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Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły,  
wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły,  
biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.   Iz 40,31
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Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy,  
bo wierny jest Ten, który dał obietnicę    Hbr 10,23
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Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy,  
bo wierny jest Ten, który dał obietnicę    Hbr 10,23 Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!

Ponownie tegoroczny wielki Tydzień przeżywać bę-
dziemy inaczej niż do tego przywykliśmy. niestety znów 
w tym roku nie wszyscy będą mogli wziąć udział w uro-
czystych nabożeństwach, czy to w wielki Piątek, czy też 
w wielkanoc. Jestem przekonany, że taka sytuacja w żaden 
sposób nie może zakłócić głębi przeżywania zarówno ci-
szy pod krzyżem zbawiciela, jak i radości w świt zmar-
twychwstania. Chociaż nie będziemy mogli wszyscy być 
razem, to dzięki mocy Ducha Świętego tworzyć będziemy 
niepowtarzalną społeczność ponownie zgromadzonych 
pod znakiem hańby, a zarazem znakiem życia, by odkry-
wać znaczenie dzieła ze wzgórza Golgoty. Mam nadzieję, 
że w swoich domach, w swoich rodzinach, wśród najbliż-
szych sobie stworzycie wspólnotę godnego przeżywania 
tych chwil. wierzę, że zgromadzeni pod krzyżem obda-
rowani zostaniemy światłem życia, emanującego od Tego, 
który powiedział: „Ja żyję i wy żyć będziecie”. oby ta praw-
da przenikała nasze zwątpienie, smutek i dawała nam ra-
dość przeżywania tych Świąt. niech w tym czasie niniejszy 
numer Goleszowskiego ewangelika wam towarzyszy. 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

z okazji Świąt wielkiej nocy oraz na czas 
poświąteczny życzymy wam przede wszystkim 
poczucia, że ukrzyżowany i zmartwychwsta-
ły Jezus Chrystus, Ten, który żyje i ma klucze 
śmierci i piekła, jest potężniejszy niż wszystkie 
doświadczenia i wyzwania, z którymi mierzycie 
się w waszej codzienności. niech on rozprasza 
wszelkie mroki, zniechęcenia i lęki oraz dodaje 
mocy, by spoglądać w przyszłość z motywującą 
nadzieją. niech wasze serca oświetla blask wiel-
kanocnego słońca – Jezusa Chrystusa – światło-
ści świata!

Duchowni parafii
bp Adrian Korczago
ks. Piotr Sztwiertnia
diak. Karina Chwastek-Kamieniorz
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Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, do-
wodem istnienia rzeczy, których nie widzimy. Przez nią 
zostało dane świadectwo przodkom. Skoro więc mamy wo-
kół siebie tak wielką liczbę świadków, odrzućmy wszystko, 
co nam przeszkadza, oraz grzech, który nas otacza, i wy-
trwale biegnijmy w wyznaczonych nam zawodach.  Wpa-
trujmy się w Jezusa, który jest twórcą naszej wiary i ją 
doskonali. On to zamiast zapewnionej Mu radości wziął 
krzyż, nie myśląc o jego hańbie, i zasiadł po prawej stronie 
tronu Boga. Pomyślcie więc o Tym, który tak wielką wro-
gość wycierpiał od grzeszników, abyście się nie zniechęcili, 
złamani na duchu. Hbr 11,1-2;12,1-3

Dziś, w niedzielę Palmową, u progu wielkiego Tygo-
dnia, sięgamy po słowo, które w pierwotnym kontekście 
było skierowane do osób znajdujących się w kryzysie, do-
świadczających prześladowań, patrzących w przyszłość 
z niepewnością, lękiem. Opadały im ręce, mieli omdlałe 
kolana. nie rozumieli, dlaczego borykają się z licznymi 
wyzwaniami. nie obce było im zniechęcenie, poczucie 
bycia złamanym na duchu. Być może i nam od dłuższe-
go czasu towarzyszą podobne emocje. w związku z tym 
wierzę, że wskazówki autora listu do Hebrajczyków mogą 
stać się dla nas cenne i inspirujące. zachęca on czytelni-
ków do wpatrywania się w Chrystusa, tłumaczy, z czego 
wynika wiara, na czym polega oraz wskazuje, że warto 
o tym myśleć, warto się na tym koncentrować. 

To dziś dobry moment, by zadać sobie kilka pytań 
– w kogo lub w co najbardziej się wpatruję? w filmiki 
i mądrości z YouTube’a? w media społecznościowe? w to, 
czym karmi nas telewizja lub radio? warto zastanowić się, 
do jakiej wielkiej liczby, i czyich świadków, dołączam? 
Droga siostro, bracie w Chrystusie – co pochłania całą 
twoją uwagę, twoje zaangażowanie wzrokowe, słuchowe, 
emocjonalne – czy jest to ulubiony klub piłkarski, zespół 
muzyczny, twoja żona, mąż, dziecko, praca, za wszelką 
cenę przetrwanie w pandemii? i wreszcie, w kontekście 
tematyki dzisiejszej niedzieli, analizowania historii wjaz-
du Jezusa do Jerozolimy, niezwykłego początku wielkiego 
Tygodnia – jakie są moje oczekiwania, czego pragnę naj-
bardziej, wobec kogo lub czego wołam Hosanna? 

ks. Piotr Sztwiertnia

kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa telewizyjnego TVP 3  
na niedzielę Palmową 28.03.2021

wydarzenia niedzieli Palmowej i wielkiego Tygo-
dnia pokazują, że niekoniecznie najistotniejszym ma 
być zaspokajanie pragnień związanych ze szczęściem, 
tryumfem, zachwytem tłumów i brakiem problemów. 
nie zawsze oczekiwania, które mamy względem życia, 
względem kościoła, a nawet względem Boga są tymi, 
które powinniśmy mieć. Paradoksalne znaczenie nie-
dzieli Palmowej polega na tym, że Jezus nie przyszedł 
po zapewnioną Mu radość, nie przyszedł po to, by uwiel-
biały Go tłumy, by zyskać wielką popularność, konkret-
ną polityczną pozycję. On przyszedł po to, by zbawić, 
uratować swój lud, całą ludzkość. ale nie było to zba-
wienie polegające na pokonaniu rzymskiego okupanta 
i przywrócenie uciśnionym Żydom wolności i niepod-
ległości. nie było to radykalne zerwanie z tym wszyst-
kim, co minione. on przyszedł jako Ten, który wypełnił 
wszelkie obietnice dane przodkom, zapisane w starym 
Testamencie. on, syn Boży, przyszedł po to, by cierpieć, 
by doświadczyć hańby, odrzucenia i wrogości. Pomyśl 
o tym, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. nasz Bóg nie 
przyszedł po to, by być oklaskiwanym, by doświadczyć 
krótkotrwałej euforii tłumów. nasz Bóg przyszedł po to, 
by wziąć krzyż, by pomóc tym, którzy o własnych siłach 
nie są w stanie już dalej iść. Dlatego autor listu do He-
brajczyków zachęca: Wpatrujmy się w Jezusa. 

Wpatrujmy się – czyli uważnie obserwujmy, ana-
lizujmy Jego postawę względem drugiego człowieka, 
starajmy się jak najwięcej zapamiętać i wykorzystać 
w swoim postępowaniu. wpatrywanie się ma przynieść 
konkretny efekt w każdym z nas. ktoś mógłby zadać py-
tanie – ale na czym ma to polegać w praktyce? Droga słu-
chaczko, drogi słuchaczu, zachęcam cię: Czytaj uważnie 
ewangelie, zauważ, jak Jezus odnosił się do ludzi, jakie 
miał nastawienie względem tych, których spotykał. Przy-
patrz się, że gotów był rozmawiać z każdym, nawet tym, 
który bardzo różnił się od niego poglądami. Był w stanie 
wychodzić naprzeciw tym, którzy znajdowali się na kon-
kretnym życiowym zakręcie. Był w stanie wysłuchać. nie 
bał się mówić o rzeczach trudnych, potrafił nazywać rze-
czy po imieniu, nie był politycznie poprawny. konfronto-
wał, skłaniał do refleksji, jednocześnie pochylając się nad 
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potrzebującym, dążył do tego, by wskazywać właściwą 
drogę. Uzdrawiał nawet tych, którzy przybyli Go pojmać 
i ukrzyżować. Pozostał wierny swemu ojcu. 

Wpatrujmy się w Jezusa. Tak od 2000 lat czyniły 
kolejne pokolenia chrześcijan – apostołów, męczenni-
ków, ojców kościoła, reformatorów, ojców naszej wiary, 
którzy pomimo prześladowań, wojen, epidemii przeka-
zywali kolejnym pokoleniom tę niesamowitą wieść, że 
warto wpatrywać się w Chrystusa i w nim szukać źródeł 
swej wiary, nadziei i miłości. w związku z tym kościół 
XXi wieku – być może również doświadczony, zniechę-
cony czasem pandemii, podłamany wyzwaniami, z któ-
rymi jako wierzący się mierzymy – ma skupić się właśnie 
na wpatrywaniu się w Jezusa, który dał nam przykład, 
w jaki sposób podchodzić mamy do tego, co nas przy-
tłacza, przerasta i boli. kościół ma dołączać do wielkiej 
liczby świadków Chrystusa, którzy w różnych czasach 
świadczyli o Jego działaniu. Czytamy, że Jezus jest twór-
cą naszej wiary i doskonali ją. Być może zapomnieliśmy, 
że doskonalenie wiary niejednokrotnie związane jest 
z doświadczaniem turbulencji, byciem wypróbowanym 
w ogniu wyzwań. nie przywykliśmy do takich ograni-
czeń, jakie obecnie są naszym udziałem. zaskoczyło nas 
zaburzenie dobrze znanego nam rytmu religijnego życia, 
który utrzymywał nas w poczuciu bezpieczeństwa. zde-
cydowana większość przedstawicieli pokolenia mille-
nialsów, do którego należę, zmierzyła się prawdopodob-
nie z największym kryzysem w dotychczasowym życiu. 
Przekonaliśmy się, że nie wszystko jest oczywiste, że nie 
da się planować pewnych spraw na zapas. nie wszystkie 
nasze oczekiwania się spełniły bądź też się nie spełnią. 

Mam wrażenie, że dziś wiele osób pyta: w czym, w kim 
szukać pociechy i nadziei? Ja wierzę, że w Jezusie – i dlatego 

mamy się w niego wpatrywać. Ufam, że on jest w stanie 
wspierać nas w trudach życia – wtedy, gdy konfrontowa-
ni jesteśmy z pandemią, żałobą, trudną diagnozą, utratą 
pracy, społeczną izolacją, przemęczeniem. To nie są puste 
słowa – bo Ten, w którego mamy się wpatrywać, zamiast 
dążyć do radości, do uwielbienia tłumów, do zaspokaja-
nia oczekiwań ludu, wziął na siebie krzyż. Pokochał tych, 
których są zniechęceni, którzy czują się złamani na duchu 
– i ze względu na nich był gotów znosić cierpienie, hańbę 
i wrogość. Jezus sam przeszedł przez cierpienie i próby, 
więc może pomóc tym, którzy przez próby przechodzą. 
on może biec z nami w zawodach zwanych życiem. on 
może wspierać nas w odrzucaniu tego, co rozprasza naszą 
uwagę. on może nas odciążać, gdy czujemy, że otacza nas 
grzech i sami o własnych siłach nie damy rady. 

Wpatrujmy się w Jezusa! Bo ci, którzy ufają Bogu, 
którzy wyznają, że Chrystus jest ich Panem, mogą wie-
rzyć, że najlepsze dopiero przed nimi – czyli wieczność 
z Chrystusem w Jego królestwie. zagwarantował to swo-
imi obietnicami. niezależnie od tego, jakie ciężary są 
dziś naszym udziałem, niezależnie od tego, jak bardzo 
jesteśmy zawiedzeni wszelkimi niezrealizowanymi ocze-
kiwaniami, możemy ufać, że Jezus Chrystus przez swoją 
śmierć na krzyżu Golgoty i zmartwychwstanie odniósł 
ostateczne zwycięstwo. 

Droga siostro, drogi bracie w Chrystusie! nieś tę 
gwarancję, tę nadzieję wszędzie tam, gdzie się udajesz. 
To świadectwo jest istotne w twojej pracy, podczas 
zdalnego nauczania, nawet w sytuacji kwarantanny lub 
choroby. stawaj się częścią tej wielkiej liczby świadków, 
wpatruj się w Jezusa i niech inni, w oparciu o to, jakim 
jesteś człowiekiem, jak świadczysz o ewangelii miłości, 
też się w niego wpatrują. amen.

Wtedy im Go wydał na ukrzyżowanie. Wzięli więc 
Jezusa. On zaś dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane 
Miejscem Trupiej Czaszki, które po hebrajsku nazywa się 
Golgota. Tam Go ukrzyżowali, a z Nim dwóch innych, z jed-
nej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Piłat sporządził 
napis o jego winie i polecił go umieścić na krzyżu. A było 
napisane: Jezus Nazarejczyk, król Żydów. Napis ten czytało 
wielu Żydów, ponieważ miejsce, na którym ukrzyżowano 
Jezusa było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, 
po łacinie i po grecku. Arcykapłani żydowscy powiedzieli 

diak. Karina Chwastek-Kamieniorz

kazanie wielkopiątkowe

więc do Piłata: Nie pisz: Król Żydów, ale że On powiedział: 
jestem królem Żydów. Piłat odpowiedział: Co napisałem, to 
napisałem. Żołnierze, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego 
szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi po 
jednej. Wzięli również Jego tunikę, która nie była szyta, ale 
od góry cala tkana. Powiedzieli więc do siebie: Nie rozdzie-
rajmy jej, lecz rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Stało 
się tak, aby się wypełniły słowa Pisma: Podzielili między 
siebie Moje szaty a los rzucili o Moją suknię. Tak właśnie 
postąpili żołnierze. A obok krzyża Jezusa stały Jego matka 
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i siostra Jego Matki, Maria, zona Kleofasa i Maria Magda-
lena. Jezus, gdy zobaczyła matkę i stojącego obok ucznia, 
którego miłował, powiedział do matki: Niewiasto, oto Syn 
twój. Następnie powiedział do ucznia: Oto twoja matka. 
I od tej godziny uczeń wziął ja do siebie. 

J 19, 16-27

in hoc crucis signo vinces – pod znakiem krzyża 
zwyciężysz! To zdanie było szczególnie dobrze znane 
w czasach dawnych, za konstantyna wielkiego, kiedy to 
w imię znaku krzyża polało się wiele niewinnej krwi. wte-
dy krzyż był znakiem triumfu i zwycięstwa, a nie hańby 
i porażki. w średniowieczu krucjaty organizowano po 
to, by siłą ludzi chrystianizować i narzucać im nowy ład 
oraz porządek. Mieli się podporządkować, przyjąć nowe 
praktyki religijne, których nie tylko nie rozumieli, ale 
i nie akceptowali. To niestety niechlubna karta w dzie-
jach chrześcijaństwa. i w tym sensie krzyż był tylko dla 
władców i oprawców symbolem zwycięstwa.

wielki Piątek to szczególny dla nas dzień. w poboż-
ności ewangelickiej to dzień zadumy, powagi i smutku. 
Mamy zastanowić się i pomyśleć, a temu ma towarzyszyć 
szacunek wobec wydarzeń, jakie miały miejsce tego dnia 
na Golgocie. Pomyślmy przez chwile, kiedy umiera ktoś 
nam bardzo bliski, nieważne czy sędziwy, czy młody, czy 
nagle, czy spodziewaliśmy się tego. odczuwamy wielką 
stratę, bo oto ktoś odszedł na zawsze, wszystko się zmie-
niło. z tą osobą nie zamienimy już żadnego słowa, nie 
usłyszymy jej głosu, nie zapytamy o radę… Jakby instynk-
townie, w obliczu śmierci wyczuwamy, że mamy wyha-
mować. Może staje nam przed oczyma całe nasze wspólne 
życie? Chwile dobre i złe? Przypominamy sobie ten cały 
ogrom zdarzeń, jakie były naszym wspólnym udziałem? 
Może w takich okolicznościach bardziej dociera do nas, 
że zmarnowaliśmy tyle okazji, by przeprosić, wyznać, coś 
naprawić? w momencie czyjeś śmierci, choć nic dookoła 
się nie zmienia, w naszym sercu cały zgiełk jednak milk-
nie i ważne staje się tylko to, co do tej pory było uśpione.

wielki Piątek zawsze liczniej gromadził nas w na-
szych kościołach. Tym razem pandemia i związane z nią 
obostrzenia ograniczyły nasz udział w wielkopiątkowych 
nabożeństwach, ale to nie oznacza, że zamknięci w do-
mach nie możemy tego dnia spędzić inaczej. lektura Bi-
blii i nasze skupienie na wydarzeniach z Golgoty mogą 
sprawić, że godnie uczcimy śmierć naszego Pana i zba-
wiciela. ale czy tylko o samą pamięć tutaj chodzi? nie! 
Bo gdyby tak było, jakiż sens miałaby ta śmierć niewin-
nego człowieka? Jezus umarł. i gdybyśmy na tym stwier-
dzeniu poprzestali, daremna byłaby nasza wiara. Umarł. 
Czy więc możemy mówić o zwycięstwie? Tak! ale nie 
gwałtem i silą narzuconym, lecz miłością i przebacze-

niem. wydarzenia z Golgoty, opisywane przez czterech 
ewangelistów to opisy wstrząsające… On zaś dźwigając 
krzyż szedł na miejsce zwane Trupią Czaszką. Dalszą 
relację znamy doskonale. szedł w milczeniu i cierpiał, 
a potem konał w jeszcze większym cierpieniu i niewy-
obrażalnym bólu. w tłumie towarzyszącym tej egzekucji 
byli szydercy i triumfatorzy, ale byli też pokorni, smutni 
i zrozpaczeni, nierozumiejący i zadający pytanie: dlacze-
go to wszystko się dzieje? w ludzkim rozumieniu to był 
bolesny koniec, ale w Bożych oczach dopiero zapowiedź 
prawdziwego zwycięstwa. kiedy Jezus skonał, uczniowie 
wpadli w przerażenie. ze strachu rozpierzchli się i ucie-
kli. Dwóch z nich, Jezus, już zmartwychwstały, spotka 
na drodze do emaus. wszystkim na około będą opowia-
dać o wielkim nieszczęściu na Golgocie. Bo krzyż to po-
rażka. ale tylko w wielki Piątek! kiedy Jezus umierał na 
krzyżu dokonało się zbawienie świata. Tym aktem Bóg 
spełnił obietnicę. w dziejach ludu izraelskiego wypełni-
ło się proroctwo, które zapowiadało Mesjasza, który bę-
dzie musiał wiele wycierpieć, będzie musiał być odrzu-
cony przez starszych i arcykapłanów, po to, by po trzech 
dniach zmartwychwstać. To wszystko się spełniło.

nieraz brakuje nam wyobraźni, by ogarnąć to, przez co 
Jezus musiał przechodzić. Jak wielkiego cierpienia doznał, 
byśmy my mogli w Jego krzyżu dostrzec znak naszego zwy-
cięstwa? krzyż jest dowodem wielkiej miłości Boga do nas. 
Choć niepojęte, to prawdziwe. Jeśli jednak przychodzimy 
po ten krzyż, to powinno się coś w nas zmienić. inaczej bę-
dziemy jak ów tłum, wykrzykujący bezgłośne – ukrzyżuj 
Go! nie trzeba wypowiadać tych słów, ale swoją postawą 
obojętności na tamte wydarzenia często dajemy temu świa-
dectwo. Może swoją obecnością w kościele tylko w wielki 
Piątek komunikujemy wszem i wobec, że Jezusowa śmierć 
to tylko przykre zdarzenie z dawnych czasów? a może nie 
potrafimy zrozumieć, a przez to i uwierzyć, że ta śmierć 
stała się mnie osobiście potrzebna, bym mogła/mógł moje 
życie odmienić? Bym mogła/mógł zobaczyć w cierpiącym 
Jezusie nie przykład do tego, jak być cierpiętnikiem, ale 
zwycięzcą w każdym moim problemie czy nieszczęściu? Je-
zus to nie tylko kapłan, ale człowiek, który wcale na Chry-
stusa nie wyglądał. a jednak jest Jego twarzą, Jego najbar-
dziej realną rzeczywistością.

kiedy umierał najbliższy współpracownik Marcina 
lutra, Filip Melanchton, na pytanie: czego sobie życzy, 
odpowiedział: niczego, oprócz nieba! Jest rzeczą jasną: 
aby śmierć była zyskiem, życiem musi być Chrystus. Kto 
znalazł na krzyżu swego Pana i Zbawiciela, komu Ten 
odpuścił wszystkie grzechy i temu Pan powie, jak do na-
wróconego złoczyńcy – dziś będziesz ze mną w raju. Wy-
konało się! amen.
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nowy Testament przekazuje odbiorcom wiele nie-
zwykłych treści. Centralnym elementem jest ewangelia, 
czyli Dobra nowina o Jezusie Chrystusie, który zstą-
pił na ziemię po to, aby uratować człowieka przed wiecz-
ną śmiercią wynikającą z ludzkiej grzeszności. oprócz 
tego znajdujemy również opisy różnych zdarzeń, hi-
storii i momentów ważnych w życiu Jezusa, apostołów 
i kościoła. w kanonie umieszczono także listy o dużym 
znaczeniu teologicznym skierowane do zborów oraz po-
szczególnych osób. Dwadzieścia siedem ksiąg porusza 
bardzo różnorakie tematy. wśród wielu zagadnień znaj-
dziemy ponadto takie, które stają się szczególnymi wy-
znaniami wiary, pierwowzorami i inspiracjami dla tych 
późniejszych, używanych w starożytnym kościele, obec-
nych w liturgii do dziś. Te czasem pojedyncze zdania, 
czasem dłuższe fragmenty są niezwykle cennymi źródła-
mi, które wykorzystano w praktyce kościelnej. warto by 
im się przyjrzeć. nie jest to oczywiście kompletna lista, 
lecz pewien wieloaspektowy wybór.

Wyznanie Jana Chrzciciela – On jest Synem Boga
Co być może zaskakujące, pierwszym, który wyzna-

je wiarę w Jezusa Chrystusa, nie jest uczeń, apostoł czy 
członek kościoła, lecz kuzyn Jezusa – Jan Chrzciciel. 
zanim pochodzący z nazaretu nauczyciel rozpocznie 
swoją działalność, natchniony Bożym Duchem syn za-
chariasza i elżbiety wyrusza, aby zgodnie z proroctwem 
izajasza być głosem wołającego na pustyni, wzywającym 
do prostowania drogi Pana (J 1,23). Jak podaje ewange-
lista Jan, Chrzciciel został posłany przez Boga, aby za-
świadczyć o światłości i aby wszyscy przez niego uwierzyli 
(J 1,7). oprócz wezwania do nawrócenia, chrztu wod-
nego w Jordanie w okolicach Betanii, Jan zapowiada, 
że poprzedza Tego, któremu nie jest godny rozwiązać 
rzemyka u Jego sandałów (J 1,27). w działalności tego 
Bożego męża można dostrzec dwa niezwykłe wyznania 
wiary odnoszące się wprost do Jezusa. Pierwsze z nich 
to stwierdzenie Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną 
idzie Mąż, który zaistniał przede mną, bo był wcze-
śniej niż ja. (…) Ja to zobaczyłem i daję świadectwo, 
że On jest Synem Boga (J 1,29-30.34), wypowiedziane 
w momencie, gdy Jezus przyszedł nad Jordan, aby dać 

ks. Piotr Sztwiertnia

nowotestamentowe wyznania wiary

się ochrzcić. Podobne wyznanie powtarza dzień póź-
niej w obecności swoich dwóch uczniów, którzy na-
stępnie poszli za Jezusem. To, co niezwykłe, to fakt, że 
Jan stwierdza niezwykle wprost, że Jezus jest tym, który 
odda swoje życie niczym baranek prowadzony na rzeź, 
aby zniszczyć grzech. Co więcej, Chrzciciel wskazuje 
na odwieczność Jezusa oraz świadczy, że Jezus nie jest 
zwykłym kaznodzieją z Galilei, lecz jest Bożym synem. 
warto również zauważyć, że Jan nie chce kurczowo trzy-
mać uczniów przy sobie, lecz wiedząc, że jest jedynie Bo-
żym posłańcem, heroldem Chrystusa, umożliwia swoim 
uczniom podążanie za Jezusem. Jan od samego począt-
ku wie, kto jest najważniejszy i jakie zadanie on sam ma 
wypełnić w kontekście dzieła zbawienia. Ślady pokory 
Jana widać również w drugim niezwykłym stwierdzeniu, 
które wypowiada o Jezusie w sytuacji, gdy Ten powięk-
sza grono uczniów. Jezus chrzci uczniów w Judei, co nie 
uchodzi uwadze uczniów Jana Chrzciciela. Padają wtedy 
znamienne słowa: Wy jesteście świadkami, że powiedzia-
łem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale jestem przed Nim posła-
ny. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel 
oblubieńca, gdy stoi i słyszy go, bardzo się raduje z głosu 
oblubieńca. Ta moja radość więc stała się pełna. On musi 
wzrastać, a ja stawać się mniejszym (J 3,28-30). Jan 
określa się mianem szoszbena, przyjaciela pana młode-
go, swoistego starosty weselnego. odpowiada mu rola, 
jaką przypisał mu Bóg, gotów jest „jedynie” poprzedzać 
Bożego syna i na niego wskazywać. wie, że jest Bożym 
narzędziem i częścią większego Bożego planu. wyzna-
nie z 30. wersetu jest jednym z najpiękniejszych zdań 
całego nowego Testamentu, które można potraktować 
dosłownie, jak i symbolicznie. Jan stawia w centrum 
zainteresowania Jezusa Chrystusa, który będzie zwięk-
szał swój zakres oddziaływania, docierał do coraz więk-
szej liczby ludzi, a Jan Chrzciciel stopniowo usunie się 
w cień, by następnie wskutek działalności Heroda zostać 
uwięzionym i zabitym. Poprzednik Chrystusa przekazu-
je w tym zdaniu również niezwykłą prawdę w kontekście 
życia każdego człowieka – chrześcijanin wezwany jest do 
tego, by w swoim życiu skupiać się przede wszystkim na 
więzi z Jezusem, walczyć z egoizmem i swymi przesad-
nymi ambicjami. Jezus ma być najważniejszy w życiu 
wierzącego.
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Wyznanie Piotra – Ty jesteś Mesjasz [Chrystus],  
Syn Boga żywego

Jednym z ważniejszych momentów opisanym 
w ewangelii Mateusza jest chwila, gdy w okolicach Ceza-
rei Filipowej Jezus pyta uczniów, za kogo ludzie uważają 
syna Człowieczego. Przywoływane są różne odpowiedzi: 
za Jana Chrzciciela, eliasza, Jeremiasza albo za jednego 
z proroków. ile osób – tyle opinii. Gdy Jezus zadaje py-
tanie, kim on jest ich zdaniem, odzywa się Piotr i wypo-
wiada niezwykle znane słowa o wielkim znaczeniu: Ty 
jesteś Mesjasz [Chrystus], Syn Boga żywego (Mt 16,16). 
Pierwszy raz w tak wyraźny sposób uczeń Jezusa wypo-
wiada się o swoim nauczycielu. Takie stwierdzenie spo-
tyka się z reakcją Jezusa, który nazywa go Piotrem wska-
zując, że na tej skale – na tym wyznaniu wiary – zbuduje 
swój kościół. Pierwsze tak poważne wyznanie ze stro-
ny apostoła skutkuje zapowiedzią powstania wspólnoty 
skupionej wokół swego Mistrza. Ciekawym jest jednak 
fakt, że tuż po tym wydarzeniu Jezus nakazuje uczniom, 
by nikomu nie mówili, że jest on Mesjaszem, póki co 
więc to wyznanie wiary ma nie być rozpowiadane, do-
piero przyjdzie czas na rozgłaszanie tego kerygmatu. 

Wyznanie jedenastu apostołów – Pan naprawdę 
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi

na kolejne wyznanie wiary trzeba czekać do wyda-
rzeń z niedzieli wielkanocnej. Gdy uczniowie idący do 
emaus poznają, że sam Jezus towarzyszył im w drodze 
do wioski, po czym zniknął sprzed ich oczu, postana-
wiają od razu wrócić do pozostałych uczniów do Jero-
zolimy. ewangelista Łukasz opisuje, że gdy spotykają się 
z jedenastoma apostołami, ci witają ich słowami Pan 
naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi (Łk 
24,34). wyznają, że faktycznie doszło do zmartwych-
wstania, a Jezus ukazał się szymonowi Piotrowi – zanim 
jeszcze spotkał się z uczniami w drodze do emaus i nim 
stanął pośród apostołów. Co ciekawe, tuż po tym wyzna-
niu wiary Chrystus staje pomiędzy uczniami, a oni są 
przerażeni i myślą, że widzą ducha. w tym przypadku 
granica między wyznaniem wiary, a przerażeniem i wąt-
pliwościami jest cienka. 

Wyznanie Tomasza – Mój Pan i mój Bóg
niewiara towarzyszy również Tomaszowi, którego 

nie było w wielkanocny wieczór z pozostałymi ucznia-
mi. ewangelista Jan pisze, że gdy uczniowie opowiadają 
Tomaszowi o spotkaniu z Jezusem, ten im nie wierzy. 
Mija 8 dni, tym razem Tomasz jest z nimi – i ponownie 
dochodzi do spotkania z Mistrzem. Jezus już na wstę-

pie zwraca się do Tomasza, by dotknął miejsc, gdzie były 
ślady po gwoździach i wbitej włóczni i by to doświad-
czenie zaowocowało wiarą. na taki obrót spraw Tomasz 
wyznaje Mój Pan i mój Bóg (J 20,28). Jezus puentuje tę 
sytuację: Uwierzyłeś, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosła-
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J20,29). spotkanie 
ze zmartwychwstałym rodzi wiarę. Pomimo wątpliwo-
ści, niemożliwego wręcz obrotu spraw, możliwość uj-
rzenia Chrystusa i dotknięcia miejsc po ranach owocuje 
tym, że odtąd uczniowie są już przekonani, że Ten, który 
zmarł na krzyżu Golgoty, opuścił grób w wielkanocny 
poranek. najlepszą reakcją na te zdarzenia jest opowia-
danie, co się stało oraz wyznawanie, że Jezus jest ich Pa-
nem i Bogiem. 

w dalszej części nowego Testamentu podstawowe 
wyznania wiary prazboru obecne są w pismach apostoła 
Pawła i Jana. 

Wyznanie chrzcielne – Jezus jest Panem
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych stwierdzeń, 

identyfikowanych jako wyznanie wiary jest zdanie Jezus 
jest Panem (Rz 10,9; Flp 2,11; por. Dz 16,31), używanie 
którego staje się niejako wyznacznikiem tego, czy kogoś 
można uznać za chrześcijanina i przyjąć do społeczno-
ści zboru. w dynamicznie rozwijającym się kościele 
należało publicznie wypowiedzieć deklarację, że Jezus 
Chrystus jest Panem (Adonai/Kyrios – władca, ktoś ab-
solutnie najważniejszy, ten tytuł w starym Testamencie 
przynależał jedynie Bogu) i na podstawie tego wyznania 
można było zostać ochrzczonym. w tych kilku słowach 
wyrażała się prawda o tym, że Jezus jest Bogiem i że Jego 
zmartwychwstanie było wydarzeniem autentycznym. To 
zdanie, nawiązujące do określeń przynależnych Bogu 
w starym Testamencie, potwierdza prawdziwość, sens 
i prorockie zapowiedzi mesjańskie starego Przymierza. 
wydaje się, że rozszerzona formuła, użyta przez aposto-
ła Pawła w liście do Rzymian, stając się następnie dla 
pewnych wspólnot swego rodzaju niezwykle precyzyj-
ną instrukcją, co należy uczynić, aby być zbawionym 
i wręcz koniecznym publicznym warunkiem do speł-
nienia, aby włączyć daną osobę do grona zborowników, 
po raz pierwszy została użyta w Filippi, gdzie Paweł 
z sylasem znaleźli się w więzieniu. Gdy śpiewają i od-
dają Bogu chwałę, dochodzi do trzęsienia ziemi, wsku-
tek którego otwierają się więzienne kraty. strażnik jest 
przekonany, że więźniowie uciekli i chce popełnić sa-
mobójstwo. apostoł Paweł powstrzymuje go przed tym, 
po czym tłumaczy pytającemu strażnikowi, co ma on 
uczynić, aby być zbawionym. Padają tam słowa uwierz 
w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom (Dz 
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16,31) – kluczem staje się zaakceptowanie faktu, iż Jezus 
jest Panem (kyriosem), to podstawa do tego, aby zostać 
chrześcijaninem. Tego typu wyznanie zostaje następnie 
poszerzone w liście do Rzymian o (publiczne) wyzna-
nie ustami i wiarę sercem w zmartwychwstanie Jezusa. 
widać tu więc ewolucję formy wyznawanej wiary, która 
nie może być jedynie sprawą prywatną, lecz przekłada 
się na funkcjonowanie całej wspólnoty i niejako podlega 
pewnej weryfikacji. Przyjmuje się, że zdanie Jezus jest 
Panem rozpowszechnione przez apostoła Pawła staje się 
najkrótszym wyznaniem wiary w nowym Testamencie. 
Pojawia się ono jeszcze w kilku innych miejscach w li-
stach Pawła – m.in. w 1. liście do koryntian 8,6 oraz 
liście do Rzymian 4,24. Co więcej, wiele swych pism 
Paweł rozpoczyna wstępem, gdzie pisze o sobie jako 
o słudze/więźniu Pana Jezusa – zatem tytuł Kyrios jest 
podstawowym używanym przez apostoła, by opisywać, 
w kogo wierzą chrześcijanie i kogo całym sobą trzyma 
się sam Paweł. 

Wyznanie Pawła – Jezus jest Mesjaszem
innym zwrotem często używanym przez apostoła 

narodów jest stwierdzenie Jezus jest Mesjaszem (Chry-
stusem, Pomazańcem). niemal od razu po swoim na-
wróceniu Paweł jeszcze w Damaszku przekonuje Żydów, 
że Jezus jest Chrystusem (Dz 9,22). następnie czyni po-
dobnie w Tesalonice (Dz 17,3), a później w koryncie (Dz 
18,5). stara się głosić tam ewangelię, przekonując do 
swych treści zarówno Żydów, jak i Greków, stąd używa 
określenia znanego Hebrajczykom, odwołującego się do 
ich kodu kulturowego – określenie Mesjasz/Chrystus od-
nosiło się nie tylko do rzeczywistości religijnej i ducho-
wej, lecz oznaczało kogoś, kto jest przez Boga wybrany 
(namaszczony) do jakiejś konkretnej rzeczy. w czasach 
Jezusa i prazboru izraelici oczekiwali przede wszystkim 
na Mesjasza politycznego, który przyniesie wolność od 
rzymskiego okupanta. Być może więc dlatego w sytuacji, 
gdy Paweł stara się przekonać słuchaczy o tym, że Jezus 
jest Bożym Pomazańcem, odbiorcy sprzeciwiają mu się 
i bluźnią, gdyż nie jest to Mesjasz, którego oczekiwali. 
Takie postawienie sprawy, wyznanie wiary słowami Je-
zus jest Mesjaszem wzbudzało wśród izraelitów niezwy-
kle dużo emocji, co nierzadko skutkowało rozruchami 
i zamieszkami w odwiedzanych miastach. 

Wyznanie apostołów – Jezus jest Synem Boga
Dużą rolę na kartach nowego Testamentu odgry-

wa również wyznanie Jezus jest Synem Bożym – po raz 
pierwszy wprost używa go apostoł Piotr pod Cezareą Fi-
lipową. sam Jezus zostaje o to zapytany w trakcie swoje-

go procesu (choć po przesłuchujących próżno oczekiwać 
deklaracji wiary), następnie apostoł Paweł tuż po swoim 
nawróceniu zaraz w synagogach zaczął głosić, że Jezus 
jest Synem Boga (Dz 9,20). To wyznanie staje się rów-
nież istotnym dla apostoła Jana, który w swoim 1. liście 
pisze następująco: W tym, kto wyzna, że Jezus jest Sy-
nem Boga, Bóg pozostaje, a on w Bogu (1 J 4,15). widać 
więc, że jest to wyznanie wspólne dla kilku apostolskich 
tradycji, które można odnaleźć w nowym Testamencie. 
Pod kątem teologicznego znaczenia jest to wyznanie o, 
wydaje się, największym ciężarze gatunkowym, gdyż 
głoszenie, iż istnieje jeszcze ktoś więcej niż jeden jedy-
ny Bóg Jahwe (a tak początkowo rozumiano fakt, że Bóg 
miałby mieć syna), wiązało się z oskarżeniem o bluź-
nierstwo, które było karane śmiercią przed ortodoksyj-
nych Żydów. Ponadto, to był jeden z punktów oskarżenia 
Jezusa przed Radą najwyższą – zdaniem arcykapłanów 
i uczonych w Piśmie miał podawać się za Bożego syna, 
co w kontekście judaizmu jest herezją. nie dziwi zatem, 
że gdy apostoł Paweł dyskutuje z Żydami o Jezusie i uży-
wa tego argumentu, rodzi to wielkie emocje. apostoło-
wi wielokrotnie grozi niebezpieczeństwo ze względu na 
przesłanie, które zwiastuje. Gdy przybywa do jakiegoś 
miasta, pierwsze co robi, to udaje się do synagogi, by 
tam przekonywać, że starotestamentowe proroctwa wy-
pełniły się w osobie Jezusa z nazaretu, Bożego syna. To 
najczęściej wywołuje wrogość Żydów, którzy w pewnym 
momencie sprzysięgają się przeciwko Pawłowi i dążą do 
jego śmierci. 

w kontekście wyznań wiary obecnych w pierwot-
nym kościele warto przywołać jeszcze dwa elementy: 
pojawiający się przede wszystkim w pismach Pawła ke-
rygmat – obszerny opis wydarzenia zbawczego zawiera-
jący podstawowe prawdy wiary, które z powodzeniem 
można by nazwać formułą nowotestamentowego Cre-
do – oraz wskazówki w poszukiwaniach nauki o Trójcy 
Świętej w pismach apostolskich. 

Wyznanie wiary w Zmartwychwstałego
Pierwszym rozbudowanym kerygmatem staje się 

kazanie apostoła Piotra w dniu zesłania Ducha Świę-
tego (Dz 2,14-36). apostoł Paweł wpisuje kerygmat 
w formułę wyznania wiary w tzw. hymnie o zmar-
twychwstaniu w 1. liście do koryntian: Przekazałem 
wam bowiem na początku to, co i ja przejąłem, że 
zgodnie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy, 
że został pogrzebany i trzeciego dnia wskrzeszony 
z martwych, zgodnie z Pismem, że ukazał się Piotro-
wi, potem Dwunastu. Następnie ukazał się więcej niż 
pięciuset braciom jednocześnie, z których większość 
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żyje do dziś, niektórzy zaś pomarli. Później ukazał się 
Jakubowi, potem wszystkim apostołom. A jako ostat-
niemu ze wszystkich, jakby poronionemu płodowi, 
ukazał się także mnie (1 kor 15,3-8). Tym, co przy-
kuwa uwagę, jest niezwykła chronologia opisująca po 
kolei okoliczności zmartwychwstania i ukazywania się 
Jezusa swym uczniom oraz podkreślanie, że wszystko 
dokonało się zgodnie z Pismem – czyli w nawiązaniu 
do starotestamentowych obietnic i prorockich zapo-
wiedzi mesjańskich. Ten element znalazł również swo-
ją kontynuację w konkretnym odniesieniu w Niceanum 
(nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary), 
gdzie w ii artykule wiary zmawiamy „i zmartwychwstał 
dnia trzeciego jak oznajmia Pismo”. Paweł chce jak naj-
bardziej uwiarygodnić swoje świadectwo, wskazując, 
że zmartwychwstanie nie jest wymysłem pojedynczych 
osób, lecz dotknęło wielu osób, naocznych świadków 
i opiera się na solidnych podstawach, doświadczeniu 
spotkania ze zmartwychwstałym. 

Ślady wyznań wiary odnaleźć można również w tych 
nowotestamentowych fragmentach, które odwołują się 
do współistnienia ojca, syna i Ducha Świętego – jak 
choćby w tzw. wielkim Posłannictwie, które to Jezus wy-
powiada tuż przed swoim wstąpieniem do nieba Została 
Mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idąc więc, 

czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je zachowy-
wać wszystko, co wam nakazałem (Mt 28,18-20), a także 
w listach Pawła – m.in. 1. liście do koryntian 12,4-6: 
Różne są dary łaski, ale ten sam Duch, różne są posługi, 
ale ten sam Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten 
sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich oraz w 2. 
liście do koryntian 13,13: Łaska Pana Jezusa Chrystu-
sa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będą 
z wami wszystkimi.

Jak więc widzimy, nowy Testament zawiera sporo 
elementów, które dziś nazwalibyśmy krótkimi wyzna-
niami wiary. wiele z tych zdań zostało następnie użytych 
w symbolach wiary starożytnego kościoła: apostolskim, 
nicejsko-konstantynopolitańskim i atanazjańskim. Może 
być to dla nas cenna inspiracja, iż treści, które wypo-
wiadamy podczas każdego nabożeństwa, nierzadko tak 
dobrze już je znając, że wypowiadamy je machinalnie, 
odruchowo, wypływają bezpośrednio z doświadczenia 
naocznych świadków niezwykłych dzieł Boga w Trójcy 
Świętej Jedynego – ojca, który posłał swego syna Jezu-
sa Chrystusa, by następnie w kościele poprzez Ducha 
Świętego powoływał do współtworzenia tej niezwykłe 
sztafety kolejne pokolenia, w tym i nas w goleszowskiej 
parafii jako części ciała Chrystusa. 

Rok 2021 został ogłoszony przez synod naszego 
kościoła rokiem tożsamości luterańskiej. Co rozu-
miemy pod pojęciem „tożsamość luterańska”, kim je-
steśmy jako luteranie dzisiaj, ponad 500 lat od refor-
macyjnego wystąpienia Marcina lutra? Czy potrafimy 
myśleć o naszej tożsamości w inny sposób niż tylko: 
jestem luteraninem, bo nie wierzę w…, nie uznaję…., 
nie modlę się do…? Czy bycie luteraninem jest wciąż 
jednym z elementów naszego bycia w świecie, naszej 
osobowości społecznej, naszego stosunku do bliźnich? 
Czy może stało się już tylko jedną z dodatkowych ru-
bryk do wypełnienia w formularzu, wypełnianą zresztą 
coraz rzadziej w dobie wszechwładnego RoDo? Czy 

Łukasz Barański i Jerzy Sojka

Dysputa Pierwsza

Po co nam dziś nicejsko-konstantynopolitańskie  
wyznanie wiary

wyznanie jest w ogóle deklarowanym wyróżnikiem 
współczesnego chrześcijanina? Czy też może chętniej 
ucinamy rozmowy niebezpiecznie zbaczające na temat 
wyznania, a kiedy już do tej deklaracji jesteśmy zmu-
szeni, skwapliwie rozwadniamy ją stwierdzeniem: „ale 
przecież tak naprawdę wszyscy w to samo wierzymy”? 
Tożsamość luterańska w Polsce XXi wieku nie jest te-
matem oczywistym. Chyba wszyscy się zgadzamy, że 
już nie opisuje jej mit „twardego lutra spod Cieszy-
na”. Dlatego w rubryce „alfabet ewangelika” będziemy 
w tym roku szukać odpowiedzi na powyższe pytania, 
przyjrzymy się krytycznie fundamentom naszej wia-
ry. na początek – nicejsko-konstantynopolitańskie 



11Alfabet ewangelika – katechizacja dorosłych

Dysputa Pierwsza

Po co nam dziś nicejsko-konstantynopolitańskie  
wyznanie wiary

wyznanie wiary, fundamentalny tekst chrześcijaństwa 
sformułowany na soborach w nicei (325 r.) i konstan-
tynopolu (381 r.), który miał na celu odparcie doktryny 
arianizmu, kwestionującej doktrynę o Trójcy Świętej. 

Łukasz Barański: Czy dzisiaj potrzebne nam jest sta-
rokościelne wyznanie wiary, powstałe w czasach głębo-
kich sporów o Trójcę Świętą? 

Jerzy Sojka: zacznę od nieoczywistej strony. Bóg 
Żydów, a co za tym idzie i chrześcijan, jest Bogiem 
działającym w historii. Dlatego tak ważne było i jest 
w religijnym rozumieniu izraela wspominanie Bożych 
czynów. Czytając Pięcioksiąg wielokrotnie natrafimy na 
polecenia przypominania. warto przy tym mieć świa-
domość, że to przypominanie to nie tylko wspominki 
odległej, nie dotyczącej nas historii, ale czynienie z do-
świadczeń przodków czegoś aktualnego dla nas dzisiaj. 
w tym kontekście wyrosło doświadczenie chrześcijań-
stwa. Przywiązanie do ciągle tych samych tekstów, ich 
przypominanie by stały się ważne dla nas, jest w chrze-
ścijaństwie głęboko zakorzenione. To ono każe nam co 
niedzielę wracać w nabożeństwie do ciągle tych samych 
tekstów biblijnych. Przekłada się to także na wyznanie 
wiary. zmawiamy je by dać wyraz ciągłości i powiedzieć, 
że podzielamy tą samą wiarę, którą od wieków niesie 
kościół. wyznanie wiary było od samego początku spo-
sobem na krótkie podsumowanie tej wiary, dlatego też je 
wykorzystujemy.

ŁB: Żyjemy dzisiaj w czasach, w których co prawda 
toczą się różne spory między chrześcijanami, również 
doktrynalne, jednak co do podstawowego dogmatu 
o Trójcy Świętej panuje pewien konsensus. w wiel-
kiej rodzinie historycznych kościołów chrześcijań-
skich nikt poważnie dzisiaj nie neguje tego dogmatu. 
Rodzi się wobec tego pytanie: po co tak uparcie wciąż 
zmawiamy bardzo specjalistyczne formuły teologiczne 
o współistotności ojca i syna, o pochodzeniu Ducha 
Świętego, jeśli dzisiaj to już nie jest przedmiotem spo-
rów, nie budzi wątpliwości i stało się elementem pew-
nej „oczywistości wiary”?

JS: wyznanie wiary to krótkie podsumowanie tego 
co w wierzymy, także, a może przede wszystkim tego, co 
w tej wierze oczywiste. Genialnie tę rolę wyznań poka-
zał w przypadku apostolskiego wyznania wiary Marcin 
luter w „Małym katechizmie”, w swoich objaśnieniach. 
wykazał, że ten tekst niesie w sobie istotę przesłania no-
wego Testamentu. To właśnie takie odczytanie tego wy-
znania sprawiło, że w katechizmie ma ono równorzędny 
status z tekstami biblijnymi – Dekalogiem, ojcze nasz 
czy słowami ustanowienia sakramentów. Jeśli chodzi 
o nicejskie wyznanie wiary to ciekawym wyzwaniem 

byłoby pokuszenie się o napisanie czegoś podobnego do 
lutrowego komentarza katechizmowego – to z pewno-
ścią byłaby pomoc by ukazać wagę jego przesłania dzi-
siaj. wynik tych starych sporów ma dzisiaj w nicejskim 
wyznaniu wiary posmak pomnikowych formuł, ale trze-
ba pamiętać, że dla jego autorów tekst ten był być albo 
nie być chrześcijaństwa. w najżywszy możliwy sposób 
oddawał przejęcie o zachowanie jego zbawczego prze-
słania. To, że dzisiaj mamy inną wrażliwość, pewne rze-
czy są dla nas oczywiste to może także być cenna lekcja. 
z co najmniej dwóch powodów. Może nam pokazać, że 
chrześcijaństwo jest różnorodne, istnieją inne niż nasze 
ujęcia chrześcijaństwa i nieraz warto się na nimi pochy-
lić i spróbować myśleć i modlić się ich wrażliwością. Po 
drugie to może uczyć pokory co do wagi sporów, które 
dziś rozpalają emocje. Może też kiedyś w historii ko-
ścioła przyjdzie taki czas, że to co wyniknie z naszych 
dzisiejszych zmagań będzie oczywistością pochodzącą 
z zupełnie innego spornego kontekstu. Taka historycz-
na perspektywa daje nieco spokoju w rozgorączkowaniu 
spierających się chrześcijan.

ŁB: a co jeśli ceną tej historycznej wrażliwości bę-
dzie zniechęcenie coraz mniej skorej do takich postaw 
młodzieży? Można wprawdzie podnosić argument, że 
zawsze od prawie dwóch tysięcy lat było jakieś poko-
lenie młodych, którzy nie chcieli wsłuchiwać się w for-
muły wiary swych ojców, a nawet praojców, wyrażone 
niezrozumiałym językiem. Jednak chyba po raz pierw-
szy żyjemy w epoce, w której skuteczne oddziaływanie 
wychowawcze rodziców na dzieci kończy się tak wcze-
śnie. Przekazywanie pewnych wzorców zachowań i po-
staw odbywało się kiedyś w rodzinach wielopokolenio-
wych. XX wiek, a szczególnie okres PRl-u doprowadził 
do rozluźnienia tych więzi, zaczął zanikać tradycyjny 
model rodziny. Jednak XXi wiek przyniósł dalszą ato-
mizację tych więzi. Dziś coraz częściej normą staje się 
sytuacja, w której młodzież rezygnuje z uczestnictwa 
w lekcjach religii, a konfirmacja nie staje się przejściem 
do „dorosłej” i aktywnej obecności, lecz do nieobecności 
w kościele, często trwającej wiele lat. Reasumując, czy 
trwanie przy tym, co dobrze funkcjonowało przez lata, 
a może i stulecia, nie straciło nagle w ostatnich latach 
powagi argumentu? Czy w katalogu działań nadzwyczaj-
nych – jeśli zgodzimy się, że takowe trzeba podejmować 
w obliczu postępującej laicyzacji społeczeństwa – nie 
znajduje się również odnowienie formy wyznania wia-
ry? innymi słowy, czy większym dobrem nie jest obecnie 
przetrwanie kościoła niż przetrwanie w niezmienionej 
postaci różnych niezrozumiałych już dziś form życia li-
turgicznego?
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JS: Myślę, że stawianie alternatywy – trwanie przy 
utartych formułach kontra potrzeby współczesnej wraż-
liwości młodych (ale nie tylko ich!), jest fałszywe. To, że 
nie porzucamy starych formuł wcale nie musi oznaczać, 
że ograniczamy się tylko do nich. w mojej ocenie za-
sadniczy problem z naszym życiem liturgicznym polega 
nie na tym, że jest z definicji przestarzałe, ale że go nie 
rozumiemy, przez to boimy się wychodzić poza utarte 
formuły, bo tak jest bezpieczniej, wydaje nam się, że 
tak na pewno nie popełnimy wtedy błędu. Przecież jed-
nak chrześcijaństwo domaga się by stare formuły prze-
mawiały ciągle na nowo. Dotyczy to nie tylko wyznań 
wiary, gdzie przykładem takiej aktualizacji jest choćby 
objaśnienie katechizmowe, ale także najważniejszego 
źródła wiary chrześcijańskiej – tekstu biblijnego, który 
w coniedzielnym kazaniu doczekuje się (a przynajmniej 
powinien…) opowiedzenia na nowo, na miarę naszych 
czasów i wrażliwości. spotkanie z wyznaniem wiary dzi-
siaj to okazja do zadawania sobie pytań o to, w co wierzę. 
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby szukać nowych wyra-
zów tej wiary, żeby znalazły one swoje miejsce w życiu 
liturgicznym (jak choćby w pieśniach - wyznaniach wia-
ry, które ostatnio się pojawiają). niech jednak to szuka-
nie będzie szukaniem zakorzenionym. szukaniem, które 
pozostaje w dialogu z tym co nam zostało po tych, któ-
rzy byli przed nami.  

ŁB: zachowanie wyznania nicejsko-konstantynopo-
litańskiego (nC) jest wyrazem chęci trwania w ciągłości 
wiary kościoła. zmawiając nC możemy czuć wspólnotę 
z chrześcijanami pierwszych wieków kościoła. Mamy 
poczucie jedności z kościołem naszych bezpośrednich 
i dawnych przodków. Czy jednak to ma istotne znacze-
nie dla bycia chrześcijaninem (luteraninem) dzisiaj? Czy 
bez zachowania tej ciągłości utracilibyśmy jakąś ważną 
część naszej tożsamości? stalibyśmy się kimś innym? 
a jeżeli tak, to czy na pewno kimś gorszym, czy tracąc 
coś, nie zyskalibyśmy czegoś innego w zamian?

JS: Jako wspólnota potrzebujemy krótkiego odda-
nia tego, co nas łączy, co jest podstawą naszego bycia 
razem. To bycie razem ma swoje korzenie historyczne. 
luter w dyskusji o roli przekazywania wiary w kościele 
w kontekście sporów o formę Chrztu trafnie zauważył, 
że chrześcijaństwa nie mamy z pierwszej ręki. ono zo-
stało nam przekazane, a że ma już blisko dwa tysiąclecia, 
to łańcuch świadków, który biegnie od nas do wcielone-
go w Chrystusie słowa jest naprawdę długi. Żyjąc w cza-
sach, gdzie pamięć niesie papier, a coraz częściej dyski 
komputerów czy chmury obliczeniowe, nie doceniamy 
nieraz tego przekazywania pamięci. Choć przyjrzyjmy 
się naszym rodzinom, ich tożsamość nierzadko nie jest 

spisana na twardym nośniku, a jednak ją niesiemy, prze-
kazujemy ustnie. w tym kontekście myślę, że luteranizm 
przejął się zbytnio diagnozą, że stoi u podstaw nowocze-
snego indywidualizmu wiary. Potrzebujemy się ciągle 
uczyć wspólnoty, bycia w grupie, a do tego właśnie takie 
wspominanie i przekazywanie wiary przodków są nie-
odzowne – tak jak we wspomnianej rodzinie. oczywi-
ście to nie jest argument przeciw oryginalności myślenia 
i szukaniu nowych ścieżek. To jednak przypomnienie, że 
potrzebujemy naszych korzeni. w końcu Chrystus usta-
nawiając nowość wieczerzy Pańskiej uczynił to w do-
brze znanym mu jako Żydowi kontekście wieczerzy Pas-
chalnej.

ŁB: zakorzenienie w wierze przodków, „pamięć wia-
ry” przekazywana z pokolenia na pokolenie jest niewąt-
pliwie rzeczą bardzo ważną. Czy jednak najważniejszą? 
Pamięć o naszych przodkach, chęć jej utrwalania, opi-
sywania, przechowywania też tworzy nas jako spadko-
bierców długiej linii naszych poprzedników. Często nasi 
przodkowie ginęli za ojczyznę, bo otrzymali w spadku 
po swych ojcach pewien wzorzec postawy patriotycznej, 
z którą się utożsamiali. Ginęli w walkach o pewną ideę, 
częściej jednak w obronie interesów, których benefi-
cjentami i tak nie byli. Dzisiaj jednak wielu potomków 
tamtych bojowników i powstańców inaczej postrzega 
patriotyzm. wychodzi poza tożsamość zbudowaną na 
odmienności własnego języka, kultury, wyznania. Tym, 
co ją określa jest pewna postawa wychylona „w przód” 
- wspólnota poglądów na procesy społeczne, gospodar-
cze, klimatyczne. Ta grupa stale rośnie, a jednak współ-
czesne instytucje nie zawsze nadążają za tymi zmianami. 
wśród nich instytucją najwolniej się zmieniająca jest 
kościół. Czy nie byłoby rozsądnie już dziś szukać takiej 
formuły wyznania wiary współczesnego chrześcijani-
na, która nadążałaby za tą zmianą? Przykładem takiego 
sposobu mówienia o Bogu jest teologia negatywna. Daje 
ona możliwość odejścia od sztywnych definicji, precy-
zyjnie opisujących relacje trynitarne, na temat których 
wielu dzisiejszych chrześcijan wolałoby zapewne pomil-
czeć, niż je dokładnie nazywać. stoi za tym przeczucie, 
że nazywanie Boga tylko nas od niego oddala. Jest wiele 
pięknych przykładów modlitw i wyznań wiary formu-
łowanych językiem teologii negatywnej, które dają po-
czucie trwania w obecności niewysłowionego. Można 
tu przywołać modlitwy kierkegaarda, który w swym 
wyznawaniu Boga wyszedł też od oskarżenia własnego 
umysłu i jego „upokorzonej zdolności rozróżniania”. Czy 
w ogóle nie jesteśmy tutaj więźniami naszej zachodnio-
europejskiej maniery definiowania rzeczywistości, którą 
chcemy jakoś zawłaszczyć, posiąść? Czy do modlitwy, ale 
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i do wyznania wiary w Boga nie lepiej nadaje się język 
tradycji wschodniej, z szacunkiem mówiący o Tajemni-
cy? lub jeśli nie chcemy czerpać wzorców ex Oriente, to 
może uznajmy, że dziś lepiej doświadczenie sacrum opi-
suje język literatury, niż ufundowany na greckiej filozofii 
język teologii trynitarnej?

JS: Trop wschodni jest ciekawy. warto się uczyć tego, 
jak wschód łączył szacunek do Tajemnicy z wyrafino-
wanymi formułami wyznań wiary. Przecież niceanum 
wyrosło na tej samej glebie myśli wschodniej. wydaje mi 
się, że naszemu odczytaniu niceanum dobrze zrobi, je-
śli potraktujemy je właśnie jako modlitewne zamyślenie 
nad tajemnicą, a nie najwyższy przejaw, obnażonej przez 
kierkegaarda jako upokorzona, zdolności rozróżniania. 
wydaje mi się, że zakładanie, iż wyznanie wiary w litur-
gii to przede wszystkim traktat dogmatyczny jest niepo-
rozumieniem. Jest próbą ubrania tego w co wierzymy, 
a jak już powiedzieliśmy potrzebujemy do tego krótkich 
formuł w dostępnym dla nas języku. To nie wyklucza 
oczywiście nowych poszukiwań. ważne jednak, żeby za 
nimi nie stała tylko chęć aktualizacji, ale realne doświad-
czenie wiary. znowu wrócę do apostolskiego wyznania 
wiary w „Małym katechizmie”. Tą utartą formułę luter 
niezwykle dynamizuje w swoim wykładzie. staje się ona 
nie teoretycznym opisem treści wiary, ale doświadcze-
niem wierzącego „ja” rozpisanym na bycie stworzonym, 
zbawionym i uświęconym. idąc tą inspiracją, stosowanie 
starego tekstu wyznania wiary nie zwalnia nas z szukania 
jego rozumienia, ale wręcz zachęca do nowego odczyta-
nia. w tym faktycznie te wszystkie negatywne tropy są 
czymś pomocnym. z drugiej jednak strony przekazywa-
nie chrześcijańskiej nowiny światu nie może ograniczać 
się do kontemplacji niewypowiedzianej tajemnicy. My-
ślę, że inspiracje wschodem trzeba brać całościowo, nie 
tylko teologia negatywna, ale i zdolność do pozytywnej 
wypowiedzi są nam potrzebne. Ta ostatnia, jak już mó-
wiliśmy, to dialog z nieraz bardzo starym tekstem.

ŁB: Myślę, że dochodzimy tu do punktu, w którym 
zgodzimy się, że jest czymś bardzo reformacyjnym, 
czymś bardzo tożsamościowo „naszym” odwołanie do 
tekstu, będącego świadectwem wiary kościoła w cza-
sach, do których Reformacja tak chętnie wracała. nawet 
to przezwyciężanie własnej niechęci do archaicznego 
tekstu, który dziś wydaje się niezrozumiały i może już 
niepotrzebny, ale w pierwszych wiekach dziejów kościo-
ła pomógł w jego przetrwaniu, może być dla nas lekcją 
luterańskiej pokory wiary. Pomijanie tego wyznania 
byłoby pewnym aktem pychy, w którą popadł kościół 
rzymski. otóż średniowieczny kościół rzymski bardzo 
długo obywał się bez zmawiania Credo w liturgii, stojąc 

na stanowisku, że Credo zmawiać mają tylko heretycy, 
którzy zrozumieli swe błędy i wracają na łono kościoła. 
w rzymskiej liturgii znalazło one swoje miejsce dopiero 
w Xi wieku, na wyraźną prośbę jednego z rzymskich ce-
sarzy i ku niezadowoleniu papiestwa. na większą skalę 
dopiero reforma trydencka, a więc reforma sprowoko-
wana wystąpieniem ewangelickich reformatorów, przy-
wróciła Credo w liturgii. wiąże się to z tym, że kościół 
rzymski swą tożsamość budował w oparciu o autorytet 
instytucji. Protestanckie akcentowanie starokościel-
nych wyznań wiary jest próbą budowania autorytetu 
kościoła w inny, bardziej dynamiczny sposób – właśnie 
w oparciu o wspólnie przez wiernych (sobór) wypraco-
wane wyznanie wiary. w tym sensie Credo być może 
chroni nas przed pychą chrześcijańskiego perfekcjoni-
zmu, który zawsze „wie lepiej”. Pieczołowite zachowy-
wanie starokościelnego Credo ma dzisiaj w sobie coś 
z przestrzegania czwartego przykazania. w obu przy-
padkach ważna jest postawa szacunku dla ojców wia-
ry, bez której dni nasze, jako kościoła, nie będą „długo 
trwały na ziemi” (2 Mż 20,12).

JS: wittenberska Reformacja świadomie przejęła 
starokościelne wyznania jako swoje. sama też stworzy-
ła kilka znakomitych tekstów wyznaniowych, widząc 
właśnie w nich, a nie w rozwiązaniach strukturalno-
organizacyjnych, podstawę jedności kościoła. Jest on 
w reformacyjnym pojmowaniu wspólnotą wiary, więc 
najważniejsze w czym musi się dogadać jest odpowiedź 
na pytanie, co jest tej wiary istotą. istota wiary, tak jak 
sama wiara, nie jest sprawą teoretyczną. Teoretyczne 
mogą być formuły, które nam pomagają wiarę wyrazić, 
ale nawet one spełnią swoją rolę dopiero jak zyskają 
dla nas znaczenie praktyczne. Tak jak wiara realizuje 
się w działaniu, w czynie, w miłości bliźniego (jak pisał 
Jakub – bez uczynków jest martwa – Jk 2,17), tak też 
realizuje się w wyznawaniu (Pawłowe: „Bo jeśli ustami 
swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w ser-
cu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony bę-
dziesz” Rz 10,9). oczywiście możemy szukać własnych 
formuł, ale te które odziedziczyliśmy są dla nas pomo-
cą. Po pierwsze pozwalają przestać się skupiać tylko na 
własnym doświadczeniu. Po drugie, co z pierwszym 
ściśle się łączy, pozwalają włączyć we własne doświad-
czenie coś, co kształtowało i kształtuje życie chrześci-
jan na całym świecie. szczególnie w tej ostatniej per-
spektywie nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie 
wiary to ważny tekst – w końcu to jedynie wyznanie 
wiary, do którego przyznaje się całość chrześcijaństwa, 
nie tylko to urodzone z doświadczenia zachodu, ale 
także wschodu.
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Czas pasyjny oraz następujący po nim okres wielka-
nocny odgrywa dużą rolę w ewangelickiej pobożności. 
staramy się, by był to szczególny, bogaty w autorefleksję 
i próbę zmiany sposobu myślenia, czas. Używamy różnych 
narzędzi do tego, by wzmocnić duchowe przeżycia – zo-
rientowanych zarówno na sferę emocjonalną, jak i fizycz-
ną. Jednym z niezwykłych źródeł inspiracji jest muzyka 
– utwory i pieśni pasyjne oraz wielkanocne. wynikają-
ce z dowartościowania przez Marcina lutra roli muzyki 
i śpiewu w życiu kościoła pieśni te przeniknęły na stałe na 
przestrzeni wieków poprzez dzieła wybitnych twórców do 
religijnej praktyki chrześcijan. słynne stały się dzieła Jana 
sebastiana Bacha – Pasja według św. Mateusza i Jana, ora-
toria Georga Friedricha Haendla czy ludwika van Beetho-
vena, do dziś wykonywane i odsłuchiwane w okresie przed 
wielkanocnym. 

w ewangelickich kościołach śpiewane są pasyjne 
pieśni, przypisane szczególnie do 40-dniowego okresu 
od Środy Popielcowej do wielkanocy. niosą one ze sobą 
konkretne treści, koncentrujące się w swym przesłaniu na 
tym, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu Golgoty. inaczej 
niż w przypadku kolęd, które być może znamy doskonale 
i kojarzą nam się jednoznacznie pozytywnie, pieśni pa-
syjne – zarówno klasyczne utwory w ramach oratoriów 
i pasji, jak i te zawarte w Śpiewniku ewangelickim oraz 
wykonywane przez współczesnych artystów – mają zupeł-
nie inny ciężar gatunkowy. Często są bardzo poważne, opi-
sują wszak dramatyczne zdarzenia z Jerozolimy tuż przed 
i w trakcie Święta Paschy, kiedy to pojmano, osądzono 
i ukrzyżowano Jezusa z nazaretu. Również ich melodyka 
i rytmika zupełnie nie przypomina skocznych, radosnych 
i lekkich w śpiewie pieśni bożonarodzeniowych. Domi-
nują akcenty molowe, krzyżyki i bemole niejednokrotnie 
komplikują sprawę wykonawcom, metrum przygotowa-
ne jest w taki sposób, by wszystkie głębokie tony mogły 
odpowiednio zabrzmieć. Te elementy wynikają z faktu, iż 
wydarzenia wielkiego Tygodnia oraz wielkanocy, samo 
świętowanie Triduum Paschalnego i wielkanocy zdaje się 
zdecydowanie większym wyzwaniem niż przywoływanie 
zdarzeń związanych z narodzinami Chrystusa w Betlejem. 
swoje w tej materii odgrywa również to, że narodziny jako 
takie kojarzą się raczej pozytywnie, zwiastują coś nowe-
go, są wręcz czymś pożądanym, natomiast mowa o cier-

ks. Piotr Sztwiertnia

wybrane motywy występujące w tradycyjnych  
i współczesnych pieśniach pasyjnych

pieniu, śmierci rodzi zdecydowanie bardziej negatywne 
emocje, nierzadko jako ludzie od takich tematów ucieka-
my. Popkultura – tak mocno wpływająca na przeżywanie 
Świąt Bożego narodzenia poprzez dekoracje, koncentra-
cję na prezentach, promowaniu „magii świąt” – w przy-
padku wielkanocy ma utrudnione zadanie, gdyż trudno 
promować śmierć, wykorzystywać krzyż w kampaniach 
reklamowych. Pomimo akcentów położonych na królika 
wielkanocnego, jajka i pisanki, przeżywane wspólnie śnia-
danie wielkanocne z „murzinem”, odradzania się przyrody 
po zimie, trudniej jest skomercjalizować mowę o krzyżu 
i zmartwychwstaniu. widać to również w muzyce. nie 
brakuje piosenek świątecznych czy zimowych luźno wy-
korzystujących tło narodzenia Pańskiego czy też przerwy 
świątecznej. odpowiedników wielkanocnych próżno jed-
nak szukać. nikt z tych, którzy całują się pod świąteczną 
grudniową jemiołą albo cieszą się strojeniem choinki nie 
śpiewają o śmigusie-dyngusie, malowaniu pisanek, poszu-
kiwaniu prezentów w ogrodzie schowanych przez zająca 
wielkanocnego bądź też innych kulturowych elementach 
– bo nie wpisuje się to w ogólną atmosferę wielkiego Ty-
godnia i wielkanocy. To przed pieśniami i utworami pa-
syjnymi oraz wielkanocnymi otwiera niezwykłą przestrzeń 
do oddziaływania na człowieka – zarówno na tych, którzy 
jako członkowie wspólnoty kościoła przeżywają święta ze 
względu na wyznawaną wiarę, jak i na niewierzących lub 
zdystansowanych względem chrześcijaństwa.

analizując teksty pieśni zawartych w części poświę-
conej czasowi pasyjnemu w Śpiewniku ewangelickim, 
a także przyglądając się dziełom muzyki klasycznej, moż-
na dostrzec, iż w zdecydowanej większości akcent pada na 
następujące elementy: cierpienie Jezusa, krzyż/Golgota, 
przelana krew Chrystusa, przedstawienie lub przypomnie-
nie historii zbawienia, grzech, sąd nad Jezusem, podkre-
ślenie, że wydarzenia dzieją się w Jerozolimie, a Jezus jest 
Bożym Barankiem. spróbujmy zatem przyjrzeć się wybra-
nym przykładom na podstawie pieśni ze Śpiewnika ewan-
gelickiego, a następnie w oparciu o współczesne pieśni 
pasyjne.

kilka pieśni omawia całościowo historię zbawienia – 
czyli stara się ukazać, dlaczego Bóg zesłał na świat swe-
go Jednorodzonego syna i jak po kolei układały się losy 
zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Część pieśni omawia ogól-
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nie jego trzyletnią wędrówkę poprzez Galileę i Judeę wraz 
z uczniami: Pomóż rozważać, Panie (Śe 155), Przykładem 
jest pokory (Śe 157) oraz Jużem dość pracował, trzydzieści 
trzy lata (Śe 130). są również takie, które koncentrują się 
na zaprezentowaniu szczegółowego opisu zdarzeń i sensu 
historii Golgoty: Czy chcesz wiedzieć co ja wiem (Śe 116), 
Jezu Chryste, Panie miły (Śe 124). Pod kątem mówienia 
o chronologii historii zbawienia należy także poszukiwać 
mowy o grzechu w poszczególnych pieśniach pasyjnych – 
wszak właśnie ze względu na fakt, iż człowiek o własnych 
siłach, skażony grzeszną naturą, nie jest w stanie sam osią-
gnąć zbawienia, Bóg musiał posłać zbawiciela. Tematykę 
tę – wskazywanie na ludzkie nieprawości, winy i grzesz-
ność – widać w pieśniach Baranek niesie brzemię win (Śe 
112), O mów, czy krew (Śe 148), Wzgardzony i opuszczony 
(Śe 168) i we wspomnianej już wcześniej Jezu Chryste, Pa-
nie miły (Śe 124). 

ważną rolę odgrywa również miejsce, gdzie dokonało 
się zbawienie człowieka. Mowa tu o Golgocie, Jerozolimie, 
krzyżu – który reprezentuje nie tylko miejsce, jak i staje 
się najbardziej rozpoznawalnym symbolem dzieła Jezusa. 
niektóre pieśni wprost, już w tytule, wskazują na miejsce 
trupiej czaszki – jak choćby Na Golgocie (Śe 136), Na Gol-
gotę duszo śpiesz (Śe 137), niektóre w swej treści, czy to 
w zwrotkach bądź w refrenie, mocno eksponują wzgórze 
Golgoty – Panu dziś należą serca (Śe 152) – „który na Gol-
gocie zmarł (…) stoję na Golgocie dziś (…) nad Golgotą wisi 
wciąż”, Pod krzyż Twój pójdę (Śe 154), Przy Twym krzy-
żu (Śe 156), Tam na wzgórzu wśród skał (Śe 163), a także 
W krzyżu cierpienie (Śe 167). w pieśni Jużem dość praco-
wał (Śe 130) oraz Wejdź już do nas (Śe 166) akcent po-
łożony jest na święte miasto – Jerozolimę, stolicę izraela, 
w której los syna Bożego ma się dopełnić. autorzy podkre-
ślają, że to właśnie tam wydarzyły się najważniejsze chwile 
w historii świata i całej ludzkości. 

Motywem, który jest poruszany w zdecydowanej 
większości pieśni pasyjnych i wysuwany na pierwszy plan, 
jest cierpienie Chrystusa. Ból, krzywda fizyczna i emocjo-
nalna, jęk, paleta brutalności przedstawicieli Rady naj-
wyższej, a następnie rzymskich żołnierzy, którzy torturują 
Bożego syna, by wreszcie przybić Go do krzyża poddając 
jednej z najokrutniejszych kar śmierci – ukrzyżowanie 
polega na stopniowym duszeniu się ze względu na coraz 
większy problem z wzięciem oddechu – są wiodącym te-
matem pasyjnych utworów. ewangelicka teologia theologia 
crucis zorientowana jest wokół krzyża Jezusa, nie dziwi za-
tem, że w tak wielu wypadkach autorzy starają się wpłynąć 
na odbiorców utworów opisując dramatyczne wydarzenia 
procesu, a następnie męki na wzgórzu Golgoty. widać to 
między innymi w następujących pieśniach: Jezu Chryste, 
Panie miły (Śe 124), Jezu, mój Jezu (Śe 125), Jezu mój miły 
(Śe 126), Jezusa umęczenie (Śe 129), Ludu mój ludu (Śe 

134), O głowo, coś zraniona (Śe 142), Pomóż rozważać, Pa-
nie (Śe 155), W krzyżu cierpienie (Śe 167), Wzgardzony 
i opuszczony (Śe 169). nierzadko pieśni te skonstruowane 
są w ten sposób, by na odbiorcy zrobić jak największe wra-
żenie i skłonić go do refleksji nad swoim życiem. nie uni-
kają pewnych dosłownych, wynikających z narracji ewan-
gelicznej, opisów tego, co dzieje się z Jezusem, nawiązując 
zarówno do Jego fizjonomii, jak i stanu ducha. Dążą do 
tego, by człowiek nie pozostał obojętny na to, co wydarzy-
ło się w wielki Piątek na Golgocie i dobitnie ukazują, że 
Chrystus cierpiał ze względu na ludzką grzeszność. 

Często używanym obrazem, który pod kątem opisywa-
nia cierpienia Jezusa jest niezwykle sugestywny, jest prze-
lana krew Bożego syna. wspominają o tym przykładowo 
utwory: Jedno mieć (Śe 121) – „wylał krew, własną krew!”, 
Na krzyżum przelał krew (Śe 138), O Jezu, Twa najdroższa 
krew (Śe 145), O miłości mej miłości (Śe 146), O mów czy 
krew (Śe 148), O zraniony Jezu mój (Śe 149), Tam na wzgó-
rzu wśród skał (Śe 163) – „krwią zbroczony ten krzyż, lecz 
pomimo to w nim, dziwne piękno wśród plam krwawych 
lśni”. Pieśni te akcentują fakt, że fizyczna krew Jezusa do-
konała symbolicznego, duchowego oczyszczenia ludzkich 
dusz. nawiązując do symbolicznych czynności składania 
baranka paschalnego w ofierze – tak jak czynili to izraelici 
w egipcie, a następnie w świątyni jerozolimskiej – pod-
kreślana jest rola Jezusa jako Baranka Bożego. Ten motyw, 
wspomniany w ewangeliach przez Jana Chrzciciela, który 
w Chrystusie rozpoznał gładzącego grzech świata Bożego 
Baranka również poruszony jest w pasyjnych pieśniach: 
Baranek niesie brzemię win (Śe 112), Niewinny Ty Baranku 
Boży (Śe 140). Utwory te starają się nawiązywać do sta-
rotestamentowych metafor i obrazów, które z całą mocą 
wybrzmiały w opisach ewangelistów relacjonujących wy-
darzenia wielkiego Tygodnia. 

w centrum zainteresowania utworów pasyjnych stoi 
niewątpliwie Chrystus, wiele pieśni zawiera zwroty skie-
rowane bezpośrednio do czytelników i śpiewaków, lecz 
oprócz tego w niektórych momentach pojawiają się jesz-
cze inni bohaterowie wielkiego Tygodnia – Piłat („Jezus 
zdradzony, zupełnie sam, stał przed Piłatem u sądu bram” 
Śe 128), Judasz, annasz, kajfasz, rada najwyższa (Jużem 
dość pracował Śe 130 – „Już mnie Judasz wydał (…) Jużci 
mnie przywiedli do sądu Annasza, odtąd mnie powiodą aż 
tam do Kajfasza (…) na Piłata wszyscy już wołają”) bądź 
też lud obserwujący proces i ukrzyżowanie (Ludu mój ludu 
Śe 134, Jezu Chryste, Panie miły Śe 124 – „zgraja, zgraja 
niezmiernie się trwoży”). 

współcześnie również powstają pieśni skoncentrowa-
ne na dziele zbawczym Jezusa Chrystusa, choć w swoim 
przekazie podchodzą do tematu znacznie szerzej i często 
zestawiają ze sobą zarówno mękę, śmierć Chrystusa oraz 
Jego zmartwychwstanie. 
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w tym miejscu warto wskazać na utwory najbardziej 
popularnego obecnie wykonawcy z gatunku worship, czy-
li wywodzącego się z australii zespołu kościoła Hillsong. 
napisana w 2020 roku pieśń Królów Król (King of Kings) 
staje się niezwykle sugestywnym opisem historii zbawie-
nia, przedstawiającym poszczególne etapy życia Jezusa. 
niemniej cała druga zwrotka poświęcona jest pasyjnej te-
matyce: „By objawić swe królestwo i odkupić nas od win, by 
pojednać ziemię z niebem Ty na siebie wziąłeś krzyż. Na-
wet w bólu i cierpieniu przed oczami miałeś cel. Żeby przy-
nieść nam zbawienie, Jezu, Ty poniosłeś śmierć”. na „mo-
wie o krzyżu” koncentruje się utwór Za Twój krzyż (At the 
cross) z charakterystycznym refrenem „Za Twój krzyż dzię-
kować chcę, za krew co przelała się, za miłości Bożej cud. 
Otworzyłeś grobu drzwi, a Twoją chwałą niebo brzmi – nic 
nie zmieni tego już” łączącym przesłanie wielkiego Piątku 
i wielkanocy. 

Ta synteza jest zresztą typowa nie tylko dla Hillsonga, 
lecz wykorzystywana jest przez brytyjską formację liFe 
worship w utworze Jezusa krew (Jesus’ blood) – „Swój nie-
biański tron zostawiłeś, by ziemskie życie wieść, nieść ha-
niebny krzyż, by na siebie wziąć winę mą i wstyd, przebacze-
nia dar ofiarować mi. Jedynie Ty, kochany Zbawco umarłeś, 
bym ja mógł żyć. Mój każdy dzień zawdzięczam Tobie, wol-
ność mam w Jezusa krwi. Z grobu wstałeś, by w niebie zająć 
tron, wszystko u Twych stóp, Twoja wszelka moc. Całe nie-
bo brzmi pieśnią ku Twej czci, ziemia woła dziś: Panie Jezu 
przyjdź!”. Męka na krzyżu zawsze znajduje swoją chwaleb-
ną i pozytywną kontynuację w postaci zmartwychwstania. 

Jeden z najbardziej znanych solowych muzyków, Chris 
Tomlin, poświęca tematyce krzyża dwa cenne utwory: Bóg 
Golgoty (God of Calvary) oraz Przy krzyżu [krew miłości] 
(At the cross [Love ran red]). Pieśniarz wskazuje, że to, co 
zmieniło losy ludzkości, dokonało się na wzgórzu Golgo-
ty, opisuje poszczególne zdarzenia opisane w ewangeliach: 
„niebo się zaćmiło, aniołowie płakali, Ojciec odwrócił wzrok. 
Ostatni dech – i skłonił głowę”. w refrenie potężnie wy-
brzmiewa przesłanie: „Dzięki Twym ranom jestem wolny, 
przez Twą krew zostałem odkupiony. Chwała Bogu Golgo-
ty!”. Jak jednak nietrudno się domyślić, pojawiają się także 
akcenty wielkanocne: „Kamień został odwalony, On poko-
nał śmierć i powstał z grobu!”. w utworze At the cross Chris 
Tomlin w centrum zainteresowania stawia krzyż, gdyż jest 
to miejsce, „gdzie panuje miłosierdzie, gdzie strumienie ła-
ski płyną głęboko i szeroko, gdzie miłość spada niczym po-
wódź. Przy krzyżu poddaję swe życie, stoję w bojaźni przed 
Tobą. Tam gdzie popłynęła Twa krew mój grzechy zostały 
wybielone. Tu jest ma nadzieja, tu, na tej świętej ziemi!”.

legenda współczesnej muzyki worship, Michael w. 
smith, w swojej niemal 40-letniej karierze wykonywał 
wiele utworów omawiających zagadnienie zbawienia 
człowieka. Tworząc utwór Agnus Dei (Baranek Boży), 

połączył pasyjne i wielkanocne przesłanie z hymnem ku 
czci Baranka wykonywanym przez zastępy niebiańskich 
świadków w wizji z objawienia ap. Jana. Prosty, acz su-
gestywny tekst dotyczy postaci Jezusa Chrystusa jako Bo-
żego Baranka „Alleluja, To nasz Pan, wszechmogący Bóg. 
Alleluja! Święty, święty, Jesteś Panem wszechmogącym, Ba-
rankiem godnym czci”. największą popularność przyniósł 
mu utwór napisany przez Paula Baloche’a Above all (Ponad 
wszystko/Nad wszelką władzę), wykonywany na bestsel-
lerowej płycie Worship z 2001 roku. Refren koncentruje 
się na zbawczym dziele Jezusa: „Ukrzyżowany, złożony do 
grobu. Żyłeś by umrzeć w odrzuceniu i samotności. Jak róża 
podeptana na ziemi, ze względu na mnie wziąłeś ten los”. 
Michael w. smith na płycie „Hymny” z 2016 roku nagrał 
również utwór autorstwa Johnny’ego Casha, legendy mu-
zyki country Byłeś tam? (Were you there), nawiązującej do 
zdarzeń na Golgocie: „Byłeś tam, gdy ukrzyżowali mego 
Pana? Och, ta wieść sprawia, że się trzęsę. Byłeś tam, gdy 
do krzyża przybijali Go? Byłeś tam, gdy do grobu złożono 
Go? Byłeś tam, gdy kamień został odwalony?” – specyficzny 
ton utworu, zadający odbiorcy pytania, ma skonfrontować 
go z tą niezwykłą wieścią i sprawić, by przesłanie o krzyżu 
i zmartwychwstaniu Jezusa nie pozostawiła słuchacza obo-
jętnym. na krążku nie brakuje również klasyków znanych 
ze śpiewnika ewangelickiego – takich jak O głowo coś zra-
niona, Ach potrzebuję Cię.

na polskim rynku muzyki worship w kontekście pieśni 
pasyjnych warto wskazać płytę Beaty Bednarz „Pasja miło-
ści” z 2009 roku zawierającą tradycyjne, jak i nowe kompo-
zycje nawiązujące do wydarzeń wielkiego Tygodnia (m.in. 
Ludu mój, ludu; Golgoto, Tam na wzgórzu stał stary szorstki 
krzyż, O głowo coś zraniona). zespół Trzecia Godzina Dnia 
na przestrzeni lat rozpropagował polskie i współczesne 
wersje utworów takich jak: Alleluja (pochodzącą ze słyn-
nego oratorium „Mesjasz” Georga Friedricha Haendla), 
Zmartwychwstał Pan (2001), Zmartwychwstały (2020) 
oraz Na zawsze (2020) – które utrzymane są w konwencji 
opowieści o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, przy-
wołując relacje naocznych świadków zmartwychwstania.

wieść o zbawieniu człowieka od wielu wieków nie-
zmiennie inspiruje artystów do tego, by tworzyć teksty 
i harmonie wysławiające Boga za Jego niesamowity dar ła-
ski i pojednania w Jezusie Chrystusie. zmieniają się style 
muzyczne, upodobania słuchaczy, ale ponadczasowe prze-
słanie pozostaje. warto więc, abyśmy podczas nadcho-
dzących Świąt zmartwychwstania Pańskiego śpiewając, 
modląc się i oddając Bogu chwałę różnorodnymi pieśnia-
mi pamiętali, jak niezwykłe bogactwo treści one w sobie 
zawierają i jak wiele aspektów wielkotygodniowej historii 
odkrywają. niech Boży Duch wykorzystuje ten wartościo-
wy dar – muzykę – aby poruszać nasze serca i budzić w nas 
wiarę oraz wdzięczność za zbawienie. 
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Przed 100 laty, 12 lutego 1921 roku, zmarł w nawsiu 
ksiądz Franciszek Michejda, senior kościoła ewangelic-
kiego na Śląsku Cieszyńskim, działacz narodowy i oświa-
towy, jeden z przywódców polskiego ruchu narodowego 
na Śląsku. o jego życiu i działalności napisano już wiele, 
warto jednak w stulecie jego śmierci przypomnieć szcze-
gólnie ostatnie lata jego życia, ówczesne wspomnienia 
i refleksje różnych środowisk na temat spuścizny, jaką po 
sobie zostawił zarówno na niwie pracy 
kościelnej, jak i politycznej. 

odchodzący w wieku 73 lat se-
nior kościoła ewangelickiego na Ślą-
sku Cieszyńskim miał za sobą bogate 
i pracowite życie, naznaczone chwilami 
radości i spełnienia, ale też cierpienia, 
zawodu i porażki. Te ostatnie skumulo-
wały się niestety u kresu jego ziemskiej 
wędrówki. szczególnie dotkliwym cio-
sem dla sędziwego wodza cieszyńskich 
ewangelików – polskich patriotów – 
było oderwanie wschodniej części Ślą-
ska Cieszyńskiego od nowo powstałego 
państwa polskiego przez Czechosłowa-
cję. stało się to w wyniku napaści wojsk czechosłowac-
kich na Polskę pod koniec stycznia 1919 roku, a później 
zostało usankcjonowane decyzją Rady ambasadorów 
z lipca 1920 r. Granica, dzieląca obie części spornego te-
rytorium, miała biec wzdłuż rzeki olzy. oznaczało to, że 
ogromne obszary tzw. zaolzia, zamieszkiwane w dużej 
mierze również przez Polaków, przypadły w udziale Cze-
chosłowacji. w tym również parafia nawiejska prowa-
dzona przez niemal pół wieku przez ks. Franciszka Mi-
chejdę. Urodzony w przededniu wiosny ludów, 3 marca 
1848 roku, proboszcz a później senior (odpowiednik 
dzisiejszego biskupa diecezjalnego) kościoła ewange-
lickiego na Śląsku Cieszyńskim, ukończył ewangelickie 
gimnazjum w Cieszynie, a następnie w 1867 roku roz-
począł studia teologiczne na uniwersytecie w wiedniu. 
Później jeszcze kształcił się na uniwersytetach w lipsku 
i Jenie. Już w trakcie swych wiedeńskich studiów działał 
w polskim stowarzyszeniu studenckim „ognisko”, któ-

Łukasz Barański

„Mojżesz, sługa mój umarł” 
– w stulecie śmierci ks. Franciszka Michejdy, seniora śląskich ewangelików

rego celem było „rozwijanie ducha narodowego” wśród 
jego członków. Po studiach został w 1870 roku wikariu-
szem w Bielsku, gdzie poznał swego późniejszego wielo-
letniego oponenta politycznego, ks. Theodora Haasego. 
następnie przez dwa lata służył w niemieckiej parafii 
w Brygidynie koło stryja w Galicji. w 1874 roku wrócił 
na Śląsk Cieszyński i objął urząd proboszcza w parafii 
w nawsiu koło Jabłonkowa, gdzie służył aż do śmierci. 

To miejsce stało się z czasem centrum 
życia politycznego i narodowego Pola-
ków-ewangelików na Śląsku Cieszyń-
skim. Jednym z głównych dzieł Fran-
ciszka Michejdy, służącym realizacji 
jego celów, było Towarzystwo ewange-
lickiej oświaty ludowej w Cieszynie, 
założone i kierowane przez nawiejskie-
go proboszcza od 1881 roku. Był też 
twórcą wielu czasopism adresowanych 
do środowiska czujących się Polakami 
śląskich ewangelików (Przyjaciel ludu, 
Przegląd Polityczny), czy też omawiają-
cych ważne kwestie społeczno-gospo-
darcze (Rolnik Śląski). w czasie wojny 

opowiedział się za włączeniem Śląska Cieszyńskiego, 
a także miejscowego kościoła ewangelickiego w struktu-
ry odradzającego się państwa polskiego. w październiku 
1918 roku, w imieniu polskich zborów kościoła ewan-
gelickiego, złożył hołd uznania dla powstałej – również 
przy jego udziale – Polskiej Rady narodowej księstwa 
Cieszyńskiego. Jeszcze w tym samym roku został wy-
brany seniorem zborów ewangelickich Śląska Cieszyń-
skiego, czyli zwierzchnikiem tej diecezji, która zgłosiła 
akces do struktur kościoła ewangelicko-augsburskiego 
w Polsce. Marzenia o Polsce i polskim, ewangelickim ko-
ściele spełniły się u kresu jego dni. Jednak nie dane mu 
było długo cieszyć się ich spełnieniem. Już kilka tygodni 
później miał miejsce wspomniany atak wojsk czeskich, 
którego skutkiem był podział terytorium Śląska Cie-
szyńskiego. na ironię losu zakrawał fakt, że to właśnie 
po czechosłowackiej stronie miały zostać te gminy i pa-
rafie, które wiodły prym w dążeniach do zjednoczenia 
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z Polską. Już ówczesnym tragiczny los śląskiego seniora 
kojarzył się z biblijną historią Mojżesza, który również 
przeprowadził swój lud do nowej ojczyzny, jednak same-
mu nie dane mu było się nią cieszyć. Świadectwem po-
strzegania Michejdy jako śląskiego Mojżesza jest tekst na 
jego nagrobku, będący cytatem z księgi Jozuego: „Moj-
żesz, sługa mój umarł”.

Kres ziemskiej wędrówki
Tygodnik „Poseł ewangelicki” opisał ostatnie dni ży-

cia związanego z nim ks. Franciszka Michejdy. Przypo-
minano przebytą w 1918 roku chorobę – zapalenie płuc 
i późniejsze, już zgoła niemedyczne przyczyny osłabie-
nia ducha i ciała nawiejskiego proboszcza:

Że ś. p. senior po ostatniem zapaleniu płuc, które 
przebył w roku 1918, wyprzedzonem na kilka lat 
przez atak apoplektyczny, zbliżał się ku końcowi ży-
cia, tego on sam dobrze był świadomy i to spostrzegać 
mogli wszyscy (…) Rozstrzygnięcie rady ambasado-
rów w Paryżu, które rozdarciem kraju etnograficznie 
zupełnie jednolitego zadało kłam wszystkim hasłom 
o prawach narodów do swobodnego życia, podcięło 
i jego siły. Zniszczone nadzieje były za wielkim cię-
żarem na jego sędziwe siły. (…) Pracował wpraw-
dzie dalej i ani na chwilę nie ustał, nie usuwał się od 
żadnych obowiązków, nałożonych przez zmienione 
stosunki, wyjeżdżał do Pragi i Opawy w sprawach 
kościelnych (…), znać jednakże było, że z każdym 
miesiącem siły jego coraz więcej nikną. Wreszcie 
w surowy i zimny czas w końcu stycznia zaziębił się, 
tak że w dzień 2. lutego tylko z trudnością mógł od-
prawić całe nabożeństwo. Jak gdyby przeczuwał bli-

ski swój koniec, kazanie swe, w ten dzień wygłoszo-
ne, zakończył krótkim westchnieniem: »Panie Boże, 
daj nam starym dobrze umrzeć!«
Pogrzeb Franciszka Michejdy zgromadził wieloty-

sięczny tłum. „Dziennik Cieszyński” donosił, że na tę 
uroczystość zjechało się z różnych stron całego Śląska 
ponad 10 tys. osób, w tym wielu robotników, górników 
i przedstawiciele inteligencji. na pogrzebie obecnych 
było 24 księży ewangelickich, ale przybyło też wielu księ-
ży katolickich. Jak twierdził autor tej relacji, „pogrzeb 
był ogromną manifestacją narodową polskiego Śląska 
i zaboru, których jedność duchowa i rodzinna potwor-
nem rozstrzygnięciem paryskiem nie została bynajmniej 
zerwana”. Mianem zaboru autor określał tutaj oczywiście 
rozstrzygnięcie Rady ambasadorów o ostatecznym po-
dziale Śląska Cieszyńskiego, przyznające jego zachodnią 
część, zwaną zaolziem, Czechosłowacji. w powszech-
nym odczuciu wielu uczestników tego pogrzebu tak 
właśnie było, a rozstrzygnięcia paryskie miały wpływ na 
pogorszenie stanu zdrowia i ostatecznie również śmierć 
Franciszka Michejdy. w czasie uroczystości pogrzebo-
wej w nawiejskim kościele głos zabrali duchowni. wśród 
nich był ks. senior Marcin Haase z opawy, syn superin-
tendenta Theodora Haasego, przyjaciel zmarłego mimo, 
jak sam podkreślił, „ogromu różnic poglądów”, jakie ich 
dzieliły, szczególnie w kwestiach politycznych. z kolei 
ksiądz karol kulisz w poruszającym kazaniu stwierdził, 
że „najwłaściwszym uczczeniem zmarłego w tej chwi-
li byłoby wielkie milczenie wszystkich zebranych koło 
trumny śp. Franciszka Michejdy”, żadne słowa bowiem 
nie wystarczą by objąć ogrom dorobku życia zmarłego 
seniora. w ostatnim tego dnia przemówieniu, wygłoszo-

nym już nad grobem zmarłego na cmentarzu 
nawiejskim, dyrektor Towarzystwa oszczęd-
ności i zaliczek ignacy Domagalski zawarł 
cały żal licznie zgromadzonych żałobników, 
który – jeśli można tak powiedzieć – był ża-
lem podwójnym. z jednej strony oczywiście 
był on spowodowany odejściem przywódcy 
Polskiego stronnictwa narodowego, z dru-
giej zaś strony silnym jego źródłem była 
utrata wschodniej części Śląska Cieszyńskie-
go na rzecz Czechosłowacji. słowa tego żalu 
wybrzmiały na cmentarzu w przemówieniu 
Domagalskiego, który stwierdził, że 
rozstrzygnięcie paryskie rozdarło na poły zie-
mię cieszyńską, rozdarło na poły serce insty-
tucji gospodarczych i narodowych, rozdarło 
na poły tę jedną, ściśle miłością wzajemną 
związaną wielką rodzinę śląską, rozdarło też 
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na poły Jego czujące wielkie polskie serce, które już tak 
wielkiego bólu nie wytrzymało. 
w przemówieniu tym pobrzmiewa raczej rezygna-

cja, smutek i brak nadziei na zmianę, niż wezwanie do 
aktywnego działania na rzecz polskiej sprawy, której ży-
cie poświecił zmarły Franciszek Michejda. nie ma tu we-
zwań do jednoczenia się i oporu, 
choćby biernego, do wywierania 
nacisku na decydentów politycz-
nych w warszawie, Pradze czy 
Paryżu. wydaje się, że śmierć 
duchowego przywódcy ruchu na-
rodowego na Śląsku Cieszyńskim 
była zamknięciem pewnej epoki, 
końcem rozbudzonych w czasie 
wielkiej wojny marzeń o Ślą-
sku Cieszyńskim powracającym 
w całości do Macierzy. 

W ocenie politycznych przeciw-
ników

Trauma polskiego stronnic-
twa narodowego po podziale 
Śląska Cieszyńskiego, pogłębio-
na śmiercią Franciszka Michejdy, 
nie stała się jednak momentem 
tryumfu ślązakowców. opozy-
cyjny względem Franciszka Mi-
chejdy „nowy Czas”, tygodnik 
ewangelicki reprezentujący daw-
niej opcję prohabsburską, a póź-
niej ślązakowską, na kilka dni 
przed śmiercią seniora pisał o planowanych zmianach 
w senioracie cieszyńskim, związanych z jego podziałem 
między Polskę i Czechosłowację. oceniając krytycznie 
przystąpienie senioratu śląskiego do kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego w Polsce redaktorzy „nowego 
Czasu” wyrazili jednak szczerze swe zdanie o seniorze 
Franciszku Michejdzie. Było ono zaskakująco pochleb-
ne, biorąc pod uwagę różnice polityczne dzielące obie 
strony i temperaturę sporów między nimi po roku 1918. 
na pierwszej stronie „nowego Czasu” z 30 stycznia 1921 
roku zamieścił autor taką ocenę sędziwego wodza cie-
szyńskich ewangelików:

Z czasem pokazało się, że ks. senior Franciszek Michej-
da wszystkie sprawy kościelne traktował bardzo spokoj-
nie, sumiennie i umiejętnie, tak że żaden zbór ani nie-
miecki, ani konserwatywny (zwolennik zasad »Nowego 
Czasu«) nie mógł się na niego uskarżać. To musimy 
przyznać bez ogródek. Zaufanie do niego rosło.

z kolei w opublikowanym już po śmierci senio-
ra wspomnieniu „nowy Czas” wyrażał się o zmarłym 
w słowach, które brzmią być może jeszcze bardziej wy-
mownie, niż pochwały publikowane w czasopismach ze 
zmarłym seniorem związanych. w numerze 6. z 20 lute-
go 1921 roku padają takie szczere wyznania: 

Dzieliły nas od zmarłego nie tyl-
ko pewno odmienne poglądy, ale 
można powiedzieć wprost prze-
ciwne fundamentalne zasady. Nie 
dziw, że się nie mogło obejść bez 
sprzeczki i walki, często nawet 
gorączkowej. On w polemice był 
zawsze rzeczowy, taktowny, brzy-
dził się osobistymi napaściami. 
(…) przy wielkiej stanowczości był 
skłonny do pojednania, szczegól-
nie na polu kościelnym.

Ta szczera pochwała i nieskry-
wany podziw dla cech charakteru 
zmarłego seniora jest zwieńczona 
celną diagnozą ówczesnej linii 
podziału w środowisku śląskich 
ewangelików:
Różnicę zasadniczą między nim 
a nami można (…) tak sformuło-
wać: on oceniał narodowość wyżej 
niż ewangelickość, my zaś zawsze 
sądziliśmy i sądzimy i teraz, że 
ewangelickość wyższem i przed-
niejszem dobrem, niż narodowość. 
Rozchodzi się o tę zasadniczą kwe-

stię, co jest ważniejszem, być uświadomionym na-
rodowcem, czy być uświadomionym ewangelikiem. 
Nam się zdaje, że narodowość ma być tylko szatą 
zewnętrzną a ewangelickość naszą właściwą istotno-
ścią czyli jestestwem, że człowieczeństwo wyższem niż 
szata zewnętrzna, że człowieka nie ocenia się nigdy 
według szaty, ale według tego, jakim jest wewnątrz, 
jakiego usposobienia, jakich myśli i celów.
Choć powyższa diagnoza zawiera dość ryzykowne 

wnioski, jakoby tożsamość narodowa była czymś tylko 
zewnętrznym względem duszy człowieka, w której jedy-
nie wiara znaleźć może swe właściwe zamieszkanie, to 
jednak cały artykuł jest pięknym świadectwem uznania 
roli i znaczenia Franciszka Michejdy dla całego środowi-
ska ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim. Biorąc pod 
uwagę głębokość podziałów istniejących między oboma 
zwaśnionymi obozami w śląskim kościele ewangelic-
kim, była to ocena najwyższa z możliwych. 
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Religia i narodowość w pismach Franciszka Michejdy
związki między religią i narodowością zajmują po-

czesne miejsce w piśmiennictwie Franciszka Michejdy. 
wbrew temu, co pisał „nowy Świat”, śląski senior nie 
rozważał, która z tych rzeczywistości jest w życiu czło-
wieka ważniejsza, lecz dostrzegał, że obie równie mocno 
określają człowieka, obie są bowiem „dziełem i porząd-
kiem Bożym”. Pisał:

Religia i narodowość są dziełem odwiecznym, porząd-
kiem i ustanowieniem Bożem. Pomijam mędrków, 
którzy mówią: nie masz Boga, pomijam półgłówków 
którzy religię nazywają namiotem wyobraźni ludzkiej 
lub wymysłem księży i kapłanów wszystkich czasów, 
aby ludy i narody utrzymywać w zabobonie i głupo-
cie. Pominąwszy tych, nie spotkam się chyba z zarzu-
tem, że religia jest dziełem Bożem. (…) Zupełnie tak 
samo dziełem i odwiecznem porządkiem Bożem jest 
narodowość. Choćby największy wróg narodowości 
musi przecież przyznać, że ani języki, ani różne naro-
dy i ludy tej ziemi, nie powstały przypadkowo, nie są 
wymysłem, wynalazkiem ludzkim.
Przyjęcie takiej perspektywy, w której naród jest dzie-

łem Bożym, pozwalało Michejdzie budować spójną nar-
rację dla obu tych rzeczywistości – religii i narodowości. 
Ciągłe podkreślanie przez „nowoczasowców” prymatu 
religii nad narodowością było, zdaniem Michejdy, ła-
maniem przykazań drugiej tablicy, które obowiązują nie 
tylko między ludźmi, ale i między narodami:

Przewrotną rzeczą jest poniżać narodowość i uczyć 
obojętności i pogardy do niej tylko dlatego, że jest 
mniej ważna od religii, a obowiązki wobec niej stoją 
na drugim miejscu, sytuacja jest analogiczna jakby 
stwierdzić, że przykazania drugiej tablicy są mniej 
ważne niż pierwszej.
i choć zgadzał się z tymi, którzy cytując list ap. Pawła 

do Galacjan mówili „nie masz Żyda ani Greka, nie masz 
niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny i niewia-
sty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie 
Jezusie” (Gal. 3,28), to jednak czynił przy tym ważne za-
strzeżenie. To przed Bogiem wszyscy ludzie są jednako-
wi, bez różnicy języka, narodu, płci, położenia społecz-
nego. Jednak w świecie, w relacjach międzyludzkich, te 
podziały istnieją. Chrześcijaństwo nie likwiduje różnic 
między narodami, tak jak nie likwiduje więzi rodzin-
nych. Dziś powiedzielibyśmy, że równość nie wyklucza 
różnorodności – i pod takim stwierdzeniem zapewne by 
się Franciszek Michejda podpisał. zresztą ten tok myśle-
nia sprawił, że w swych pismach stał się Michejda piew-
cą różnorodności na wielu poziomach. Pisał: 

Dzięki różnorodności jest wiele zastosowań: są rośli-
ny lecznicze, jadalne, ozdobne, użytkowe, drzewa do 
budowania, drzewa do wytwarzania narzędzi, jedno 
twarde, drugie miękkie i tak samo w królestwie zwie-
rząt. Podobnie z ludzkością, która też nie jest jedna-
kowa mową, liczebnością, rasą, ludzkość jest bogatym 
i żywym organizmem i ciałem różnie rozczłonkowa-
nym: to różne szczepy, rasy, narodowości, z ich róż-
norodnymi językami, gwarami, budową, kształtem, 
kolorem i tysiącem innych właściwości, fizycznymi 
i duchowymi.
w tych dyskusjach podnosił też argument, że Chry-

stus zesłał Ducha Świętego, który wyposażył uczniów 
idących nauczać inne narody, w dar języków. To zna-
czy, że chciał, aby słowo Boże było zwiastowane w języ-
ku zrozumiałym dla każdego narodu. Żaden z nich nie 
miał być pominięty w Bożym planie zbawienia, tylko ze 
względu na swą językową, a co za tym idzie – narodową 
odmienność. w swych listach i artykułach publikowa-
nych w „Przyjacielu ludu”, a później w „Pośle ewange-
lickim” Franciszek Michejda podkreślał często, że na Ślą-
sku austriackim to właśnie ścisły związek religii i języka 
pozwolił śląskim ewangelikom na zachowanie własnej 
odrębności w katolickiej monarchii habsburskiej. 

Kwestia języka
Jednym z oczywistych wyróżników narodowości był, 

zdaniem Franciszka Michejdy, język ojczysty. Przyswaja-
ny w procesie wychowania, wiązał każdego człowieka nie 
tylko z jego najbliższą rodziną, ale też tworzył wspólnotę 
kulturową, otwierał dostęp do doświadczeń poprzed-
nich pokoleń, spisanych w tym języku, bądź zachowa-
nych w formie ustnego przekazu międzypokoleniowego. 
z kolei poprzez wyuczoną znajomość drugiego języka 
zyskiwał człowiek dostęp do bogactwa spuścizny kul-
turowej innych narodów. To kształtowanie osobowości, 
kultury, światopoglądu każdego człowieka odbywało się 
zatem, by tak rzecz, w dialogu różnych języków i utrwa-
lonego w nich kodu kulturowego. Franciszek Michejda 
jako człowiek wykształcony w austriackich i niemiec-
kich szkołach i uczelniach wyższych, doskonale o tym 
wiedział. Świadectwem tego jest wspomnienie, jakie zo-
stało opublikowane po śmierci śląskiego seniora w nie-
mieckim dzienniku „silesia” wydawanym w Cieszynie. 
Redakcja, choć przyznaje, że jest narodowo-politycznym 
przeciwnikiem zmarłego, zdobyła się najpierw na wyra-
zy współczucia wobec „głębokiego zawodu, jakiego on 
doświadczył, gdy los rzucił go i jego parafię do obcego 
kraju”. Dalej w artykule autor stara się dostrzec w bio-
grafii zmarłego takie wątki, które świadczą o znaczeniu 
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jakie miała dla niego kultura i język niemiecki. Dlatego 
opisując pierwsze lata jego służby duchownego, autor 
przywołuje wydarzenie z Bielska, gdzie młody wówczas 
wikariusz Michejda, wstępując po raz pierwszy na am-
bonę tamtejszego kościoła, wypowiedział słowa, które 
zapadły głęboko w pamięć bielskim parafianom:

Jestem Polakiem i kocham moją ojczyznę, ale niemiec-
kiemu językowi zawdzięczam to, kim jestem.
To zdanie było zapewne chętnie przytaczane rów-

nież za życia Michejdy przez jego politycznych przeciw-
ników jako dowód, że nawet tak gorliwy patriota polski 
przyznawał przed sobą i innymi, że jego wychowanie, 
kultura, wiedza i znajomość świata były ukształtowane 
przez dominującą kulturę i język niemiecki. wydaje się 
jednak, że to zdanie wynikało z innej cechy Franciszka 
Michejdy. Był on bowiem zafascynowany językami, miał 
duszę filologa. Uważał, że w każdym języku kryje się bo-
gactwo własnego odczytania świata przez nację, która 
się nim posługuje. Dorobek kultu-
rowy każdego narodu był utrwalony 
w jego własnym języku. odmienność 
tych języków była gwarancją róż-
norodności tych wpływów. Bez tej 
językowej różnorodności nie byłby, 
zdaniem Michejdy, możliwy postęp 
cywilizacyjny. Pisał:

Czy ludzkość gdyby zamiast stwo-
rzona z kunsztownego organizmu 
rozmaitych narodów o najróż-
niejszych zdolnościach była jedną 
całością, niby jedno wielkie stado 
ludzi tego samego języka i pocho-
dzenia, czy byłaby się wspięła na 
te wyżyny postępu, jaki dziś wi-
dzimy? Przenigdy!.

Stosunek do wojny z Czechosłowacją
konsekwencją uznania równo-

prawności narodów posługujących 
się własnym językiem, pochwały tej narodowej różno-
rodności, była również akceptacja dla koncepcji wojny 
sprawiedliwej. Franciszek Michejda uznawał, że każdy 
z narodów ma prawo do obrony swego języka, kultury 
i terytorium, na którym od wieków zamieszkują jego 
przedstawiciele. wojny były naturalną konsekwencją 
współzawodnictwa narodów aspirujących do swego 
dalszego rozwoju. w perspektywie dziejowej to właśnie 
było, zdaniem Michejdy, źródłem postępu ludzkości:

Gdyby nie było tych różnych narodów i ich współzawod-
nictwa, a ludzkość była tylko jedną masą, jednakową 

w języku i mowie, to by znikły wszelkie dążności i cele, 
a to jednostajne stado ludzkości gryzłoby się o jaką nie-
dogryzioną kość, o kawał chleba, ludzkość całą by opa-
nował zastój i zgnilizna moralna i umysłowa.
Przed i wojną światową Franciszek Michejda, podob-

nie jak większość jego politycznych zwolenników, stał na 
stanowisku, że tym, o co walczy w polityce jest współist-
nienie różnych narodów na takich samych prawach w ra-
mach monarchii habsburskiej. wbrew temu, co nieraz za-
rzucali mu „nowoczasowcy” Michejda nie chciał upadku 
cesarstwa austriackiego, lecz takiej jego reformy, która za-
pewni mniejszościom narodowym koegzystencję w mo-
narchii na zasadzie federacji. Gdyby monarchia upadła, 
Polacy znaleźliby się w znacznie gorszym położeniu, wy-
dani na pastwę niemiec bądź Rosji. Dopiero gdy w trak-
cie wojny okazało się, że koniec monarchii austriackiej 
jest nieuchronny, Franciszek Michejda opowiedział się 
zdecydowanie za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego 

do rodzącego się państwa polskiego. 
w trakcie konfliktu polsko-czeskiego 
nawiejski proboszcz zaangażował się 
w działania dyplomatyczne. napisał 
wówczas memoriał dla Rady najwyż-
szej w Paryżu, pod którym podpisa-
ły się wszystkie parafie ewangelickie 
ze Śląska Cieszyńskiego. Memoriał 
ten został w Paryżu przedstawiony 
przez Romana Dmowskiego w czasie, 
gdy Rada rozsądzała konflikt zbrojny 
polsko-czeski. Jak pisze zofia kie-
droniowa, wywarł on w Paryżu nie-
zwykłe wrażenie. Przedstawione tam 
argumenty przyczyniły się do decyzji 
nakazującej wojskom czeskim wyco-
fanie się ze znacznej części zajętego 
terytorium. Po zatwierdzeniu po-
działu spornych terenów wzdłuż linii 
olzy Michejda próbował czynić z pa-
rafii ewangelickich, które znalazły się 

po czeskiej stronie granicy, „twierdze” polskości, jak pisze 
kiedroniowa. Śląski senior niestrudzenie słał do Pragi 
pisma, w których domagał się utrzymania łączności ad-
ministracyjnej parafii ewangelickich po obu stronach gra-
nicy. oczywiście rząd czeski na takie rozwiązanie się nie 
zgodził. Musiał się jednak zgodzić na powstanie w Cze-
chosłowacji odrębnego – polskiego kościoła ewangelic-
kiego. zorganizowanie tego kościoła – Śląskiego kościoła 
ewangelickiego augsburskiego wyznania, będącego dziś 
największym kościołem luterańskim w Czechach, było 
ostatnim wielkim dziełem Franciszka Michejdy. 
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w ubiegłym roku przypadła 75. rocznica wyzwole-
nia obozu Mauthausen-Gusen, jednego z najstraszniej-
szych miejsc kaźni Polaków w czasie ii wojny światowej, 
określanego często obozem zagłady inteligencji polskiej. 
wśród ofiar tego obozu było również wielu ewangelików, 
w tym liczne grono ewangelickich księży. Pobyt w tym 
obozie życiem przypłacili m.in. brat biskupa Juliusza 
Burschego, ks. prof. edmund Bursche, ks. Józef Mamica, 
były naczelny kapelan wojska Polskiego, ks. władysław 
Pawlas, ks. Jan zmełty i ks. Franciszek Gnida. Przez ten 
obóz ten przeszedł również ks. andrzej wantuła, powo-
jenny Biskup kościoła. wśród więźniów tego obozu byli 
również dwaj księża ewangeliccy pochodzący z Goleszo-
wa bądź z Goleszowem przed wojną związani. niemal 
rówieśnicy, absolwenci szkoły Powszechnej w Goleszo-
wie i tego samego Gimnazjum Polskiego w Cieszynie, 
a następnie wydziału Teologii Uniwersytetu warszaw-
skiego. ordynowani tego samego dnia, 9 lipca 1936 roku 
w skoczowie, przez biskupa Juliusza Burschego. obaj też 
rozpoczynali swą służbę kościelną przed wojną w Gole-
szowie, ich udziałem stały się przeżycia obozowe okrut-
nego czasu wojny i wreszcie ich powrót do służby w po-
wojennym kościele był związany z pionierską pracą na 
terenie Śląska opolskiego.  

ks. Karol Sztwiertnia
Urodził się w 9 listopada 1912 roku w Goleszowie. 

Po śmierci ojca, Pawła, który zginął w trakcie i wojny 
światowej, był wychowywany samotnie przez matkę, zu-
zannę. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Goleszo-
wie uczęszczał do gimnazjum w Cieszynie, gdzie w 1932 
roku zdał maturę. następnie podjął studia teologiczne na 
Uniwersytecie warszawskim, a po ich ukończeniu został 
8 listopada 1936 roku ordynowany w skoczowie, razem 
z karolem klusem i dwoma innymi absolwentami teolo-
gii. ordynacji dokonał biskup Juliusz Bursche w asyście 
ks. karola kulisza i ks. prof. karola Michejdy. w latach 
1936-1939 był wikariuszem w Goleszowie. Po zdaniu ii 
egzaminu kościelnego, objął 15 stycznia 1939 roku sta-
nowisko prefekta (etatowego katechety) w katowicach, 

Łukasz Barański

Duchowni goleszowscy, którzy przeszli przez 
„dolinę śmierci”

gdzie pracował do 31 
sierpnia 1939 roku. 
w lutym tegoż 1939 
roku ożenił się z He-
leną z domu niemiec, 
pochodzącą z Godzi-
szowa. od wybuchu 
wojny mieszkał z żona 
w domu w Godziszo-
wie. w 1940 roku 
przyszedł na świat syn 
karola i Heleny, Jerzy 
krzysztof. w wyniku 
akcji gestapo wymie-
rzonej przeciw przed-
stawicielom ruchu oporu został aresztowany 10 maja 
1943 roku w Godziszowie. Po krótkim pobycie w aresz-
cie w Cieszynie, został osadzony w więzieniu w katowi-
cach. w połowie lipca 1943 roku trafił do zastępczego 
więzienia policyjnego w Mysłowicach. w lutym 1944 
roku został przewieziony do obozu koncentracyjnego 
auschwitz, gdzie spędził prawie 7 miesięcy w bloku 11 – 
bloku śmierci. Mimo grożącego mu niebezpieczeństwa, 
odprawiał tam nabożeństwa, udzielał potrzebującym ko-
munii Św. i sprawował opiekę duszpasterską. 10 sierpnia 
1944 roku został przeniesiony na teren obozu i otrzymał 
numer obozowy 190884. w styczniu 1945 roku, przed 
wkroczeniem armii Czerwonej na teren obozu, został 
ewakuowany przez władze obozowe w jednej z ostatnich 
grup, z którą przeszedł przez Pszczynę do wodzisławia. 
stamtąd, wraz z innymi więźniami, został przetranspor-
towany w otwartym wagonie-węglarce do kl Mauthau-
sen. Dwa tygodnie później trafił do obozu w Melku nad 
Dunajem. Po zajęciu wiednia przez wojska radzieckie, 
przeszedł, wraz z innymi więźniami, wzdłuż Dunaju do 
ebensee koło salzburga. Tam został wyzwolony przez 
wkraczające oddziały armii amerykańskiej 6 maja 1945 
roku. na Śląsk Cieszyński w swe rodzinne strony wrócił 
w sierpniu 1945 roku. Po powrocie objął obowiązku ad-
ministratora parafii w Goleszowie. od roku 1947 spra-
wował opiekę duszpasterską nad wieloma parafiami na 
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opolszczyźnie, dojeżdżając tam z Goleszowa. Ponadto 
w okresie 1948-1951 był wizytatorem lekcji religii w die-
cezji cieszyńskiej. w 1950 roku został administratorem 
parafii w lasowicach wielkich i Małych, a rok później 
parafii w Bytomiu-Miechowicach, gdzie w 1952 roku zo-
stał wybrany proboszczem. Pracę w Miechowicach łączył 
z opieką nad parafiami na opolszczyźnie, od 1968 roku 
także parafią w Tarnowskich Górach, a od roku 1976 
parafią w Bytomiu. w Miechowicach próbował w trud-
nych warunkach powojennych kontynuować dzieło 
Matki ewy, remontując pozostałe przy parafii budynki 
zakładów ulegające postępującej dewastacji w wyniku 
szkód górniczych. 

Po przejściu na emeryturę z dniem 1 września 1979 
roku zamieszkał z rodziną w Pszczynie. zmarł 21 wrze-
śnia 1989 roku, dwa lata po śmierci żony. został pocho-
wany na cmentarzu w Godziszowie 25 września 1989 
roku. zmarłego pożegnało liczne grono księży, z władza-
mi diecezji i kościoła. kazanie na pogrzebie wygłosił Bi-
skup kościoła, ks. Janusz narzyński. w trakcie nabożeń-
stwa w goleszowskim kościele, a także na godziszowskim 
cmentarzu, śpiewał chór mieszany parafii goleszowskiej 
pod dyrekcją anny stanieczek. zmarły ks. sztwiertnia 
pozostawił po sobie wspomnienie swoich przeżyć obo-
zowych pt. „Przeżyłem obóz” w kalendarzu ewangelic-
kim na rok 1988. 

ks. Karol Klus 
Przyszedł na świat 11 lipca 1911 w Trzyńcu na za-

olziu. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Goleszowie, 
a następnie do gimnazjum w Cieszynie. Maturę zdał 
w 1930 roku z wyróżnieniem z języka polskiego, a jego 
nauczycielem był sam Julian Przyboś. następnie stu-
diował teologię na Uniwersytecie warszawskim. studia 
ukończył w 1936 roku. Dwa lata wcześniej, w 1934 roku 
ożenił się z Marią Rymorz. Po ordynacji, która odbyła 
się 8 listopada 1936 r. w skoczowie, rozpoczął pracę jako 
katecheta w szkołach parafii goleszowskiej: Goleszowie, 
Godziszowie i kozakowicach. w 1938 roku został wika-
riuszem parafii w skoczowie oraz prezesem związku Pol-
skiej Młodzieży ewangelickiej województwa Śląskiego. 
Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku ewakuował 
się do lwowa, gdzie znalazł schronienie u miejscowe-
go proboszcza ewangelickiego ks. karola Banszla, który 
w owym czasie organizował pomoc dla wielu uciekają-
cych przed wojną mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. 
na wiosnę 1940 roku wrócił na Śląsk Cieszyński, jednak 
już 8 grudnia tego roku został aresztowany przez gesta-
po i osadzony w areszcie w Cieszynie. stamtąd trafił do 

obozu koncentracyj-
nego w Dachau, skąd 
został przewieziony 
do obozu w Mauthau-
sen-Gusen, a następ-
nie ponownie trafił do 
Dachau. w obu tych 
obozach odbył cztero-
krotnie okrutną karę 
tzw. „słupka” – ostat-
nim razem będąc po 
zapaleniu opon mó-
zgowych. kara ta po-
legała na zawieszeniu 
więźnia za związane za 
plecami ręce na tzw. słupku. z obozu został zwolniony 
20 kwietnia 1943 roku i następnie wrócił w swe rodzin-
ne strony. Po wojnie w 1945 roku rozpoczął pracę jako 
duchowny na Górnym Śląsku – najpierw w katowi-
cach, później w Chorzowie, a wreszcie na terenie Śląska 
opolskiego, gdzie miejscowa ludność ewangelicka po-
zostawała bez opieki duszpasterskiej. ksiądz karol klus 
był jednym z pierwszych księży, podejmujących służbę 
duszpasterską wśród pozostałych i przybyłych na te te-
reny ewangelików. Pracował w trudnej sytuacji trwają-
cych wysiedleń i w atmosferze niechęci wobec wszyst-
kiego co niemieckie, a ewangelicyzm był przez ówczesne 
władze polskich i przybywających masowo na te tereny 
osiedleńców ze wschodu kojarzony z niemieckością. Do 
rozsianych po całej opolszczyźnie parafii ewangelickich 
ks. klus dojeżdżał, pokonując wiele kilometrów na ro-
werze. Powojenne dzieje odbudowy struktur kościelnych 
we wszystkich parafiach na terenie opolszczyzny łączą 
się z osobą ks. karola klusa i są naznaczone jego pełną 
poświęcenia pracą. obok działalności duszpasterskiej 
i nauczycielskiej musiał wówczas ks. klus również zabie-
gać o mienie kościelne, traktowane przez władze nowego 
państwa jako „poniemieckie” i zabierane. od 1945 roku 
był proboszczem w kluczborku, opiekował się również 
zborami w lasowicach, Gorzowie Śląskim, oleśnie, na-
salach, Maciejowie a także w opolu. w 1950 roku został 
wybrany konseniorem (zastępcą biskupa) nowo powsta-
łej diecezji katowickiej. Po śmierci żony w 1972 roku, 
sam również zapadł na zdrowiu. w 1975 roku ponownie 
się ożenił z elżbietą z domu warner. w związku z pogar-
szającym się stanem zdrowia poprosił władze kościelne 
w 1975 roku o przeniesienie w stan spoczynku. Dwa lata 
później, 19 marca 1977 roku przegrał walkę z chorobą 
i zmarł. został pochowany na cmentarzu w kluczborku, 
gdzie był proboszczem w latach 1945-1975. 
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Jak co roku i tym razem nasze dzieci i młodzież 
szkolna wzięły udział w 14. edycji ogólnopolskiego 
konkursu Biblijnego „sola scriptura”. w trzech grupach 
wiekowych podjęto temat: „Dawid, król izraela”. z po-
stacią i z życiem króla Dawida uczestnicy konkursu mieli 
okazję zapoznać się bliżej, czytając 1 i 2 księgę samuela 
z wybranych rozdziałów. Jako że sytuacja epidemiczna 
nie pozwoliła na spotkanie się wszystkich uczestników, 
konkurs przeprowadzono w formie zdalnej. w sobotę 
23 stycznia 2021 roku w domach przed ekranami kom-
puterów czy telefonów zasiedli uczniowie szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych, aby odpowiedzieć na 
25 pytań. każde z nich miało do wyboru 4 odpowiedzi, 
z których tylko jedna była prawidłowa.

 z naszej parafii wzięli w nim udział: lena sikora, 
Julia Cieślar, oliwia Gaszczyk, nikola Górniak, kinga 
Mateja, adam Macha, natalia Grzegorz, Malwina Ło-
mozik, wanessa kolbusz, aneta Macha. wszystkim gra-
tulujemy!

oddajmy głos uczestnikom, którzy dzielą się swoimi 
wrażeniami po tegorocznej edycji:

aneta Macha, kl. 3 szkoły średniej: „Sola Scriptura” 
2021 na pewno będzie jedną z bardziej zapamiętanych 
przeze mnie edycji tego konkursu. Nie tylko z racji tego, 
że była to moja ostatnia, ale też dlatego, że miała całkiem 
odmienną formę od poprzednich. Odpowiadanie na pyta-
nia online po tylu miesiącach nauki zdalnej nie stanowiło 
większego utrudnienia. Brakowało mi jednak widoku ry-
walizacji na twarzach innych uczestników i tej wyjątkowej 
atmosfery, jaka panowała normalnie po skończeniu pisa-
nia np. wymienianie się informacjami kto, co, gdzie i jak 
napisał albo tego wielkiego podekscytowania czekając na 
ogłoszenie wyników. Kiedy w zeszłym roku z powodu pan-
demii odwołano finał, zaczęliśmy się zastanawiać i oba-
wiać czy w następnym roku konkurs w ogóle się odbędzie. 
Dla nas „długoletnich” uczestników „Sola Scriptura” stała 
się tradycją, więc bardzo się cieszę, że pomimo trudności 
związanych z pandemią mogła się odbyć. Mam nadzieję, 
że ta edycja będzie już tylko wspomnieniem i w przyszłym 
roku uczestnicy będą się mogli normalnie spotkać.

wanesa kolbusz, kl. 8: Do konkursu przygotowywa-
łam się w ten sposób, że czytałam historie zapisane w Bi-
blii, szukałam także dodatkowych wiadomości na temat 

diak. Karina Chwastek-Kamieniorz

ogólnopolski konkurs Biblijny „sola scriptura” 2020/2021

tych historii w Internecie oraz w podręczniku do klasy 7. 
Malwina Łomozik, kl. 7: Przeczytałam zadany ma-

teriał z Biblii. Codziennie czytałam po jednym rozdziale. 
Przed samym konkursem obejrzałam parę filmików o tej 
historii na Internecie. Sam konkurs nie był dla mnie bar-
dzo trudny, lecz udzieliłam parę złych odpowiedzi. Cieszę 
się, że mogłam wziąć w nim udział.

natalia Grzegorz, kl. 7: Oczywiście przeczytałam za-
dany materiał w Biblii. Później pooglądałam kilka filmi-
ków w Internecie z tych tematów. Zaczekałam, aż przyj-
dzie do mnie ten test i zaczęłam go rozwiązywać. Konkurs 
był trochę trudny. Niezbyt dobrze mi poszło. Ale ogólnie 
cieszę się, że mogłam wziąć udział w takim konkursie.

adam Macha, kl. 6: Przygotowania trwały praktycz-
nie codziennie. Każdego dnia czytałem po 2 rozdziały. Po 
każdym przeczytanym rozdziale zadawałem sobie 3 py-
tania i na nie odpowiadałem. Po rozpoczęciu konkursu 
starałem się jak najlepiej wykorzystać czas i pomyśleć nad 
pytaniami i właściwymi odpowiedziami.

kinga Mateja, kl. 6: Do konkursu „Sola Scriptura” 
przygotowywałam się czytając wyznaczony materiał. 
Część pamiętałam z lekcji religii oraz szkółek niedzielnych. 
Robiłam także sobie notatki i brałam udział w spotka-
niach online które prowadziła pani diakon Karina Chwa-
stek-Kamieniorz. To był mój pierwszy udział w konkursie. 
Stresował mnie czas, który był przeznaczony na odpo-
wiedz. Myślę, że w przyszłym roku też wezmę udział.

nikola Górniak, kl. 6: Ta edycja była inna niż po-
przednie, ponieważ pisałam ją w domowym zaciszu. Czy-
tałam dany fragment z Biblii, a później robiłam notatki. 
Konkurs odbył się na platformie „Test Portal”. Forma testu 
była online, ale nie sprawiło mi to większego problemu. 
Konkurs pisany przez Internet był czymś nowym, cie-
kawym i bardzo interesującym. Uzyskałam wynik 80%, 
z czego byłam bardzo zadowolona. Zachęcam wszystkich 
do brania udziału w tym konkursie.

lena sikora, kl. 5: W tym roku do konkursu „Sola 
Scriptura” przygotowywałam się nieco intensywniej niż 
w zeszłym roku – przez to też bardziej się stresowałam. 
W czasie trwania testu mieliśmy ograniczony czas i nie 
mogliśmy wrócić do poprzednich pytań, więc było to dla 
nas dosyć trudne. Cieszę się, że konkurs się odbył, ale wo-
lałabym taką formę, jaka była przed pandemią. 
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w dniach 10-13 stycznia 2021 roku za pośrednic-
twem platformy zooM odbyła się zimowa edycja insty-
tutu Pastoralnego dla młodych duchownych oraz prak-
tykantów kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP.

kursanci wzięli udział w 18 różnorodnych sesjach. 
w multimedialny sposób przeżywali niedzielne nabo-
żeństwo i dzielili się epifanijnymi impresjami. z ks. dr. 
Romanem Prackim dyskutowali o żeńskim i męskim 
obrazie Boga oraz o seksualności osoby religijnej. w ra-
mach zajęć z prof. Jerzym sojką na podstawie tekstów 

ks. Piotr Sztwiertnia

instytut Pastoralny online

studyjnych instytutu Badań ekumenicznych w strasbur-
gu omawiali luterańską tożsamość. z radczynią Bożeną 
Polak uczestnicy poznawali także ustawę o pożytku pu-
blicznym i wolontariacie w kontekście kościelnej osoby 
prawnej, a podczas ćwiczeń zapoznawali się z tworze-
niem wniosków z dziedziny kultury. 

w ramach przygotowań do instytutu kursanci byli 
zobowiązani do obejrzenia filmu Johna Crowleya „szczy-
gieł”, o którym następnie podczas sesji dyskutowali z bp. 
adrianem korczago. analizowali także zagadnienie 

duszpasterskiej bezsilności wo-
bec występujących z kościoła 
w czasie pandemii oraz kazualia 
pogrzebowe jako odpowiedź na 
elementarne przełomy życiowe 
czasu żałoby. ks. dr Grzegorz 
olek prezentował list do File-
mona w kontekście realiów in-
stytucji niewolnictwa w i w. n.e. 
i wraz z uczestnikami czytał oraz 
interpretował wymowę teolo-
giczną listu. omawiał ponadto 
lutheran Perspective on Paul 
i new Perspective on Paul pod 
kątem forensycznego rozumie-
nia usprawiedliwienia przez wia-
rę na przykładzie listów apostoła 
Pawła do Rzymian i Galacjan. 

Prezes synodu, ks. dr adam 
Malina zaprezentował stan przy-
gotowań nowej agendy litur-
gicznej, ks. dr ireneusz lukas, 
sekretarz regionalny Światowej 
Federacji luterańskiej ds. europy 
przedstawił pracę swojej organi-
zacji wobec wyzwań czasu pan-
demii, a bp prof. Marcin Hintz 
omówił bilans otwarcia roku 
tożsamości luterańskiej. kursan-
ci spotkali się także z Biskupem 
kościoła Jerzym samcem, który 
wskazał problemy i wyzwania 
kościoła u progu 2021 roku.
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w piątek 5 lutego bp adrian korczago przekazał 
szpitalowi Śląskiemu w Cieszynie na ręce dyrektora 
Czesława Płygawko sprzęt medyczny zakupiony w ra-
mach akcji „Fundusz dla żywych”. 

Biskup adrian korczago 27 października 2020 
roku skierował do wiernych diecezji cieszyńskiej apel 
dotyczący funkcjonowania ewangelickich cmentarzy 
w kontekście Pamiątki Umarłych 1 listopada. wska-
zując na istotę ewangelickiego myślenia o zagadnieniu 
przemijania, wspominania zmarłych podkreślał, że dla 
człowieka wierzącego cmentarz może być miejscem nie 
tylko kojarzącym się z żałobą i zadumą, lecz służy uświa-
domieniu, że życie, mimo śmierci, w Chrystusie odnosi 
zwycięstwo. Biskup nawiązywał do akcji parafii w wiśle, 
Golasowicach i Jastrzębiu-zdroju „odpowiedzialni za 
stworzenie” zachęcając, by nie generować wielkiej liczby 
sztucznych odpadów oraz zniczy, lecz przekazać finanse 
na wsparcie potrzebujących. 

Biskup zaapelował, by kwoty, które wierni plano-
wali przeznaczyć na znicze czy kwiaty, przekazywać na 
pomoc szpitalom w najbliższej okolicy, które potrzebu-
ją różnego rodzaju wsparcia na czas walki z epidemią 

Finał akcji „Fundusz dla żywych”

CoViD-19. akcja nosiła tytuł „Fundusz dla żywych”. 
ostatecznie udało się zebrać 19 834,20 zł. za tę kwotę 
Diecezja Cieszyńska nabyła:

•  Aparat HNFC do terapii wysokoprzepływowej
•  2 układy oddechowe do aparatu Humid
•  3 kaniule donosowe
•  Adapter do tracheostomii
Urządzenia te służą do nieinwazyjnego wspoma-

gania oddychania, w ramach którego do płuc pacjenta 
podawane jest ogrzane i nawilżone powietrze wzboga-
cone w tlen. To niezwykle istotne w terapii pacjentów 
z niewydolnością oddechową w przebiegu CoViD-19, 
ponieważ umożliwia poprawę natlenienia, częstości od-
dechów, zmniejsza uczucie duszności, zwiększa komfort 
pacjenta oraz przyczynia się do szybszej rekonwalescen-
cji po ekstubacji u pacjentów przebywających w oaiiT. 
Przekłada się to na lepsze wyniki leczenia i krótszy pobyt 
w szpitalu. w wielu przypadkach, u pacjentów podda-
nych wysokoprzepływowej tlenoterapii nie dochodzi do 
konieczności zastosowania respiratora.

w piątek 5 lutego biskup adrian korczago w imie-
niu Diecezji Cieszyńskiej przekazał dyrektorowi szpi-

ks. Piotr Sztwiertnia
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tala Śląskiego w Cieszynie Cze-
sławowi Płygawko zakupiony 
sprzęt medyczny. w spotkaniu 
uczestniczyli także zastępca dy-
rektora ds. techniczno-gospodar-
czych adam Śliż, ordynator od-
działu płucnego dr n. med. Jerzy 
zientek oraz Bogusława Baran. 
Przekazując sprzęt zwierzchnik 
diecezji podkreślił, że pierwsza 
edycja akcji „Fundusz dla ży-
wych” jest formą podziękowania 
pracownikom służby zdrowia 
w cieszyńskim szpitalu za opiekę 
nad wieloma współwyznawca-
mi zwłaszcza w trudnym czasie 
pandemii. wskazał, że facho-
wą troską objęci byli długoletni 
zwierzchnik diecezji i kościoła 
śp. bp Jan szarek i śp. ks. emil 
Gajdacz, którzy mimo, iż w szpi-
talu odeszli do wieczności, mogli 
do samego końca odczuwać opie-
kę i pełne zaangażowanie perso-
nelu medycznego. Biskup pod-
kreślił, że ta sytuacja po raz kolejny uświadomiła, że zarówno 
lekarze, jak i duchowni muszą uczyć się pokory, napotykając na 
granice, których nie są w stanie pokonać. Mimo to, służąc dru-
giemu człowiekowi starają się za każdym razem robić wszystko, 
by chory do samego końca odczuwał ciepło i opiekę. 

zwierzchnik diecezji złożył także życzenia Bożego błogosła-
wieństwa, Jego siły i dalszej wytrwałości w walce z epidemią ko-
ronawirusa. zapowiedział także, że akcja „Fundusz dla żywych” 
będzie kontynuowana w kolejnych latach, by wspierać kolejne 
ośrodki służby zdrowia na terenie Śląska Cieszyńskiego.

w niedzielę 21 lutego 2021 roku po nabożeństwie 
w kościele w Goleszowie odbyło się doroczne sprawoz-
dawcze zgromadzenie parafialne.

Podczas zgromadzenia proboszcz parafii, bp adrian 
korczago, przedstawił sprawozdanie dotyczące działal-
ności parafii w 2020 roku ze szczególnym uwzględnie-
niem czasu pandemii. księgowa anna Czudek omówi-

ks. Piotr Sztwiertnia

zgromadzenie parafialne

ła sprawozdanie finansowe, a uczestnicy zgromadzenia 
parafialnego udzielili radzie parafialnej absolutorium 
za rok 2020 na wniosek komisji rewizyjnej. zaprezento-
wano również preliminarz na rok 2021 oraz omówiono 
najważniejsze plany w kontekście funkcjonowania para-
fii zarówno w aspekcie pracy duszpasterskiej, jak i admi-
nistracyjno-remontowej.
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Jak co roku, w pierwszy piątek marca br. w goleszow-
skiej parafii odbyło się nabożeństwo w ramach Świato-
wego Dnia Modlitwy. Razem z milionami chrześcijan na 
całym świecie mogliśmy uczestniczyć w niecodziennym 
zdarzeniu, bo oto według jednego porządku, jednej litur-
gii i tego samego tekstu biblijnego, mogliśmy się modlić. 
Hasło tegorocznej liturgii brzmiało: Buduj na mocnym 
fundamencie, a wybrały je kobiety z wysp Vanuatu. za-
chęcały do skupienia się na historii biblijnej z ewangelii 
Mateusza 7,24-27, gdzie Pan Jezus podejmuje temat Bo-
żego królestwa, używając obrazu domu i ziemi, na któ-
rej dom ten jest zbudowany. wybór gruntu, na którym 
stanie dom, jest ważną decyzją dla mieszkańców Vanu-
atu. Uwzględnienie ukształtowania terenu i klimatu ma 
kluczowe znaczenie w tropikalnym archipelagu, położo-
nym na południowym Pacyfiku, który jest podatny na 
trzęsienia ziemi, cyklony, erupcje wulkanów i podnosze-
nie się poziomu mórz. w kwietniu 2020 roku archipelag 
Vanuatu został uderzony przez cyklon Herolda, który 
wybrał swoją drogę w poprzek Pacyfiku, niszcząc wiele 
wysp w swoim zasięgu.

Podczas nabożeństwa mieliśmy okazję poznać ten 
piękny, a zarazem niebezpieczny zakątek świata. kata-

diak. Karina Chwastek-Kamieniorz 

Światowy Dzień Modlitwy

rzyna Gaweł wprowadzi-
ła nas w klimat tego kraju, 
przedstawiając jego historię, 
kulturę i życie codzienne, zaś 
Joanna Borkowska i Halina 
sztwiertnia poprowadziły 
nas we wspólnej modlitwie. 
Rozważanie wyznaczone-
go fragmentu Bożego sło-
wa przygotowała Halina 
sztwiertnia i diakon karina 
Chwastek-kamieniorz. Tym 
razem, ze względu na sytu-
ację epidemiczną nie mógł 
wystąpić chór ani nie było 
możliwe zorganizowanie po-
częstunku, w czasie którego 
moglibyśmy skosztować eg-
zotycznych potraw według 
przepisów z Vanuatu.
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Był bodajże koniec sierpnia 1985 roku. zaanonso-
wany przez katolickiego kościelnego, zapukał do naszej 
plebanii nowo mianowany proboszcz parafii św. Michała 
archanioła w Goleszowie – ks. adam Drożdż.

„Przyszedłem się przedstawić i zapoznać z braćmi 
w wierze” – rzekł do proboszcza, ks. Tadeusza Terli-
ka, i do mnie – ówczesnego wikariusza. Po wzajemnej 
prezentacji i wspólnej herbacie opowiedzieliśmy nieco 
o naszej parafii, wspomnieliśmy o lekcjach religii, któ-
re niebawem miały się rozpocząć w naszych salkach 
i życzyliśmy Bożego błogosławieństwa w nowej służbie 
w Goleszowie.

i tak, 35 lat temu, powoli rozpoczynała się ekume-
niczna współpraca oparta na prostych, pogłębiających 
się relacjach i wymianie doświadczeń z kościelnej niwy.

ks. adam wdzięczny był za wprowadzenie w realia 
Goleszowa, pytał nieraz o duszpasterską służbę, o spo-
łecznie działanie, o relację z władzami gminnymi i po-
wiatowymi.

nigdy nie skarżył się na trudne początki działa-
nia (o których wiedzieliśmy). kiedyś po latach wyznał 
szczerze: „niełatwo było mi na początku przekonać do 
siebie wszystkich moich parafian, ale natrafiłem w Go-
leszowie na życzliwych ludzi różnych wyznań. Dziękuję 
i wam bracia za pomoc w tamtych chwilach”.

z latami przychodziły owoce jego pracy i poświęce-
nia. Remont fary, remont kościoła, tworzenie salki dla 
wzmocnionego chóru, z którego był dumny. Pamiętam 
też jego ogromną radość z odzyskania zrujnowanej 
„Czytelni” i dzięki ofiarnej pracy wielu osób stworzenie 
pięknego funkcjonalnego obiektu. Mogłem uczestniczyć 
w poświęceniu i pierwszym tam spotkaniu.

ks. adam okazał się dobrym duszpasterzem o otwar-
tym sercu i szerokich horyzontach, ale także dobrym 
menadżerem dbającym o swoją parafię. Powoli zyskiwał 
też zaufanie i aprobatę.

 we wzajemnych relacjach czymś normalnym 
stało się planowanie uroczystości i różnych okoliczno-
ściowych nabożeństw tak, aby nie pokrywały się termi-
ny wydarzeń. nie było też ważnych chwil czy jubileuszy, 
których choć w małej części nie świętowaliśmy razem. 

ks. Roman Dorda

Przyjaciel z sąsiedniej Fary  
– wspomnienie śp. ks. prałata adama Drożdża

To samo odnosiło się do uroczystości gminnych, gdzie 
byliśmy zapraszani lub uznawaliśmy za ważne być tam 
obecni. To Dożynki, Dni Goleszowa i inne uroczystości 
jak np. „wigilijka dla starszych i samotnych”. Ta impreza, 
dzięki Henrykowi Mrozowi i jego ekipie, stała się wkrót-
ce niezależnym świętem dla seniorów. 

naszym wspólnym pomysłem, zrealizowanym i po-
szerzonym przez wójta zbigniewa wacławika, były co-
roczne spotkania przedstawicieli wszystkich kościołów 
i organizacji religijnych z terenu naszej gminy. 

Poszerzyliśmy współpracę przy wprowadzeniu lek-
cji religii do szkół w 1990 roku. nie wyobrażaliśmy so-
bie, aby rok szkolny mógł się rozpocząć bez krótkiego 
słowa Bożego, błogosławieństwa i modlitwy na rozpo-
częcie i zakończenie roku szkolnego i to właśnie w mu-
rach szkolnych czy apelowym placu. Mimo kilku szkół 
i przedszkoli dało się to osiągnąć skrupulatnie dzieląc 
nasze role i miejsca. ogromną pomocą byli tu wika-
riusze, katechetki i katecheci. ważny stał się też udział 
w konferencjach pedagogicznych, wymiana doświad-
czeń z nauczania katechetycznego, podział na grupy 
wyznaniowe. wdzięczni byliśmy za wielką życzliwość 
i pomoc dyrekcji oraz nauczycieli w tych wszystkich 
punktach. Chcieliśmy również zaznaczyć chrześcijański 
wymiar przez udział w wigilijkach szkolnych i trzydnio-
wych rekolekcjach pasyjnych dla dzieci i młodzieży wraz 
z nauczycielami. na użytek szkolny i gminny stworzyli-
śmy specjalny ekumeniczny śpiewniczek kolęd, używa-
ny przez blisko 20 lat. 

z radością przyjęliśmy też inicjatywę Tomasza Ja-
szowskiego, redaktora Panoramy Goleszowskiej, aby 
przed Bożym narodzeniem i wielkanocą zamieszczane 
były krótkie rozmyślania ze strony ewangelickiej i kato-
lickiej przeznaczone dla wszystkich czytelników. To była 
platforma przekazywania myśli i życzeń przez wiele lat.

staraliśmy się informować o wzajemnych radościach, 
ale też i smutkach. np. o zwaleniu przez wiatr pięknego 
drzewa obok fary katolickiej i uszkodzeniu dachu. wła-
manie i kradzieże w obu kościołach. Również choroby 
dotykające nas i naszych bliskich, a nawet śmierć, która 
sprawiała, że biły czasem dzwony obu kościołów.
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nie zawsze było łatwo. ks. adam miał nieraz od-
mienne zdanie i prezentował je mocno, ale zawsze z wiel-
ką kulturą i taktem.

Przychodziłem czasem w sprawie małżeństw mie-
szanych wyznaniowo z terenu naszych parafii. Pytałem, 
jak to spostrzega mój sąsiad, co mówią przepisy prawa 
kościoła Rzymskokatolickiego. Mówiliśmy o blaskach 
i cieniach ekumenii w Polsce i na świecie. Ta oddana 
ekumenia wykraczała daleko ponad wyznaczony do tego 
styczniowy termin. w ramach Tygodnia Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan organizowaliśmy co roku w czwartek 
nabożeństwo słowa raz w jednym, raz w drugim koście-
le. niełatwo było przekonać ludzi, że mimo różnic wy-
znaniowych możemy razem się modlić. Biadoliłem nie-
raz nad krótkowzrocznością i niezrozumieniem naszych 
wiernych. nie zrażaliśmy się tym. zawsze było krótkie, 
głębokie zwiastowanie słowa, był śpiew chóru i wspólne 
wybrane razem pieśni zboru. a po nabożeństwie rado-
sne agape z duchownymi, chórzystami i gośćmi. Posile-
nie dla ciała, rozmowy, humor i śpiew chórzystów trwa-
ły nieraz bardzo długo. wspaniały, budujący i radosny 
czas. a na koniec dzieliliśmy się drobnymi prezentami 
książkowymi. i tu ks. adam był „nie do przebicia”. Miał 
dar wyszukiwania wartościowych i interesujących no-
wości, które cieszyły duchownych i świeckich współpra-
cowników. Do dziś mam kilka pod ręką z zapisaną datą 
i dedykacją.

w czasie mojej emerytury, gdy już wyprowadziłem 
się z Goleszowa, jeszcze kilka razy spotkałem się z ks. 
adamem. Tak po prostu zadzwoniłem i zaproszono mnie 
do środka na dobrą herbatę z ciastem. wspomnę tylko 
jedną chwilę, chyba 5 lat temu. Mimo chorób i dolegli-
wości mówił o swojej służbie, o swoich pomocnikach 

i chęci dosłużenia z pomocą Bożą choćby do „siedem-
dziesiątki”. wtedy jeszcze snuliśmy plany, aby się spotkać 
po drugiej stronie granicy, na zaolziańskim Śląsku. on 
chciał odwiedzić kogoś w jednej z parafii katolickich, a ja 
obiecałem pokazać kilka ciekawych, nieodległych miejsc. 
niestety do tego wyjazdu już nie doszło. Przeszkodziły 
choroby, czas dzielony na służbę z pomocą wikariuszy 
i bliskich księży oraz wizyty u lekarzy i rehabilitacje.

wieść o śmierci i odejściu przerwała wszystko. ks. 
prałat adam Drożdż odszedł w okresie Świąt Godowych. 
My przeżywaliśmy kolejny czas wspominania przyjścia 
na świat króla królów i Pana Panów jako malutkie dzie-
cię w Betlejem. on – nasz ks. adam został powołany do 
wieczności, aby tam zobaczyć, pokłonić się temu królo-
wi i zostać już z nim na zawsze.

w dzień pogrzebu 30 grudnia 2020 roku stanąłem 
cicho przy trumnie wystawionej w kościele jeszcze długo 
przed rozpoczęciem ceremonii żałobnej. i wtedy, w za-
dumie modlitewnej, wypowiedziałem słowa: Dziękuję ci 
Bracie adamie za wspólne lata przeżyte w Goleszowie; 
za duszpasterską służbę; zgodną, ekumeniczną współ-
pracę wśród parafian – ewangelików i katolików; za na-
ukę dzieci w tych samych szkołach.  Dzięki za braterską 
więź i bliskość. na końcu prostej pożegnalnej ceremonii 
z orszaku żałobnego przechodzącego blisko mnie wy-
ciągnęła się ręka brata zmarłego ze słowami: „dziękuję 
w imieniu adama za wszystkie wspólne chwile”.

zaś przy odejściu z cmentarza na pożegnanie, uści-
ski dłoni dwóch kościelnych radnych i słowa, których 
długo nie zapomnę.     
 „Z Bogiem! Był ksiądz przyjacielem nas wszystkich”.

a więc do zobaczenia księże adamie – przyjacielu 
z górnej Fary. „z Bogiem – aż się zejdziem znów”!



31Wspomnienia

w ostatnim czasie odeszło z naszego grona kilka osób, które wywarły znaczący wpływ na życie naszej parafii.

Halina Sztwiertnia

służyli Panu z radością – wspomnienie śp. śp. Pawła 
Czernka, Jerzego Miecha i zbigniewa wani

9 października 2020 roku w wieku 91 lat 
zmarł śp. Paweł Czernek (ur. 8.11.1929).  
Tym, którzy go znali kojarzył się przede 
wszystkim z Bożym słowem, na które po-
woływał się w każdej rozmowie. Pilnie je 
studiował i głosił jako ewangelista, a przede 
wszystkim żył nim na co dzień. szczególne 
miejsce w jego sercu zajmował naród wybra-
ny, izrael. Śledził wypełnianie się biblijnych 
proroctw i mówił o nadchodzącym przyj-
ściu Pana Jezusa. aktywnie działał w szkół-
ce niedzielnej, prowadził godziny biblijne. 
8 października, dzień przed śmiercią, ob-
chodził z małżonką 65. rocznicę ślubu. Do 
końca swego życia pozostał pełnym energii, 
gorliwym głosicielem ewangelii.

* * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

8 stycznia 2021 roku w wieku 91 lat zmarł śp. Jerzy Miech (ur. 21.11.1929). 
wyrastał w wierzącej rodzinie, dlatego od młodych lat angażował się w życie 
parafialne. Gdy rozpoczął studia w dalekim szczecinie i tam aktywnie działał, 
m.in. śpiewał w chórze kościelnym. w goleszowskiej parafii był przez wiele lat 
członkiem Rady Parafialnej, a przez jedną trudną kadencję kuratorem parafii, 
mającym wpływ na budowę kościoła w lesznej Górnej. 
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odchodzą Boży mężowie, taka jest kolej rzeczy na tym świecie. kto ich zastąpi? zastanów się i pomyśl, 
a może do ciebie Pan Bóg mówi – „kogo poślę?” Czy odpowiesz jak izajasz – „oto jestem, poślij mnie”?

* * * * * * * * * * *

najważniejszym dla niego była przejrzystość działania. Jasno i dobitnie wy-
rażał swoje zdanie, co nie zawsze było dobrze przyjmowane. w swoim domu or-
ganizował spotkania biblijne, aby w społeczności z innymi umacniać się w wie-
rze i lepiej poznawać Boże słowo.

4 marca 2021 roku w wieku 76 lat zmarł 
śp. Zbigniew Wania (ur. 20.08.1944). Czło-
wiek obdarzony wielkim sercem i poczu-
ciem humoru. z zawodu był murarzem. 
Pierwsze doświadczenia w tym fachu zdo-
bywał przy budowie własnego domu. spo-
tkał na swojej drodze ludzi, którzy poka-
zali mu, co to znaczy być chrześcijaninem 
w praktyce, a nie tylko w teorii. To prak-
tyczne chrześcijaństwo realizował wraz 
z żoną, gdy w 1987 roku udostępnił swój 
dom na spotkania przy Bożym słowie. 
Gorliwie zapraszał wszystkich na te spotkania. Godziny biblijne „u waniów” trwały nieprzerwanie 
aż do pandemii, która uniemożliwiła dalszą aktywność. ile duchowych domów zostało zbudowa-
nych dzięki spotkaniom „u waniów”? Jedynie Pan Bóg zna odpowiedź na to pytanie.

* * * * * * * * * * *
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w tym numerze postanowiłam przybliżyć czytel-
nikom nasz zespół wokalny „Hosanna”, który prowadzi 
pan Janusz Fober. Mieliśmy już wiele możliwości posłu-
chania tego zespołu w naszym kościele dlatego myślę, że 
chętnie dowiemy się czegoś więcej o nich.

Jak doszło do powstania Waszego zespołu, jakie 
były jego początki, kto był inicjatorem?

wszystko zaczęło się od spotkań dla małżeństw. 
Poproszono mnie, żebym kogoś zastąpił i tak zaczą-
łem regularnie brać udział w grupie grającej na spo-
tkaniach. Po jednym z nich poprosiłem kilka znanych 
mi osób o dołączenie. zaczęliśmy się regularnie, co 
tydzień spotykać. skład się zmieniał, a my poszerzy-
liśmy działalność o comiesięczne wizyty muzyczne 
w ewangelickim Domu opieki „emaus” w Dzięgielo-
wie oraz kwartalne „wieczory pieśni”, a także koncer-
towanie w innych miejscach, udział w nabożeństwach. 
w 2013 roku w „emaus”, po wysłuchaniu pieśni „Ho-
sanna”, jedna z uczestniczek spotkania zaproponowa-
ła, żeby zespół nazwać właśnie „Hosanna”. Propozy-
cja bardzo się nam spodobała i postanowiliśmy z niej 
skorzystać.   

Proszę przedstaw członków zespołu i powiedz czym 
jest dla Was ta służba, bo tak chyba 
można powiedzieć?

ostatni skład (przed pandemią) to 
wokaliści: lidka, Ula, Jacek i sławek 
oraz muzycy: Janek, leszek i ja. Podsta-
wą naszej działalności jest uwielbianie 
w pieśniach naszego Pana Jezusa Chry-
stusa oraz niesienie ludziom nadziei 
i umacnianie ich wiary. 

Jakie plany związane z zespołem 
udało się dotychczas zrealizować?

znane od pokoleń pieśni zostały na 
nowo zaaranżowane i dostosowane do 
składu zespołu. Dzięki łasce Pana Boga 
udało nam się przygotować i zrealizo-
wać wiele przedsięwzięć:

Anna Sikora

wywiad z Januszem Fobrem  
– prowadzącym zespół „Hosanna”

– wyjazdy do eDo „emaus”, a także do DPs–ów 
w Cieszynie i Ustroniu

– udział w nabożeństwach – i to nie tylko w naszej 
parafii

– koncerty przy fontannie w Goleszowie (raz 
w Gok)

– udział w Te w Dzięgielowie, w tym również w ju-
bileuszowym Te, gdzie tworzyliśmy oprawę muzyczną 
„wieczoru wspomnień”

– organizacja „wieczorów Pieśni”
– udział w spotkaniach małżeńskich, w różnego rodza-

ju konferencjach m in. dla kobiet, pracowników szkółek
– uczestnictwo w ewangelizacjach w Jaworniku, na-

bożeństwach dla motocyklistów w salmopolu
Czego można Wam życzyć na czas po pandemii, ja-

kie macie marzenia i plany?
Jeśli tylko będzie to możliwe to powrotu do podstaw 

naszej działalności.

Mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej i znów 
będziemy się wspólnie cieszyć i słuchać waszych pięknie 
brzmiących pieśni wielbiących Pana. Życzę waszemu 
zespołowi wiele łask Bożych, zdrowia i nadziei na rychłe 
spotkania.
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Proszę o krótkie przedstawienie historii działalno-
ści Szkółek Niedzielnych, kto je rozpoczął i gdzie się od-
bywały?

niestety nie wiem dokładnie kto je rozpoczął, liczba 
prowadzących szkółki była dość duża i nie chciałabym 
wymieniając te osoby z nazwisk kogokolwiek pominąć. 

szkółki odbywały się najpierw w ka-
plicy cmentarnej wybudowanej w 1926 
roku, mimo że nie było w niej nabożeństw.  
nabożeństwa w naszej kaplicy wprowa-
dził ks. Tadeusz Terlik i wtedy dzieci mia-
ły szkółkę po zakończeniu nabożeństwa. 

w kolejnych latach szkółki odbywały 
się równocześnie z nabożeństwem w bu-
dynku „starej szkoły”, a w okresie zimo-
wym dzieci korzystały z gościnności go-
dziszowskich rodzin.  od wybudowania 
domku na terenie cmentarza mamy na-
sze własne miejsce, naszą salkę, w której 
obecnie się spotykamy.

Skąd Pani zainteresowanie tą pracą? 
ks. alfred Borski, który prowadził grupę młodzie-

żową w cieszyńskiej parafii kiedy byłam nastolatką, za-
chęcił mnie do pracy z dziećmi. od zawsze bardzo lubię 
dzieci i mam z nimi dobry kontakt, a dzielenie się z nimi 
Dobrą nowiną, wspólne odkrywanie historii biblijnych 
i czas spędzany na szkółkach to obopólna korzyść i dla 
mnie i dla nich! Przy dzieciakach zawsze ładuję się po-
zytywną energią. 

Jak obecnie w dobie pandemii wygląda ta praca?
Pandemia bardzo ograniczyła kontakty z dziećmi– 

na początku całkowicie, ale na szczęście powstał pomysł 
o przygotowaniu szkółek w wersji internetowej. 

nie ukrywam, że mimo prowadzenia szkółek od 
ponad dwudziestu lat, było to dla mnie ogromnym wy-
zwaniem. Moja zerowa wiedza techniczna, brak profe-
sjonalnego sprzętu i co najgorsze mówienie nie do dzieci 
przede mną, a do kamery, było dla mnie, nie ukrywam, 
źródłem stresu.  

staram się w każdej sytuacji szukać pozytywnych stron. 
Dzięki temu mogłam pracować z mapetem  – pacynką,  

Anna Sikora

wywiad z katarzyną Plintą  
– prowadzącą szkółki niedzielne w Godziszowie

która mnie zachwyciła lata temu podczas szkoleń dla 
„szkółkowców” prowadzonych przez p. Janeczkę Gazdę. 
Miałam kiedyś wzór jak uszyć takiego mapeta, ale niestety 
brak zdolności w tym temacie. i nagle marzenie o pracy 
z pacynką zostało spełnione dzięki pomocy CMe. Mapet-
ka kamilka została moją współprowadzącą. 

zobaczyłam też, jak trudno jest na-
grać 30-minutową szkółkę.  Jak dużo cza-
su i przygotowań to zajmuje, ale też daje 
mnóstwo zabawnych sytuacji podczas 
nagrań.

Teraz jeszcze bardziej doceniam to, 
że mogliśmy w lutym i marcu wrócić 
do szkółek w normalnym trybie, choć 
w okrojonym składzie, bo tylko dla dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych 

ograniczenia jakie mamy przez pan-
demię na pewno nie powinny wpływać na 
brak zwiastowania słowa Bożego, a wręcz 
przeciwnie. w dwudziestym pierwszym 

wieku, mając dostęp do internetu i innych zdobyczy 
techniki jest to dużo prostsze niż w czasach wojen, le-
śnych kościołów czy prześladowań. Dlatego cieszę się, 
że dzieci goleszowskiej parafii miały możliwość kontak-
tu co niedzielę ze swoimi „ciociami szkółkowymi”, a co 
najważniejsze, że mogły słuchać i uczyć się o Panu Je-
zusie. na pierwszej szkółce, kiedy znowu mogliśmy się 
spotkać, sześcioletnia ewunia modląc się, prosiła: „Panie 
Boże proszę Cię, żeby znowu była następna szkółka”.  Te 
słowa uświadomiły mi, że nawet najmłodsi parafianie 
mają potrzebę kontaktu, wspólnoty z kościołem. 

Czego można pani życzyć na czas kiedy minie już to 
zagrożenie i wrócimy do normalności? 

Moje marzenia są już teraz całkiem inne niż kiedyś. 
Teraz marzę tylko o tym, aby odpocząć u moich przy-
jaciół  i o wspólnych świętach z nimi, żebyśmy w tym 
samym składzie spotkali się w grudniu. 

Życzę sobie, aby kiedy wrócimy do normalności lu-
dzie docenili możliwość pójścia do kościoła i aby one 
były pełniejsze niż przed pandemią. Życzę sobie kościo-
ła otwartego na zmiany.  
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Już rok walczymy, każdy na swój sposób próbu-
je przetrwać ten trudny czas. Jedni z nas bezpośrednio 
walczą z chorobą, inni rozpaczliwie próbują utrzymać 
mozolnie, często przez pokolenia rozwijane firmy. wio-
sna nadchodzi „wielkimi krokami” i to co widzimy za 
naszymi oknami jest nowym otwarciem, tytułową nową 
nadzieją. sceptycy i jakże liczni wśród nas malkontenci 
stwierdzą, że tak dzieje się przecież co roku i zawsze mó-
wimy, że będzie pięknie a potem jest jak zawsze. oczy-
wiście, widmo trzeciej fali pandemii przeraża, nie na-
strajają optymizmem informacje o kolejnych mutacjach 
gnębiącego nas wirusa, ale budzący się wokół nas świat 
przyrody nawet wątpiącym powinien dodać sił i wiary, 
że będzie lepiej.

Rośliną, będącą wczesnowiosennym symbolem 
jest znana nam wszystkim śnieżyczka przebiśnieg. To 
doskonały przykład niezłomności w świecie przyro-
dy. niestraszne jej powroty ujemnych temperatur czy 
gwałtowne śnieżyce. Śnieżycz-
ka nie poddaje się i zdobi…, 
no właśnie co? My traktujemy 
śnieżyczkę jako typową ogro-
dową roślinę, wręcz identyfi-
kujemy ją z siedliskami ludz-
kimi. Często słusznie, gdyż 
w wielu miejscach wyznacza 
dawne siedziby ludzkie po któ-
rych ślad już zaginął a świad-
kiem bytności człowieka są 
stare drzewa owocowe i kwit-
nąca wokół nich śnieżyczka. 
ale śnieżyczka przebiśnieg to 
przede wszystkim dzika rośli-
na, której siedliskiem wystę-
powania są lasy łęgowe, grądy 
oraz żyzne buczyny. Te pierw-
sze zazwyczaj wykształcają 
się w dolinach rzek a tworzą 
je głównie jesiony, wiązy oraz olchy. Grądy to wieloga-
tunkowe lasy liściaste budowane przez graby, dęby, lipy 
i wiele innych gatunków drzew. Buczyny chyba wszyscy 
znamy. Runo każdego z wymienionych typów lasów 
jest szczególnie piękne wiosną. wtedy zakwitają geofity, 

Tomasz Beczała

 nowa nadzieja

czyli grupa roślin, do której należy również śnieżyczka 
przebiśnieg. wykorzystują brak liści na drzewach, czyli 
obfitość światła na dnie lasu. naszej bohaterce w gole-
szowskich lasach towarzyszą m.in. zawilce, zdrojówki 
czy żywce. atrakcyjność śnieżyczki stała się przyczy-
ną jej zguby na wielu dzikich stanowiskach. w wielu 
miejscach w Polsce przesadzanie przebiśniegów, bo tak 
o nich potocznie mówimy, do ogrodów doprowadziło 
do zaniku naturalnych stanowisk. najprawdopodobniej 
również śnieżyczki rosnące w pobliżu naszej parafii mają 
dzikie pochodzenie… 

Przy goleszowskiej parafii rośnie jeszcze jedna (do-
słownie, bo znalazłem jeden kwitnący okaz) wiosenna 
roślina. Często jest mylona ze śnieżyczką przebiśnieg za-
równo ze względu na nazwę jak i wygląd. To śnieżyca 
wiosenna, także będąca przedstawicielem amarylkowa-
tych. Gatunek ten „boryka się” z podobnymi problema-
mi jak śnieżyczka przebiśnieg – również jest wykopywa-

ny i przenoszony do ogrodów. 
na naszym terenie śnieżyca nie 
występuje dziko (choć może 
kiedyś występowała), za to licz-
nie rośnie w ogrodach.

Powyższe dwa gatunki to 
piękne zwiastuny wiosny. oba 
są objęte ochroną, tak więc nie 
wolno ingerować w ich natural-
ne stanowiska. są jednak szero-
ko dostępne w handlu – takie 
okazy możemy nabywać bez 
ryzyka łamania prawa a potem 
cieszyć się ich widokiem. za-
równo śnieżyczka jak i śnieży-
ca zawierają trujące substancje, 
ale w przypadku przebiśniegów 
są one także wykorzystywane 
w medycynie do produkcji le-
ków. wiosną te piękne rośliny 

służą innym organizmom. Przebiśniegi są najwcześniej 
kwitnącym gatunkiem w europie Środkowej dostarcza-
jącym pożytku pszczołom. w ten sposób dają tym zwie-
rzętom szansę na przetrwanie a nam wszystkim nadzie-
ję, że kolejny rok będzie dla nas lepszy niż poprzedni.
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wielkanoc przed nami. każda gospodyni już na pewno zaplanowała co ugotuje i upiecze na wielkanocne śniada-
nie i obiad. nie zabraknie zapewne naszych tradycyjnych potraw – murzyna z białą kiełbasą, pasztetów, jajek w prze-
różnych odsłonach, babek, serników i innych. Ja proponuję tym razem lekką, świeżą i kolorową sałatkę z pieczonymi 
batatami oraz prostą babkę drożdżową z rodzynkami i skórką pomarańczową.

Magdalena Sikora-Poloczek

wielkanocne przepisy

Babka drożdżowa z rodzynkami  
i skórką pomarańczową

Składniki:
3 szklanki mąki pszennej
⅓ szklanki cukru
6 łyżek masła (to ok. 90 g)
opakowanie skórki pomarańczowej
3 jajka
60 g rodzynek
szklanka mleka
płaska łyżeczka soli
40 g drożdży

Sposób przygotowania:
Drożdże zalać połową szklanki letniego mleka, dodać 

łyżkę cukru i mąki, wymieszać i zostawić aż rozczyn tro-
chę podrośnie. Do miski wsypać resztę mąki, cukru, jajka, 
sól i skórkę pomarańczową. następnie dodać wyrośnięte 
drożdże i dolać resztę letniego mleka i dokładnie wyrobić. 
Gdy ciasto będzie gładkie, wlewać letnie roztopione ma-
sło, dodać rodzynki i nadal ugniatać. Ciasto ma rzadszą 
konsystencję niż tradycyjne ciasto drożdżowe. Tak przy-
gotowane ciasto przełożyć do wysmarowanej tłuszczem 
i lekko obsypanej tartą bułką formy na babkę, przykryć 
ściereczką i zostawić w ciepłym miejscu aż podwoi swo-
ją objętość (do ok. godziny). Babkę piec przez około 40 
minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 180⁰C. 
ostudzoną babkę można pocukrować cukrem pudrem 
albo polać lukrem i ozdobić bakaliami. smacznego!

Sałatka z pieczonymi batatami

Składniki:
600 g słodkich ziemniaków (batatów)
1 płaska łyżeczka słodkiej papryki
3 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżka miodu
1 łyżka octu balsamicznego
2 łyżeczki musztardy (najlepiej po jednej łyżeczce 

łagodnej i ostrej)
3 garści sałaty roszponki (można zastąpić inną lubia-

ną sałatą lub szpinakiem)
1 jabłko
1 garść owoców granatu
2 łyżeczki ziaren słonecznika (lub np. pestki dyni, 

orzechy włoskie)

Sposób przygotowania:
Bataty obrać ze skórki i pokroić w kostkę. Rozłożyć na 

blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. skropić łyżką 
oliwy z oliwek, posypać słodką papryką, solą i pieprzem. 
Piec w piekarniku do miękkości ok. 20 min. w temp. 
200⁰C. z reszty oliwy z oliwek, miodu, musztardy i octu 
balsamicznego przygotować dressing. wymieszać skład-
niki doprawiając solą i pieprzem. Umytą sałatę wyłożyć 
na dużym półmisku lub na dwóch talerzach, posypać po-
krojonym w kostkę jabłkiem. kolejno wyłożyć upieczone, 
lekko wystudzone bataty i owoce granatu. Polać sosem 
i na koniec posypać ziarnami słonecznika. sałatkę można 
podać również w słoikach, też bardzo ciekawie się prezen-
tuje. oceńcie sami – zapraszam do wypróbowania!
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Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Bartłomiej niedoba s. Mirosława i eweliny zd. Polok – Goleszów
noemi karpińska c. Łukasza i natalii zd. krużołek – kozakowice Górne
Jan Paweł stanieczek s. zbigniewa i agaty zd. winiarska – Goleszów
Marcelina niedoba c. Jana i Joanny zd. Górniak – leszna Górna
oliwier kubiela s. adriana i Patrycji kubiela – Goleszów
leon Tomasz Mazur s. Tomasza i Magdaleny Mazur – Goleszów
oliwier Bartosz Pinkas s. Marcina i Joanny zd. stebel – Godziszów
Helena Piękny c. Rafała i Marii zd. kłósko – Goleszów

Śp. Jan Bujok l. 90 – leszna Górna
Śp. Józef wałaski l. 75 – leszna Górna
Śp. Helena sikora zd. szworc l. 88 – Goleszów
Śp. Helena Bujok zd. Hądz l. 72 – Godziszów
Śp. zofia Poloczek zd. Pieszka l. 90 – Goleszów
Śp. Helena Czernek zd. Cieślar l. 86 – kozakowie Dolne
Śp. alina Jonkisz zd. Rymorz l. 94 – Godziszów
Śp. Pieszka Brunon l. 80 – kozakowice Górne
Śp. Helena stanieczek zd. Pasterny l. 95 – Goleszów
Śp. Jan Broda l. 92 – kisielów
Śp. Jacek Michalik l. 32 – Goleszów
Śp. Jan Czyż l. 69 – Ustroń
Śp. Jerzy Duława l. 87 – Goleszów
Śp. Jerzy Miech l. 91 – Godziszów
Śp. anna walczysko zd. Jaszowska l. 79 – Goleszów
Śp. Jan stebel l. 62 – leszna Górna
Śp. Henryk Cieślar l.61 – Ustroń
Śp. Julia Harwot l. 15 – Godziszów
Śp. zofia sikora zd. Byrtek l. 85 – Godziszów
Śp. zbigniew wania l. 76 – Goleszów
Śp. emilia krużołek l. 90 – Godziszów
Śp. anna Cieślar zd. Troszok l. 88 – Goleszów
Śp. adam krzywoń l. 82 – Goleszów
Śp. władysław Bohucki l. 72 – leszna Górna
Śp. Marian sandelewski l. 74 – Goleszów
Śp. anna Białoń zd. węglorz l. 85 – Cieszyn
śp. Jan nowak  l. 78 - Goleszów
sp. Paweł Czyż  l. 72 - Goleszów

ytajniku - śp. anna Białoń zd. Węglorz
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Duchowni  
Parafii 

proboszcz bp Adrian Korczago   tel. 605 788 520

wikariusz ks. Piotr Sztwiertnia   tel. 503 185 288

diakon Karina Chwastek–Kamieniorz  tel. 609 801 990
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Helena Piękny 
chrzest:  21.03.2021 r. Marcelina Niedoba 

chrzest: 10.01.2021 r.

Bartłomiej Niedoba 
chrzest: 26.12.2020 r.

Oliwier Bartosz Pinkas 
chrzest: 28.02.2021 r.

Jan Paweł Stanieczek 
chrzest: 27.12.2020 r.

Noemi Karpińska 
chrzest: 27.12.2020 r.


