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SŁOWA O   SŁOWIE

Może historia znów zatacza koło, 
a my czekamy, że Jezus przyjdzie 
z hukiem błyskawic, pokaże wresz-
cie swoją moc, zniszczy grzech 
i tych wszystkich, co się nie chcieli 
nawrócić, choć tyle razy mieli szan-
sę – wszelkich złoczyńców, oszu-
stów i   złodziei wyśle do piekła, 
gdzie będzie „płacz i zgrzytanie 
zębów” – a my wreszcie się odkuje-
my i zasiądziemy na wielkiej uczcie 
zwycięzców?

Pierwsza Niedziela Adwentu, 
pierwsza świeca na adwentowym 
wieńcu, pierwszy dzień nowego roku 
kościelnego. Refl ektowanie historii 
zbawienia zatoczyło koło i znów roz-
poczynamy od nowa – od oczekiwa-
nia na przyjście Jezusa Chrystusa. Za 
cztery tygodnie będziemy świętować 
jego narodzenie, potem objawienie, 
a za niespełna trzy miesiące znów 
będziemy przypominać cierpienie 
i  śmierć, zmartwychwstanie i  wnie-
bowstąpienia, a potem zesłanie Du-
cha Świętego i rozwój Kościoła. I je-
śli Bóg pozwoli, za rok, w Niedzielę 
Wieczności, zepniemy klamrą wy-
darzenia, by wejść w kolejny adwent 
i kolejne doświadczanie Bożego dzie-
ła względem człowieka, od początku 
do końca. A dziś wchodzimy w ad-
went 2015 roku z tekstem biblijnym, 
który nie opisuje ani początku, ani 
końca historii zbawienia. Sytuuje się 
mniej więcej pośrodku. Może się to 
wydać dziwne, ale do rozważenia na 
dziś Kościół wyznaczył słowo, które 
jest tekstem liturgicznym w Niedzie-
lę Palmową.

To rzecz jasna nie jest przypadek. 
Zresztą atmosfera towarzyszącą wy-
darzeniom Niedzieli Palmowej oraz 
adwentu jest bardzo zbliżona. I tu 
i  tam podobne oczekiwanie na wy-
zwolenie. I w jednym i drugim przy-
padku radość z nadejścia Mesjasza 
i  głęboka nadzieja na zwycięstwo. 

Stąd też liturgia, wezwania, a nawet 
pieśni śpiewane w Niedzielę Palmo-
wa i w adwent są do siebie bardzo 
zbliżone. Ale trzeba też dodać, nie-
stety, że jak podobne są radości i na-
dzieje, tak i rozczarowania i tu i tam 
są niemal takie same.

W Niedzielę Palmową ludzie 
rwali gałązki z drzew i spontanicznie 
kładli przez Jezusem wjeżdżającym 
na oślicy do miasta. Witano go jak 
króla, który miał wreszcie uwolnić 
lud izraelski spod rzymskiej oku-
pacji. Przez chwilę Jezus był idolem 
wszystkich. Zauważali to nawet jego 
najwięksi przeciwnicy – faryzeusze, 
którzy z rezygnacją mówili: – Widzi-
cie już nic nie wskóramy, cały świat 
poszedł za nim. (por. J 12,19). Kil-
ka dni później ten sam tłum wołał: 
– Ukrzyżuj go!

Historia lubi się powtarzać. Jesz-
cze przed narodzeniem Jezusa Ży-
dzi bardzo emocjonalnie przeżywali 
oczekiwanie na Mesjasza, czyli swój 
pierwszy adwent. Trwa on dla nich 
do dziś. Wtedy jednak napięcie wy-
dawało się o wiele większe. W zbio-
rowej świadomości żyły zapowiedzi 
proroków o nadejściu Mesjasza, lu-
dzie doświadczali ucisku, związane-
go z rzymską okupacją, co chwilę po-
jawiał się jakiś duchowy przywódca 
obwołujący się Mesjaszem. Można 
było wyczuć atmosferę oczekiwania. 

ks. Marcin Orawski

Czekanie na odkupienie czy na rewanż? 

(1) A gdy się przybliżyli do Jero-
zolimy i przyszli do Betfage, na 
Górze Oliwnej, wtedy Jezus po-
słał dwóch uczniów, 
(2) mówiąc im: Idźcie do wioski, 
która jest przed wami, a wnet 
znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę 
z nią; odwiążcie i przywiedźcie 
mi je. 
(3) A jeśliby wam kto coś rzekł, 
powiedzcie: Pan ich potrzebuje, 
a on zaraz puści je. 
(4) A to się stało, aby się spełniło, 
co powiedziano przez proroka, 
mówiącego: 

(5) Powiedzcie córce syjońskiej: 
Oto Król twój przychodzi do cie-
bie łagodny i jedzie na ośle, źre-
bięciu oślicy podjarzemnej. 
(6) Poszli więc uczniowie i uczy-
nili, jak im rozkazał Jezus, 
(7) przywiedli oślicę i źrebię 
i włożyli na nie szaty, i posadzili 
go na nich. 
(8) A wielki tłum ludu rozpoście-
rał swe szaty na drodze, inni zaś 
obcinali gałązki z drzew i słali na 
drodze. 

 Mt 21,1–9
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w drodze do Emaus mówiło: – A my-
śmy myśleli, że on zbawi Izrael. Od 
początku do końca, nie tego się spo-
dziewali. Czuli się rozczarowani i do-
piero uczyli się prawdy, że wola Boża 
to nie zawsze wola ludzka. A sposób 
działania Boga jest często odmienny 
od sposobu działania ludzi.

Tam, gdzie ludzie oczekiwali ob-
jęcia rządów prawa, silnej ręki, nie-
złomnego przywództwa i ukarania 
wrogów, Bóg okazywał miłosier-
dzie i współczucie. Kiedy wołano: 
– Zniszcz naszych wrogów, uwolnij 
nas, pomścij, niech sprawiedliwości 
stanie się zadość za nasze cierpie-
nia i  upokorzenia, Jezus Chrystus 
mówił: – Módl się za nieprzyjaciół. 
Po czym sam uczynił to na krzyżu.

Dzisiaj, jako chrześcijanie, żyje-
my w czasach tzw. drugiego adwen-
tu. A więc oczekujemy na powtórne 
przyjście Jezusa Chrystusa na świat. 
Może więc to dobry moment by za-
stanowić się czego tak naprawdę 
oczekujemy? Jaki mamy obraz tego 
przyjścia? Może historia znów za-
tacza koło, a my czekamy, że Jezus 
przyjdzie z hukiem błyskawic, po-
każe wreszcie swoją moc, zniszczy 
grzech i tych wszystkich, co się nie 
chcieli nawrócić, choć tyle razy mie-
li szansę? Wszelkich złoczyńców, 
oszustów i złodziei wyśle do piekła, 
gdzie będzie „płacz i zgrzytanie zę-
bów”, a my wreszcie się odkujemy 

i zasiądziemy na wielkiej uczcie zwy-
cięzców.

Może i tak będzie. Nie wiem. Za-
uważam tylko, że gdy porównamy 
tego rodzaju oczekiwania, z postawa-
mi ludzi, którzy potem rozczarowali 
się Jezusem, to są one bardzo podob-
ne.  Nadzieja, że Stwórca skinieniem 
boskiego palca pokona wszystkich 
niegodziwców, a nas wreszcie do-
wartościuje postawi ponad wszyst-
kimi, stanowi tło wielu radykalnych 
postaw religijnych. Bóg przecież jest 
po naszej stronie, a nie po ich stro-
nie. – Bóg z nami. – Gott mit uns. – 
Allahu Akbar.

– Nasza wojna jest święta – mó-
wili nieraz chrześcijanie, Żydzi, mu-
zułmanie. – Zwycięstwo jest po na-
szej, a nie po ich stronie. – Hosanna, 
błogosławiony, który przychodzi 
w imieniu Pańskim! Tylko, że kiedy 
oczekiwany Mesjasz, zamiast twardej 
sprawiedliwości pokazuje miłosier-
dzie, zamiast wytracić wrogów, jest 
gotów cierpieć z ofi arami, zaczyna 
się rozczarowanie.

– To nie tak. Miał być sąd osta-
teczny. Oni mieli trafi ć do piekła. 
Ponieść zasłużoną karę. Czas łaski 
minął.

W pierwszy dzień adwentu war-
to to pytanie sobie postawić. Jakiego 
przyjścia oczekuję? Czy czasem nie 
buduję w sobie obrazu Bożego dzia-
łania, na mój wzór i podobieństwo? 

Czy własnego poczucia sprawiedli-
wości nie przypisuję Bogu? Czy był-
bym rozczarowany, gdyby Bóg zlito-
wał się nad tymi, których ja uważam 
za oszustów, złodziei, gorszycieli, 
wszeteczników i wszystkich, co po-
winni smażyć się w piekle?

Adwent to czas oczekiwania. To 
od nas jednak zależy, czy powieli-
my błąd mieszkańców Jerozolimy. 
Czy i  nasze oczekiwanie zmieni się 
w rozczarowanie, tylko dlatego, że 
pomyliliśmy nasze sny o potędze 
i chwale z Bożymi planami miłosier-
dzia i łaski. Adwent to też czas ra-
dości. Nie z tego, że Bóg zaprowadzi 
wreszcie sprawiedliwość i winni po-
niosą karę, lecz z faktu, że jak pisze 
apostoł Paweł: – Bóg w Chrystusie 
świat z sobą pojednał, nie zaliczając 
im ich upadków, i powierzył na sło-
wo pojednania. Wszystko po to, aby: 
– Bóg był wszystkim we wszystkim. 
(1. Kor. 15,28)

Zapewne Boże działanie i Boża 
wola nieraz nas zaskoczą. Z pewno-
ścią Boże miłosierdzie sięgnie tam, 
gdzie my nie bylibyśmy w stanie so-
bie tego nawet wyobrazić.  Bez wąt-
pienia Boża łaska jest w stanie objąć 
niejednego człowieka, którego inni 
mieliby ochotę wysłać na zasłużone 
potępienie. Od nas zależy czy Bożym 
miłosierdziem poczujemy się rozcza-
rowani czy zbudowani.

Zakończyło się rozczarowaniem, a 
właściwie przyjście na świat Jezusa 
Chrystusa przeszło bez echa.

Bo nie tak miało być. Mesjasz, 
król, Zbawiciel, Syn Boży, nie może 
się rodzić w jakiejś jaskini czy szo-
pie. Nie takie były oczekiwania. Nic 
nie było takie, jakie być powinno. 
Ani w Betlejem ani w Jerozolimie. 
Boży Pomazaniec nie może rodzić 
się w stajni. Mesjasz nie może dać się 
ukrzyżować przez Rzymian, z który-
mi miał walczyć. Wszystko poszło 
nie tak.

Dzisiaj na te wydarzenia potrafi -
my popatrzeć z perspektywy histo-
rycznej i dokonać teologicznej refl ek-
sji nad takimi pojęciami jak Mesjasz, 
czy takimi wydarzeniami, jak naro-
dziny w Betlejem, triumfalny wjazd 
do Jerozolimy czy ukrzyżowanie. Nie 
zmienia to faktu, że nawet najbliżsi 
Jezusowi – na początku Maria i Jó-
zef, a później uczniowie – niemal bez 
ustanku doświadczali uczucia, że nie 
jest tak, jak się spodziewali.

Józef próbował uciekać od cię-
żarnej Marii. Uczniowie najpierw 
usiłowali skłonić Jezusa by nie szedł 
do Jerozolimy, bo tam może cze-
kać go pojmanie, a gdy się jednemu 
oberwało, że przemawia przez niego 
szatan, zaczęły się zdrady, zwątpie-
nia, wyparcia. W końcu nawet po 
zmartwychwstaniu dwóch uczniów 

ks. Marcin Orawski
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Jak co roku rozpoczynamy ad-
went. Kolejny w naszym życiu. 
Niby taki sam lub podobny, a jed-
nak inny. Pierwszy raz od wielu 
lat zastanawiamy się nad kondycją 
świata.  Zwykle niewiele obchodzą 
nas sprawy wielkiej polityki, a jesz-
cze mniej dalekie i obce konfl ikty. 
Jednak tym razem wielu z nas prze-
czuwa, że to się może nie skończyć 
gdzieś tam w Bejrucie, Izmirze czy 
Paryżu. Wielu chcąc nie chcąc  pyta 
samych siebie: a co jeśli to wydarzy 
się bliżej? Jeśli dotknie mnie i mo-
ich bliskich? Może powinienem, ale 
nie chciałbym zajmować się obala-
niem mitów i stereotypów dotyczą-
cych islamu. Jako ewangelicy, sami 
stajemy się często ofi arami ciem-

noty i zabobonu (zapytajcie cioci, 
sąsiadki, szwagra o obraz Madonny 
zakopany pod wejściem do kościo-
ła Pokoju, przed wejściem do każ-
dego ewangelickiego kościoła). Do 
dziś dla wielu polityków, urzędni-
ków nie istnieje coś takiego jak pa-
rafi a ewangelicka (jest ewentualnie 
gmina), kościół ewangelicki (prze-
cież każdy wie, że to zbór ewen-
tualnie kircha), a ksiądz może być 
co najwyżej pastorem, takim quasi 
księdzem. Tym bardziej właśnie nie 
wolno nam ulegać histerii stereoty-
pów i najzwyklejszych pomówień. 

Oczywiście, że terroryzm w Pa-
ryżu miał islamską twarz, ale nie 
o religię tu chodzi. Opaczne rozu-
mienie Koranu może prowadzić do 
wojny, ale przecież opaczne rozu-
mienie Biblii kończy się dokładnie 
tak samo. Nie mam wątpliwości, że 
religia jest tylko zasłoną, perfi dnie 
wykorzystywaną zasłoną do osią-
gnięcia celu. Rodzi się pytanie ja-
kiego celu? O co chodzi bandytom 
strzelającym do ludzi? Dlaczego nie 
potrafi my zrozumieć? I tu chyba 
pojawia się nasz największy lęk. 

Zewsząd zalewa nas hasło, że 
to wojna cywilizacji. Cywilizacji 
islamu i zachodniego świata. Taka 

Co poszło nie tak ? wojna toczyła się w Europie z prze-
rwami od VII do XVIII. Pozostało-
ścią po niej, poza mauretańskimi 
budowlami tu i ówdzie, jest rów-
nież dzisiejsza Bośnia, Kosowo, czy 
Albania. To kraje w większości mu-
zułmańskie, a jednak w 100% le-
żące w Europie. Albania należy do 
NATO, a Bośnia i Kosowo aspiru-
ją do Unii Europejskiej. Więc jeśli 
jest to wojna cywilizacji, to chyba 
jednak granica przebiega inaczej. 
Jak? Czy muzułmanie nie chcą 
bezpiecznie i dostatnio żyć? Naj-
pewniej chcą. Czy muzułmańskie 
matki chcą posyłać swe dzieci na 
wojnę? Najpewniej nie. Gdzie jest 
więc problem?

Przyczyn jest zapewne wiele, ale 
niestety komentujący wciąż szukają 
ich tylko na zewnątrz, zadając sobie 
pytanie co z tym islamem jest nie w 
porządku. Tymczasem rozwiązanie 
jest również po naszej stronie. Ko-
nieczne jest pytanie, co z nami jest 
nie w porządku?

Ostatnie 60 lat, kolejne poko-
lenia Europejczyków pod słusz-
nym hasłem: Nigdy więcej wojny, 
postanowiły stworzyć bezpieczny 
model życia, w którym kryterium 
ostatecznym jest dostatek i poziom 
życia. I to się teoretycznie mogło 
udać. Jednak okazało się, że wiara w 

wygodne życie, pełny brzuch i tzw. 
sprawiedliwość społeczną, jest nie-
wystarczająca i doprowadziła nasz 
kontynent do kompletnej alienacji. 
Europa nie ma ducha, nie ma tożsa-
mości, nawet wolność obywatelska, 
która wydawała się ideą niepodwa-
żalną, liczy się dziś tylko od wybo-
rów do wyborów. Czy zauważa ktoś, 
że dziś Europa nie wydaje na świat 
Willi Brandtów, Tomaszów Ma-
saryków czy Józefów Piłsudskich? 
Charyzmatycznych geniuszy poli-
tycznych, których idee przetrwały 
lata? Kto z nas wie jak nazywa się 
prezydent Czech, albo kto w Niem-
czech wie kim jest Andrzej Duda?

Agresywne odrzucanie świata 
niematerialnego przez polityków 
(Francja, Czechy, Holandia…) lub 
jego partykularne używanie do ce-
lów politycznych (Polska, Rosja…) 
zakończyło się tym, że gdy dziś lu-
dzie przepełnieni ideą- chorą, nie-
ludzką, zbrodniczą, ale ideą, stają 
naprzeciw, jesteśmy trochę bezrad-
ni. Ok. Teraz zadziałają służby bez-
pieczeństwa, państwa pokażą tro-
chę administracyjnej mocy, będzie 
chwila wytchnienia. Ale to nic nie 
zmieni. Jeśli będziemy chcieli żyć 
bezpiecznie, to stanie się to w poli-
cyjnych, zamkniętych krajach. Nie 
o to przecież chodziło.

ks. Tomasz Stawiak
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Jedyną obroną i siłą na przy-
szłość, może być silne poczucie 
wartości i tożsamości europejskiej 
opartej na umiłowaniu wolności. 
Wolności, która jednak nie jest 
wolnością od obowiązków.  Jeśli 
europejczycy, będą choć w połowie 
tak zaangażowani w wartości swo-
jego świata jak islamiści w swoje 
ideały, to nic nie będzie mogło roz-
bić siły zachodniej cywilizacji. Jeśli 
jednak Europa pozostanie na sta-
nowisku, że wolność, to obojętność 
na wszystko wokół co nie dotyczy 
mnie samego, to mamy problem. 
Tak jak śpiewał 30 lat temu Jacek 
Kaczmarski: wygrywa ten, który 
nie cofnie się przed wojną. Oczywi-
ście wojna jest ostatnią rzeczą jakiej 
życzyłbym sobie i światu, ale stwo-
rzenie takich społeczeństw, które 
dla wolności gotowe są wielkich 
poświęceń, to jest właśnie wyzwa-
nie. Jak przekonać współczesnego 
europejczyka, że wszystko co ma, 
czego się dorobił, nie jest raz na za-
wsze? Że czasem przychodzi czas, 
w którym warto tego bronić?

Czeski, katolicki ksiądz i fi lozof 
Tomasz Halik napisał do swoich 
politycznych przywódców, iż jeśli 
politycy i społeczeństwo nie cenią 
swej tożsamości, historii i za petro 

ruble gotowi są sprzedać wszyst-
ko, a wytłumaczą to obroną przed 
uchodźcami, to  może takie spo-
łeczeństwo powinno być zdobyte 
przez inną kulturę? Mocno i dobit-
nie. 

Mam niestety smutne wrażenie, 
że tym razem jakoś to nie będzie. 
Niepokoje zbliżą się do nas i dalsze 
już tylko zarządzanie Europą nie 
pomoże. Piłsudskiego i Masaryka 
na horyzoncie nie widać, a nie są 
nimi zapewne pobrzękujący szablą 
nacjonaliści. Jeszcze większy brak 
świadomości, pobudzanie strachu 
nic nie rozwiążą. Szansą jest uciecz-
ka do przodu. Jeszcze większa inte-
gracja i jeszcze większe zaangażo-
wanie obywatelskich społeczeństw 
w obronę wolności.  

I żeby było jasne. Mając na myśli 
nasze wspólne wartości, wcale nie 
upieram się na wartościach stricte 
chrześcijańskich. Mam raczej na 
myśli cały dorobek naszej zachod-
niej myśli, który ubieram w słowo 
wolność. Tylko cały czas nie wiem, 
czy europejczycy są tak naprawdę 
gotowi tego bronić. Bronić wła-
snym poświęceniem i własnym wy-
rzeczeniem, by nie musieć później 
przelewać własnej krwi.

ks. Tomasz Stawiak

MARCIN LUTER O ...

- edukacji

Reforma kościoła zapoczątkowana przez Marcina Lutra objęła nie tyl-
ko sferę religijną, ale także inne obszary życia człowieka, w tym eduka-
cję. Wynikało to z faktu, iż podstawowym postulatem programu refor-
my kościoła było wskazanie na bezpośredni charakter relacji człowieka 
z Bogiem. Wg Lutra tylko świadomy, dobrze wykształcony człowiek może 
stanąć przed Bogiem, gdy nadejdzie jego czas i trzeba będzie odpowie-
dzieć za swoje życie. Dlatego tak ważna jest edukacja wiernych, zakłada-
nie i utrzymywanie szkół oraz upowszechnianie nauki Pisma Świętego już 
wśród dzieci. 

 
W latach 1527-1528 Marcin Luter przeprowadził szereg wizytacji pa-

rafi alnych, by móc dokładnie zapoznać się z ich potrzebami, zaprowa-
dzić porządek i zorganizować naukę nauczania kościelnego. Przeraził się 
stanem wiedzy nie tylko zwykłych ludzi, ale i samych duchownych. Re-
zultatem owych wizytacji było wydanie przez reformatora katechizmów, 
zawierających podstawy nauki chrześcijańskiej, tzw. abecadło chrześcija-
nina. Mały Katechizm początkowo ukazał się w formie tablic, które za-
wieszane były w kościołach i szkołach. Miały ułatwić wiernym pamięcio-
we opanowanie zasad wiary chrześcijańskiej. W formie książkowej Mały 
Katechizm ukazał się tuż po wydrukowaniu Dużego Katechizmu. 

„(…) wszak świat, by utrzymać 
swój porządek cywilny, potrzebuje 
dobrze wychowanych mężów 
i kobiet, by umieli rządzić krajem 
i ludźmi(…).”

    M. Luter
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W kolejnym roku (1530) ukazało się najważniejsze pismo pedagogiczne 
Lutra: Kazanie o powinności posyłania dzieci do szkoły, w którym poru-
sza dwa aspekty wychowania: wychowanie „do służby w ewangelii” i „do 
służby światu”. Człowiek bowiem porusza się w dwóch sferach: ziemskiej 
i niebiańskiej. Wychowanie do służby w ewangelii, które realizuje Kościół 
znajduje swe uzasadnienie w słowach Jezusa: Idźcie tedy i czyńcie ucznia-
mi wszystkie narody” Mt 28,10.  Dla Lutra ważne jest również zachowanie 
porządku i ładu w świecie doczesnym, bowiem świat ten ustanowiony jest 
przez Boga. Jednak życie w tym świecie, życie w pokoju i zgodnie z pra-
wem nie jest czymś nadanym z góry, do tego ładu należy dążyć i o ten 
ład zabiegać, a uczynić to możemy dzięki odpowiedniemu wychowaniu. 
Wychowanie staje się jednym z najważniejszych zadań w obszarze świec-
kim.  „Bez poznania wyników innych nauk nie może się ostać prawdziwa 
teologia” - to słowa M. Lutra skierowane do poety Eobanusa Hessusa.  We 
wspomnianym kazaniu Luter zwraca się do odbiorcy: „Pozwól studiować 
swojemu synowi …”, podkreśla również ważną rolę pedagogów „Nigdy 
nie jest mało pieniędzy na opłacenie pilnego i pobożnego nauczyciela 
(…), który nasze dzieci wychowuje i naucza”., gdyż „człowiek dobrze wy-
kształcony w obszarze świeckim jest niczym prorok, kaznodzieja, a nawet 
anioł …”.

Jak widzimy Reformacja, będąca pierwotnie ruchem odnowy Kościoła, 
odegrała również ogromną rolę w rozwoju cywilizacji. Zakładane przez 
protestantów szkoły znacznie różniły się od popularnych dotąd szkół ka-
tolickich, w których posługiwano się językiem łacińskim. Dotąd szkoły 
w całej Europie miały niemalże te same programy, uczono religii, łaciny, 
czasem retoryki, gramatyki i dialektyki. Szkoły protestanckie funkcjo-
nowały na zasadach demokratycznych, zarządzane były zazwyczaj przez 
scholarchat, w skład którego wchodzili ludzie zasłużeni, autorytety na-
ukowe, moralne. Do obowiązków scholarchów należał najczęściej dobór 
odpowiedniej kadry nauczycielskiej, opracowanie zasad oraz regulaminu 

szkoły. Taka organizacja i zarządzanie szkołami pozwalało na swobodny 
dobór treści nauczania, czego nie można powiedzieć o szkołach związa-
nych z kościołem katolickim. Najważniejsze stało się rozumienie mate-
riału, a nie opanowanie go na pamięć. Nauczycielom postawiono bardzo 
wysokie wymagania. Zgodnie z zasadą wypowiedzianą przez Erazma 
z Rotterdamu „pierwszym stopniem w nauce jest miłość do nauczyciela. 
Chętnie zaś uczymy się od tych, których kochamy”

Podsumowując dorobek Marcina Lutra w rozwój edukacji, two-
rzenie ogólnodostępnych szkół oraz upowszechnienie nauki Kościoła 
w  postaci katechizmów (podręczników do nauczania religii), zazna-
czyć należy, że pedagogiczne poglądy reformatora nie były formuło-
wane wprost, ale wynikały z jego pism i kazań, zawartych w nich prze-
myśleniach i polemikach.

Marzena Stawiak

Bibliografi a:

1.  M. Luter, Wezwanie Marcina Lutra do zakładania szkół
2.  Bp Andrzej Wantuła, Historia powstania i znaczenie 

katechizmów ks. Marcina Lutra w: Księgi Wyznaniowe 
Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała 1998.

3.  M. Luter, Mały Katechizm w: Księgi Wyznaniowe Kościoła 
Luterańskiego, Bielsko-Biała 1998.

4.  M. Luter, Duży Katechizm w: Księgi Wyznaniowe Kościoła 
Luterańskiego, Bielsko-Biała 1998.

5.  B. Milerski, Kształcenie i Reformacja w: Myśl Protestancka 
1/1998, pod red. J. Szturc,Katowice 1998.
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Małgorzata Zuchowicz,
kantor Kościoła Pokoju

Drodzy czytelnicy !!! 
W ostatnim numerze Ewangelika Pokoju 

poznali Państwo historię pierwszych organów 
naszego kościoła zbudowanych w roku 1664 
przez legnickiego organmistrza Johanna Ho-
ferichtera. Instrument był wielokrotnie re-
montowany, a w roku 1803 zupełnie zmoder-
nizowany przez Johanna Gottloba Meinerta 
- organmistrza pochodzącego ze słynnego na 
Dolnym Śląsku organmistrzowskiego rodu 
Meinertów z Wlenia. Jak już wspomniałam 
do naszych cza-
sów nie zacho-

MUSICA LUTERANA – VIVA VOX EWANGELII

HISTORIA ORGANÓW W JAWORSKIM 
KOŚCIELE POKOJU CZ. II

wał się nie tylko ów pierwotny instrument, 
ale również żaden materiał ikonografi czny 
przedstawiający jego zapewne urokliwy, 
barokowy prospekt. Co zatem podziwiamy 
dziś na emporze organowej jaworskiej świą-
tyni? 

Jubileusz 200-lecia jaworskiego Kościoła 
Pokoju postanowiono uczcić w sposób szcze-
gólny tj. budową nowych organów. Zada-
nia podjął się wrocławski organmistrz Adolf 
Aleksander Lummert, który wzniósł instru-
ment wyposażony w 26 głosów rozdzielonych 
między dwa Manuały i Pedał a całość umie-
ścił w nowej szafi e z zachowanym do dziś kla-
sycystycznym prospektem. Zakres klawiatur 
manuałowych sięgał od C-d3 a pedałowej od 

C-d1. Organy Lummerta były instrumentem o trakturze mechanicznej i wia-
trownicach zasuwkowych a ich dyspozycja przedstawiała się następująco: 

Hauptwerk (I)

1. Principal
2. Bourdon
3. Gamba
4. Doppelfl öte
5. Gemshorn 
6. Octave
7. Doppelfl öte
8. Quinte
9. Superoctave
10. Cornet  3fach
11. Mixtur  4fach
12. Trompete

8’
16’
8’
8’
8’
4’
4’
3’
2’

8’

Oberwerck (II)

1. Principal
2. Salicet
3. Portunalfl öte
4. Octave
5. Portunalfl öte
6. Nasad
7. Superoctave

8’
8’
8’
4’
4’
3’
2’

Pedał

1. Prinzipal
2. Untersatz
3. Violon
4. Posaune
5. Octave
6. Doppelfl öte
7. Trompete

16’
32’
16’
16’
8’
8’
8’

Uroczyste poświęcenia nowego instrumentu  miało miejsce 24 lutego 
1856 roku.  

Powszechna romantyzacja organów zwłaszcza w drugiej połowie XIX wie-
ku, przynosząca całkiem nowy ideał brzmienia organów, które odtąd miały 
być niczym wielka orkiestra symfoniczna  z wszelkimi jej możliwościami 
dynamicznymi od piano do forte sprawiła, że w wielu kościołach przebudo-
wywano dawne instrumenty lub  całkowicie się ich pozbywano.  Zmiany nie 
ominęły także nowych organów Kościoła Pokoju. W 1899 roku instrument 
Lummerta został przebudowany przez przodującą w tym względzie świdnic-
ką fi rmę Heinricha Schlaga. Zmieniono wówczas m.in. trakturę gry i regi-
strów z mechanicznej na pneumatyczną, dodano III Manuał  (Echowerk),  w 
miejsce dawnej szafk i z klawiaturami wbudowano nowy kontuar gry z wał-
kiem crescendowym, a także poszerzono zakres klawiatur manuałowych do 
g3. Wprowadzono również sterowaną pneumatycznie dźwignię Barkera. Za-
chowano jednak szafę, prospekt, wiatrownice i część głosów. W sumie organy 
po ingerencji  Heinricha Schlaga miały 34 głosy. Dyspozycja sekcji pierwsze-
go Manuału została wzbogacona ośmiostopowym Hohlfl öte zaś dyspozycja 
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Oberwerku szesnastostopowym Lieblich Gedackt, w Pedale nazwę Untersatz 
32’ zmieniono na Subbass 32’, językowy głos Trompete 8’ zastąpiono głosem 
Cello 8’ oraz dobudowano Subbass 16’. Nowa sekcja III Manuału - Echowerku 
ukształtowana została z następujących głosów: 

Echowerk (III)

1. Flaut dolce
2. Flaut amabile
3. Aeoline
4. Geigen Prinzipal
5. Flaut travers

8’
8’
8’
4’
4’

Il.2. Rozmieszczenie 
jaworskich organów, ry-
sunek z dokładnymi wy-
miarami instrumentu 
zamieszczony w ankiecie 
dot. organów i spraw mu-
zycznych kościołów ewan-
gelickich na Dolnym Ślą-
sku z 1924 roku.

W 1937 roku z polecenia ówczesnego dolnośląskiego konserwatora za-
bytków Günthera Grundmanna instrument poddano gruntownej renowacji. 

Po drugiej wojnie światowej, kiedy opuszczony Kościół ulegał dewasta-
cji i grabieżom nie oszczędzono także organów, które udało się wskrzesić 
dopiero w roku 2005, dzięki staraniom parafi i oraz fundacji rodziny von 
Richthoff en i Stowarzyszenia na rzecz badań i utrzymania Śląskich Organów 
(VEESO). Ze szczegółami owej restauracji instrumentu zapoznam Państwa 
w następnym numerze Ewangelika Pokoju. 

Małgorzata Zuchowicz

SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ 

MANUAŁ – klawiatura organów na której organista gra 
rękoma

PEDAŁ – klawiatura organów na której organista gra 
nogami

SEKCJA  – zbiór zgrupowanych  w zestawy głosów 
piszczałek ustawionych na wiatrownicach 
przyporządkowanych do danej klawiatury

PROSPEKT – ozdobna fasada, czyli najbardziej 
reprezentatywna i widoczna, przednia ściana organów.

Il.3. Widok organów 
z kontuarem gry Schlaga
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Z ŻYCIA PARAFII

Wyjątkowi goście w Kościele Pokoju
W październi-

ku Kościół Pokoju 
odwiedzili wyjątko-
wi goście: ambasa-
dor Urugwaju, Pablo 
Scheiner, któremu 
t o w a r z y s z y ł a 
małżonka Martha 
Rodrigiez oraz 
Konsul Honorowy 
Wschodniej Re-
publiki Urugwaju w 
Poznaniu Andres Jorge Schuhl, a także Prawdziwy Mistrz, mistrz 
olimpijski w skoku o tyczce z 1980 roku  w Moskwie, pan Władysław 
Kozakiewicz. 

Chyba żaden inny olimpijski triumf nie uradował tak Polaków 
jak ten sprzed 35 lat. Władysław Kozakiewicz ustanowił wówczas 
nowy rekord świata - 5,78 m. Na swoich pierwszych igrzyskach, 
cztery lata wcześniej w Montrealu, miał kontuzję stopy, zajął 

wówczas 11. miejsce. W 1980 
dwukrotnie ustanawiał rekordy 
świata: wynikami: 5,72 i 5,78 m. 
W tym też roku wygrał Plebiscyt 
Przeglądu Sportowego, zostając 
wybrany na najlepszego sportowca 
roku w Polsce.

Pamiętany z powodu gestu, 
który dwukrotnie wykonał w stronę 
gwiżdżących kibiców sowieckich 
tzw. gest Kozakiewicza.

DLA NAJMŁODSZYCH

Minął kolejny rok. I znów nastał adwent, a z nim rozpoczął się nowy 
rok kościelny. Z języka łacińskiego „Adventus” oznacza „Przyjście”. 
Chrześcijanie na całym świecie oczekują przyjścia na świat dzieciątka.  
Od wielu lat to samo, a jednak się nam nie znudziło …  Narodziny Jezusa to 
czas wyjątkowy nie tylko dla dzieci. Ludziom, nawet tym nie wierzącym, 
udziela się świąteczna atmosfera. 

Marzena Stawiak


Wiecie, że światło to symbol nadchodzącego czasu (adwentu)? 

W kolejne niedziele adwentu zapalamy ustawione w formie koła świece.  
Kształt ten oznacza, że Bóg jest wieczny, nie ma początku ani końca. 
Koło sporządzone jest z gałęzi sosny czy świerku - drzew wiecznie 
zielonych. Ma to oznaczać życie wieczne, jakie daje nam wiara w Pana 
Boga. Początkowo  wieniec adwentowy składał się z 24 świec, obecnie 
zwyczaj 24 symboli na wieńcu zachował się w kalendarzu adwentowym, 
jakże uwielbianym przez dzieci! :) To plansza z okienkami na każdy dzień 

grudnia, kryjąca w każdym dniu jakąś 
słodką niespodziankę. Pierwsze takie 
kalendarze powstały w Niemczech 
w latach dwudziestych XX wieku, 
a od 50 lat zwyczaj ten przyjął się 
z powodzeniem również w wielu 
innych krajach. Największy kalendarz 
adwentowy znajduje się w centrum 
miasteczka Gengenbach na południu 
Niemiec - w 24 oknach historycznego 
Ratusza ukryte są bożonarodzeniowe 
obrazy.

„Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad 
mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światło”         (Iz 9,1)
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Wieniec z dłoni
Wytnij okrąg z tektury, który 

posłuży jako podstawa wieńca. 
Każdego dnia, jeśli ktoś zrobi coś 
miłego dla drugiej osoby, odrysuj 
jego dłoń na zielonym papierze, 
wytnij i przyklej do wieńca. Poprzez 
dodawanie jednej dłoni każdego 
dnia, wieniec powinien być pełny 
na święta i przypominać nam o 
dzieleniu się Bożą miłością z innymi, 
szczególnie podczas adwentu.

Odczytaj hasło

Ozdób choinke według własnego uznaniaOzdób choinke według własnego uznania

Poznaj znaki języka migowego 
(tablica z lewej). 
Odczytaj podane niżej hasło.
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Z ŻYCIA PARAFII

Jubileusz 360. lecia kościoła
Biciem dzwonów w sobotę 12. września rozpoczęły się obchody 360. lecia 

Kościoła Pokoju w Jaworze i 300. lecia Hali Chrztów. Dzień ten wypełnio-
ny był wieloma wzruszającymi momentami. Proboszcz Parafi i, wraz z bur-
mistrzem przywitali zebranych: Biskupa Diecezji Wrocławskiej Kościoła 
Ewangelickiego ks. Waldemara Pytla, Biskupa Seniora ks. Ryszarda Bogusza 
z Wrocławia, Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wro-
cławiu Elisabeth Wolbers, Konsula Honorowego Szwecji we Wrocławiu Mał-
gorzaty Ryniak, Konsula Generalnego RP na Ukrainie Krzysztofa Świderka, 
dr Hansa Casparego Przedstawiciela Republiki Federalnej Niemiec w Komi-
tecie Światowego Dziedzictwa UNESCO, Prezesa Hali Stulecia Andrzeja Ba-
worowskiego, władze województwa, powiatu, samorządowców, Honorowych 
Obywateli Miasta Jawora, Parafi an Kościoła Pokoju i pozostałych gości. Po 

przemówieniach zebrani wysłucha-
li wystąpień przygotowanych przez 
p. Annę Grynszpan, p.  Arkadiusza 
Mułłę oraz p. Krzysztofa Owsiane-
go dotyczące architektury oraz ele-
mentów wystroju Kościoła, po czym 
udali się do Teatru Miejskiego, w 
którym czekała już jaworska mło-
dzież ze spektaklem pt. Jak budo-
wano Kościół Pokoju”. Spektakl wy-
reżyserowała p. Danuta Brdak. Była 
to prawdziwa „historia w pigułce”, 
360 lat opowiedziane w pół godziny. 
Spektakl zachwycił widzów, nawet 
ci, którzy nie rozumieją języka pol-
skiego, opowiadali po przedstawie-
niu, że doskonale zrozumieli prze-
kaz młodych aktorów. 


Boże Narodzenie jest już coraz bliżej, ludzie na całym świecie  

z radością oczekują Przyjścia Zbawiciela. Przeczytaj jak radość 
brzmi w różnych językach:

francuski joie
niemiecki freue
hiszpański alegria
włoski gioia
norweski glede
szwedzki frojd
holenderski vreujde
gracki chara
celtycki atas
hawajski dioli
polski radość
angielski joy

Poszukaj w słownikach jak brzmi radość w innych, wybranych 
przez Ciebie językach :)

………………………………. ……………………………….

………………………………. ……………………………….

………………………………. ……………………………….

………………………………. ……………………………….

………………………………. ……………………………….
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Po występie swoją prezentację „Kościół Pokoju w świetlne nowych badań”, 
przedstawił dr Ulrich Schaaf z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Po wykładzie słuchacze zadawali doktorowi pytania dotyczące budowy, kon-
strukcji, ale też dziejów kościoła. 

Na zakończenie tej części obchodów, w Teatrze Miejskim, korowód złożo-
ny z aktorów poprowadził gości do Muzeum Regionalnego w Jaworze.

Koncert fi nałowy 21. edycji Jaworskich Koncertów Pokoju już za nami. 
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk zaprezentował się w programie przygotowanym 
z okazji 500-lecia Reformacji - „Solus Christus”. 

Występ rozpoczęły hymny „Gaude Mater” oraz „Warownym grodem”. Nie 
mogło zabraknąć też takich pieśni jak: „Toruj Jezu sam”, „Ojcowski dom”, 
„Wierzyć mnie Panie ucz”, czy „Za rękę weź mnie Panie”, śpiewanych w ko-
ściołach ewangelickich podczas nabożeństw.

Sobotni koncert w Kościele Pokoju był doskonałą okazją, by ów wyjątko-
wy program zaprezentować po raz pierwszy mieszkańcom Jawora i okolic, 
choć nie zabrakło też gości z daleka.

Występ artystów cieszył się ogromnym zainteresowaniem, Kościół Pokoju 
wypełniło ponad 1200 osób.  Słuchacze podkreślali po koncercie, że była to 
prawdziwa duchowa uczta.

Koncert Zespołu Śląsk

Niedzielnym nabożeństwem kończyły 
się dwudniowe uroczystości. Podczas na-
bożeństwa kazanie wygłosił Biskup Kościo-
ła Jerzy Samiec, a wyjątkową chwilą było 
poświęcenie przez Biskupa Kościoła ołtarza 
w hali chrztów- obecnej kaplicy zimowej. 
Ufundowany przed 300 laty ołtarz nigdy 
nie doczekał obrazu ołtarzowego. Z róż-
nych przyczyn napisano tylko, co powinno 
się w nim znaleźć: Biblijny cytat: Mk 10, 
13- 16 Pozwólcie dzieciom przychodzić do 
mnie… Z inicjatywy Rady Parafi alnej po-
stanowiono dokończyć dzieło sprzed 300 
lat i zamówić stosowne dzieło. Obraz ufun-
dowała i wykonała jaworska artystka Iwona 
Lopko, która odbierając podziękowania po-

wiedziała: Zamysłem moim było przedstawienie Jezusa Chrystusa szczęśliwego 
wśród dzieci, czekającego z nadzieją na pokolenia tych, którzy pragną powie-
rzyć życie nowonarodzonych Bogu i włączyć ich do wspólnoty kościoła.

Po końcowym błogosławieństwie, życzenia przekazał Biskup Ordyna-
riusz Diecezji Legnickiej Kościoła 
Rzymskokatolickiego Zbigniew 
Kiernikowski. Poseł Elżbieta Wi-
tek odczytała list gratulacyjny 
od Prezydenta Rzeczpospolitej, 
w którym m.in. czytamy: „Do bu-
dowania świata opartego na posza-
nowaniu dla różnorodności i god-
ności każdego człowieka potrzeba 
dialogu i otwartości wobec innych. 
Wierzę, że Kościół Pokoju w Jawo-
rze pozostanie jeszcze przez wiele 
stuleci symbolem tych chrześcijań-
skich i humanistycznych cnót”

Marzena Stawiak
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Z ŻYCIA PARAFII

Daj Pokój !
Pod tym hasłem w Pokoju (woj. opolskie) 

od 25 do 27 września odbył się 47. Ogólno-
polski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. OZME 
to coroczne spotkanie młodych luteran z róż-
nych stron Polski, co roku odbywa się ono 
w innej parafi i. 

Podczas pobytu nie można było się nudzić. Atrakcje były dopasowane za-
równo do starszych, jak i młodszych uczestników zjazdu. W tym roku w pro-
gramie znalazły się m.in.: koncerty, nocne kino, strefa gier, seminaria, warsz-
taty, gry terenowe, turniej piłki nożnej, pokaz lotów dronów i nabożeństwa. 

Wyjazd ten był również świetną okazją, żeby się spotkać ze znajomymi 
z odległych parafi i oraz żeby zawrzeć nowe znajomości. Nocleg był zorga-
nizowany w szkole, w związku z tym nie było większych problemów, żeby 
się zintegrować. Podsumowując, tegoroczne OZME w Pokoju było bardzo 
udane i można było mile spędzić czas.

Bartłomiej Złocki 

Z ŻYCIA PARAFII

Coroczne warsztaty plastyczne
Podobnie jak w zeszłym 

roku, spotkaliśmy się w dwa 
ostatnie listopadowe wie-
czory na zajęciach plastycz-
nych organizowanych przez 
naszą Parafi ę. Pomimo wie-
lu początkowych obaw co 
do swoich umiejętności 
plastycznych, wykonaliśmy 
przepiękne kartki Bożona-
rodzeniowe. Niektórzy z nas  
odkryli swoje nowe hobby. 

Wyjątkowe kartki świąteczne, które własnoręcznie wykonaliśmy, będzie moż-
na zakupić już w najbliższą niedzielę 29 listopada. 

Magdalena Buchelt

Konkurs został ogłoszony przez Zwiastun Ewangelicki. Wzięły w 
nim udział trzy dziewczynki z naszej Parafi i: Marysia Węglarz, Maja 
Nowak i Joanna Stawiak. Zadaniem uczestniczek było zilustrowanie 
słów jednej z wypowiedzi Jezusa zaczynającej się od słów 
„Ja jestem …”.  
„Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził 
w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”. Ewangelia Jana 8,12 
„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko 
przeze mnie”. Ewangelia Jana 14,6
„Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie 
i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie”. Ewangelia Jana 10,9
„Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają 
i (...) idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki”. 
Ewangelia Jana 10,10.27.28 
„Ja jestem chlebem żywota. (...) jeśli kto spożywać będzie ten chleb, 
żyć będzie na wieki”. Ewangelia Jana 6,48.51
„Ja jestem krzewem winnym, wy jesteś cie latoroślami. (...) Jak 
latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa 
w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie”. 
Ewangelia Jana 15,5.4
„Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby 
i umarł, żyć będzie”. 
Ewangelia Jana 11,25

Prace zostały przesłane do kolejnego, diecezjalnego etapu 
konkursu. Czy trafi ą do etapu ogólnopolskiego? Tego nie wiem, ale 
wiem, że dziewczyny mają talent!

Marzena Stawiak

Ogólnopolski 
Reformacyjny Konkurs Plastyczny
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Z ŻYCIA PARAFII

Dnia 21.11.2015 oś mioosobowa 
grupa pań  wybrała się  na pierwszą  
wycieczkę  nowo zakupionym busem 
parafi alnym: Fiatem Scudo. Samo-
chód pomieści 9 osób, nie było więc 
problemu z przewiezieniem wszyst-
kich uczestniczek wyprawy.  Naszym 
celem stał się Teatr Polski we Wrocła-
wiu, a konkretnie spektakl pt. „Małe 
zbrodnie małżeńskie” słynnego au-
tora  Ericha Emmanuela Schmitta w 
reż. Bogdana Toszy. Jest to dramat 
niezwykle ciekawie skonstruowany, 
który warstwowo ujawnia rzeczywi-
stą prawdę zdarzeń. Widz wychodząc 
ze spektaklu mógł odnieść niemałe 
wrażenie kształtu na wzór np. seria-
lu „Kryminalne zagadki Las Vegas”, 
gdzie całkowita prawda wychodzi na 
jaw na samym końcu. W ramach tej 
ciekawie poprowadzonej intrygi autor 
zawarł wiele ciekawych myśli doty-
czących małżeńskich relacji, zwłasz-
cza takich, które trwają już kilkana-
ście lat. Ale do rzeczy.

Lisa i Gilles, bohaterowie sztuki, 
wracają ze szpitala do domu, on do-
tknięty amnezją w wyniku tajemnicze-
go wypadku. Obserwujemy rozpacz-
liwą próbę odnalezienia się dwójki 
ludzi w nowej sytuacji - Lisa opowia-

da mężowi o nim samym, on zwraca 
się do niej per “pani”. Temu wszystkie-
mu towarzyszy niepokój, strach, ale 
i  śmiech. Nieświadomie bohaterowie 
zadają sobie pytania,  przed którymi 
i my, widzowie, często stajemy. Czy 
możliwe jest zbudowanie szczęścia 
od nowa? Czy uczucie po tylu latach 
wspólnego pożycia jest wciąż tak in-
tensywne jak na początku? Czy na-
leży odejść, czy jednak walczyć dalej? 
Mimo tylu ważnych pytań widzowie 
się nie nudzą. Sztuka nabiera tępa. 
Wszystko zmienia się jak w kalejdo-
skopie. Wraz z kolejnymi minutami 
okazuje się, że małżonkowie prowa-
dzą ze sobą specyfi czną grę, opartą na 
niedomówieniach i kłamstwach - choć 
wszystko jest podszyte miłością. Prze-
rażająca końcowa prawda – próba 
dokonania zbrodni na mężu i próba 
udawania zaniku pamięci teraz jest w 
pełni wytłumaczalna. 

Spektakl w sposób dobitny ukazuje 
ludzi, którzy w natłoku codziennego 
życia zapominają o wzajemnej miło-
ści i o tym jak bardzo im na sobie zale-
ży. Uważam, że sztuka jest niezwykle 
uniwersalna i w żaden sposób nie była 
skierowana wyłącznie do małżeństw z 
długim stażem. Tych, którzy nie lubią 

Wycieczka do teatru

Z ŻYCIA DIECEZJI

Katarzyna Bruzi 
nowym kuratorem diecezji

3.10.2015 roku obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego. Tym razem obradowano w Świdnicy, obecny był 
również ks. bp Jerzy Samiec.

W związku ze śmiercią dra Macieja Lisa – człon-
ka Synodu Diecezji Wrocławskiej, na wakujące 
miejsce, zgodnie z przepisami kościelnymi, po-
wołano Edgara Barcikowskiego. Przeprowadzono 
również wybory na Kuratora Diecezji Wrocław-
skiej. Zgłoszono dwie kandydatury: Aleksandra 
Ilgmana z Wrocławia oraz Katarzynę Bruzi z Wał-
brzycha. W wyniku głosowania wybrano na to sta-
nowisko Katarzynę Bruzi, wieloletnią kurator Para-
fi i w Wałbrzychu.  

Marzena Stawiak

teatru zapraszam 
do lektury „Małe 
zbrodnie małżeń-
skie”. Sama już 
poszukuję owej 
lektury.

Po spektaklu 
wraz ze wszyst-
kimi paniami 
udałyśmy się na 
Jarmark Bożo-
narodzeniowy na 
wrocławski rynek, 
gdzie mogłyśmy 
spróbować m.in. grzanego wina. Podsumowując, uważam że „babski wieczór” 
można zaliczyć do bardzo udanych. Oby było ich więcej ☺

Aniela Pietruszczak
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Z ŻYCIA DIECEZJI

Nowa siedziba 
diecezji

Od września tego roku siedziba naszej 
diecezji ma nową lokalizację. Biuro Biskupa 
zostało przeniesione z ul. Kazimierza Wiel-
kiego do Ewangelickiego Centrum Diako-
nii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra przy ul. 
Wejherowskiej 28.

Uroczystego poświęcenia nowej siedzi-
by dokonał biskup Waldemar Pytel w asy-
ście biskupa seniora Ryszarda Bogusza oraz 
księdza radcy Roberta Sitarka. 

Po sąsiedzku
Parafi a w Legnicy od wielu lat borykała się z problemem lokalowym. 

Własnością parafi i jest piękny gotycki Kościół Marii Panny, ale nic poza tym. 
Parafi a nie posiadała swojej siedziby ani miejsca, w którym można by spo-
tkać się na lekcjach religii, godzinach biblijnych czy innych zajęciach. Pro-
wadzona rewindykacja ciągnęła się latami i nie przynosiła oczekiwanych 
rezultatów, aż do dnia 17 lipca br., który okazał się szczęśliwy dla legnickich 
ewangelików. Tego dnia w obecności Proboszcza – Administratora ex offi  cio 
Parafi i Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy, ks. bpa Ryszarda Bogusza oraz 
Prezydenta Miasta Legnicy, pana Tadeusza Krzakowskiego, podpisany został 
akt notarialny, na mocy którego Parafi a stała się właścicielem nieruchomości 
zabudowanej przy ul. Mickiewicza 36 w Legnicy.

Nieruchomość stanowią dwa budynki położone na terenie legnickiej 
dzielnicy Bartniki, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego. W po-
mieszczeniach tych parafi a będzie miała swoją siedzibę, zaplecze parafi alne 
i kancelaryjne oraz mieszkanie duchownego i pokoje gościnne. Oprócz tego 
ks. J. Gansel planuje rozwinięcie pracy diakonijnej i socjalnej.

Marzena Stawiak

Aniela Pietruszczak

PORADY PRAWNE

Umowa o pracę
Myślę, że temat umów o pracę jest tema-

tem wciąż powracającym w naszym życiu, 
ze względu na częste zmiany owej pracy, 
jak również jest tematem dość świeżym, 
patrząc z perspektywy na znaczące zmia-
ny wprowadzone nowelizacją Kodeksu 
Pracy. W poniższym artykule postaram 
się opisać elementy i formę umowy o pracę 
zgodnie ze zmianami, które wejdą w życie 
22.02.2016r.

W odróżnieniu do umów cywil-
noprawnych, umowę o pracę wg 
Kodeksu Pracy dzieli się na: umo-
wę na okres próbny, na czas okre-
ślony i czas nieokreślony. 

Umowę o pracę na okres próbny 
zawiera się maksymalnie na okres 3 
miesięcy celem sprawdzenia kwa-
lifi kacji pracownika i możliwości 
zatrudnienia w celu wykonywania 
określonej pracy. Ponowne zawar-
cie umowy o pracę na okres prób-
ny z tym samym pracownikiem jest 
możliwe w przypadku, gdy pracow-
nik ma być zatrudniony w celu wy-
konywania innego rodzaju pracy 
bądź po upływie co najmniej 3 lat 
od dnia rozwiązania lub wygaśnię-
cia poprzedniej umowy o pracę, je-

żeli pracownik ma być zatrudniony 
w celu wykonywania tego samego 
rodzaju pracy (w tym przypadku 
dopuszczalne jest jednokrotne po-
nowne zawarcie umowy na okres 
próbny).

Ogromna zmiana nastąpi przy 
umowach o pracę na czas określo-
ny. Mianowicie nowelizacja wpro-
wadza zasadę 33 i 3, tzn. łączny 
okres zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę na czas określony 
zawieranych między tymi samymi 
stronami stosunku pracy, nie może 
przekraczać 33 miesięcy, a  łączna 
liczba tych umów nie może prze-
kraczać trzech. Jeżeli okres zatrud-
nienia na podstawie umowy o pra-
cę na czas określony jest dłuższy 
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niż okres, o którym mowa powyżej, 
lub jeżeli liczba zawartych umów 
jest większa niż liczba umów okre-
ślona w tym przepisie, uważa się, że 
pracownik, odpowiednio od dnia 
następującego po upływie okresu 
33 miesięcy , lub od dnia zawarcia 
czwartej umowy o pracę na czas 
określony, jest zatrudniony na pod-
stawie umowy o pracę na czas nie-
określony. Jest to wielka zmiana, 
która ograniczy dość swobodne za-
trudnianie na długie okresy pracy. 
Powyższego rozwiązania nie stosu-
je się do umów o pracę zawartych 
na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika 
w czasie jego usprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy, 

2) w celu wykonywania pracy 
o charakterze dorywczym lub 
sezonowym, 

3) w celu wykonywania pracy 
przez okres kadencji, 

4) w przypadku gdy pracodawca 
wskaże obiektywne przyczy-
ny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym 
przypadku służy zaspokojeniu 
rzeczywistego okresowego za-
potrzebowania i jest niezbędne 
w  tym zakresie w świetle wszyst-
kich okoliczności zawarcia umo-
wy. Jeśli chodzi o ostatni punkt to 

pracodawca jest tutaj ograniczony 
pewnymi wymogami, a mianowi-
cie zobowiązany jest on zawiado-
mić okręgowego inspektora pracy 
w formie pisemnej lub elektronicz-
nej o zawarciu umowy o pracę ze 
wskazaniem przyczyn zawarciem 
właśnie takiej umowy w terminie 
5 dni roboczych.

 Jeśli zaś chodzi o elementy 
owych umów o pracę. W każdej 
powinny znajdować się te same, 
tzn. umowa o pracę określa stro-
ny umowy, rodzaj umowy, datę jej 
zawarcia oraz warunki pracy i pła-
cy, w szczególności: rodzaj pracy, 
miejsce wykonywania pracy, wyna-
grodzenie za pracę odpowiadające 
rodzajowi pracy, ze wskazaniem 
składników wynagrodzenia, wy-
miar czasu pracy, termin rozpoczę-
cia pracy. Jeżeli w umowie nie ma 
zamieszczonej informacji o termi-
nie rozpoczęcia pracy , oznacza to 
rozpoczęcie pracy w dniu zawarcia 
owej umowy. 

Umowę o pracę zawiera się na 
piśmie . Jeżeli jednak umowa o pra-
cę nie została zawarta z zachowa-
niem formy pisemnej, pracodawca 
powinien, najpóźniej w dniu roz-
poczęcia pracy przez pracownika, 

potwierdzić pracownikowi na pi-
śmie ustalenia co do stron umowy, 
rodzaju umowy oraz jej warunków. 
Pracodawca ma również obowią-
zek poinformowania pracownika w 
ciągu 7 dni od dnia zawarcia umo-
wy o: obowiązującej pracownika 
dobowej i tygodniowej normie 
czasu pracy, częstotliwości wypłat 
wynagrodzenia za pracę, wymia-
rze przysługującego pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego, obowią-
zującej pracownika długości okre-
su wypowiedzenia umowy o pracę, 
układzie zbiorowym pracy, którym 
pracownik jest objęty, a jeżeli pra-
codawca nie ma obowiązku ustale-
nia regulaminu pracy – dodatkowo 
o porze nocnej, miejscu, terminie 
i  czasie wypłaty wynagrodzenia 
oraz przyjętym sposobie potwier-
dzania przez pracowników przyby-
cia i obecności w pracy oraz uspra-
wiedliwiania nieobecności w pracy.

Zawarcie z pracownikiem umo-
wy o pracę przewidującej zatrud-
nienie w niepełnym wymiarze 
czasu pracy nie może powodować 
ustalenia jego warunków pracy 
i płacy w sposób mniej korzystny w 
stosunku do pracowników, którzy 
wykonują taką samą lub podobną 
pracę w pełnym wymiarze czasu 

pracy, z uwzględnieniem oczywi-
ście proporcjonalności wynagro-
dzenia za pracę i innych świadczeń 
związanych z pracą, do wymiaru 
czasu pracy pracownika. Praco-
dawca powinien również, w mia-
rę możliwości, uwzględnić wnio-
sek pracownika dotyczący zmiany 
w  miaru czasu pracy określonego 
w umowie o pracę.

Z perspektywy czasu, patrząc na 
to co się dzieje na naszym rynku 
pracy, dochodzę do wniosku, że co-
raz częstszą tendencją będzie mimo 
wszystko, choć i tak dzieje się teraz, 
narastanie cywilnoprawnych umów 
o pracę. Ta tendencja utrzymuje się 
zwłaszcza w większych miastach, 
gdzie szansa na „normalną” umo-
wę o pracę jest znikoma. Mimo 
wszystko powinniśmy jednak wal-
czyć o godziwe warunki zatrudnie-
nia bądź myśleć nad czymś alter-
natywnym. Coraz rzadziej spotyka 
się pracodawców szczerze zatro-
skanych losami pracownika. Coraz 
częściej pracodawca wspomaga się 
agencjami zatrudnienia tymczaso-
wego. Być może powyższe zmiany 
ograniczające umowy śmieciowe 
coś w końcu zmienią. Szczerze jed-
nak w to wątpię. 

Aniela Pietruszczak
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ZZA SZACHULCOWEGO MURU 

Nie widziałaś moich kluczy?
Historia, którą ze szczegółami  pamiętam do 

dziś, miała miejsce 24.09.2015. Dzień był piękny, 
słoneczny i ciepły. A pora przedobiednia. Miałam 
wtedy dyżur w naszej wyjątkowej świątyni i ocze-
kiwałam na  przybycie turystów. Prawdę mówiąc, 
mimo pięknej pogody,  zwiedzających było niewie-
lu. W pewnym momencie do kościoła w pośpiechu 
przyszedł Pastor Tomasz, skierował się w stronę oł-
tarza i oznajmił głośno, że trzeba nam zrobić po-
rządek  z „jubileuszowymi” kwiatami. Dodam tyl-
ko, że na uroczystość 360. lecia kościoła (czyli na 12 
września 2015) wazony na ołtarzu i tuż  przy nim 
wypełniały olbrzymie białe lilie, mieczyki i takie kwiaty, które swoim wyglą-
dem przypominały duże konwalie. Trzeba przyznać, że ta dekoracja robiła nie-
samowite wrażenie i dodawała blasku temu osobliwemu miejscu. No, ale nic 
nie jest wieczne... Kwiaty  przekwitły, pożółkły i trzeba było je dokładnie obej-
rzeć, posortować na przydatne i bezużyteczne. Pomogłam Pastorowi uporać 
się z tym zadaniem. Udało nam się wybrać jeszcze kwiaty na jeden dodatkowy 
wazon. Uformowaliśmy stosowną kompozycję, którą ponownie postawiliśmy 
na ołtarzu. Nasza kompozycja nadal prezentowała się dostojnie.

W międzyczasie (tuż  przy wejściu do kościoła) Pastor odebrał jeszcze kilka 
rozmów telefonicznych, odniósł do kontenera 2 pełne worki przekwitniętych 
kwiatów  i ... zniknął bezszelestnie ... ;-)) Najważniejsze w tym wszystkim było 
to, że porządek z kwiatami  został zrobiony i można było spokojnie wrócić 
do swoich codziennych zajęć. Ponieważ frekwencja turystów była nadal  nie-
wielka, zainteresowałam się nowo nabytą dwutomową książką pod tytułem: 
„ Die  Emporenbilder in der Friedenskirche zu Jauer” („Obrazy na emporach 
w Kościele Pokoju w Jaworze”). Nie zdążyłam przeczytać nawet jednej strony, 
kiedy ponownie usłyszałam głos Pastora Tomasza. Nasz dialog był  dla mnie 
zaskakujący a do tego bardzo zabawny:

-  Wróciłem, bo gdzieś „posiałem” swoje klucze. Nie widziałaś ich?

Maria Krajewska

-  Nie, nie mam pojęcia gdzie mogą być.
-  Zobaczę, może są w zakrystii. Gdzieś muszą być... Tylko gdzie?
Minęło zaledwie kilka sekund  po których  Pastor Tomasz znów pojawił się 

w kościele, mówiąc:
-  Ja jednak  jestem ... Zobacz, gdzie mam te klucze. Wiszą na szyi... Miałem 

i mam je cały czas przy sobie! Tylko nie pisz o tym w naszej gazetce kościelnej!
-  Byłoby to arcyzabawne dla parafi an. Naprawdę.... ;-))
-  No to napisz. Pozwalam... ;-)) ( I w pośpiechu wybiegł z kościoła).
-  Słowo się rzekło: Kobyłka u płotu (jak mawiał mój małżonek) ... Mówisz 

Pastorze  i masz.   ;-))                                  
PS.  Jak widzisz, drogi Pastorze, napisałam bez wahania ... A wiesz dlacze-

go? Bo parafi anie powinni znać swojego pasterza od A do Z ...  ;-)) No prawie 
od A do Z... ;-)) I jeszcze jedno: Śmiech to zdrowie. Prawda?  Wobec tego, niech 
ten przykład posłuży jak swojego rodzaju terapia rozluźniająca nasze mięśnie 
mimiczne... ;-))

A swoją drogą, wyszło tak zabawnie jak w znakomitym wierszu Julia-
na Tuwima pt: „Okulary”. Podaję wybrane fragmenty, idealnie pasujące 
do komizmu sytuacji z 24 09 2015. Było tak jak w teatrze jednego aktora: 
Pastor Tomasz w roli aktora, a ja w roli jedynego widza... ;-)) Sceną było 
prezbiterium, tuż przy stallach. Arcyzabawnie. Nieprawdaż ?  ☺) :

„Biega, krzyczy pan Hilary:
„Gdzie są moje okulary?”

Szuka w spodniach i w surducie,
W prawym bucie, w lewym bucie.
( ...)

Nagle zerknął do lusterka...
Nie chce wierzyć... Znowu zerka.

Znalazł! Są! Okazało się,
Że je ma na własnym nosie”.

PS. PS.  Znawcy mówią, że śmiech poprawia nasz nastrój, dodaje energii, 
upiększa, a nawet wzbudza sympatię. Trzeba się śmiać. Jestem pewna, iż  nie 
ma nic piękniejszego niż pobudzać ludzi do śmiechu. A nasz Pastor jest mi-
strzem takiego pobudzania ... Prawda? I jest w tym niezwykle prawdziwy. Bra-
wo, Tomaszu! Za te talenty chwaliła Ciebie caryca we własnej osobie ... ;-)) 

Maria Krajewska
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ANEGDOTY PANA JURKA

Sąsiad spotyka na schodach Kowalskiego i mówi:
- Dzień dobry! Czy wyjeżdża pan gdzieś na święta?
- Oczywiście.
- A można wiedzieć dokąd?
- Jeszcze nie wiem. Chcę sobie samemu zrobić 

niespodziankę.


Turysta zabłądził w górach. Spotyka bacę niosącego owieczkę.
- Gdzie jest Dolina Kościeliska? - pyta.
- Potrzymajcie ponocku owiecke.
Turysta bierze owieczkę... Baca rozkłada ręce i mówi:
- Pojęcia ni mom.



Blondynka dzwoni na informację:
- Chciałabym się dowiedzieć jak długo jedzie pociąg 

z Warszawy do Gdańska ?
- Chwileczkę...
- Dziękuję!



Na rozprawie sądowej łysy świadek zeznaje:
- Wysoki Sądzie, jak zobaczyłem to, to mi włosy dęba stanęły!
- Przypominam, świadek miał mówić prawdę i tylko prawdę...



Kto zyskał najwięcej na bitwie pod Grunwaldem?
- Matejko.

Chrzciny Zosi Magdaleny Niedoby 
W dniu 27.09.2015 r. w Kościele Pokuju w Jaworze odbył się chrzest Zosi 

Magdaleny Niedoby, ur. 09.06.2015 r. w Świebodzicach. Uroczystości prze-
wodniczył ks. Tomasz Stawiak - proboszcz parafi i.

STYCZEŃSTYCZEŃ  GRUDZIEŃGRUDZIEŃ  

  3.01   Dorota Ziętek

12.01   Piotr Prokopiak

17.01   Anna Sadowska

21.01   Marzena Stawiak

24.01   Eryka Wdowczyk

  1.12   Karina Złocka

  2.12   Franciszek Dmytryk

10.12   Anastazja Złocka

15.12   Barbara Złocka

19.12   Anita Balczerwska

NASI  PARAFIANIE

SOLENIZANCI
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Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
To wspólna akcja czterech organizacji charytatywnych: Diakonii 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonii Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego, Caritas Polska (Kościół Rzymskokatolicki) i ELEOS 
(Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). 

Pierwsza edycja miała miejsce 
w 2000 roku. Tradycyjnie rozpoczyna 
się w 1. Niedzielę Adwentu i trwa do 
Świąt Bożego Narodzenia. Polega 
na sprzedaży wigilijnych świec, 
z których dochód przeznaczony jest 
na projekty Diakonii na rzecz dzieci 
ubogich i potrzebujących: dożywianie 
dzieci w szkole, zakup podręczników 
i materiałów szkolnych,  pomoc 
rodzinom w trudnych sytuacjach  
życiowych.

Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom ustawiona na wigilijnym stole 
to znak solidarności ze słabszymi 
i potrzebującymi. Gorąco zachęcam 
Państwa do tej solidarności.

Marzena Stawiak

Nasz mały parafi anin Igor choruje. 

Jego rodzice przy pomocy fundacji Słoneczko 

zbierają środki na rehabilitację chłopca.

Okaż serce i przekaż 1% podatku:
Igor Frautschi-Tarasiewicz

Fundacja Słoneczko

KRS 0000186434 nr subkonta 57/F

PLAN SPOTKAŃ I NABOŻEŃSTW
JAWOR NOWY KOŚCIÓŁ

Legenda:  - Nabożeństwo,               - Komunia święta i Spowiedź                            

- Szkółka niedzielna,           - Kawa parafi alna                     
mun
       

20. 12 
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o  10:00

o  9:00

o  9:00

o  11:00

o  16:00

o  11:00

o  11:00

13. 12

12. 12

  o  11:00

6. 12 o  11:00

31. 12




o  16:00

o  11:00

06. 01

03. 01





o  16:00

10. 01

17. 01



o  11:00

o  11:00

3. Niedziela Adwentu

Wigilia Bożego Narodzenia

Niedziela Septuagesimae

Niedziela Saxagesimae

1. Niedziela po Bożym Narodzeniu

2. Niedziela po Bożym Narodzeniu

Święto Epifanii -
   - Ekumeniczne kolędowanie

1. Niedziela po Epifanii

2. Niedziela po Epifanii

Dzień Starego Roku

Święta Bożego Narodzenia

4. Niedziela Adwentu

2. Niedziela Adwentu

Spotkanie adwentowe w Wałbrzychu 
na Zamku Książ o godz. 15:00
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Nied

Wyjazd spod Kościoła Pokoju o godz. 14:00

 



 PARAFIA EWANGELICKA PRZY KOŚCIELE POKOJU W JAWORZE

Proboszcz - ks. Tomasz Stawiak
Prezes Rady Parafi alnej - Remigiusz Tarasiewicz
Biuro Parafi alne - tel. 76-870-51-45
Kantor - Małgorzata Zuchowicz          
Nauczanie kościelne (lekcje religii,  nabożeństwo dla dzieci) - Marzena Stawiak

 -  Ginter Frautschi  - tel: 511 - 735 - 868                               
 -  Maria  Krajewska - tel: 76 - 870 - 51 - 45

OBSŁUGA RUCHU 

TURYSTYCZNEGO

„Prostujmy swoje drogi, adwentu nadszedł 
czas, Bóg daje pokój błogi, Bóg Chrystus 
wzywa nas i mówi: Idę już. 
Przyjdź, Panie, przyjdź wołamy. Otwarte już 
serc bramy, w nich dary swoje złóż.”




