Nasza Parafia
Informator Ewangelicko – Augsburskiej
Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego
w Warszawie
Nr 10 (183) – grudzień 2016 roku
Hasło miesiąca: Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku. Ps 130, 6
ks. Dariusz Chwastek

Boże Narodzenie

Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla
uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel
odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się
dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca (Tt 3, 4-7).
Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!
Przywołane słowa są przypisane do czytań liturgicznych przeznaczonych na Boże
Narodzenie. Łatwo zauważyć, iż nie ma w nich realizmu rodem z Ewangelii według św.
Łukasza, nie ma w nich ani jednego słowa o żłóbku, aniołach czy pasterzach. Fragment
Listu apostoła Pawła do Tytusa od razu konfrontuje nas z czymś głębokim: oto sam Bóg
objawia istotę przyjścia na ziemię w sposób pełny: właśnie w Jezusie Chrystusie! W historii
zbawienia jest to wartość zupełnie nowa. Żaden spośród autorów biblijnych nie pozostaje
obojętny na to niebywałe wydarzenie. Na przykład apostoł Jan mówi, iż Słowo stało się
ciałem; z kolei autor Listu do Hebrajczyków dodaje: Bóg przemówił do nas przez Syna;
natomiast pasterze za aniołami powtarzają: dziś się narodził nam Zbawiciel!
Święta Narodzenia Pańskiego skłaniają do spojrzenia na narodzonego Jezusa jako na
objawienie dobroci i miłości Boga do nas. Dziecię, którego urodziny świętujemy, nie
narodziło się z woli mężczyzny i kobiety. Poczęte i urodzone zostało z woli Boga jako
wyraz Bożej miłości i dobroci, które nie znają żadnych granic. Dzięki temu Dziecięciu Bóg
zwraca się do nas i pragnie być Bogiem pośród nas. On nie może się do nas zbliżyć
bardziej niż uczynił to właśnie w Jezusie.
Już starotestamentowi prorocy nazywali Jezusa Immanuelem, czyli Bogiem z nami.
Z kolei imię Jezus znaczy: Bóg jest pomocą, Bóg jest Zbawicielem. I jako taki szczęśliwie
nie zabłysł tylko na chwilę niczym betlejemska gwiazda, lecz nadal trwa, nieustannie się
objawia i prowadzi nas przez życie. Przecież Bóg zbawił nas nie dla uczynków

sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Oznacza to, że Jezus jako
Zbawiciel jest Bożym darem dla nas, na który w żaden sposób nie zasłużyliśmy!
W przyjściu Zbawiciela do świata, w którym żyjemy, nie chodzi o wynagradzanie ludzkich
zasług, lecz o objawienie się Bożej miłości do nas. Miłość i dobroć Boża stale nam
towarzyszą, ogarniają nas i wnikają w nasze sprawy. Słowem: przenikają całe życie.
Bóg czyni to dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienia przez
Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.
Apostoł Paweł nawiązuje do chrześcijańskiej praktyki chrzestnej, ponieważ Chrzest jest
namacalnym znakiem naszego związku z Chrystusem. Chrzest to też znak początku –
duchowych narodzin. To znak narodzenia się Chrystusa w nas. Czyż nowe życie nie
rozpoczyna się tam, gdzie rodzi się Chrystus? Tak, Boże Narodzenie to symbol
codziennego rodzenia się Chrystusa w nas dzięki mocy Ducha Świętego. Przecież nasze
serca częstokroć niewiele różnią się od betlejemskiej stajni. Często jak ona są pełne mroku
i chłodu. Nasze duchowe ubóstwo przypomina ubóstwo betlejemskiej groty. Dlatego też jak
Jezus w swoim narodzeniu wniósł w nasz świat światło i nadzieję zbawienia, tak również
przez ciągłe rodzenie się Chrystusa w naszych sercach wnosi On w nasze życie swoje
światło i nadzieję. Dlatego znaczenie Bożego Narodzenia można sprowadzić do jednego
zdania: oto Bóg ukochał ludzi – każdą i każdego z nas – w sposób głęboki i niepowtarzalny.
Ów dar miłości i dobroci Bożej dla nas nie jest identyczny z darami, jakimi
obdarowujemy się po kolacji wigilijnej. Mówiąc oględnie, jakkolwiek nasze podarunki
mają dla nas niebagatelne znaczenie, na ogół są przemijające. Natomiast dar Boga nie ulega
niszczącemu działaniu czasu. On pozostaje zawsze ten sam. Syn Boży przyszedł na świat
i stał się ludzkim dziecięciem, aby człowiek mógł się stać dziecięciem Bożym. A zatem
w Betlejem Bóg staje się Człowiekiem, dzięki któremu stajemy się dziedzicami wiecznego
życia. To powiązanie jest ważne. Gdybyśmy mówili o narodzeniu Jezusa bez związku
z naszą sytuacją wobec Boga, przeoczylibyśmy rzecz rozstrzygającą w relacji człowieka
z Bogiem: przecież nazywanie Boga Ojcem bez wydarzenia narodzin Syna Bożego jako
Jezusa, w postaci prawdziwego człowieka i bez wiary w Niego, byłoby nieporozumieniem.
Krótko mówiąc, możemy się czuć dziećmi Bożymi tylko dlatego, że Syn Boga zechciał stać
się naszym Bratem.
Boże Narodzenie daje powód do radości nie tylko ze względu na to, że przed
wiekami Zbawiciel wszedł do ludzkiego świata, lecz także dlatego, że ten Zbawiciel
przyszedł i dla nas. Przez Ducha Świętego już teraz może On być naszym życiem. I tyle
jest w nas tego życia, ile jest w nas Chrystusa. On przyszedł, aby zmieniać nasze życie
zawsze na lepsze. Przyszedł, byśmy mogli być światłością świata i solą ziemi. Amen.

ks. Dariusz Chwastek
Warszawa, w grudniu 2016 r.

Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do
ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy (Za 9, 9).
Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,
Szanowni Państwo!
Na zbliżające się Święta Godowe tą drogą ponownie pragniemy przekazać serdeczne pozdrowienia
wraz z najlepszymi życzeniami od pracowników i wolontariuszy naszej Parafii.
Życzymy, by tegoroczne Święta Narodzenia Pańskiego były przepełnione radością ze wspólnego
przebywania w gronie swoich najbliższych – rodziny i przyjaciół. Niechaj będą czasem wytchnienia
od codziennych obowiązków i kłopotów oraz budowania i wzmacniania relacji z naszymi bliźnimi.
Przede wszystkich życzymy, by te Święta na nowo przypomniały nam, że Jezus narodzony
w betlejemskiej grocie to jest nasz Zbawiciel i Pan, którzy żyje i pragnie się narodzić w każdej
i każdym z nas, ponieważ chce być z nami zawsze. Dzięki Niemu nasze życie otrzymuje
nieprzemijającą wartość – przynosząc otuchę, duchowy pokój i nowe pokłady sił wszystkim osobom,
a zwłaszcza tym, które czują się zagubione i zmęczone.
Niechaj Słowo Boga ucieleśnione w Chrystusie oświetla Wasze drogi w całym Nowym 2017 Roku,
a Boże błogosławieństwo spływa na Was obficie.
ks. dr Dariusz Chwastek
proboszcz

Paweł Niemczyk
prezes Rady Parafialnej

Warszawa, Boże Narodzenie A.D. 2016

Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich! (Syr 36,7).
Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,
Szanowni Państwo!
Wielkimi krokami zbliża się koniec roku kalendarzowego. W związku z tym pragniemy gorąco
podziękować za wszelkie ofiary pieniężne złożone na rzecz naszej Parafii! Gorąco dziękujemy za
darowizny na cele kultu religijnego, za wszystkie kolekty, czyli ofiary składane przy wyjściu
z kościoła po nabożeństwie oraz za wpłaty z tytułu składki kościelnej (tzw. podatek kościelny).
Ponadto, z serca dziękujemy wszystkim osobom, które postanowiły przeznaczyć 1% swojego
podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015 na wsparcie naszej służby diakonijnej!
Na działalność diakonijną naszej Parafii zadeklarowano REKORDOWĄ kwotę w wysokości
12.643,90 zł (w ubiegłym roku tą drogą otrzymaliśmy na cele diakonijne sumę 6 444,20 zł).
Dołożymy wszelkich starań, by uczynić z tej hojnej darowizny jak najlepszy użytek – z myślą
o osobach potrzebujących!.
Jednocześnie chcielibyśmy uprzejmie zachęcić do opłacenia składki za rok 2016 te osoby, które
jeszcze tego nie uczyniły. Opłacona składka jest między innymi warunkiem pełnoprawnego udziału
w jakichkolwiek głosowaniach podczas Zgromadzeń Parafialnych. Składkę można uiścić w kancelarii
parafialnej lub poprzez wpłatę na konto parafialne: 51 1020 1068 0000 1802 0000 0315.
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Poniżej przytaczamy wyciąg z Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP, który dotyczy zasad opłacania składek kościelnych.
ZASADY OGÓLNE
§7
1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia
składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych
parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny
przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być
określony czas trwania tego zwolnienia.
W imieniu Rady Parafialnej

ks. Dariusz Chwastek
proboszcz

Paweł Niemczyk
prezes Rady Parafialnej

„z prac Rady Parafialnej...” — grudzień 2016
Od ostatniej edycji „z prac Rady...” Rada Parafialna odbyła trzy posiedzenia robocze. Kontynuowane
są następujące zamierzenia i projekty:
Gostynin: Rada postanowiła rozpoznać możliwość zmiany przeznaczenia gruntu pozyskanej działki
z rekreacyjnej na budowlaną. Operat szacunkowy przygotowany przez biegłego na zlecenie Parafii
z uwagi na brak w gminie podobnych działek o charakterze rekreacyjnym został opracowany
w oparciu o ceny działek rolnych, wycena jest na niskim poziomie.
W sprawie nowych organów: na ostatnim tematycznym posiedzeniu Rady, z udziałem organisty
Parafii Ewangelicko-Reformowanej panem Michałem Markuszewskim Rada zakończyła zbieranie
ofert i dokonała wstępnego wyboru producenta i tzw. dyspozycji organ. Bliższe informacje zostaną
przekazane w terminie późniejszym.
Trwają prace projektowe dotyczące instalacji nawiązującej do drzwi kościoła zamkowego
w Wittenberdze, autorstwa pani. Małgorzaty Weigle, Instalacja ma być wkładem naszej Parafii
w obchody 500 lat Reformacji i jednocześnie interesującym obiektem małej architektury. Obiekt ten
będzie wkomponowany w ogrodzenie Parafii, w związku z planowaną przebudową wjazdu do Parafii.
Sprawę wjazdu prowadzi pan inż. Paweł Jung. Aktualnie trwa procedura uzgodnieniowa m.in.
z ZDM, Inżynierem Ruchu itp.
Po 4 miesięcznym oczekiwaniu Parafia uzyskała potwierdzenie zgodności zaproponowanej granicy
podziału działki cmentarnej w Nowym Dworze Mazowieckim od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.
Pozwoliło to na uruchomienie procedury podziałowej, zleconej przez Parafię firmie GEOCOM
z Nowego Dworu Mazowieckiego. Przewidywane zakończenie procedury: marzec/kwiecień 2017.
W ramach obchodów 500 lat Reformacji pani Kornelia Pilch przygotowała program kilkudniowej
„Nasza Parafia” grudzień 2016 roku
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wycieczki „śladami dra Marcina Lutra” dla członków Parafii. Wycieczka ma się odbyć w długi
weekend majowy w 2017 roku. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Bliższe informacje w Kancelarii
Parafialnej.
Paweł Niemczyk

Jan Sebastian Bach – luteranin
Turyngia to kraina w środkowych Niemczech, z której wywodzą się dwaj wielcy tego świata: Marcin
LUTER – reformator, współtwórca protestantyzmu oraz Jan Sebastian BACH – najwybitniejszy
kompozytor epoki baroku.
Żyli w innych stuleciach, ale znajdujemy w Turyngii miejsca, które łączą te dwie postacie.
W Eisenach urodził się w 1685 r. Jan Sebastian BACH. Jako siedmioletni chłopiec zaczął uczyć się
w łacińskiej szkole przy kościele św. Jerzego – tej samej, do której 200 lat wcześniej uczęszczał
Marcin LUTER. Na wzgórza Wartburga nieopodal Eisenach nieraz wbiegał z braćmi mały Jan
Sebastian i podziwiał mury i wieże zamczyska. To tam w latach 1521-1522 ukrywał się Marcin
LUTER, tam tłumaczył z języka greckiego na niemiecki Nowy Testament.
J. S. BACH pochodził z rodziny luterańskiej. W swoim życiu odznaczał się żarliwą i głęboką
pobożnością. W jego bibliotece znajdowało się pełne wydanie pism LUTRA oraz dzieła innych
znakomitych teologów, co świadczy o niezwykłym zainteresowaniu BACHA zagadnieniami
religijnymi.
Ważną pozycję w ogromnej twórczości BACHA zajmuje muzyka kościelna. Obejmuje ona bardzo
różne formy muzyczne – takie jak: kantaty, msze, pasje, oratoria, chóralne motety, chorały wokalne
i chorały organowe.
Bachowskie kompozycje religijne opierają się na chorale protestanckim, będącym głównym źródłem
inspiracji kompozytora. Przykładem niech będzie chorał M. Lutra „Ein feste Burg ist unser Gott”
(Warownym Grodem jest nasz Bóg), będący bazą Kantaty BWV 80 o tym samym tytule lub chorał
„O Haupt voll Blut und Wunden” (O głowo, coś zraniona), który pięciokrotnie pojawia się w Pasji
św. Mateusza w coraz to innej harmonizacji, a piękny chorał „Jesu, meine Freude” (Jezu, ma radości)
słyszymy w chóralnym motecie BWV 227.
J. S. BACH od 1723 r. do końca życia, przez 27 lat piastował urząd kantora przy kościele św. Tomasza
w Lipsku. Jednym z jego obowiązków było pisanie kantat (utworów wokalno-instrumentalnych) na
każdą niedzielę roku liturgicznego i każde święto religijne oraz przygotowanie zespołu do ich
wykonania. Z ponad 300 kantat, które napisał BACH w swoim życiu zachowało się 200 pozycji.
Kantaty wykonywane były podczas nabożeństw. Ich podstawę stanowiły teksty biblijne i melodie
chorałowe.
Na święta kościelne takie jak Boże Narodzenie, Wielki Piątek czy Wielkanoc tworzył dzieła
szczególnie doniosłe i uroczyste – oratoria i pasje.
Boże Narodzenie 1734 r. BACH uświetnił utworem „Weihnachtsoratorium” opowiadającym
o wydarzeniach od narodzin Chrystusa do przybycia trzech mędrców. Jest to utwór cykliczny
obejmujący 6 kantat przeznaczonych na kolejne dni świętowania (3 dni świąt Bożego Narodzenia,
Nowy Rok, niedzielę po Nowym Roku, święto Trzech Króli).

J. S. BACH był tytanem pracy. Znanych jest około 1000 utworów jego
autorstwa, a ile nieznanych? Tego nikt nie wie. Swoją twórczość
traktował jako służbę Bogu. Wyrazem tego były inicjały S.D.G. (Soli
Deo Gloria – Na Chwałę Bożą), które umieszczał na partyturach swoich
dzieł. Mimo choroby oczu, która doprowadziła do ślepoty pod koniec
życia nadal tworzył swą piękną, niezwykłą muzykę. Chorał „Przed Tron
Twój kroczę, Panie” uważany jest za ostatni, niedokończony utwór
BACHA zapisany przez jego ucznia Christopha ALTNICOLA, męża
ukochanej córki Elżbiety. BACH nie bał się śmierci – nie miała dla niego
grozy – jako dla wierzącego chrześcijanina była bramą do prawdziwego
życia. Zmarł w Lipsku 28 lipca 1750 r.
Hanna Tomaszewska

Czy wiecie, że:
- J.S.Bach przez całe życie był organistą zatrudnionym w różnych kościołach. Zachowane pierwsze
utwory organowe - Partity - wariacje na tematy chorałów kościelnych, datowane są na ok. 1700 r. Są
to bardzo trudne kompozycje, praktycznie nie do opanowania przez dzisiejszego, piętnastoletniego
ucznia - organistę.
- J.S.Bach był głęboko religijnym luteraninem i muzykę uważał za dar Boży oraz narzędzie mające
służyć przede wszystkim Jego chwale, dopiero potem nauce i estetycznej przyjemności.
-W przeważającej większości utwory organowe J.S.Bacha pisane były jako kompozycje do użytku
kościelnego. Kompozytor był świadom swojego geniuszu i był przekonany, że talent jest darem od
Pana Boga. Stworzył teologiczną koncepcję muzyki, która była artystycznym wyrażeniem modlitwy.
Kompozytor nie oddawał tych utworów do druku, co oznacza, że nie chciał na nich zarabiać.
- W utworach o tematyce religijnej używał stylistycznych środków wyrazu (tzw. figury retoryczne),
które stanowią pewien kod muzyczny obrazujący konkretne uczucia.
- Twórczość J.S.Bacha jest kamieniem milowym w historii muzyki. Wielu muzykologów dzieli czas na
dwa okresy "przed Bachem" i "po Bachu"
-Dorobek,który się zachował to: 200 kantat kościelnych, 24 kantaty świeckie, 7 motetów, 12 mszy,
(fragmentów cykli mszalnych i magnifikat), 3 pasje, 2 oratoria, 189 chorałów w opracowaniu na
czterogłosowy chór, 86 pieśni (arii i jeden quodlibet), 247 utworów organowych, 222 utwory
klawesynowe, 6 utworów na lutnię, 7 kanonów, 71 utworów orkiestrowych oraz 2 inne dzieła
(Musikalisches Opfer, Kunst der Fuge),
-Muzyka J.S.B. stanowi kulminację rozwoju muzyki kościoła luterańskiego. W 1929r. biskup Szwecji
Nathan Söderblomging nazwał muzykę Jana Sebastiana Bacha "piątą ewangelią".
-J.S.B. był człowiekiem ubogim. Zostawił po sobie bardzo niewiele przedmiotów/pamiatek, jednak
doskonale zachowały się książki. Wśród 81 tomów znalazły się prace teologów reformacyjnych, w tym
„Nasza Parafia” grudzień 2016 roku
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wiele prac dr. Marcina Lutra oraz
Biblia.
-Dla Bacha Biblia była źródłem
dostarczającym teksty do kantat.
W
zachowanym
egzemplarzu
podkreślone
zwroty,
wykonane
własnoręcznie
komentarze
na
marginesach i poprawione błędy
druku w tekście, świadczą o bardzo
uważnej analizie Pisma Świętego. Teksty, które komentował i zaznaczał, budowały i wzmacniały
wiarę kompozytora. W jego utworach, można bez problemu odgadnąć źródło natchnienia. Bach był
twórcą barokowym dla którego Słowo pochodzące z Biblii stanowiło największe dobro.
-Jedną z najbardziej fascynujących współcześnie prób powiązania muzyki Bacha ze światem nauki
stanowi książka amerykańskiego fizyka i informatyka Douglasa R. Hofstadtera Gödel, Escher, Bach:
An Eternal Golden Braid z roku 1979, w której autor zestawia myśl wielkiego matematyka i logika
Kurta Gödela (1906–1978) z artystycznymi wizjami holenderskiego malarza i grafika Mauritsa
Cornelisa Eschera (1898–1972) oraz muzyką Jana Sebastiana Bacha. Ich dzieła wiąże ze sobą
poprzez odwołanie się do programu komputerowego Quine, do struktur DNA i do biologii
molekularnej. Sam Jan Sebastian Bach nie przypuszczałby zapewne, jak dalece jego muzyka sięga
podstaw nauk ścisłych...
Emilia Dziubińska i Małgorzata Weigle

Jerzy Platajs
Zbrodnia katyńska
Zeznania świadków przed polskimi sądami
wojskowymi (1943-1946)
Wydanie: 2016
Autor: Jerzy Platajs
Wydawca: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Typ oprawy: twarda
Jerzy Platajs — nasz parafianin, historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik
Wydziału Zagranicznego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
zajmujący się m.in. sprawami związanymi z upamiętnianiem ofiar zbrodni katyńskiej.
Autor artykułów naukowych o tematyce katyńskiej.
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„Książka dotyczy mało znanej kwestii przesłuchań przed polskimi sądami wojskowymi w Wielkiej
Brytanii byłych polskich jeńców wojennych, ocalałych z zagłady trzech obozów specjalnych NKWD
ZSRR — w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Dokumentacja ta ma wciąż istotna wartość
źródłową dla badań szeregu aspektów dobrze już rozpoznawalnej tematyki genezy zbrodni katyńskiej.
Dla życia codziennego w obozach specjalnych (kadra obozowa, warunki internowania, dzień
powszedni jeńca obozów specjalnych, wydarzenia nietypowe, zachowanie jeńców itp.) jej znaczenie
uznaję za wręcz kluczowe. Jej pojawienie się na polskim rynku księgarskim niewątpliwie będzie
wydarzeniem”.
prof. dr hab. Wojciech Materski
***
„Wartość merytoryczna książki jest znaczna. Autor wykazał się bardzo dobrym rozeznaniem
w problematyce zbrodni katyńskiej, dokonał odpowiedniego wyboru dokumentów, ich rzetelnego,
merytorycznego i redakcyjnego opracowania”.
prof. dr hab. Jan Sziling
***
W 2010 roku, Jerzy Platajs odnalazł w Instytucie Hoovera w USA protokoły zeznań ocalałych 26.
więźniów sowieckich obozów specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w ZSSR.
Nigdy nieopublikowane relacje, zebrano w latach 1943-1946, a przechowywane były w niezbadanej
wcześniej przez historyków kolekcji Wiktora Sukiennickiego, który po wojnie pozostał w Wlk.
Brytanii i później przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Właściciel kolekcji był historykiem
i badaczem losów polskich jeńców więzionych na terenie ZSSR.
Jerzy Platajs przeczuwając, jak niecodzienne są te dokumenty, sfotografował je w celu ich
późniejszego zbadania. W kraju okazało się po konsultacji z Jolantą Adamską specjalistką
w dziedzinie spraw związanych z Katyniem, że tylko kilka z tych dokumentów było wcześniej
wykorzystanych w różnych wydawnictwach i w różnym okresie, a oryginały dużej części protokołów
znajdują się w Anglii, w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie,
przechowywane w różnych kolekcjach. „Sądzę, że historycy korzystający z tych zbiorów mogli mieć
styczność z pojedynczymi protokołami, ale z pewnością nie mieli okazji zapoznać się z nimi
w komplecie, a dopiero to daje możliwość poznania pewnego w miarę pełnego obrazu, jaki tworzą
zeznania” – mówił autor.
Dokumenty pokazują wiele szczegółów z życia codziennego jeńców w obozach NKWD, opisują dni
powszednie, kadry, nietypowe zdarzenia i zachowania współinternowanych. Większość protokołów
pochodzi z przesłuchań ocalałych więźniów przeprowadzonych przez polskie sądy wojskowe w Wlk.
Brytanii w 1943 roku, kiedy to świadkowie mieli na świeżo w pamięci zdarzenia czasu niewoli.
Zawarte tam informacje pozwalają na potwierdzenie wielu faktów, ale także rodzą wątpliwości wobec
innych znanych wcześniej historykom.
Książka uzupełniona została o wykaz nazwisk pojawiających się zeznaniach. W odrębnym spisie
autor wyliczył kilkaset osób, co do których – na podstawie innych źródeł – wiadomo, że zostały
wiosną 1940 r. wywiezione z obozów NKWD i zamordowane w Katyniu, Charkowie lub Twerze.
Publikacja zawiera też drugą listę, która liczy ponad 70 pozycji — to nazwiska osób niefigurujących
ani wśród ofiar Katynia, ani w spisie ocalałych. Zdaniem Jerzego Platajsa spis ten — stanowiący

dowód, że wymienione osoby trafiły do obozów NKWD — może być przyczynkiem do badania ich
losów i ustalenia, czy także one nie stały się ofiarami mordu katyńskiego.
Książka jest z pewnością niezwykle ważną pozycją dla osób interesujących się historią, niemal
zjawiskowym wydarzeniem, którego zawartość nie pozwala się od niej oderwać. Autor precyzyjnie
i w sposób przemyślany ułożył całość, sprawiając, że zawartość książki staje się przystępna nie tylko
dla historyków, lecz także dla przeciętnego czytelnika. Serdecznie tę pozycję Państwu polecam.
Adam Golański

Ekumeniczny przekład Starego Testamentu
W piątek 9 grudnia o godz. 18.30 w naszym kościele odbyła się szczególna uroczystość –
zakończenie ekumenicznego projektu translatorskiego – podczas której zaprezentowano
ostatni już tom przekładu Pisma Świętego – Księgi Prorockie. Uroczystość zbiegła się
zarówno z jubileuszem 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce, jak i ze zbliżającą się
rocznicą 500-lecia Reformacji.
Pierwsze prace nad obecnym przekładem ekumenicznym rozpoczęto z inicjatywy
Towarzystwa w Polsce 1995 r., kiedy Dyrektorem Generalnym Towarzystwa Biblijnego
w Polsce była nasza parafianka – p. Barbara ENHOLC-NARZYŃSKA. W pracach brały udział
zespoły tłumaczy i redaktorów z Kościołów tradycji katolickiej, prawosławnej
i protestanckiej – łącznie 11 Kościołów. Nad poprawnością językową czuwała do ostatniej
chwili zmarła niedawno znana polonistka – p. Krystyna DŁUGOSZ-KURCZABOWA. Zespoły
tłumaczy spotykały się wówczas pod Warszawą na dwudniowych zjazdach. Efektem tych
spotkań było wydanie w 2001 r. Nowego Testamentu i Psalmów. Teraz zaprezentowano już
ostatni z tłumaczonych tomów Biblii – Księgi Prorockie. Jest to bodaj jedyne takie
przedsięwzięcie na świecie!
W pracach początkowo brało udział ok. 30 osób, z czasem zaangażowanych zostało w to
dzieło aż 70. specjalistów, pracujących na co dzień w innych instytucjach. Prace wymagały
nie tylko dużego zaangażowania organizacyjnego, lecz także nakładów finansowych.
Dlatego zdecydowano o wydaniu Starego Testamentu w pięciu tomach: Pięcioksiąg, Księgi
Historyczne, Księgi Dydaktyczne, Księgi Prorockie i Księgi Deuterokanoniczne. Zmieniono
także system prac z dwudniowych na jednodniowe zjazdy – dla usprawnienia i podniesienia
ich efektywności.
Nowe ekumeniczne tłumaczenie z założenia ma służyć wszystkim zainteresowanym
osobom, a przede wszystkim chrześcijanom posługującym się językiem polskim, być
podstawą ekumenicznych rozważań, nabożeństw, dni biblijnych oraz sesji naukowych.
Dlatego czytelnicy spotkają się tu ze współczesnym, zrozumiałym językiem, a przypisy
zawierają jedynie konieczne informacje historyczne, geograficzne, zwyczajowe lub
lingwistyczne. Każda Księga poprzedzona jest jedynie zwięzłym wstępem.
Podczas uroczystości przedstawiono krótki rys historyczny przedsięwzięcia, wspomniano
zaangażowanych w dzieło, a nie żyjących już tłumaczy. Obecna Dyrektor Generalna –
p.Małgorzata PLATAJS (również nasza parafianka) – wręczyła odznaczenia dla zasłużonych.
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W dziele tłumaczenia wzięło udział wielu pracowników Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie, w tym nie żyjący już: ks. prof. Alfred TSCHIRSCHNITZ,
proboszcz Parafii E-A w Szczytnie, nasz były parafianin, oraz ks. bp Mieczysław CIEŚLAR,
proboszcz Parafii E-A w Łodzi i zarazem zwierzchnik Diecezji Warszawskiej.
Przez 14. ostatnich lat w konsultacjach kościelnych prowadzonych nad nowymi
przekładami Ksiąg Starego Testamentu z ramienia naszego Kościoła brał również udział
nasz obecny proboszcz – ks. dr Dariusz CHWASTEK.
Na spotkaniu obecnych było wielu przedstawicieli 11 Kościołów zaangażowanych w dzieło
tłumaczenia, w tym ks. bp emeryt Zdzisław TRANDA, ks. bp Marek IZDEBSKI, ks. Krzysztof
GÓRAL i ks. Michał JABŁOŃSKI z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego,
ks. dr Włodzimierz NAST i ks. Waldemar PREISS z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
czy ks. bp dr Edward PUŚLECKI z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.
Uroczystości wzbogacił pieśniami nasz chór parafialny pod dyrekcją p. Katarzyny
FOLGART, który przygotowała i wykonał 4 kolędy!
Uroczystość prowadził p. Andrzej KRUSIEWICZ. Całe wydarzenie było nagrywane przez
II Program Polskiego Radia.
Na zakończenie obecni zostali zaproszeni na poczęstunek w sali parafialnej.
Gorąco zachęcamy do zakupu nowego tłumaczenia Starego Testamentu – może być
pięknym prezentem pod choinkę.
Jolanta Janowska

Refleksje członka Komisji Konsultantów Kościelnych
Towarzystwo Biblijne w Polsce zaprezentowało swoje wielkie dzieło, za którym kryje się gigantyczna
praca, poświęcenie i oddanie wielu osób, które pracowały nad przekładem Starego Testamentu. Po
kilkunastu latach żmudnej pracy, na którą składały się najpierw tłumaczenia Ksiąg, następnie ich
redakcja oraz czasochłonne konsultacje kościelne, widzimy dzisiaj ich owoc. Jest w tym dla mnie coś
symbolicznego, ponieważ to wszystko dzieje się w roku jubileuszowym – 500-lecia Reformacji,
która w sposób bezprecedensowy dowartościowała znaczenie Biblii: jej rangę w życiu chrześcijan,
w Kościele oraz w teologii. Wymownie pisali o tym autorzy Formuły Zgody – ostatniej Księgi
wchodzącej w skład Ksiąg Wyznaniowych Kościoła Luterańskiego (KWKL): Wierzymy, nauczamy
i wyznajemy, że jedyną regułą i normą, według której powinno się oceniać i osądzać wszystkie nauki
i wszystkich nauczycieli, nie może to być żadna inna, jak tylko prorockie i apostolskie pisma Starego
i Nowego Testamentu (KWKL, s. 397).
Tak się złożyło, że miałem przywilej uczestniczyć w pracach grupy konsultantów kościelnych przez
całe 14 lat – począwszy od jesieni 2002 roku, gdy zostałem oddelegowany przez nasz Kościół do
Komisji Konsultantów Kościelnych.
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Patrząc wstecz na te kilkanaście minionych lat współpracy z Towarzystwem Biblijnym w Polsce,
mam poczucie ogromnej satysfakcji, że było mi dane dołożyć swoją cegiełkę do tego ambitnego
przedsięwzięcia i zarazem epokowego przedsięwzięcia, jakim jest przekład wszystkich Ksiąg
składających się na Stary Testament. Praca konsultanta kościelnego zapewne pozytywnie wpłynęła na
moją formację intelektualno-duchową – pracowałem przecież w ekumenicznym gronie. Miałem
okazję poznać wiele interesujących osób zajmujących się biblistyką, reprezentujących te Kościoły,
które włączyły się do prac nad tłumaczeniem i konsultowaniem nowego przekładu. Nie jeden raz
prowadziliśmy ożywione rozmowy na tematy tak teologiczne, jak i stricte kościelne wywołane
konsultowanym właśnie fragmentem.
Doświadczenie obcowania z tekstami biblijnymi, które niemal na moich oczach były przekładane na
rodzimy język, jest niepowtarzalne i bezcenne. Zwłaszcza dla protestanta, dla którego wiele – by nie
powiedzieć: wszystko – zaczyna się i kończy się na Biblii, która przynosi żywe Słowo Boga. Mając
świadomość, że obcujemy z tekstami biblijnymi, pracowaliśmy z pokorą i oddaniem. Wydaje mi się,
że zrobiliśmy wszystko, co w naszej (ludzkiej) mocy, by czytelnicy nowego, ekumenicznego
przekładu zyskali optymalną pod wieloma względami edycję pism Starego Testamentu.
Myślę, że to jest niezwykle ważne, a nawet konieczne, ponieważ obecnie na naszych oczach
rozgrywa się swoista rewolucja medialna. Jednym z jej najbardziej jaskrawych efektów jest powolna,
ale skuteczna zmiana wyobraźni ludzi. Skutkiem czego inaczej – bo np. przez pryzmat reklamy czy
wideoklipów – patrzy się współcześnie na otaczający nas świat i nasze własne życie. Taka stopniowa
przemiana wyobraźni nie jest bez znaczenia, ponieważ sprawia, iż człowiek nieco inaczej czuje,
kojarzy i myśli.
Tymczasem praktyka życia kościelnego ukazuje, iż pod względem językowym bez reszty tkwimy
w starym modelu i posługujemy się klasycznymi (tradycyjnymi) środkami komunikacji. Jednym
z najbardziej elementarnych środków komunikacji jest słowo pisane i mówione, bez którego
niewyobrażalne wydaje się zarówno uprawianie teologii, jak i funkcjonowanie w życiu kościelnym.
Zwłaszcza na płaszczyźnie sakralnej trudno byłoby się obyć chrześcijanom (a zwłaszcza
protestantom) bez tekstów biblijnych, które stanowią przede wszystkim podstawę dla zwiastowania
Słowa Bożego. Ponieważ nie zanosi się na to, by ten stan rzeczy w najbliższym czasie – jeśli
w ogóle! – miał się zmienić, wydaje się, że ze wszech miar warto nieustannie podejmować wysiłki,
które pozwolą przybliżyć współczesnym ludziom teksty biblijne oraz mądrość i aktualność Biblii.
Mam świadomość, że stawka naszych prac i wysiłków była niezwykle wysoka: bliski tekstom
źródłowym przekład, który zarazem uwzględnia wrażliwość współczesnego czytelnika i zachowuje
standardy polszczyzny, jest na wagę złota: wszak lektura Biblii oraz słuchanie jej w społeczności
kościelnej otwiera przed nami wymiar Słowa Bożego, w którym walory poznawcze
i wspólnototwórcze ściśle łączą się z tym, co najważniejsze – z wymiarem zbawczym!
W XVI w. Reformacja zwróciła szczególną uwagę na myśl Apostoła Pawła i Ewangelisty Jana,
którzy zgodnie głosili, że Jezus Chrystus jest centrum Pisma Świętego i żywą zasadą jego
interpretacji. W ten sposób Biblia stała się dla protestantów miarodajnym źródłem wiary i życia
chrześcijańskiego. Co więcej, do dzisiaj Biblia jest źródłem, sędzią i probierzem religijnego
myślenia, zwiastowania (głoszenia Dobrej Nowiny) i etyki chrześcijańskiej.
Pismo Święte jest świadectwem o zbawczym działaniu Boga w historii ludu izraelskiego oraz
w osobie Jezusa Chrystusa. A zatem Biblia stanowi dokument o samoobjawieniu się Boga, który chce
być poznany jako Zbawiciel człowieka i świata. Autorytet Biblii, jej prawo kształtowania wiary,

nauki i życia wierzących, pochodzi od samego Pana Boga. Obrazowo rzecz biorąc, Pismo Święte stoi
niejako ponad Kościołem (każdym Kościołem instytucjonalnym). To Kościół jest podporządkowany
Pismu, gdyż głównym autorem pisma jest Duch Święty, który budził wiarę w sercach starożytnych
pisarzy, następnie apostołów i słuchaczy apostolskiego świadectwa o Jezusie Chrystusie. Mimo, że
kanon Pisma Świętego powstawał i kształtował się w obrębie młodego Kościoła w I wieku n.e., to
jednak nie można powiedzieć, że był wynikiem świadomego działania tego Kościoła. Duch Święty,
który ożywia Kościół nie pozwolił w dobie Ojców Kościoła (od II do V wieku n.e.), aby ów Kościół
postawił swój autorytet ponad apostolskie pisane świadectwo o Jezusie Chrystusie. A zatem autorytet
Pisma Świętego nie zależy od autorytetu Kościoła. Jest wręcz odwrotnie, w związku z czym to
Pismo musi kształtować wiarę i życie ludzi Kościoła. Od czasów Reformacji aż do dzisiaj
protestanci podkreślają obowiązującą zasadę, którą można sprowadzić do poręcznej tezy: ważne jest
jedynie Pismo, a w nim Jezus Chrystus (sola scriptura i solus Christus). A zatem wszystkie artykuły
wiary albo nauki poszczególnych Kościołów wypływać mogą jedynie z Biblii, a ich treść powinna
być zgodna z poselstwem biblijnego Słowa (por. Gal 1, 8).
Biblia jest normą wiary i życia Kościoła. Interpretuje ją Duch Święty, a dzieje się to w Kościele:
społeczności ludzi wiary. I dopiero w ten sposób formułowane są obowiązujące w Kościołach
(ewangelickich) przekonania i poglądy. Ta nieustanna reinterpretacja treści wiary opartej na Słowie
Bożym powinna skłaniać człowieka do zadawania sobie wciąż na nowo pytań, o co tak naprawdę
chodzi nie tylko w historiach biblijnych, ale i w naszych osobistych historiach. Teksty biblijne są
przecież po to, by uruchamiać relacje między ludźmi. Są po to, by ludzie mogli odnajdywać w nich
siebie samych.
Zatem podkreślmy, że do czytania Pisma Świętego zobowiązani są wszyscy chrześcijanie. Jest tak,
ponieważ wiara wypływa ze słuchania Słowa Bożego (Rz 10, 17). Przez czytanie i słuchanie Pisma
Świętego dokonuje się przyswojenie owocu zbawczego czynu Boga w Jezusie Chrystusie. Podobnie
jak męka, Krzyż i śmierć Jezusa Chrystusa, tak również zwiastowanie Ewangelii jest zbawczym
wydarzeniem w życiu człowieka.
Po swoich doświadczeniach nabytych w ramach zespołu konsultantów kościelnych, którzy zajmowali
się tekstami wchodzącymi w skład Starego Testamentu, mogę z całą mocą potwierdzić, że Biblia to
księga stale żywa i aktualna, o tej samej wartości dla ludzi o różnym stopniu wykształcenia,
w różnym wieku, różnych ras i czasów. Kto szuka w niej prawdy i duchowego pokrzepienia, ten
zawsze znajdzie to, czego mu potrzeba.
Mam nadzieję, że nowy, ekumeniczny przekład samym sobą będzie inspirował i skłaniał do myślenia
oraz wychodził naprzeciw tym osobom, które dotąd uważały, że Biblia jest mało zrozumiała… i lepiej
pozostawić ją specjalistom. Myślę, że jest wręcz odwrotnie: teksty biblijne oddają całą złożoną
sytuację egzystencjalną człowieka. Dosłownie: możemy w niej odnaleźć całe nasze życie –
wydarzenia przeszłe i obecne. Bynajmniej nie jest przeznaczona tylko dla specjalistów badających jej
język, sposób powstawania albo poszukujących najrozmaitszych interpretacji. Biblia daje coś
nieporównanie więcej: konfrontuje nas z opowieścią o miłości Boga do człowieka, o ludzkich
zdradach i powrotach do Niego, o wierności Najwyższego, który nie zamierza z nas, ludzi
zrezygnować. Chcąc ten kapitał sobie przyswoić, potrzeba jednak wiary!
A wiara zaczyna się właśnie od tego, że za pośrednictwem tekstów biblijnych Bóg wypowiada do
człowieka, do nas, swoje Słowo, ponieważ nas szuka – próbuje dostać się do naszego świata. Nie jest
przypadkiem, że najważniejsze przykazanie w Starym Testamencie zaczyna się od słów: „Słuchaj
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Izraelu”. Podobne wezwanie wypowiada Jezus za pośrednictwem Ewangelii św. Marka: „Kto ma
uszy ku słuchaniu, niechaj słucha” (Mk 4, 9).
Gdy więc zdecydujemy się na sięgnięcie po Biblię (w takiej czy innej edycji), powinniśmy pamiętać
słowa, które rozległy się z gorejącego krzewu i były adresowane do Mojżesza: zdejm z nóg sandały
swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą (2 Mż 3, 5b). Doskonale rozumiał to Roman
BRANDSTAETTER, który od swojego dziadka otrzymał taki oto testament:
Będziesz czytał Biblię nieustannie. (...) Będziesz ją kochał więcej niż rodziców (...), więcej niż mnie
(...). Nigdy się z nią nie rozstaniesz (...). Gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie
książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi (R.
Brandstaetter, Biblio, Ojczyzno moja, [w:] Krąg biblijny i franciszkański, Warszawa 1981, s. 223).
Mam nadzieję, że nowy ekumeniczny przekład Biblii sprawi, że usłyszymy Boga, który stale
przychodzi do nas i mówi w swoim Słowie, które zostało nieodłącznie zostało związane z tekstami
pisanymi! Mam nadzieję, że nowe tłumaczenie Pisma Świętego pozytywnie wpłynie na rozwój
duchowy i intelektualny, przynosząc wiele odkryć i inspiracji.

ks. Dariusz Chwastek

35. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego
Tegoroczną rocznicę wprowadzenia Stanu
Wojennego,
poprzedziły
liczne,
niezwykle
zjawiskowe
wypowiedzi
osób
związanych
z opozycją, które pośrednio i bezpośrednio
wychwalały Stan Wojenny i jego autorów, ba nawet
ukazywały go niemal jako (sic!) wydarzenie
kulturalne. Ten „kulturalnie” wprowadzony nocą 13.
grudnia zamach stanu, był gwałtem na Konstytucji
i ówczesnym prawie oraz doprowadził do
internowania i aresztowania tysięcy osób, również
nielicznych partyjnych „konkurentów” związanych
z komunistyczną władzą. Ponad sto osób zginęło,
pobito ich na śmierć, zastrzelono lub zamordowano
w „nieznanych okolicznościach”.
Członkowie
naszego
Kościoła,
także
doświadczyli tego „kulturalnie wprowadzonego”
zamachu na prawa człowieka i obywatela. Najbardziej znaną ofiarą komunistycznych
oprawców był Joachim Gnida, górnik-ewangelik z kopalni „Wujek”.
„Nasza Parafia” grudzień 2016 roku
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Chciałbym Szanownym Czytelnikom przypomnieć tę postać nie tylko z powodu
niedawnych budzących moje obrzydzenie wypowiedzi wielu osób, ale także po to, że takie
wspomnienie i pamięć mu się należą.
Joachim Gnida urodził się 05.01.1953 roku. Jego matka Helena z domu Gałuszka
pochodziła z Orzesza, ojciec Eryk — z sąsiedniego Bełku. Joachim urodził się
w Mikołowie, później jego rodzice przeprowadzili się do Tychów. Tam skończył
podstawówkę, a szkołę zawodową w Piotrowicach. Pracę podjął w tamtejszym Famurze,
jednak szybko przeniósł się na kopalnię Wujek, bo tam były lepsze zarobki. W 1976 roku
ożenił się z 19-letnią Renatą, z którą zamieszkał w Halembie. Po dwu latach urodziła im się
córeczka Ola.
„Joachima widziałem raz w życiu” — wspominał ks. Jan Gross — „Był poprzez
matkę spokrewniony z moją żoną. Kilka miesięcy przed jego śmiercią byliśmy wspólnie na
jakiejś uroczystości rodzinnej, z której odwoził nas samochodem do domu. Sam nam to
zaoferował. Wydał mi się wówczas bardzo sympatycznym i szczerym młodym
mężczyzną”.
Joachim rzeczywiście był spokojnym, ciepłym i pracowitym człowiekiem bez
nałogów. Szeregowym związkowcem, odznaczonym w Barbórkę 1981 roku brązowym
medalem zasłużonego górnika. Górnicy z „Wujka” zachowali się jak należy i nie uznali
bezprawnego Stanu Wojennego. We wtorek 15 grudnia, jak opowiadała jego żona Renata,
Joachim przyszedł po pracy i powiedział, że nie wie, czy następnego dnia wróci z pracy do
domu. 16. grudnia górnicy zarządzili strajk, a milicjanci zaczęli do nich strzelać.
Okoliczności śmierci Joachima Gnidy nie są znane. Znaleziono go rannego w głowę,
w pobliżu bramy kopalni. Milicyjna kula celnie trafiła go w głowę, Joachim miał
przestrzelony mózg i nie miał najmniejszych szans na przeżycie. Górnicy zanieśli go do
punktu medycznego, a później karetka zawiozła go do szpitala w Ochojcu, w którym
kilkanaście dni leżał i gdzie zmarł 2 stycznia na trzy dni przed swoimi 29. urodzinami.
Rodzina postanowiła pochować go na ewangelickim cmentarzu w Mikołowie. Dzień przed
zaplanowanym na 7 stycznia pogrzebem, ówczesnego proboszcza ewangelickiej parafii św.
Jana ks. Jana Grossa odwiedziło dwóch panów z SB. W rozmowie brał udział ówczesny
naczelnik miasta Zygfryd Machnik. „Esbecy bali się, że górnicy ją (trumnę) wezmą i wyjdą
z nią na miasto. Władza bała się takiej manifestacji” — wspominał ks. Jan Gross. „Kiedy
esbecy powiedzieli, że chcieliby, aby trumnę przenieść prosto z kaplicy do grobu, Machnik
uderzył pięścią w stół i powiedział, że to on rządzi miastem i pogrzeb ma się odbyć
normalnie” — wspominał ks. Gross. Podczas uroczystości żałobnych kościół był pełen
ludzi. „Dowiedzieli się, chociaż zabroniono nam wywieszenia klepsydr” — wspominała
kuzynka Joachima Jolanta Fajst — „I tak je powiesiliśmy, ale po kilku godzinach ktoś je
zerwał”. Podczas pogrzebu świadek widziała, jak nieznani jej mężczyźni robią zdjęcia.
„Nasza Parafia” grudzień 2016 roku
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Później zrozumiała, że to byli tajniacy. „Słyszałam, że za murem kościelnym cały czas stali
milicjanci z gotowymi do strzału karabinami” — opowiadała.
„Zauważyłem, jak w kościele jeden z mężczyzn trzymał w ręku »Trybunę
Robotniczą«, a pod nią miał magnetofon, na który wszystko nagrywał” — mówił ks. Gross.
„Esbecy nie nagrali jednak wypowiedzi ks. Cezarego Jordana, który w kaplicy nad trumną
przeczytał Psalm 39: „Rzekłem: Będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem.
Będę trzymał na wodzy usta moje, póki bezbożny stoi przede mną”. Spojrzałem wówczas na
towarzyszącego mi księdza Szurmana, on na mnie, ale esbecy chyba tego psalmu nie
zrozumieli” — przypuszczał ksiądz Gross. „Już po złożeniu trumny do grobu zasłabła
kuzynka Joachima. Trzeba było wezwać pogotowie. Telefony były wyłączone, więc moja
żona Krystyna pobiegła do milicyjnej suki stojącej w pobliżu kościoła. Nie chcieli wezwać
lekarza, więc na nich tak nakrzyczała, że w końcu się zgodzili” — wspominał ówczesny
proboszcz mikołowskiej parafii.
Marzec 1982 roku przyniósł kolejną ofiarę tych wydarzeń, zmarła matka Joachima.
Reżimowe władze i opłacani przez nich bandyci z SB tak umilali życie rodzinie Joachima,
że jego żona Renata była zmuszona do emigracji i wyjechała z córką Olą do Niemiec.
Utrzymuje kontakty z rodziną, nigdy nie wyszła powtórnie za mąż.
Adam Golański
„Nasza Parafia” grudzień 2016 roku
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JUBILEUSZOWA BRAMA
Jubileuszowy, zbliżający się rok 2017 mobilizuje do specjalnego uczczenia 500-lecia
Reformacji. Na całym świecie przygotowywane są różne formy upamiętnienia wydarzeń,
które doprowadziły do tego, że współcześnie możemy cieszyć się wolnością słowa
i wyznawania własnych przekonań religijnych.
Dekada LUTRA, czyli dziesięć lat poświęconych przygotowaniom do tej wyjątkowej
rocznicy powoduje, że luteranie w różny sposób chcą zaznaczyć swoją tożsamość.
W naszej Parafii, w gronie Komitetu i Rady Parafialnej, od dłuższego czasu
zastanawialiśmy się nad trwałą formą podkreślenia znaczenia Reformacji. Jednym
z pomysłów jest koncepcja wybudowania obiektu przypominającego słynne drzwi kościoła
zamkowego w Wittenberdze.
Pomysł ten zainspirowany jest wydarzeniem sprzed kilku lat, którego autorem był
ks. Adam PILCH. Otóż przy okazji koniecznej wymiany naszych kościelnych drzwi nie
potrafiliśmy od razu wyrzucić tych starych, które służyły nam przez wiele lat. Przez
sentyment dość szybko zbudowano prowizoryczny stelaż i powstała nietypowa instalacja
o podwójnej symbolice. Podświetlone stare drzwi kościelne intrygowały przez dłuższy czas
przechodniów i ludzi oczekujących na przystanku.
Nowy obiekt ma być zintegrowany z planowanym, szerszym wjazdem na kościelną
posesję. Według projektu brama i ogrodzenie zostaną przesunięte o 5 metrów w głąb
działki. Dzięki temu stworzy się większa przestrzeń między jezdnią a planowaną,
poszerzoną bramą wjazdową. Zmiana ta ułatwi trudny manewr wjeżdżania na teren Parafii
oraz poprawi bezpieczeństwo i konieczną widoczność przy włączaniu się do ruchu
drogowego.
Na zewnątrz po prawej stronie od bramy powstanie reprezentacyjny półokrągły zaułek,
który może stać się wizytówką naszej Parafii. Głównym pamiątkowym elementem będzie
wkomponowane w nowy fragment ogrodzenia okno w formie JUBILEUSZOWYCH
DRZWI REFORMACYJNYCH.
Szklana tafla usytuowana jest w taki sposób, aby gość lub przechodzień mógł czytać teksty
na przezroczystej płaszczyźnie i jednocześnie z tej perspektywy widzieć w tle bryłę
kościoła. Efektem tej lokalizacji jest symboliczne spojrzenie na dzisiejszy kościół
z perspektywy Reformacji.
Aktualnie trwają prace przygotowujące całość inwestycji od strony technicznej.
Zaawansowane są już uzgodnienia drogowe i trwają rozmowy z wykonawcami.
Równolegle pracujemy z szerszym zespołem nad tekstami, które w wyważony sposób
przybliżą istotę Reformacji oraz ukażą wpływ wydarzeń sprzed 500 lat na życie człowieka
XXI wieku.
„Nasza Parafia” grudzień 2016 roku
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Projekt łączy w sobie dwa tematy: konieczność przebudowy wjazdu oraz uczczenie 500lecia Reformacji. Inwestycja ta będzie wiązała się ze sporymi wydatkami z uwagi na
przebudowę wjazdu ze względów bezpieczeństwa. Tą drogą zwracamy się do wszystkich
parafian i sympatyków Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie o finansowe
wsparcie tego przedsięwzięcia.
Małgorzata Weigle, Paweł Jung oraz
Rada Parafialna Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

Drodzy Czytelnicy,
kontynuujemy cykl krótkich informacji o miastach związanych z Reformacją w Niemczech.
Zachęcamy też do dzielenia się z nami wszelkimi ciekawostkami dotyczącymi Reformacji.
J. J.
===================================================
COBURG
To miasto posiada piękne stare miasto z urokliwymi uliczkami, wieżami, kościołami oraz
czterema zamkami. Nad miastem góruje wspaniały zamek i zarazem forteca obronna Veste
Coburg, jeden z największych i najlepiej do dzisiaj zachowanych grodów
średniowiecznych w Niemczech. Nazywany jest Koroną Frankonii ze względu na położenie
i owalny kształt. Podczas gdy w 1530 r. przez sześć miesięcy na zamku mieszkał skazany
na banicję Marcin LUTER, jego najbliższy towarzysz Filip MELANCHTON prezentował na
Sejmie Rzeszy słynne Confessio Augustana – luterańskie wyznanie wiary. O życiu LUTRA
na wygnaniu przypominają zarówno autentycznie urządzone pomieszczenia mieszkalne, jak
również kaplica, w której się modlił. Atrakcją jest naturalnej wielkości portret LUTRA
namalowany w 1575 r. przez Łukasza CRANACHA MŁODSZEGO. Obecnie zamek jest
siedzibą muzeum z kolekcjami malarstwa, druków, broni, zbroi i mebli.
Z zamku Veste prowadzi dzisiaj droga przez barokowy ogród ze zmieniającymi się osiami

widokowymi do rezydencji miejskiej – zamku Ehrenburg. Tutejsze pomieszczenia stanowią
całkowite przeciwieństwo protestanckiej skromności, czego przykładem jest wspaniała sala
Riesensaal z 28. potężnymi figurami atlasów. Gośćmi rezydencji bywały koronowane
głowy Europy, począwszy od pierwszego króla Belgii aż do brytyjskiej królowej Wiktorii.
DREZNO (DRESDEN)
Miasto w Wolnym Kraju Saksonii nazywane „Florencją nad Łabą”, bo urzeka jako
tworzące całość dzieło sztuki. Dzięki fascynującym budowlom, jak barokowy Dresdner
Zwinger, wspaniałym skarbom kultury oraz imponującym muzeom jest ulubionym celem
zainteresowanych kulturą turystów. Położony w pobliżu Park Narodowy Saksonia
Szwajcarska z niespotykanymi formacjami skalnymi oraz łagodne zbocza winnic w dolinie
Łaby zapraszają do obcowania z naturą.
Symbolem Drezna jest ewangelicko-luterański Kościół Marii Panny (Frauenkirche,
w skrócie Kościół Mariacki), znany na świecie wspaniały zabytek protestanckiej barokowej
sztuki sakralnej. Zniszczony na skutek bombardowań alianckich, został odbudowany
dopiero po upadku Muru Berlińskiego i otwarty w 2005 r. Z pomnika przeciw wojnie,
jakim ruiny były przez lata, przeistoczył się w symbol pojednania. Przed kościołem
obejrzeć można pomnik LUTRA.
W 1516 i w 1518 r. – rok po ogłoszeniu tez – LUTER zatrzymał się w Dreźnie. Na zlecenie
swojego zakonu odwiedził klasztor augustianów. Przyjęto go serdecznie, ale jego idee nie
znalazły zrozumienia u zakonników. Również książę rezydujący w Dreźnie odrzucił naukę
LUTRA, a w 1523 r. kazał skonfiskować wszystkie egzemplarze Biblii LUTRA na terenie
swojego kraju. Dopiero jego następca wprowadził reformację do Drezna, czego znakiem
oprócz Frauenkirche jest Kościół Marcina Lutra w dzielnicy Neustadt.
EILENBURG
Eilenburg należy do Via Regia („Królewska Droga”), która została wyróżniona jako
„Wielki Szlak Kulturalny Rady Europy”. Ta wyjątkowa rezydencja Wettynów w Saksonii
rozkwitła w średniowieczu przede wszystkim dzięki browarnictwu. Pomiędzy rokiem 1522
a 1545 LUTER zatrzymywał się wielokrotnie w tym zamożnym miasteczku. A ponieważ nie
gardził dobrymi potrawami, chętnie odwiedzał gospodę Zum Bären („Pod niedźwiedziem”)
i spotykał z innymi przywódcami Reformacji. Można zatem przypuszczać, że to właśnie
LUTER nazwał żartobliwie Eilenburg „błogosławionym zagłębiem smalcu”. Reformator
wygłosił liczne kazania w kościele św. Marii, na co istnieje wiele historycznych dowodów.
Dziś można zobaczyć zarówno kościół, jak i budowlę stojącą w miejscu dawnej gospody
„Pod niedźwiedziem”.
Oprócz miejsc związanych z reformatorem warto zobaczyć zamek Eilenburg z X wieku,
określany mianem „kolebki Saksonii” oraz muzeum w historycznych „Czerwonych
jeleniach”, co świadczy o tym, że do dzisiaj kultura i kulinaria łączą się ze sobą
niezmiennie.
„Nasza Parafia” grudzień 2016 roku
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CZEKAMY NA NAJWAŻNIEJSZE
Adwent
Troską spętani zmęczeni
Wykuwamy szary sens trwania
Czekamy na dzień nadziei
Na Gwiazdę Zwiastowania
Nachyla się niebo w Adwencie
Nad każdym dziełem stworzenia
Przytula nasz sukces i winę Zabiera do naprawienia
Złączeni dat rozdzielaniem
Błądząc i ciągle szukając
W ten czas jesteśmy razem
Siebie - Drugiemu podając
Małgorzata Matuszczak
***

Adwentowy czas
Czekamy z nadzieją w sercach
w ten mroźny dzień grudniowy
na przyjście Zbawiciela
na czas radości odnowy
Czekamy na miłość co serca
wypełni dziecięcym spokojem
a świat tak udręczony
obdarzy trwałym pokojem
Adwent czasem nadziei
tęsknoty oczekiwania
czasem modlitwy zadumy
i z Bogiem pojednania
Regina Sobik„
Nasza Parafia” grudzień 2016 roku
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Czy wiesz, że…?
Młody Marcin LUTER cierpiał na depresję, która przerodziła się w obsesję na punkcie
własnej grzeszności. Dręczyły go wyrzuty sumienia i przerażała wizja okrutnej kary za
swoje grzechy. Będąc zakonnikiem, Luter prowadził pobożny tryb życia – pościł więcej, niż
należało, spał mniej, niż potrzebował jego organizm, modlił się żarliwie. Mimo to bał się,
że Bóg nie wybaczył mu jego grzechów i czekają go za to męki w piekle.

Chrzty
W sobotę 10 grudnia 2016 r. odbył się Chrzest Weroniki Julii SURDACKIEJ –
córki MAGDALENY KRZEMIŃSKIEJ I WOJCIECHA SURDACKIEGO.

Z żałobnej karty:
1.) W czwartek 1 grudnia 2016 r. pożegnaliśmy śp. Elżbietę Janinę GOWOREK z
domu ARENDT, która zmarła 19 listopada br. w wieku niespełna 77 lat.
2.) W środę 23 listopada 2016 r. pożegnaliśmy śp. Halinę JASIŃSKĄ z domu
MATUSZEWSKĄ, która zmarła 18 listopada br. w wieku 91 lat.

Najserdeczniejsze życzenia składamy naszym Jubilatom:
Halinie SZKUDLARZ – 5.12
Marii WÓJTOWICZ – 10.12

Lilianie SZMIT – 24.12

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu łask Bożych
na kolejne lata życia.
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ROZDZIAŁ II
Marcin Luter na uczelni wyższej
Rodzinie Marcina Lutra zaczęło się na tyle dobrze powodzić, że rodzice postanowili dalej
go kształcić. Tata Jan bardzo chciał wysłać swojego pierworodnego syna na studia, po
których mógłby zarabiać dużo pieniędzy. Marcin miał zostać prawnikiem. W tym czasie
studiowanie było możliwe w kilku niemieckich miastach (Heidelberg, Erfurt, Kolonia,
Wuerzburg, Lipsk, Tybinga i Wittenberga). Największą i najbardziej znaną uczelnią był
Uniwersytet w Lipsku, jednak Marcin został wysłany do działającego w tym czasie już od
ponad stu lat, Uniwersytetu w Erfurcie. Na uniwersytecie tym w roku 1501 było
zgłoszonych 1314 studentów, których w tamtych czasach nazywano żakami.

Uniwersytet w Erfurcie tzw. Collegium Maius

W programie nauczania pierwszego stopnia
w czasie późnego średniowiecza było
siedem głównych przedmiotów, które
określano
jako
„Siedem
Sztuk
Wyzwolonych”. (łac. septem artes liberalesco oznacza: siedem umiejętności godnych
człowieka wolnego)
-Gramatyka (Wiedza, która uczyła poetów
i pisarzy prawidłowego mówienia i pisania)
Stare księgi w bibliotece Uniwersytetu w Erfurcie

-Retoryka (Nauka pięknego przemawiania)
-Matematyka (Nauka o wielkościach abstrakcyjnych)
-Arytmetyka (Nauka liczenia)
-Geometria (Nauka o wyobrażeniu przestrzeni)
-Muzyka (Wiedza o liczbowych zapisach znajdowania odpowiedniego tonu)
-Astronomia (Nauka prawiąca o ciałach niebieskich i ich ruchu)
Kończąc tę część edukacji
zostawało
się
Bakałarzem
(Bakkalaureat) i otrzymywało
tytuł Magister Artium (czyli
Mistrz
sztuk,
„Mistrz
przedmiotów”).
Marcin Luter skończył tę część
edukacji w 1502 roku i mógł
przystąpić do dalszej nauki.
Zgodnie z wolą rodziców zaczął
studiować kolejny poziom na
wydziale prawa.
rys. płaskorzeźby

Marcin był wesołym i towarzyskim żakiem. Jedna z płaskorzeźb w Erfurcie przedstawia
muzykującego Marcina Lutra w towarzystwie innych kolegów.
Nauka w dużych miastach do dziś sprawia, że młodzi ludzie odwiedzają rzadko swoje
rodzinne domy. Tak było również z Marcinem Lutrem. Możemy przypuszczać, że młody
student przyjeżdżał do domu tylko na święta Bożego Narodzenia i w czasie wakacji. Jak
pokonywał drogę między Erfurtem a Mansfeld? Odległość ta wynosi ponad 80 km. Trzeba
wiedzieć, że nie było wtedy samochodów ani pociągów! Podróżowało się konno lub pieszo,
czyli taka wyprawa mogła trwać nawet 2-3 dni!

Rycina przedstawiająca siedem sztuk

Latem 1505 roku, a dokładnie 02 lipca Marcina Lutra w drodze spotkała straszliwa burza.
Stało się to niedaleko Erfurtu w szerokiej dolinie z małymi jeziorami, na otwartej,
niezalesionej przestrzeni, gdzie nie mógł znaleźć żadnego schronienia. Wtedy zaczął
modlić się żarliwie i przysiągł, że jeśli przeżyje szczęśliwie tę nawałnicę — zostanie
mnichem!

foto- dolina z jeziorami

Dziś możemy pomyśleć, że dla młodego Marcina zdarzenie to musiało być ogromnym
przeżyciem. Drogę przemierzał samotnie i mimo, że nikt inny tego nie słyszał, dotrzymał
słowa złożonego Panu Bogu. Postanowił porzucić opłacane przez ojca studia prawnicze.
Przyjaciele i przede wszystkim rodzice byli bardzo rozczarowani. Tata Jan przeznaczył
przecież sporo pieniędzy na edukację syna z nadzieją, że kiedyś Marcin jako dobrze
sytuowany prawnik zajmie się starszymi, spracowanymi rodzicami. Decyzja Marcina była
dla nich wielkim zaskoczeniem. Życie mnicha to przecież wyrzeczenie się pracy
zarobkowej. To ciężka praca i życie w ubóstwie!

foto- kamień upamiętniający zdarzenie

