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„Przy Twym 
krzyżu pragnę 
być, tam zdrój 
żywy płynie” 
Frances Jane (Fanny) Crosby, 1869 r.



Życie liturgiczne Kościoła
Luty 
Hasło miesiąca: „Sara powiedziała: Bóg dał mi powód do śmiechu” 
(1 Mż 21,6)
2 lutego: Dzień ofiarowania Pana Jezusa
5 lutego: 3. Niedziela przed postem (Septuagesimae – 70 dni 
przed Wielkanocą)
Hasło tygodnia: „Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla 
naszej sprawiedliwości znosimy nasze błagania przed Twoje oblicze, 
lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia” (Dn 9,18)
12 lutego: 2. Niedziela przed postem (Sexagesimae 60 dni przed Wiel-
kanocą)
Hasło tygodnia: „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie 
serc waszych” (Hbr 3,15)
19 lutego: Niedziela przedpostna (Estomihi – bądź mi skałą obronną! 
Ps 31,36)
Hasło tygodnia: „Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali 
prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym” (Łk 18,31)
22 lutego: Popielec. Dzień pokuty i Modlitwy (początek czasu pasyj-
nego).
Hasło dnia: „Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko co napisali prorocy, 
wypełni się nad Synem Człowieczym” (Łk 18,31)
„Nasz Bóg pieśń nową daje nam, On Bogiem cudów jest. Niech wielu 
jeszcze ujrzy Go, niech wszyscy wiedzą, że wołałem – Pan usłyszał mnie; 
czekałem – do mnie zbliżył się” (śpiewnik „Będę śpiewał i grał 173,2)
24 lutego: Dzień apostoła Macieja 
26 lutego: 1. Niedziela Pasyjna – Niedziela Diakonii (Invocavit – 
„Wzywać mnie będzie” Ps. 91,15)
Hasło tygodnia: „Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła 
diabelskie” (1 J 3,8b)

Marzec
Hasło miesiąca: „Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej?” (Rz 8,35) 
3 marca: Światowy Dzień Modlitwy 
5 marca: 2. Niedziela Pasyjna (Reminiscere – „Pamiętaj Panie” Ps 25,6). 
Hasło tygodnia: „Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez 
to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” 
(Rz 5,8)
12 marca: 3. Niedziela Pasyjna (Oculi – „Oczy moje patrzą na Pana” 
(Ps 25,15)
Hasło tygodnia: „Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się 
wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego” (Łk 9,62)
19 marca: 4. Niedziela Pasyjna (Laetare – „Radujcie się z Jeruzale-
mem” Iz 66,10). 
Hasło tygodnia: „Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, 
nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity 
owoc wydaje” (J 12,24)
25 marca: Dzień zwiastowania Marii Pannie 
26 marca: 5. Niedziela Pasyjna (Judica – „Bądź sędzią moim, Boże” Ps. 43,1).  
Hasło tygodnia: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz 
aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu” (Mt 20,28) 
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Słowo
Ewangelickiego 

Biskupa Wojskowego

bp Marcin Makula

Od redakcji

ks. Daniel Ferek
redaktor naczelny

Szanowni Państwo,
rozpoczynamy nowy rok 2023. Wszystko, co przed nami 
jest nieznane, ale niesiemy w sercach nadzieję, że nowy 
czas przyniesie dobre dni i rozwiązania dla tych trudnych 
spraw, które przejmują nasze serca. Niezależnie jednak 
od tego, co przyniosą nieznane dni rozpoczętego roku, 
musimy pamiętać o tym, że Bóg na nas patrzy i oczekuje 
czynienia dobra na każdej płaszczyźnie naszego życia.

Czynić dobro i dzielić się dobrem, to temat przewod-
ni pierwszego numeru czasopisma Wiara i Mundur, do 
którego redakcja wraz z autorami artykułów serdecznie 
Państwa zapraszają w kontekście chociażby m.in. różnych 
dyskusji w mediach, czy na platformach internetowych: 
w czym ukazuje się prawdziwe człowieczeństwo? Na ja-
kich płaszczyznach możemy i powinniśmy podejmować 
służbę i pomoc dla drugiego człowieka?

Są to słuszne pytania. Każdy powinien je wpierw zadać 
samu sobie, zanim rozpocznie debatę osądu innych, że 
za mało działają i powinni się w końcu wziąć do pracy. 
A zatem: co ja mogę zrobić dobrego dla innych? W czym 
ja mogę pomóc? Właśnie takie pytania kreślą miarę 
prawdziwego człowieczeństwa. 

Bogatym nie jest ten, kto ma, lecz ten, kto daje. Czło-
wiek jest tyle wart, ile dobra uczyni innym – to piękne 
hasła, ale czy realizacja ich jest widoczna w moim życiu, 
a także w życiu naszego społeczeństwa?

Dobro jest wartością obiektywną, niezależną od tego, 
kim jest człowiek, który to dobro czyni. Dobro nie jest 
przypisane do jakiejś rasy, religii czy partii politycznej. 
Ludzie wierzący, mają świadomość, że ta obiektywna 
wartość zakorzeniona jest w Bogu. Ta świadomość jest 
także naszym zobowiązaniem, żeby dobra otrzymanego 
nie zatrzymywać tylko dla siebie, lecz by umieć się nim 
dzielić z tymi, którzy tego od nas oczekują. To przecież 
w nich na to dobro czeka Jezus, przypominając: Co uczy-
niliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, 
Mnie uczyniliście (Mt 25,40). Czynione dobro, czerpiące 
swą siłę z wiary, nie jest naszą chlubą i motywem do 
wynoszenia się nad innych, ale jest naszym zobowią-
zaniem, bo komu wiele dano, od tego wiele się będzie 
wymagać; komu wiele powierzono, od tego tym więcej 
będą wymagać (Łk 12,48).

Trzeba jednak zauważyć delikatną różnicę między 
tym, co znaczy: „być dobrym”, a co to znaczy: „czynić 
dobro”. Kiedy bogaty młodzieniec chce się dowiedzieć 
od Jezusa, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne, 
czyli pełnię szczęścia, słyszy w odpowiedzi: „Nikt nie jest 
dobry, tylko jeden Bóg”. 

Zatem jesteśmy dobrzy, na miarę tego, na ile żyjemy 
w Bogu i jesteśmy z Nim złączeni. 

ks. Daniel Ferek

„Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, Dla 
tych, którzy są czystego serca” 

Ps 73,1

Marzeniem i celem wielu ludzi jest, aby żyć dobrze 
i mieć dobre życie.

Gdyby jednak głębiej zastanowić się nad sensem tego 
stwierdzenia należałoby zapytać: co to znaczy „żyć do-
brze i mieć dobre życie”? Ponieważ jest to powszechnym 
pragnieniem, wielu odpowiedziałoby: mieć dobrą pracę, 
dobre mieszkanie lub dom, dobre zdrowie, dobrze jeść, 
dobrze się ubierać, otaczać się dobrymi ludźmi.

Bardzo często opieramy ocenę i wartościowanie tego 
co dobre tylko w kontekście otaczającej nas przestrzeni 
materialnej. Chciałbym, abyśmy na początku nowego roku 
spojrzeli na dobre życie poprzez pryzmat tego, co duchowe, 
tego co otrzymaliśmy od dobrego Boga i co dajemy innym.

Dobre słowo. Bóg mnie błogosławi, posila i prowadzi 
swoim Słowem. Mówi do mnie poprzez Pismo Święte i daje 
mi obietnice, wspiera i podnosi na duchu, wystarczy tylko 
otworzyć i czytać. A ja? Czy kieruję tylko dobre słowa 
w kierunku otaczających mnie ludzi? Potrafię docenić 
innych, wspieram i służę radą? 

Dobre czyny. Bóg troszczy się o mnie, codziennie 
obdarza mnie swoją łaską, obdarowuje zdrowiem, pozwala 
pracować, zaopatruje materialnie i chce, abym ja również 
troszczył się o innych. Ale czy ja w swoim egoizmie nie 
zatrzymuję wszystkiego dla siebie, nie dzielę się z tymi, 
którzy nie dostali takiej szansy jak ja na dostatnie życie?

Dobre myśli. Bóg nie myśli o nas źle, pomimo naszych 
upadków i słabości, jest cierpliwy i przez cały czas naszego 
życia daje nam szansę na zmianę. Dowodem na to jest 
Jego Syn, który wypełnił na krzyżu boski plan usprawie-
dliwienia człowieka, plan wielkiej i niepowtarzalnej szansy 
odkupienia i kontynuacji po śmierci. Bóg, dobrze zna mnie 
i Ciebie, zna nasze myśli i intencje. Jeszcze zanim słowo 
pojawi się na ustach On wie, co chcemy powiedzieć.

Jednak czy moje myśli i nastawienie do świata i ludzi 
są dobre, czy też moje serce i umysł nie potrafią odpuścić 
i przebaczyć często tego samego czego inni doznają ode 
mnie? 

Zostańmy z tymi pytaniami, życie codzienne samo 
podsunie odpowiedzi.

Bóg, który jest wcieleniem dobra i sprawiedliwości, 
pragnie, abyśmy i my, stworzeni na jego podobieństwo 
próbowali chociażby zbliżyć się do Jego ideału. Zachęca 
nas nieustannie do szukania drogi do Niego i wychodzenia 
naprzeciw drugiemu człowiekowi. Dobro, czyńcie dobro, 
szukajcie sprawiedliwości Iz 1,17.
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ks. mjr Marcin Konieczny

ROZWAŻANIE
SŁOWA 
BOŻEGO

„A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie 
zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już 
dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po 
temu sposobności. A nie mówię tego z powodu 
niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na 
tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem 
też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim 
jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak 
i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. 
Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, 
w Chrystusie”.

List ap. Pawła do Filipian 4,10–13

Wiele jest rzeczy, których spodziewamy się w nowym 
roku. Niemniej jedna przeważa nad nimi wszystkimi 
– mianowicie nadzieja.

Nadzieja na to, że będzie lepiej pod każdym wzglę-
dem, we wszystkim o czym myślimy.

Niestety to wielkie i pozytywne uczucie bywa przy-
tłaczane przez tak zwany zdrowy rozsądek, który to 
każe podchodzić z dystansem do takich pozytywnych 
przypuszczeń dotyczących naszej przyszłości. Ja jednak 
osobiście jestem za tym, aby to nadzieja dominowała 
w moim życiu, mimo rzeczywistości jaka mnie otacza.

I tak z dnia na dzień z mniejszym bądź większym 
rozpędem wchodzimy w nowy rok. I ani się obejrzy-
my, a żegnać będziemy ten i witać kolejny. Tak to już 
po prostu jest. Tyle tylko, że może właśnie warto by 
trochę zwolnić i podać w wątpliwość, czy kolejny rok 
będzie nam dane witać razem. Uczciwie trzeba przecież 
powiedzieć, że ani ja, ani ty nie mamy takiej pewności.

Zresztą rzecz tyczy się na dobrą sprawę każdego 
dnia, który zawsze przeżywamy jednorazowo, nie-
powtarzalnie i jakby nie było, z łaski. A życie płynie 
tak szybko, że kto by się zastanawiał nad łaską czy 
niepowtarzalnością tego, co akurat jest mu dane 
przeżywać? 

Żyjąc takim tempem, w zasadzie przebiegamy 
przez poszczególne dni, miesiące – w konsekwencji 
przez życie, aż w którymś momencie z zadyszką 
kończymy swoje dni, często nawet nie będąc tego 
świadomi. 

W zasadzie przez ten ciągły pośpiech, wciąż niezała-
twione sprawy, telefony, które trzeba wykonać i ludzi, 
których trzeba odwiedzić, idziemy przez życie, ale 
jakby obok niego. Muskając tylko ludzi i ich problemy.

Prawda jest jednak taka, że każda nawet najmniej-
sza rzecz, jaka może się nam wydarzyć, jest czymś 
naprawdę wyjątkowym.

W wiecznym pośpiechu ku temu, aby mieć wciąż 
więcej i więcej. Nigdy nie dostrzeżemy małych rzeczy.

Chcemy widzieć tylko wielkie, piękne i spektakularne 
rzeczy, i najlepiej jeśli my będziemy w ich centrum. Nikt 
z nas nie chce być przegrany… ani nawet zwyczajny. 
W głębi duszy każdy chce być wyjątkowy. A tą wyjąt-
kowość próbujemy urzeczywistnić tym wszystkim, co 
akurat jest w modzie – samochodem, ładnym domem, 
telewizorem, czymkolwiek. Otaczając się rzeczami, 
które mają być substytutem naszej wyjątkowości 
i szczególności. 

Te właśnie rzeczy powodują, że wtapiamy się w mi-
liardową masę konsumentów. Mieliśmy być wyjątkowi, 
a staliśmy się jednym z wielu użytkowników takich 
samych rzeczy. Promilem punktu statystycznego firmy 
marketingowej. 

Tak to właśnie stoimy u progu nowego roku z pla-
nami, marzeniami i pragnieniami.

Wiele rzeczy chcemy mieć, kupić, załatwić. Ale 
chcę ci zadać pytanie – po co? Mianowicie, czy tylko 
to stanowi cel twojego krótkiego i wyjątkowego życia? 
Aby mieć więcej?

Dzisiaj apostoł Paweł w Liście do Filipian porusza 
właśnie podobny problem. Po pewnym grzecznościo-
wym wstępie, wyrażeniu wdzięczności za nawiązaną 
korespondencję przechodzi do nauczania. Podpierając 
się swoim przykładem, mówi, że jest w stanie wszystko 
znieść zarówno biedę, jak i bogactwo, obfitość i nie-
dostatek, sytość, ale i łaknienie.

Apostoł Paweł jest święcie przekonany o tym, że 
nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Jest w stanie 
znieść wszystko, cokolwiek mu się przytrafi.

A czy my też mamy taką pewność?
Istotną jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie Paweł 

nie nakazuje nam postaw ascetycznych w momencie, 
kiedy stać nas na to, aby nasze życie ubogacić. Kiedy 
odczuwamy dostatek, musimy jedynie zdawać sobie 
sprawę, dzięki komu go mamy, skąd pochodzi i komu 
należy się za niego wdzięczność. Ale również powin-
niśmy w conajmniej najmniejszym stopniu pomoc 
innym, którzy akurat z różnych powodów mają mniej.

I tak, w ten nowy rok, chcę życzyć wam właśnie 
tej umiejętności: życia zarówno w biedzie, jak i do-
statku, zdrowiu i chorobie. Abyśmy we wszystkim 
chcieli dostrzec zarówno Bożą miłość, jak i Jego bło-
gosławieństwo. 
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UROCZYSTOŚCI NA ORP BŁYSKAWICA 
24 listopada w przeddzień uroczystości 85-lecia podnie-
sienia bandery na ORP Błyskawica kapelani EDW wraz 
z rodzinami zostali zaproszeni na pokład okrętu. Podczas 
wizyty dowódca ORP Błyskawica kmdr por. Paweł Ogórek 
opowiedział historię jednostki. Dla najmłodszych zostało 
udostępnione muzeum oraz przybliżono wiele ciekawych 
historii związanych ze służbą okrętu.

192. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA 
LISTOPADOWEGO
30 listopada na dziedzińcu Belwederu odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Podchorążego oraz 192. rocznicy 
wybuchu Powstania Listopadowego. W trakcie uroczystości 
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominacje gene-
ralskie oficerom Wojska Polskiego. Na stopień generała 
brygady Wojska Polskiego mianowani zostali: płk Piotr 
Płonka – Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych; 
płk Przemysław Wachulak – Rektor – Komendant Wojsko-

wej Akademii Technicznej. W uroczystości wzięli udział 
m.in. Szef KPRP Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef BBN 
Jacek Siewiera, także Wicepremier, Minister Obrony Na-
rodowej Mariusz Błaszczak. Ewangelickie Duszpasterstwo 
Wojskowe reprezentował bp Marcin Makula

ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
W dniach 1-2 grudnia br. w Toruniu odbyły się obchody 
Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Gospodarzem 
obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii był Szef 
Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk 
Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych płk Grzegorz Potrzuski. Ewangelickie Duszpasterstwo 
Wojskowe w czasie uroczystości reprezentowali ks. ppłk 
Tomasz Wola i ks. ppor. Wojciech Płoszek.

OBCHODY 155. ROCZNICY URODZIN MARSZAŁKA 
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W dniach 4–5 grudnia 2022 r. w Wilnie odbyły się dwu-
dniowe obchody 155. rocznicy urodzin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnej 
modlitwy wielowyznaniowej na Cmentarzu na Rossie 
– jednej z czterech polskich nekropolii narodowych. 
Polskiej delegacji przewodniczył szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Jó-
zef Kasprzyk. W uroczystościach udział wziął Ewangelicki 
Biskup Wojskowy Marcin Makula.

SPOTKANIE SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP 
Z WOJSKOWYM KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM 
AKREDYTOWANYM W POLSCE
7 grudnia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku, Szef Sztabu Generalnego WP, spotkał się 
z attaché wojskowymi, pełniącymi misję dyplomatyczną 
na terenie Polski. W Warszawie akredytowanych jest 
ponad 60 zagranicznych przedstawicielstw wojskowych. 
Podczas tradycyjnego, corocznego spotkania szef Sztabu 
Generalnego WP podziękował attaché wojskowym za 

RELACJE Z PRACY
KAPELANÓW
EWANGELICKICH
I DZIAŁALNOŚCI EDW
www.edw.wp.mil.pl
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współpracę w mijającym roku, podkreślił konieczność 
współdziałania na rzecz bezpieczeństwa regionalnego 
i globalnego oraz w sprawach dalszej pomocy walczącej 
Ukrainie. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe repre-
zentował i udzielił błogosławieństwa Ewangelicki Biskup 
Wojskowy Marcin Makula.

 

PROMOCJA OFICERSKA W LAW
W Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, na placu 
przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej 
Szkoły Orląt” w sobotę 3 grudnia 2022 roku odbyła się 
126. Promocja Oficerska. Do promocji przystąpiło 145 
absolwentów. Aktu Promocji dokonali Inspektor Sił Po-
wietrznych gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła oraz Dowódca 
Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Kompo-
nentu Powietrznego gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński. 
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe reprezentował 
zastępca Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. płk 
Wiesław Żydel.

 

ODSŁONIĘCIE REPLIKI KRZYŻA WOLNOŚCI  
I SOLIDARNOŚCI W GDAŃSKU
13 grudnia w Bazylice św. Brygidy – gdańskiej świątyni 
Solidarności, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk wraz z działaczami 
opozycji antykomunistycznej, uczestniczył w uroczystym 
odsłonięciu i poświęceniu repliki Krzyża Wolności i Solidar-
ności, umieszczonej w Bursztynowym Ołtarzu Ojczyzny. 
Krzyż Wolności i Solidarności jako odznaczenie państwowe 
został ustanowiony przez Sejm RP w 2010 r. Nadawany 
jest przez Prezydenta RP na wniosek prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej działaczom opozycji wobec dyktatury 
komunistycznej za działalność na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Ewangelickie Duszpasterstwo Woj-
skowe reprezentował ks. ppor. Wojciech Płoszek.

PROMOCJA PODOFICERSKA W OSTRÓDZIE
16 grudnia w Ostródzie odbyła się uroczysta promocja 
podoficerów służących w jednostkach wojskowych 16. 
Dywizji Zmechanizowanej. W uroczystości uczestniczył do-
wódca 16. Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Wojciech 
Ziółkowski wraz ze starszym podoficerem dowództwa 16.
DZ st. chor. szt. Krzysztofem Maciejewskim. Podczas 
uroczystości, dowódcy jednostek wojskowych 16. Dywizji 
Zmechanizowanej dokonali uroczystego wręczenia aktów 
mianowania na pierwszy stopień podoficerski dla swoich 
żołnierzy. Błogosławieństwa nowym kapralom udzielił ks. 
ppor. Wojciech Płoszek z Ewangelickiego Duszpaster-
stwa Wojskowego.

MUNDUROWA WIGILIA Z PARĄ PREZYDENCKĄ
20 grudnia w 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rze-
szowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił 
Zbrojnych Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhau-
ser–Dudą wzięli udział w spotkaniu świątecznym z udzia-
łem żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, 
Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także 
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żołnierzy armii sojuszniczych. Modlitwę i życzenia złożył, 
wraz z Ordynariuszami Polowym i Prawosławnym Wojska 
Polskiego, Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula.

DOWÓDCA GENERALNY RSZ W OSTRÓDZIE
W dniu 22 grudnia wizytę w Ostródzie złożył gen. Jaro-
sław Mika. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, 
z okazji przypadającego 21 grudnia Dnia Pamięci o Po-
ległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych 
poza Granicami Państwa, odwiedził grób mł. chor. Piotra 
Ciesielskiego, który poległ podczas misji w Afganistanie 
21 grudnia 2011 r. wraz z czterema innymi żołnierzami 
20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Generał 
Jarosław Mika złożył na grobie poległego kwiaty, a oko-
licznościową modlitwę odmówił kapelan Ewangelickiego 
Duszpasterstwa Wojskowego ks. ppor. Wojciech Płoszek.

SPOTKANIE WIGILIJNE SŁUŻB MSWIA
22 grudnia 2022 roku w Komendzie Głównej Policji spotkali 
się przedstawiciele służb podległych MSWiA, aby złożyć 
sobie świąteczne życzenia. W tym roku spotkanie wigilijne 
przygotowała Polska Policja, dlatego honory gospodarza 
pełnił gen. insp. Jarosław Szymczyk. Gościem honorowym 
był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Maciej Wąsik, który przybył na spotkanie 
wraz z Podsekretarzami Stanu Bartoszem Grodeckim oraz 
Błażejem Pobożym. W trakcie spotkania biskupi WP podzie-
lili się refleksją nad Słowem Bożym oraz złożyli życzenia 
świąteczne. W spotkaniu brali również udział ks. płk SG 
Kornel Undas i duszpasterz Policji ks. Marek Twardzik. 

ORP GEN. TADEUSZ KOŚCIUSZKO RUSZYŁ W MISJĘ
4 stycznia fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko opu-
ściła macierzysty Port Wojenny Gdynia. Wraz z kompo-
nentem lotniczym (śmigłowiec pokładowy SH-2G) dołączy 
do Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 – SNMG1 
(Standing NATO Maritime Group 1). PKW Kościuszko 
będzie prowadził działania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa żeglugi i monitorowania ruchu morskiego 
na akwenie Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Morza 
Norweskiego, Morza Śródziemnego oraz we wschodniej 
części Oceanu Atlantyckiego. W czasie ceremonii, bło-
gosławieństwa udzielili dziekani Marynarki Wojennej. 
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe reprezentował 
ks. kmdr por. Tadeusz Jelinek.

SPOTKANIE OPŁATKOWE W STRAŻY GRANICZNEJ
W dniu 22 grudnia, miało miejsce spotkanie opłatkowe 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Centrum 
Szkolenia SG w Kętrzynie. Słowa pozdrowień oraz ży-
czeń skierowali gen bryg. SG Robert Inglot – Komendant 
WMOSG oraz płk SG Mirosław Doroszkiewicz – Zastępca 
Komendanta CSSG. Ewangelickie Duszpasterstwo Woj-
skowe reprezentował ks. mjr SG Marcin Pysz.

INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO  
W BRYGADZIE WSPARCIA DOWODZENIA KORPUSU 
WIELONARODOWEGO NATO
W dniu 10 stycznia odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkoleniowego jednostek podległych Brygadzie Wsparcia 
Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód. 
Uroczystość odbyła się w wałeckich koszarach, gdzie 
przybyli żołnierze ze wszystkich batalionów Brygady. 
Dowódca Brygady, płk Mirosław Postołowicz podsumował 
miniony rok oraz zapoznał żołnierzy z zadaniami, które 
stoją przed Brygadą w 2023 roku. Ewangelickie Dusz-
pasterstwo Wojskowe reprezentował Dziekan Rodzajów 
Sił Zbrojnych – Sił Powietrznych, ks. ppłk Tomasz Wola.
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Król z woli Boga
Przyszły król Izraela został w Biblii przedstawiony jako 

„młodzian urodziwy. Nie było w całym Izraelu piękniej-
szego od niego, a o głowę przewyższał cały lud” (1 Sm 
9,2). Saul pochodził z plemienia Beniamina, był synem 
Kisza, wojownika i pasterza z miasta Gibea położonego 
na północ od Jerozolimy. Pewnego dnia Kisz odkrył, że 
jego oślice uciekły i wysłał syna Saula, by je odnalazł. 
Młodzieniec nie znalazł wprawdzie zaginionych owiec, ale 
w trakcie wędrówki spotkał proroka Samuela. Wywiązała 
się między nimi rozmowa. Zdziwiony Saul dowiedział 
się, że zgodnie z wolą Boga ma przyjąć z rąk Samuela 
namaszczenie na „księcia nad 
swoim dziedzictwem”. Wkrótce 
lud owacyjnie witał pierwszego 
króla zjednoczonych plemion 
Izraela i Judy. Jednak początki 
panowania Saula nie były już tak 
radosne. Niedoświadczony wład-
ca wkrótce musiał stawić czoła 
problemom, na które nie był 
przygotowany. Izrael był w stanie 
wojny z sąsiadami. Początkowo 
Saul odnosił sukcesy w bitwach 
przeciwko Ammonitom i Filisty-
nom. Wkrótce jednak przyszło 
mu zmierzyć się z innym prze-
ciwnikiem – Amalekitami. 

Ofiara czy posłuszeństwo?
Bóg nakazał Saulowi rozprawić się z nimi i zniszczyć 

wszystkie rzeczy na nich zdobyte. Jednak Saul tego nie 
zrobił. Po zwycięstwie nad Amalekitami oszczędził ich 
wodza, Agaga, nie wymordował też amalekickich zwie-
rząt, chcąc złożyć je Bogu w ofierze. Decyzja Saula stała 
się przyczyną jego konfliktu z prorokiem Samuelem. Czy 
ofiara jest lepsza od posłuszeństwa? Czy człowiek, nawet 
będąc królem, może bezkarnie zignorować Boży nakaz? 
Czy samowolna decyzja o złożeniu Bogu ofiary nie jest 

raczej wyrazem pychy niż wiary? Historia Saula niesie 
ze sobą wiele takich pytań. Współczesny czytelnik nie 
potrafi obojętnie przejść wobec opowieści, w której Bóg 
nakazuje zabicie wrogów swego ludu. Jednak współcze-
sne odczytanie historii starotestamentowej naznaczone 
jest chrześcijańskim wyobrażeniem Boga miłosiernego, 
który odpuszcza człowiekowi jego grzechy. W czasach 
starożytnych, w których żył autor księgi Samuela, ludy 
Kanaanu były uosobieniem zła, bałwochwalstwa. Izrael 
też często wstępował i na tę drogę. Dlatego starote-
stamentowi prorocy wykorzystywali historię Filistynów, 
Ammonitów czy Amalekitów jako przykład tego, co może 
stać się z ludem, który oddaje cześć fałszywym bogom. 
Historie Starego Testamentu miały służyć budowaniu 
i umacnianiu wiary ówczesnych Izraelitów. W świecie 
wypełnionym politeistycznymi rytuałami, wierność Bogu 
Jahwe wymagała bardziej posłuszeństwa niż ofiary. Dla-
tego decyzja Saula spowodowała, że Bóg odrzucił go jako 
króla. To był początek końca tego niezwykłego monarchy. 

Depresja króla
Saul nie potrafił tego zrozumieć, nie chciał też wziąć 

na siebie odpowiedzialności, za swą decyzję. Czując się 
osamotniony, zaczął popadać w depresję. Jego dworza-
nie próbowali mu pomóc poprzez muzykę. Jeden z nich, 

młodzieniec imieniem Dawid, grał 
królowi na harfie by choć na chwi-
lę odgonić od niego złe myśli. Ta 
znana z obrazu Rembrandta sce-
na ma również bardzo współcze-
sne znaczenie. Terapia muzyką 
jest bowiem współcześnie jednym 
z uznanych sposobów łagodzenia 
objawów depresji. Dawid nie mógł 
o tym wiedzieć, lecz wykazał się 
dobrą intuicją. Wdzięczny swemu 
terapeucie Saul mianował go do-
wódcą wojskowym. Po pewnym 
czasie okazało się jednak, że tą 
decyzją sam sobie zaszkodził. Da-
wid zaczął odnosić sukcesy i stał 
się bardzo popularny wśród pod-

danych Saula. Popularność tę król zaczął postrzegać jako 
zagrożenie dla swojej pozycji. Zazdrość podszyta lękiem, 
że oto rośnie konkurent do tronu – te uczucia zawładnęły 
Saulem całkowicie, powodując pogłębienie choroby. Na 
domiar złego najmłodsza córka Saula, Mikal zakochała się 
w Dawidzie. Król zgodził się na małżeństwo córki ze swym 
młodym dowódcą, ale w głębi duszy snuł plan pozbycia 
się konkurenta. Swą zgodę na ślub uzależnił od dowodów 
zwycięstwa nad wrogami Izraelitów. Miał przy tym nadzie-
ję, że Dawid polegnie na polu bitwy. Gdy jednak Dawid 

dr Łukasz Barański 
Saul – władca 
tragiczny

Historia Saula przedstawiona na kartach Bi-
blii jest jak gotowy scenariusz dramatu o ży-
ciu niespełnionym, pełnym wzlotów i upadków. 
Niektórzy badacze zauważają, że jego tragiczne 
losy, mroczny charakter, skomplikowane relacje 
rodzinne czynią z niego bohatera na miarę grec-
kiej tragedii. Niewątpliwie jest w Saulu jakaś we-
wnętrzna sprzeczność, rozdarcie, coś co sprawia, 
że widzimy w nim człowieka z krwi i kości, a nie 
posągowego władcę czy herosa o nadnaturalnych 
cechach charakteru. 

www.freebibleimages.org

BiBlijni 
mężowie stanu
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ks. ppłk Tomasz Wola

nasze refleksje

wywiązał się z zadania, król oddał mu 
swa córkę za żonę, lecz od tego mo-
mentu „stał się Saul wrogiem Dawida 
po wszystkie czasy”. Życie Dawida na 
dworze Saula zmieniło się w koszmar. 
Król w atakach furii rzucał w niego 
włócznią, a nawet nasłał skrytobójców, 
przed którymi ochroniła męża Mikal. Na 
domiar złego kolejne dziecko Saula – 
syn Jonatan, również zaprzyjaźnił się 
z Dawidem. Tego było już dla Saula 
za wiele. Gdy Jonatan odmówił ojcu 
wciągnięcia Dawida w pułapkę, Saul 
wybucha: „Synu przewrotnej i prze-
kornej niewiasty! Dobrze wiem, że się 
przyjaźnisz z synem Isajego ku twojej 
hańbie”. Złe emocje biorą górę, Saul 
próbuje zabić własnego syna. Ostatnie 
dni życia Saula zdają się być świadec-
twem rozpaczliwej desperacji. Czyż nie 
inaczej można zrozumieć wizytę króla 
u nekromantki, która miała skontak-
tować się w jego imieniu ze zmarłym 
Samuelem? W trakcie tej wizyty król 
dowiaduje się jednak, że wkrótce czeka 
go śmierć w bitwie z Filystynami. Pro-
roctwo spełnia się w okrutny sposób. 
Najpierw giną trzej synowie króla, a na 
koniec otoczony przez wrogów Saul, 
rzuca się na swój miecz i ginie. Tego 
dnia Dawid traci swego przyjaciela Jo-
natana i wroga – Saula, który jednak 
był mu również bliski.

Niejednoznaczna ocena władcy
W taki sposób kończy się tragiczna 

historia pierwszego króla Izraela. Jego 
panowanie wymyka się jednoznacznym 
ocenom. Z jednej strony zjednoczył 
plemiona izraelskie, odniósł liczne 
sukcesy, nie brakowało mu talentu 
i charyzmy. Z drugiej strony zawiódł 
jako ojciec i jako władca. Nie uniósł od-
powiedzialności, która na nim ciążyła. 
Opisy z kart Starego Testamentu każą 
współcześnie przypuszczać, że zmagał 
się z depresją, a poczucie porażki nie 
opuszczało go przez całe życie. Zaśle-
piony nienawiścią nie widział, że ci, 
których oskarżał, zawsze byli gotowi 
mu pomóc: Dawid, Mikal, Jonatan. 
Śmierć Saula w bitwie z Filystynami 
miała miejsce prawdopodobnie w roku 
1010 p.n.e. Monarchia jednak prze-
trwała ten wstrząs, a w późniejszej 
tradycji judaistycznej przeważa pozy-
tywna ocena panowania Saula. Wydaje 
się, że na pozytywnej ocenie później-
szych pokoleń, przeważyła honorowa 
śmierć władcy w obliczu postrzeganej 
jako kara Boża, klęski. Tragiczne dzie-
je pierwszego izraelskiego monarchy 
były też inspiracją dla wielu mala-
rzy i pisarzy. Oprócz wspomnianego 
wcześniej Rembrandta, Saul inspirował 
również austriackiego malarza Oskara 
Kokoschkę, czy niemieckiego kompo-
zytora Georga Friedricha Händla.

Żyjąc w Europie, łatwo możemy zauważyć, że coraz więcej osób 
poszukuje różnych form rozwoju duchowego, by odpocząć od życiowej 
gonitwy. Coraz częściej widzimy w parkach i na łąkach nie tylko biegaczy, 
ale i osoby uprawiające jogę. Wśród znajomych spotykamy osoby zaj-
mujące się medytacją i stosujący mindfullness, czyli sztukę uważności. 
Te treningi „wnętrza”, mają znakomity wpływ na zdrowie psychiczne, ale 
i na fizyczne. Można by rzec, iż ten europejski buddyzm uczy koncentracji 
swoich odczuć na sobie. Jednak uwrażliwienie i skoncentrowanie się na 
samym sobie, może prowadzić do braku wrażliwości na innych – narcy-
zmu i egocentryzmu. Dlatego w tym wszystkim nie powinno zabraknąć 
drugiego człowieka, czy innego stworzenia. Dobra odwróconego nie tylko 
do wewnątrz, ale i na zewnątrz. 

Autor wspaniałej książki „Mały książę”, Antoine de Saint-Exupery powie-
dział: „Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło, szerzyć dobro?”. Myślę, że 
niejednokrotnie zauważyliśmy, iż wiele z rzeczy, które czynimy względem 
innych osób, wraca do nas nawet ze zdwojoną siłą. Oczywiście zasada ta 
obowiązuje zarówno dobrych, jak i tych złych rzeczy. Słynne powiedze-
nia „Karma powraca”, czy „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” – mają 
w sobie wiele prawdy. Czyniąc dobro możemy liczyć na to, że to wszystko 
do nas kiedyś wróci, kiedy zupełnie się tego nie spodziewamy. To tylko 
jeden – duchowy aspekt dobra w naszym życiu.

Kolejnym aspektem, w czynieniu dobra, jest chemia naszego organizmu, 
czyli drobne aspekty fizyczności. Każdy akt dobroci w naszym życiu wyzwala 
w organizmie dopaminę – hormon dobrego nastroju. Tu dochodzimy do 
następnego czynnika wywołanego czynieniem dobra, to jest oksytocyna. 
Wpływa ona na nasze optymistyczne podejście do życia i wyższą samo-
ocenę. A to w chwilach zwątpienia, które każdy miewa, może być dobrą 
motywacją, by działać, by iść dalej naszą życiową ścieżką.

W dalszej części naszej ścieżki, dobre uczynki doprowadzają nas do 
punktu, w którym łagodzą one nasz stres i obniżają ciśnienie krwi. Dlatego 
też, dobro czynione wobec drugiego człowieka pomaga budować bliskość 
i przywiązanie. Czynią nas otwartymi na innych i mają też swój udział 
w pozytywnych kontaktach międzyludzkich. Zarówno w rodzinach, jak 
i w związkach, w różnych team-ach. Myślę, że jest to łatwo dostrzegalne, 
okazując bowiem życzliwość, dostajemy chemiczny zastrzyk dobrego 
samopoczucia. Może dziwnie to zabrzmieć, ale robiąc coś dobrego dla 
innych, robimy dobrze, samym sobie. 

Oczywiście pomimo tych pragmatycznych powodów, cały czas mówi-
my o uczciwej dobroci. „Udawana dobroć”, wcześnie czy później zostanie 
zweryfikowana przez tych, którym jej udzielamy. Wiele osób jest bardzo 
wyczulonych na punkcie nieszczerości i hipokryzji. Dlatego też zjednywanie 
sobie innych przez dobroć i życzliwość, to ogromna umiejętność dawania. 
Jednak nie tylko dawania „czegoś”, ale „dawania czegoś z sobą” i tego, 
co w nas najcenniejsze. 

Jak pisał Albert Einstein „Tylko życie przeżyte dla innych, jest życiem 
wartym zachodu”. 

Być dobrym 
– to się opłaca!

http://infozdrowie24.pl/temat/zdrowie/stres
https://www.currentschoolnews.com/pl/zacytowa%C4%87/brak-cytat%C3%B3w-i-powiedze%C5%84-komunikacyjnych/
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NAGRODY DIAKONII POLSKIEJ 2022
20 listopada Nagrodę Główną „Miłosiernego Samaryta-
nina”, przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską), otrzymało 
Ewangelickie Dzieło Diakonii i Rozwoju – Diakonia Nie-
miecka, Chleb dla Świata i Diakonie Katastrophenhilfe 
– pomoc w sytuacjach katastrof. Wyróżnieni zostali Ludwik 
Grzenkowicz, Władysław Heinrich, a także wolontariusze 
parafii ewangelickich w Cieszynie i Schwabach. Nagrodę 
specjalną otrzymała baronowa Heidi von Rosenberg. 
Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas eku-
menicznej Gali Ubi Caritas.

ODBYŁ SIĘ II EGZAMIN KOŚCIELNY 
Egzamin kościelny odbył się 23 listopada w warszawskim 
Centrum Luterańskim. Do egzaminu kościelnego pro 
ministerio, przystąpiło i otrzymało uprawnienia probosz-
cza – administratora, czterech duchownych Kościoła. 
Pozytywny wynik egzaminu pro ministerio przed Ko-
ścielną Komisją Egzaminacyjną, pod przewodnictwem 
zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca, uzyskali księża 

wikariusze: Marek Bożek z Wałbrzycha, Arkadiusz Raszka 
z diecezji warszawskiej, Bogusław Sebesta z Tomaszowa 
Mazowieckiego oraz Piotr Uciński z Katowic Szopienic.

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2022
29 listopada w siedzibie Caritas w Warszawie, odbyła 
się konferencja prasowa inaugurująca tegoroczną edy-
cję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele organizacji prowadzących akcję: 
ks. Marcin Iżycki (dyrektor Caritas Polska), Wanda Falk 
(dyrektor Diakonii Polskiej), ks. Doroteusz Sawicki (dy-
rektor Eleos), a także Martyna Kowacka (naczelniczka 
Związku Harcerstwa Polskiego, które uczestniczy w akcji 
z ideą Betlejemskiego Światła Pokoju).

ZASŁUŻONY DLA WROCŁAWIA 
13 grudnia we Wrocławiu ks. Robert Sitarek, Prezes 
Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. 
ks. Marcina Lutra, został uhonorowany medalem „Merito 
de Wratislavia” – Zasłużony dla Wrocławia. Odznaka jest 
zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym 
za zasługi w działalności publicznej na rzecz rozwoju 
Wrocławia. Odznakę przyznaje Prezydent Wrocławia, 
po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaki – za zasługi 
w działalności publicznej na rzecz rozwoju Wrocławia.

fot. luteranie.pl 

fot. luteranie.pl 
fot. luteranie.pl 

fot. luteranie.pl 
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EWANGELICY Z POMOCĄ HUMANITARNĄ  
W UKRAINIE
W dniach 9-12 grudnia ks. Rafał Miller z Sycowa wraz 
z Jarosławem Kamińskim, Natalią Karnecką-Michalak oraz 
Mikołajem Stadtmullerem z Wrocławia, dotarli do zachod-
nich i wschodnich krańców Ukrainy z pomocą humanitarną. 
Paczki z żywnością, artykułami higienicznymi i zabawka-
mi sfinansowane ze środków przekazanych przez różne 
parafie naszego Kościoła oraz osoby prywatne, a także 
paczki przygotowane przez Diakonię oraz uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Sycowie, trafiły najpierw do dzieci 
w miejscowościach Radziwiłłów i Brody. Dzieci te, pocho-
dzące z rejonów Chersonia i Mariupola, straciły rodziców 
na skutek wojny i obecnie mieszkają w rodzinach zastęp-
czych w zachodniej Ukrainie. Dzięki tej ogólno-kościelnej 
akcji i zaangażowaniu wielu osób, udało się przekazać 
ponad 400 paczek i wspomóc wiele osób.

ROK POJEDNANIA 
Podczas 11. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła pod-
jęto uchwałę, że tematyka w latach 2022-2024 będzie 
nawiązywać do hasła Trzynastego Zgromadzenia Ogól-
nego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie 
się w 2023 roku w Krakowie. Dlatego rok 2023 będzie 
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Rokiem Pojednania 
– „Jeden Duch – Duch Święty daje pojednanie”. Hasło 
Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które brzmi „Jedno Ciało, 
jeden Duch, jedna nadzieja”, jest bezpośrednim nawią-
zaniem do słów ap. Pawła z Listu do Efezjan 4,4: „Jedno 
ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej 
nadziei, która należy do waszego powołania”.

NABOŻEŃSTWA LUTERAŃSKIE W TVP KULTURA 
Emisje nabożeństw w lutym i marcu: 

12 lutego 2023, godz. 8.00 – kościół św. Jana 
w Grudziądzu

26 lutego 2023, godz. 8.00 – kościół Świętej Trójcy 
w Wodzisławiu Śląskim

12 marca 2023, godz. 8.00 – kościół Jezusowy 
w Jastrzębiu Zdroju

WRĘCZONO NAGRODY IM. LEOPOLDA OTTO 
15 stycznia w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy 
w Warszawie wręczono nagrody im Leopolda Otto. Za 
systematyczne towarzyszenie ewangelikom w drodze 
wiary przez różnorodne publikacje audio i wideo (co było 
szczególnie potrzebne i ważne w długich miesiącach pan-
demii) nagrodę otrzymali – „Studio Lutheraneum” oraz 
„Chrześcijańska 
Telewizja Interne-
towa”. Zachęcamy 
do odtworzenia 
zrealizowanych 
materiałów na 
stronach: www.
youtube.com/@
LuteraniewWar-
szawie oraz www.
youtube.com/@
chrzescijanska.te-
lewizja, na której 
codziennie o 7:00 
rano pojawiają się 
codzienne, krótkie 
rozważania biblij-
ne – „Codzien-
nik Biblijny”.

fot. luteranie.pl 

fot. w
w

w
.facebook.com

/ChrzescijanskaTelew
izjaInternetow

a

ks. Robert Augustyn
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ks. dr Adam Malina

NA POCZĄTKU 
ROKU

Gdy zaczyna się nowy rok, człowiek tworzy plany. Tak 
dzieje się też w Kościele: podsumowujemy miniony czas 
i zapisujemy ważne terminy w naszych kalendarzach. 
Pewne wydarzenia planujemy z dużym wyprzedzeniem, 
pewne pojawiają się nagle i niespodziewanie. Jako chrze-
ścijanie mamy jednak świadomość, że to nie my jesteśmy 
ostateczną instancją, która weryfikuje tak stworzone 
kalendarium lub harmonogram. Dobrze wiemy, że plany 
zostaną spełnione, jeśli „Pan pozwoli”. Tego uczymy się 
przez życie, planując i zmieniając zatwierdzone wcze-
śniej zamierzenia.

Aby ta świadomość była powszechna, w Kościele 
podejmowane są działania, która mają w tym pomóc. 
Przyjmują one różny kształt i realizują się na różnych 
płaszczyznach. Najbardziej skuteczne wydają się te, 
które docierają do nas w sposób nienachalny, naturalnie 
korygując nasze zachowanie i działania. 

Jednym z takich narzędzi, które wpływa na nas i nasz 
odbiór czasu, jest instytucja roku liturgicznego zwanego 
też kościelnym. Ona sprawia, że żyjąc w Kościele i z Ko-
ściołem trochę inaczej możemy potrzeć na upływający 
czas. Staramy się w ten sposób uwolnić od przemożnego 
wpływu dni, miesięcy, tygodni oraz presji czasu, inaczej 
organizując jego upływ. Choć kalendarze tego świata każą 
nam każdy rok liczyć od pierwszego stycznia, chrześci-
jańska podziałka wpisuje nam początek roku kościelnego 
już na przełom listopada i grudnia. Ma to pomóc w zro-
zumieniu faktu, że czas liczymy w kontekście jednego 
z filarów zbawczego działania Boga, które swój ziemski 
początek miało we wcieleniu Zbawiciela, czyli narodzeniu 
Jezusa w Betlejem. To Adwent, przygotowujący nas do 
świętowania tego wydarzenia, wyznacza początek roku. 
Podobne i inne wydarzania z kalendarza liturgicznego 
nadają dodatkowy wymiar temu, co przynosi nam „czas 
zwyczajny”. Jako przykład może służyć dzień pierwszego 
stycznia. Z jednej strony to początek roku kalendarzo-
wego – Nowy Rok, ale z drugiej także liturgiczne święto 
nadania Zbawicielowi Imienia Jezus. Każdy ten początek 
nowego roku łączymy się z imieniem Jezus i chcemy, żeby 
sam Zbawiciel towarzyszył nam w cały czas. 

Podobny sposób, innej organizacji czasu, znajdzie-
my w systemie jego tygodniowego podziału. Ludzka 
aktywność, bardzo widoczna we wszelkiego rodzaju 
kalendarzach w wersji drukowanej, podpowiada nam, 
że tydzień zaczyna się w poniedziałek, a jego przebieg 
naznaczony jest dla większości pięciodniowym dniem 
pracy, po którym następuje weekend, czyli koniec tygo-
dnia. Sobota staje się w ten sposób dniem dodatkowo 
wolnym, niedziela zaś ostatnim dniem tygodnia, w któ-
rym trzeba ostatecznie odpocząć, aby następnego dnia 
zacząć kolejny tydzień. 

Inaczej na organizację tygodnia patrzy Kościół. Tydzień 
zaczyna się w niedzielę. Dla pierwszych chrześcijan nie-
dziela, pierwszy dzień tygodnia, stała się dniem Pana Je-
zusa Chrystusa dla upamiętnienia Jego zmartwychwstania. 
Z chrześcijańskiego punktu widzenia to niedziela zaczyna 
(a nie kończy) tydzień. Żyjąc we wspólnocie Kościoła, 
na początku tygodnia – czyli w niedzielę otrzymujemy 
„wskazówki” na kolejne dni. Znajdziemy je w Słowie 
Bożym, słyszanym i rozważanym podczas niedzielnych 
nabożeństw. Choć w jakimś sensie też są odniesione do 
przeszłości, to jednak podstawowym ich wymiarem jest 
spojrzenie przed siebie. Na początku tygodnia dostajemy 
„zadania” na nowy tydzień. Wsłuchujemy się w Słowo, 
które ma nam podpowiedzieć, co będzie dla nas ważne 
na te kolejne dni i jaka tematyka ma w nich towarzyszyć. 

Oprócz Słowa, które w niedzielę do nas dotrze, które 
chcemy też w sposób pogłębiony przeżywać Je w kolej-
nych dniach. W tym zakresie jest wiele możliwości sys-
tematycznego kontaktu z Pismem Świętym, poczynając 
od najpopularniejszego ewangelickiego przewodnika po 
Biblii, jakim jest w naszym kraju wydawana każdego roku 
książka „Z Biblią na co dzień”. Jej układ zawiera oprócz 
krótkich haseł, przeznaczonych na każdy dzień i innych 
materiałów do refleksji, również propozycję dwóch czytań 

Pisma Świętego. Jedno z nich to klasyczna propozycja 
systematycznej lektury Pisma Świętego, która umożliwi 
przeczytanie zdecydowanej większości Biblii w okresie 
siedmiu lat. Jednak druga propozycji czytania zawiera 
w sobie propozycję czytań, które w bezpośredni sposób 
odnoszą się do tematyki danego tygodnia, niedzieli go 
rozpoczynającej lub święta w nim występującego. Ma 
swoje źródło w lekcjonarzu, przygotowanym na zachodzie 
Europy przez Luterańską Konferencję Li turgiczną. Czytając 
każdego dnia ów wyznaczony w ten sposób fragment Bi-

fot. U
nplash.com
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blii, mamy możliwość 
głębszego spojrzenia 
na podstawowy temat, 
zawarty w kazaniu, 
tekstach liturgicznych 
czy haśle tygodnia. 

Oprócz bezpośred-
nich odniesień poprzez 
system świąt kościelnych, nasze relacje z Bogiem mogą 
zostać umocnione jeszcze przez jedno ważne narzę-
dzie, proponowane przez Kościół. Jest to hasło roku, 
czyli krótki tekst biblijny, który został wybrany, aby był 
przewodnią myślą na dany rok kalendarzowy. 

Idea tekstu biblijnego, będącego hasłem danego 
roku, posiada dosyć krótką historię. Pomysł powstał na 
zachodzie Europy, w Niemczech w latach trzydziestych XX 
wieku w kręgach ewangelickich stowarzyszeń młodzieżo-
wych. Pierwsze „oficjalne” hasło roku zostało ogłoszone 
w 1934 i pochodziło z 1 Listu Piotra 1,25 – „Słowo Pana 
trwa na wieki”. Po paru latach wybór takiego hasła był 
już dziełem kilku tamtejszych Kościołów protestanckich, 
które oprócz hasła roku, wybierały też wspólnie hasła 
miesięcy i tworzyły kalendarz codziennych czytań. Pod 
koniec lat sześćdziesiątych XX wieku przedsięwzięcie 
stało się w pełni ekumeniczne i międzynarodowe, gdy 
członkiem Ekumenicznej Grupy Roboczej ds. Czytania 
Biblii, stał się Kościół Rzymskokatolicki. Obecnie gru-
pa składa się z 24 chrześcijańskich organizacji, a jej 
członkiem jest m.in. Towarzystwo Biblijne z Warszawy. 

Każdego roku grupa robocza wybiera 
główne hasło spośród wszystkich propozycji 
zgłoszonych przez poszczególnych członków. 
Każde stowarzyszenie proponuje dwa cytaty 
biblijne. Muszą one znajdować się w rocznym 
planie czytania Biblii, co w praktyce oznacza, 
że hasło roku znajdziemy we wspomnianej 
już propozycji czytań biblijnych w książce 
„Z Biblią na co dzień”. Dodatkowym zało-
żeniem jest zasada, iż teksty te nie mogą 
pojawiać się jako hasła roku lub miesięcy 
przez co najmniej dziesięć ostatnich lat oraz, 
że nie mogą być hasłami tygodnia. Zebrane 
propozycje są omawiane na wspólnym spo-
tkaniu i ostatecznie drogą losowania wybiera 
się to właściwe hasło spośród dwóch, które 
uzyskały największe poparcie. Spotkania 
takie odbywają się w styczniu każdego roku, 
ale wybór hasła dokonywany jest z trzyletnim 
wyprzedzeniem. 

Na ten rok wybrano słowa z pierwszej 
księgi Biblii – „Tyś Bóg, który mnie widzi” (1 Mż 16,13). 
To zdanie zostało wypowiedziane przez starotestamento-
wą Hagar, która na skutek dziwnych jak na nasze czasy 
okoliczności znalazła się na pustyni i była pełna rozpaczy. 
Jednak spotkanie z Bogiem, który „widzi”, zmieniło jej 
losy, odzyskała nadzieję i sens dalszego życia. 

Uwzględniając trudny i skomplikowany kontekst 
dzisiejszego świata warto uświadomić sobie, iż Bóg jest 
Tym, który wciąż „widzi”. I jest to prawdą, choć wielu 
wydaje się, że przymyka On oczy czy nawet śpi. Mimo 
wszystko słowa o widzącym Bogu są też ostrzeżeniem 
dla człowieka i społeczeństw, które zakładają, że jest 
inaczej. Bóg patrzy i widzi co człowiek człowiekowi jest 
w stanie zrobić.

Ten motyw można też zinterpretować szerzej, wpisując 
postać widzącego Boga w obraz miłosiernego Ojca w niebie, 
pełnego łaski i dobroci, który z miłością wypatruje swoich 
dzieci. Jego wzrok szuka tych, którzy się pogubili, a jego 

oczy ciągle dostrzegają 
tych, którzy go ukochali 
i chcą żyć blisko niego. 
Stąd w haśle A.D. 2023 
znajdziemy tyle otuchy 
i nadziei.

Początek roku 
w jego kościelnym 

kontekście niesie jeszcze jeden ważny element, który 
również przypomina, że współczesny świat i Kościół na 
nim, to nie jest jeszcze docelowy stan. Przypomina nam 
o tym Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który co 
roku organizowany jest od 18 do 25 stycznia. Termin ten 
został zaproponowany już w 1908 r. przez Paula Wattsona 
z USA i obejmuje czas między dniem wspominającym św. 
Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. 
Tematyka tzw. „tygodnia ekumenicznego” jest opracowana 
i zatwierdzona przez członków Międzynarodowego Komitetu 
mianowanego przez Komisję Wiary i Porządku Publicznego 
Światowej Rady Kościołów oraz papieską Dykasterię ds. 
Popierania Jedności Chrześcijan. Hasło tegorocznego tygo-
dnia zostało zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza (1,17) 
i brzmi następująco: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawie-
dliwości”. Do tekstów i tematyki tygodnia ekumenicznego, 
każdego roku chrześcijanie z rożnych krajów przygotowują 
materiały biblijne, które są omawiany w organizowa-
nych nabożeństwach. W tym roku materiały powyższe 
są autorstwa grupy chrześcijan z Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej (USA), powołaną przez ekumeniczną 

Radę Kościołów Minnesoty. Grupa ta jako główny tekst 
Tygodnia Modlitw wybrała werset z księgi proroka Izajasza: 
„Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, 
pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie 
wdowy!” (1,17).

Spotykając się na początku roku 2023 mamy się uczyć 
wspólnie czynić dobro, wspólnie szukać sprawiedliwości, 
wspólnie ratować uciśnionych, wspólnie chronić sieroty 
i bronić wdowy. Stawia to pytania o naszą realizację chrze-
ścijańskiej jedności, przez którą mamy być mocniejsi, aby 
stawiać czoła złu i niesprawiedliwości naszych czasów. 
Wymaga też odpowiedzi na pytania o to, jak dziś możemy 
angażować się w dialog, pogłębiać świadomość, zrozu-
mienie i poznanie doświadczeń drugiej osoby i innych 
grup społecznych. 

Początek roku daje nam wiele inspiracji i przemyśleń. 
Bóg, który widzi, ciągle wzywa do czynienia dobra i szu-
kania sprawiedliwości. 

HASŁO ROKU PAŃSKIEGO 2023 
Tyś Bóg, który mnie widzi.

 1 Mż 16,13

fot. U
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Katarzyna Bosowska – 
psycholog, specjalista 
psychoterapii uzależnień, 
wykładowca akademicki 
SWPS, prezes Fundacji 
FENIX – Powstań do Życia

W dawaniu można się 
wytrenować. W mentalności 
naszego narodu jest zryw. 
Zapał. Heroizm. Poświęcenie. 
Potrafimy być bardzo hojni, 
z otwartym sercem biec do 
ludzi. Kochamy wszelkiego 

rodzaju dobroczynne akcje, 
płaczemy do cierpienia innych, 

wyrzucamy znieczulicę jeszcze 
innym. Płoniemy jak pochodnia, 

grzmimy, oburzamy się. Bierzemy 
udział w różnych kwestach, na cmenta-

rzach w listopadzie wspomagamy hospicja 
(bardzo budujące…), w metrze i na Krupów-
kach wrzucamy spragnionym grajkom na 
piwo, na stronach internetowych przesyłamy 
coś na tych, którzy najbardziej NAS poruszyli, 
a z sercem Owsiaka za dwa złote przyklejo-
nym do kurtki chodzimy przez miesiąc, żeby 
wszyscy widzieli. Deklarujemy, tłumaczymy, 

uzasadniamy, potakujemy, współczujemy. 
Zostawiamy puste miejsce przy stole. W In-
ternecie krąży film nagrany przez Łukasza 
Brzezińskiego, który prowadzi kanał na 
YouTube BrzozaTv – Przyjechałem na świę-
ta Bożego Narodzenia do rodziny z Torunia 
i postanowiłem w okolicach Lipna nagrać 
film – powiedział autor eksperymentu. Jego 
zdaniem wpuszczenie samotnego wędrow-
ca na wigilijną kolację to mit. – Wcześniej 
robiłem taki film, chodząc po mieszkaniach 
w bloku. Wtedy wszyscy w komentarzach 
pisali, na wsi każdy cię wpuści – wyjaśnia 
w swoim filmie youtuber. – Tak dziś nie 
było. Może po tym filmie się coś zmieni. Bo 
jesteśmy dla siebie wilkami…

Eksperyment Łukasz przeprowadził w kil-
ku miejscowościach w powiecie lipnowskim. 
Mieszkańcy nie wypadli zbyt dobrze. Na dzie-
sięć rodzin, tylko jedna chciała dać schro-
nienie mężczyźnie. Najczęściej mieszkańcy 

KAŻDY JEST ODPOWIEDZIALNY 
ZA CZYNIENIE DOBRA

Najpiękniejsze serce
„Pewien młodzieniec chwalił się, że ma najpiękniejsze serce w dolinie. Chwalił się 

nim na rynku i zebrał się ogromny tłum by je podziwiać bowiem było w swym kształcie 
perfekcyjne. Nie miało żadnej skazy, było przepiękne, gładkie i błyszczące. Biło bar-
dzo żywo. Chłopak krzyczał na cały głos, że nikt nie ma piękniejszego serca od niego 
i wszyscy mu potakiwali bowiem jego serce było idealne.

Jednak w pewnym momencie jakiś strzec z tłumu krzyknął: Dlaczego twierdzisz, 
że twoje serce jest najpiękniejsze, skoro moje jest o wiele piękniejsze od twojego. 
Młodzieniec bardzo się zdziwił słysząc te słowa, a potem spojrzał na serce starca i się 
zaśmiał. Serce starca biło bardzo żywo, być może nawet żywiej od serca młodzieńca, 
ale było to serce poorane rozlicznymi bruzdami, serce, w którym było wiele brakujących 
kawałków. Wiele też w nim było kawałków, które do tego serca nie pasowały. Było to 
serce brzydkie, które w żaden sposób nie mogło się równać z nieskazitelnym sercem 
młodzieńca. Chłopak zapytał, dlaczego starzec uważa, że jego serce jest piękniejsze, 
skoro wszyscy widzą, że nie jest ono nawet w części tak piękne jak serce chłopaka.

Wtedy starzec rzekł, że w życiu nie zamieniłby tego serca na serce młodzieńca. 
Powiedział też, aby młodzieniec spojrzał na jego serce i wskazując na blizny rzekł: – 
widzisz te blizny i brakujące kawałki? Nie ma ich tu dlatego, że ofiarowałem je z miłości 
dla wielu osób, a niesie to ryzyko, bo często się zdarza, że sami ofiarowujemy uczucie 
dla innych, ale inni nie dają nam nic w zamian. – Stąd te blizny, bo choć dałem im 
cześć swojego serca, oni nie dali mi nic. Jeśli natomiast spojrzysz uważnie dostrzeżesz, 
że wiele kawałków do mojego serca zupełnie nie pasuje. Są to kawałki serca innych, 
które mi ofiarowali i które znalazły stałe miejsce w moim sercu. Dlatego moje serce 
jest piękniejsze od twojego. Natomiast te bruzdy, które widzisz zrobili ludzie nieczuli, 
ludzie, którzy mnie zranili.

Wtedy młodzieniec spojrzał na starca, zrozumiał. Potem wziął kawałek swojego 
przepięknego serca i ofiarował go starcowi, a starzec zrobił to samo. Młodzieniec 

włożył część serca starca do swojego serca w miejsce brakującego kawałka, który 
dał starcowi. Ten nowy kawałek pasował tam, choć nieidealnie, co zmąciło do-

skonałą harmonię serca młodzieńca. Nigdy jednak wcześniej serce młodzieńca 
nie było tak prawdziwe, jak w tym momencie i młodzieniec dopiero teraz to 
zrozumiał”. 

Bruno Ferrero
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tłumaczyli się, że jeszcze nie przygotowali 
kolacji wigilijnej, wyjeżdżają lub będą mieli 
na wieczerzy bardzo dużo gości. Inni nie 
chcieli w ogóle słuchać przybysza lub byli 
jego prośbą bardzo zdziwieni.

Jesteśmy krótkodystansowcami. W bie-
gu na 60 metrów wypadamy super. Na 
kilometr jest gorzej. Niektórzy próbują, 
ale stwierdzają, że to nie dla nich. Inni 
nawet spróbować nie chcą. Jeszcze inni 
biorą na klatę i uznają, że oczywiście dla 
nich to żaden problem. Świetnie sobie 
poradzą. Przecież kto, jak nie oni. Po 100 
metrach jednak zmieniają zdanie. Oddają 
psa z powrotem do schroniska – bo sika, 
a dziecko do domu dziecka – bo płacze. 
Oczywiście nie chodzi o to, by wrzucać 
WSZYSTKICH do jednego worka. By KO-
GOŚ urazić. Nigdy wszystko nie odnosi się 
do WSZYSTKICH. To tylko takie osobiste 
noworoczne rozważania na temat dobra. 
Swoiste rekolekcje psychologa, który 
przecież patentu na prawdę nie posiada 
i dzieli się jedynie obserwacjami i doświad-
czeniami zaczerpniętymi z kawałka życia 
no i przecież nie od wszystkich ludzi na 
świecie. Jednak ta próbka doświadczeń 
i obserwacji skłania do refleksji. Do za-
dawania pytań. Do szukania odpowiedzi. 
Dajmy na to sytuacja uchodźców z Ukrainy. 
Trudno wciąż nie wracać do tego tematu. 
Jest przecież nadal aktualny. Rzuciliśmy 
się na ratunek. Niektórzy tyl-
ko teoretyczny, ale każdy ma 
swoje sumienie i swoje moż-
liwości. Miałam tu niedaleko 
taką ulubioną knajpę, gdzie 
podawali świetnie przyrządzone 
ryby z pysznym ryżem. Nad 
knajpą pokoje do wynajęcia, 
obok dom przyjęć na miarę 
miasta nie powiatowego. Za-
częła się wojna. Ludzie szukali pomocy 
jak rzeka, która wylewa się na okoliczne 
pola. Jem tą rybę i słyszę rozmowę szefa 
do kelnerki, że on za darmo to pomagał 
TYM uchodźcom nie będzie. Może dać im 
na jakiś czas mieszkanie, ale niech za nie 
płacą. Tak pomoże, jasne. Przyjmie jakąś 
rodzinę. TRZEBA PRZECIEŻ POMÓC. Już 
więcej na tę rybę tam nie poszłam. Tak 
uderzyła mnie farsa „pomocy” poprzez 
odpłatny wynajem pokoju do wynajęcia, 
że trudno to zdefiniować. To pewnie jeden 
z wielu przykładów. Słyszałam ciekawe 
komentarze typu JAKĄ tam wojnę mają, 
skoro ich tiry jeżdżą po naszych auto-
stradach? Jak tym ukraińskim kobietom 
DOBRZE tutaj, chodzą ze zrobionymi 
paznokciami i prosto od fryzjera. Albo 
piwo piją! Mówi Polak z Holandii, Austrii, 
Niemiec, przez którego wstyd często przy-
znać się za granicą do ojczystego języka… 
Pomogłem raz i więcej nie pomogę, bo się 

zawiodłem. Już raz pomogłem. Przecież 
nie będę pomagał w nieskończoność. Niech 
teraz INNI pomogą. Ja JUŻ pomogłem. Ja 
bym pomógł, ALE…, Ja o tym cały czas 
myślę, ALE na razie…

Niedawno przeżyliśmy covid. Dramat 
ludzkości, w który najwięksi „mędrcy” i tak 
nadal NIE WIERZĄ (jak wierzyć w Boga, 
którego nie widać, gdy się nie wierzy w co-
vid, który widać – JA SIĘ PYTAM). Po tym 
covidzie, co któryś dom stoi pusty. Pusty 
dom na pustej działce, z jedną kobietą, 
może wdowcem z dziećmi, może matką, 
żoną, córką. Ludzie narzekają, że sobie nie 
radzą z cierpieniem, żałobą, samotnością. 
Mówią, że jakby tylko KTOŚ był w ich życiu, 
nawet jedynie do pomocy przy domu to już 
by wystarczyło. Bo skosić trzeba, do pieca 
dorzucić, okna umyć, ogródek skopać, 
z psem pojechać do weterynarza, zakupy 
zrobić jak grypa, czy szklankę wody podać, 
bo tak PUSTO w tym domu, cicho… I pytam 
grzecznie wtedy – a pomyślała Pani/Pan 
o tym, aby na jakiś czas zaproponować 
mieszkanie jakieś kobiecie z Ukrainy? Może 
z dziećmi. I tu się zaczyna opowieść…róż-
na, ale zawsze jedna i ta sama…

Mam znajomych, którzy mieszkają przy 
samej ukraińskiej granicy. To, co oni wie-
dzieli i widzą nadal, czego doświadczają 
w związku z cierpieniem i rozpaczą ludzi 
i zwierząt z kraju wojny jest nie do opisania. 

Tam, przy granicy ludzie nie potrafią nie 
pomagać. Nie da się nie pomagać. Ta po-
moc prawie do teraz się nie zmniejsza, nie 
traci na aktualności. Bo przecież jak może 
stracić? Jak może nam się odechcieć? Jak 
może wystarczyć? Gdzie jest limit? W pie-
niądzach? Chęciach? Pozorach? W akcji na 
pokaz? W sercu…? 

Są zbieracze czynienia dobra. Zbierają 
dobre uczynki jak dzieci kwiatki do koszycz-
ka na Boże Ciało. Potem nimi się DZIELĄ. 
Na grupach odnowy nie wiem czego, na 
mityngach AA, spotkaniach towarzyskich, 
Instagramie i Facebooku. Fascynuje mnie 
niezmiennie słowo „udostępniam” sto razy 
z rzędu pod jakimś postem o zaginięciu 
kogoś w górach, czy gdziekolwiek. Ta po-
trzeba POKAZANIA. Nawet, gdy ociera się 
o paradoks.

Badacze tematu o niesieniu pomocy, 
psychologowie, naukowcy zajmujący się 
wsparciem są jednogłośni, gdy mówią, 

że pomoc MUSI być adekwatna. Że po-
moc, która pasuje pomagającemu, a nie 
pomaganemu jest nie tylko nic nie warta, 
ale wręcz szkodliwa. Jeśli dostajemy coś, 
czego nie potrzebujemy lub nie chcemy 
czujemy się sfrustrowani, niezrozumiani, 
gorsi, zignorowani, nieważni, niegodni 
uwagi, niegodni pomocy. Taka pomoc 
rani i przynosi ogromną szkodę psycho-
logiczną i moralną. Wynika z ignorancji, 
nieuważności, niewiedzy, braku empatii, 
pozorów. Spotkałam się niejednokrotnie 
z różnymi darami dla potrzebujących, 
biednych, bezdomnych czy uchodźców. 
Te dary bywały opakowane w brudne, 
podarte reklamówki, wymięte torby, za-
wierały niewyprane, poplamione stare 
ciuchy, gdzie lepsze można było znaleźć 
na śmietniku. Stare graty po sprzątaniu 
garażu czy strychu lub piwnicy. Była oka-
zja się pozbyć. Nie trzeba zagracać kosza 
na śmieci. No i mogę z czystym sercem 
powiedzieć, ile to dałem…

Miłości ile dałem? Miłość cierpliwa jest, ła-
skawa… nigdy nie ustaje… nie szuka swego… 

Ludzie oddani do domów starców, bo 
przecież ileż można… wytrzymać. Wyrzuco-
ne zwierzęta, czy te przy domach współcze-
snych ludzi wsi na łańcuchach i w budach 
w upał i zimno. Samotne dzieci rodziców 
alkoholików, narkomanów, dealerów. Dzieci 
samobójcy samotni samotnością nie do 

wypowiedzenia. Te przyprowa-
dzone na postronku na terapię, 
aby coś z nimi zrobić, bo są 
tylko problemem. Matki nie wi-
dzące nic złego w tym, że ser-
wują dzieciom już piątego ojca 
i ojcowie nie widzący problemu 
w fakcie, że są nadal małymi 
chłopcami – chodzą na dyskote-
ki, piją, bawią się z kumplami, 

palą trawę i grają w komputerowe gry. 
Jesteśmy odpowiedzialni za czynienie 

dobra. DOBRA. Barbara Bush powiedziała, 
że każdy ma coś, co może dać innym. Ale 
dodam, nie każdy potrzebuje tego, co 
możemy czy chcemy dać. Wartości nie-
materialne to też dobro czasem większe, 
ważniejsze. Emocjonalne wsparcie jest 
psychologicznie najważniejszym wspar-
ciem, jakiego człowiek potrzebuje. Ale 
nie może być tylko dymną zasłoną. Jeśli 
ktoś nie ma gdzie się podziać, albo co jeść 
nic mu nie pomoże to, że z nim poroz-
mawiamy, współczujemy mu, poklepiemy 
po ramieniu i powiemy, że będzie dobrze. 
Bycie odpowiedzialnym za czynienie dobra 
jest byciem odpowiedzialnym za wybory, 
decyzje o nas i drugim człowieku. To po-
stawienie się na miejscu drugiego. To nie 
szukanie pretekstów i racjonalizacji. To 
TYLKO czyny. Nieraz trudne i komplikujące 
NAM życie. Niewygodne. 

„Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonal-
nych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie 
pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, 
cierpiący, potrzebujący. 

Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż 
nadmiarem kalkulacji i nieufności.”

 (o. Fabian Kaltbach OFM)
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Wojna w Ukrainie pokazuję ogrom tragedii, jaki czło-
wiek może zgotować człowiekowi. Dodatkowy ból rodzi się 
w sercu kiedy uświadomimy sobie, iż także dzieci dotknięte 
są cierpieniem z powodu konfliktu. Można by rzec banał, 
ale kiedy patrzymy na ich życie i strach wypełniający 
każde spojrzenie, to wcale nie jest tak banalnie. A my 
jako chrześcijanie, musimy być wyczuleni na dziecięcą 
krzywdę i jej rozmiar. 

Kiedy piętnaście lat wcześniej byłem w Ukrainie, 
odwiedziłam pewien ośrodek dla dzieci niewidzących 
i niedowidzących w Charkowie. Ogromny kompleks, 
przypominający pruskie koszary z czerwonej cegły, krył 
w swym wnętrzu największą specjalistyczną szkołę po-
łączoną z przedszkolem i internatem. Trafiały tam dzieci 
z terenu całej Rosji. Zamykane na lata, oddzielone od 
rodziców, uczyły się żyć z niepełnosprawnością. Przykład 
ten przywołuję nieprzypadkowo, gdyż wtedy zobaczyłem, 
jak system rosyjski traktuje dzieci.

Resztki dawnego sowieckiego modelu wychowawczego 
wciąż jeszcze pokutują w Ukrainie. Dla dzieci z proble-
mami rozwojowymi są wielkie ośrodki – szkoły specjalne 
z internatem, gdzie takie dziecko trafia na lata. Podob-
nie w przypadku sierot – trafiają często do zbiorczych 
domów dziecka, gdzie anonimowość jest codziennością 
najmłodszych. 

Wybuch wojny z jednej strony spowodował, że takie 
miejsca są jeszcze bardziej niedofinansowane, a z drugiej 
– że „kłopotliwych” dzieci przybywa. Jest już ogromna 
ilość nowych wojennych sierot. Dla biednego kraju, prze-
oranego wojną to wielkie wyzwanie. Ekumeniczna akcja 
związana ze świecami wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, 
z której środki mają zostać przekazane dla najmłodszych 
na Ukrainie, otwiera pole dla chrześcijan różnych wyznań, 
którzy mogą pomóc tam, gdzie we współczesnej Europie 
ta pomoc jest najbardziej potrzebna. 

My jako Ewangelicy objęliśmy i chcemy nadal obejmo-
wać swoją troską zjawisko, które w naszym kraju jest już 
standardem, a dopiero zaczyna się budować w Ukrainie: 
Program Pieczy Zastępczej, jako alternatywa dla wiel-
kich bezosobowych sierocińców. Wymaga to oczywiście 
nakładów, edukacji i szkoleń, lecz Rodziny Zastępcze, 
czyli inny, bardziej domowy, indywidualny rodzaj opieki 
nad dziećmi, które utraciły swoich rodziców, to najlepszy 
program pomocy takim dzieciom. Wspierajmy Ukraińców 
w tym procesie, a każdy dar serca przekazany dla małych 
niewinnych sierot, jeśli spowoduje choć delikatny uśmiech, 
będzie największą odpłatą.

Obecnie kilkanaście parafii ewangelickich w Polsce 
zaangażowało się w zbieranie funduszy, które będą mogły 
wspierać pracę wśród dzieci w Ukrainie. Akcję wspiera 
także Diakonia Polska poprzez Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe.

ks. Rafał Miller

DZIECI I WOJNA W UKRAINIE



Rok XVI nr 1 (80) luty – marzec 2023 17

U progu kolejnego roku życzymy sobie 
wielu wymiarów dobra, jednak przekona-
nie, że wszystkie będą działy się bez na-
szego udziału, jest pobożnym życzeniem. 
Każdego dnia otrzymujemy liczne dobra, 
jednak często bywa, że w formie zadatko-
wej, wymagającej naszego zaangażowania 
i pracy. Bo na tym polega doskonałość 
stworzenia, że jest w procesie, któremu 
powinniśmy poświęcać swoją uwagę oraz 
działanie, aby osiągało ostateczną pełnię. 
Dzięki temu początkowe małe dobro staje 
się wielkim dobrem, a codzienne życie 
zyskuje na szlachetności, wyrafinowaniu 
i doskonałości. 

Tym, co decyduje o naszym nastawie-
niu do małego dobra, które ludzki duch 
może pomnożyć i przekształcić w wiel-
kie dobro, jest odpowiedzialność, piękna 
znaczeniowo i bogata w cudowne skutki. 
Niestety umieściliśmy ja w kontekście pra-
wa i etyki, redukując jej antropologiczny 
dynamizm i duchową głębię. Na szczęście 
współczesna psychologia na jej temat ma 
do powiedzenia wiele ciekawych spostrze-
żeń, dzięki którym wyrywa ją z dotychcza-
sowych kleszczy moralnego zobowiązania, 
a sytuuje w polu odczuwania życia i świa-
domości własnego ciała, czym kapitalnie 
łączy się myśleniem teologicznym.

Odpowiedzialność, co wyraźnie poka-
zuje polskie słowo, to działalność, która 
jest odpowiedzią na ważne pytanie. Jakie 
pytanie? Przez kogo albo przez co zada-
ne? Otóż postawione przez samo życie, 
domagające się zainteresowania, uwagi 
i troskliwej opieki.

Dlatego odpowiedzialność to po pierw-
sze zdolność reagowania z uczuciem, 
wszak jest działaniem, które jest świado-
mą odpowiedzią na zawołanie (potrzebę) 
życia. Dlatego nie jest tożsama z prawnym 
obowiązkiem i moralnym zobowiązaniem. 
Odpowiedzialność zawsze jest sponta-
niczna. Niby oczywiste, prawda? Jednak 
nie do końca, ponieważ spontanicznie 
reagują ludzie wolni, odprężeni, zado-
woleni, których nie zdominował strach. 
Spontaniczność jest rodzajem ekspresji, 
której dominującym rodzajem energii jest 
radość i szczęście. 

Odpowiedzialność cechuje zatem lu-
dzi ożywionych, zainteresowanych ży-

ciem i otwartych na nowe doświadczenia. 
W stresie, wywołanym na przykład stra-
chem przed zakażeniem wirusami albo 
zabiciem przez wroga, spontaniczność 
jest niemożliwa, ponieważ jest funkcją 
czującego ciała i tym znacząco różni się 
od obowiązku, który jest racjonalnym 
zobowiązaniem, czymś w rodzaju intelek-
tualnej konstrukcji, zawsze niezależnej od 
uczuć i często motywującej człowieka do 
działania wbrew uczuciom! Jakże łatwo 
przekonać się o tym obserwując po prostu 
ludzi, że już o zachowaniach na froncie 
nie wspomnę. 

Im kto częściej odwołuje się do etycz-
nego zobowiązanie i stara zachowywać 
racjonalne podstawy moralności, tym 
somatycznie jest twardszy, bardziej sko-
stniały, a w późniejszym wieku cierpiący 
na artretyzm, dziwnym trafem często 
przed albo tuż po operacji przepukliny, 
ewentualnie uszkodzeniu kręgosłupa bądź 
złamaniu kończyny, mówiący sztywnymi 
ustami, z twardymi i wchłoniętymi warga-
mi. Wciąż trzyma się w garści, kontroluje 
swoje ciało, aby nie ulec impulsowi życia, 
które chce być witalne, giętkie, radosne 
i szuka przyjemności. 

Dlatego pierwszym krokiem w stronę 
prawdziwej odpowiedzialności jest krok 
w stronę prawdziwego życia, a nie wy-
imaginowanego wyobrażenia o doskona-
łym życiu. Życie trzeba poczuć, wchłonąć 
w siebie, dać się nim oczarować, zacząć 
nim cieszyć. Trzeba poczuć je całym sobą, 
także cieleśnie. Dopiero odzyskanie kon-
taktu z własnym ciałem rozpoczyna pro-
ces odzyskiwania życia i darowania sobie 
prawa do zrobienia czegoś dla samego 
siebie, wyciagnięcia dłoni po dary życia 
wbrew powszechnemu przekonaniu, że za 
każdym rogiem czai się niebezpieczeństwo 
i śmierć. Niezdolność wyciągania dłoni po 
dary życia cechuje ludzi, którzy odmawiają 
sobie tego samego, czego w pierwszych 
miesiącach i latach życia najczęściej nie 
otrzymali od Matek. Ich cielesne doznania 
są naznaczone oddzieleniem od najważ-
niejszej miłości, którą jest miłość Mamy. 
Jej sztywność jest sztywnością dziecka. 
Jej niezdolność do spontanicznego przytu-
lenia jest niezdolnością przytulania przez 
dziecko. 

Somatyczne zesztywnienie, brak kon-
taktu z własnym ciałem, odcięcie się od 
własnych uczuć i emocji można sobie 
uświadomić, a dzięki temu zrobić krok 
w stronę samego siebie. To krok w stronę 
przejęcia odpowiedzialności za własną 
przyszłość, aby nie musieć rozglądać się 
za kimś bądź czymś, co przywróciłoby 
żywotność i gibkość życia. Najważniejsze 
jednak jest to, że jednocześnie stanowi 
krok w stronę odpowiedzialności, któ-
ra nie ogranicza się do własnej osoby, 
lecz obejmuje każdą formę życia. Nie 
ma prawdziwej miłości bez powrotu do 
samego siebie. Energia życia wpierw musi 
zostać aktywowana w ciele i skierowana 
w stronę serca, aby mogła połączyć się 
z energią całości. 

Kto sobie tego nie uświadamia; kto nie 
potrafi wejść w kontakt z własnym ciałem 
i jego potrzebami, bojąc się, że straci 
nad nim kontrolę; kto wreszcie samego 
siebie okłamuje, idealizując dziecięce do-
świadczenia wbrew cielesnym blokadom, 
z powodu których nie potrafi spontanicznie 
unosić się nad ziemią, ten swoje zacho-
wania musi zracjonalizować i nadać im 
rangę moralnego zobowiązania. Jednocze-
śnie innym odmawia prawa do przeżycia 
tego, czego sam nie potrafi doświadczyć. 
W nim i dookoła niego wszystko staje się 
sztywnym gorsetem w miejsce giętkiego 
ciała. Życie zostaje wyparte przez śmierć, 
a miłość przez strach. Dłonie trzymane są 
blisko ciała, które jest szczelnie zasłonięte, 
niemal uzbrojone do walki z przeciwni-
kiem, którym jest życie we wszelkich 
swoich przejawach. 

Czy zachowując taką postawę moż-
na zatroszczyć się o to, aby małe dobro 
stawało się wielkim dobrem? Czy można 
zagazować się w proces życia, aby z dnia 
na dzień stawało się piękniejsze, szlachet-
niejsze i doskonalsze? 

Pewnie – Czytelniku – domyślasz się 
odpowiedzi negatywnej, a może doświad-
czasz jej skutków na własnej skórze? 

Nie sądź, że pod adresem życia po-
zostały Ci już tylko pobożne życzenia. 

Życzę Ci, abyś przejął odpowiedzial-
ność za własne dobro, a w konsekwencji 
za dobro wszystkiego i wszystkich. 

Ligota, 13 stycznia 2023 r. 

NA DUCHOWYM
FRONCIE
Odpowiedzialność

ks. prof. Marek Jerzy Uglorz
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KS. SENIOR GUSTAW MANITIUS
Duchowny o głębokiej motywacji służby 

w Kościele. Od 1924 roku proboszcz parafii 
ewangelickiej w Poznaniu. Zintegrował ewan-
gelików posługujących się językiem polskim. 
Doprowadził do rozkwitu parafię, w której 
służył. Z początkiem wojny aresztowany przez 
nazistów i w 7. rocznicę ich dojścia do władzy 
zakatowany w 1940 roku. Nie zdradził ideałów, 
którym służył z największym przekonaniem.

Współcześnie Parafia Ewangelicka w Po-
znaniu posiada nowoczesny kościół i budzące 
zachwyt centrum parafialne przy ulicy Obozo-
wej. Dzieło parafii i ówczesnego jej proboszcza 
ks. radcy Tadeusza Raszyka. W dziejach para-
fia posiadała ofiarnych i pełnych zaangażowa-
nia duchownych, którzy poświęcili wszystkie 
swe siły dla parafian, ale też i byli otwarci na 
życie społeczne, biorąc w nim znaczący udział. 

Jednym z nich był pierwszy proboszcz 
tej parafii ks. Gustaw Manitius. Doskonale 
wiedział, co znaczy być ewangelickim du-
chownym. Rodzinnie księdzem był w trzecim 
pokoleniu. Dziadek ks. Gustawa Manitiusa, też 
Gustaw, był zwierzchnikiem Kościoła Ewan-
gelicko Augsburskiego w Królestwie Polskim. 
Nosił tytuł Superintendenta, a jako proboszcz 
kierował ewangelicką parafią stołeczną. Wła-
śnie ks. superintendent Gustaw Manitius oso-
biście kierował pracami i przyczynił się do 
wydania w języku polskim Agendy Kościoła, 
pisząc: „Z upoważnienia Synodu podjąłem się 
tej pracy i takową uskuteczniłem”. Agenda 
służyła polskim ewangelikom przez ponad pół 
wieku. Wówczas dzieło prawdziwie potrzebne 
i nieodzowne. 

Kontynuacją drogi służebnej w Kościele 
był syn superintendenta ks. Zygmunt Otto 
Manitius. To on poprzez skuteczne starania 
stworzył w Łodzi cztery szkoły kantorów, któ-
rzy wspierali pracę parafialną trzech łódzkich 
ewangelickich parafii. To w domu rodzinnym 
ojca Zygmunta, młody Gustaw Manitius poznał 
błogosławione skutki gorliwej 
służby. Po uzyskaniu świadec-
twa dojrzałości podjął studia 
teologiczne w Dorpacie, tak 
jak pół wieku wcześniej jego 
dziadek i po ich ukończeniu 
10 lutego 1907 roku, został 
ordynowany na duchownego 
Kościoła Ewangelickiego. Bez-
pośrednio po ordynacji podjął 
służbę jako wikariusz w Łodzi, 
potem w Zduńskiej Woli jako 
proboszcz. Ze Zduńskiej Woli 
w 1924 roku przybył do Pozna-
nia. I tam właściwie od podstaw, 
w okresie międzywojennym, 

stworzył zintegrowaną wspólnotę ewangelicką. 
Instalacji na proboszcza dokonał ks. Biskup 
Juliusz Bursche, 31 października – w Pamiątkę 
Reformacji. Udział w tym znaczącym wyda-
rzeniu wzięło wielu duchownych, m.in.: ks. 
Edward Wende – senior diecezji kaliskiej, ks. 
Paweł Nikodem z Ustronia, ks. kapelan Karol 
Banszel, ks. Adolf Henryk Ronthaler – dyrektor 
ewangelickiego gimnazjum im. Mikołaja Reja 
w Warszawie, ks. Karol Kotula i miejscowy 
proboszcz staroluterski ks. Clemens Paulig”. 
Warto przypomnieć, że z okazji tego wielkiego 
wydarzenia wydano broszurę „Z przeszłości 
polskiego Zboru Ewangelicko-Augsburskiego 
w Poznaniu” – dziś rarytasu biblioteczne-
go, godnego wznowienia. Po nabożeństwie 
w bankiecie wziął udział inspektor armii ge-
nerał Leonard Skierski. Nowo wprowadzony 
proboszcz ks. Gustaw Manitius, zamieszkał 
przy ulicy Kossaka. Oprócz mieszkania, była 
tam kancelaria, sala parafialna, w której odby-
wała się nauka konfirmacyjna i nabożeństwa 
wieczorne. Od razu też doszło do zintensy-
fikowania pracy duszpasterskiej. W 1924 
roku odbył się ogólnopolski zjazd Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego. A już w paź-
dzierniku tego samego roku parafia objęła 
opieką duszpasterską miejscowych żołnierzy 
wyznania ewangelickiego. W bardzo aktywnym 
Polskim Towarzystwie Ewangelickim, czynnie 
działała pastorowa Maria Manitiusowa, pełniąc 
funkcję bibliotekarki. 

Proboszcz parafii już od 1925 roku uczył 
religii w gimnazjum matematyczno-przy-
rodniczym im. Bergera. Prężnie działało też 
Stowarzyszenie Polskiej Akademickiej Mło-
dzieży Ewangelickiej. Podkreślano fakt, ze 
Uniwersytet Poznański był jedyną wyższą 
uczelnią w tym terenie. W latach trzydzie-
stych dwudziestego wieku ks. Gustaw Manitius 
został zwierzchnikiem diecezji poznańsko-po-
morskiej. Wkład poznańskiego proboszcza 
w organizację parafii w Grudziądzu, Tcze-

wie, Gdyni jest bardzo znaczący. 
Podobnie jak bycie przejściowo 
administratorem w Bydgoszczy 
i w Toruniu. 

Ks. Gustaw Manitius doce-
niał wartość drukowanego sło-
wa i prasy ewangelickiej oraz 
wchodził też w skład komite-
tu redakcyjnego gazety „Głos 
Ewangelicki”. Trudno wymienić 
wszystkie budzące zdumienie 
aktywności ks. Gustawa Ma-
nitiusa. Posiadał wyjątkowy 
dar kaznodziejski. Stąd podczas 
poświęcenia kościoła św. Mate-
usza w Łodzi, wygłosił kazanie 

w języku polskim, przemawiał też na stuleciu 
łódzkiego kościoła Świętej Trójcy. 

Parafia ewangelicka w Poznaniu z upły-
wem lat w okresie międzywojennym stawała 
się znaczącą jednostką nie tylko w mieście, ale 
była także przykładem dla innych powstają-
cych parafii ewangelickich w okolicy. W maju 
1939 roku w Poznaniu odbyła się jeszcze 
uroczysta konfirmacja. Niestety II wojna 
światowa położyła kres dalszemu rozwojowi. 
Urodzony 7 lutego 1880 roku w Konstanty-
nowie Łódzkim ks. Gustaw Manitius został 
aresztowany wraz z działaczami Polskiego 
Związku Zachodniego, dnia 9 październi-
ka 1939 roku. To tragiczne, że bestialsko 
zamordowano go prawdopodobnie w nocy 
z 28 na 29 stycznia 1940 roku. Więziony był 
w Forcie VII. 

Pastorostwo miało trzech synów: Jana 
urodzonego 1911 roku, po wojnie profesor 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
gdzie zmarł w 1996 roku, Leona zwanego 
Lechem, który urodził się 1914 roku, a po 
wojnie osiadł w Kanadzie i Zdzisława uro-
dzonego w 1922 roku, który był profesorem 
Politechniki Gdańskiej i zmarł 1986 roku. 

Dwaj starsi synowie przebywali 
w szeregach Wojska Polskiego na Zachodzie. 
W powojennych dziejach parafii wielokrot-
nie wspominano męczennika ks. Gustawa 
Manitiusa. W parku poznańskim od strony 
ulicy Grunwaldzkiej umieszczono pamiątkowy 
kamień z napisem: KS. SENIOR GUSTAW 
MANITIUS /1880-1940/ OD 1924 ROKU PRO-
BOSZCZ POLSKIEJ PARAFII EWANGELICKIEJ 
W POZNANIU ZWIERZCHNIK DIECEZJI WIEL-
KOPOLSKIEJ DZIAŁACZ POLSKIEGO ZWIĄZKU 
ZACHODNIEGO. ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ MĘCZEŃ-
SKĄ W FORCIE VII 30 STYCZNIA 1940 R.

ks. Jan Badura

Z KART HISTORII
Obj. 2,10 „Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota”.
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Szatan i demony

Niełatwo zaszufladkować tę pozy-
cję literacką, gdyż Szatan i demony 
mimo chwytnego tytułu powieścią 
nie jest, tym bardziej poradnikiem, 
jak również nie zalicza się do lite-
ratury faktu. Książka przedstawia-
jąca zachowania, wygląd, pocho-
dzenie demonów i opis tajemnic, 
które je otaczają to społeczno-hi-
storyczne kompendium wiedzy na 
temat jej tytułowych bohaterów. 
Zawarte w opracowaniu informacje 
dotyczą ich pochodzenia od pierw-
szych wzmianek w greckich mitach 
i w starożytnej magii przez chrze-
ścijańskie wyobrażenie na temat zła 
aż po popularny temat egzorcyzmu 
w kościele katolickim. Autor książki 
Aleksander R. Michalak z wielkim za-
angażowaniem przygląda się demo-
nom na przestrzeni dziejów poświę-
cając szczególną uwagę szatanowi.

Wieloryb

Ekranizacje sztuk teatralnych nie 
są rzadkością i nie zdarzają się też 
one na co dzień, ale tak jak w przy-
padku The Whale, jeśli już do nich 
dochodzi to jest to z reguły strzał 
w dziesiątkę. Tym bardziej jeśli 
reżyserią zajmuje się Darren Aro-
nofski, a scenariusz pochodzi spod 
pióra autora sztuki Wieloryb Sa-
muela D. Huntera. Brendan Fraser 
odtwórca głównej roli grający 270 
kilowego nauczyciela angielskiego 
jest dla niektórych faworytem tego-
rocznego Oscara, choć mimo owacji 
na stojąco podczas weneckiego fe-
stiwalu filmowego w 2022 roku ob-
szedł się bez nagrody. Fraser przez 
ostatnie lata wycofał się z grania ze 
względu na depresję. Film porusza 
ważne tematy społeczne takie jak 
samotność, homoseksualizm i od-
rzucenie społeczne.

Louis Cole 

Utalentowany multiinstrumentalista 
Louis Cole urodził się w Los Angeles 
w rodzinie muzyków. Jego ojciec jest 
pianistą jazzowym, a matka wystę-
puje z nim grając na gitarze basowej. 
Sam Louis rozpoczął edukację na in-
strumentach perkusyjnych w wieku 
ośmiu lat. W roku 2009 ukończył on 
studia muzyczne ze specjalizacją ja-
zzową i zajmuje się śpiewem, pisa-
niem tekstów i produkcją muzyczną. 
Chociaż wywodzi się on z jazzu jego 
muzyka zawiera również elementy 
popu i funku wspierane elektroniką. 
Jego najnowszy album Quality Over 
Opinion wyprodukowany w całości 
w domowym studiu artysty zawiera 
20 nowych utworów. W nagraniach 
wzięli udział również jego nlajbliźsi 
przyjaciele muzycy jazzmanka Ge-
nevieve Artadi i saksofonista Sam 
Gendela

KSIĄŻKA FILM MUZYKA

Marek Hause

Marek Hause

Choć według ewangelii istnieje 
życiowa zasada chrześcijańska, która 
mówi, że komu wiele dano, od tego 
wiele będzie się żądać, to jednak do-
bro może i powinien czynić każdy. 
Wiadomo co prawda, że zło i choro-
ba rozprzestrzeniają się najszybciej, 
ale również dobrem można skutecz-
nie zarażać. I nie chodzi tu o bycie 
uprzejmym i uczynnym wobec swoich 
najbliższych i rodziny, chociaż nawet 
w tych stosunkach często brakuje 
nam dobroci i wyrozumiałości. Na co 
dzień niejednokrotnie z trudnością 
przychodzi nam uśmiech i szczere 
„dzień dobry” wobec sąsiadów czy lu-
dzi napotykanych w pracy lub podczas 
załatwiania spraw urzędowych, czy 
zwykłych sprawunków. Od uśmiechu 
i życzenia komuś od serca „dobrego 
dnia” zaczyna się czynienie dobra 
i zarażanie nim. Świat maseczek pod 
pretekstem pandemii pożegnaliśmy, 
ale świat masek przyjmowanych 
przez nas pozostał, a nawet częścio-
wo wzbogacił się o większą dawkę 
obojętności, pod którą przykrywa-
ny jest nierzadko strach i nienawiść. 
Przerażone wizją wojny i zmęczone 
napływem emigrantów polskie spo-
łeczeństwo, nierozpieszczane nad-

miarem słonecznej pogody, która 
zdecydowanie poprawia nastrój coraz 
bardziej zamyka się w sobie i skupia 
na własnych problemach. Oczywi-
ście z rozpoczęciem roku wypełniając 
oświadczenie podatkowe PIT zapew-
niamy sobie alibi na czynienie dobra 
przekazując jeden procent zarobków 
z minionego roku na jakiś szczytny 
cel, ale w końcu to nic nie kosztuje. 
Niektórzy z nas dorzucą jeszcze coś na 
charytatywną zbiórkę WOŚP lub zosta-
wią w supermarkecie jakieś produkty 
przeznaczone na pomoc schroniskom 
dla zwierząt lub na wsparcie ukraiń-
skich uchodźców uspokajając w ten 
sposób swoje sumienie. Choć każdy 
z tych gestów jest na przysłowiową 
wagę złota, to z reguły na więcej nas 
już nie stać. Tłumaczymy się niskimi 
zarobkami, wysokimi ratami kredytów 
i kosztów utrzymania oraz nadciągają-
cą groźbą wojny. Tymczasem podczas 
wojny ludzie zdobywali się na dużo 
większe dobro ratując prześladowa-
nych przez reżim ludzi narażając przy 
tym nawet własne życie. Szlachetna 
dewiza na izraelskim odznaczeniu 
dla nie-Żydów Sprawiedliwi wśród 
Narodów Świata mówi, że kto ratu-
je jedno życie – ratuje cały świat. 

Najwyższym dobrem jest więc życie 
ludzkie, ale odpowiedzialność za nie 
spoczywa na nas wszystkich. Dlatego 
powinniśmy być świadomi tego, że od 
życzliwości, uprzejmości oraz braku 
uprzedzeń na co dzień wobec naszych 
bliźnich zaczyna się obowiązek czynie-
nia dobra, które dotyczy wszystkich 
ludzi bez względu na rasę, wyznanie, 
narodowość i przekonania.

OKIEM
CYWILA

Dobro na co dzień



Święto Marynarki Wojennej
w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym


