Nasza Parafia

* * *
Zaproszenie na obóz
Zapraszamy młodzież konfirmacyjną
i pokonfirmacyjną z naszej parafii do
zapisywania się na obóz rekreacyjnowypoczynkowy do ośrodka „Przystań
przy lesie” w Jantarze na Pomorzu.
Obóz odbędzie się od 16 do 26 sierpnia
2020 roku. W programie wypoczynek
nad Zatoką Gdańską, zajęcia biblijne,
gry, zabawy oraz wycieczki do
Trójmiasta i Malborka. Koszt obozu to
1250 zł (nocleg, wyżywienie, atrakcje).
Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA! Zapisy mailowo w kancelarii parafialnej pulawska@luteranie.pl wraz
z wpisowym w wysokości 500 zł do 30 kwietnia br. Więcej informacji u p.
Grzegorza Frydy grzegorz.fryda@luteranie.pl.

Informator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia
Pańskiego w Warszawie
Nr 2 (207) marzec – kwiecień 2020 roku
Hasło miesiąca: Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako
skażone, bywa wzbudzone nieskażone. (1 Kor 15,42)
ks. dr Dariusz Chwastek

Wielki Piątek
W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat z sobą, nie
poczytując ludziom ich grzechów, a nam powierzył
głoszenie pojednania. Jesteśmy więc posłani w imię
Chrystusa. Sam Bóg niejako zachęca przez nas. W
imię Chrystusa prosimy: Dajcie się pojednać z
Bogiem! On to dla nas Tego, który nie znał grzechu,
uczynił grzechem, abyśmy w Nim stali się
sprawiedliwością Bożą. (2 Kor 5,19–21/BE)
Drogie Siostry i drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie!

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego
ul. Puławska 2a, 02–566 Warszawa, tel. 22 849 77 05
godziny pracy kancelarii: pn, pt: 10.00–13.00,
wt, śr, czw: 15.00–18.00, ndz: 11.30–12.30
www.pulawska.luteranie.pl, email: pulawska@luteranie.pl
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Obchodzoną w tym roku pamiątkę Ukrzyżowania Jezusa z Nazaretu na
Golgocie przeżywamy inaczej niż zwykle. Z powodu pandemii
koronawirusa od kilku tygodni nie gromadzimy się w kościołach, kaplicach
czy domach modlitwy. Podobnie też nie zbieramy się w innych publicznych
miejscach. Od wielu dni jesteśmy stale zachęcani do pozostania w domach.
Zapewne czujemy się zmęczeni nie tylko ograniczeniami wynikającymi ze
stanu epidemii, lecz także atmosferą niepewności. Niestety, nie da się
dokładnie przewidzieć, jak długo będzie trwać epidemia, która zaburza
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rytm codziennego życia, i jakie będzie mieć dla nas skutki. Mamy do
czynienia ze stanem, który w powojennych realiach nie ma precedensu. Nie
mamy więc wypracowanych sposobów reagowania i obchodzenia się z tym
biologicznym zagrożeniem, które rzutuje na wszystkie sfery naszej
rzeczywistości.
Dokładnie 10 lat temu – właśnie 10 kwietnia 2010 r. – pod Smoleńskiem
w Rosji doszło do katastrofy lotniczej, w której życie straciły wszystkie
osoby obecne na pokładzie samolotu prezydenckiego. Śmierć prezydenta
oraz wielu ważnych osób w państwie będących w podróży na uroczystości
70-lecia zbrodni katyńskiej, poruszyła do głębi nie tylko mieszkańców
naszego kraju. Polska przeżyła największą tragedię czasów powojennych.
Wśród ofiar katastrofy był ks. płk Adam Pilch, ówczesny proboszcz naszej
parafii i zarazem pełniący obowiązki Biskupa Wojskowego Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego. Rodzina księdza Adama i cała nasza parafia
oraz duszpasterstwo wojskowe doznały niepowetowanej straty, która
boleśnie naznaczyła kolejne lata życia bliskich ks. Adama oraz cieniem
położyła się na integralności naszej parafii w pierwszych latach po
katastrofie.
Drodzy, obchodzona rokrocznie pamiątka Ukrzyżowania Jezusa
z Nazaretu, a także katastrofa smoleńska i obecna pandemia koronawirusa
zgodnie przypominają podstawową prawdę o naszym życiu – jako ludzie w
tym doczesnym świecie nigdy nie uzyskamy absolutnego panowania nad
zdarzeniami, nad przeżywanymi sytuacjami, ani nawet nad własnym
życiem, przemijaniem czy śmiercią. Skoro nie było to dane Jezusowi –
Synowi Bożemu! – to tym bardziej jest to poza naszym zasięgiem.
Wyrazisty symbol krzyża skutecznie chroni nas przed popadaniem
w iluzję, że świat, w którym żyjemy, że ludzie, z którymi żyjemy oraz
zdarzenia, w których uczestniczymy, i rzeczy będące w naszej dyspozycji,
zawsze będą dla nas bezpieczne i wolne od niedoskonałości.
Podczas tegorocznej pamiątki Wielkiego Piątku słyszymy ważne słowa
ap. Pawła, który głosił, że w Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nie
poczytując ludziom ich grzechów. Znaczy to, że Bóg z własnej inicjatywy
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* * *
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie
uczyniliście. (Mt 25,40)
Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi
działalność charytatywną na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci,
młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesie także pomoc ludziom
w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych. Od 2006 r. Diakonia jest organizacją
pożytku publicznego i może pozyskiwać 1% podatku dochodowego od płatników.
Z serca dziękujemy wszystkim Osobom, które postanowiły w zeszłym roku
przeznaczyć 1% swojego podatku na wsparcie naszej służby diakonijnej!
Otrzymaliśmy na działalność diakonijną w naszej
Parafii kwotę 13337 zł. Jak co roku, dołożymy
wszelkich starań, by uczynić z tej hojnej darowizny jak
najlepszy użytek – z myślą o osobach najbardziej
potrzebujących.
Jak wypełnić formularz PIT, by wesprzeć działania
Diakonii? Aby przekazać 1% podatku za rok 2019,
należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28,
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać
w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii:
0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku. Dane
te można także uzupełniać modyfikując swój e-PIT –
zeznanie podatkowe udostępnione w formie
elektronicznej indywidualnie dla każdego podatnika
przez Ministerstwo Finansów.

Każde zeznanie podatkowe zawiera dodatkową rubrykę „Informacje
uzupełniające”. Będziemy wdzięczni za wpisanie: „Diakonia Parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie”.
Wpisaną przez Państwa kwotę 1% podatku Urząd Skarbowy przesyła na konto
Diakonii a następnie Diakonia Kościoła przekazuje Parafii na działalność
diakonijną.
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zasługuje fakt, że biskup Janusz – jako mąż zaufania – był jednym z trzech
biskupów-obserwatorów kościelnych Obrad Okrągłego Stołu (obok Bronisława
Dembowskiego i Alojzego Orszulika). Był uważany za jednego z najwybitniejszych
znawców historii i teologii ks. Marcina Lutra oraz Reformacji w Polsce. W 1983 r.
stał na czele Komitetu Organizacyjnego całorocznych obchodów jubileuszu 500lecia urodzin Lutra. Biskup Janusz w 1993 roku był pracownikiem naukowodydaktycznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Za
działalność naukową i ekumeniczną Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu
w Bratysławie wyróżnił go tytułem doktora honoris causa. W kierowaniu
Kościołem okazał się dobrym i sumiennym organizatorem. Przygotował do służby
i ordynował na księży wielu absolwentów ChAT, którzy dzisiaj stanowią najstarszą
i najbardziej doświadczoną generację duchownych naszego Kościoła. W latach
1975–1991 był zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,
a w latach 1983–1986 prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ogłoszenia
Warte uwagi
Zapraszamy do śledzenia transmisji nabożeństw w TV i radio:
•
•
•

Niedziela TVP 3, godz. 13.00
Niedziela PR2, godz. 18.00
Wielki Piątek, TVP 2, godz. 17.00

Bieżące informacje o transmisjach nabożeństw w mediach dostępne są na:
https://www.luteranie.pl/strona_glowna/nabozenstwa_luteranskie_transmisja_prz
ez_internet.html
Zachęcamy do śledzenia naszej strony parafialnej https://pulawska.luteranie.pl/
oraz profilu na portalu Facebook https://www.facebook.com/pulawska.luteranie/
Jeśli potrzebujecie wsparcia duszpasterskiego lub martwicie się o kogoś z
parafian, to czekamy na Wasz kontakt pod numerem kancelarii parafialnej (22 849
77 05) oraz mailowo (pulawska@luteranie.pl, dariusz.chwastek@luteranie.pl,
grzegorz.fryda@luteranie.pl, https://www.messenger.com/t/pulawska.luteranie).
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pojednał się z nami! Krzyż Jezusa ma nas przekonać, że nasz grzech został
już raz na zawsze pokonany. W tym wydarzeniu Bóg mówi do nas: możecie
czuć się wolni od wszelkiej skazy, od zepsucia, słowem – od swojego
grzechu, jeśli tylko potraficie dostrzec i uznać w sobie ów grzech.
A zarazem możemy czuć się błogosławieni, jeśli wierzymy, że Bóg
naprawdę przezwyciężył nasz grzech.
Wielki Piątek na nowo uzmysławia wysokość ceny tego pojednania, a więc
utożsamienia się Boga w Jezusie Chrystusie z nami i naszym losem. Nawet
w tych najtrudniejszych chwilach swojego życia Jezus doświadczał, że Bóg
sam nie odpowiada bezpośrednio i w sposób namacalny na najcięższe
ludzkie doświadczenia. Ale w żadnym razie nie możemy powiedzieć, że nie
reaguje w ogóle! Bóg działa, ale czyni to w ten sposób, że przeżywa je razem
z nami, z każdym doświadczającym ich człowiekiem.
Drodzy, wymowny obraz Jezusa na krzyżu jest zarazem objawieniem
prawdy o Bogu i o nas; o Bogu i o naszym świecie, o tym, że On jest w nim
obecny – o tym, gdzie jest Bóg, kiedy człowiek zupełnie Go nie rozpoznaje
i nie czuje; gdzie jest Bóg, gdy ludzie od kilku już tygodni nie mogą
pielęgnować swojej wiary zgodnie z utartymi zwyczajami i poprzez udział
w religijnym kulcie, który jak dotąd – przez całe powojenne dekady –
odbywał się w zasadzie bez zakłóceń. Pod krzyżem Jezusa mamy prawo
pytać, gdzie jest Bóg, gdy człowiek cierpi z powodu przewlekłych chorób
lub gdy właśnie konfrontuje się z szokującą diagnozą na temat rozwijającej
się śmiertelnej choroby, której nie przeczuwał. Wreszcie możemy pytać,
gdzie jest Bóg, gdy człowiek doświadcza niesprawiedliwości lub gdy jest
zupełnie sam nie z własnej winy. Drodzy – On jest właśnie w tych
wszystkich doświadczeniach. Jest wtedy razem z nami! Razem z nami
przeżywa choroby, samotność, rozczarowania czy poczucie
niesprawiedliwości. Jest z każdym człowiekiem, który przeczuwa, że jego
życie tu na ziemi zbliża się do kresu. Mocno zaufajmy Jego milczącej
obecności i pokojowi!
Bez względu na to, w jakim miejscu życia teraz się znajdujemy, warto
spojrzeć na wydarzenie Wielkiego Piątku jako na wielkie pytanie
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skierowane pod adresem każdej i każdego z nas. Czy obecnie potrafimy
utożsamić się z życiem, z cierpieniami i śmiercią Jezusa, a w konsekwencji
z Jego zmartwychwstaniem jako fundamentem naszego chrześcijańskiego
życia i powołania? Życia, które ma realizować się pod znakiem pojednania.
Apostoł Paweł powiedział wprost, że Bóg nam powierzył głoszenie
pojednania. Na czym taka służba ma polegać?
Wbrew pozorom „głoszenie pojednania” jest domeną praktyki
chrześcijańskiego życia. Pojednanie znaczy przecież wybaczenie sobie
samemu i innym ludziom. Pojednanie najprościej możemy opisać jako
wyciągnięcie pojednawczej dłoni, gdy ktoś chce pogodzić się ze mną. Albo
odwrotnie, gdy ja dążę do zgody. Pojednanie oznacza wtedy odkrywanie
i odbudowywanie utraconej więzi. I to także w sytuacji, gdy ktoś odrzuca
nasz uczciwy, prostolinijny i odnowicielski gest.
W chrześcijańskim życiu pojednanie jest niezwykle ważne, ponieważ Jezus
swoją postawą życiową i krzyżową śmiercią zarazem ustanowił taki
porządek relacji międzyludzkich, w którym fundamentem jest dzielenie się
życiem, a ostatecznie oddawanie życia w służbie drugiemu – i to bez
oczekiwania korzyści dla siebie; bez możliwości dokonywania rachunku
zysków i strat. I właśnie w takim oddaniu Jezus chce być naśladowany.
Czy taki sposób funkcjonowania nie jest na wagę złota w obecnych
warunkach trwającej epidemii? Konieczność zmagania się z pandemią,
a także wszelkie ograniczenia z tego wynikające, spróbujmy przełożyć na
refleksję nad swoim obecnym życiem. Kto wie, może łatwiej nam będzie
wdrożyć w życie zmiany, które zamierzaliśmy zrealizować, bo do nich
dojrzeliśmy, ale dotąd do ich realizacji brakowało nam motywacji lub
odwagi? Przebywając teraz w odosobnieniu, które wynika z zewnętrznych
okoliczności, mamy dogodną okazję, by świadomie otworzyć się na Bożą
obecność i działanie. W zaciszu naszych mieszkań możemy się modlić,
czytać teksty Pisma Świętego oraz słuchać religijnych pieśni, a nawet je
śpiewać. Mówiąc o praktyce modlitwy, mam na myśli także spowiedź, która
jest domeną pojednania i ma miejsce wtedy, gdy szczerze żałujemy za
swoje grzechy i wierzymy w ich odpuszczenie. Przez swojego Ducha
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Ś.P. Biskup Janusz Narzyński
14 marca, w swoje 92 urodziny, zmarł biskup Janusz Narzyński, nasz
parafianin.
Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie
w Boga i we Mnie wierzcie. W domu Mojego
Ojca jest wiele mieszkań. Jeśliby tak nie było,
to czy powiedziałbym wam, że idę
przygotować wam miejsce? Gdy pójdę
i przygotuję wam miejsce, znowu przyjdę
i zabiorę was do siebie, abyście tam, gdzie Ja
jestem i wy byli. Znacie drogę, dokąd Ja idę.
[…] Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt
nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko
przeze Mnie (J 14,1–6).

Tymi słowami 18.03.2020 r. został pożegnany w gronie tylko najbliższej rodziny
na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej. (Uroczystość
upamiętniająca jest planowana po wygaśnięciu epidemii.) Odszedł człowiek, który
przez kilkanaście lat – niełatwych w historii naszego kraju – stał na czele Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, a także Polskiej Rady Ekumenicznej.
Janusz Narzyński urodził się 14 marca 1928 roku w Warszawie jako jeden z pięciu
synów Teofila i Elżbiety z domu d’Orivol. Przyszły duchowny i biskup Kościoła
przyszedł na świat w okresie międzywojennym, a jego młodość przypadła na okres
drugiej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej, które odcisnęły trwałe piętno na
życiu całego jego pokolenia. W latach 1949–1953 studiował na Wydziale Teologii
Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie kontynuował studia
w Getyndze jako stypendysta Światowej Federacji Luterańskiej. Po powrocie do
kraju w maju 1956 r. został ordynowany na duchownego przez ówczesnego
biskupa Kościoła – ks. Karola Kotulę. Ks. Janusz Narzyński był katechetą parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, z którą pozostał związany do końca
życia. Od roku 1965 roku był wikariuszem zwierzchnika Kościoła biskupa
Andrzeja Wantuły. W 1975 r. został wybrany na zwierzchnika Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Funkcję biskupa Kościoła pełnił aż do roku
1991, płynnie wprowadzając nasz Kościół w nowe realia ustrojowe. Na uwagę
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się na Puławskiej w różnych grupach dyskutując, jak ożywić życie parafialne. Na
etapie pomysłów nic nas nie ograniczało... Spotykaliśmy się, zarówno w salce
parafialnej, jak i w mieszkaniu państwa Pilchów, którzy tworzyli otwarty dom
pełen ciepła i miłości. Adam zawsze był do dyspozycji swoich parafian. Zawsze
odbierał telefon lub oddzwaniał. Służył poradą i pocieszeniem. Kiedy umarł mój
ojciec, a my jako rodzina staliśmy przy jego łóżku w naszym mieszkaniu,
zrozpaczeni i całkowicie zagubieni, Adam przez telefon, spokojnie i rzeczowo,
poprowadził mnie w tej trudnej chwili, zarówno w sferze modlitwy, jak i czynności
urzędowych. Bardzo się cieszę, że dzięki wspólnocie parafialnej poznałem Adama.
Wiele czerpałem z naszej wieloletniej przyjaźni, dodawała mi siły do pracy, w tym
również na rzecz naszej ewangelickiej wspólnoty.
Jerzy Muszyński

* * *
Ks. Adama pamiętam jako bardzo dobrego i ciepłego człowieka. Był dla mnie
przyjacielem. Potrafił wynajdywać pozytywne strony mojej choroby. Nauczył
mnie śmiać się z jej skutków ubocznych, np. gdy wylałam herbatę na jego Pismo
Święte (albo z „Biblią na co dzień”), Adam wziął ołówek i obok plamy z herbaty
napisał „tu była Ewa J.”. Zawsze można było na niego liczyć, o każdej tak zwanej
„nocy o północy” był gotowy do rozmowy.
Ewa Jędrzejowska
* Fotografie ks. Adama Pilcha: Małgorzata i Mateusz Weigle

Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim,
Schowa mnie w ukryciu namiotu swego,
Postawi mnie wysoko na skale.
Ps 27,5
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łaskawy Bóg przebacza nam nasze grzechy i obdarowuje swoim pokojem.
Jeśli modlitwa, spowiedź, obcowanie ze Słowem Bożym są naszą stałą
postawą – również obecnie, w czasie epidemii – jesteśmy stale „podłączeni”
do Źródła naszego duchowego życia.
Dzięki takiemu Bożemu działaniu oraz naszym duchowo-religijnym
doświadczeniom pod krzyżem Zbawiciela w duchu i prawdzie uobecnia się
wspólnota Kościoła i w taki sposób może się też stale odnawiać – mimo
fizycznej odległości i dzielących nas granic! Nie mam tu na myśli wspólnoty
o charakterze liturgiczno-sakramentalnym – taki rodzaj społeczności jest
teraz poza naszym zasięgiem. Ale jak najbardziej możliwa, a nawet
pożądana jest obecnie wspólnota na podstawowym – czysto ludzkim –
poziomie. Pamiętajmy, że dzięki Duchowi Świętemu w ramach wspólnoty
Kościoła wszyscy możemy być sobie bliscy, a także możemy wzajemnie
troszczyć się o siebie. Tak można wyrazić testament Jezusa i zarazem
dziedzictwo krzyża!
Zwróćmy uwagę, że nie chodzi tu o naśladowanie Jezusa w cierpieniu
i męczeństwie, ale o naśladowanie w myśleniu i działaniu, czyli w służbie,
która jest „dawaniem życia” i „dodawaniem do życia”, a więc jednaniem
rozumianym jako stała postawa i predyspozycja.
Śmierć Jezusa na krzyżu była jednorazowa, co oznacza, że Bogu nie zależy
na tym, by ludzie wydawali swoje życie na śmierć. Ale zależy Mu, byśmy je
oddawali na rozumną służbę, bo taka ofiara żywa, święta podoba się Bogu
(Rz 12,1). Jest tak dlatego, że Jezus właśnie za wszystkich umarł, aby ci, co
żyją, nie żyli już dłużej dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł
i zmartwychwstał (2 Kor 5,15).
Drodzy, pamiętajmy, że nasz ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan
nieustannie stoi przy nas i słyszy nasze prośby, skargi, a także widzi naszą
niedolę i dezorientację – zna nasze lęki, strach i niepewność. To On przez
Ducha Świętego prowadzi nas teraz i pozwala nam doświadczać Bożej
obecności i wsparcia, i ma moc wyprowadzać nas w stronę światła, nadziei
i radości, których teraz bardzo potrzebujemy! Amen.
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Jezus powiedział: Zapewniam, zapewniam was, że kto słucha Mojego
słowa i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na
potępienie, ale przeszedł ze śmierci do życia. (J 5,24/BE)
Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!
Znajdujemy się obecnie pośrodku największej w XXI wieku epidemii, która
nagle zaczęła wywierać przemożny wpływ na kształt naszego obecnego
życia – i to niemal we wszystkich jego wymiarach.
Składając sobie nawzajem życzenia noworoczne, raczej nikt nie
przewidywał, iż rzeczywistość naszego życia w ciągu zaledwie kwartału
ulegnie tak diametralnej zmianie. Dzisiaj mamy pewność, że nie tylko czas
pasyjny z Wielkim Tygodniem, lecz także tegoroczne Święta Wielkiej Nocy
będą zupełnie inne niż wszystkie dotychczasowe.
„Samo życie” po raz kolejny wyprzedziło naszą wyobraźnię i zmusiło
mieszkańców nie tylko naszego kraju do wdrożenia daleko idących zmian
w codziennym zachowaniu, na jakie w innych – pokojowych –
okolicznościach raczej mało kto zgodziłby się z własnej woli.
A jednak w imię odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie swoje
własne, a także naszych bliskich oraz innych napotykanych osób
radykalnie zmieniliśmy porządek dni i tygodni, starając się skupić na
sprawach w życiu podstawowych i niezbędnych.
Jednym z takich elementarnych wymiarów naszego życia religijność, której
póki co od kilku tygodni nie możemy pielęgnować zgodnie z naszymi
zwyczajami, potrzebami i w miejscach do tego przeznaczonych. Zapewne
doskwiera nam taki stan rzeczy – tym bardziej, że teraz nie da się
precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, kiedy powróci tzw. „normalność”?
W ogóle nie wiadomo, czy będzie nam dane powrócić do rzeczywistości
w jej kształcie sprzed epidemii. Być może nie będzie to możliwe i po jej
ustaniu będziemy zmuszeni do wypracowania nowych sposobów życia;
inne sprawy okażą się dla nas ważniejsze niż te, którym dotąd
poświęcaliśmy swój czas i energię. Być może w niektórych sferach naszego
życia dojdzie do przewartościowania i pojawią się inne priorytety. Kto wie,
może inaczej będziemy chcieli przeżywać każdy nowy dzień? Być może
6

* * *
Kiedy wspominam księdza Adama Pilcha, przychodzi mi na myśl jeden
z wieczorów na obozie ewangelickim w Jaworniku. Niedługo po zachodzie słońca
zaczęliśmy się wspinać na niewysoki szczyt pobliskiej góry. Było ciepło i spokojnie,
dookoła błyskały delikatne światełka świetlików. Doszliśmy na miejsce
i stanęliśmy w kręgu, trzymając się za ręce, a ksiądz Adam zaczął śpiewać pieśń
„Zwiąż, Panie, razem nas”. Słowa i melodia długo wybrzmiewały w wieczornym
powietrzu, mieszając się z cichymi śmiechami i rozmowami podczas drogi
powrotnej.
Michasia Muszyńska

* * *
Adam co roku jeździł z dziećmi i młodzieżą na wakacje rodzinne. Jeden raz
pojechałam też ja jako matka i opiekun. Byliśmy w Jaworniku i towarzyszyło nam
hasło: „Jak piękny jest świat, który stworzył Bóg”. W ramach podziwiania tego
świata wybraliśmy się do parku linowego w górach. Była wtedy piękna i słoneczna
pogoda. Chętne dzieci ustawiły się w kolejce do przejścia toru. Na niebie zaczęły
pojawiać się najpierw sine, a potem granatowe chmury. Opiekunowie młodszych
dzieci zdecydowali się na powrót i zejście do przystanku. Młodzież chciała jeszcze
zostać, zwłaszcza że w pobliżu była wiata do przeczekania ewentualnej ulewy.
Adam został z młodzieżą i opiekunami. Wraz z chmurami zaczęły się grzmoty,
w jednej chwili pociemniało i rozpętała się burza. Taką burzę przeżyłam tylko raz:
błysk i grzmot, błysk i grzmot. Zawsze bardzo się bałam burzy, a wtedy
szczególnie. Młodzież, w tym moje dzieci, zachwycały się nią, a ja byłam
przerażona (choć starałam się nie dać tego po sobie poznać). Wtedy Adam zaczął
rozpalać w kominku, spokojnie układał szczapy drewna i dmuchał w palenisko, aż
pojawił się ogień. Potem zaczął śpiewać „Pan jest moim pasterzem”. To był balsam
dla moich nerwów. Jego spokój zaczął się również mi udzielać. Nie uciszył burzy,
ale uciszył mój strach.
Małgosia Muszyńska

* * *
Adama poznałem, gdy był nowym proboszczem, który dopiero poznawał parafię,
jej zwyczaje oraz ludzi. To zbiegło się z moim przeniesieniem z parafii w Radomiu
do Warszawy. Sam też poznawałem parafię, jej zwyczaje oraz ludzi. Spotykaliśmy
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Niemal za każdym razem, kiedy przekraczam
furtkę parafii staje mi przed oczami obrazek, gdy
On prawie biegnąc wyłania się zza węgła
kościoła. Spojrzenie w moją stronę i zatrzymanie,
uśmiech od ucha do ucha i charakterystyczne dla
niego machanie ręką, jakby chciał pomachać
całym ciałem. Czasem przypominam Go sobie,
gdy przy ołtarzu, unosząc wysoko rękę kreśli
znak krzyża nad komunijnym kielichem i unosi
się wysoko na palcach; kiedy nie może usiedzieć
w miejscu, bo głośno śpiewa pieśń kościelną
i porusza przy tym całym sobą, jakby chciał
zakomunikować zborowi „nie ociągajcie się z tym
śpiewaniem!”; kiedy widzę w Jego oczach łzy
wzruszenia i słyszę łamiący się głos, bo przeżywa
z nami smutek. Dzisiaj zastanawiam się, jak On
znajdował na to wszystko czas? Na rozmowy,
oddzwanianie. Bo zawsze był, kiedy Go
potrzebowaliśmy.
Poruszała Go zawsze Gwiazdka dla dzieci, Mikołaj i prezenty dla naszych małych
parafian. Widząc kiedyś łzy w Jego oczach zapytałam, co Go tak wzrusza.
Odpowiedział, że w jego domu nigdy nie było Mikołaja. Rodzice uważali, że
przyjście Jezusa na świat jest wystarczającym prezentem dla każdego
chrześcijanina i prezenty nie są już potrzebne. Dlatego kochany Bim-Bom tak
przeżywał każde jasełka z Mikołajem.
W 2007 roku został odznaczony złotym medalem Alberta Schweitzera,
nadawanym przez Światową Akademię Medycyny „w uznaniu za postawę
humanitarną i działalność wskazującą drogę rozwoju ku człowieczeństwu”. Nie
bez powodu był też członkiem Kapituły Orderu Uśmiechu. Tym uśmiechem
zawsze obdarzał i „zarażał”. Teraz kiedy wspominam ten uśmiech, robi mi się
ciepło na sercu.

jeszcze bardziej docenimy to, co mamy, a przede wszystkim – z kim
jesteśmy? Niewykluczone, że będziemy musieli nauczyć się nowych
umiejętności i wypracować nowe nawyki. Nie jest wykluczone, że ten
znany, uporządkowany i do pewnego stopnia bezpieczny świat, w którym
byliśmy zadomowieni, stanie się historią.
W tym okolicznościach nasza chrześcijańska religia – a zwłaszcza Osoba
Jezusa Chrystusa – może okazać się bezcennym i z niczym
nieporównywalnym Źródłem sił, odwagi i nadziei w zmaganiach
z wyzwaniami, jakie generuje obecna epidemia.
Wszystkim naszym Czytelniczkom i Czytelnikom w imieniu Rady
Parafialnej oraz pracowników i wolontariuszy naszej Parafii z całego serca
życzymy, by czas epidemii koronawirusa zakończył się jak najszybciej!
Życzymy również niezachwianego przekonania, że w czasie epidemii nie
jesteśmy wydani na pastwę ślepego losu, ponieważ każdego nowego dnia
jest z nami nasz zmartwychwstały Zbawiciel, który troszczy się o każdą
i każdego z nas. On na nowo apeluje do nas: Nie bój się! Ja jestem Pierwszy
i Ostatni, i Żyjący. Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków (Obj 1,17b–18).
Niechaj tegoroczne Święta Wielkanocne będą dla nas wszystkich czasem
zadumy nad naszym własnym życiem w całej jego rozciągłości oraz
refleksji nad potęgą Bożej obecności i miłości, którą stale każdą i każdego
z nas obejmuje w swojej łasce i miłosierdziu poprzez Krzyż
i Zmartwychwstanie naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa!
Wszystkim – a zwłaszcza Osobom chorym, cierpiącym i pozbawionymi
nadziei – życzymy prawdziwego Bożego pokoju, wielu nowych sił oraz
dobrego zdrowia!
Z wyrazami szacunku, duchowej
i modlitewnej więzi pozostają,
ks. dr Dariusz Chwastek
proboszcz

Jola Janowska
P.S. Zachęcam do zapoznania się z ubiegłorocznym wywiadem z Kornelią Pilch na stronie wiadomości
Onet https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/smolensk-96-wspomnien-adam-pilch/8zvgz36
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Grzegorz Fryda

Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących*
Sytuacja w średniowieczu
W średniowieczu papiestwo posiadało silną pozycję polityczną w Europie.
Duchowni byli reprezentantami scentralizowanego aparatu władzy, którego
ośrodek znajdował się w Rzymie. W społeczeństwie utrzymywał wyraźny podział
na osoby duchowne i świeckie. Słudzy Kościoła byli ważniejsi niż zwykli
śmiertelnicy. Poprzez posiadanie sakramentu kapłaństwa mogli pełnić służbę
w zakresie głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów. To powodowało,
że byli potrzebni pozostałym chrześcijanom. Każdy chciał być zbawiony, a innej
drogi nie było niż ta, która wiedzie przez środki łaski, takie jak udział w Komunii
Świętej, otrzymanie absolucji w sakramencie pokuty czy przez pozostałe
sakramenty, którymi dysponowali kapłani. Tym sposobem duchowni wykraczali
poza sferę śmiertelną. Władza duchowa była dużo ważniejsza od świeckiej.
Dlatego to papież decydował, kto zasiadał na tronie danego królestwa. Bez
poparcia ze strony papieża kandydat na władcę nie miałby posłuchu wśród
poddanych. Wśród duchowieństwa analogicznie do laików była rozbudowana
hierarchia. Biskupi, opaci, prałaci wywodzili się z wyższego rycerstwa, natomiast
większość prezbiterów – z mieszczaństwa i chłopstwa.
Przynależność do danego stanu duchownego zatem zależała od pochodzenia, a nie
od powołania, wykształcenia czy pobożności potencjalnego duchownego. Zdarzały
się zatem nadużycia – za przykład może posłużyć papież Jan XII, który został
wybrany na ten urząd w wieku zaledwie 18 lat. Współczesny Lutrowi Albrecht
Hohenzollern został arcybiskupem Magdeburga i Moguncji w wieku 23 lat, a na
kardynała został wybrany 5 lat później, mimo że nie miał pełnego wykształcenia
teologicznego. Owi „książęta Kościoła” nie zawdzięczali swoich urzędów gorliwej
pobożności ani ponadprzeciętnej wiedzy, lecz swoim rodzicom, którzy byli
reprezentantami najważniejszych dynastii średniowiecznej Europy. Nic dziwnego,
że bardziej zależało im na utrzymaniu swojej pozycji i majątku niż na wiernym
głoszeniu Ewangelii.
Marcin Luter o powszechnym kapłaństwie
Marcin Luter ideę powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących przedstawił
w swoim piśmie programowym z 1520 r. pt. „Do chrześcijańskiej szlachty narodu
niemieckiego”, w którym krytykował nadużycia duchowieństwa. Według Lutra do
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na parafii i z ludźmi, w codziennych obowiązkach. Delikatność i ciepło połączone
z koniecznym dystansem do drugiego człowieka, ale dystansem, który nie budował
murów, ale stwarzał przestrzeń wolności i poczucie bezpieczeństwa.
A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla
wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający
z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania
i do poznania prawdy. (2 Tm 2,24–25)
Jakub Slawik

* * *
Adam był szefem, znakomitym, konkretnym, wymagającym, wyrozumiałym, ale
nigdy nie przestał być duszpasterzem. Był człowiekiem wyjątkowej kultury
i szacunku do pracy. Nawet jako pracownik „najniższego szczebla” jako kościelny,
dzięki Adamowi mogłem odczuwać szacunek i z radością wykonywać swoją pracę.
On nadawał nawet zamiataniu „wyjątkową godność”. Zawsze uśmiechnięty.
Nawet, gdy z trudem przychodziło wykonywanie codziennych prac po nocnej
studenckiej integracji, to nie było można zawieść szefa i on w swoim wyjątkowym
poczuciu humoru i wyrozumiałości, właśnie wtedy najbardziej wspierał słowem
umęczonego studenta-kościelnego…
ks. Marcin Pysz

* * *
Ksiądz Adam wśród wielu aktywności był przede wszystkim duszpasterzem. Czuł
odpowiedzialność za powierzonych Jego opiece ludzi i to zadanie traktował
niezwykle sumiennie i skrupulatnie. Nie uskarżał się na nadmiar obowiązków. Na
każde spotkanie przygotowywał się bardzo starannie.
Przez 15 lat był proboszczem naszej parafii. Ciekawość życia i niezwykła
spostrzegawczość bardzo pomagały Mu w nawiązywaniu kontaktów z wszystkimi
grupami wiekowymi. Liczył się dla Niego przede wszystkim człowiek. Chętnie
współdziałał i uczestniczył w pracach inicjowanych na terenie parafii przez
samych parafian. Zbiór Jego kazań opatrzono tytułem „Byłem przechodniem”. Tak,
to prawda, był przechodniem, którego nie sposób zapomnieć.
Łucja Cholewik

* * *
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kawiarenki, bo chciał z każdym, choć chwilę pobyć. Ale pamiętam też nasze
rozmowy, czy to w kuchni, czy na schodach z tyłu domu parafialnego. Był
cierpliwym słuchaczem, który ważąc słowa podnosił na duchu, wspierał nawet
w najtrudniejszych decyzjach życia płaczących i przytulał, bo był nie tylko
księdzem, ale i przyjacielem. Jeszcze wiele lat po katastrofie smoleńskiej, gdy
byłam w kuchni parafialnej, czułam jakby miał za chwilę zbiec ze schodów, pojawić
się w drzwiach w swoim granatowym sweterku w serek i powiedzieć: „Witaj,
Urszulko!”. Nie obce są mi słowa Jerzego Pilcha: „Prezydentem ktoś zostanie –
Adamem Pilchem już nikt”. Tak za nim tęsknię...
Urszula Tomaszewska

* * *
W okresie świąt Bożego Narodzenia państwo Pilchowie zapraszali pracowników
na świąteczny obiad. Smakowicie wspominam te przyjęcia. Pewnego razu podano
rosół, w którym pływały prześliczne marchewkowe gwiazdeczki wycinane
osobiście przez księdza Adama.
Ksiądz Adam zawsze „wyjazdowe” nabożeństwa lubił prowadzić przy
akompaniamencie „swojego organisty”. Byliśmy razem w Węgrowie,
towarzyszyłam mu w czasie nabożeństw wojskowych w sztabie generalnym, przy
pożegnaniach na Wojskowych Powązkach lub cmentarzu Bródnowskim. Nawet,
gdy bywał zapraszany przez ks. Włodzimierza Nasta do odprawienia nabożeństwa
w kościele św. Trójcy, też mnie ze sobą zabierał.
Ksiądz Adam lubił utwór Jeremiasza Clark'a „Trompet Voluntary”. Szczególnie
grany przez trąbkę z towarzyszeniem organów. Kiedy teraz gram ten utwór,
zawsze o Nim myślę.
Emilia Dziubińska

* * *

stanu duchownego przynależy każdy ochrzczony chrześcijanin, ponieważ
wszystkich łączy równość oraz jedna wiara i Ewangelia. To wyróżnia chrześcijan.
Podstawą takiego myślenia Lutra był następujący fragment biblijny: „[...] wy
jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem [...]” (1 P 2,9) oraz 1 List św.
Pawła do Koryntian 12 zawierający popularny obraz jednego ciała, które – niczym
w jednym organizmie – składa się z wielu członków i bez choćby jednego całość
nie funkcjonuje tak dobrze, jak w komplecie.
W tym złożonym organizmie warunkiem przetrwania i prawidłowego
funkcjonowania jest współpraca i różnorodność. Od czasów Reformacji na mocy
Chrztu każdemu chrześcijaninowi przysługuje taki sam dostęp do Boga, podczas
gdy wcześniej takie prawo miała tylko wąska grupa duchownych.
Rozróżnienie pomiędzy osobami świeckimi a księżmi i biskupami wynika
z zakresu ich obowiązków, a nie różnicy stanu. Dlatego duchowni ewangeliccy nie
stanowią uprzywilejowanej kasty, która jest bliżej Boga. Dzięki wykształceniu
akademickiemu mają wiedzę, którą przekazują wiernym na nabożeństwach
i spotkaniach parafialnych. Są powołani przez Boga i wspólnotę (Kościół) do
nauczania i sprawowania sakramentów. Co do zasady, w Kościołach ewangelickich
każdy wierny może sprawować sakramenty i głosić Ewangelię, jednak ze względu
na porządek w Kościele (łac. ordinatio – „porządek”, „ład”) są do tych zadań
przygotowywani i powoływani odpowiedni ludzie. Stanowiło to rewolucyjny
zwrot w myśleniu o Kościele. Reformatorzy podkreślali, że istota Kościoła nie
polega na byciu instytucją pośredniczącą w zbawieniu, ale na wspólnocie równych
sobie braci i sióstr, którzy mają różne talenty i funkcje do spełnienia.
Współczesne rozumienie powszechnego kapłaństwa wierzących
Na temat współczesnej interpretacji koncepcji powszechnego kapłaństwa
wypowiedziała się Światowa Federacja Luterańska (ŚFL). W przygotowanym
oświadczeniu przybliża ową posługę dokonując jej aktualizacji.

Trudno byłoby mi wspominać Adama, pomijając to, że był luterańskim
duchownym, pastorem, i księdzem z prawdziwego zdarzenia. Jego obecność
czyniła z naszej parafii miejsce niezwykłe, spokojniejsze niż cały otaczający nas
świat. Jego powaga i otwartość w szczególny sposób naznaczały je. Nie da się
wręcz przecenić jego oszczędności w słowach i gestach. Nie milczał, ale znał wagę
słów. Nigdy nie czułem się przytłoczony jego słowami, nigdy nie tonęło się w ich
potoku. Niewiele gestów, także w kościele, chociażby gest otwartych ramion
zapraszających do stołu Pańskiego, ale dzięki temu były one poruszające i zawsze
pasowały. Staranność we wszystkim co robił, w powitaniu, kazaniu, spotkaniach

Chrzest według ŚFL włącza wszystkich wierzących do ludu Bożego nowego
przymierza, powodując, że ludzie ochrzczeni stają się wspólnotą, narzędziem Boga
działającego w stworzeniu. Dzięki Bożej łasce zostaliśmy wypełnieni Duchem
Świętym i pojednani z Bogiem w Jezusie Chrystusie, a więc jesteśmy zobowiązani
do kontynuowania Jego posługi, czyli do służenia tak, jak On to robił przez
zwiastowanie Dobrej Nowiny.

28

9

Pojednani z Bogiem chrześcijanie stanowią wspólnotę pojednania, której celem
jest pojednanie całego świata. Posługa ludu Bożego realizowana jest w różnych

kontekstach – politycznym, społecznym i kulturowym. Dzięki temu Kościół
poszukuje realizacji swojej misji w różnych formach nabożeństwa, świadectwach
i służbach odpowiednich do sytuacji.
Każdy pełni swoją posługę jednocześnie w wielu wymiarach. Służba chrześcijan
pełniona jest głównie poza obszarem życia i aktywności Kościoła jako instytucji,
przez co stanowi pierwszą linię działania Kościoła na rzecz świata. W związku
z tym najtrafniejsze świadectwo ma miejsce najczęściej w relacjach osobistych.
Nikt nie może swojej posługi oddać komuś innemu do spełnienia, ponieważ tylko
„ja” znajduję się w danym kontekście wzajemnych relacji, w takiej a nie innej
sytuacji, zatem nie mogę się z niej wyrwać w żaden sposób.
Życie we wspólnocie ludu Bożego to kolejny kontekst służby. Można realizować
swoją posługę w wymiarze liturgicznym (jako lektor, śpiewak, kantor, prowadząc
modlitwę), prowadząc szkółkę niedzielną bądź innego rodzaju nauczanie, będąc
liderem młodzieżowym, pomocnikiem parafii, służąc w diakonii czy wykonując
swoją posługę pastorską lub biskupią. Czasem służba może być realizowana na
zasadzie wolontariatu bądź zajęć dodatkowych, a czasem jako działalność, z której
się utrzymujemy, stając się wówczas częścią uporządkowanego życia
zinstytucjonalizowanego Kościoła. Niezależnie od tego, w jaką misję jesteśmy
zaangażowani, powinna nam towarzyszyć świadomość, że składają się na nią
różne formy służące realizacji jednego zadania, do którego Bóg powołał cały
Kościół.
Wszyscy mają coś, co mogą dać, tak jak dał Chrystus i Duch Święty, ale także mogą
coś otrzymać. Mamy prawo przyjmowania darów od innych. W danym momencie
może nas to drogo kosztować, ale nikt nie mówił, że to jest „tania” wspólnota.
Mówimy o wspólnocie, która nierozdzielnie jest złączona z naszym udziałem
w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Trzecią cechą są wzajemne
relacje pomiędzy poszczególnymi darami. Nasze dary powinny być tak
przydzielane, aby budowały „ciało Kościoła”. Powszechne kapłaństwo jest
pełnione jako świadectwo Ewangelii. Zaś czwartą cechą jest uniwersalizm
i partykularyzm. Oznacza to, że każda wspólnota żyje w specyficznym kontekście,
lecz każdy taki lokalny Kościół jest w jednym Chrystusie ze wszystkimi innymi
Kościołami – bez względu na miejsce i czas. Rzeczywistość wspólnoty danej nam
przez Boga jest dla nas wyzwaniem do takiego kształtowania i przekształcania
naszego życia we wspólnocie, by te cechy charakterystyczne stały się bardziej
widoczne i inspirujące.

Kiedy wspominam księdza Adama pojawia mi się obraz z kolonii w Jaworniku.
Zorganizowaliśmy podchody i podzieliliśmy się na dwie grupy. Zakończeniem
zabawy było spotkanie obu grup na wielkiej polanie, do której grupa z ks. Adamem
dotarła ze strony doliny, a grupa z p. Kasią od strony szczytów. Po trudach różnych
zadań, które mieliśmy wykonać po drodze, wreszcie zobaczyliśmy się i nagle
ks. Adam, patrząc w górę zaśpiewał pięknym, donośnym głosem znaną
w wiślańskim rejonie piosenkę „Helo, Helo, Helenko, jako ci się pasie”. Wtedy Kasia
podchwyciła i odpowiedziała, śpiewając: „Mnie się dobrze pasie, tobie nie wiem
jako, boś jest za daleko”. Tekst tej ludowej pieśni ma dla mnie dziś wyjątkowe,
podwójne, znaczenie.
Małgorzata Weigle

* * *

W aktach prawnych obowiązujących Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP
można przeczytać o obowiązku wdrażania dzieci, młodzieży i dorosłych w życie

W moich myślach i wspomnieniach Adam wciąż biega. Zawsze biegał. Chyba nie
potrafił spokojnie chodzić. Śpiesząc się, bo zawsze był punktualny, wybiegał
z mieszkania, trzymając w dłoni kanapkę z salcesonem, wsiadał do rodzinnego
niebieskiego citroena i wyjeżdżał w odwiedziny do parafianina. Na obozie
parafialnym w Jaworniku, podczas wycieczki, na szczycie Czantorii zbliżała się do
nas burza. Adam bardzo bał się burz. To, że wtedy nikt nie złamał nogi, zbiegając
do kolejki, to był cud. Pamiętam też, że zimą, gdy zaczynał padać śnieg, Adam był
pierwszy do odśnieżania. Zatrzymywał się tylko wtedy, gdy spotykał drugiego
człowieka, wtedy poświęcał mu czas i z nim rozmawiał. Nie opuścił chyba żadnej
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jednego z naszych parafialnych obozów dla dzieci. Podczas, gdy wszyscy szaleli
nad wodą, grali w piłkę, on siedział zbolały pod drzewem, chcąc uniknąć słońca,
które już go zdążyło dotkliwie „opalić”. Trzeci kadr w pamięci, to nocna wycieczka
na pobliskie wzniesienie w Jaworniku, nieopodal domu, w którym spędzaliśmy
wakacje z dziećmi z parafii. Ksiądz Adam opowiadał nam o historii regionu,
śpiewaliśmy obozowe piosenki, a wokół nas fruwały świetliki. Tak, ks. Adam
kojarzy mi się ze świetlikami.
Katarzyna Folgart

* * *
Zbliżała się wiosna. Jak co roku miałam przygotowane kartki z wielkanocnymi
życzeniami dla najstarszych członków naszej parafii. I jak zwykle zaniosłam je do
podpisania księdzu Adamowi. Rozmowa, którą z nim wówczas przeprowadziłam
zawsze, ale to zawsze wywołuje mój uśmiech:
- Basiu, co to jest?
- To są, Adasiu, kartki wielkanocne do podpisania przez Ciebie.
- Basiu, a mogę wiedzieć, dlaczego Ty ich nie podpisałaś?
- No bo wypisywałam je w Sylwestra i bałam się podpisać. Bo jakbym, nie daj Boże,
nagle zeszła z tego świata, to kartki byłyby do wyrzucenia.
- Ależ co Ty mówisz?! Napisałbym przy Twoim nazwisku „świętej pamięci”,
a seniorzy z pewnością wybaczyliby Ci takie „faux pas”.

liturgiczne Kościoła oraz możliwości pełnienia funkcji liturgicznych
w nabożeństwie i na pogrzebach (np. jako lektor przy czytaniu Pisma Świętego lub
dziecko niosące krzyż w kondukcie pogrzebowym). Niestety nabożeństwa czasem
bywają teatrem jednego aktora. Ludzie nie zawsze chętnie biorą odpowiedzialność
za swoją parafię, czekają aż coś im się „zaoferuje”. Przez co Kościół staje się jedną
z szeregu możliwości do wyboru, często jednak mało atrakcyjną.
Warto podjąć rozmowę o istnieniu tak elementarnej zasady wypracowanej
w dobie Reformacji, jak idea powszechnego kapłaństwa. Odpowiedzialność za
parafię i zaangażowanie w jej życie poprzez uczestniczenie w nabożeństwach,
spotkaniach czy też organizowanie nowych form głoszenia Królestwa Bożego są
przywilejem, a nie smutnym obowiązkiem ochrzczonych ewangelików. Idea
powszechnego kapłaństwa przypomina, że każdy w parafii jest potrzebny.
Duchowny głosi Słowo Boże i udziela sakramentów, ale również parafianie –
w różnym wieku oraz posiadający różne zdolności i talenty powodują, że Kościół
rozwija się lub stoi w miejscu”. Każdy ma we wspólnocie swoje miejsce. Gdy wierni
uświadomią sobie, że każdy w parafii jest potrzebny i nie jest osamotniony, to wie,
że to, co robi i to, w co wierzy ma sens.
* Artykuł ukazał się w biuletynie Nasza Parafia w numerze 6 (189) – 06-08. 2017r.

* * *
Powszechne kapłaństwo w dobie epidemii

Barbara Walewska

* * *
Dwie rzeczy kojarzą mi się z Adamem. Pierwsza to niezapomniane uczucie
błogostanu duszy po jego niedzielnych kazaniach, takie poczucie: jest dobrze,
wiem, jak trzeba żyć, wiem co robić. Dług wdzięczności za ten czas, gdy Adam był
z nami, sprawił, że bez wahania podjąłem wyzwanie jakim była praca
w tymczasowej Radzie Parafialnej, gdy 8 lat temu zaszła taka potrzeba. Drugie
wspomnienie jest bardzo prozaiczne. Swego czasu notorycznie zatykała się
studzienka burzowa na jezdni asfaltowej prowadzącej z parafii do ul. Batorego.
Wciąż widzę Adama brodzącego po ulewie w kaloszach w głębokiej kałuży
i przetykającego jakimś drutem otwory w tej studzience, aby woda mogła
spłynąć...

W ostatnim czasie z racji tego, co dzieje się w Polsce i na świecie, na ideę
powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących można spoglądać z zupełnie
nowej perspektywy – znanej bardziej z historii ewangelicyzmu w Polsce.
Odwołane zostały w kraju wszystkie wydarzenia publiczne, w tym między innymi
nabożeństwa i spotkania w parafiach.

* * *

Naturalnie zatem rodzą się skojarzenia z czasów aktywności leśnych kościołów na
Śląsku Cieszyńskim – kiedy to tamtejsi ewangelicy, ryzykując swoje życie spotykali
się na nabożeństwach w beskidzkich lasach, ponieważ jedynym obowiązującym
wyznaniem na tamtym terenie był rzymski katolicyzm – oraz II wojny światowej –
kiedy to zginęło 30% ewangelickich księży oraz wprowadzony był zakaz
odprawiania nabożeństw i czynności kościelnych w języku polskim. W obu
przypadkach praktyki pielęgnacji wiary łączyły się z ryzykiem utraty wolności,
a nawet życia. Oprócz tego wielu ludzi przez bardzo długi czas mieszkało w dużej
odległości od kościoła, przez co wizyta na nabożeństwie wiązała się z przebyciem
wielogodzinnej podróży, często pieszo. Wówczas również ewangelicy pozbawieni
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Paweł Niemczyk

byli budowania wspólnotowości i pielęgnacji wiary z innymi ludźmi, w taki sposób
do jakiego zostaliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Jednak
wpisana w tożsamość luteran idea powszechnego kapłaństwa pozwalała im
gromadzić się w domach na wzór spotkań pierwszych chrześcijan (co
poświadczają niektóre fragmenty Nowego Testamentu, a także inne przekazy
historyczne). Już od czasów Reformacji zaczęły powstawać postylle, modlitewniki,
katechizmy czy śpiewniki, aby ludzie, którzy mieli ograniczony dostęp do życia
parafialnego, mogli w swoich domach pielęgnować wiarę. Wówczas
odpowiedzialność za pobudzanie wiary u wszystkich domowników spadała na
najstarszego mężczyznę, który uznawany był kulturowo za głowę rodziny.

niedostępne. Będziemy czynić starania, aby naszą skrzynię z albumami z kolejnych
zjazdów (a było ich cztery), obozów, spotkań okazjonalnych, korespondencji itp.,
przenieść do parafii Wniebowstąpienia i tu ją przechowywać. Otrzymaliśmy od
proboszcza takie zapewnienie, za co dziękujemy!

Dziś, pomimo tego, że świat mocno się zmienił, to wciąż możemy odwoływać się
do naszej tożsamości i bez względu na zagmatwaną sytuację, mamy szansę
korzystać z wielu możliwości, jakie daje współczesność. Możemy organizować
nabożeństwa domowe, korzystać z bogatej oferty transmisji nabożeństw
dostępnych w Internecie, czytać postylle, modlitewniki. Także Śpiewnik
Ewangelicki, oprócz wielu zawartych w nim pieśni, został przygotowany w taki
sposób, by również mieć możliwość codziennego budowania swojej wiary. Do
powszechnego użytku jest także książka „Z Biblią na co dzień” – co roku
przygotowywana przez chrześcijan spotykających się w Herrnhut, gdzie losowane
są fragmenty biblijne na każdy dzień – dostępna zarówno w formie książkowej, jak
i w aplikacji na smartfony. Organizowane są online spotkania biblijne
i młodzieżowe.

Aż trudno uwierzyć, że minęło już tyle lat. Media nadal nie dają spokoju Rodzinom,
które straciły w katastrofie smoleńskiej swoich Bliskich. Nie chcemy, by ta
rocznica była pełna bólu i łez, bo On z pewnością by tego nie chciał – ksiądz generał
Adam Pilch, p.o. naczelnego kapelana ewangelickiego, proboszcz naszej parafii, dla
wielu zwyczajnie Adam, Adaś, Bim-Bom, Księciunio (jak Go pieszczotliwie
nazywała nasza młodzież), Przyjaciel. Dla nas wszystkich – wspaniały duszpasterz
i przewodnik. Poprosiliśmy kilka osób, by napisały krótkie wspomnienia i
anegdoty z nim związane lub po prostu, kim dla nich był.

Postawą powszechnego kapłaństwa ochrzczonych jest odpowiedzialność za
drugiego człowieka oraz za całe społeczeństwo. Mimo tego, że nie jesteśmy
w stanie się spotykać, to nadal możemy być otwarci na drugiego człowieka. Czas,
w którym obecnie się znajdujemy jest testem miłości, jaką możemy dzielić się
z naszymi bliźnimi. Chrześcijańska odpowiedzialność w tym znaczeniu, to z jednej
strony pozostawanie w domu, aby nie narażać zdrowia innych i ograniczać ryzyko
ewentualnego przenoszenia wirusa, a z drugiej zainteresowanie się losem
otaczających nas ludzi. Taką postawę można wykazywać wobec domowników,
a także kontaktując się – na różne sposoby – z sąsiadami, rodziną, znajomymi,
przyjaciółmi, by dowiedzieć się jak sobie radzą. Ludzie robiący zakupy starszym,
będącym w grupie podwyższonego ryzyka, również jest przejawem
powszechnego kapłaństwa.
Diakonia Polska organizuje akcję, która ma na celu wsparcie potrzebujących
rodzin, które pomimo braku możliwości materialnych muszą radzić sobie
z przeniesieniem nauki szkolnej do domów oraz wsparcie seniorów
12

Zebrały Jolanta Janowska i Małgorzata Weigle

10. rocznica

* * *
W czasie mojej kilkunastoletniej współpracy jako
katechetki z proboszczem ś.p. ks. Adamem Pilchem,
miało miejsce szereg wydarzeń, rozmów, spotkań,
uroczystości itd. Dzisiaj trudno jest mi wybrać te
najważniejsze, gdyż tak wiele składało się na naszą
zawodową codzienność. Kiedy wspominam
ks. Adama, okazuje się, że moja pamięć mnie samą
zaskakuje, ponieważ wyryły się w niej – wydawać by
się mogło – mało istotne obrazki, jak migawki
filmowe, które już tam są i pewnie pozostaną na
zawsze. Oczami pamięci widzę „Księciunia”, jak go
nazywała
młodzież,
siedzącego
podczas
nabożeństwa i lekko kiwającego się do rytmu
śpiewanej pieśni. Chyba nawet nie zdawał sobie
sprawy z tego, że śpiewał całym sobą, co czasami
wyglądało dosyć zabawnie. Widzę również
ks. Adama na plaży w Lidzbarku Welskim, w czasie
25

i niepełnosprawnych, dla których wychodzenie stało się jeszcze trudniejsze niż
dotychczas. To również praktyczne zastosowanie poruszanej w tym tekście idei.

Dinozaury

Nasze 33
Jak zwykle spotkaliśmy się w drugi poniedziałek miesiąca, ale całkiem zwykłe to
nie było, bo przed 33 laty odbył się – rzec można – założycielski zjazd
„Dinozaurów”. Było to 7 marca 1987 roku. Wtedy było nas ok. 200, dziś zaledwie
garstka – ale wszyscy z „dziś” byli też „wtedy”. Więc nic dziwnego, że głównym
tematem spotkania były wspominki: jak się Weigle z Fryczem spotkali i rzucili
myśl, jak przygarnął nas ks. senior Walter, jak na poobozowej jajecznicy
jednomyślnie postanowiono, że będziemy się spotykać raz w miesiącu – bo nam
tego potrzeba!
Spotykaliśmy się przy ulicy Kredytowej 4 aż do momentu zamknięcia sali z uwagi
na przystąpienie do remontu, co miało potrwać około roku. Proboszcz parafii
zaproponował nam przeniesienie spotkań do „Luteraneum” w podziemiach
kościoła św. Trójcy, ale z uwagi na trudne zejście do podziemia (brak poręczy przy
schodach i oświetlenia) postanowiliśmy szukać innego rozwiązania. We wrześniu
2012 roku wystąpiliśmy z zapytaniem do parafii Wniebowstąpienia i życzliwie
otrzymaliśmy zgodę zarówno od proboszcza – ks. Marcina Kotasa, jak i od
przewodniczącego Rady Parafialnej – prof. Janusza Maciuszki. I tak od
października 2012 gościmy w każdy drugi poniedziałek miesiąca w sali parafialnej
przy ul. Puławskiej 2a.
Trzydziestą trzecią rocznicę istnienia nieformalnej grupy „młodzieży z trochę
większym doświadczeniem” (to cytat z ks. bp. Rudolfa Bażanowskiego)
świętowaliśmy z uwagi na epidemię koronawirusa w wyjątkowo małym składzie
17 osób, i to tych najbardziej wytrwałych: z ks. bp. Zdzisławem Trandą i jego córką,
ks. proboszczem dr. Dariuszem Chwastkiem, mgr. teologii Grzegorzem Frydą.
Obchodziliśmy urodziny tych koleżanek i kolegów, którzy urodzili się w marcu
i kwietniu, ponieważ kwietniowe spotkanie zostało odwołane. Niektórzy całkiem
nieśmiało planowali latem pojechać do Sorkwit, jak każe tradycja. Na marginesie
wspominków ożył nękający nas temat dokumentacji grupy Dinozaurów i – szerzej
– młodzieżowych obozów z lat powojennych. Dokumenty (unikatowe zdjęcia!)
były przechowywane w Instytucie Pamięci przy parafii św. Trójcy, ale z uwagi na
remont kościoła zostały wraz z całym zasobem Instytutu przeniesione i są
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Zagadnienie powszechnego kapłaństwa ochrzczonych ma nam przypominać, że to
my jesteśmy Kościołem, niezależnie od sytuacji i kontekstu, w jakim obecnie
przychodzi nam żyć. Musimy ciągle na nowo odpowiadać sobie na pytanie: „Jaki
Kościół reprezentujemy?”. W dobie obecnego kryzysu funkcjonowania państw
i Kościołów jako naśladowcy Chrystusa, nie mogąc na co dzień budować życia
parafialnego w znany nam dotychczas sposób, wciąż jesteśmy członkami
społeczności ludzi wierzących. Mamy wiele możliwości do rozwijania swojej wiary
i realizacji domowych, „leśnych” kościołów, ale również jesteśmy odpowiedzialni
za siebie nawzajem, dając tym samym świadectwo swojej wiary i traktując obecną
sytuację jako test z miłości, do której zostaliśmy zobowiązani jako ochrzczeni
w imię Jezusa Chrystusa.

Duszpasterskie wskazania*
Na czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy 2020
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
(2 Tm 1,7)
W związku z ogólnoświatową pandemią i odwołaniem wszystkich nabożeństw na
nadchodzący okres, w tym także w okresie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy,
przed nami, społecznością Kościoła, pojawia się niecodzienne wyzwanie. Jesteśmy
zaskoczeni ograniczeniem dostępu do naszych kościołów i kaplic. To budzi
dezorientację, zwłaszcza przed zbliżającym się okresem świątecznym, jakże
znaczących dla naszej ewangelickiej duchowości.
Przywykliśmy do przyjętych sposobów ich przeżywania. I nagle skonfrontowani
zostaliśmy z zupełnie nieznanymi do tej pory zmianami. Oczywiście znamy czasy
ograniczonego dostępu do kościołów, by móc publicznie wyznawać, że Jezus
Chrystus jest naszym Panem. Dla większości z nas to daleka przeszłość –
prześladowań czasów prazboru, kontrreformacji, wojen. Osobiście takich
ograniczeń nie doświadczyliśmy. Wydawało się nam, że żadne z wydarzeń nie
będą stanowiły zagrożenia dla swobody naszych spotkań.
13

Odpowiedzialni za siebie i innych
Chcemy to trudne doświadczenie walki z pandemią koronawirusa i związanymi
z nim ograniczeniami odczytać jako Boże wezwanie do refleksji nad swoim
dotychczasowym życiem. Jest to też szansa na wprowadzenie w nim niezbędnych
zmian. Zostając w naszych domach zyskujemy może niepowtarzalną szansę, by
zatrzymać się, wyciszyć i wyczulić się na Boże działanie.
Świadomi naszej odpowiedzialności za rodzinę wierzących i przykazania miłości
bliźniego (Łk 10,27) odnoszącego się do wszystkich wokół nas, pragniemy
wzajemnie sobie pomagać i rzetelnie uczestniczyć w ograniczaniu zagrożenia
koronawirusem. Będziemy dążyli do uzdrowienia także naszych, międzyludzkich
relacji. Ufamy, że wykażemy się zdyscyplinowaniem, cierpliwością i tęsknotą za
ponownym przeżywaniem społeczności w ramach nabożeństwa w kościele lub
kaplicy, gdy tylko będzie to możliwe.
W ramach powszechnego kapłaństwa spoczywa w tych dniach na wszystkich
ewangelikach szczególna odpowiedzialność za pielęgnowanie w naszych domach
wspólnoty, która oczekuje na Boże wsparcie. Możemy gorliwie się modlić, czytać
i rozważać Słowo Boże, śpiewać, a także spowiadać się. Wiemy, że gdy prawdziwie
żałujemy, wierzymy w odpuszczenie grzechów i pragniemy odnowy w mocy
Ducha Świętego, to miłosierny i łaskawy Bóg nam przebacza i udziela wszelkiej
swej pociechy. Wzór takiej spowiedzi dał nam Chrystus w Modlitwie Pańskiej:
„odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” (Mt 6,12;
Łk 11,4).
Zjednoczeni wokół Słowa Bożego
Gdy w najbliższych dniach stawać będziemy pod krzyżem naszego Zbawiciela, to
mimo dzielących nas granic stworzonych przez pandemię, przeżyjemy
społeczność i odczujemy działanie jednoczącego nas ze sobą Ducha Bożego. On
utwierdzi nas w pewności, że wierny Bóg, stale jest otwarty na nasze wołania,
narzekania, jęki, krzyki, prośby, na naszą niedolę i zagubienie. Duch Święty
pozwoli doświadczyć nam Bożego wsparcia, wspomagającej obecności
i prowadzenia oddanego Pasterza, wzmacniając nasze zaufanie pokładane w Panu.
Dzięki Bożemu błogosławieństwu obdarowani zostaniemy jednością
w Chrystusie, za którą tęsknimy i ku której podążamy.
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konieczności – nie są to rzeczy miłe, ale pomocne zdaje się być przekonanie, że to
się jednak kiedyś skończy. No tak, powoli uczymy się tej niecodziennej
codzienności. A co z niecodziennymi świętami?
To czas, kiedy w imię odpowiedzialności za siebie samych i za naszych bliskich,
a także innych członków naszych społeczności, musimy poradzić sobie z brakiem
rzeczy, bez których nie wyobrażaliśmy sobie Wielkanocy – udziału
w nabożeństwach, spotkań i życzeń wymienianych z przyjaciółmi, wiosennych
spacerów w Aleje czy do Łazienek. Ten brak będziemy odczuwać – jedni jako
smutek, drudzy jako irytację, a jeszcze inni jako nieokreślony niepokój lub coś
podobnego.
Zauważmy jednak, że ta wymuszona „towarzyska powściągliwość” może mieć
także swoje walory. Zdecydowanie więcej czasu możemy poświęcić refleksji.
A reflektować jest co. Intensywne przebywanie z domownikami lub
intensywniejsza niż zazwyczaj samotność stawiają nam pytania o jakość naszych
relacji z innymi ludźmi i z nami samymi. Jeśli pojawia się w naszym życiu
(nierzadko po długiej nieobecności) wolny czas, który możemy po swojemu
zagospodarować, to mamy okazję sprawdzić, czego tak naprawdę w życiu chcemy,
na czym nam zależy, o co dbamy, po co „wyciągamy rękę” w pierwszej kolejności.
Trudno nie wspomnieć też o refleksji nad naszymi obywatelskimi postawami
i odpowiedzialnością w tych niepewnych czasach.
To szczególny czas także dla nas jako chrześcijan – i to nie tylko w kontekście
postulatu miłości bliźniego i odpowiedzialności za innych ludzi, zwłaszcza tych
potrzebujących pomocy. Być może ta niespodziewana świąteczna kwarantanna
sprawi, że odżyje w nas potrzeba kontemplacji naszej wiary i doświadczenia więzi
z Bogiem. Kwestie te w okresie Wielkanocy nabierać mogą szczególnego
znaczenia, ponieważ jest to czas wielkiego smutku – utraty, żałoby, „wołania
z głębokości”, a zarazem czas ostatecznego tryumfu życia nad śmiercią.
Dziś jak zawsze, a może – z perspektywy tego zaskakującego swą grozą
doświadczenia pandemii – właśnie jak nigdy, potrzebna jest nam nadzieja na
udział w tym tryumfie. Czas, kiedy nasze życie nieco przyhamowało, kiedy nie
biegamy w przedświątecznej gorączce, a raczej zastanawiamy się, co będzie dalej
– daje nam niepowtarzalną okazję, aby zajrzeć w siebie i odkryć tam siłę,
drzemiącą w wierze i ufności.
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Dar jedności Kościoła, zgodnie z refleksją reformacyjną, która jest zakorzeniona
w zwiastowaniu apostoła Pawła (Ef 4,4–6; 1 Kor 12,12nn, por. Dz 2,42), opisujemy
jako jedność wokół Słowa Bożego, które trafia do nas w kazaniu i sakramentach.
Jest ono kluczem do naszego doświadczenia wiary. Duch Święty daje nam je pod
różnymi postaciami. Słowo Boże przemawia do nas podczas lektury Pisma
Świętego, słyszymy je w kazaniach, jest Bożą obietnicą wynikającą z Chrztu
Świętego, która włącza i podtrzymuje nas codziennie we wspólnocie wiary. Słowo
Boże jest dane nam jako wspólnocie, gdy spotykamy się osobiście by posilać się
u Stołu Pańskiego. Ono pociesza nas odpuszczeniem grzechów podczas spowiedzi,
wzywa nas do modlitwy i wyznania wiary, wyśpiewujemy je w pieśniach, a także
zwiastujemy je naszym życiem zawsze wtedy, gdy postępujemy zgodnie
z przykazaniem miłości bliźniego. Słowo Boże przeprowadza nas przez
doświadczenie ciemnej doliny cierpienia i pokuszenia, gdy dopadają nas
wątpliwości wiary.
To wyjątkowy kurs i niezwykła misja niesienia pomocy. Grupa uczestników
z naszej parafii jednogłośnie wyraziła potrzebę zakupienia aparatu AED do naszej
parafii. Niestety wiąże się to ze sporymi kosztami. Czy spełnią się nasze marzenia?
* Fotografie z Jawornika: Adam Wróbel

Beata Wolfram-Krukowska

Wielka cisza w Wielkanoc
Czegoś takiego się nie spodziewaliśmy. Doświadczenie ostatnich tygodni to
fenomen na skalę światową i na skalę wielu pokoleń. Tylko najstarsi mogą jeszcze
pamiętać atak grypy-hiszpanki, dla młodszych doświadczenie epidemii – czy
pandemii – jest całkowicie nowe.
Takie też będzie doświadczenie tegorocznych świąt wielkanocnych – tak co roku
radosnych, wypełnionych nie tylko duchowymi wzruszeniami, ale także
świąteczną krzątaniną, której finałem mają być – i zazwyczaj są – wieloosobowe
rodzinne i przyjacielskie spotkania. A w tym roku?
Samo znalezienie się w rzeczywistości, której zasady wyznacza porządek
samoizolacji lub kwarantanny, to już spore wyzwanie. Inny tryb pracy, nauki,
spędzanie czasu we własnym domu, wychodzenie z niego tylko w razie
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Przygotowani na nadzwyczajne sytuacje
Czas pandemii to okazja byśmy zatrzymali się i docenili różne sposoby działania
Słowa Bożego w naszym życiu. Tak jak dotychczas, w Wielkim Tygodniu będziemy
przeżywali telewizyjne, radiowe i internetowe transmisje naszych nabożeństwa
oraz własne nabożeństwa domowe. We wszystkich Słowo Boże będzie
zwiastowane w kazaniu i absolucji. Czas pandemii nie pozwala nam spotkać się
osobiście – jako całej wspólnocie, by świętować u Stołu Pańskiego. To czas postu,
ale rozumianego nie jako narzucone, niechciane wyrzeczenie, ale czas
zatrzymania, rachunku sumienia i odnowy tego co odnowienia potrzebuje (por. Iz
58,6nn). Wykorzystajmy ten czas, by lepiej zrozumieć, za czym tęsknimy.
Czas wspólnoty w domach to także czas przypominania sobie, że wszyscy
ochrzczeni, wszyscy wierzący, jesteśmy kapłanami i kapłankami (1 P 2,9; Obj 1,6),
a nasze powszechne kapłaństwo ma się realizować w trosce o bliźnich,
w modlitwie, we wspólnym przeżywaniu Słowa Bożego, we wzajemnym
usługiwaniu. Częścią tej służby może być także w nadzwyczajnych sytuacjach
udzielanie Komunii Świętej tym, których życie jest zagrożone, a pragną u kresu
życia przyjąć ten posiłek. To jedno z praw kapłanów, o których mówiła Reformacja,
podkreślając jednocześnie, że korzystać mamy z niego w sytuacjach
nadzwyczajnych. Trwają prace, by przygotować nas na takie nadzwyczajne
sytuacje.
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Ufamy i chcemy się modlić w okresie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, by Bóg
oszczędził nam takich nadzwyczajnych sytuacji, by czas pandemii się zakończył.
Chcemy modlić się także oto, byśmy mogli powrócić do naszych kościołów i kaplic,
a tam, tak jak przywykliśmy, osobiście, wspólnie z naszymi siostrami i braćmi,
byśmy mogli przeżywać radosne spotkanie z Chrystusem w Jego Słowie,
w kazaniu, modlitwie, pieśni, absolucji, a także w Jego Ciele i Krwi. „Błogosławiony
niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg
wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy
tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas
samych Bóg pociesza” (2 Kor 1,3–4).

Piątek był najtrudniejszym dniem dla naszych narciarzy, ze względu na padający
deszcz ze śniegiem, nawet najwięksi zapaleńcy pauzowali w schronisku w
oczekiwaniu na zakończenie szkoleń narciarskich i wręczenie medali kursantom.
Wieczorne zakończenie turnusu zgromadziło wszystkie rodziny, a kierownictwo
wręczało stosowne dyplomy i odznaczenia.
Część obozowiczów wyjechała w sobotę, a kto chciał jeszcze trochę pojeździć na
nartach został do niedzieli i wyjechał po nabożeństwie.
Dzięki, Elu! Do zobaczenia najpóźniej za rok w Jaworniku.

* * *

biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec
prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina

Kto pojechał do Jawornika, mógł
w tym roku skorzystać z okazji
wzięcia udziału w szkoleniu
z pierwszej pomocy. Nasz kolega
z parafii Św. Trójcy jest zawodowym
ratownikiem medycznym. Zaproponował nam profesjonalny kurs
uczący prawidłowego działania na
wypadek zasłabnięcia.

* Ze strony luteranie.pl

Grzegorz Fryda

Relacja z Diecezjalnego Zjazdu Młodzieży
Ewangelickiej w Łodzi
W sobotę rano w czasie ostatniego weekendu ferii zimowych połączone grupy
młodzieży z naszej parafii i Świętej Trójcy wyruszyły pociągiem do Łodzi, gdzie
odbywał się Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Pomimo trwającego
w Wiśle-Jaworniku zimowiska, naszą parafię reprezentowała 7-osobowa grupa.
Zaraz po przyjeździe Grzegorz Fryda przeprowadził kilka zabaw integracyjnych,
dzięki którym mogliśmy się poznać z innymi młodymi ludźmi z naszej diecezji
i zostało nam jeszcze trochę czasu do obiadu na wspólne gry planszowe, po
których na stoły „wjechała” pizza. Kolejnym punktem programu były warsztaty na
temat wolności poprowadzone przez Macieja Maliszaka ze stowarzyszenia Open
Doors Polska, który opowiadał o prześladowaniach chrześcijan na świecie. Pan
Maciej kilka dni wcześniej wrócił z Meksyku i mogliśmy też usłyszeć od niego wiele
historii o prześladowanych chrześcijanach właśnie w tym kraju. Po warsztatach
czekała nas wspólna gra w kręgle oraz kolacja „na mieście”. Dzień zakończyliśmy
wspólnym śpiewem i modlitwą w łódzkiej parafii, którą poprowadził Sebastian
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W kursie uczestniczyło ok. 40 osób w różnym wieku. Pierwsza, teoretyczna część
kursu uświadomiła nam jak ważne jest natychmiastowe, liczone w minutach!
reagowanie w przypadku ustania pracy serca. W drugiej części kursu, każdy
z uczestników musiał wykonać ćwiczenia z fantomem. Nasza nauka za każdym
razem zaczynała się od upozorowania konkretnej sytuacji wypadku na ulicy,
szukania wsparcia wśród przechodniów i prawidłowej kolejności działania.
Pierwsza część dotyczyła BLS (ang. Basic Life Support) – zespół czynności
obejmujący bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz
podtrzymywanie oddychania i krążenia, a w drugiej części za pomocą urządzenia
AED (ang. Automated External Defibrillator). Pan Ryszard Stykowski po
sprawdzeniu naszych umiejętności potwierdził wszystkim uczestnikom zaliczenie
kursu. Dostaliśmy specjalne certyfikaty, z których jesteśmy bardzo dumni.
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Popołudniowy program całego tygodnia był bardzo ambitny: w poniedziałek
nasza parafianka Marta J. poprowadziła interaktywne warsztaty ze zdrowego
żywienia, we wtorek odbył się bal typu „Piżama Party” z różnymi konkursami dla
dzieci, poprowadzony przez Ellę w oryginalnym stroju wiślańskim. W środę
uczestnicy zimowiska mieli okazję wziąć udział w 4-godzinnym profesjonalnym
szkoleniu ratowniczym w zakresie prowadzenia bezprzyrządowej resuscytacji
krążeniowo-oddechowej i używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego
AED. Sprzęt (fantomy i AED) zapewnił osobiście Dyrektor Centrum Symulacji
Ratownictwa i Doskonalenia Zawodowego, przez przyjaciół zwany Rychem. Ręce
i płuca nas bolały od ćwiczenia masażu serca na fantomach, ale dzięki temu
szkoleniu obozowicze nabyli praktycznych umiejętności zachowania się, gdy ktoś
w naszym otoczeniu znajdzie się w stanie zagrożenia życia z związanego z
zatrzymaniem krążenia.

Madejski, ale i nie zabrakło czasu na długie rozmowy… Następnego dnia
przygotowaliśmy śniadanie i wzięliśmy udział w nabożeństwie, które poprowadził
ks. Arkadiusz Raszka. Zjazd zakończył się zwiedzaniem kościoła św. Mateusza
z możliwością wyjścia na wieżę oraz wspólnym obiadem.
To był dla wszystkich wyjątkowy czas, który mogliśmy przeżyć w świetnej
atmosferze. Mamy nadzieję, że znowu niebawem będziemy mogli się spotkać. Jak
na razie, pozostaje nam Internet.

* * *

Spotkania w dobie epidemii

Czwartek to był dzień kuligu, z uwagi na brak śniegu na Kubalonce zamiast saniami
pojechaliśmy wozami, coraz wyżej i wyżej, aż dojechaliśmy do polany Stecówka
(760 m n.p.m.), gdzie w promieniach zachodzącego słońca mogliśmy podziwiać
nasze długie cienie i piękne widoki beskidzkie, oraz stoczyć bitwę na śnieżki
ulepione z prawdziwego śniegu (najmłodsze dzieci widziały taki śnieg pierwszy
raz w życiu). Na zakończenie odbył się tradycyjny posiłek w kolibie (oscypki,
kiełbasa i kwaśnica, z tym, że kiełbasa już nie taka dobra, jak drzewiej bywało, a i
kwaśnica wodnista).

W obecnym czasie wszystkie spotkania w parafii zostały odwołane. Jednak nie jest
to przeszkodą dla młodzieży, by spotykać się, wykorzystując dobra współczesnego
świata. W każdy piątek o godzinie 18.00 pomimo epidemii grupa 8–12 osób
spotyka się przez aplikację ZOOM (aplikacja umożliwiająca prowadzenie
wideokonferencji), by wymieniać się doświadczeniami minionego tygodnia,
trudów życia w zamknięciu czy też śmiesznych sytuacji związanych z e-
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learningiem. Oczywiście nie brakuje miejsca na ważne tematy. Na trzech ostatnich
spotkaniach studiowaliśmy życie Jezusa w oparciu o wybrane historie biblijne.
Zapoznawaliśmy się bliżej z Jego pobytem na pustyni, a także staraliśmy się wczuć
w sytuację, w której pojmano Jezusa z ogrodu Getsemane, by postawić Go przed
Sanhedrynem. Ten wymuszony typ spotkań pozwala nam na wykorzystywanie
możliwości, które dotychczas wydawały się nierealne do zrealizowania.
Regularnie na spotkaniach pojawiają się osoby, które studiują w Niemczech.
Oprócz tego możemy zapraszać gości, którzy nie byliby wstanie pojawić się na
spotkaniu w innej formie, np. 3 kwietnia gościliśmy na spotkaniu Jana Cieślara,
Polaka mieszkającego i pracującego jako nauczyciel w prywatnym przedszkolu w
Zhengzhou w Chinach, który opowiedział nam o tym jak się tam odnalazł, jak
wygląda jego życie, jakie są zwyczaje, jacy są tam ludzie, jak traktowani są
obcokrajowcy i in. Nie zabrakło też pytań o radzenie sobie z epidemią wirusa na
Dalekim Wschodzie.

Paweł Niemczyk

Wspomnienia z Jawornika
Drugi tydzień zimowych ferii szkolnych to tradycyjny czas wyjazdu do Wisły-Jawornika dla kilkunastu rodzin z dziećmi z obu parafii luterańskich i z parafii
ewangelicko-reformowanej w Warszawie.
W tym roku Jawornik powitał nas iście wiosenną pogodą. Suchy asfalt drogi
i zielone łąki zapowiadały nici z jeżdżenia na nartach, na które cały rok czekaliśmy.
Jakież było nasze zdumienie, gdy okazało się, że stok Soszowa jest pięknie pokryty
grubą warstwą śniegu i można całkiem przyjemnie pojeździć. Jego północne
nachylenie i osłonięcie z obu stron lasem powoduje, że nawet przy temperaturze
około 7–8 stopni długo zachowuje dobre warunki. Niewiele myśląc
wypożyczyliśmy dla dzieci narty i jak co roku zapisaliśmy je do szkółki Nova,
prowadzonej przez doświadczoną kadrę instruktorską. W niedzielę wieczorem
nasza kierowniczka Ella B. sprawnie przeprowadziła zebranie organizacyjne.
Ustaliśmy szczegółowo plan dnia, uwzględniając potrzeby narciarzy, którzy
musieli wcześniej wstawać, jak i śpiochów i „czytelników” mogących dłużej pospać
i śniadać bez pośpiechu.

W Wielkim Tygodniu młodzież również będzie przeżywać Diecezjalne Rekolekcje
Pasyjne Online, które poprowadzi ks. Marek Bożek z Zielonej Góry. Odbędą się
w Wielką Środę o godzinie 20.00, również w aplikacji ZOOM.
Czasy są trudne, ale motywują nas do wykorzystywania nowych możliwości.
Niemniej jednak, nie możemy się doczekać, kiedy znów będziemy mogli spotkać
się na żywo. Zanim to nastąpi zapraszam przed kamerki:).
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