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S�owo od Duszpasterza

Je✁li si✂ nie nawrócicie i nie 

staniecie jak dzieci, nie wej-

dziecie do Królestwa Niebios.  

Mt 18,3 

Z now✄ energi✄ wkraczamy 

w rok szkolny 20115/2016 i jak 

co roku, znowu za szybko, sko☎-

czy✆y si✝ wakacje… Ufam jed-

nak, ✞e uda✆o si✝ wam wszyst-

kim, cho✟ troch✝ wypocz✄✟. Jak 

co roku, planujemy prac✝ para-

fialn✄ na kolejne miesi✄ce. Za-

nim jednak o planach, pragn✝ 

serdecznie pogratulowa✟ i b✆ogo-

s✆awi✟ tym, którzy w okresie wa-

kacyjnym prze✞ywali swoje jubi-

leusze, ✠lubowali sobie wierno✠✟ 

i  mi✆o✠✟, chrzcili i b✆ogos✆awili 

swoje dzieci. Niech dobry Bóg 

otacza Was swoim mocnym ra-

mieniem! 

Z ko☎cem sierpnia po✞egnali✠my 

ks. Sebastiana z rodzin✄ – Ew✄ 

i Noemi. Nie da si✝ w kilku zda-

niach podsumowa✟ 5 lat wspól-

n e j ,  d o b r e j  s ✆ u ✞ b y 

i wspó✆pracy…. Serdeczne Bóg 

zap✆a✟! Dzi✝kuj✝! ✡yczymy 

Wam w nowym miejscu, b✆ogo-

s✆awie☎stwa Bo✞ego i tego by✠cie 

i tam byli Mu wierni, ku Jego 

chwale i ludziom ku rado✠ci 

i nawróceniu! Bardzo prywat-

nie… Wraz z Asi✄ zapami✝tamy 

nasze wspólne, coroczne wieczo-

ry wigilijne, na których do ko☎ca 

nie by✆o wiadomo, kto jeszcze 

zasi✄dzie przy stole. W miejsce 

pastorstwa Olenckich, w✆adze 

naszego Ko✠cio✆a oddelegowa✆y 

do s✆u✞by w naszej parafii ks. 

Tymoteusza Bujoka z rodzin✄ – 

✞on✄ Lucyn✄ i córk✄ Anielk✄. 

Modlimy si✝ o Was, by tak✞e 

Wasza s✆u✞ba by✆a b✆ogos✆awio-

na i by✠cie poczuli si✝ tutaj jak  

w domu! 

Przed nami wiele wydarze☎ para-

fialnych, ale tak✞e w perspekty-

wie pa☛dziernikowej rysuje si✝ 

Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii

w Gliwicach i Pyskowicach

S☞owo od 
Duszpasterza
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Jubileusz XX-lecia Ewangelic-

kiego Towarzystwa Edukacyjne-

go. Chcemy Bogu uroczy✁cie 

podzi✂kowa✄ za dowody Jego 

☎aski, które mieli✁my i mamy 

przywilej ogl✆da✄ na przestrzeni 

20 lat! 

Jak zwykle du✝o dzieje si✂, a ja 

co roku zastanawiam si✂ 

i przypominam sobie, jaki jest 

cel tych wszystkich dzia☎a✞... 

My✁l✂, ✝e z pomoc✆ w odpowie-

dzi na to pytanie przysz☎o has☎o 

biblijne miesi✆ca wrze✁nia! No 

w☎a✁nie, bo o to chodzi, by na-

wraca✄ si✂ i stawa✄ si✂ jak dziec-

ko! 

 

Z modlitw✆ 

Ks. Andrzej Wójcik 

Biblie
do kupienia w kancelarii

parafialnej.

Ma✟a (twarda oprawa) ✠ 55 z✟ 
Du✡a (twarda oprawa) ✠ 72 z✟  
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Piórem

P
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Nie widzia�am Ci✁...

Nawet si✁ nie rozgl✂da�am...

Nie zauwa✄y�am, zaj✁ta swoimi problemami

☎e stan✂�e✆ na mojej drodze z wyci✂gni✁t✂ d�oni✂

W której trzyma�e✆ Pokój

Pokój, którego z wszystkiego na ziemi

Potrzebowa�am wtedy najbardziej.

Zwraca�e✆ si✁ do mnie, wo�a�e✆ za mn✂:

Córko, gdzie biegniesz?

To Ja. Twój Ojciec. Wiem, czego potrzebujesz.

Chc✁ dzieli✝ twoje �zy. Wtul si✁  we mnie i nie mów nic.

Jestem cichym szelestem, wi✁c ws�uchaj si✁...

Chod✞! Niczego wi✁cej ci nie trzeba.

Ale ja przesz�am obok nawet nie zwracaj✂c na Ciebie uwagi

Jakbym mija�a nast✁pn✂ osob✁ na g�ównej ulicy

Która chce mi wsun✂✝ w r✁k✁ kolejn✂ ulotk✁, ofert✁, reklam✁...

Przesz�am, bo nie wiedz✂c, co mam robi✝

Sta�am si✁ g�ucha na s�owa innych, na wszystko.

Tylko dlaczego sta�am si✁ g�ucha te✄ na Ciebie?

Nie wiem. Nie umiem tego wyt�umaczy✝.

Przed�u✄a�am na w�asne ✄yczenie swoj✂ rozpacz

Swój smutek, swój ból.

Bo có✄ mo✄esz zrobi✝, Jedynie M✂dry Lekarzu

Gdy nie zagl✂dam do Twojego gabinetu?

Jak mo✄esz koi✝ ból, skoro nie przychodz✁ po recept✁?

Wybacz, bo po raz kolejny zachowa�am si✁ tak

Jakbym ✄y�a tylko dla siebie.

Jakbym to ja mia�a o wszystkim decydowa✝.

Jakby Tobie podoba�o si✁ to, ✄e jest mi ✞le.

Wybacz Ojcze egoizm Twojego dziecka

I to, ✄e tak pi✁knie umiem mówi✝ o zaufaniu Tobie

A tak marnie Tobie ufam.

Daj mi wierne serce i wiar✁

☎e Ty dajesz swoim dzieciom tylko dobre rzeczy

I cokolwiek by si✁ dzia�o

Ty zawsze uspokoisz mnie, przytulisz

I zawsze b✁dziesz stawa� na mojej drodze

Z wyci✂gni✁t✂ do mnie d�oni✂.

Ju
sty

n
a
M
in
k
in
a
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� Humor z befk✁

Napoleon wezwa✂ nuncjusza papieskiego i zagrozi✂ mu: „Zniszcz✄ 
ca✂y ko☎ció✂!” Nuncjusz odpowiada z u☎miechem: „Wasza cesar✆
ska mo✝✞, to nie uda✟o si✠ nawet naszym ksi✠✡om.”

:)

Szyld nad wej☎ciem do pewnej katedry ze wskazówk☛ dla tury-
stów: „W ko☎ciele nie ma jakiejkolwiek mo☞liwo☎ci p✂ywania. 
W zwi☛zku z tym zupe✂nie pozbawione sensu jest wchodzenie 
do katedry w strojach pla☞owych.”

:)

Dwa leniwce wisz☛ na ga✂✄ziach. Pierwszego dnia nic. Drugiego 
dnia nic. Trzeciego dnia to samo. Czwartego dnia jeden z leniw✌
ców lekko odwraca g✂ow✄. Na to drugi: „Widz✄, ☞e jeste☎ bardzo 
nerwowy!”

:)

Pewien misjonarz opowiada: „Id✄ sobie przez d☞ungl✄, nagle 
staje przede mn☛ lew. Wtedy przypomnia✂em sobie rad✄ moje-
go przyjaciela, usiad✂em i patrzy✂em drapie☞nikowi prosto 
w oczy, a lew nic mi nie zrobi✂.” „To fantastyczne! W jaki sposób 
mo☞esz to wyja☎ni✍?” „Czasami my☎l✄, ☞e to dlatego, ☞e siedzia-
✂em na zbyt wysokiej ga✂✄zi.”

Zebra✂ i opracowa✂: xwf

Humor z befk✎
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A oto pewien uczony w zako�
nie wyst✁pi✂ i wystawiaj✁c go 

na prób✄, rzek✂: Nauczycielu, 
co mam czyni☎, aby dost✁pi☎ 

✆ywota wiecznego? On za✝ 
rzek✂ do niego: Co napisano 

w zakonie? Jak czy�
tasz? A ten, odpowiadaj✁c, 

rzek✂: B✄dziesz mi✂owa✂ Pa-
na, Boga swego, z ca✂ego ser-

ca swego i z ca✂ej duszy swo-
jej, i z ca✂ej my✝li swojej, 

i z ca✂ej si✂y swojej, a bli✞nie-
go swego, jak siebie same�
go. Rzek✂ mu wi✄c: Dobrze 
odpowiedzia✂e✝, czy✟ to, 
a b✄dziesz ✆y✂. On za✝, chc✁c 

si✄ usprawiedliwi☎, rzek✂ do 
Jezusa: A kto jest bli✞nim 

moim? A Jezus, nawi✁zuj✁c 
do tego, rzek✂: Pewien cz✂o-

wiek szed✂ z Jerozolimy do 
Jerycha i wpad✂ w r✄ce zbój-

ców, którzy go obrabowali, 
poranili i odeszli, zostawia�
j✁c go na pó✂ umar✂e-
go. Przypadkiem szed✂ t✁ 

drog✁ jaki✝ kap✂an i zoba-
czywszy go, przeszed✂ mi-

mo. Podobnie i Lewita, gdy

przyszed✂ na to miejsce i zo-

baczy✂ go, przeszed✂ mi-
mo. Pewien Samarytanin za✝, 

podró✆uj✁c t✄dy, podjecha✂ 
do niego i ujrzawszy, ulito�
wa✂ si✄ nad nim. I podszed✂-
szy opatrzy✂ rany jego, zale-

waj✁c je oliw✁ i winem, po 
czym wsadzi✂ go na swoje 

bydl✄, zawióz✂ do gospody 
i opiekowa✂ si✄ nim. A naza�
jutrz doby✂ dwa denary, da✂ 
je gospodarzowi i rzek✂: 
Opiekuj si✄ nim, a co wydasz 

ponad to, ja w drodze po�
wrotnej oddam ci. Który 

z tych trzech, zdaniem two�
im, by✂ bli✞nim temu, który 

wpad✂ w r✄ce zbójców? A on

rzek✂: Ten, który si✄ ulitowa✂ 
nad nim. Rzek✂ mu Jezus: Id✞, 
i ty czy✟ podobnie.

Ew. ✠ukasza 10,25�37

Rozwa✡ania

13. Niedziela

po Trójcy ☛wi☞tej 

ks. Wojciech Froehlich
Proboszcz parafii w S✌upsku
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Drodzy w Chrystusie!

Id� i ty czy✁ podobnie! Tymi

s✂owami Jezus wzywa nas do 

dzia✂ania. Dzia✂ania szczegól-

nego, bo na rzecz drugiego

cz✂owieka, bli✄niego. Przypo-

wie☎✆, któr✝ ka✞dy z nas do-

skonale zna, t✂umaczy te✞ kogo 

za bli✄niego powinni☎my uzna-

wa✆. Wymowa tego fragmentu 

ewangelii jak i ca✂ego Nowego 

Testamentu jest w tej kwestii

jednoznaczna. Ka✞dy, kogo mi-

jam na ulicy, ka✞dy o kim wiem

✞e istnieje chocia✞ nie znam go 

z imienia, ka✞dy kto gdzie☎ na 

☎wiecie ma si✟ ✄le, ale tak✞e 

ten, który mieszka za ☎cian✝ 

czy za p✂otem, tak✞e ten kogo 

uznaj✟ za swojego wroga, nie-

przyjaciela… Ka✞dy jest moim 

bli✄nim. No tak, ale przecie✞ 

nie ka✞dy zas✂uguje na moja 

pomoc. Jest przecie✞ tylu eks-

tremistów, ludzi którzy dla 

idei, któr✝ czasami nazywaj✝ 

wiar✝, nie wahaj✝ si✟ zabi✆. Jak 

sobie z tym radzi✆ w naszym, 

chrze☎cija✠skim ✞yciu? Sama-

rytanie i ✡ydzi te✞ byli w sto-

sunku do siebie wrogo nasta☛

wieni. ✡ydom nie wolno by✂o 

wchodzi✆ na tereny zamieszka-

✂e przez Samarytan. 

Drodzy, Jezus nie pyta cz✂owie-

ka potrzebuj✝cego, jakiej jest 

narodowo☎ci, jak✝ religi✟ wy-

znaje, czy jakie ma pogl✝dy 

polityczne. On w potrzebuj✝-

cym widzi po prostu cz✂owie-

ka, któremu trzeba poda✆ po-

mocn✝ d✂o✠ ☛ mówi: Id� i ty 

czy✁ podobnie… Za✂ó✞my, ✞e 

znajdujemy si✟ w podobnej 

sytuacji. Widzimy na ulicy le✞✝-

cego cz✂owieka; za✂ó✞my ✞e nie 

wiemy o tym, ✞e w my☎l prawa 

ka✞dy jest zobowi✝zany  do 

pomocy, chocia✞by wykonania 

telefonu i wezwania pomocy

(kiedy☎ nie by✂o to takie proste 

i oczywiste, nie by✂o komórek, 

nie by✂o nawet telefonów 

w powszechnym u✞yciu 

i wbrew pozorom nie s✝ to ta-

kie odleg✂e czasy). Czy prze-

chodzimy oboj✟tnie? Udajemy, 

✞e nie widzimy? Wydaje si✟, ✞e 

ka✞dy powinien zareagowa✆, 

w jaki☎ sposób pomóc, ale nie-

stety nie zawsze tak jest. Cza☛

sami ogl✝dam taki program 

w telewizji, w którym aktorzy 

odgrywaj✝ ró✞nego rodzaju 

prowokacje, aby zobaczy✆ jakie 

s✝ reakcje ludzi na sytuacje 

i zachowania, jakich ka✞dy 

z nas mo✞e sta✆ si✟ ☎wiadkiem. 

Nie wszystkie reakcje ludzi s✝ 

godne na☎ladowania zwa✞yw-

szy, ✞e brak reakcji to tak✞e 

reakcja. Cz✟sto zdarza si✟, ✞e 

Rozwa☞ania
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Rozwa�ania

reaguj✁ ludzie, którzy na 

pierwszy rzut oka nie wydaj✁ 

si✂ by✄ tymi, którzy powinni 

zadzia☎a✄, ale okazuje si✂, ✆e 

pomagaj✁ innym, bo sami kie-

dy✝ znale✞li si✂ w podobnej 

sytuacji. Czy tak powinno by✄? 

Czy nasze zaanga✆owanie 

w pomoc potrzebuj✁cym po-

winno wynika✄ wy☎✁cznie 

z naszego w☎asnego do✝wiad-

czenia? Oczywi✝cie z jednej 

strony patrz✁c, kiedy samemu 

do✝wiadczy☎o si✂ jakiego✝ nie-

szcz✂✝cia czy niedostatku, ☎a-

twiej zrozumie✄ drugiego cz☎o-

wieka, który w takiej sytuacji 

si✂ znalaz☎. Jezus jednak nie 

mówi, ✆e mamy pomaga✄ wy-

☎✁cznie tym, z których cierpie-

niem z jakich✝ powodów czuje-

my si✂ zwi✁zani, ale ka✆demu. 

Ostatnio bardzo ✆ywotny jest 

problem uchod✞ctwa i dysku-

sja w Europie. W jaki sposób 

i komu pomaga✄? Czy tylko 

chrze✝cija✟skim uchod✞com 

z krajów, gdzie s✁ prze✝lado-

wani jako wyznawcy Chrystu✠

sa, czy te✆ wszystkim innym, 

bez wzgl✂du na wyznawan✁ 

religi✂, bo przecie✆ nie tylko 

chrze✝cijanie cierpi✁ prze✝la-

dowania w krajach niechrze✠

✝cija✟skich. Ja sam mam z tym 

du✆y problem. Z jednej strony 

uwa✆am, ✆e skoro chrze✝cija-

nie w wi✂kszo✝ci krajów mu-

zu☎ma✟skich nie maj✁ wolno✝ci 

w wyznawaniu swoich pogl✁-

dów i praktykowaniu swojej 

religii w swoich ojczyznach, to

z jakiego powodu my mamy

udziela✄ azylu muzu☎manom? 

Z drugiej strony mamy dzisiej✠

sza histori✂, która w pewien 

sposób mnie oskar✆a, bo widz✂ 

si✂ w niej jako kap☎an czy lewi-

ta, którzy widzieli, ale przeszli 

obok, a nieprzyjaciel, okaza☎ 

lito✝✄ nie pytaj✁c o pogl✁dy re-

ligijne. Id✡ i ty czy☛ podobnie…

W chrze✝cija✟skim pomaganiu 

innym, w dziele Diakonii, nie

chodzi w ✆adnym wypadku 

o to, by swoim dzia☎aniem na 

rzecz bli✞niego, zaskarbia✄ so-

bie jakiekolwiek ☎aski u Boga. 

To nie na tej podstawie cz☎o-

wiek otrzymuje zbawienie.

„Nie z uczynków jeste☞cie zba-

wieni” pisze ap. Pawe☎ aby si✌ 

kto nie chlubi✍, nie wywy✆sza☎, 

nie uwa✆a☎ si✂ za lepszego od 

innych. Bóg patrzy na nasz✎ 

motywacj✏, czy to, co robimy 

wyp✑ywa z naszej wiary i zaufa-

nia Chrystusowi, czy w ten spo✒

sób chcemy innym ✓wiadczy✔ 

o zbawieniu w Jezusie Chrystu✒

sie, czy pomagamy dla zaspoko✒

jenia w✑asnych ambicji, sumie-

nia, czy mo✕e na pokaz, aby 
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inni dobrze o nas mówili. 

Diakonijne zaanga✁owanie Ko-

✂cio✄a jest ✂wiadectwem jakie 

niesie on w ✂wiat, pomi☎dzy 

ludzi, cz☎sto dalekich od Boga, 

aby w ten bardzo praktyczny

sposób powiedzie✆ im o Chry-

stusie, o tym kim jest i co zrobi✄ 

dla ka✁dego cz✄owieka. Jezus

w doskona✄y sposób wype✄ni✄ 

przykazanie mi✄o✂ci Boga 

i cz✄owieka.

Przypowie✂✆ o Mi✄osiernym 

Samarytaninie jasno pokazuje,

✁e nie wystarczy by✆ teorety-

kiem, jak owi dwaj pierwsi

przechodnie. Oni doskonale

znali przykazanie, ale w mo✝

mencie, kiedy teori☎ mieli za-

stosowa✆ w praktyce, zawiedli. 

Niewa✁ne jakie by✄y powody 

ich zachowania. Mo✁na powie-

dzie✆, ✁e min☎li si☎ z powo✄a-

niem. Nie mo✁na przecie✁ po-

ucza✆ innych, moralizowa✆, kie-

dy samemu daje si☎ plam☎ na 

ca✄ej linii. Nie tak ma wygl✞da✆ 

nasza, chrze✂cija✟ska, ewange-

licka postawa. Wiem, ✁e nie 

zawsze jest to proste, ale po✝

winni✂my w ✁yciu d✞✁y✆ do te-

go, aby sk✄ada✆ dobre ✂wiadec-

two, jak ów Samarytanin, bo 

tylko tacy b☎dziemy si☎ podo-

ba✆ Bogu. Tylko okazuj✞c mi-

✄o✂✆ bli✠niemu mo✁emy okazy-

wa✆ mi✄o✂✆ do tego, który jest 

Stwórca, S☎dzi✞ i Zbawicielem.  

Niech Bóg nas w tym b✄ogos✄a-

wi i daje nam si✄☎ do mi✄owania 

bli✠niego. Amen. 

www.warto.cme.org.pl
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Listy do
Koryntian cz. 17

Ks. Andrzej Komraus

Bracia, niech ka�dy pozosta-
nie przed Bogiem w takim

stanie, w jakim zosta✁ powo-

✁any. A co do panien, rozka-

zu Pa✂skiego nie mam, ale 
wra�am zdanie jako ten, któ-

ry dzi✄ki mi✁osierdziu Pa✂-
skiemu zas✁uguje na wiar✄. 

S☎dz✄ wi✄c, �e w obliczu 
gro✆nego po✁o�enia dobrze 

jest cz✁owiekowi pozosta✝ 
takim, jakim jest. Jeste✞ 

zwi☎zany z �on☎? Nie szukaj 
rozwi☎zania. Nie jeste✞ zwi☎-

zany z �on☎? Nie szukaj �o-
ny. A je✞li si✄ o�eni✁e✞, nie 
zgrzeszy✁e✞, a je✞li panna 

wysz✁a za m☎�, nie zgrzeszy-

✁a; wszak�e wszyscy b✄d☎ 

mieli doczesne k✁opoty, ja 
za✞ chcia✁bym wam tego 

oszcz✄dzi✝. A to powiadam, 
bracia, czas, który pozosta✁, 

jest krótki; dopóki jednak 
trwa, winni równie� ci, któ-

rzy maj☎ �ony, �y✝ tak, jakby 

ich nie mieli; a ci, którzy p✁a-
cz☎, jakby nie p✁akali; a ci, 

którzy si✄ wesel☎, jakby si✄ 
nie weselili; a ci, którzy ku-

puj☎, jakby nic nie posiadali; 
a ci, którzy u�ywaj☎ tego 

✞wiata, jakby go nie u�ywali; 
przemija bowiem kszta✁t te-

go ✞wiata. Chc✄, by✞cie byli 
wolni od trosk; kto nie ma

�ony, troszczy si✄ o sprawy 
Pa✂skie, o to, jakby si✄ Panu 

podoba✝; a �onaty troszczy 
si✄ o sprawy tego ✞wiata, 

o to, jakby si✄ podoba✝ �o-
nie, i �yje w rozterce. Tak�e 
kobieta niezam✄�na i panna 

troszczy si✄ o sprawy Pa✂-
skie, aby by✝ ✞wi✄t☎ i cia✁em 

i duchem; m✄�atka za✞ trosz-
czy si✄ o sprawy tego ✞wiata, 

jakby si✄ podoba✝ m✄�owi. 
A to mówi✄ dla w✁asnego do-

bra waszego, nie aby sid✁a 
na was zarzuca✝, lecz aby-

✞cie post✄powali przystojnie 
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i trwali przy Panu ustawicz�

nie. A je✁li kto✁ uwa✂a, ✂e wo-

bec swej panny zachowuje si✄ 
niew☎a✁ciwie, bo ju✂ przekwi-

t☎a, a powinna by☎a wyj✁✆ za 
m✝✂, niech czyni, co chce, nie 

zgrzeszy, niech si✄ pobior✝. 
Kto jednak mocno postanowi☎ 

w sercu swoim, bez przymusu,

a panuje nad wol✝ swoj✝, 

i rozstrzygn✝☎ we w☎asnym 
sercu, ✂e zachowa swoj✝ pan-

n✄ w dziewictwie, dobrze 
uczyni. Tak wi✄c, kto po✁lubia 

pann✄ swoj✝, dobrze czyni, ale 
kto nie po✁lubia, lepiej czyni. 

✞ona zwi✝zana jest tak d☎ugo, 

dopóki ✂yje jej m✝✂; a je✁li 
m✝✂ umrze, wolno jej wyj✁✆ za 

m✝✂ za kogo chce, byle w Pa-
nu. Ale wed☎ug mojego zdania 

jest szcz✄✁liwsza, je✁li tak po-
zostanie; a s✝dz✄, ✂e i ja mam 

Ducha Bo✂ego.

1 Kor 7,24�40

Obszerny fragment Pierwszego

Listu do Koryntian, jaki przed

chwil✟ zacytowa✠em, dowodnie 

potwierdza to, o czym mówili-

✡my ju☛ na pocz✟tku naszych 

rozwa☛a☞ nad t✟ ksi✌g✟ Nowego 

Testamentu, a mianowicie, ☛e 

bezpo✡redni✟ przyczyn✟ jej po-

wstania by✠a ch✌✍ odpowiedzi 

Aposto✠a Paw✠a na liczne pyta-

nia, jakie rodzi✠y si✌ w Zborze 

Korynckim. Znaczenie tej odpo✎

wiedzi wynika nie tylko z faktu,

☛e jest ona wa☛nym historycz-

nym dokumentem mówi✟cym 

o sprawach Ko✡cio✠a chrze✡ci-

ja☞skiego w czasach apostol-

skich, a wi✌c na samym jego po-

cz✟tku. Szczególne znaczenie ma 

fakt, ☛e problemy chrze✡cijan 

☛yj✟cych w pierwszym wieku 

naszej ery s✟ równie☛ problema-

mi chrze✡cijan, ☛yj✟cych w wie-

ku dwudziestym pierwszym,

a wi✌c po dwóch tysi✟cleciach. 

Rozwi✟zania, jakie podpowiada 

Pawe✠, nie wynikaj✟ tylko z do-
✡wiadczenia i m✟dro✡ci uczone-

go erudyty i znakomitego teolo✎

ga i etyka, ale s✟ inspirowane 

przez Ducha Bo☛ego, Ducha 

✏wi✌tego. S✟ Bo☛ym S✠owem.

Mówi✟c o panie☞stwie, a w✠a✡ci-

wie o dziewictwie, Aposto✠ my-

✡li tu nie tylko o niewiastach, ale 

równie☛ o m✌☛czyznach. Tak✟ 

interpretacj✌ tekstu przyjmowa-

✠o wczesne chrze✡cija☞stwo. 

Uzasadnieniem dla wywodów 

Paw✠a jest „krótki czas”. Aposto✠ 

pos✠uguje si✌ tu wyrazem 

„kairos”, oznaczaj✟cym pewien 

okre✡lony, ograniczony okres 

czasu; u☛ywany zwykle wyraz 

„chronos” oznacza czas w ogóle. 

Ma✠☛e☞stwo nie jest czym✡ god-

nym nagany, jak uwa☛ali niektó-

rzy Koryntianie, sk✠aniaj✟cy si✌ 

ku ascezie; ust✌puje wszak☛e co 
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do swej warto�ci moralnej 

dziewictwu. Prymat dziewic✁

twa umo✂liwia bowiem pe✄niej 

wykorzysta☎ ka✂demu czas, 

przeznaczony na bieg jego ✂y-

cia. Czas, który jest bardzo 

krótki. „Przemija bowiem 

kszta✄t tego �wiata.” Pawe✄ nie 

czyni tu jakich� aluzji o charak-

terze eschatologicznym i nie

chodzi bynajmniej o istnienie

�wiata jako takiego, ale wi✆✂e 

si✝ ze wszystkimi troskami, 

trudno�ciami, zabiegami i sta-

raniami, zwi✆zanymi z ludzkim 

✂yciem. Tworzywo ludzkiego 

✂ycia ma charakter przemijaj✆-

cy. „Wszelkie cia✄o jest traw✆, 

a ca✄y jego wdzi✝k jak kwiat 

polny. Trawa usycha, wiatr

wi✝dnie, gdy wiatr Pana powie-

je na✞. Zaprawd✝: Ludzie s✆ 

traw✆!” – czytamy ju✂ w staro-

testamentowej Ksi✝dze Proro-

ka Izajasza (40,6✁7), a s✄owa te 

w Nowym Testamencie przy✁

pomina Pierwszy List Aposto✄a 

Piotra.

Ciekawe uwagi na temat oma✁

wianego tekstu czyni Werner

de Boor: „Postawa Paw✄a jest 

nam cz✝sto obca, poniewa✂ eg-

zystencja w Chrystusie nie ma

ju✂ dla nas tej jednolito�ci, tego 

bogactwa i blasku, który mia✄a 

w oczach Paw✄a i sprawia✄a, ✂e 

ca✄y ziemski los w porównaniu 

z ni✆ przestawa✄ by☎ wa✂ny. 

Nie potrafimy pod✆✂a☎ za rozu-

mowaniem Aposto✄a równie✂ 

dlatego, i✂ nie odczuwamy nic 

z ‘niedostatku’ i ‘ucisku’, który 

✄✆czy si✝ z ✂yciem chrze�cija✞-

skim i nie zdajemy sobie spra✁

wy z tego, jakie wymagania po✁

stawi przed zborem Jezusa czas

ostateczny. (…) Pawe✄ doradza 

bez✂enno�☎ nie ze wzgl✝du na 

brak szacunku dla ma✄✂e✞stwa 

i uwa✂ania wspó✄✂ycia ma✄✂e✞-

skiego za grzeszne. My�li 

o czym� innym: ‘wszak✂e tacy 

b✝d✆ mieli doczesne k✄opoty, ja 

za� chcia✄bym wam tego osz-

cz✝dzi☎’. Pojawia si✝ tu s✄owo 

‘thlipsis’, które okre�la ró✂no-

rakie cierpienia cz✄owieka wie-

rz✆cego w Jezusa ze wzgl✝du na 

jego wiar✝ i które osi✆gn✆ swój 

szczyt w czasie poprzedzaj✆-

cym powtórne przyj�cie Jezusa. 

Cierpienie staje si✝ jeszcze bar-

dziej m✝cz✆ce, gdy widzimy, jak 

prze✂ywa je wspó✄ma✄✂onek. 

(…) Decyduj✆ce chwile s✆ bar-

dzo krótkie. Nie mamy wi✝c 

czasu na sprawy drugorz✝dne, 

lecz musimy skoncentrowa☎ si✝ 

na tym, czego ten czas wymaga.

A wype✄niaj✆ ten czas niedo-

statki, walki i cierpienia. Nie

tylko jest to czas krótki, lecz nie 

pozwalaj✆cy ✂y☎ w sposób nie-

frasobliwy. (…) W pe✄nym na-

pi✝cia oczekiwaniu na Dzie✞ 
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Pa�ski i w nieuniknionych cier-

pieniach z powodu Jezusa,

wszystko traci swoje znaczenie:

rado✁ci, cierpienia, kupowanie, 

zdobywanie, a tak✂e ma✄✂e�-

stwo. S☎ one jednak ca✄ym ✂y-

ciem ‘naturalnego cz✄owieka’. 

Oczywi✁cie chrze✁cijanie musz☎ 

zajmowa✆ si✝ tym wszystkim, 

jednak✂e powinni zajmowa✆ 

wobec tych rzeczy zupe✄nie in-

ne stanowisko, poniewa✂ stra-

ci✄y one dla nich sw☎ wa✂no✁✆.”

Powinni✁my, jako chrze✁cijanie, 

✂y✆ bez trosk; przej✁✆ przez 

‘krótki czas’ bez trosk. Pe✄na 

obaw troska wynika z fa✄szywej 

oceny przemijaj☎cego ✁wiata. 

Uwalnia nas od niej eschatolo✞

giczny sposób patrzenia na rze-

czywisto✁✆. Napisze pó✟niej Pa-

we✠ w Li✡cie do Rzymian: 

„Albowiem s☛dz☞, ✌e utrapienia 

tera✟niejszego czasu nic nie zna-

cz☛ w porównaniu z chwa✠☛, któ-

ra ma si☞ nam objawi✍. Bo stwo-

rzenie z t☞sknot☛ oczekuje obja-

wienia synów Bo✌ych, gdy✌ 

stworzenie zosta✠o poddane zni-

komo✡ci, nie z w✠asnej woli, lecz 

z woli Tego, który je podda✠, 

w nadziei, ✌e i samo stworzenie 

b☞dzie wyzwolone z niewoli ska-

✌enia ku chwalebnej wolno✡ci 

dzieci Bo✌ych” (Rzym 8,18✎21).

Ta wizja, takie spojrzenie, po✞

zwala zapomnie✆ o troskach 

doczesno✁ci, a przynajmniej nie 

ulega✆ ich ci✝✂arowi. Pozwala 

patrze✆ z ufno✁ci☎ w przysz✄o✁✆, 

z pewno✁ci☎ i ✁wiadomo✁ci☎ 

Bo✂ej opieki i b✄ogos✄awie�-

stwa.

Ostatecznym celem ka✂dej po-

staci ✂ycia ludzkiego, czy 

w ma✄✂e�stwie czy w stanie 

wolnym, jest jedno✁✆ z Bogiem, 

która sprawia, ✂e cz✄owiek zo-

staje nape✄niony poczuciem 

osobistej warto✁ci oraz zado-

wolenia.

„A co do mi✝sa, sk✄adanego 

w ofierze ba✄wanom, wiemy, ✂e 

wszyscy mamy w✄a✁ciwe po-

znanie. Poznanie nadyma, ale

mi✄o✁✆ buduje. Je✁li kto mnie-

ma, ✂e co✁ pozna✄, jeszcze nie 

pozna✄, jak nale✂a✄o pozna✆; 

lecz je✁li kto mi✄uje Boga, do 

tego przyznaje si✝ Bóg. Co wi✝c 

dotyczy spo✂ywania mi✝sa, 

sk✄adanego w ofierze ba✄wa-

nom, wiemy, ✂e nie ma bo✂ka 

na ✁wiecie, i ✂e nie ma ✂adnego 

innego boga oprócz Jednego. Bo 

chocia✂ nawet s☎ tak zwani bo-

gowie, czy to na niebie, czy na

ziemi, i dlatego jest wielu bo✞

gów i wielu panów, wszak✂e dla 

nas istnieje tylko jeden Bóg Oj-

ciec, z którego pochodzi 

wszystko i dla którego istnieje-

my, i jeden Pan, Jezus Chrystus,

przez którego wszystko istnieje 
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i przez którego my tak�e istnie-

jemy. Lecz nie wszyscy maj✁ 

w✂a✄ciwe poznanie; niektórzy 

bowiem, przyzwyczajeni dot✁d 

do ba✂wochwalstwa, spo�ywaj✁ 

mi☎so jako sk✂adane w ofierze 

ba✂wanom i sumienie ich z na-

tury s✂abe, kala si☎. Zapewne, 

pokarm nie zbli�a nas do Boga, 

gdy� nic nie tracimy, je✄li nie 

jemy, i nic nie zyskujemy, je✄li 

jemy. Baczcie jednak, aby ta

wolno✄✆ wasza nie sta✂a si☎ 

zgorszeniem dla s✂abych. Albo-

wiem je✄liby kto ujrza✂ ciebie, 

który masz w✂a✄ciwe poznanie, 

siedz✁cego za sto✂em w ✄wi✁ty-

ni poga✝skiej, to czy� to nie 

pobudzi sumienia jego, ponie✞

wa� jest s✂aby, do spo�ywania 

mi☎sa sk✂adanego w ofierze 

ba✂wanom? I tak przyczyni si☎ 

twoje poznanie do zguby cz✂o-

wieka s✂abego, brata, za które-

go Chrystus umar✂. A tak, grze-

sz✁c przeciwko braciom i obra-

�aj✁c ich s✂abe sumienie, grze-

szycie przeciwko Chrystusowi.

Przeto, je✄li pokarm gorszy 

brata mego, nie b☎d☎ jad✂ mi☎sa 

na wieki, abym brata mego nie

zgorszy✂” (1 Kor 8,1✞13).

W kolejnym rozdziale swego

Listu zajmuje si☎ Aposto✂ Pawe✂ 

spraw✁ poga✝skich ofiar, oka-

zuj✁c trosk☎ o sumienie s✂abych 

braci. W Koryncie, licz✁cym 

w tamtych czasach ponad pó✂ 

miliona mieszka✝ców, by✂o 

wiele ✄wi✁ty✝ poga✝skich, 

gdzie czczono najprzeró�niej-

sze bóstwa, sk✂adaj✁c im ofiary. 

Najcz☎✄ciej by✂y to ofiary krwa-

we ze zwierz✁t. Cz☎✄✆ ofiary 

spalano na o✂tarzu bóstwa, 

cz☎✄✆ przeznaczano na utrzy-

manie ✄wi✁tyni (to mi☎so dzie-

lono pomi☎dzy kap✂anów oraz 

przekazywano je na sprzeda�), 

cz☎✄✆ przypada✂a sk✂adaj✁cym 

ofiar☎, którzy przy tej okazywa-

li organizowali biesiad☎ o cha-

rakterze religijnym, jaka odby✞

wa✂a si☎ albo w obr☎bie samej 

✄wi✁tyni, albo w przyleg✂ym 

gaju, albo w domu rodzinnym.

Na biesiady takie zapraszano

cz☎sto nie tylko krewnych, ale 

równie� znajomych i przyjació✂. 

W swoim obszernym komenta✞

rzu do Listów do Koryntian ks. 

prof. Eugeniusz D✁browski 

zwraca uwag☎, �e tego rodzaju 

zwyczaje stwarza✂y chrze✄cija-

nom powa�ny problem, ponie-

wa� nie mogli oni w jednej 

chwili zerwa✆ z przyj☎tym try-

bem �ycia, z cz✂onkami w✂asnej 

rodziny, znajomymi czy przyja✞

ció✂mi, a jednocze✄nie nie mogli 

nie zadawa✆ sobie pytania, czy 

wolno im bra✆ udzia✂ w biesia-

dach o charakterze na wpó✂ 

sakralnym lub nawet kupowa✆ 

w sklepach publicznych mi☎so 
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pochodz�ce z ofiar sk✁adanych 

bo✂kom. ✄ydzi i chrze☎cijanie 

nazywali je mi✆sem z ofiar 

sk✁adanych ba✁wanom, Grecy 

natomiast (a wi✆c poganie) 

nazywali je mi✆sem sakralnym, 

zgodnie z w✁asnymi przekona-

niami politeistycznymi.

Pami✆tamy zapewne z ksi✆gi 

Dziejów Apostolskich, ✂e pro-

blemem tym zajmowa✁ si✆ ju✂ 

w roku 49 Sobór Jerozolimski, 

który do przyj✆tej decyzji 

uwolnienia chrze☎cijan od obo-

wi�zków wyp✁ywaj�cych z pra-

wa ✂ydowskiego do✁�czy✁ tzw. 

klauzule Jakubowe: „Posta✝

nowili☎my bowiem, Duch ✞wi✆-

ty i my, by nie nak✁ada✟ na was 

✂adnego innego ci✆✂aru oprócz 

nast✆puj�cych rzeczy niezb✆d-

nych: wstrzymywa✟ si✆ od mi✆-

sa ofiarowanego ba✁wanom, od 

krwi, od tego, co zad✁awione, 

i od nierz�du; je☎li si✆ tych rze-

czy wystrzega✟ b✆dziecie, do-

brze uczynicie” (Dz 15,28✝29).

Komentator s✁usznie zwraca 

uwag✆, ✂e klauzule te nie roz-

strzyga✁y zagadnienia zasadni-

czo, ale mia✁y jedynie na celu 

u✁atwienie wspó✁✂ycia mi✆dzy 

chrze☎cijanami ró✂nego pocho-

dzenia, to znaczy judaistyczne✝

go i poga✠skiego. Zasi✆g stoso-

wania klauzul Jakubowach by✁ 

wi✆c ograniczony do zborów 

typu mieszanego, przede

wszystkim na terenie Antiochii,

Syrii i Cylicji (Dz 15,23).

W greckim Koryncie by✁a jed-

nak zupe✁nie inna sytuacja, po-

niewa✂ w☎ród chrze☎cijan 

przewa✂a✁ element poga✠ski, 

zwi�zany z miejscow� spo✁ecz-

no☎ci� nie tylko tradycj�, ale 

przede wszystkim wi✆zami 

rodzinnymi. Chodzi✁o tu wi✆c 

nie o wspó✁✂ycie pomi✆dzy 

chrze☎cijanami ró✂nego pocho-

dzenia, ale pomi✆dzy chrze☎ci-

janami a poganami. Du✂a cz✆☎✟ 

korynckich chrze☎cijan nie 

mia✁a w�tpliwo☎ci w kwestii

spo✂ywania mi✆sa, bez wzgl✆-

du na jego pochodzenie, odrzu✝

caj�c jakiekolwiek skrupu✁y 

w tym wzgl✆dzie. Aposto✁ Pa-

we✁ równie✂ nie mia✁ ✂adnych 

w�tpliwo☎ci, wyra✡nie stwier-

dzaj�c: „Wiemy, ✂e nie ma bo✂-

ka na ☎wiecie i ✂e nie ma ✂ad-

nego innego boga, oprócz Jed-

nego”. To ju✂ Psalmista stwier-

dzi✁: „Nico☎ci� s� wszyscy bo-

gowie ludów” (Ps 96,5a). „Oto 

wy zgo✁a niczym jeste☎cie i wa-

sze dzia✁anie nic nie znaczy” –

pisa✁ prorok Izajasz (Iz 41,24). 

Prorok Jeremiasz, przekazuj�c 

s✁owo Pana, stwierdza: 

„Bóstwa ludów s� marno☎ci�, 

s� dzie✁em r�k rzemie☎lnika, 

(…) nie bójcie si✆ ich, bo nie 

mog� szkodzi✟, lecz nie mog� 
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te� nic dobrego uczyni✁. (…) S✂ 

nico✄ci✂, dzie☎em wartym ✄mie-

chu” (Jer 10,3.5.15). Skoro po-

ga✆skie bóstwa s✂ nico✄ci✂, 

przeto równie� sk☎adane im 

ofiary nie maj✂ charakteru sa-

kralnego. Pisz✂c o „tak zwanych 

bogach na ziemi”, Aposto☎ Pa-

we☎ najwyra✝niej my✄li 

o w☎adcach ziemskich, przypi-

suj✂cych sobie atrybuty boskie 

i domagaj✂cych si✞ oddawania 

sobie boskiej czci. Taka by☎a 

przecie� rzymska rzeczywi-

sto✄✁, gdzie cesarzy uwa�ano za 

bogów; pó✝niejsze prze✄lado-

wania chrze✄cijan b✞d✂ uzasad-

nione tym, �e nie godzili si✞ oni 

czci✁ cesarzy jako bogów i okre-

✄la✁ ich tytu☎em „Pan” (Kyrios), 

bo „jeden jest Pan, Jezus Chry-

stus”.

Je�eli poga✆skie bóstwa s✂ ni-

co✄ci✂, je�eli sk☎adane im ofiary 

nie maj✂ przez to charakteru 

sakralnego, to nie powinno by✁ 

�adnego problemu ze spo�ywa-

niem mi✞sa pochodz✂cego 

z tych ofiar, nawet je✄li to b✞-

dzie mia☎o miejsce podczas spe-

cjalnych biesiad. Tak, to praw✟

da. Nie ma problemu dla tych,

którzy o tym wiedza, którzy s✂ 

o tym mocno przekonani, i któ-

rzy s✂ mocno ugruntowani 

w wierze. Ale przecie� w zborze 

s✂ równie� tacy, których Apo-

sto☎ nazywa „s☎abymi”. S✂ to 

ludzie jeszcze nieugruntowani,

obarczeni jakimi✄ resztkami 

dawnych wierze✆ czy przyzwy-

czaje✆, dla których widok brata 

uczestnicz✂cego w ✄wi✂tynnej 

biesiadzie mo�e by✁ nie tylko 

zgorszeniem, ale zach✞t✂ do 

na✄ladowania. Mog✂ oni zrozu-

mie✁ udzia☎ w takiej biesiadzie 

jako przyzwolenie na oddawa✟
nie czci bóstwom poga✆skim,  

a wi✞c godzenie kultu Jedynego 

Boga Ojca z k☎anianiem si✞ bo�-

kom i wzywanie nie tylko jedy✟
nego Pana Jezusa Chrystusa, ale

i uznawanie innych panów. 

„A wi✞c wzgl✂d na s☎abszego, 

mi☎o✄✁, ma stanowcze pierw-

sze✆stwo przed wiedz✂ i wol-

no✄ci✂ u✄wiadomionych – pisze

ks. prof. D✂browski. – Jest to

zatem pewne ograniczenie wol✟

no✄ci nakazane przez Aposto☎a 

s☎owami: ‘Baczcie jednak’ – aby

wasza wiedza i p☎yn✂ca st✂d 

wolno✄✁ nie sta☎a si✞ dla innych 

zgorszeniem.” Aposto☎ sam go-

tów jest nawet ca☎kowicie wy-

rzec si✞ jadania mi✞sa, gdyby 

mia☎o to stanowi✁ zgorszenie 

dla innych. Uszanowanie s☎abe-

go sumienia niezgruntowanych

w wierze przez ograniczenie

w☎asnej swobody przyniesie im 

po�ytek i utrzyma na w☎a✄ciwej 

drodze. Proponowane przez
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Paw�a rozwi✁zanie jest ust✂p-

stwem u✄wiadomienia wobec 

mi�o✄ci, mi�o✄ci bli☎niego. Jest 

to wskazanie, jak nale✆y post✂-

powa✝ w sytuacjach trudnych. 

Nie zawsze w�asna wiedza jest 

najwa✆niejsza; trzeba z pokor-

n✁ mi�o✄ci✁ zwraca✝ uwag✂ te✆ 

i na tych, którzy tej wiedzy nie 

maj✁, aby ich nie zgorszy✝ 

i przez to nie doprowadzi✝ do 

niebezpiecznego upadku.

Mog�oby si✂ wydawa✝, ✆e spra-

wy, o których pisze Aposto� 

Pawe�, odpowiadaj✁c na pyta-

nia Koryntian, maj✁ dzi✄ jedy-

nie znaczenie historyczne, ✆e 

odnosz✁ si✂ wy�✁cznie do rze-

czy dawno zapomnianych, dzi✄ 

ju✆ nieistotnych. Mo✆e zainte-

resuj✁ historyka obyczajów 

czy kogo✄, kto pasjonuje si✂ 

staro✆ytno✄ci✁? 

Tak jednak nie jest. Zapisane

przez Aposto�a my✄li i wskaza-

nia nie utraci�y aktualno✄ci 

i wa✆no✄ci. Ich wag✂ podkre✄la 

zreszt✁ fakt, ✆e powróci do te-

go tematu w rozdziale dziesi✁-

tym, który omawia✝ b✂dziemy 

we w�a✄ciwym czasie. Dzi✄ jed-

nak chcia�bym najpierw przy-

pomnie✝, ✆e w staro✆ytno✄ci, 

zw�aszcza w mie✄cie takim jak 

Korynt, raczej trudno by�o 

unikn✁✝ jakichkolwiek kontak-

tów z pokarmami ofiarowywa-

nymi ba�wanom czy poga✞-

skim bo✆kom. Dla wielu ko-

rynckich chrze✄cijan problem 

po prostu nie istnia�: wiedzieli, 

✆e jeden jest Bóg prawdziwy 

i nie ma innych bogów obok 

Niego, dlatego te✆ mog✁ spo-

kojnie spo✆ywa✝ mi✂so, pocho-

dz✁ce ze ✄wi✁ty✞ poga✞skich. 

Byli jednak w zborze korync✟

kim i tacy ludzie, którzy – wy✟
chowani w tradycji poga✞skiej 

– nie umieli tak do ko✞ca uwie-

rzy✝, ✆e bóstwa, jakie przez 

ca�e ✆ycie czcili i którym odda-

wali te✆ cze✄✝ ich przodkowie, 

s✁ nico✄ci✁ i czym✄ absolutnie 

fa�szywym. Dla nich teraz, po 

przyj✂ciu Chrystusa, spo✆ywa-

nie mi✂sa pochodz✁cego z po-

ga✞skich ofiar, by�o czym✄ ab-

solutnie niew�a✄ciwym, wr✂cz 

grzesznym. Dlatego Aposto� 

Pawe� wskazuje, ✆e je✄li spo✆y-

wanie takiego mi✂sa jednym 

nie sprawia k�opotu, a drugich 

niepokoi lub gorszy, to dla spo✟

koju sumienia tych drugich

nale✆y ze spo✆ywania mi✂sa 

✄wi✁tynnego zrezygnowa✝. Jak 

pisze William Barclay: „O ile 

pewna rzecz nie czyni ci szko✟

dy, ale wyrz✁dza szkod✂ ko-

mu✄ innemu, to koniecznie

trzeba z niej zrezygnowa✠, po-

niewa✡ chrze☛cijanin nie po-

winien czyni✠ czegokolwiek, 

co powodowa�oby zgorszenie 
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jego brata”.

Prof. Barclay zwraca te� uwag✁ 

na trzy istotne zasady, jakie od✂

kry✄ mo�emy w omawianym 

tek☎cie ósmego rozdzia✆u 

Pierwszego Listu do Koryntian.

Po pierwsze – to, co dobre dla

jednego cz✆owieka, mo�e by✄ 

ca✆kowicie z✆e dla drugiego. To, 

co dla nas w �adnym wypadku 

nie jest pokus✝, mo�e by✄ wy-

j✝tkowo silna pokus✝ dla kogo☎ 

innego – i dlatego, zabieraj✝c 

si✁ do jakiej☎ czynno☎ci, musi-

my my☎le✄ nie tylko o jej wp✆y-

wie na nas samych, ale równie� 

na innych. Po drugie – niczego

nie nale�y ocenia✄ z punktu wi-

dzenia wiedzy, zw✆aszcza tej 

wiedzy jak✝ dysponujemy; 

wszystko musi by✄ oceniane 

z punktu widzenia mi✆o☎ci. 

W wiedzy zawsze tkwi pewne

niebezpiecze✞stwo, poniewa� 

cz✁sto sk✆ania ona cz✆owieka do 

arogancji, buduje w nim poczu✂

cie w✆asnej wy�szo☎ci i spogl✝-

dania z góry na tych, którzy 

w jego mniemaniu nie s✝ rów-

nie jak on dojrzali; zdarza si✁ 

te� cz✁sto, �e sk✆ania ona do 

antypatii wobec tego, którego 

uwa�a si✁ za ignoranta. Pozna-

nie, które prowadzi do tego ro-

dzaju postawy, nie jest praw✂

dziwym poznaniem. ✟wiado-

mo☎✄ wy�szo☎ci intelektualnej 

jest rzecz✝ nad wyraz niebez-

pieczn✝. Dlatego te� w w✆asnym 

post✁powaniu nie powinni☎my 

si✁ kierowa✄ my☎l✝ o wy�szo☎ci 

naszej wiedzy, naszego intelek✂

tu, lecz mi✆o☎ci✝ i trosk✝ o do-

bro naszego bli✠niego. St✝d te� 

niejednokrotnie powinni☎my 

si✁ powstrzymywa✄ od uczynie-

nia czy powiedzenia tego, co

osobi☎cie uwa�amy za s✆uszne. 

I po trzecie – tu zacytuj✁ do-

s✆ownie prof. Barclaya – to

wszystko prowadzi do najwi✁k-

szej ze wszystkich prawd. Nikt

nie mo�e domaga✄ si✁ dla siebie 

praw, folgowa✄ w✆asnym za-

chciankom czy �✝da✄ wolno☎ci, 

je�eli kogo☎ innego doprowadzi 

to do upadku. Mo�liwie jego 

zdolno☎ci umys✆owe i si✆a woli 

potrafi✝ utrzyma✄ dan✝ rzecz 

na w✆a☎ciwym miejscu, pewne 

post✁powanie dla niego osobi-

☎cie mo�e by✄ bezpieczne, ale 

musi on my☎le✄ nie tylko o so-

bie, musi mie✄ na uwadze swe-

go s✆abszego brata. Przyjem-

no☎✄ lub pob✆a�anie w✆asnym 

s✆abo☎ciom jest grzechem, je☎li 

dla kogo☎ innego mo�e to by✄ 

powodem do zgorszenia i upad✂

ku.

Tak wi✁c, jak widzimy, dla Apo-

sto✆a Paw✆a granic✁ wolno☎ci 

wyznacza nie tylko konieczno☎✄ 

niedope✆nienia obiektywnego 

Od Genesis do Apokalipsy
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z�a. Granic✁ wolno✂ci wyzna-

cza bowiem równie✄ mi�o✂☎ 

braterska, pragn✆ca unikn✆☎ 

zgorszenia „s�abych”. Chrze✂ci-

janie, którzy maj✆ prawdziwe 

poznanie, korzystaj✆ z niego 

tak, ✄e buduje ono innych 

w wierze, chocia✄ niew✆tpli-

wie poci✆ga to za sob✆ niejed-

nokrotnie ograniczenie wolno✝

✂ci przez rezygnacj✁ ze s�usz-

nych praw. „Poznanie nadyma 

– czyli wbija w pych✁, ale mi-

�o✂☎ buduje” – pisze Pawe� 

(8,1b). Przeciwstawiaj✆c sobie 

„poznanie” i „mi�o✂☎”, Aposto� 

przestrzega, ✄e we wszelkim 

poznawaniu kryje si✁ niebez-

piecze✞stwo polegaj✆ce na 

tym, ✄e mo✄emy poczu☎ si✁ 

pewni sami siebie. St✆d te✄ 

szybko mo✄emy zacz✆☎ pole-

ga☎ na w�asnym rozumowaniu 

i patrze☎ z góry na tych, którzy 

my✂l✆ inaczej albo nie s✆ do 

takiego rozumowania zdolni.

„Poznanie nadyma”. Nie zwra-

cam uwagi na innych, lecz je✝

dynie na siebie samego, na mo✝

je osobiste duchowe bogactwo,

o jakim jestem przekonany.

W taki sposób z ca�✆ pewno-

✂ci✆ nie dojdzie nigdy do praw-

dziwej spo�eczno✂ci. Zupe�nie 

inna natomiast jest mi�o✂☎, 

która troszczy si✁ w�a✂nie 

o innych i o ich prawdziwe do✝
bro. Chodzi jej o budowanie

i dobro spo�eczno✂ci. „Mi�o✂☎ 

buduje”. W ✟yciu i post✠powa-

niu cz✡owieka wierz☛cego nie 

mo✟na kierowa☞ si✠ jedynie 

poznaniem, to mi✡o✌☞ powinna 

rz☛dzi☞ ✟yciem i by☞ podstaw☛ 

osobistego stosunku do innych

cz✡onków spo✡eczno✌ci chrze-

✌cija✍skiej. Werner de Boor

wskazuje, ✄e w ka✄dym pozna-

niu kryje si✁ niebezpiecze✞-

stwo polegaj✆ce na uznaniu 

tego, co si✁ aktualnie wie, za 

prawd✁ ostateczn✆. Niebezpie-

cze✞stwo „dogmatyzowania” 

wi✆✄e si✁ na równi tak z ka✄d✆ 
✂wieck✆ nauk✆ i pogl✆dem, jak 

i z teologi✆. Prawdziwe za✂ po-

znanie zdaje sobie spraw✁ ze 

swej niesko✞czono✂ci, z po-

trzeby dalszego, ci✆g�ego roz-

woju, i ze swego cz✆stkowego 

charakteru.

Dzi✁ki Paw�owi poznajemy 

mi�o✂☎ chrze✂cija✞sk✆, która 

polega na powa✄nym trakto-

waniu drugiego cz�owieka, 

która jest gotowo✂ci✆ do ch✁t-

nego, radosnego rezygnowa✝

nia, aby uchroni☎ innych od 

grzechu. Samo „poznanie”, jako 

takie, prowadzi do nieograni✝

czonego korzystania z wolno✝

✂ci. Mi�o✂☎ natomiast ogranicza 

wolno✂☎ – ze wzgl✁du na brata, 

w trosce o niego.

Od Genesis do Apokalipsy
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ks. Sebastian Olencki
Proboszcz administrator

parafii w  Wo�czynie

Do zobaczenia!

A wczesnym rankiem, przed

✁witem, wsta✂, wyszed✂ i uda✂ 

si✄ na puste miejsce, i tam si✄ 

modli✂. 

Mk 1,35

Witam Was serdecznie!

Wprawdzie nie min☎✆o du✝o cza-
su od po✝egnania, ale my✞lami 
jestem wci✟✝ w Gliwicach i Py-
skowicach. Nie da si☎ wymaza✠ 
z pami☎ci pi☎ciu lat. Siedz✟c 
w ogrodzie, otoczony drzewami,

murem – wspominam. Zgie✆k 
ulicy, ruch miasta, p☎d ludzi, 
w którym uczestniczy✆em, mnó-
stwo rozmów, telefonów, infor-
macji, polece✡, zada✡. To, co 
mnie bardzo cieszy, to ci✟g✆y 
kontakt telefoniczny z Gliwica☛

mi.

Pytacie si☎ jak jest i jak si☎ ma-
my? Przed nami nowa droga,

nowi ludzie, nowe wyzwania.

Ewa b☎dzie uczy✠ lekcji religii, 
Noemi idzie do pierwszej klasy.

Tornister spakowany, obuwie

zmienne jest, piórnik, no✝yczki, 
zeszyty, no i my ☛ dumni rodzice.

Chwa✆a Bogu, ✝e nasze dziecko 
mo✝e i✞✠ do szko✆y z tak✟ rado-
✞ci✟ i odwag✟. 

Dzi☎kujemy w naszych modli-
twach za Was i za tych, którzy 
przyszli w nasze miejsce. Za ks.

Tymoteusza, Lucyn☎ i Anielk☎, 
by stan✟✠ razem w s✆u✝bie dla 
Was. ☞yczymy Wam Bo✝ego b✆o-
gos✆awie✡stwa! 

Kilka dni temu wsta✆em wcze-
snym rankiem, by wypróbowa✠ 
pewien sposób Jezusa na modli-
tw☎. By✆o to dla mnie Bo✝ym 
do✞wiadczeniem, by w ciszy 
przyrody móc odda✠ Bogu chwa-
✆☎ i z Nim porozmawia✠. Bezcen-
ne.

Do Parafian
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Dlatego te� zapraszamy Was, 
by✁cie od czasu do czasu wyje-
chali z miasta i odwiedzili nas

w Wo✂czynie i nie tylko, bo te✄ 
w Giera✂cicach, Byczynie i Paru-
szowicach. Dla maniaków rowe-
rowych znajdzie si☎ miejsce 
w✆ród lasów i ✂✝k. Dla tych, któ-
rzy lubi✝ p✂ywa✞ i wypoczywa✞ s✝ 
jeziora i odkryte baseny. Jest to

dobre miejsce na weekendowy

wypoczynek i nabo✄e✟stwo. 
A, zapomnia✂bym o mi✂o✆nikach 
grzybów, cho✞ grzybów na razie 
nie ma, bo susza wsz☎dzie.

Zbór liczy ponad 200 osób. Po-
wiedzieliby✁cie, �e jest niewielki. 
Owszem. Ale za czasów Aposto✠a 
Paw✠a Ko✁cio✠y o takiej liczebno-
✁ci by✠y dosy✡ sporymi ko✁cio✠a-

mi. Czy�by Ko✁ció✠ wraca✠ do 
swoich korzeni? Ludzi wprawdzie

ma✠o, dlatego te� ciesz☛ si☞, jak 
kto✁ ich odwiedzi, zainteresuje 
si☞ nimi. Mamy pokoje go✁cinne, 
które od czasu do czasu zasilaj☛ 
konto parafialne.

Jestem bardzo wdzi☞czny Parafii 
w Gliwicach i Pyskowicach, za te

wszystkie lata s✠u�by i do✁wiad-
cze✌. Jeszcze raz dzi☞kuj☞ ks. 
Andrzejowi. Dbajcie o Tymka

i Jego rodzin☞!!! B☞d☞ was do-
brze wspomina✠ i oczywi✁cie co 
jaki✁ czas odwiedza✠. W modli-
twie o mój i Wasz zbór. Pozo-
sta✌cie z Bogiem.

P.S. Pozdrówcie dzieciaki z lekcji 
religii!!!

www.facebook.com/Parafia.Ewangelicko.Augsburska.w.Wolczynie

Do Parafian
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O TYM, CO ZA NAMI
Nowi Parafianie

12 lipca 2015r. w ko�ciele Zba-
wiciela w Gliwicach ochrzczony

zosta✁ Albert Marsza✁. Nato✂

miast 26 lipca 2015r. odby✄ si☎ 

chrzest Martyny Jadwigi Wale✂

czek.

Albertowi, Martynce, rodzicom

i rodzicom chrzestnym, ✆yczymy 
Bo✆ego b✁ogos✁awie✝stwa!

O tym, co za nami
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Festiwal Bachowski i koncert na

dwa klawesyny

Dnia 19 lipca 2015r., o godz.

19.00, w Ewangelicko�Augs�

burskim Ko✁ciele Zbawiciela, 
w ramach XVI Edycji � Festiwalu

Bachowskiego, odby✂ si✄ koncert 
duetu klawesynowego sióstr 
Chani i Nadji Leasaulnier z Fran�

cji. Witaj☎c koncertowych go✁ci, 
proboszcz parafii � ks. Andrzej

Wójcik � nawi☎za✂ do tytu✂u kon-
certu � Eternity ✆ (Wieczno✝✞) 
i opowiedzia✟ histori✠ Arthura 
Stace (zwanego Mr. Eternity),

nawi✡zuj✡c do s✟ów Aposto✟a 
Paw✟a: To bowiem, co widzialne,

trwa do czasu, natomiast to, co

niewidzialne, wiecznie. 2 Kor

4,18. Nast✄pnie prowadzenie 
koncertu zosta✂o przekazane dy-

rektorowi festiwalu � panu Pio�

trowi Oczkowskiemu, który jak 
zwykle z ogromnym kunsztem,

wyczuciem, pasj☎ i znajomo✁ci☎ 

O tym, co za nami
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tematu poprowadzi� koncert. 
Mimo upa�u i gor✁ca w ko✂ciele, 
siostry Chani i Nadja da�y wspa-
nia�y koncert, a licznie zgroma-
dzona publiczno✂✄ nie ☎a�owa�a 
braw! Cieszymy si✆, ☎e Festiwal 
Bachowski wreszcie zawita� pod 
dach ewangelickiej ✂wi✁tyni 
w Gliwicach! Nale☎y zatem po-
wtórzy✄ za J. S. Bachem, którego 
utwory pi✆knie wybrzmia�y pod-
czas koncertu ✝ Soli Deo Gloria

i czeka✄ na kolejn✁ ods�on✆ Fe-
stiwalu w roku 2016!

Wizyta go✞ci z USA

Dnia 15 lipca 2015r. do naszej

parafii zawita�a 19 osobowa gru-
pa z USA. Przez trzy dni grupa

aklimatyzowa�a si✆ do polskich 
warunków oraz duchowo przy-

gotowywa�a do pó�kolonii biblij-
nych z j✆zykiem angielskim dla 
dzieci, jakie od poniedzia�ku 
20.07., trzy teamy prowadz✁ 
w Goleszowie, Cieszynie i Gliwi✝

cach. Czterech spo✂ród nich ✝

Donna, Liz, Cyndy i Ron zostali

w Gliwicach. W niedziel✆ 19.07.
podzielili si✆ krótkim pozdrowie-
niem i ✂wiadectwem, podczas 
naszego nabo☎e✟stwa. Cieszymy 
si✆, ☎e mogli✂my go✂ci✄ ludzi, 
którzy chc✁ s�u☎y✄ w�a✂nie w taki 
sposób!

Od poniedzia�ku do pi✁tku, nasi 
go✂cie prowadzili wraz z polsk✁ 
ekip✁ ✝ Justyn✁ Minkin✁, Zuzan-
n✁ Minkin✁ oraz t�umaczem To-
maszem Januszewskim ✝ zaj✆cia 
dla dzieci. Wierzymy, ☎e ka☎de 

O tym, co za nami



Informator parafialny, Nr 9(162) 2015 27

dobre S�owo zaowocuje w ich 
✁yciu. Nasi go✂cie z Teksasu dzie-
lili si✄ tak✁e swoimi wra✁eniami 
po pó�koloniach, które prowa-
dzili w Szkole Podstawowej

Ewangelickiego Towarzystwa

Edukacyjnego, podczas niedziel☎

nego nabo✁e✆stwa. Ameryka✆-
ski team mia� mo✁liwo✂✝ podzi-
wia✝ tak✁e uroki naszego kraju ☎
(Gliwice ☎ Palmiarnia, Radiosta☎

cja Gliwicka, mecz na stadionie

Piasta, Zamek w Pszczynie, Rów-
nica, Czantoria, Kraków, O✂wi✄-
cim, Katowice itp.) Serdecznie

dzi✄kujemy wszystkim ☎ zarówno 
prowadz✞cym, jak i wszystkim 
tym, którzy pomogli w organiza-
cji tych pó�kolonii. Projekt reali-

zowany by� dzi✄ki naszemu part-
nerowi Centrum Misji

i Ewangelizacji w Dzi✄gielowie.

Letnie pó✟kolonie 2015

W tym roku nasi uczniowie (i nie

tylko) mieli mo✁liwo✂✝ sp✄dzenia 
jeszcze trzech tygodni w szkole!

Oczywi✂cie nie po to, by uczy✝ 
si✄ w szkolnych �awkach, ale by 
twórczo, biblijnie i w dobrym 
towarzystwie prze✁y✝ ten czas 
na naszych pó�koloniach! Zadzi-
wiaj✞ce jest to, ✁e dzieci ch✄tnie 
przychodzi�y w wakacje do szko-
�y, a u✂miechy nie znika�y z ich 
twarzy...

Przez pierwsze dwa tygodnie,

tzn. w tygodniach od 6 do 10

i od 13 do 17 lipca, prze✁y☎

O tym, co za nami
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wali�my "wakacje w drodze",

tzn. uczyli�my si✁ troch✁ o tym, 
jak porusza✂ si✁ po drogach, po-
znawali�my znaki drogowe, ale 
przede wszystkim uczyli�my si✁ 

tego, co spotka✂ nas mo✄e na 
naszej drodze ☎ drodze do Nie☎

ba! S✆uchali�my historii o ró✄-
nych biblijnych bohaterach,

o ich przygodach, s✆uchali�my 
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przestróg i wskazówek. Rozma-
wiali�my bardzo du✁o o ✁yciu 
dzieci, o tym, z czym si✂ boryka-
j✄, jakie napotykaj✄ trudno�ci, co 
jest ich rado�ci✄. Du✁o �piewali-
�my! Sp✂dzali�my wspólnie czas 
na zabawie, grach, rywalizacji,

która nieraz by☎a bardzo zaci✂ta. 
Rozegrali�my turnieje 
w pi☎karzyki. ✆miali�my si✂ 
i cieszyli�my si✂ nawzajem ze 
swojej obecno�ci. By☎ to niezwy-
kle buduj✄cy czas, w którym na-
wi✄zali�my ze sob✄ ciep☎e, dobre 
relacje i z ☎ezk✄ w oku witali�my 
ka✁dy pi✄tek, który oznacza☎ 
ostatni dzie✝ turnusu. Dlatego 
niektórzy sp✂dzili z nami dwa, 

a nawet trzy wakacyjne tygo✞

dnie! W ostatnim tygodniu pó☎-
kolonii ✞ w dniach od 20 do 24

sierpnia, go�cili�my w Szkole 
Podstawowej ETE w Gliwicach

niezwyk☎ych ludzi ✞ wolontariu✞

szy, którzy przyjechali specjalnie 
dla nas z Texasu w Stanach Zjed✞

noczonych. Przyjechali, by dzieli✟ 
si✂ z nami Bo✁ym S☎owem, by 
zara✁a✟ nas swoim entuzjazmem 
i mi☎o�ci✄ do Wszechmocnego 
Boga, by sp✂dzi✟ z nami dobry 
czas... Razem z nimi �piewali-
�my, poznawali�my historie 
i prawdy biblijne, wykonywali✞

�my rozliczne, niezwyk☎e prace 
plastyczne, uczyli�my si✂ j✂zyka 
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angielskiego, bawili�my si✁... To 
by✂ czas pe✂en rado�ci, zarówno 
w zabawie, jak i w nauce, który 
na d✂ugo pozostanie w naszej 
pami✁ci. To by✂y prawdzi-
we "wakacje w Texasie". Dona,

Liz, Cyndy i Ron ✄ dzi✁kujemy 
wam za te wspania✂e chwile i ju☎ 
teraz zapraszamy was za rok na

kolejne pó✂kolonie. Je�li Bóg da, 
b✁dzie to realne...

relacja: Justyna Minkina

Nowo✆e✝cy

W okresie wakacyjnym w na✄

szych ko�cio✂ach trzy M✂ode Pary 
zawar✂y zwi✞zki ma✂☎e✟skie, �lu-
buj✞c przed Bogiem wierno�✠, 
szacunek i mi✂o�✠ ma✂☎e✟sk✞ 

w dniach dobrych jak i w z✂ych. 
W ko�ciele Marcina Lutra w ✡a-
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b�dach „tak” powiedzieli sobie 
Aleksandra Gogol i Pawe✁ Rucki. 
W Pyskowicach na ✂lubnym ko-
biercu stan�li  Jolanta i Dawid 
✄wito☎ oraz Kamil Krzemie☎ 
i Daria Krótka. Wszystkim nowo-
✆e☎com ✆yczymy Bo✆ego b✁ogo-
s✁awie☎stwa na nowej, rodzinnej 
drodze ✆ycia!

Po✝egnanie ks. Sebastiana 

Olenckiego

Dnia 23 sierpnia 2015r., podczas

nabo✆e☎stw w Pyskowicach, ✞a-
b�dach i Gliwicach, ✆egnali✂my 
ks. Sebastiana Olenckiego wraz

z rodzin✟ ✠ Ew✟ i Noemi, który 
formalnie rozpoczyna od 1 wrze✠

✂nia swoja s✁u✆b� w nowym 

miejscu, w parafii w Wo✁czynie, 
ju✆ jako proboszcz administra-
tor. Dzi�kowali✂my ks. Sebastia-
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nowi oraz pastorowej Ewie za

ich pi�cioletni✁ s✂u✄b� w naszych 
parafiach. W Gliwicach przema☎

wiali w imieniu Rady parafialnej

Maria i Czes✂aw Czudkowie oraz 
specjalne podzi�kowania prze-
kazali przedstawiciele chóru Ani-
mato ☎ dyrygentka Zoriana ✆a✝-
cucka i Adam Król (z chórem 
by✂a zwi✁zana Ewa). Oczywi✞cie 
✞piewa✂ chór Animato oraz no-
wo powsta✂y zespó✂ m✂odzie✄o-
wy ☎ Inspiratio. Podczas nabo☎

✄e✝stwa w Gliwicach prze✄ywali-
✞my tak✄e b✂ogos✂awie✝stwo 
rocznych dzieci ☎ Wojtka Pod✄or-
skiego i Jasia Heczko. W ✆ab�-
dach przemawia✂ ks. Alfred Figa-
szewski, a w Pyskowicach dzi�-
kowali przedstawiciele Rady Pa☎

rafialnej. Przede wszystkim dzi�-
kowali✞my Bogu za t� pi�ciolet-
ni✁ pos✂ug� oraz b✂ogos✂awili✞my 

na dalsz✁ drog� s✂u✄by w nowej

parafii. Niech s✂owa cytowane 
podczas b✂ogos✂awie✝stwa 
(wersety z Psalmu 34) prowadz✁ 
Was, i tak jak my, i wy pami�taj-
cie o nas w swoich modlitwach.

Niech Bóg Wam b✂ogos✂awi!

zdj✟cia gliwickie ✠ Grzegorz ✡a☛cucki



Informator parafialny, Nr 9(162) 2015 33

O tym, co za nami

Nowy wikariusz i nowy

rok szkolny 2015/2016

Dnia 30 sierpnia 2015r. odby�o si✁ 
nabo✂e✄stwo, podczas którego 
modlili☎my si✁ o rozpoczynaj✆cy 
si✁ rok szkolny 2015/2016. Pod-

czas nabo✂e✄stw w naszych ko-
☎cio�ach przywitali☎my te✂ nowe-
go wikariusza parafii ks. Tymote✝

usza Bujoka z rodzin✆ ✝ ✂on✆ Lucy-
n✆ i córk✆ Anielk✆. ✞yczymy Wam 
Bo✂ego b�ogos�awie✄stwa w s�u✂-
bie w naszych parafiach!
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Ks. Tymoteusz Bujok pochodzi

z PEA Wis�a Centrum (pó✁niej 
zaanga✂owany w PEA w Wi✄le 
J awo r n i k u ) . U r o d z o n y

11.08.1989 w Cieszynie. 2006☎

2008 Liceum Ogólnokszta✆c✝ce 
im. M. Kopernika w Cieszynie.

2008☎2013 studia teologiczne

w ChAT. Praca magisterska:

"Funkcja cytatów starotestamen-
towych w argumentacji aposto✆a 
Paw✆a na przyk✆adzie Ga 4,21☎
5,1". 1.09.2013 ☎ 31.08.2014 ☎

praktyka kandydacka w Centrum

Misji i Ewangelizacji w Dzi✞gielo-
wie. 1.09.2014 ☎ 6.01.2015 ☎

praktyka kandydacka i wikariat

w PEA w Opolu.

13.12.2014 ☎ ordynacja

w Skoczowie. 7.01☎31.08.2015 ☎

wikariat w Centrum Misji i Ewan☎

gelizacji w Dzi✞gielowie.

O tym, co za nami

Lubi twórczo✄✟ Tolkiena, spacery 
po lesie, napi✟ si✠ kawy ze znajo-
mymi. Intryguj✡ go historie in-
nych ludzi, pasjonuje praca

z gimnazjalistami. Wi✠cej o sobie 
ch✠tnie ujawni w rozmowie. Ulu-
biony werset: Obj 3,8 "Oto spra☛

wi�em, ✂e przed tob✡ otwarte 
drzwi, których nikt nie mo✂e za-
mkn✡✟". ☞ona, Lucyna, jest z za-
wodu psychologiem. Pasjonuj✡ 
j✡: pisanie, wypieki, ksi✡✂ki i ✂y-
cie rodzinne. Córka, Anielka, ma 
dwa latka i jest ich wspóln✡ pa-
sj✡. 

Zdj✌cie: Dominika Czy✍✎Kufel
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Od 3 wrze✁nia do ko✂ca pa✄dziernika odb☎d✆ si☎ w Gliwicach koncerty 
oraz wydarzenia towarzysz✆ce Mi☎dzynarodowemu Festiwalowi Muzyki 
Dawnej Improwizowanej All’improvviso. Tegoroczna, VIII edycja 
„MUZYCZNE PEJZA✝E” z za✞o✟enia jest d✄wi☎kowo – obrazow✆ w☎drówk✆ 
po dawnych „muzycznych galeriach” Europy. Idea VIII edycji Festiwalu 
polega na zetkni☎ciu dzie✞ sztuki malarskiej z muzycznymi kompozycjami, 
które realizuj✆ plastyczny cel✠ prezentowany na Festiwalu repertuar b☎-
dzie eksponowa✞ malarsko✁✡ dzie✞ muzycznych, wskazuj✆c na ich zwi✆zek 
z dawn✆ tradycj✆ sztuk plastycznych. W ramach Festiwalu organizowane 
s✆ koncerty ✁wiatowej s✞awy muzyków, którzy niejednokrotnie, nigdy 
dot✆d nie wyst☎powali w Polsce. Muzycy ci wykorzystuj✆ dawne instru-
mentarium lub jego wiern✆ kopi☎, dbaj✆c jednocze✁nie o uniwersalny 
przekaz muzyki improwizowanej maj✆cej swoje odbicie w jazzie, muzyce 
✁wiata itp. Wa✟nym celem projektu jest popularyzacja muzyki dawnej 
realizowana poprzez spotkania autorskie i wyk✞ady. Organizatorem festi-
walu od 2007 roku jest TOWARZYSTWO KULTURALNE FUGA, a Parafia
partneruje temu wydarzeniu.

11.09.2015, 18:30

W☛oskie Pejza☞e Maurice Steger z zespo✌em| Ruiny Teatru w Gliwicach

20.09.2015, 18:30

Amores Pasados John Potter z zespo✌em| Ruiny Teatru w Gliwicach

21.09.2015, 18:30

Orkiestra Historyczna opera Domenico Sarri Didone Abbandonata| Ruiny

Teatru w Gliwicach

27 .09.2015, 18:30

Euskel Antigva Enrike Solinis z zespo✌em| Gliwicki Teatr Muzyczny

16.10.2015, 18:30

Michele Claude i grupa Aromates| Centrum Edukacji i Biznesu Górno✍l✎-

ska Agencja Przedsi✏biorczo✍ci i Rozwoju

UWAGA! Koncerty w naszych ko✑cio✒ach: 04.10., godz.18.00 ✓ Heba✔

nowe struny – koncert Agnieszki Kaczmarek – Bialic (harfa) i Mariusza

P✏dzia✌ka (obój) Ewangelicki ko✍ció✌ Marcina Lutra w Gliwicach – ✕ab✏-

dach, ul. Strzelców Bytomskich 9, 31.10, godz.18.00 ✔ Koncert Reforma✔

cyjny – Crystal String Quartet Ewangelicki ko✍ció✌ Zbawiciela w Gliwi-

cach, ul. Jagiello✖ska 19. Pe✗ny program — www.allimprovviso.pl
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Parafie: Lutera✁ska i Metodystyczna w Gliwicach, serdecznie zapraszaj✂ 

na spotkanie z ks. Georgem Pattonem Jr, który podzieli si✄ S☎owem oraz 

swoimi do✆wiadczeniami z pola misyjnego na ✆wiecie. Go✆cia t☎umaczy☎ 

b✄dzie z j✄zyka angielskiego na polski ✝ Czes☎aw Czudek. Serdecznie za-

praszamy! Wi✄cej o naszym go✆ciu oraz dzia☎ano✆ci misyjnej na: www.go

✞fmi.com (strona organizacji i krótki film). Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy na kolejne

spotkanie Klubu Aktywnego Senio✟

ra, które odb✠dzie si✠ w sobot✠ 

19.09 o godzinie 10.00. Szczegó✡y 

wkrótce.

Zapraszamy!
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Do niedawna osoba pokrzyw�

dzona przest✁pstwem by✂a 

niedostatecznie dostrzegana

przez spo✂ecze✄stwo, a zw✂asz-

cza przez organy ☎cigania. Ka✆-

dy dokonany czyn przest✝pczy 

rozpatrywany by✂ przez wy-

miar sprawiedliwo☎ci w kie-

runku ustalenia sprawcy, wy✞

mierzenia kary i przywrócenia 

porz✟dku prawnego. Pokrzyw-

dzony postrzegany by✂ jedynie 

jako ✠ród✂o dowodu, a realiza-

cj✝ roszcze✄ odszkodowaw-

czych traktowano jako prywat✞

n✟ spraw✝ pokrzywdzonego. 

Pokrzywdzony by✂ zatem nie 

tylko ofiar✟ przest✝pstwa ale 

przede wszystkim jego na✞

st✝pstw, które cz✝sto sprowa-

dza✂y si✝ do emocjonalnej izo-

lacji, nierzadko tak✆e ostracy-

zmu spo✂ecznego. 

W roku 2014 Centrum Misji

i Ewangelizacji (CME) Ko☎cio✂a 

Ewangelicko✞Augsburskiego

w RP, po raz pierwszy realizo✞

wa✂o projekt „O☎rodek Pomocy 

Osobom Pokrzywdzonym Prze✞

st✝pstwem” (OPOPP)  z Fundu�

szu Pomocy Pokrzywdzonym

Przest✁pstwem oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej. Pocz✟tko-

wo od kwietnia do pa✠dzierni-

ka 2014 projekt realizowano

w pi✝ciu miastach, a od listopa-

da do grudnia 2014 ju✆ 

w o☎miu placówkach.

W wyniku wygranego konkur✞

su, CME ponownie otrzyma✂o 

dotacj✝ na realizacj✝ pracy 

OPOPP w roku 2015. Obecnie

CME, realizuje projekt

w g✂ównej siedzibie O☎rodka 

w Gliwicach i 11 jego filiach.

W roku ubieg✂ym wsparcia 

udzielono 397 osobom, z czego

202 osoby pokrzywdzone ko✞

rzysta✂y z pomocy w Gliwicach.

Klienci OPOPP to najcz✝☎ciej 

Og✡oszenia
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osoby pokrzywdzone ró✁nymi 

formami przemocy, ofiary wy✂

padków komunikacyjnych, oso-

by pokrzywdzone przest✄p-

stwami przeciwko wolno☎ci 

seksualnej i innymi przest✄p-

stwami wyczerpuj✆cymi zna✝
miona czynu zabronionego

namocy prawa karnego.

Nale✁y podkre☎li✞, ✁e grup✟ 

docelow✠ projektu stanowi✠ 
wy✡✠cznie osoby pokrzyw-

dzone przest✟pstwem. Po✂

krzywdzonym jest osoba fi✂

zyczna lub prawna, której do-

bro prawne zosta☛o bezpo☎red-

nio naruszone lub zagro✁one 

przest✄pstwem (art. 49 § 1 

kpk).  Wszelkie dzia☛ania za po-

krzywdzone dzieci mog✆ po-

dejmowa✞ ich przedstawiciele 

ustawowi jak rodzic, opiekun,

kurator oraz osoby, pod któ-

rych sta☛✆ piecz✆ dzieci pozo-

staj✆ sprawuj✆c opiek✄ w spo-

sób ci✆g☛y i we wszystkich 

dziedzinach ✁ycia (art. 51 § 2

kpk).

Magdalena Fornal

Koordynator projektu

Dane kontaktowe

TELEFONY czynne w godzinach pracy specjalistów wg harmonogramu  
(osoba pierwszego kontaktu, psycholog, prawnik, mediator)

Siedziba g☞ówna OPOPP

Adres: ul. Jagiello✌ska 19a
44✍100 Gliwice

e✍mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl

telefon w godz. 8.00✍ 18.00 tel. 518 135 318

Dodatkowy dy✎ur telefoniczny osoby pierwszego kontaktu:

Tel.: 502 730 953 od poniedzia✏ku do pi✑tku: 10.00✍18.00,
W soboty: 8.00✍12.00
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Og�oszenia

Parafia Ewangelicko✁Augsburska
w Gliwicach zaprasza do korzystania

ze swoich nowych (czerwiec 2015r.)

pokoi go✂cinnych:

✄ pokój 2✁osobowy
✄ pokój 3✁osobowy z dostawk☎
✄ wspólna ✆azienka z prysznicem 

✄ wyposa✝ona kuchnia

Do dyspozycji jest tak✝e parking we-

wn✞trzny, zamkni✞ty i wi✁fi.
Monitoring 24h.

fo
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POKOJE GO✠CINNE W PARAFII
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ZACH�CAMY DO REGULARNEGO OP✁ACANIA 

SK✂ADKI KO✄CIELNEJ

mo☎na j✆ op✝aca✞ w kancelarii parafialnej
lub przelewa✞ na konto parafialne: 

Gliwice ✟ 70 1020 2401 0000 0402 0044 8118
Pyskowice ✟ 28 2490 0005 0000 4500 8371 4075
z dopiskiem darowizna ✠ sk✝adka ko✡cielna.

Dla innych darowizn obowi✆zuj✆ te same konta.

Poni☎ej przedstawiamy wyci✆g z regulaminu parafialnego dotycz✆cy 
zasad op✝acania sk✝adek ko✡cielnych. Jednocze✡nie przypominamy, ☎e 
pe✝noprawny udzia✝ np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkol-
wiek g✝osowaniach podczas zgromadze☛ parafialnych maj✆ osoby, któ-
re znajduj✆ si☞ na li✡cie parafialnej, czyli s✆ cz✝onkami parafii pod 
wzgl☞dem formalnym, na co sk✝ada si☞ równie☎ op✝acenie sk✝adki ko-

SK✌ADKA KO✍CIELNA  ✟ Regulamin Parafialny
Ko✎cio✏a Ewangelicko ✟ Augsburskiego

w Rzeczpospolitej Polskiej ✟ ZASADY OGÓLNE

§ 7

1. Ka☎dy cz✝onek Parafii, który zosta✝ konfirmowany i uko☛czy✝ 18 
lat, zobowi✆zany jest do p✝acenia sk✝adek parafialnych. Sk✝adki te 
powinny wynosi✞ co najmniej 1% jego dochodu.

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna mo☎e zwolni✞ 
od tego obowi✆zku pojedynczych parafian b✆d✑ te☎ okre✡lone 
grupy spo✝eczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy te☎ 
rodziny prze☎ywaj✆ce okresowe trudno✡ci finansowe. W uchwale 
dotycz✆cej zwolnienia powinien by✞ okre✡lony czas trwania tego 
zwolnienia.

Og✒oszenia
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S�u✁ba wolontariacka w Gliwicach
Kto mo✂e by✄ wolontariuszem? Ka☎dy, kto chce podzieli✆ si✝ swoim czasem 
i umiej✝tno✞ciami, jest zaproszony do wspó✟pracy. Wolontariat traktujemy 
jako wspóln✠ przygod✝ na rzecz innych i na rzecz Parafii. Jakie obowi✡zki ma 

Wolontariusz? Obowi☛zkiem Wolontariusza jest wykona☞ tylko to, do czego 
sam si✌ zobowi☛✍e. Na pocz☛tek proponujemy zobowi☛za☞ si✌ do rzeczy ma-
✎ych  (metod☛ „ma✎ych kroków”). Szczegó✎owy zakres pracy oparty jest na 
umowie, do której za✎☛czony jest uzgodniony z wolontariuszem zakres obo-
wi☛zków. Zak✎adamy, ✍e jest on powi☛zany z indywidualnymi mo✍liwo✏ciami 
i ograniczeniami.

Po co grupa wolontariatu w naszej Parafii? Po pierwsze, zarówno w naszej

Parafii jak i poza ni☛, jest szereg osób, które potrzebuj☛ szerszego wsparcia 
spo✎ecznego (np. osoby starsze, samotne, niepe✎nosprawne, resocjalizuj☛ce 
si✌). Uwa☎amy, ☎e inni ludzie i ich problemy nie s✠ dla nas niezauwa☎alne. 
Chcemy im pomaga✆ i by✆ z nimi, bo s✠ dla nas wa☎ni. Chcemy te☎ pomaga✆ 
sobie nawzajem. Po drugie: Parafia potrzebuje naszego dzia✟ania i zaanga☎o-
wania. Potrzebna jest pomoc techniczna, w pracach porz✠dkowych, pomoc 
merytoryczna w pozyskiwaniu ✞rodków na cele spo✟eczne i w wielu innych 
dziedzinach. Jak zosta✄ wolontariuszem parafialnym? Mo✍na zadzwoni☞ 
i umówi☞ si✌ z koordynatorkami wolontariatu: Magda - 606 107 576 Hania - 

691 708 679 

Rusza akcja - 

Prezent pod Choink✑! 

Wi✒cej informacji: 

www.prezent.cme.org.pl  

Warto do✓✔czy✕!  

Szczegó✖y zawarte w ulotkach. 

Og✎oszenia



PLAN NABO�E✁STW

DZIE✂ ✄☎B✆DY PYSKOWICE GLIWICE ✝ERNIKI

06.09
14. Niedziela po

Trójcy ✞w. 
8.00

9.30
ofiara
na cele parafii

11.00

ofiara na cele parafii

13.09
15. Niedziela po

Trójcy ✞w. 

9.30
ofiara
na cele parafii

8.00 11.00 13.00

20.09
16. Niedziela po

Trójcy ✞w. 
8.00 9.30 11.00

27.09
17. Niedziela po

Trójcy ✞w. 
9.30 8.00 11.00

04.10
18. Niedziela po

Trójcy ✞w. 
✞wi✟to ✝niw

8.00
ofiara na
domy opieki

9.30
ofiara
na domy opieki

11.00
ofiara na domy opieki

11.10
19. Niedziela po

Trójcy ✞w. 
9.30 8.00 11.00 13.00

Herbatka ParafialnaKomunia ✠wi✡ta Szkó☛ka Niedzielna

PLANY

DATA GODZ. WYDARZENIE MIEJSCE

6.09 20.00 Kino letnie „Bezcenny dar” Plac przy Parafii pw. Naj☞w. Serca 
Pana Jezusa, ul. Franciszka✌ska

9.09 19.00 S☛owo i misja, spotkanie Ko☞ció☛ Zbawiciela Gliwice

19.09 10.00 Klub Aktywnego Seniora Sala parafialna, ul. Jagiello✌ska

25✍27.09 OZME Parafia E✍A w Pokoju

28.09 18.00 ✎wi✏to Sukkot Sala parafialna, ul. Jagiello✌ska

04.10 18.00 Koncert All Improvviso Ko☞ció☛ Lutra ✑ab✡dy 

9✒10.10 Dni Ewangelizacji Ko☞ció☛ Zbawiciela Gliwice

10.10 10.00 ✎niadanie dla kobiet
Parafia Ewangelicko✍Augsburska

w ✠wi✡toch☛owicach

11.10 11.00 20✍lecie Szkó☛ ETE Ko☞ció☛ Zbawiciela Gliwice
Ogrody Szkó☛ ETE


