włókienniczego. W latach 1900-1918 był 
wiceprezesem oraz prezesem kolonii polskiej  
w Moskwie. Pełnił również funkcję wicepre-
zesa Towarzystwa Dobroczynnego. Od 1914 
kierował Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny 
oraz był prezesem Zrzeszenia Niepodległościo-
wego. W 1918 wrócił do Polski. W 1919 wraz 
z Władysławem Trzaską i Janem Michalskim 



47

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 97www.parafiajaworze.pl

założył firmę Księgarnia i Dom Wydawni-
czy Trzaska, Eve i Michalski. Księgarnia, 
umieszczona w gmachu Hotelu Europejskiego 
przy ulicy Krakowskie Przedmieście 13, roz-
poczęła ożywioną działalnością wydawniczą  
w 1922. W 1922 Ludwik Eve został prezesem 
spółki. W 1937 wycofał się z udziału w księ-
garni i wydawnictwie, pozostawiając jednak 
w firmie swoje nazwisko. W czasie II wojny 
światowej firmę Trzaska, Eve, Michalski zli-
kwidowali Niemcy. W 1945 wznowił jej dzia-
łalność W. Trzaska. Od 1923 do śmierci pełnił 
funkcję prezesa kolegium kościelnego Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy  
w Warszawie. Od 1928 był senatorem RP z listy 
Bezpayjnego Bloku Współpracy z Rządem 
(BBWR), a przez IV kadencję był senatorem 
mianowanym przez prezydenta RP. W okresie 
międzywojennym był także członkiem Rady 
Miejskiej Warszawy, Komitetu Opieki Spo-
łecznej, Komitetu Pomocy dla Bezrobotnych 
oraz Zgromadzenia Kupców miasta Warszawy. 
W 1939 powołany do Obywatelskiego Komi-
tetu Obrony Warszawy. Zmarł 20 marca 1945 
w Grodzisku Mazowieckim, gdzie został po-
chowany. W 1971 roku zwłoki przeniesiono na 
cmentarz ewangelicko-augsburski w Warsza-
wie. Jego córką była Halina Eve-Kappesowa 
(historyk, bizantynolog), a synem Władysław 
Ludwik Eve (pisarz, poeta, dziennikarz). 

450 lat temu
Ukazał się pierwszy nakład Atlasu świata ni-
derlandskiego wydawcy Abrahama Oeliusa 
z Antwerpii, w którym zamieszczone zostały 
takie mapy jak: królestwa Polskiego Wacława 

Grodeckiego (1558), Prus Książęcych Henry-
ka Zella (1542), mapa Śląska Marcina Helwiga 
(1561)(zob. IP 84) oraz Księstwa Oświęcimskie-
go Stanisława Porębskiego (1563). Atlas nosił 
tytuł „Theatrum orbis terrarum”, w ciągu 40 
lat wydany został jeszcze 41 razy. Wymienione 
mapy w atlasie dostosowane zostały do jego 
formatu przez odpowiednie pomniejszenie. 
Jeden z egzemplarzy atlasu zobaczyć można  
w Bibliotece B. Tschamerra w Cieszynie. Na fo-
tografii obok atlas otway z podobizną mapy 
Polski Wacława Grodeckiego.

400 lat temu
w lutym przez Księstwo Cieszyńskie przecho-
dziły, spiesząc na pomoc wojskom cesarskim, 
oddziały lisowczyków wysłane przez Zygmun-
ta III Wazę. Wcześniej pobiły wojska sied-
miogrodzkie Jerzego Rakoczego oraz zapobie-
gły oblężeniu Wiednia przez oddziały Gabora 
Bethlena, tym samym u progu wojny trzy-
dziestoletniej osłabiły działania wojsk prote-
stanckich zmierzających do obalenia cesarza 
Ferdynanda II, wroga reformacji. Lisowczycy 
dokonali wielu grabieży, mordów na dworach 
i zagrodach chłopskich w okolicach Strumienia 
i Skoczowa. Spustoszyli oni wiele miejscowo-
ści na Śląsku w Czechach i Górnych Węgrzech 
(obecnie Słowacja). Wzięli póź-
niej udział po stronie wojsk 
cesarskich w bitwie pod Białą 
Górą (w listopadzie 1620 roku).
 

Z różnych źródeł zebrał 
Józef Król
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Z e s p ó ł   C a n t a t e
 Drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia, 

jak co roku, zaśpiewaliśmy kolędy w kościele 
w Jasienicy oraz w kaplicy w Świętoszówce. 
Kolejne pieśni przypominające o narodzeniu 
Pana Jezusa mieliśmy okazję przedstawić na 
Wieczorze Kolęd w Jaworzu, który odbył się  
5 stycznia br. Oprócz zespołu Cantate słuchacze 
mogli usłyszeć również Ewangelicki Chór Ko-
ścielny z Jaworza oraz zespół „Jasieniczanka”  
z Jasienicy. Ponadto usłyszeliśmy kolędy wy-
konane przez młodego, debiutującego organi-
stę - Jakuba Miklara z Jasienicy.

Zaraz następnego dnia, czyli w święto Epifa-
nii, zostaliśmy zaproszeni do kościoła w Starym 
Bielsku na „wieczór kolęd przed południem”, 
który odbywał się w trakcie świątecznego na-
bożeństwa. Wspólnie ze zborem starobielskim 
zaśpiewaliśmy 10 kolęd, wysłuchaliśmy czy-
tań biblijnych oraz krótkiego rozważania księ-
dza Piotra Szarka. Zaś kolędy zaśpiewane przez 
nasz Zespół oraz dwie kolędy w wykonaniu 
Chóru ze Starego Bielska wypełniły pozostałą 
część nabożeństwa.

Niedzielnym popołudniem dnia 19 stycznia 
w naszym jaworzańskim kościele odbyło się 

nabożeństwo ekumeniczne, na którym mie-
liśmy zaszczyt zaśpiewać kilka pieśni. Oprócz 
nas wystąpił także Ewangelicki Chór Kościel-
ny z Jaworza.

Tradycyjnie już zaraz po zakończeniu okresu 
kolędowania rozpoczęliśmy przygotowania do 
okresu pasyjnego. W piątek, 28 lutego odbyło 
się pierwsze tygodniowe nabożeństwo pasyjne, 
które było jedynym, na którym udało się nam 
zaśpiewać. W czasie tego nabożeństwa kazanie 
wygłosił ksiądz Alfred Borski ze Skoczowa.

Niestety sytuacja spowodowana epidemią 
przerwała nasze próby. Nasi chórzyści śpie-
wają teraz osobno – każdy w swoim domu. 
Mamy nadzieję, że jak się ponownie spotka-
my, to uda nam się „zestroić” nasze głosy tak, 
aby stworzyły zgrany zespół!

Życzę w imieniu członków „Cantate” Czytel-
nikom, aby czas pasyjny był dla nas wszyst-
kich czasem refleksji o naszym życiu pod krzy-
żem Zbawiciela. Niechaj dzwony wielkanocne 
napełnią nasze serca radością ze Zmawych-
wstania Pańskiego!

Marta Ogrodnik
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Z życia Chóru
W nowy wkroczyliśmy z wielkimi oczeki-

waniami i nadziejami.Mieliśmy plany i marze-
nia, które nie zostaną zrealizowane. Kalendarz,  
w którym mieliśmy zapisane zdarzenia, kon-
cey spotkania, został wywrócony do „góry 
nogami”. Jak wiecie, Drodzy Czytelnicy,  
z dniem 12 marca br. został ogłoszony stan epi-
demiologiczny z powodu rozprzestrzeniającego 
się w naszym kraju koronawirusa.

Zdążyliśmy jednak coś” zdziałać”. I tak: wg 
kroniki chórowej Nowy Rok  2020 rozpoczęli-
śmy udziałem w nabożeństwie ,wzbogacając 
je swoim śpiewem pod dyr. Krystyny Gibiec, 
dziękując Bogu za miniony rok 2019, a zarazem 
witając 2020.

5 stycznia 2020 roku (drugą niedzielę po 
Narodzeniu Pańskim) w czasie nabożeństwa 
było wspomnienie pośmiene śp. ks. radcy 
Ryszarda Janika. Wspomnienie było dla nas 
wielką waością, ponieważ Zmarły był na-
szym wsparciem na każdym kroku. Pod dyr. 
Krystyny Gibiec zaśpiewaliśmy dwie Jego 

ulubione pieśni. W tym samym dniu w go-
dzinach popołudniowych odbył się Konce 
Kolęd w wykonaniu Ewangelickiego Chóru 
Kościelnego w Jaworzu po dyr. Krystyny Gi-
biec, Zespołu CANTATE pod kier. Małgorzaty 
Penkala-Ogrodnik.  Gościnnie wystąpił Zespół 
Regionalny „Jasieniczanka” z Jasienicy pod 
kier. Marii Szube. stycznia delegacja chóru 
wzięła udział w nabożeństwie pogrzebowym 
śp. Józefa Podoli - muzyka, dyrygenta, kom-
pozytora i organisty w Trzyńcu. Zmarły  wraz 

ze swoją orkiestrą i chórem go-
ścił w Jaworzu na Międzynaro-
dowym Koncercie Chórów Ziemi 
Cieszyńskiej. W godzinach wie-
czornych  byliśmy na Koncercie 
Wiedeńskim w BCK-u w Bielsku
-Białej. Wyjście było zaplano-
wane pół roku wcześniej.

18 stycznia odbył się w na-
szym kościele konce kolęd  
w wykonaniu Olgi Bończyk 
-aktorki teatralnej i filmowej, 
a przede wszystkim wokalistki, 
która wraz ze swoimi muzykami 
śpiewała kolędy i czytała poezję. 
Konce finansowany był przez 
Urząd Gminy w Jaworzu. Kon-
ce był inauguracją obchodów 
Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. W ramach Tygodnia 
MOJCh obyło się ekumeniczne 
nabożeństwo w naszym kościele 
przy współudziale parafii rzym-
sko-katolickiej w Jaworzu pod 
hasłem „BĄDŹMY ŻYCZLIWI”.
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W ostatnim tygodniu stycz-
nia zorganizowane było walne 
zebranie chóru, na którym pod-
sumowana została nasza praca  
w minionym roku.

8 lutego bawiono się na Balu 
Karnawałowym w OSP w Ja-
sienicy. 22-23 wyjechaliśmy na 
kulig do Bukowiny Tatrzańskiej. 
Ostatnia nasza aktywność to 
udział w nabożeństwie w ra-
mach Światowego Dnia Modli-
twy przygotowanego przez nasze 
panie.

Po ogłoszeniu epidemii nasza 
działalność została zawieszo-
na. Jedynie w dniu 14 marca br. 
delegacja naszego chóru wzięła 
udział w ostatnim pożegnaniu 
śp. ks. Jana Szklorza, który zmarł 
po długiej chorobie w szpitalu  
w Bielsku-Białej. Pogrzeb odbył 
się w Ustroniu.

Szanowni Czytelnicy!
W związku z zaistniałą sytu-

acją bardzo proszę o stosowa-
nie się do zarządzeń. Miejcie na 
uwadze swoje zdrowie i swoich 
bliskich. 

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych w imieniu chó-
rzystów składam jak najserdecz-
niejsze życzenia, przede wszyst-
kim zdrowia, zdrowia i jeszcze 
raz zdrowia oraz Błogosławień-
stwa Bożego na ten czas.

Kronikarz chórowy: 
Renata Podstawny 

zdjęcia: Wioletta Maindok, Mag-
da Zbieg, Radosław Ostałkie-
wicz, Renata A. Podstawny.
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Z życia Koła Pań
„Wstań, weź matę swoją 

i chodź!”

W pierwszy piątek marca (6.03.2020) w po-
nad 180 krajach na całym świecie chrześcijanie 
przeżywali nabożeństwa Światowego Dnia 
Modlitwy. Tegoroczną liturgię przygotowały 
chrześcijanki z Zimbabwe. Jako hasło przewod-
nie wybrały słowa z Ew. Jana 5,9a: „Wstań, 
weź matę swoją i chodź!”.

W kościele ewangelickim w Jaworzu nabo-
żeństwo poprowadziły członkinie Koła Pań  
i tegoroczni konfirmanci. Chór pod kierunkiem 
Krystyny Gibiec wykonał pieśni pochodzą-
ce z Zimbabwe. Kazanie na tekst z Ew. Jana 

5,2-9a wygłosiła Anna Wantulok. Podczas na-
bożeństwa odczytany został „List z Zimbabwe”  
o historii, życiu codziennym i problemach, z ja-
kimi borykają się mieszkańcy tego kraju. Ko-
lekta z nabożeństwa została przekazana na po-
moc kobietom w Zimbabwe. Na zakończenie 
nabożeństwa wykonano pamiątkowe zdjęcie 
wszystkich uczestników nabożeństwa.
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Po nabożeństwie odbyło się w sali parafial-
nej spotkanie Koła Pań i tegorocznych kon-
firmantów w ramach projektu: „Poznaj swoją 
parafię”. Uczestnicy spotkania degustowali tra-
dycyjne potrawy z Zimbabwe, były to między 
innymi sadza, chakalaka. 

Podczas prezentacji slajdów, przygotowanej 
przez p. Katarzynę Gaweł z Goleszowa, uczest-
nicy spotkania mogli poznać piękne krajobrazy 
z Zimbabwe, zobaczyć życie codzienne miesz-
kańców, usłyszeć o historii kraju, edukacji, re-
ligii i sytuacji kobiet i dzieci. 

Obraz ŚDM 2020 namalowała aystka  
z Zimbabwe – Nonhlanhla Mathe, która tak 
go objaśnia:  „Obraz przedstawia życie ludzi  

w społeczeństwie. W górnej części tło od pra-
wej do lewej strony przedstawia przejście na-
rodu od mrocznej, trudnej przeszłości do bar-
dziej zamożnej i obiecującej przyszłości. Dolna 
kompozycja jest raczej wyrazem miłości, uzdro-
wienia i pojednania, zainspirowana historią  
z Ewangelii Jana 5:2-9a. Część z roślinnością re-
prezentuje potencjalną produktywność ekono-
miczną, ponieważ gospodarka Zimbabwe jest 
opaa na rolnictwie”. 

Wao przytoczyć wypowiedź jednej  
z członkiń ŚDM w Zimbabwe, która tak opisu-
je obecną sytuację: „Zimbabwe doświadczyło 
przemocy politycznej przez wiele lat. A traumy 
i napięcia są nadal żywe w społecznościach.  
W procesie pojednania mówi się, że musimy 
wybaczyć, ale samo powiedzenie o tym nie 
sprawi, że tak się stanie. Musimy zaakcepto-
wać fakt, że zostaliśmy zranieni i przejść przez 

proces uzdrawiania. Inni muszą przyznać, że 
zranili i pokazać, że jest im przykro. Musimy 
słuchać siebie nawzajem. Pokój zaczyna się 
ode mnie i od ciebie. Składnikiem 
pokoju jest miłość, a tam, gdzie jest 
pojednanie, przychodzi pokój”.

Anna Wantulok
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Słowo Boże
w oczach dziecka

Dziś Niedziela Palmowa. Po południu 
dostałam od Kajtka sms: „Wysłałem Ci 
maila z zaproszeniem na spotkanie o 16:00. 
Siadaj przed kompem i łącz się”.
- Hej, Karolina.
- Cześć, Kajtek.
- Słyszę cię dobrze, ale włącz kamerkę, to 
będziemy się mogli też widzieć.
- Ok, już się robi.
- No, teraz zupełnie inaczej. Co u Ciebie no-
wego?
- Wszystko to jakieś dziwne. Mieszkamy 
po sąsiedzku, a żeby się spotkać, musimy 
usiąść przed laptopem. 
- Wcześniej rodzice gonili nas, że za dużo 
siedzimy przed kompem, w internecie.
- A teraz sami pilnują, żebyśmy usiedli 
przed komputerem, bo wtedy jesteśmy  
w szkole.
- Z jednej strony, to fajnie, że nie trzeba 
chodzić do szkoły, można dłużej pospać. 
Ale bez spotkań z kumplami, tak w realu, 
to kiepsko.
- Pewnie, że kiepsko. My to możemy cho-
ciaż wyjść do swojego ogrodu.
- A  pomyśl o Krzyśku i Aście, oni mieszka-
ją w bloku, to chyba w ogóle nie wycho-
dzą, chyba że na balkon.
- A byłaś dziś w kościele?
- Jak to w kościele, przecież to zakazane, na-
bożeństwa i szkółki niedzielne odwołane.
- No tak, ale moi rodzice mówią: „Idziemy 
do kościoła” i wtedy siadamy przed kom-
puterem i jest nabożeństwo na stronie in-
ternetowej naszej parafii.
- Tak to my też byliśmy dzisiaj w kościele, 
o 13.00 oglądaliśmy nabożeństwo w tele-
wizji, razem modliliśmy się i śpiewaliśmy, 

słuchaliśmy czytania Słowa Bożego i kaza-
nia.
- A jak radzi sobie Twoja Babcia? Ma kom-
puter i internet?
- Coś ty, Babcia mówi, że te urządzenia nie 
są z jej epoki. A poza tym u niej przy lesie 
wcale nie ma zasięgu. Gdy u niej jesteśmy, 
to nawet komórki nie działają. Ale wczoraj, 
gdy dzwoniliśmy do Babci, opowiadała, że 
dawniej nie było ani komputerów, ani in-
ternetów, a nabożeństwa robili sami.
- Jak to sami? Bez księdza?
- No tak. Robili nabożeństwa domowe. 
I teraz też tak można. Siadali razem przy 
stole, otwierali kancjonały, czyli śpiewniki 
kościelne i śpiewali pieśni. Modlili się, czy-
tali Słowo Boże z Biblii, a później czytali 
kazanie z postylli. To jest taka książka ze 
zbiorem napisanych kazań na różne nie-
dziele i święta.
- A szkółkę dziś oglądałaś?
- Tak, w internecie. Fajna była. Gdybyśmy 
dziś mieli naszą szkółkę, pewnie mówili-
byśmy o wjeździe Pana Jezusa do Jerozo-
limy. Pamiętasz, wtedy ludzie tak radośnie 
witali Jezusa, jak króla…
- Karolina, co tak posmutniałaś?
- Kajtek, bo… ja się boję.
- Czego się boisz? 
- Co będzie, gdy zachoruje moja Babcia 
albo Rodzice. Czy oni umrą?
- Twoja Babcia jest teraz zdrowa i nie wy-
chodzi z domu, a zakupy przynosi jej są-
siad. Twoi Rodzice też są zdrowi i zostają 
w domu, więc są mniej narażeni na zacho-
rowanie.
- No tak i myjemy często ręce, używamy 
płynu do dezynfekcji, mamy przygotowa-
ne maseczki. 

On-line
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- Więc dbacie o siebie i jesteście ostrożni. 
Poza tym, jeśli ktoś zachoruje, to nie każdy 
umiera. Wielu ludzi przechodzi tę choro-
bę bez objawów, czyli nie ma gorączki, ani 
kaszlu i nawet nie wie, że choruje. A jeśli 
ktoś się źle czuje, to pomagają lekarze, albo 
w domu, albo w szpitalu.
- Więc myślisz, że nie będzie tak źle.
- Mam taką nadzieję. A strach to normalna 
rzecz. Uczniowie Jezusa też się bali. Pamię-
tasz, jak płynęli łodzią z Jezusem i rozpęta-
ła się burza? Wtedy też się bardzo bali, ale 
Jezus uciszył burzę, uratował ich. A później 
powiedział: Dlaczego baliście się? Przecież 
ja jestem z wami.
- No tak, ale Jezus rzeczywiście był z nimi 
w łodzi. Myślisz, że z nami też jest?

- Na pewno. Jeśli do niego wołamy, to On 
nas słucha. Zresztą Pan Jezus też odczuwał 
strach. 
- On też się bał?
- Tak, gdy był w ogrodzie Getsemane, na 
Górze Oliwnej. Bał się cierpienia, które 
miał przeżywać. Wiedział, co się wydarzy 
na Golgocie. Wtedy modlił się do Boga: 
„Ojcze, jeśli możliwe, oddal ten kielich ode 
mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola 
niech się stanie”. Bóg wtedy posłał anioła, 
który wzmocnił Jezusa.
- To teraz wiem, co mogę zrobić! Będę się 
modliła o zdrowie dla całej naszej rodziny.
- To może pomodlimy się razem: Ojcze 
nasz…

Anna Wantulok

Dziecko na szkółce niedzielnej

Niedzielne spotkania dzieci są nieodłączną 
częścią aktywności w naszej parafii. Systema-
tycznie uczęszczające dzieci oraz towarzyszą-
cy im rodzice to ogromna waość i potencjał 
naszej społeczności. Już od dłuższego czasu  
w jasienickim filiale szkółki niedzielne prowa-
dzone są w sposób przyjazny dla dzieci, szcze-
gólnie dla tych najmłodszych- metodą „Godly 
Play”

Dzięki zaangażowaniu grupy rodziców oraz 
ich kreatywności dzieci mogą poznać historie 
biblijne w atrakcyjnej formie. Metody pracy 
opierają się na elementach pedagogiki Mon-
tessori. Maria Montessori to włoska pedagog  
i specjalistka od wychowania dzieci, któ-
ra uznała, że to indywidualne potrzeby  
i możliwości dziecka powinny znajdować się  
w centrum zainteresowania rodziców i na-
uczycieli. Podstawową formą jest tu zabawa  
i indywidualne zdobywanie doświadczeń 
przez dziecko. Taki stan pozwala na zorganizo-
wanie przejścia od zabaw dziecięcych do ele-
mentów pracy. 

Metoda „Godly Play” to wyjątkowy spo-
sób przedstawiania dzieciom historii biblij-
nych, która umożliwia im odkrywać ich wła-

„Opowiedz mi o Jezusie” 
- Godly play
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sną duchowość; pozwala na poszukiwanie 
i odnajdowanie własnych odpowiedzi na 
pytania dotyczące wiary, Boga oraz własnej 
obecności w świecie w wymiarze duchowym. 
Pomaga dzieciom poznawać Boga i Biblię, 

w miejsce tradycyjnego bycia nauczanym  
o Bogu i Biblii. To metoda, w której ducho-
wość dziecka jest uznana i szanowana.”*

Podczas zajęć szkółki dzieci uczestniczą  
w przedstawianych  historiach biblijnych za 
pomocą wcześniej przygotowanych postaci 
wykonanych z materiałów tekstylnych, pa-

pierowych. Fragmenty Biblii przedstawiane są  
w formie teatru cieni czy dramy. Wykorzysty-
wane są zabawki lub inne elementy bliskie 
dzieciom.

Każdym takim zajęciom towarzyszy muzy-
ka, śpiew, zabawa ruchowa, nauka krótkich 
wersetów biblijnych. Urozmaicone prace pla-
styczne, które dzieci wykonują wspólnie z ro-
dzicami, są elementem ewaluacji i podsumo-
waniem treści szkółki niedzielnej.

Efekty tej wspólnej dobrej praktyki w na-
szej parafii możemy obejrzeć na zdjęciach. Nie-
stety, chwilowo nagle zostały 
przerwane w wyniku ograni-
czeń i przepisów związanych 
ze stanem epidemii w naszym 
kraju. Z niecierpliwością cze-
kamy na powrót do salek pa-
rafialnych…

Dorota Krzykowska

*Patrycja Prostak, Ogólnopolska konferencja 
„Kościół dla dzieci – dzieci dla kościoła” 23-25 
sierpnia 2018 roku, Warszawa
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Nabożeństwo rodzinne

 W niedzielę, 22 grudnia 2019 r. w kaplicy 
w Świętoszówce odbyło się kolejne nabożeń-
stwo rodzinne. Tradycyjnie w 4. niedzielę Ad-
wentu w nabożeństwie uczestniczyły dzieci ze 
szkółki niedzielnej. Nabożeństwo prowadził 
proboszcz Parafii ks. Władysław Wantulok. 
Kazanie, podczas którego do rozmowy zaanga-
żowane zostały dzieci, ale także zgromadzeni 
zborownicy,  wygłosiła Anna Wantulok.

W trakcie nabożeństwa dzieci przeżywały 
Gwiazdkę. Prowadzące szkółki niedzielne Mał-
gorzata Cholewik i Anna Wantulok przygoto-
wały krótki program świąteczny, który dzieci 
zaprezentowały po liturgii. Dzieci zaśpiewały 
piosenkę „Świeć gwiazdeczko” i, wcielając się 
w rolę gwiazdek, opowiedziały o szczególnej 
Gwieździe Betlejemskiej, która prowadziła do 
narodzonego w stajence Jezusa – Zbawiciela 

ludzi. Dzieci zwróciły się do każdego z uczest-
ników nabożeństwa: „W ludzkich sercach Pan 
chce mieszkać, tam obiera swe mieszkanie. Czy 
Twe serce dziś gotowe? Czy w swych grzechach 
pozostaniesz? Jego krew obmywa winy, wyjdź 
z ciemności i nie zwlekaj. Niech te święta będą 
jasne”. Dzieci przypomniały, że każdy z nas  po-
winien świecić światłem Chrystusa i to świa-
tło przekazywać innym wokół siebie.

Pod koniec nabożeństwa przybył oczekiwa-
ny przez dzieci Mikołaj, który wręczył nagrody 
za pilne uczęszczanie na szkółki i obdarował 
dzieci gwiazdkowymi paczkami.

Dzieci przygotowały dla wszystkich uczest-
ników nabożeństwa własnoręcznie wykona-
ne kaki z życzeniami oraz ciasteczka, którymi 
częstowały po zakończeniu nabożeństwa przed 
kaplicą. 

Anna Wantulok
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GWIAZDKA DZIECI 
ZE SZKÓŁKI NIEDZIELNEJ
 Z JAWORZA I „BETANII”

21 grudnia 20119r. w sali parafialnej w Ja-
worzu zebrały się dzieci ze Szkółki Niedzielnej 
w Jaworzu i Betanii, by wraz ze swoimi naj-
bliższymi przyżyć tegoroczną GWIAZDKĘ.

W bieżącym roku Gwiazdkę poprowadził 
Szymon Wiśniewski,  a program przygotowa-
ła diakon Ewa Below. Gwiazdkę, jak każdą 
szkółkę rozpoczęliśmy od Słowa Bożego. Ks. 
Władysław Wantulok radosną nowiną pły-
nącą z historii Bożego Narodzenia ubogacił to 
świąteczne spotkanie, jak również przekazał 
podziękowania dla prowadzących szkółki za 
całoroczną służbę i złożył życzenia dzieciom  
i ich rodzinom w imieniu rady parafialnej  
i własnym.

Najmłodsze dzieci w prezentowanym wier-
szu zastanawiały się:
Dlaczego są Święta Bożego Narodzenia ?

Dlatego, żeby się uczyć miłości od Pana Jezusa.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Następnie w scence pt. „Gospodarz z Be-
tlejem” autor: Ku Reiner Klein, tłumaczenie  
z j. niemieckiego: ks. Wojciech Froehlich, prze-
platanej kolędami, mogliśmy ponownie prze-
żyć historię Narodzenia Pańskiego. Kończąc 
dzieci starały się nam odpowiedzieć za paste-
rzami i aniołami:

Co możemy podaro-
wać dzieciątku kiedy 
nic nie mamy?

Podaruj mu swój 
uśmiech!

Podaruj mu swoje 
serce!

Jak co roku dzie-
ci z niecierpliwością 
oczekiwały także na 
przybycie Mikołaja  
z prezentami. Mikołaj 
pamiętał o wszystkich 
dzieciach i obdaro-
wał ich upominkami. 

Szczególnie nagrodził tych, którzy pilnie przez 
cały rok uczęszczali na niedzielne spotkania ze 
Słowem Bożym oraz podziękował także Mi-
chałowi za służbę muzyczną przy akompanio-
waniu do pieśni na szkółkach niedzielnych  
w Betanii.
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Rodzinne spotkanie 
w Jasienicy

Jedną z wielu uroczystości w naszej parafii, 
która skupia liczną grupę parafian, jest Gwiazd-
ka Rodzinna w Jasienicy. 22 grudnia 2019 r.  
w sali Gminnego Ośrodka Kultury przy Urzę-
dzie Gminy w Jasienicy kolejny raz spotkali 
się rodzice z dziećmi, dziadkowie i najbliżsi 
członkowie rodzin. Sala wypełniona po brzegi, 
przystrojona odświętnie pozwoliła wspólnie 
przeżyć ostatnie dni adwentu i wprowadzić  
w nastrój świąt Bożego Narodzenia. 

Spotkanie rozpoczął ks. Andrzej Krzykow-
ski krótkim rozważaniem oraz podziękowa-
niem dla wszystkich osób zaangażowanych 
w organizowanie i prowadzenie nabożeństw 
dla dzieci w naszej parafii. Następnie ks.  
A. Krzykowski zaprosił chętne dzieci do uczest-
nictwa w konkursie wiedzy biblijnej. Po części 
konkursowej na scenie i wokół niej pojawiły 
się dzieci z młodszej i starszej grupy Szkółki 
Niedzielnej w Jasienicy, aby zaprezentować 

swój program aystyczny. Dzieci razem ze 
swoimi rodzicami przygotowały krótką scen-
kę pt. „Narodziny Jezusa”. Elementy muzyczne  
do tej historii wykonała starsza grupa dzieci, 
która śpiewała kolędy i piosenki o tematyce 
świątecznej. Cały program aystyczny oraz 
oprawę muzyczną opracowała pastorowa Do-
rota Krzykowska. Dekoracje oraz piękne stro-
je przygotowała p. Anna Maciejewska. Na 
tej uroczystości nie mogło zabraknąć zespołu 
„Młodzi Duchem”, którzy porwali wszystkich 
zebranych do wspólnego, radosnego kolę-
dowania. Pojawili się również wyczekiwani  
z niecierpliwością dwaj Mikołaje, którzy przy-
wieźli ze sobą mnóstwo paczek i nagród dla 
dzieci.

Po części aystycznej Gwiazdki wszyscy 
uczestnicy zasiedli przy stołach, aby degusto-
wać domowe wypieki przygotowane przez 
rodziców. To był czas na wspólne rozmowy 
i wzajemne poznanie się oraz zachęcanie do 
dalszej współpracy w organizowaniu Szkółek 
Niedzielnych w Jasienicy oraz innych działań 
na rzecz naszej parafii.

Dorota Krzykowska
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Konkursy Wiedzy Biblijnej
„SOLA SCRIPTURA”

Tematem Ogól-
nopolskiego Kon-
kursu Biblijnego 
„SOLA SCRIPTURA” 
2019/2020 jest Świa-
dectwo Marka i Pio-
tra o Jezusie. 

W sobotę, 11 
stycznia 2020 r.  
w Ustroniu odbył 

się etap diecezjalny (rejonowy). W gru-
pie pierwszej kl. 4-5 szkoły podstawo-
wej uczestniczyło 9 uczniów z terenu 
parafii w Jaworzu, zaś w grupie drugiej 
kl. 6-8 szkoły podstawowej – 5 uczniów. 
Uczestnicy konkursu musieli odpowie-
dzieć na 25 pytań z Ewangelii Marka. 
Wszyscy, którzy wzięli udział w zmaga-
niach diecezjalnych, otrzymali dyplomy, 
kalendarze i książeczkę „Z Biblią na co 
dzień”. Przyszedł czas na wzmożoną pra-
cę komisji konkursowej, która sprawdzi-
ła i oceniła prace. Do finału konkursu 
awansowali: 
Malwina Tokarz – ZSP Jasienica
Szymon Kliber – ZSP Jasienica
Mateusz Ferfecki – ZSP Jasienica
Nadia Kobiela – ZSP Iłownica

Finał konkursu miał się odbyć w so-
botę 21 marca br., ale ze względu na epi-
demię koronawirusa został przeniesio-
ny na sobotę 20 czerwca 2020 r. 

Wszystkim gratulujemy i życzymy 
wytrwałości w dalszych zmaganiach 
konkursowych! W grupie II i III w fina-
le oprócz Ewangelii Marka wymagana 
jest również znajomość 1. Listu Piotra.

„JONASZ”

Podczas tegorocznej 
edycji Międzynarodo-
wego Ekumenicznego 
Konkursu Wiedzy Bi-
blijnej „JONASZ” wy-
magana  jest znajomość 
1. Księgi Mojżeszowej. 
W konkursie uczestni-
czyć mogą uczniowie 
kl. 3-8 szkoły podsta-
wowej i oraz szkół po-
nadpodstawowych.

Eliminacje szkolne 
zostały przeprowadzo-
ne w grudniu 2019 r., 
a etap rejonowy został 
rozegrany 27 lutego 
2020 r. Z terenu naszej Parafii uczestni-
czyli w nim:
Natalia Urbaś – ZSP Jasienica
Malwina Tokarz – ZSP Jasienica
Jonatan Tokarz – ZSP Jasienica
Zuzanna Krawczyk – SP 1 Jaworze
Dominika Żur - SP 1 Jaworze
Marta Cholewik - SP 1 Jaworze
Sandra Kozieł - SP 1 Jaworze

Do finału konkursu, którego termin 
zostanie dopiero podany awansowała 
Zuzanna Krawczyk ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Jaworzu. Gratulujemy!
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Sięgnij po pomoc

NADZIEJA
Trzeba mieć nadzieję. Takie zdanie często sły-

szą osoby dotknięte chorobą lub innym nieszczę-
ściem. W psychologii nadzieję określa się jako 
stan oczekiwania na coś pozytywnego, przyjem-
nego, połączonego z wiarą, że to coś się spełni.

Jeżeli życie stawia człowieka w sytuacji bar-
dzo trudnej, trzeba sobie z tą sytuacją poradzić, 
żeby nie wpaść w depresję. Nadzieja jest projek-
towaniem dalszego życia. Nadzieja uruchamia 
chęć zmiany sytuacji obecnej w inną, ale stano-
wi też ukrytą krytykę tego, co jest teraz. Nadzieja 
zawsze zawiera życzenia i oczekiwania dotyczące 
zmiany przyszłości. Nadzieja może dotyczyć rze-
czy pozytywnych, np. mam nadzieję na otrzyma-
nie dobrej pracy, mam nadzieję, że rozwiążę to 
zadanie, lub negatywnych np. mam nadzieję, że 
nie będzie wichury, mam nadzieję, że w drodze 
auto się nie popsuje.

Osobom, które uległy wypadkowi i są do-
tknięte paraliżem, od pasa w dół są nieruchome, 
największą przykrość sprawia to, że nie mogą 
chodzić. W początkowym okresie są zrezygnowa-
ni, ale po jakimś czasie i oswojeniu się ze swoją 
sytuacją, zaczynają mieć nadzieję, że znajdzie się 
jakiś lek, który przywróci im możliwość samo-

dzielnego poruszania się. 
Zaczynają szukać pomocy u lekarzy, u uzdro-

wicieli i wreszcie dochodzą do wniosku, że nie 
ma cudownego leku na ich schorzenie. Zaczynają 
doceniać to, że żyją i nie wao tracić energii na 
nieosiągalne marzenia.

W naszym życiu doświadczenia są kształto-
wane zgodnie z naszymi przekonaniami. Jeżeli 
wierzę w braki czegoś, moja uwaga koncentruje 
się na brakach, które z kolei wpływają na sposób 
mojego myślenia. Będę ciągle dostrzegał braki, 
negatywy. Tak długo, jak długo myśli będą się 
koncentrować na negatywnych aspektach życia, 
nie ma szans na zmianę na lepsze. Nasze myśli 
wpływają na nasze warunki bytu i tworzą je. 

Poczucie nieszczęścia to emocja racjonalna, 
która dotyka człowieka, którego oczekiwania 
się nie spełniły i chociaż wszystkie obiektywne 
przesłanki mówią, że cel nie zrealizuje się, często 
chwytamy się nadziei z przedłużoną perspekty-
wą oczekiwania, tworzymy nowe scenariusze 
działań i znów tworzymy nowe nadzieje.

Mamy nadzieję, że dzięki postępom w medy-
cynie znajdzie się wreszcie lek na nasze dolegli-
wości.

Nadzieja jest nierozerwalnie związana z wy-
obraźnią. Aby uchronić się od beznadziei, wao 

44551464
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nauczyć się tworzyć sobie nadzieję na realizację 
niewielkich wydarzeń, np. zdobycie dobrej książ-
ki, spotkanie i rozmowa z kimś znajomym itp. Po 
oswojeniu się ze swoją sytuacją pojawia się na-
dzieja na ciekawe spędzenie czasu, na realizację 
drobnych celów, życie staje się przyjemniejsze  
i bardziej realne.

Nadzieja mocno pobudza wyobraźnię. Wy-
obrażamy sobie sytuację, która w jakiś sposób 
rozwiązuje nasze problemy. Nadzieja zawsze pły-
nie z niezadowolenia z jakiejś aktualnej sytuacji 
i z wiary w to, że przyszłość może być lepsza. 
Ważne jest to, aby uświadomić sobie, dlaczego 
chcemy i jakiej zmiany biegu wydarzeń. Często 
wydaje się to oczywiste, ale pragnienie zmiany 
dotyczy większej ilości zjawisk, bardziej całościo-
wej sytuacji w życiu. Mamy wtedy nadzieję, że 
poczujemy się lepiej.

Wao nauczyć się tworzyć sobie w wyobraź-
ni nowe, pozytywne rozwiązania swoich proble-

mów. Pozytywne myślenie poprawia nastrój, do-
daje energii i kolorytu w życiu.

W niektórych krajach ludzie wypisują swoje 
nadzieje, pragnienia i modlitwy do drzewa ży-
czeń. Kolorowe kawałki papieru i materiału po-
wiewają na wietrze, są świadectwem nadziei, 
która upiększa świat i dodaje mu barw. Moż-
na takie drzewo życzeń- swoje własne drzewo 
życzeń- zrobić samemu. Możesz je narysować, 
namalować albo wyciąć z papieru. Teraz spisz 
wszystkie swoje nadzieje na kakach i przypnij 
je do drzewa życzeń, wypuszczasz je  z rąk i odda-
jesz światu. Nie skrywaj swoich nadziei w sobie, 
podziel się nimi ze światem. Po kilku miesiącach 
przyjrzyj się im i zobacz jak się spełniają.

Nadzieja jest jak drogowskaz, który wskazuje 
nam, co naprawdę chcemy czuć. Jeżeli człowiek 
to rozumie i będzie pamiętał o tym, żeby za każ-
dym razem myśleć, czego tak naprawdę chce, 
oczekuje i na co ma nadzieję, jest szansa, że jego 
życie ulegnie głębokiej przemianie. Czasem czło-
wiek określa swoją sytuację terminem – bezna-
dzieja. Jednak trzeba wierzyć , że zawsze jest jakaś 
nadzieja, trzeba ją tylko odkryć. Czasem człowiek 
potrzebuje pomocy, aby mógł dokonać takiego 
odkrycia. Tą pomocą może być rozmowa z kimś 
życzliwym.

Nadzieja potrafi zmobilizować ludzi całego 
świata w walce z tak groźnym zjawiskiem jak 
pandemia koronawirusa. Ludzie zdolni są do 
wzajemnej pomocy, do wyrzeczeń, 
do wysiłków, do poświęceń, bo jest 
nadzieja, że ludzkość zwycięży.

Zenon Kowalczyk
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Chrześcijanin i środowisko
Dziwna to jest wiosna 2020

Trudno pisać o ptakach czy innych stwo-
rzeniach, kiedy świat próbuje przetrwać próbę 
czasu. Globalna wioska, rozumiana jako łama-
nie barier przestrzennych, czyli też skracanie 
dystansu pomiędzy ludźmi, tym razem zamiast 
łatwego i szybkiego dostępu informacji czy to-
warów, „zafundowała” jej lokatorom szybko 
rozprzestrzeniającą się pandemię.  Skutki będą 
odczuwalne w każdej dziedzinie życia przez 
wiele lat, a powrót do tak zwanej normalności 
będzie trudny i powolny. Piszę te parę słów 
z nadzieją, że może wiosenne słońce poprawi 
nam nastroje i… zarazi myśli czymś bardziej 
pogodnym. 

W jeden taki właśnie wiosenny, słoneczny 
dzień, w połowie marca, sprawując opiekę nad 
gniazdem bielika w pobliskich lasach, wybra-
łem się na sprawdzenie, czy i w tym roku ptaki 
zabiorą się do lęgu. Bieliki żyją długo i mogą 
się gnieździć nawet corocznie w tym samym 
rewirze, ale ta para jest wyjątkowa wśród in-
nych ze Śląska, gdyż regularnie co roku wypro-
wadza dwoje piskląt i nie ma strat w lęgach. 
Odpowiedź i tym razem była zadowalająca, 
gdyż samica mimo wczesnej daty już wysia-
dywała wytrwale na gnieździe. Niekiedy  

w podobnym czasie w poprzednie lata para bie-
lików dopiero rozbudowywała gniazdo. Sami-
cę, bo te zazwyczaj wysiadują, obserwowałem 
przez lunetę z odległości ponad 200 metrów, 
żeby niepotrzebnie nie niepokoić. Właściwie 
nie widziałem ptaka, a jedynie między gałąz-
kami gniazda mogłem zauważyć jasnożółty 
koniec dzioba zakończony tzw. hakiem. U tego 
gatunku jest to cecha diagnostyczna, czyli po-
zwalająca przy rozpoznawaniu na jednoznaczne 
odróżnienie bielika od innych gatunków pta-
ków szponiastych. Ten gatunek wykorzystuje 
corocznie zwykle to samo gniazdo, dobudowu-
jąc nieco materiału gniazdowego, więc jego 
gniazda rosną w górę nawet na kilka metrów. 
Waga takiej budowli może wynieść kilka ton. 
Jeśli więc jeszcze przed okresem lęgowym nie 
ma ptaków w pobliżu gniazda, ale na obrzeżu 
gniazda widać świeże gałązki drzew iglastych 
czy liściastych, to znaczy że gniazdo jest doglą-
dane, czyli zajęte. Zwykle te duże gatunki mają 
po kilka gniazd rezerwowych w rewirze, więc 
trzeba też się orientować, które aktualnie jest 
zajęte. Drzewo pod takie gniazdo musi być sta-
re i solidne, a i te wokół rosnące także. Mają 
osłaniać gniazdo z pisklętami przed wichura-
mi. Coraz mniej takich fragmentów lasów z 
grupami starych, solidnych drzew. 

Monitoring gniazd bielika, polegający na 
kontrolach gniazda i jego otoczenia, jest jed-
nym z elementów ochrony strefowej. Tak 
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mocna forma ochrony dotyczy zaledwie kilku 
gatunków bardzo rzadkich i dużych ptaków 
leśnych, jak bielika, orła przedniego, puchacza 
czy bociana czarnego. Wyłącza z działalności 
gospodarczej fragment lasu wokół gniazda. 
Chodzi o zapewnienie, żeby nie doszło do 
sytuacji, w której ptaki porzucają lęgi, będąc 
płoszone przez robotników wykonujących pra-
ce leśne czy żeby nie dokonano zmian wokół 
gniazda – na przykład odsłonięcia na działanie 
wiatru przez wycinkę sąsiadujących, starych 
drzew. Proszę mi wierzyć, że miałem do czy-
nienia z oboma przypadkami pomimo praw-
nej ochrony tych miejsc. Stare, duże drzewa są 
równie cenne dla nas, jak i dla bielika.

Gdy wychodziłem z lasu po pomyślnym 
efekcie kontroli, na jego skraju zatrzymał mnie 
w zdumieniu śpiew małego ptaszka, którego 
nazwa w zasadzie sporo wyjaśnia. To pier-
wiosnek, czyli zwiastun wiosny – tej właści-
wej wiosny. Przyjęło się, że przedwiośnie ra-
dośnie zwiastuje skowronek, przylatujący do 
nas już końcem lutego. Czy jest to niezmien-
ne? Mój przyjaciel doliczył się aż 7 zimujących 
skowronków na jednej, niewielkiej łące koło 
Pawłowic. Kiedyś zjawisko było wyjątkowe  
i w zasadzie dotyczyło północno-zachodnich 
krańców Polski, gdzie zima ma przebieg znacz-
nie bardziej łagodny, i na dodatek pojedyn-
czych osobników. Coraz trudniej będzie więc 
kojarzyć skowronka z wiosną i równie trudno 
odróżnić te zimujące od tych, które przyleciały 
z zachodniej Europy.

Zwiastowanie przez pierwiosnka „właści-
wej” wiosny przypadało zwykle na początek 

kwietnia, ale już pod koniec XX wieku prze-
niosło się na ostatnią dekadę marca. Ta wy-
żej wspomniana obserwacja z okolicy gniazda 
bielika przydarzyła się dokładnie w połowie 
marca i nie dotyczyła pojedynczego sprintera, 
który wyprzedził resztę o wiele dni, jak to ma 
miejsce w przypadku innych rekordowo wcze-
snych przylotów, ale to już była pierwsza fala 
ptaków lecących z zimowisk, gdyż w pobliżu 
można było usłyszeć kilku innych śpiewają-
cych samców. Nadto w mediach społeczno-
ściowych można było przeczytać o równole-
głych obserwacjach pierwiosnka w rejonach 
południowej Polski. 

Pierwiosnek to ptaszek malutki i zielonka-
wy, podobny do innych świstunek, ale już 
jego śpiew wyraźnie odróżnia się od innych 
śpiewów. Na zwrotkę składają się regularnie 
powtarzane dźwięki „cilp calp cilp calp cilp 
cilp calp calp…”. Jeden nieco w wyższym tonie, 
drugi w niższym. Przypomina to dźwięki upa-
dających monet, stąd też się wzięła łacińska 
nazwa gatunku „collybita”, czyli liczący mie-
dziaki. Pierwszy człon nazwy łacińskiej brzmi 
„Phylloscopus” czyli „liście przeglądający”, a ta 
nazwa z kolei idealnie charakteryzuje zacho-
wanie przedstawicieli tego gatunku w czasie 
poszukiwania pokarmu, gdyż szukają go wśród 
gęstych liści, w koronach drzew. Tak wcześnie 
tej wiosny pojawiły się nie tylko pierwiosnki. 
Koleżanki i koledzy informowali o pierwszych 
obserwacjach jaskółek dymówek, zniczków 
czy pokrzewki kapturki w połowie marca.

Gdy szukałem śpiewającego pierwiosnka, 
nie uszedł mojej uwagi słaby plusk. Nagrzana 
słońcem ziemia dała sygnał żabom, że mogą 
wyjść na powierzchnię. Skoczyła do wody 
jedna, ale obok siedziało kilka jej koleżanek. 
Jeszcze są niemrawe, kolor ciała jest stłumio-
ny, nie tak żywy jak latem. Siedzą na brzegu 
i kumulują ciepło słoneczne w swoich żabich 
ciałach – coś tak, jak modne ostatnio panele 
słoneczne. Będzie przetwarzane na energię, 
kiedy zbliży się niebezpieczeństwo. Za takie 
wzięły moją obecność i ratowały się skokiem 
do wody. To w takich okolicznościach jed-
nak pułapka. Woda tak wczesną wiosną jest 
bardzo zimna i temperatura żaby nurkującej  
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w wodzie spada na łeb na szyję, wprowadza-
jąc ją ponownie w stan odrętwienia. Chwytam 
bez trudu i wyjmuję z wody to małe stwo-
rzonko, i ogrzewam w ręce. Zaczyna powoli re-
agować, a w pełni ogrzana wyskakuje z ręki  
i zapada w trawie. Jeszcze szybciej od żab wpa-
dają w odrętwienie jaszczurki czy zaskrońce  
w podobnej sytuacji.

Te wcześnie obudzone zielone żaby przypo-
mniały mi, że zbliża się czas obserwacji moich 
ulubionych żab moczarowych. Są to jedyne 
w swoim rodzaju, urocze stworzenia, których 
raczej nie będziemy mieli sposobności zoba-
czyć w pobliżu naszych domów. Niezwykłość 
ich przejawia się w intensywnym, błękitnym 
ubarwieniu samców. Błękitne ubarwienie 
szybko zanika, więc żeby zobaczyć niebieskie 
żaby trzeba się bardzo spieszyć i trafić na czas. 
Ta właściwa pora to przełom marca i kwiet-
nia na obszarze bagien, torfowisk czy płytkich 
brzegów stawów. W takich miejscach można 
zobaczyć dziesiątki czy nawet setki rechoczą-

cych żabich dandysów błękitnie plamiących 
przybrzeżne wody. Są czujne i reagują szybko 
na widok człowieka, ale jeśli uda nam się bli-
sko podejść, to można je długo obserwować,  
a widok wynagrodzi starania.

Łatwiej niż latem można słoneczną wiosną 
obserwować zaskrońce czy żmije. Dla takich 
obserwacji słoneczne i ciepłe kwietniowe dni 
to idealna pora. Wtedy poszukują związków, 
samce szukają samic, wędrując ich śladem 
zapachowym i w takim nerwowym poszuki-
waniu stają się mniej ostrożne. Kłębowisko 
godowe żmij czy zaskrońców jest wyjątkowo 
fascynujące. Samce są zwykle mniejsze, bar-
dziej szczupłe, a w czasie amorów oplatają 
znacznie większą i grubszą samicę. Starają się 
wygrać rywalizację. Niejeden raz nerwowo 
wędrujący samiec wędrował po moich butach, 
jeśli stałem nieruchomo. Odkryłem tak łatwą 
możliwość obserwacji dosyć przypadkowo, 
kiedy złamałem nogę i mogłem chodzić jedy-
nie bardzo powoli i po równym terenie. Zwy-
kle idąc brzegiem lasu słyszałem tylko szelest, 
ale tym razem w czasie wolnego poruszania 
się widziałem także i to, co go powodowało. 
Udało mi się wtedy zaobserwować wszystkie 
3 odmiany barwne naszej żmii zygzakowatej: 
szarą (srebrną), brązową i czarną oraz wiele 
skupisk godowych zaskroń-
ców. Jednak błękit żab mo-
czarowych przyciągnie wiosną 
ponad wszystko.

Jan Król
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Drzewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Rośliny znane 
ale niedoceniane

Pokrzywa zwyczajna
(Uica dioica)

Pokrzywy mają wspaniałe właściwości lecz-
nicze. Na świecie znanych jest około 40 ga-
tunków, u nas występują trzy: pokrzywa zwy-
czajna, żegawka oraz konopiolistna. Pokrzywy 
zwyczajna i żegawka rosną niemal wszędzie, 
gdzie w pobliżu jest człowiek, więc w ogro-
dach, pod płotami, na gruzach i śmietniskach 
itp., byle miały urodzajną ziemię, bogatą  
w azot i wilgotną. W dobrych warunkach po-
krzywa zwyczajna potrafi dorastać do 1 me-
tra wysokości i wyżej, natomiast pokrzywa 
żegawka (Urica urens) jest zwykle sporo niż-
sza. Żegawka jest rośliną roczną i rozmnaża się  
z nasion. Pokrzywa zwyczajna natomiast to 
bylina, zwykle dwupienna, a rozmnaża się nie 
tylko z nasion, ale licznych rozłogów podziem-
nych. Kwitnie od maja do późnej jesieni. Jej 
niepozorne kwiaty są wiatropylne. Dojrzewa-
ją z nich nasiona tak drobne, że 1000 sztuk 
waży zaledwie od 0,18 do 0,26 grama.

Nadziemna część rośliny pokryta jest parzą-
cymi, twardymi włoskami, które wypełnione 
są płynem zawierającym kwas mrówkowy  

i histaminę. Przy dotknięciu łatwo się łamią 
i wbijają w naskórek, wywołując zaczerwie-
nienie i uczucie silnego pieczenia. U osób nad-
wrażliwych mogą pojawić się nawet pęcherze 
nieznikające przez kilka dni.

Właściwości lecznicze
Pokrzywa oczyszcza organizm ze złogów 

kwasu moczowego, zwęża naczynia krwiono-
śne , hamuje krwawienie, odprowadza złogi 
żółciowe z dróg przewodów żółciowych, po-
prawia pracę wątroby i dzięki temu odtruwa 
organizm, wzmacnia żołądek, zmniejsza nad-
mierną potliwość. Ma działanie przeciwbó-
lowe, przeciwinfekcyjne, przeciwanemiczne, 
przeciwkrwotoczne, przeciwgośćcowe i rewul-
syjne. Poprawia ogólną przemianę materii, po-
budza wytwarzanie enzymów trzustkowych  
i zwiększa produkcję czerwonych krwinek i he-
moglobiny.

Pokrzywa stosowana do wewnątrz jest 
środkiem wspomagającym w leczeniu różne-
go rodzaju krwawień (krwioplucie, wymioty 
krwawe, krwinkomocz, krwawienie maciczne, 
krwawienia z nosa, hemofilia, krwawiączka), 
anemii, krzywicy, ogólnego osłabienia, wyrzu-
tów skórnych, ran oparzeniowych i zapalenia 
skóry, dolegliwości związanych z okresem kli-
makterium, z gośćcowym zapaleniem stawów, 
pęcherza, nerek, kamicy wątroby, żółtaczki, 
wrzodów żołądka, stanów przedcukrzycowych, 
biegunki, wzdęcia, moczenia mimowolnego  
u dzieci, nieżytu śluzowo-błoniastego jelit.

Zewnętrznie zaleca się stosować pokrzywę 
przy łojotoku skóry głowy i łupieżu, nadżer-
kach (aftach) w infekcji jamy ustnej, grzybicy 
skóry, błon śluzowych, guzów, narośli i nowo-
tworów.

Sposób użycia
Nalewka ze świeżej pokrzywy użyta pół na 

pół z zielem nasturcji jest skutecznym środ-
kiem odżywczym dla cebulek włosowych, le-
czy łojotok i łupież. Do tego celu można uży-
wać korzenia, który powoduje także lekkie 
przekrwienie skóry głowy.

Czopek z waty zwilżony sokiem pokrzywy 
wprowadzony do otworu nosa wstrzymuje 
krwawienie.
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Rozcieńczony sok świeżej pokrzywy jest sto-
sowany do płukania ust przy aftach, infekcjach 
gardła, ust, błony śluzowej i jamy ustnej.

Świeżej pokrzywy używa się do chłostania 
części ciała zaatakowanych reumatyzmem, ar-
tretyzmem i ischiasem (rwą kulszową) z bólami 
korzonków nerwowych. Działanie jej jest sku-
teczniejsze, jeśli jednocześnie ziołami popra-
wia się pracę nerek. Gdy ustanie ból powstały  
w wyniku poparzenia ustępują po natarciu 
skóry oliwą. Gdy tylko znikają zaczerwienie-
nia można zrobić ponowne „biczowanie”.

Młode pokrzywy można przyrządzać po-
dobnie jak szpinak. Dodaje się je także do zup, 
a cienko pokrojone do sałatek jarzynowych, 
których waość odżywcza w ten sposób bar-
dzo wzrasta.

Jako ziele najczęściej i z największą korzyścią 
używane są liście pokrzywy, które wchodzą  
w skład Reumosanu, Diabetosanu i Vagosanu.

Na użytek wewnętrzny
Napar z liści i korzeni.
25 g na pół litra wody. Gotować do 3 min. 

Naciągać do 20 min. Popijać w ciągu dnia  
w 2-3 porcjach (przy reumatyzmie, przy bie-
gunkach i dla oczyszczenia organizmu).

Sok z świeżej pokrzywy. Popijać 3 razy 
dziennie po 35 g, ma to działanie hemostatycz-
ne i zwęża naczynia.

Sok z miodem. Miód z sokiem świeżej po-
krzywy. Konserwuje się dwa do trzech lat. Po-

krzywę należy opłukać przegotowaną wodą, 
przekręcić w maszynce do mięsa, wycisnąć sok. 
Rozpuścić miód w garnku na gazie nieznacznie 
podgrzewając. Jedną część soku z pokrzywy 
plus cztery części miodu wymieszać, wlać do 
słoików twistowych. Dzieciom podawać dwa 
razy dziennie 1 łyżeczkę przez całą zimę.

Sok ze świeżej pokrzywy. Przyrządzony  
z cukrem można przechowywać równie długo 
i podobnie dawkować zimą i na wiosnę. 

Wywar z pociętych łodyg i korzeni 25 g na 
pół litra wody. Gotować 10 minut. Wypijać 
porcjami między posiłkami przez dwa dni przy 
reumatyzmie.

Syrop 125 g soku wyciśniętego z miazgi po-
krzywowej, 125 g cukru. Gotując doprowadzić 
do konsystencji syropu. Wypijać przy choro-
bach przewodu pokarmowego.

Ciastka. 15 g nasion pokrzywy, 60 g mąki 
żytniej plus woda i odrobina miodu. Zrobić  
6 ciastek i upiec. Dawać dziecku jedno dzien-
nie. Stosować kurację przez 2 tygodnie. Jest to 
przepis zalecany przy mimowolnym moczeniu 
dzieci.

Pokrzywa o smaku szpinaku. Młoda pokrzy-
wa plus liście rzodkiewek i szczypior z cebuli  
w równych proporcjach przyrządzić jak szpinak 
w małej ilości wody, którą należy wyparować 
a nie odlać. Przyprawić do smaku jajkiem, pie-
przem, kminkiem, majerankiem i vegetą, co 
daje doskonałą w smaku potrawę. Przez jeden 
miesiąc podaje się codziennie 2-3 łyżki jako 
jarzynę. W ten sposób można wyleczyć wiele 
ciężkich chorób, np. aretyzm i anemię.

Nalewka z pokrzywy. 100 g młodych, zielo-
nych, umytych i osuszonych liści pokrzywy i 5 
g zmielonych owoców kolendry i gałki musz-
katołowej umieścić w dwulitrowym słoju, za-
lać 1 litrem białego wytrawnego wina zmie-
szanego z 100 ml 96% spirytusu. Słój szczelnie 
zamknąć i macerować przez 2 tygodnie. Po tym 
czasie zioła wycisnąć, nalewkę zlać, przecedzić. 
Następnie jeszcze raz przefiltrować przez bibułę 
filtracyjną lub gazę. Nalewka ma przezroczystą 
żółtawobrązową barwę i bardzo nietypowy, 
nieprzyjemny smak, ale wiele walorów zdro-
wotnych.

Sposób użycia, działanie i zastosowanie na-
lewki pokrzywowej. Można pić 3 razy dzien-
nie po kieliszku 25 ml, nalewkę schłodzoną do 
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temperatury 10-12 stopni Celsjusza, jako środek 
o wielostronnym przeznaczeniu. Działa mo-
czopędnie, ściągająco, wzmacniająco, odżyw-
czo,  odtruwająco, poprawia trawienie, uła-
twia przemianę materii. Nalewka pokrzywowa 
wykazuje też właściwości przeciwkrwotoczne, 
krwiotwórcze, obniżające poziom cukru we 
krwi i przeciw anemicznie.

Zaleca się ją stosować w stanach zapalnych 
dróg moczowych, a także w kamicy moczowej. 
Ponadto w obrzękach, nieżytach żołądkowo - 
jelitowych, lekkich biegunkach, niedokrwisto-
ści oraz hemoroidach. Jest dobrym środkiem 
przeciwkrwotocznym do stosowania w krwa-
wieniach z przewodu pokarmowego, płuc, 
nosa, macicy i w przypadku obfitych krwawień 
menstruacyjnych. Może być przydatna w cho-
robach reumatycznych i w początkowych sta-
diach cukrzycy.

Nalewka z pokrzywy wg Marii Treben
Korzenie wykopane wiosną lub jesienią 

umyć szczotką, drobno pokroić i napełnić nimi 
butelkę aż po szyjkę. Zalać 38-40% żytniówką  
i pozostawić na 14 dni w ciepłym miejscu. 
Sposób użycia jak wyżej.

Na użytek zewnętrzny
Wyciąg spirytusowy do pielęgnacji włosów 

przy łupieżu. Z posiekanych liści zmieszanych 
ze spirytusem w proporcji 1:3 otrzymuje się 
macerat, którym można nacierać skórę włosów 
raz w tygodniu. 

Wywar. 25 g drobno pociętej pokrzywy na 
pół litra wody, gotuje się 20 minut. Popijać  

w ciągu 48 godzin między posiłkami lub stoso-
wać zewnętrznie w formie okładu.

Macerat. Przekręcić przez maszynkę do mię-
sa w równych ilościach pokrzywę z nasturcją 
(kwiaty i liście) i zalać spirytusem. Po 14 dniach 
odlać płyn i macerat zalać ponownie wódką. 
Po 2 tygodniach zlać i zmieszać z poprzednio 
zlanym spirytusem. Dobry środek do naciera-
nia włosów. Można też stosować przepis fran-
cuski: korzeń łopianu 50 g; korzeń  pokrzywy 
50 g; rozmaryn 50 g i litr wódki. Macerować 
wszystko 2 tygodnie, po czym można stosować 
do nacierania skóry głowy przeciw wypada-
niu włosów.

Obecnie, gdy modna jest „ucieczka od che-
mii”, przyrządza się też z pokrzywy nawóz na-
turalny tzw. gnojówkę pokrzywową. W tym 
celu do wiadra ( nie metalowego) wkłada się 
świeżo zebrane pokrzywy, zalewa się je wodą, 
a po 2 tygodniach litr takiej „gnojówki” roz-
cieńcza się w 5 litrach wody i podlewa się nią 
rośliny, która równocześnie zwalcza, jak pisze 
Maria Treben, wszelkie robactwo.

Opracował Zygmunt Lira
Bibliografia
Apteka natury, Jadwiga Górnicka,
Deptane po drodze, Irena Gumowska,
Apteka Pana Boga, Maria Treben,
Apteczka ziołowa, Leszek Marek Krześniak,
Zioła w nalewkach,
Polskie zioła lecznicze i uzdrawiające, Grażyna 
Wasilewska.
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Dziurawiec zwyczajny
Hypericum perforatum L

Dziurawieć zwyczajny jest byliną wysoko-
ści 50 cm o żółtych pięciopłatkowych kwia-
tach z pręcikiem sterczącym jak promyki słoń-
ca. Niewielkie eliptyczne liście – jeśli spojrzeć 
na nie pod światło – mają charakterystyczne 
kropki, które są zbiorniczkami olejków. Roztar-
te w palcach żółte płatki wydzielają czerwony 
barwnik, co jest cechą charakterystyczną i uła-
twia identyfikację rośliny. Rośnie na piaskach, 
bagnach, suchych łąkach, ugorach, miedzach  
i wśród zarośli. Do celów leczniczych wykorzy-
stuje się kwitnące, nie zdrewniałe młode pędy 
z pączkami, które należy zbierać od czerwca do 
połowy lipca, a następnie w końcu sierpnia, 
gdy przycięte rośliny odrosną i ponownie za-
kwitną. Świeże kwiaty i ziele służą do otrzy-
mywania wyciągu olejowego. Roślina ta jest 
najskuteczniejsza,  kiedy przetwarza się ją na 
leki w stanie świeżym

Właściwości lecznicze
Na użytek wewnętrzny
Dziurawiec działa antyseptycznie, antybak-

teryjnie (hamuje wzrost gronkowca złocistego 
i innych drobnoustrojów Gram – dodatnich), 
ściągająco  (garbniki), anty nadkwaśnie, prze-
ciwskurczowo na mięśnie gładkie przewodu 
pokarmowego, dróg żółciowych i naczynia 
krwionośne oraz w mniejszym stopniu na dro-
gi moczowe (powoduje powolny, stopniowy 
spadek napięcia ścian w tych narządach wywo-

łany przez flawonoidy i hiperycynę), moczo-
pędnie, Garbniki działają na drobne naczynia 
krwionośne, zwłaszcza na włośniczki i tętnicz-
ki przedkapilarne, podobnie jak witamina P. 
Hiperycyna katalizuje procesy wewnątrzwy-
dzielnicze i wpływa korzystnie na mechani-
zmy (hiperycyna występuje w soku dziurawca 
i w jego oleju; w odwarze i w naparze jej brak, 
gdyż nie rozpuszcza się w wodzie). Dziurawiec 
pobudza łaknienie, poprawia trawienie, działa 
balsamicznie, przeciwgorączkowo, rakobójczo, 
przeciwdepresyjnie (popijanie soku), flawono-
idy skutecznie działają przy nadciśnieniu tęt-
niczym.

Na użytek zewnętrzny
Dziurawiec ułatwia leczenie ropni, zakażo-

nych ran, oparzeń II i III stopnia, wrzodów, 
ropnych zapalę, zakażeń skóry, zapaleń sutka, 
ostrego nieżytu nosa i zapaleń gardła, owrzo-
dzenia żylakowego. Bywa stosowany na miej-
sca pozbawione pigmentu przy bielactwie na-
bytym.  Działa przeciwzapalnie i ściągająco.

Wskazania lecznicze
Na użytek wewnętrzny
Astma, dolegliwości płucne, biegunka, do-

legliwość przewodu pokarmowego, nieżyt  
i stany zapalne żołądka, jelit oraz przewodu 
żółciowego, niedokwasowość treści żołądka, 
przekrwienie wątroby i zaburzenia czynnościo-
we, skąpomocz, bezsenność, niedomogi krą-
żeniowe, bóle głowy, wyczerpanie nerwowe, 
zarostowe zapalenie tętnic, choroby zakaźne  
u dzieci, gorączka przerywana, niestrawność, 
zapalenie oskrzeli, wywołane przez stresy sta-
ny skurczowe wspólnego przewodu dróg żół-
ciowych i trzustki przy wejściu do dwunast-
nicy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 
skurcz niektórych narządów, upławy białe, za-
palenie pęcherza moczowego, zapalenie nerek, 
nadciśnienie tętnicze, zapalenie okrężnicy, gry-
pa, angina, gościec stawowy, skaza limfatycz-
na, moczenie nocne, czyraki, obfite menstru-
acje. Jest używany jako środek uspakajający, 
na apetyt oraz zmniejszający przepuszczalność 
naczyń włosowatych.

Na użytek zewnętrzny
Rany, oparzenia, owrzodzenia nóg, likwida-

cja przykrego zapachu z jamy ustnej, zapalenie 
dziąseł oraz środek na ich wzmocnienie, zapa-
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lenie jamy ustnej, ropne zapalenie skóry. Sto-
suje się przemywanie i inhalacje.

Sposób użycia na użytek wewnętrzny
Napar
15-30 kwiatów i ziela na litr wrzątku. Go-

tować 2 minuty, naciągać 10 minut. Pić 3 
razy dziennie przed jedzeniem po ½ szklanki, 
co działa wzmacniająco, przeciwbakteryjnie, 
uspokajająco, pobudza apetyt, ułatwia trawie-
nie. Dzieciom podawać napar rozcieńczony, 
kierując się zasadą, im mniejsze dziecko tym 
napar „lżejszy”. Ten sam napar może być stoso-
wany jako płukanka.

Napar z dodatkiem mięty
Łyżkę stołową kwiatów i ziela dziurawca  

i łyżkę mięty zalać szklanką wrzątku. Goto-
wać 2 minuty, pozostawić pod przykryciem. 
Po 30 minutach odcedzić. Pić 2 razy dziennie 
po szklance w przypadkach skąpego wydala-
nia moczu, kamicy żółciowej, zastojach krąże-
nia w kończynach, nadmiernej przepuszczalno-
ści i łamliwości włośniczek oraz przewlekłym 
gośćcu i skazie moczanowej, w ogólnym wy-
czerpaniu nerwowym, stanach depresyjnych 
wywołanych zaburzeniami czynnościowymi, 
urazami lub okresem przekwitania, w psy-
chozach okresowych, zaburzeniach równowa-
gi nerwowej, objawach niepokoju, moczeniu 
nocnym u dzieci, lęku nocnym i stanach ner-
wowych. Pomocniczo w depresjach po wstrzą-
śnieniu mózgowym, ciężkich kontuzjach i ope-
racjach.

Nalewka I
10 dkg  kwiatów, pąków i liści dziurawca 

zalać ½ litrem spirytusu. Trzymać w ciemnym 
miejscu. Po 2 tygodniach przecedzić i wycisnąć 
przez gazę. Pić raz dziennie łyżeczkę tej nalew-
ki na ½ szklanki mleka lub wody, co działa 
ściągająco, przeciwbakteryjnie i wzmacniająco,  
a także jest środkiem uspokajającym

Nalewka II
100 g świeżego rozdrobnionego ziela dziu-

rawca (szczególnie kwiatów) zalać 200 ml spi-
rytusu lub 100 g suszonego ziela zalać 50 ml 
czystego alkoholu 60 procentowego. Szczelnie 
zamknąć i odstawić na 2-4 tygodnie do nacią-
gnięcia. Następnie odcedzić, przelać do butele-

czek, opisać. Stosować 1-3 razy dziennie po 3-5 
kropli nalewki. Intensywny kolor wskazuje 
wysoką skuteczność.

Francuskie wino z dziurawca
30-50   świeżych lub suszonych kwitnących 

wierzchołków pędów dziurawca zalać litrem 
dobrego wina, szczelnie zamknąć i odstawić 
na co najmniej 2 tygodnie. Następnie odcedzić 
przez gazę, wycisnąć. Pić kieliszek wina 2 razy 
dziennie przed posiłkami. Świetny aperitif  
o tonizującym działaniu. Ma korzystny wpływ 
na organy kobiece.

Na użytek zewnętrzny
Olej dziurawcowy I
500 g świeżych kwiatów, olej z oliwek, ½ 

litra białego wina. Namoczyć gazę i stosować 
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do okładów na rany, oparzenia, owrzodzenia 
oraz nacierania nerwobólu reumatycznego.

Olej dziurawcowy II
50 g świeżych kwiatów zwilżyć 50 ml 95% 

spirytusu, dodać 250 ml oleju słonecznikowe-
go, postawić w naczyniu na parze, ogrzewać  
2 godziny, aż kwiaty staną się kruche, odce-
dzić. Intensywnie czerwony płyn przelać do 
butelki, stosować do leczenia dermatoz, to jest 
chorób skóry, robiąc okłady i obmywania.

Olej dziurawcowy III
Olej powinno się przyrządzać  ze świeżego 

ziela, najlepiej samych żółtych kwiatów i pącz-
ków. 1 filiżankę kwiatów skropić spirytusem, 
następnie zalać 2 filiżankami oleju, np. oliwy 
z oliwek. Odstawić na 3-4 tygodnie do nacią-
gnięcia, codziennie wstrząsać. Po odcedzeniu 
olej powinien postać przez kilka dni na słoń-
cu, aż się sklaruje i nabierze głębokiego koloru. 
Olej ze świeżych kwiatów i pąków kwiato-
wych powinien mieć barwę czerwonego wina. 
Kolor jest wskaźnikiem mocy. Olej z suszone-
go ziela dziurawca ma słabe zabarwienie. Olej 
z dziurawca można wykorzystać do sporządza-
nia maści poprzez dodanie wosku pszczelego. 
Do stosowania zewnętrznego, w tym również 
w chorobach stawów.

Sok wyciśnięty z kwiatów dziurawca służy 
do pędzelkowania i smarowania dziąseł.

Preparaty z dziurawca mają zastosowanie 
w homeopatii w przypadkach uszkodzeń ner-
wów obwodowych spowodowanych cięciem, 
ukłuciem, zmiażdżeniem lub rozerwaniem,  
z silnymi bólami przebiegającymi wzdłuż ner-
wów, wstrząśnienia mózgu lub rdzenia prze-
dłużnego, stany depresyjne u osób z miażdży-
cą przede wszystkim naczyń mózgowych lub 
po wstrząśnieniu mózgu lub udarze mózgo-
wym.

Oprócz naparów, odwarów oleju i roztwo-
rów używa się maści i zasypki, które działają 
antyseptycznie i zarazem sprzyjają podsycha-
niu powierzchni ran oraz pobudzają regene-
rację tkanek. Napar z dziurawca z małym do-
datkiem mięty, zlany pół na pół ze spirytusem  
i lekko osłodzony (łyżka cukru na pół litra 
wódki) da nam prawie odtrutą wódkę. Tenże 
napar na drugi dzień rano po kolacji nadmier-
nie zakropionej innymi alkoholami, okaże się 

środkiem niesłychanie skutecznym w uwol-
nieniu organizmu od alkoholu. Dziurawiec 
wraz z innymi ziołami może być stosowany 
do kąpieli przez chorych na cukrzycę.

Przeciwwskazania. (dotyczy nalewki spiry-
tusowej) Wrażliwość na promienie nadfioleto-
we, uszkodzenia wątroby i nerek oraz wysoka 
gorączka.

Ziele dziurawca jest składnikiem granulatu 
Gastrogan, Normogran i Cholergran oraz mie-
szanek ziołowych Cholagoga nr 1 i 2. Wyciągi 
z ziela dziurawca wchodzą w skład preparatów 
Herbogastrin, kropli żołądkowych i Hemosti-
nu. Nie stosować dziurawca zewnętrznie ani 
wewnętrznie przed opalaniem. W przypadku 
poważnych chorób przed zastoso-
waniem ziół poradzić się lekarza.

Opracował 
Zygmunt Lira

Bibliografia
Apteka Natury, Jadwiga Górnicka
Przewodnik uzdrawiacza nr 8/321
Deptane po drodze, Irena Gumowska
Polskie Zioła lecznicze i uzdrawiające, Grażyna 
Wasilewska
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Nie zapomnieć mowy ojców
Nasza ziymia roztomiło

Witóm piyknie.
Witóm Was piyknie w tym radosnym, 

wiosynnym czasie, jakim je okres Świąt Wiel-
kanocnych, czasie radości, nadzieji, miłości. 
Słóneczko swojimi prómiyniami łogrzywo na-
szom roztomiłą ziymeczke, kiero się łobudziła 
z tego snu zimowego, coby zaś nas cieszyć nie-
powtarzalnym urokym, coby wydać w swojim 
czasie bogaty plón. Ale żeby ziymeczka wy-
dała plón, trzeja ją łopatrować, trzeja ją miło-
wać. Dzisiejszy człowiek tego robić nie umiy. 
Człowiek dzisiejszy miłość do ziymi zatracił, ni 
miyjcie mi tego za złe, ale to je prowda.

,,Chleba naszego, powszedniego daj nam 
dzisiaj” - tak rzyko cały świat chrześcijański, do 
kierego i my należymy. Ale matkę, kiero rodzi 
nóm tyn chlyb, niszczymy na kożdym kroku. 
Tak cofnijmy się kapkę do zadku, jak to było za 
naszych starzyków z tą miłością do ziymi. Żod-
nemu z nich do głowy nie przyszło, żeby chał-
py postawić na piyknym, urodzajnym kónsku 
pola. Dyć by im sumiyni nie zezwoliło, byłby 
to grzych tak niszczyć ziemie. Chałpy stawia-
ło się wedle drógi, nad rzykami, wedla stawu,  
w łęgu, pod kympami, tam kaj było pole ja-
łowe i nieurodzajne. Pierwszo też była robota 
na polu, kiero musiała być na czas zrobióna,  
a jak stykło czasu, abo był deszcz, to sie wtedy 
robiło cosi w chałpie.

Dzisio się to wszystko zwyło, inaczyj świat 
żyje. Ziymia żywicielka mo coroz miyni sza-
cunku, chyba że je możliwość podziałkowanio 
i spiniężynio. Żodyn się tam nie dziwo, czy ta 
ziymia je urodzajna czy ni. I tak tam żodyn nie 
bydzie sadził. Dyć dzisio wszystko idzie kupić 
w Biedrónce, kaj ty jarzyny piyknie wygląda-
ją, że aż łoczy się śmieją a z grzóndki to taki 
zamazane -  prawiła mi kiesi młodo paniczka. 

Podziwejcie się, jak to łod móndrych ludzi 
idzie się dowiedzieć móndrych rzeczy, ale na 
szczyńści je jeszcze kupe takich, co to wolą ze 
swoji grzóndki tyn zmazany gryncojk. A ło-
patrowani tego kónszczka ziymi sprawio im 
wielkóm radość. Łóni się przy tej robocie nie 

męczą, jakby się to ponikierym zdało, bo ta 
ziymia, łobdarowuje ich plónami. 

Kie to piszym, czorne chmury zawisły nad 
światym - koronawirus. 

Kiery jyno wiela ma sił żynie do sklepu, 
coby se kupić nejpotrzebniejsze rzeczy. Sklepo-
we półki zaczyły pustoszeć, czakają na nową 
dostawę. A jo pamiyntom z mojigo żywoby-
cio, że taki roztomajte epidymie a kryzysy, jak 
to prawią, też bywały. Ludzie lecieli do sklepu, 
coby kupić najpotrzebniejsze  wiecy. Do takich 
należała sól i siarki, to były piyrsze potrzeby,  
a ło resztę sie tam nie starali. Dyć w kożdej 
chałpie w piwnicy stoła beczka z kapustą,  
w corku były ziymnioki, wedla na kupce celer, 
pietruszka, buroczki, marchewka. Na dwiyrzach 
winiec czosnku, wedle skrzynka cebuli a na 
ścianie na półkach pełno słojów z kómpotami 
i łogórkami. Na górze zaś wisioł miech fazoli,  
a w drugim były pieczki. Zaś w szpyrczoku kyns 
wyndzonej szpyrki. A u biydnego kumornika 
w chlywku stoła koza a na grzyndzie chociaż ze 
dwie kury. Ludzie wiedzieli, że tyn ciynżki czas 
jakosikej przeżyją dzięki tej roztomiłej ziymecz-
ce,  jak to godali, kiero ich żywiła i łodpłacała 
miłością za miłość. Ludzie downi żyli w zgo-
dzie z naturą, a kiej słóneczko zachodziło, nie-
jedna starka abo starzyk siedzieli przed chałpą 
na wysiodku i rzykali. ,,Chleba naszego, po-
wszedniego daj nam dzisiaj”. Łóni w tej chwili 
wiedzieli, z kim godajóm i ło co pytajóm.

Jeśli to piszym, to nie po to, żeby tyn do-
wny świat wrócił, ale po to, żeby se starzy 
przypómnieli, a młodzi sie dowie-
dzieli, jak to downi na naszych 
dziedzinach bywało.

Józef Niesyt
Josiyniczanin
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Kompleksowe Usługi 
Po grze bo we

Jerzy Kukla

tel.  579 649 579  lub  606 311 139
43-384 Jaworze 

ul. Nadbrzeżna 74

Z kartoteki parafialnej
Chrzty:

„...czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy” 1Kor 14,8

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”   Mk 10,14

Nasi zmarli:

28.12.2019 Aleksander Gwóźdź    Jaworze
19.01.2020 Aleksander Strokosz    Jaworze
26.01.2020 Maksymilian Paweł Janosz   Jasienica
16.02.2020 Szymon Błahut     Jasienica
08.03.2020 Małgorzata Kalina Bisok    Bielsko-B
15.03.2020 Karol Dariusz Dziadek    Wieszczęta

15.12.2019 śp. Zuzanna Gryczka  l. 86  Jaworze
16.01.2020 śp. Helena Stroka   l. 78  Bielsko-B
18.01.2020 śp. Adolf Zipser   l. 89  Jaworze
22.01.2020 śp. Emilia Oślak   l. 78  Jaworze
04.02.2020 śp. Jan Bebek   l. 83  Jasienica
10.02.2020 śp. Fryderyk Podstawny  l. 75  Jasienica
27.02.2020 śp. Zofia Heinrich   l. 75  Jasienica
27.02.2020 śp. Gertruda Orawska  l. 80  Grodziec
09.03.2020 śp. ks. Jan Szklorz   l. 76  Jaworze
11.03.2020 śp. Karol Pieszka   l. 91  Jasienica
11.03.2020 śp. Jan Gryczka   l. 74  Bielsko-B
11.03.2020 śp. Krzysztof Raszka  l. 53  Jaworze
16.03.2020 śp. Czesław Nowak   l. 91  Biery
21.03.2020 śp. Małgorzata Dawid  l. 90  Jaworze

Kancelaria 
Parafialna

Czynna:
  Jaworze od poniedziałku do piątku 

10.00 - 12.00 
16.00 - 18.00 

przed i po nabożeństwie nie dzielnym

przed i po nabożeństwie nie dzielnym
   Jasienica „stara szkoła” ul. Międzyrzecka 109 
 poniedziałek 16:00 - 18:00  
  czwaek  16:00 - 18:00

R  e  k  l  a  m  a

śluby: „ Co tedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza” Mk 10,9

28.12.2019 Leszek GWÓŹDŹ - Edyta Izabela DYCZEK
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Jubileusz Złotej i Diamentowej Konfirmacji
Planowana uroczystość jubileuszu Złotej i Diamentowej Konfir-

macji  w Święto Trójcy Świętej w związku z pandemią koronawi-
rusa nie odbędzie się. O terminie, w którym będzie to możliwe, 

jubilaci zostaną poinformowani stosownym zaproszeniem.

Apel

Zwracamy się do czcigod-
nych jubilatów oraz do czytel-
ników z serdeczną prośbą. 

Jeśli znane jest miejsce za-
mieszkania konfirmantów, 
którzy wyprowadzili się z te-
renu naszej Parafii, prosimy o 
podanie tej informacji do kan-
celarii parafialnej.

Lista konfirmantów, którzy 18 maja 
1970 roku zdali egzamin konfirmacyj-
ny, a 31 maja 1970 roku zostali konfir-
mowani przez ks. Ryszarda Janika w 
asyście ks. Jana Szklorza: 
Białoń Joanna, Błahut Katarzyna, 
Borcz Krystyna, Bujok Izabela, Cebula 
Hildegarda, Cieślar Maria, Chwastek 
Danuta, Dawid Krystyna, Ferfecka 
Ewa, Gaszczyk Lidia, Jasienicka Zofia, 
Kanik Krystyna, Knopek Krystyna, 
Koenig Helena, Koenig Lidia, Kominek 
Anna, Kudla Bogusława, Lorek Urszu-
la, Matuszczyk Krystyna, Mikler Da-
nuta, Nowak Danuta, Nycz Urszula, 
Orawska Paulina, Pilch Halina, Pisek 
Halina, Plinta Helena Janina, Rajba 
Władysława, Terek Irena,Urbaś Małgorzata, Zipser Danuta, Zipser Krystyna, Antonik Roman, Ba-
łowski Jerzy, Bisok Józef, Bolek Henryk, Ficek Piotr, Greń Edward, Greń Jan, Kantor Adam, Kubala 
Alfred, Kubala Czesław, Kubica Janusz, Kukla Paweł, Kukla Stanisław, Labza Aleksander, Lorek An-
drzej, Macura Henryk, Mikler Andrzej, Nowak Józef, Nowak Roman, Przyszlak Edward, Pyka Karol, 
Raszka Paweł, Stanclik Ryszard, Świńczyk Leszek

Lista konfirmantów, którzy 26 maja 1960 roku zdali egzamin konfirmacyjny, a 5 czerwca 1960 roku zo-
stali konfirmowani przez ks. Jana Lasotę w asyście ks. Ryszarda Janika:
Batelt Emilia, Bisok Wanda, Mendroch Emilia, Mendroch Helena, Mikler Krystyna, Śliwka Ewa,  
Stonawska Helena, Wiencek Krystyna, Zender Barbara, Bisok Adam, Bujok Jerzy, Gryczka Jan,  
Krzywoń Henryk, Wiencek Adam, Wiencek Jan, Wiencek Paweł, Szklorz Paweł



18 stycznia 2020 roku Koncert Kolęd w wykonaniu piosenkarki Olgi Bończyk z przyjaciółmi

6 stycznia 2020 roku kolędowanie chóru „Hejnał” z Mazańcowic

5 stycznia 2020 Wieczór Kolęd w wykonaniu Zespołu Regionalngo „Jasieniczanka”, 
Zespołu Cantate i Chóru Kościelnego


