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S�owo od Duszpasterza

Dobre przyjmujemy od Boga,
czy nie mieliby✁my przyjmo-
wa✂ i z✄ego? 

Hi 2,10

Has☎o miesi✆ca pa✝dziernika 
zapisane powy✞ej, pochodzi 
z ust tego, który do✟wiadczy☎ 
chyba najci✠✞szych do✟wiad-
cze✡ ✞yciowych… Hiob, bo 
o nim mowa prze✞ywa ✟mier☛ 
swoich dzieci, utrat✠ zdrowia, 
poczucie samotno✟ci, bezsil-
no✟☛, niezrozumienie, utrat✠ 
dorobku ca☎ego swojego ✞ycia... 
Posta☛ Hioba, okre✟lana jest 
w literaturze, jako tego, które-
go historia od razu prowadzi
nasze my✟li w kierunku bezli-
tosnego, niezawinionego cier☞
pienia… Cz☎owieka, który zma-
ga si✠ ze sob✆ samym i swoj✆ 
wiar✆ cz☎owieka, którego za-
chowania obserwujemy na kar☞
tach Biblii. W j✠zyku polskim 
uku☎o si✠ nawet stwierdzenie –
„hiobowe wie✟ci…” czyli z☎e, 
dramatyczne wiadomo✟ci. Za-

zwyczaj skupiamy si✠ w☎a✟nie 
na aspekcie ✞alu, bólu, ci✠✞kie-
go do✟wiadczenia, traumy, 
a nie dostrzegamy ko✡ca histo-
rii i ko✡ca ✞ycia Hioba, które 
te✞ przecie✞ s✆ opisane na ko✡-
cu ksi✠gi… Hiob, jak donosi Bi-
blia, umiera „ stary i syty dni…” 
– wg mnie spe☎niony. Czy po 
tym, co przeszed☎ jest to mo✞li-
we? Mo✞emy przeczyta☛, ✞e 
tak! My✟l✠, ✞e co najmniej 
z dwóch powodów. Po pierw-
sze dlatego, ✞e by☎ wierny Bogu 
i tylko On – Bóg, mo✞e nas le-
czy☛ nawet z najci✠✞szych 
traum. Po drugie Hiob kierowa☎ 
si✠ pokorn✆, dojrza☎✆ zasad✆ ☞
Dobre przyjmujemy od Boga,
czy nie mieliby✌my przyjmowa✍ 
i z✎ego? Hi 2,10 Du✞o mo✞na 
by☎oby jeszcze pisa☛ o Hiobie, 
jednak warto zwróci☛ uwag✠ na 
fakt, ✞e wiele do✟wiadcze✡, i to 
nawet ci✠✞kich, dotyka tak✞e 
i ludzi wiernych Bogu. Dlacze☞
go, tak si✠ dzieje…? Odpowiem 
bardzo prosto – bo to jest w☎a-

Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii

w Gliwicach i Pyskowicach

S✏owo od 
Duszpasterza
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S�owo od Duszpasterza

✁nie ✂ycie na ziemi… Z raju sa-
mi zrezygnowali✁my na samym 
pocz✄tku… Jednak ró✂nica po-
lega na tym, ✂e cz☎owiek wie-
rz✄cy i ufaj✄cy, podobnie jak 
Hiob, mo✂e przechodzi✆ te do-
✁wiadczenia, nie trac✄c godno-
✁ci, jest otoczony Bo✂ym 
wsparciem, wreszcie mo✂e 
(cho✆ to cz✝sto niezrozumia☎e) 
w tym do✁wiadczeniu odczu-
wa✆ Bo✂y pokój w sercu! To nie 
oznacza, ✂e jest kolorowo 
i sympatycznie, bo przecie✂, tak 
jak ten Bo✂y m✄✂, odczuwamy 
ból, cierpienie itd., ale nie jeste-
✁my w tym bólu pozostawieni 
sami, bo On jest z nami! Pa✞-
dziernik rozpoczyna jesienny
sezon, który nastraja nas do 
g☎✝bszych przemy✁le✟. Po lecie, 
które przynosi nam wiele wra-
✂e✟, wracamy do naszej co-
dzienno✁ci. To bardzo trudne 
powroty… Wielu z nas mówi 
o tak zwanej „jesiennej depre-
sji”. Patrz✄c pozytywnie na te 
fakty, mo✂e to dobry czas, by 
✂yciowo si✝ rozwija✆, by zma-
ga✆ si✝ chocia✂by z takimi te-
matami jak ten zawarty w ha✁le 
miesi✄ca. W bliskiej perspekty-
wie, przed nami Pami✄tka 
Umar☎ych… Od pa✞dziernika 
rozpocz✝li✁my rekrutacj✝ do 
Grup Wsparcia po Stracie
(✂a☎oba), zach✝cam do skorzy-
stania z tego projektu, by✆ mo-
✂e kto✁ zmaga si✝ z problemem 
utraty bliskiej osoby od wielu

lat, a mo✂e s✄ to ✁wie✂e do-
✁wiadczenia. Mo✂e warto prze-
✂y✆ czas rozmowy na ten temat 
i podj✄✆ prób✝ poszukiwania 
odpowiedzi na trudne pyta✠
nia… Serdecznie zapraszam do 
zapoznania si✝ z  ulotkami 
i zach✝cam do udzia☎u w gru-
pie. Pa✞dziernik to tak✂e czas 
i zach✝ta do dzi✝kowania Bogu 
za to, co mamy! S☎u✂y☎o nam ku 
temu Dzi✝kczynne ✡wi✝to 
☛niw. Jednak ✁wi✝tujemy dalej 
i dzi✝kujemy przecie✂ ka✂dego 
dnia! 11 pa✞dziernika w szcze-
gólny sposób chcemy odda✆ 
chwa☎✝ Bogu i dzi✝kowa✆ Mu za 
20 lat istnienia naszych Szkó☎, 
prowadzonych przez Ewange✠
lickie Towarzystwo Edukacyj✠
ne! W imieniu Zarz✄du ETE ✂y-
cz✝ Bo✂ego b☎ogos☎awie✟stwa 
wszystkim zaanga✂owanym 
w ten projekt, tak✂e dyrekcji, 
gronu pedagogicznemu, perso✠
nelowi, oraz uczniom i absol✠
wentom! Dzi✝kujmy Bogu za to, 
✂e jest wierny i przez 20 lat, 
pomimo ró✂nych przeszkód, 
dawa☎ wszystkim odczu✆, ✂e 
obficie b☎ogos☎awi! ☛ycz✝ tak✂e 
wszystkim nam, reformacyjnie,
bo to tak✂e czas Pami✄tki Re-
formacji, by✁my chcieli ka✂de-
go dnia reformowa✆ si✝ Bo✂ym 
S☎owem i modlitw✄!

Dzi☞kuj✌c Bogu 
za ka✍dego z Was!

Ks. Andrzej Wójcik
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Dajesz nam wieczno�✁, Panie

Najpi✂kniejszy z darów

Lecz my tak cz✂sto nawet nie chcemy rozpakowywa✁ tego prezentu

My�l✄c, ☎e dar ko✆czy si✂ na l�ni✄cej wst✄☎ce

Któr✄ opasane jest pude✝ko

Tak cz✂sto nie patrzymy dalej

Wa☎ne jest tylko tu i teraz

Nasze codzienne gonitwy

Kierat, w który si✂ sami wp✂dzamy

Nie patrz✄c dalej, nie patrz✄c WY✞EJ

Jak☎e pi✂kne by✝yby nasze przebudzenia

Gdyby�my umieli ka☎dego poranka my�le✁

✟e ten nowy wschód s✠o✡ca przybli☛a nas do wieczno☞ci z Tob✌, Ojcze!

Jak☎e prozaiczne okaza✝yby si✂ niektóre z przyt✝aczaj✄cych nas trosk

Gdyby�my widzieli, ☎e na tym nie ko✆czy si✂ ☎ycie 

Jak☎e ma✝e okaza✝yby si✂ nasze pragnienia

By mie✁, wyposa☎a✁, wygl✄da✁, zaspokoi✁

Jakie pogodne mog✝oby si✂ sta✁ nasze ☎ycie

Gdyby�my chcieli tylko pami✂ta✁

✞e to tutaj ✍ to tylko preludium

Do najpi✂kniejszego, brzmi✄cego wiecznie utworu

✞e to tutaj ✍ to tylko lekkie uchylenie drzwi

Do bezpiecznego domu, który jest dla nas przygotowany

✞e to tutaj ✍ to tylko b✝yszcz✄ca wst✄☎ka

Któr✄ obwi✄zany jest prezent twojego ☎ycia

Szkoda, ☎e tak wielu z nas

Nigdy nie b✂dzie chcia✝o zajrze✁ do pude✝ka, by zobaczy✁

Co Bóg przygotowuje dla swoich ukochanych dzieci

Szkoda, ☎e tak wielu z nas

Przyt✝ocz✄ ma✝e troski, ma✝e sprawy

I do ko✡ca b✎d✌ trwa✏ tu na ziemi bez perspektywy pi✎knej przysz✠o☞ci

Naucz si✂ ☎y✁  �wiadomy wieczno�ci, a wszystko nabierze 

innego znaczenia.

Ju
sty

n
a
M
in
k
in
a
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� Humor z befk✁

Do kancelarii parafialnej przychodzi przedstawiciel firmy nag✂o-

✄nieniowej. Ko✄ció✂ potrzebuje nowego systemu nag✂o✄nieniowe-

go, a jako ☎e jego firma proponuje najlepsze systemy, chcia✂by 

przedstawi✆  swoj✝ ofert✞ proboszczowi. Sekretarka stara si✞ go 

powstrzyma✆: „lepiej ☎eby Pan nie szed✂ dzisiaj do ksi✞dza. Szef nie 

jest w dobrym humorze.” Przedstawiciel wykazuje zrozumienie 

i pyta: „A kiedy ksi✝dz proboszcz b✞dzie mia✂ dobry humor?” „Tego 

nie wiem”, odpowiada sekretarka, „pracuj✞ tutaj dopiero od roku.”

Na wie☎✞ ko✄cio✂a ✄w. Floriana mo☎na teraz dosta✆ si✞ wind✝. Pe-

wien s✂usznych rozmiarów jegomo✄✆ pyta ko✄cielnego, który ob-

s✂uguje wind✞: „A je✄li lina w windzie si✞ zerwie, spadniemy w dó✂ 
czy polecimy w gór✞?” „Szanowny Panie” odpowiada ko✄cielny, 

„wszystko zale☎y od tego, jakie Pan do tej pory prowadzi✂ ☎ycie.”

W gablotce parafialnej wisi plakat zapowiadaj✝cy wyk✂ad, który 

ma si✞ odby✆ w ✄rod✞ o 19.00 w sali parafialnej. Prof. Tischel b✞-

dzie mówi✂ na temat: „Id✟cie przekl✞ci w ogie✠ wieczny!” Wst✞p 

wolny.

W celu zwrócenia uwagi na osobist✝ modlitw✞, pewien pomys✂owy 

ksi✝dz powiesi✂ w gablocie parafialnej nast✞puj✝ce zdanie: „Kiedy 

kolejny raz nie b✞dziesz móg✂ zasn✝✆, nie licz baranów, ale poroz-

mawiaj z Pasterzem.”

Zebra✡ i opracowa✡: xwf

Humor z befk☛
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Rozwa�anie

Szukaj✁c Boga

ks. Tymoteusz Bujok
Wikariusz Parafii w Gliwicach

i Pyskowicach

„Bo tak mówi Pan do domu 
Izraela: Szukajcie mnie, a ✂y✄ 

b☎dziecie!” 
Am 5,4

Bóg przez s✆owa ksi✝gi proro-

ka Amosa nakazuje nam szu✞
ka✟ siebie. Ten nakaz nabiera 

bardzo szczególnego wymiaru, 

kiedy u✠wiadomimy sobie, ✡e 

Amos jest „prorokiem s☛du” ✞
zapowiada Bo✡☛ kar✝, jedno-

cze✠nie nie daj☛c zbyt du✡ych 

szans na jej unikni✝cie. We-

zwanie do szukania Boga nie

jest wi✝c w tym przypadku 

jedn☛ z opcji, któr☛ mo✡na wy-

bra✟ w tak zwanym czasie wol-

nym, ale jest jedyn☛ opcj☛ gwa-

rantuj☛c☛ ✡ycie. Innymi s✆owy, 

Amos przedstawia ultimatum ✞
albo b✝dziesz szuka✟ Boga albo 

zginiesz. Zatem mamy szuka✟ 

Boga. Tylko co to tak napraw✞
d✝ znaczy?

S✆ownik j✝zyka polskiego mó-

wi, ✡e szuka✟ to próbowa✟ 

ustali✟ miejsce, w którym kto✠ 

lub co✠ si✝ znajduje. W co-

dziennym ✡yciu cz✝sto zdarza-

j☛ si✝ sytuacje, w których pró-

bujemy ustali✟ miejsce cen-

nych dla nas rzeczy. Czego

i w jakich okoliczno✠ciach szu-

kamy?

Szukamy na przyk✆ad kluczy-

ków do samochodu. To poszu-

kiwanie cz✝sto wi☛✡e si✝ z bar-

dzo napi✝t☛ i nerwow☛ sytu-

acj☛. Dlaczego? Bo ju✡ jeste✠my 

spó☞nieni, bo dziecko ubrane 

i marudzi, ✡e mu ciep✆o, bo po 

drodze trzeba wst☛pi✟ do 

kwiaciarni itp. Warto jednak

doceni✟, ✡e w takich okoliczno-

✠ciach, cho✟ zdenerwowani, 

jeste✠my cz✝sto mocno zaan-

ga✡owani w proces poszukiwa-

nia. W ko✌cu bardzo nam zale-

✡y, ✡eby kluczyki odnale☞✟.

Szukamy nie tylko drobiazgów 

(niekiedy bardzo cennych), ale

tak✡e wi✝kszych rzeczy, na 
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przyk�ad wyposa✁enia domu ✂

mebli, RTV, AGD i innych.

W takich sytuacjach zwykle

mamy wi✄cej czasu na poszuki-

wania. Jest mo✁liwo☎✆ zapo-

znania si✄ z ró✁nymi ofertami, 

porównania, wybrania najlep-

szej opcji. Wybieraj✝c sprz✄ty 

dla siebie szukamy najlepszych

rzeczy i chcemy m✝drze wy-

bra✆.

Oczywi☎cie w ✁yciu nie szuka-

my tylko materialnych rzeczy.

Szukamy równie✁ relacji. Nie 

tak dawno pewna osoba po✂

wiedzia�a mi, ✁e szuka swojej 

drugiej po�ówki. Osoba ta bar-

dzo chcia�aby mie✆ kogo☎, kto 

b✄dzie blisko, z kim b✄dzie mo-

g�a czu✆ si✄ bezpiecznie. Szuka-

my tak✁e ró✁nych do☎wiadcze✞ 

i prze✁y✆. Poszukujemy szcz✄-

☎cia próbuj✝c ró✁nych rzeczy. 

Szukamy uznania, ci✄✁ko pra-

cuj✝c i prezentuj✝c swój doro-

bek. Szukamy pokoju, opieraj✝c 

swoje ✁ycie na ró✁nych funda-

mentach.

Które z tych aspektów szuka-

nia mo✁na odnie☎✆ do poszuki-

wa✞ Boga? My☎l✄, ✁e z ka✁dego 

mo✁na zaczerpn✝✆ po trochu. 

Poszukiwanie Boga powinno

cechowa✆ si✄ zaanga✁owaniem, 

m✝dro☎ci✝, pragnieniem relacji, 

mi�o☎ci, akceptacji i pokoju. Ale 

prorok Amos jeszcze bardziej

rozszerza poj✄cie szukania Bo-

ga. U✁ywa hebrajskiego cza-

sownika pochodz✝cego od 

rdzenia darasz. S�owo to mo✁e 

by✆ i jest t�umaczone na bar-

dzo ró✁ne sposoby. Posiada 

bowiem wiele znacze✞.

Czasownik darasz mo✁e zna-

czy✆ „wo�a✆”, „wzywa✆”. Ca�-

kiem naturalne przy szukaniu

drugiej osoby jest wo�anie jej. 

Darasz mo✁e oznacza✆ równie✁ 

„radzi✆”, „konsultowa✆”, „dopy✂
tywa✆”. Szukanie Boga jest 

wi✄c potrzeb✝ uzyskania pew-

nej porady czy wskazówki. He-

brajskie darasz mo✁na równie✁ 

t�umaczy✆ przez s�owa „ ✁y-

czy✆”, „✁✝da✆”, „studiowa✆”, 

„dba✆”. Najbardziej jednak po-

ruszy�o mnie inne jego znacze-

nie. W niektórych angielskich 

przek�adach Biblii termin ten 

t�umaczony jest jako „prowa✂
dzi✆ ☎ledztwo”, „prowadzi✆ do-

chodzenie”. Oznacza to, ✁e po-

szukiwanie Boga zak�ada wni-

kliw✝, rzeteln✝ i uwa✁n✝ prac✄ 

poszukiwawczo✂analityczn✝. 

Czy na takie wnikliwe docho✟

dzenia mamy czas? Czy do ta✟

kiej pracy mamy cierpliwo✠✡? 

Czy potrafimy by✡ dociekliwymi 

detektywami na tropie Pana?

By✆ mo✁e odpowiadamy na 

powy✁sze pytania przecz✝co. 

Nie zmienia to jednak faktu, ✁e 

Rozwa☛anie
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Temat miesi�ca ✁ Wdzi✂czno✄☎

Kazanie Dzi✆kczynne 
✝wi✆to ✞niw 

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii w Gliwicach

i Pyskowicach

4 pa✟dziernika 2015r. ✠ab✡dy, 

Pyskowice, Gliwice

Hymn Dawida. Wywy☛sza☞ ci✌ 
b✌d✌, Bo☛e mój, Królu, 
I b✍ogos✍awi☞ imieniu twemu 
na wieki. Co dzie✎ b✍ogos✍a-
wi☞ ci b✌d✏ I wys✍awia☞ imi✌ 
twoje na wieki. Wielki jest

Pan i godzien wielkiej chwa✍y, 
A wielko✑☞ jego jest niezg✍✌-
biona. Pokolenie pokoleniu

g✍osi dzie✍a twoje, Opowiada 
o pot✌dze twojej. G✍osi☞ b✌d✏ 
wspania✍✏ chwa✍✌ majestatu 
twego I cudowne sprawy two✒
je. Mówi☞ b✌d✏ o pot✌dze 
strasznych dzie✍ twoich, Opo-
wiada☞ o wielko✑ci twojej. 
Zwiastowa☞ b✌d✏ pami✌☞ 
wielkiej dobroci twojej,

A sprawiedliwo✑☞ twoj✏ rado-
✑nie opiewa☞. ✓askawy i mi✍o-
sierny jest Pan, Nierych✍y do 
gniewu i pe✍en ✍aski. Dobry 
jest Pan dla wszystkich, A mi✒
✍osierdzie jego jest nad 
wszystkimi jego dzie✍ami. 

Niech dzi✌kuj✏ ci, Panie 
wszystkie dzie✍a twoje, 
A wierni twoi niech ci b✍ogo-
s✍awi✏! Niech mówi✏ o chwale 
królestwa twego I niech opie-
waj✏ pot✌g✌ twoj✏, Aby oznaj-
mia☞ ludziom pot✌g✌ twoj✏ 
I wspania✍✏ chwa✍✌ królestwa 
twego! Królestwo twoje jest 
królestwem wiecznym, A pa-
nowanie twoje trwa przez

wszystkie pokolenia. Pan

podtrzymuje wszystkich upa✒
daj✏cych I podnosi wszystkich
zgn✌bionych. Oczy wszystkich 
w tobie nadziej✌ maj✏, A Ty 
im dajesz pokarm ich we w✍a-
✑ciwym czasie. Otwierasz r✌-
k✌ sw✏ i nasycasz do woli 
wszystko, co ☛yje. Sprawiedli-
wy jest Pan na wszystkich

drogach swoich I ✍askawy we 
wszystkich dzie✍ach swoich. 
Bliski jest Pan wszystkim,

którzy go wzywaj✏, Wszyst-
kim, którzy go wzywaj✏ szcze-
rze. Spe✍nia ☛yczenie tych, 
którzy si✌ go boj✏, A wo✍anie 
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ich s✁yszy i wybawia ich. Pan 
strze✂e wszystkich, którzy go 
mi✁uj✄, Ale wszystkich bez-
bo✂nych wytraci.  Niech usta 
moje g✁osz✄ chwa✁☎ Pana 
I niech wszelkie cia✁o b✁ogo-

s✁awi imi☎ jego ✆wi☎te Na wie-

ki wieków! 

Psalm 145

Zdaj✝ sobie spraw✝ z tego, ✞e 

dzisiejsze Dzi✝kczynne ✟wi✝to 

✠niw mo✞e wywo✡ywa☛ w nas 

lekkie zak✡opotanie, gdy✞ powo-

li z typowym rolnictwem nie☞

wiele mamy ju✞ wspólnego, 

szczególnie w du✞ych miastach. 

Jednak dzisiaj zgodnie z zapo☞

wiedzi✌, chcia✡bym pochyli☛ si✝ 

nad kilkoma aspektami zwi✌za-

nymi z dzisiejszym ✍wi✝tem 

i tekstem biblijnym. Aby jednak

rozpocz✌☛ potrzebny mi jest 

wst✝p, w którym chcia✡bym mo-

✞e na nowo rozbudzi☛ w nas 

potrzeb✝ ✍wi✝towania, oddawa-

nia Bogu chwa✡y i mo✞e na no-

wo pochyli☛ si✝ nad sensem 

✍wi✝towania. Ka✞de ✍wi✝to czy 

✍wi✝ta zwi✌zane z porz✌dkiem 

biblijnym, kalendarzem litur☞
gicznym, powinny by☛ przede 

wszystkim nakierowane na to,

by odda☛ chwa✡✝ Bogu. Niedzie-

la sama w sobie jest ustanowio☞

na, przecie✞ po to, by oddawa☛ 

chwa✡✝ Bogu i przypomina☛ so-

bie o tym, co Chrystus zrobi✡ dla 

nas, ✞e zwyci✝✞y✡ szatana i moce 

ciemno✍ci, ✞e powsta✡ trzeciego 

dnia z martwych i daje nam na☞
dziej✝ zmartwychwstania. Spo-

tykaj✌c si✝ wi✝c na niedzielnych 

nabo✞e✎stwach, przychodzimy 

przede wszystkim odda☛ Bogu 

chwa✡✝ za Jego ✡ask✝, za Jezusa 

i dzie✡o zbawienia. Ka✞de ju✞ 

tematyczne ✍wi✝ta odnosz✌ si✝ 

do poszczególnych wydarze✎ 

z historii zbawienia i dowodów 

✡aski. Jeste✍my wtedy zach✝ceni 

do konkretnego dzi✝kczynienia 

i oddawania Bogu chwa✡y. Jed-

nak aby w pe✡ni ✍wi✝towa☛, na-

le✞y zada☛ sobie dzisiaj pytanie, 

czy to ✍wi✝towanie jest szczere 

i czy podoba si✝ Bogu. Bo prze-

cie✞ to, w jaki sposób ✍wi✝tuje-

my, wynika z naszej relacji do

Boga i tego, co za tym ✍wi✝tem 

idzie. Wiemy dobrze, jak wygl✌-

daj✌ uroczysto✍ci np. urodzino-

we, kiedy jeste✍my przymusze-

ni, do ✍wi✝towania urodzin ko-

go✍, kogo niekoniecznie darzy-

my sympati✌… No ale wypada… 

Wszystko wtedy jest sztuczne,

jakby na pokaz, by nie straci☛ 

w oczach ✍wi✝tuj✌cego i przyby-

✡ych, by☛ mo✞e zwi✌zanych ze 

✍wi✝tuj✌cym bardziej ni✞ my… 

Jednak przecie✞ Bóg widzi nasze 

serca i chyba dlatego, tak mocno

brzmia✡y Bo✞e s✡owa wypowia-

dane przez proroka Amosa,  któ-

ry otrzyma✡ zadanie, by upomi-

na☛ lud Izraela, by zwiastowa☛: 
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Nienawidz✁ waszych ✂wi✄t, gar-

dz✁ nimi, i nie podobaj✄ mi si✁ 

wasze uroczysto✂ci ✂wi✄teczne.

Nawet gdy mi sk☎adacie ofiary 

ca☎opalne i ofiary z pokarmów, 

nie mam w nich upodobania,

a na ofiary pojednania z t☎ustych 

waszych ciel✄t nie mog✁ patrze✆. 

Usu✝ ode mnie wrzask twoich 

pie✂ni! I nie chc✁ s☎ysze✆ brz✁ku 

twoich harf. Niech raczej prawo

tryska jak woda, a sprawiedli✞

wo✂✆ jak potok nie wysychaj✟cy!

Am 5,21✠24

Nasze ✡wi☛towanie wynika 

przecie☞ z naszego nastawienia 

do Boga, z naszej relacji z Bo✠

giem. Dzisiaj przy okazji Dzi☛k-

czynnego ✌wi☛ta ✍niw, warto 

zada✎ sobie pytania: Jaka ta na-

sza relacja jest? Jak postrzegamy

Tego, komu przecie☞ oddajemy 

chwa✏☛? Czy jeste✡my ✡wiadomi 

kim w ogóle jest Bóg…?!

Czasem mam wra☞enie, ☞e za-

chowujemy si☛ tak, jak w auten-

tycznej historii, kiedy do jednej

z parafii przyszed✏ m✏ody wika-

riusz i ☞eby przypodoba✎ si☛ 

szczególnie m✏odym ludziom, 

przeszed✏ z wszystkimi m✏ody-

mi lud✑mi na tak zwane „ty”. 

Przez jaki✡ czas wszystkim do-

brze si☛ z tym ☞y✏o… Co jaki✡ 

czas starsi zboru dziwili si☛, ☞e 

wychodz✟c z ko✡cio✏a m✏odzie☞ 

parafii, poklepuje po plecach

tego m✏odego duchownego, robi 

mu jakie✡ ☞arty, oni jednak, jako 

starsi zachowywali szacunek

i dystans. W pewnym momen✠
cie, kiedy okaza✏o si☛, ☞e ci m✏o-

dzi ludzie, troch☛ doro✡li i zacz☛-

li mie✎ problemy, stwierdzili ☞e 

pójd✟ po pomoc do tego du-

chownego, przecie☞ byli z nim 

na „ty”, mieli z nim dobre rela-

cje… Jednak, kiedy zacz✟✏ on  

wskazywa✎ im, co mo☞e nie po-

doba✎ si☛ Bogu w ich zachowa-

niu, poklepali go po plecach,

u✡miechn☛li si☛ i poszli sobie, bo 

przecie☞ nigdy nie powiedzia✏ 

im z✏ego s✏owa, nigdy nie by✏ 

surowy i dla dobra uk✏adów 

i kontaktów nie ocenia✏ ich po-

st☛powania… Oni ze wzgl☛du na 

ich dobr✟ relacj☛, pozwolili so-

bie na pewne ☞yciowe kompro-

misy, no bo przecie☞ nawet, gdy-

by duchowny dowiedzia✏ si☛, ☞e 

co✡ jest nie tak, to tylko poroz-

mawia, nie podniesie g✏osu 

i znowu da du☞y margines tole-

rancji…

Czasem mam wra☞enie, ☞e zapo-

minamy o tym, co jest bardzo

wa☞ne w tej naszej Bo☞ej relacji, 

o tym, co jest chocia☞by w ka☞-

dym z obja✡nie✒ katechizmo-

wych przykaza✒ Lutra. Luter 

pisa✏: Powinni✂my Boga ba✆ si✁ 

imi☎owa✆ go… 
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O jaki strach chodzi? I czy rze✁
czywi✂cie chodzi o strach, o któ-

rym by✄ mo☎e teraz my✂limy 

i buntujemy si✆ gdzie✂ w ✂rod-

ku, ☎e to nie tak…

Moj☎esz, który zobaczy✝ gorej✞-

cy krzew i ✂wi✆t✞ obecno✂✄ Bo-

☎✞, ✂ci✞gn✞✝ ze swoich nóg san-

da✝y i upad✝ na twarz. Prorok 

Izajasz opowiadaj✞c swoj✞ wi-

zj✆, kiedy zobaczy✝ Bo☎✞ chwa✝✆ 

i odczu✝ Bo☎✞ obecno✂✄, wypo-

wiedzia✝ s✝owa, które osobi✂cie 

mnie bardzo przeszywaj✞: I rze✟

k✠em: Biada mi! Zgin✡✠em, bo 

jestem cz✠owiekiem nieczystych 

warg i mieszkam po☛ród ludu 

nieczystych warg, gdy☞ moje oczy 

widzia✠y Króla, Pana Zast✌pów.

Iz 6,5

Do tego nawet obecni tam anio✁

✝owie przykrywali skrzyd✝ami 

swoje twarze. Wyra✍nie wszy-

scy prze☎ywali Bo☎y majestat 

i chwa✝✆. Ogrom wszechmog✞-

cego Boga!

Szadrach, Meszach i Abednego

to m✝odzie✎cy, którzy nie wy-

rzekli si✆ Boga wszechmog✞cego 

i zostali wrzuceni na rozkaz kró-

la do rozpalonego pieca, okazali

wierno✂✄ i zostali uratowani. 

Nie wyobra☎ali sobie, by odda-

wa✄ chwa✝✆ królewskiemu po-

s✞gowi i tym samym podpo-

rz✞dkowa✄ si✆ nakazowi króla, 

który sta✝ w opozycji do 

wszechmog✞cego Boga. Prorok 

Eliasz mimo tego, ☎e prorocy 

Baala w liczbie 450 odprawiali

wokó✝ o✝tarza swoje czary, 

chcieli si✝owa✄ si✆ z nim na cuda 

i chcieli udowodni✄, ☎e Bóg Elia-

sza nie jest w stanie ✂ci✞gn✞✄ 

ognia i rozpali✄ nim o✝tarza. 

A on kaza✝ jeszcze ten o✝tarz 

pola✄ wod✞, ☎eby nie by✝o ☎ad-

nych niejasno✂ci i z boja✍ni✞ 

oraz wiar✞ prosi✝ Boga o ten 

ogie✎. 

Wtedy Eliasz przyst✞pi✝ do     

ca✝ego ludu i rzek✝: (…)

Zaniedbali☛cie przykazania (…) 

Jak d✏ugo b✑dziecie kule✒ na 

dwie strony? Je☞eli Pan jest Bo-

giem, id✓cie za nim, a je☞eli Baal, 

id✓cie za nim! Lecz lud nie od-

rzek✠ mu ani s✠owa.

(1 Krl 18,21)

Jaka jest nasza dzisiejsza relacja

z Bogiem i jaki jest nasz stosu✁

nek do Pana Wszech✂wiata? 

Czasem mam wra☎enie, ☎e za-

chowujemy si✆ tak jak ta m✝o-

dzie☎ w stosunku do tego wika-

riusza… Czy zdajesz sobie spra-

w✆ kim jest Twój Bóg! Czy ju☎ 

teraz rozumiesz, co znacz✞ Lu-

trowe s✝owa „powinni✂my Boga 

ba✄ si✆ i mi✝owa✄ Go!”? Wyzwo-

lili✂my si✆ z relacji strachu 
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przed surowym Bogiem. Biblia

ods�oni�a przed naszymi oczami 

Boga, który jest �askawy i kocha-

j✁cy, ale to nie oznacza, ✂e Bóg 

sta� si✄ naszym, ma�o znacz✁cym 

koleg✁… Rozumiecie co dzisiaj 

mam na my☎li? Kochani te przy-

k�ady prowadz✁ nas do kolejne-

go aspektu dzisiejszego ☎wi✄to-

wania. Je☎li ju✂ wiemy kim jest 

Bóg, je☎li jeste☎my ☎wiadomi 

Jego mocy, wszechpot✄gi, �aski 

i mi�o☎ci, to pora zastanowi✆ si✄ 

za co powinni☎my by✆ naszemu 

Bogu wdzi✄czni podczas tego 

dzisiejszego ☎wi✄ta oraz w ka✂-

dym dniu naszego ✂ycia. Dzisiej-

sze ☎wi✄to ukierunkowane jest 

na zbiory, plony, wszystko to, co

jest nam potrzebne do ✂ycia. Dzi-

siejsze, dzi✄kczynne ☎wi✄to ✂niw 

ma nam u☎wiadamia✆ podstawo-

w✁ prawd✄ o tym, ✂e przecie✂ 

wszystko co mamy, mamy od

naszego Boga, Ojca w niebie.

Marcin Luter w komentarzu do

Modlitwy Pa✝skiej, opisuj✁c 

czwart✁ pro☎b✄ zawart✁ w tej

modlitwie zapisa�… Chleba na✞
szego powszedniego daj nam dzi✞

siaj. Co to znaczy?

Bóg daje chleb powszedni i bez 

pro✟by naszej nawet wszystkim 

z✠ym ludziom, lecz prosimy w tej 

modlitwie, aby nam to da✠ pozna✡ 

i aby✟my z dzi☛kczynieniem przyj-

mowali chleb nasz powszedni. Co

nazywamy chlebem powszednim?

Wszystko, co do wy☞ywienia cia✠a 

i zaspokojenia jego potrzeb nale✞

☞y, jako to: pokarm, napój, odzie-

nie, obuwie, dom, gospodarstwo,

rola, byd✠o, pieni✌dze, mienie, 

pobo☞ne ma✠☞e✍stwo, pobo☞ne 

dzieci, pobo☞ni domownicy, po-

bo☞na i wierna zwierzchno✟✡, 

dobry rz✌d, dobra pogoda, pokój, 

zdrowie, karno✟✡, uczciwo✟✡, do-

brzy przyjaciele, wierni s✌siedzi 

i tym podobne. Tyle z Ma�ego 

Katechizmu Lutra.

Pan Jezus Chrystus mówi: 

Nie troszczcie si☛ o ☞ycie swoje, co 

b☛dziecie jedli albo co b☛dziecie 

pili, ani o cia✠o swoje, czym si☛ 

przyodziewa✡ b☛dziecie. Czy☞ ☞y-

cie nie jest czym✟ wi☛cej ni☞ po-

karm, a cia✠o ni☞ odzienie? 

Spójrzcie na ptaki niebieskie, ☞e 

nie siej✌ ani ☞n✌, ani zbieraj✌ do 

gumien, a Ojciec wasz niebieski

☞ywi je; czy☞ wy nie jeste✟cie dale-

ko zacniejsi ni☞ one?  Ojciec wasz 

niebieski wie, ☞e tego wszystkiego 

potrzebujecie. 33. Ale szukajcie

najpierw Królestwa Bo☞ego 

i sprawiedliwo✟ci jego, a wszystko 

inne b☛dzie wam dodane. 

Mt 6,25✎33

S�uchaj✁c tego wszystkiego nie 

pozostaje nam nic innego, jak

odpowiedzie✆ sobie na podsta-

wowe pytania: Czy u☎wiada-

Temat miesi✏ca
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miasz sobie kim jest Bóg? Czy 

wierzysz w to, �e to co masz, 

otrzymujesz z r✁ki Bo�ej? Czy 

ufasz Jezusowi powierzaj✂c Mu 

swoj✂ codzienno✄☎? Czy jeste✄ 

mu wdzi✁czny za to, co otrzy-

mujesz ka�dego dnia? I wreszcie 

czy szukasz najpierw Królestwa 

Bo�ego i jego sprawiedliwo✄ci?

Zgodnie z Bo✆✝ obietnic✝, gdy 

zaufasz, Bóg o ciebie b✞dzie si✞ 

troszczy✟, wtedy te✆ s✟owa 

psalmisty Oczy wszystkich

w Tobie nadziej✠ maj✡, a Ty im 

dajesz pokarm ich we w☛a☞ci-

wym czasie, stan✝ si✞ dla ciebie 

bliskie i stan✝ si✞ twoj✝ osobi-

st✝, pe✟n✝ ufno✌ci dzi✞kczynn✝ 

modlitw✝.

W Izraelu do dzisiaj, ✌wi✞to-

wane jest biblijne ✌wi✞to Suk-

kot, ✍wi✞to Namiotów. Polega 

ono mniej wi✞cej na tym, ✆e 

przez tydzie✎ Izraelita ma 

obowi✝zek mi✞dzy innymi 

mieszka✏ w prowizorycznym 

namiocie, w którym s✝ dziury 

w dachu, tak by u✌wiadamia✏ 

sobie, ✆e jest co✌ wi✞cej ni✆ to, 

co mamy tutaj na ziemi, by

u✌wiadomi✏ sobie, ✆e wszyst-

ko co mamy pochodzi od Tego,

który jest w niebiesiech. Prze-

✆ywali✌my ostatnio w naszej 

parafii namiastk✞ tego ✌wi✞ta 

i wyk✟ad pastora Barczuka, 

który zainspirowa✟ mnie do 

tego, by zwiastowa✏ w podob-

ny sposób na ten temat. Taki 

prowizoryczny namiot, ma

tak✆e u✌wiadomi✏ ✌wi✞tuj✝ce-

mu (cho✏ ✌wi✞towanie bar-

dziej kojarzy si✞ nam teraz 

z wygodami i komfortem), ✆e 

jest tu na ziemi tylko na chwi✑

l✞, ✆e to wszystko co ma tutaj 

na ziemi, co buduje na ziemi

jest nietrwa✟e, niesta✟e. Taki 

prowizoryczny namiot mia✟ 

i ma przypomina✏ Ludowi Wy-

branemu o tym, ✆e Bóg trosz-

czy✟ si✞ o swój lud, kiedy w✞-

drowa✟ po pustyni. I tak sobie 

pomy✌la✟em, ✆e ka✆dy z nas 

chyba powinien pomieszka✏ 

w takim namiocie cho✏ kilka 

dni, ✆eby doceni✏, to co mamy, 

✆eby zatrzyma✏ si✞ i dostrzec 

na nowo Boga, ✆eby go prze✆y✏ 

takim, jaki naprawd✞ jest, a nie 

jakim chcieliby✌my ✆eby by✟… 

✒eby wreszcie zrozumie✏, ✆e 

On Jest Panem wszech✌wiata, 

✆e On jest nasz✝ pierwsz✝ 

i podstawow✝ potrzeb✝, bez 

której nasze ✆ycie traci sens… 

Módlmy si✞, by zawsze taki 

namiot by✟ jedynie prowizo-

ryczny, ✌wi✝teczny, okazyjny, 

a nie wymuszony na przyk✟ad 

wojn✝ czy innym nieszcz✞-

✌ciem. Dzi✞kujmy, Bogu za to, 

✆e mo✆emy ✌wi✞towa✏! Odda-

wajmy Mu chwa✟✞! W polskim 

Temat miesi✓ca
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prawie podobno jest taki prze�

pis, który mówi o odwo✁aniu 

darowizny z powodu ra✂✄cej 

niewdzi☎czno✆ci… Ofiarodaw-

ca widz✄c, „ra✂✄c✄ niewdzi☎cz-

no✆✝” mo✂e dochodzi✝ zwrotu 

darowizny, je✂eli obdarowany 

wykazuje w✁a✆nie ra✂✄c✄ nie-

wdzi☎czno✆✝.  Da✁o mi to wiele 

do my✆lenia, kiedy uzmys✁owi-

✁em sobie, co by by✁o, gdyby 

w ko✞cu Bóg oceni✁ nas nasz✄ 

ludzk✄ miar✄… Czy aby czasem 

nie utraciliby✆my tego, co ofia-

rowa✁ nam w Chrystusie…? 

Dzisiaj mówi si☎ o zaspakaja-

niu podstawowych potrzeb,

otaczaj✄ce nas zewsz✄d sensa-

cje ze ✆wiata sprawiaj✄, ✂e za-

czynamy zastanawia✝ si☎ nad 

tym, czy jeste✆my jeszcze 

w jakikolwiek sposób normal-

ni… Ale przez to wszystko chy-

ba zapominamy o tej najwa✂-

niejszej potrzebie cz✁owieka, 

potrzebie Boga w naszym ✂y-

ciu… Czy Bóg, Jezus jest nasz✄ 

nadziej✄, na któr✄ s✄ zwrócone 

wszystkie oczy jak mówi nasz 

dzisiejszy psalm?

W Jerozolimie, podczas ✆wi☎ta 

Sukkot, kap✁an schodzi✁ do 

sadzawki Syloe, nabiera✁ wody 

do dzbana i wylewa✁ wod☎ na 

o✁tarz w ✟wi✄tyni. Ewangelia 

Jana podaje, ✂e Jezus stan✄✁ 

w tym kulminacyjnym mo�

mencie ✆wi☎ta po✆rodku Zgro-

madzenia, (w tamtym czasie

w Jerozolimie by✁o ok. 300 ty-

si☎cy pielgrzymów, którzy po-

k✁adali nadziej☎ w tym, co zro-

bi za chwile kap✁an i czy zali-

czone zostanie im ich ✆wi☎to-

wanie) i powiedzia✁ zebranym,  

✂e to On jest odpowiedzi✠ na 
ich wszelkie potrzeby i pyta✡

nia. Czy tak jest tak✂e 

w Twoim ✂yciu?

Oczy wszystkich w Tobie na✡

dziej☛ maj✠, a Ty im dajesz 
pokarm ich we w☞a✌ciwym 

czasie! Ps 145,15

Amen.

Temat miesi✍ca
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czyli posi�ek, Anna wsta�a i po-

sz�a si✁ modli✂. Jak czytamy 

w 1 Sm 1,10: z gorycz✄ w duszy 

modli☎a si✆ i p☎aka☎a. W modli✝

twie z�o✞y�a Bogu ✟luby, ✞e je-

✞eli Bóg da jej syna, to odda go 

na s�u✞b✁ Panu. Czytaj✠c modli-

tw✁ Anny, wida✂ w niej wielk✠ 

pokor✁, jak✠ Anna czuje w obli-

czu Boga. Cierpi✠ca kobieta nie 

przedstawia tu swoich warun✝

ków, roszcze✡ czy ✞✠da✡, Anna 

przybiera tu postaw✁ uni✞one-

go s�ugi, który ma ✟wiadomo✟✂, 

✞e rozmawia z wielkim Bogiem, 

z którym nie sposób nam si✁ 

równa✂. Czy✞ nie jest to dla nas 

wzór postawy modlitewnej?

Ca�ej tej sytuacji przygl✠da� si✁ 

kap�an Heli. Anna modl✠c si✁ 

po cichu szepta�a, tak ✞e nie 

by�o s�ycha✂ jej g�osu. Tote✞ 

kap�an Heli mniema�, ✞e jest 

pijana i do✟✂ niemi�o j✠ potrak-

towa�. A jak to jest z nami, czy 

my czasem nie oceniamy ludzi

niezgodnie z prawd✠? Annie 

musia�o by✂ bardzo przykro, 

ale nie da�a si✁ zakrzycze✂ 

i wyprosi✂ z Namiotu Zgroma-

dzenia. Powiedzia�a kap�anowi, 

✞e nie jest pijana, lecz jest przy-

gn✁biona, po prostu wylewa 

swoj✠ dusz✁ przed Bogiem. Gdy 

kap�an Heli to us�ysza�, wypo-

wiedzia� proroctwo: Id☛ w po-

koju, a Bóg Izraela da ci to o co 

go prosi☎a☞ 1 Sm 1,17. Od tej

pory Anna przesta�a by✂ przy-

gn✁biona. Zjad�a posi�ek i na-

st✁pnego dnia rano wyruszy�a 

ze swoim m✁✞em w drog✁ po-

wrotn✠ do domu. Po pewnym 

czasie Anna pocz✁�a i urodzi�a 

syna, którego nazwa�a Samuel. 

W historii Izraela Bóg kilka-

krotnie zamyka� �ono kobiety, 

lecz w swoim czasie je otwie✝

ra�, aby narodzi�o si✁ dziecko, 

które mia�o wielki znaczenie 

dla historii Izraela. Takimi bez✝

p�odnymi kobietami by�y: Sara 

✝matka Izaaka, Rebeka – matka

Jakuba i Ezawa, Rachela – mat✝

ka Józefa i Beniamina, matka 

Samsona, Anna – matka Samu✝

ela, El✞bieta – matka Jana

Chrzciciela. Za ka✞dym razem 

Bóg pokazywa�, ✞e to On jest 

dawc✠ ✞ycia i ✟mierci, to On 

powo�uje i wype�nia swoje 

obietnice. Ka✞da z tych kobiet 

prze✞y�a wielk✠ lekcj✁ pokory 

przed Bogiem i do✟wiadczy�a 

jego mocy. By�a to dla nich 

wielka lekcja wiary, któr✠ po-

tem mog�y przekaza✂ swoim 

synom.

Kiedy Samuel podrós�, Anna 

zrobi�a to, co Bogu ✟lubowa�a. 

Zaprowadzi�a go do Przybytku 

Pa✡skiego i odda�a na s�u✞b✁ 

Bogu. Od tego dnia mog�a si✁ ze 

Kobiety w Biblii
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Biblie
do kupienia w kancelarii

parafialnej.

Ma�a (twarda oprawa) ✁ 55 z� 
Du✂a (twarda oprawa) ✁ 72 z�  

Kobiety w Biblii

swoim synem widywa✄ tylko 

raz do roku, podczas ☎wi✆t. Dla 

Anny jako matki musia✝o to 

by✄ trudne, ale dla Anny jako 

wierz✆cej kobiety by✝o to po-

wodem do uwielbienia Boga.

W 1 Sm 2,1✞10 czytamy pe✝n✆ 

rado☎ci i uwielbienia modlitw✟ 

Anny. Anna widzi w Bogu

✠wi✟tego, pot✟✡nego jak ska✝a 

Pana ✡ycia i ☎mierci. Uwielbia 

Boga i wys✝awia jego moc i po-

t✟g✟. Bóg widzia✝ wiar✟ i odda-

nie Anny, dlatego wynagrodzi✝ 

jej to co zrobi✝a i otworzy✝ jej 

✝ono. Jak czytamy w 1 Sm 2,21, 

Bóg da✝ Annie jeszcze trzech 

synów i dwie córki.

Czego mo☛emy nauczy☞ si✌ 
od Anny:

Po raz kolejny przekonujemy

si✟, ze to Bóg jest dawc✆ ✡ycia 

i ☎mierci.

Pe✝nej pokory i gorliwo☎ci 

szczerej modlitwy do Boga.

B✆d✍my szczerzy przed Bo-

giem, mówmy mu o naszych 

bólach i smutkach. Bóg s✝yszy 

ka✡d✆ nasz✆ modlitw✟.

Wierno☎ci w wype✝nianiu da-

nych obietnic i czerpania z te✞
go rado☎ci.

Bóg wynagradza pokor✟ i od-

danie si✟ Mu.
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Listy do Koryntian
cz. 18 (1)

Ks. Andrzej Komraus

„Czy nie jestem wolny? Czy nie 
jestem aposto�em? Czy nie 
widzia�em Jezusa, Pana nasze-
go? Czy wy nie jeste✁cie dzie-
�em moim w Panu? Je✁li dla 
innych nie jestem aposto�em, 
to jednak dla was nim jestem;

wszak piecz✂ci✄ apostolstwa 
mego wy jeste✁cie w Panu. 
Moja obrona przeciwko tym,

którzy mnie oskar☎aj✄, jest 
taka: Czy nie wolno nam je✁✆ 
i pi✆? Czy nie wolno nam za-
biera✆ z sob✄ ☎ony chrze✁ci-
janki, jak czyni✄ pozostali 
aposto�owie i bracia Pa✝scy, 
i Kefas? Czy tylko ja i Barna✞
basz nie mamy prawa nie pra✞

cowa✆? Kto kiedy pe�ni s�u☎b✂ 
☎o�niersk✄ w�asnym kosztem? 
Kto zak�ada winnic✂, a owocu 
jej nie spo☎ywa? Albo kto pa-
sie trzod✂, a mleka od trzody 
nie spo☎ywa? Czy to tylko 
ludzkie mówienie? Czy i zakon 
tego nie mówi? Albowiem 
w zakonie Moj☎eszowym napi-
sano: M�óc✄cemu wo�owi nie 

zawi✄zuj pyska. Czy Bóg to 
mówi ze wzgl✂du na wo�y? Czy 
nie mówi tego raczej ze wzgl✂-
du na nas? Tak jest, ze wzgl✂-
du na nas jest napisane, ☎e 
oracz winien ora✆ w nadziei, 
a m�ocarz m�óci✆ w nadziei, ☎e 
b✂dzie uczestniczy� w plo-
nach. Je☎eli my dla was dobra 
duchowe posiali✁my, to có☎ 
wielkiego, je☎eli wasze ziem-
skie dobra ☎✄✆ b✂dziemy? Je-
☎eli inni roszcz✄ sobie prawa 
do was, czemu☎ raczej nie my? 
My✁my jednak z tego prawa 
nie skorzystali, ale wszystko

znosimy, aby ☎adnej przeszko-
dy nie stawia✆ ewangelii Chry-
stusowej. Czy nie wiecie, ☎e ci, 
którzy s�u☎b✂ w ✁wi✄tyni spra-
wuj✄, ze ✁wi✄tyni ☎yj✄, a któ-
rzy przy o�tarzu s�u☎✄, cz✄stk✂ 
z o�tarza otrzymuj✄? Tak te☎ 
postanowi� Pan, a☎eby ci, któ-
rzy ewangeli✂ zwiastuj✄, 
z ewangelii ☎yli. Ja jednak nie 
korzysta�em z ☎adnej z tych 
rzeczy. A nie napisa�em tego 
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w tym celu, aby to do mnie od�

niesiono; bo wola✁bym raczej 
umrze✂, ni✄ ✄eby kto☎ mia✁ mnie
pozbawi✂ tej chluby. Bo je☎li 
ewangeli✆ zwiastuj✆, nie mam 
si✆ czym chlubi✂; jest to bowiem 
dla mnie konieczno☎ci✝; a biada 
mi, je☎libym ewangelii nie zwia-
stowa✁. Albowiem je☎li to czyni✆ 
dobrowolnie, mam zap✁at✆; je☎li 
za☎ niedobrowolnie, to sprawu-
j✆ tylko powierzone mi szafar-
stwo. Jak✝✄ tedy mam zap✁at✆? 
T✆, ✄e zwiastuj✝c ewangeli✆ czy-
ni✆ to darmo, aby nie korzysta✂ 
z prawa, jakie mi daje zwiasto�

wanie ewangelii”.

1 Kor 9,1�18

To pocz✞tek rozdzia✟u dziewi✞te-
go Pierwszego Listu do Koryn✠
tian, gdzie Pawe✟ pisze o prze-
strzeganiu praw nale✡nych apo-
sto✟om.

Przy omawianiu rozdzia☛u ósmego 

zwrócili☞my zapewne uwag✌ na 

fakt, ✍e niektóre omawiane w Li-

stach Apostolskich sprawy, pozor✎

nie maj✏ce dzi☞ dla nas znaczenie 

wy☛✏cznie historyczne, w gruncie 

rzeczy nie utraci☛y swej aktualno-

☞ci w warstwie parenetycznej, 

nauczaj✏cej. Problem zwi✏zany ze 

spraw✏ spo✍ywania przez wierz✏-

cych chrze☞cijan mi✌sa, pochodz✏-

cego ze sk☛adanych w poga✑skich 

☞wi✏tyniach ofiar, doprowadzi☛ do 

wskazania na „poznanie” 

i „mi☛o☞✒”, a jednocze☞nie do okre-

☞lenia granic wolno☞ci chrze☞ci-

ja✑skiej. Mogli☞my si✌ przekona✒, 

✍e dla Aposto☛a Paw☛a granic✌ 

wolno☞ci wyznacza nie tylko ko-

nieczno☞✒ niedope☛nienia obiek-

tywnego z☛a. Granic✌ wolno☞ci 

wyznacza bowiem równie✍ mi☛o☞✒ 

braterska, pragn✏ca unikn✏✒ zgor-

szenia „s☛abych”. Chrze☞cijanie, 

którzy maj✏ prawdziwe poznanie, 

korzystaj✏ z niego tak, ✍e buduje 

ono innych w wierze, chocia✍ nie-

w✏tpliwie poci✏ga to za sob✏ nie-

jednokrotnie ograniczenie wolno✎

☞ci przez rezygnacj✌ ze s☛usznych 

praw. „Poznanie nadyma – czyli

wbija w pych✌, ale mi✓o✔✕ buduje”

– napisa☛ Pawe☛ (8,1b).

Przeciwstawiaj✏c sobie „pozna✎

nie” i „mi☛o☞✒”, Aposto☛ prze-

strzeg☛, ✍e we wszelkim poznawa-

niu kryje si✌ niebezpiecze✑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 takie-

go rozumowania zdolni. W ✍yciu 

i post✌powaniu cz☛owieka wierz✏-

cego nie mo✍na kierowa✒ si✌ jedy-

nie poznaniem, to mi☛o☞✒ powinna 

rz✏dzi✒ ✍yciem i by✒ podstaw✏ 

osobistego stosunku do innych

cz☛onków spo☛eczno☞ci chrze☞ci-

ja✑skiej. Prawdziwe poznanie zda-

je sobie spraw✌ ze swej niesko✑-

czono☞ci, z potrzeby dalszego, ci✏-

g☛ego rozwoju, i ze swego cz✏stko-

wego charakteru. Mi☛o☞✒ chrze☞ci-
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ja�ska polega na powa✁nym 

traktowaniu drugiego cz✂owieka 

i jest gotowo✄ci☎ do ch✆tnego, 

radosnego rezygnowania, aby

uchroni✝ innych od grzechu. Samo 

„poznanie”, jako takie, prowadzi 

do nieograniczonego korzystania

z wolno✄ci. Mi✂o✄✝ natomiast 

ogranicza wolno✄✝ – ze wzgl✆du 

na brata, w trosce o niego.

Niektórzy bibli✞ci, a jest ich ca✟-

kiem spora grupa, sk✟onni s✠ 

przyj✠✡ pogl✠d, ✁e rozdzia✟ dzie-

wi✠ty rozbija my✞li zapocz✠tko-

wane w rozdziale ósmym i kon-

tynuowane nast☛pnie w rozdzia-

le dziesi✠tym, a wi☛c zapewne 

zosta✟ wstawiony przez jakiego✞ 

nieznanego redaktora pism Paw☞

✟owych i pochodzi z innego listu. 

Nic bardziej mylnego! Wszystko

jest na swoim miejscu! W roz☞

dziale ósmym Aposto✟ omawia✟ 

ograniczenie w✟asnej wolno✞ci ze 

wzgl☛du na sumienie innych 

chrze✞cijan, w rozdziale dziewi✠-

tym wskazuje na samego siebie

jako ograniczaj✠cego swe prawa 

apostolskie dla dobra innych.

Szczególna sytuacja w Koryncie, 

gdzie – jak pami☛tamy – by✟y 

grupy, kwestionuj✠ce Paw✟owy 

apostolat, co by✟o nawet podsta-

w✠ sporów pomi☛dzy cz☛✞ci✠ 

chrze✞cijan, sprawi✟a, ✁e Aposto✟ 

Pawe✟ po✞wi☛ci✟ temu tematowi 

wi☛cej miejsca, nie tylko wskazu-

j✠c na ca✟y szereg momentów, 

wcze✞niej nie poruszanych, ale 

równie✁ polemizuj✠c z zarzutami 

swych oponentów, o których 

móg✟ si☛ dowiedzie✡ w przerwie 

pisania listu.

Znakomity polski biblista, ks.
prof. dr Eugeniusz D✌browski, 
wskazuje, ✍e tu✍ po fragmencie 
o ograniczeniach, jakim nale✍y si✎ 
podda✏ ze wzgl✎du na ludzi mniej 
u✑wiadomionych, s✒abszych 
w wierze, Pawe✒ pisze o zasadni-
czej wolno✑ci chrze✑cijanina oraz 
o swojej wolno✑ci jako Aposto✒a. 
To poczucie wolno✑ci oraz swej 
godno✑ci apostolskiej opiera Pa-
we✒ na tym, ✍e widzia✒ Pana Jezu-
sa Chrystusa. To w✒a✑nie ta god-
no✑✏ apostolska, dzi✎ki której 
powsta✒ równie✍ zbór w Koryn-
cie, umo✍liwia✒a mu, podobnie 
jak innym Aposto✒om, g✒osicielom 
Dobrej Nowiny, korzystanie

z ofiarno✑ci spo✒ecznej i pos✒ugi 
niewiast. Pawe✒ jednak nie sko-
rzysta✒ z tej mo✍liwo✑ci, wbrew 
powszechnie przyj✎temu przeko-
naniu, ✍e ka✍dy ma prawo ✍y✏ 
z tego, czemu s✒u✍y. Przekonanie 
to zosta✒o potwierdzone nakazem 
Moj✍eszowego Zakonu, którego 
odpowiedni fragment Aposto✒ 
zacytowa✒ w wierszu dziewi✌tym. 
Te s✒owa, zaczerpni✎te z Ksi✎gi 
Deuteronomium 25,4, i nast✎pu-
j✌ca po nich, bez porzucenia sen-
su literalnego, interpretacja ale✓
goryczna, stwarza wielk✌ metafo-
r✎, przyrównuj✌c✌ prac✎ g✒osicie-
la Ewangelii do trudów rolnika, 
czuwaj✌cego nad zasiewami. 
Mo✍na si✎ tu dopatrze✏ nawi✌za-
nia do my✑li wyra✍onych w Jezu-
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sowej Przypowie�ci o siewcy, 
przekazanej w Ewangeliach syn✁

optycznych.

Akcentuj✂c fakt zrzeczenia si✄ 

przywilejów przys☎uguj✂cych mu 

z racji zwiastowania Ewangelii,

Aposto☎ podkre✆la, ✝e niezale✝nie 

od jakichkolwiek wzgl✄dów g☎o-

szenie Ewangelii jest dla niego

konieczno✆ci✂. Nie mo✝e si✄ chlu-

bi✞ g☎oszeniem Ewangelii jako 

czym✆, co jest jego szczególn✂ 

zas☎ug✂. Nie czyni bowiem tego 

wy☎✂cznie z w☎asnego upodoba-

nia, ale zmusza go do tego ko✟
nieczno✆✞. T✂ konieczno✆ci✂ jest 

dla Aposto☎a wola Boga ✝ywego, 

Tego samego, który przemawia☎ 

w Starym Testamencie, a teraz

przekaza☎ swe polecenie w s☎o-

wach, jakie us☎ysza☎ Pawe☎ w dro-

dze do Damaszku: „Ja jestem Je-

zus, którego ty prze✠ladujesz; ale 

powsta✡ i id☛ do miasta, tam ci 

powiedz☞, co masz czyni✌” (Dz

9,5). W mie✆cie przekazano mu 

s☎owa, jakie w widzeniu otrzyma☎ 

Ananiasz: „Id☛, albowiem m☞✍ ten 

jest moim narz✎dziem wybranym, 

aby zaniós✏ Imi✎ moje przed po-

gan i królów, i synów Izraela; Ja 

sam bowiem poka✍✎ mu, ile musi 

wycierpie✌ dla imienia mego”

(Dz 9,15✟16).

Wola Bo✝a objawiona zosta☎a 
Paw☎owi nie tylko w Damaszku. 
W ksi✄dze Dziejów Apostolskich 
czytamy: „A gdy oni odprawiali 
s✏u✍b✎ Pa✡sk☞ i po✠cili, rzek✏ Duch 

✑wi✎ty: Od✏☞czcie mi Barnab✎ 
i Saula do tego dzie✏a, do którego 
ich powo✏a✏em” (Dz 13,2). Mia☎o 
to miejsce w Antiochii,

w tamtejszym zborze. Interesuj✂-
ce i wiele mówi✂ce jest te✝ wy-
znanie samego Paw☎a, które z☎o-
✝y☎, przemawiaj✂c do ✒ydów 
w Jerozolimie. Mówi tam o swoim 
widzeniu w ✆wi✂tyni, gdy ujrza☎ 
Chrystusa, który rozkaza☎ mu: 
„Id☛, bo Ja ci✎ wy✠l✎ daleko do po-
gan” (Dz 22,1✟21). Aposto☎ nie 
móg☎ odrzuci✞ tego wezwania. 
W Li✆cie do Rzymian napisa☎: 
„Jestem d✏u✍nikiem Greków i nie 
Greków, m☞drych i niem☞drych. 
Tak wi✎c, je✠li o mnie idzie, gotów 
jestem zwiastowa✌ Ewangeli✎ 
i wam w Rzymie” (Rz 1,14✁15).

Podobnie wyznaje w Li�cie do 
Galacjan: „Ale gdy si✓ upodoba✔o 
Bogu, który mnie sobie obra✔, za-
nim si✓ urodzi✔em, i powo✔a✔ przez 
✔ask✓ swoj✕, ✖eby objawi✗ mi Syna 
swego, abym Go zwiastowa✔ mi✓-
dzy poganami, ani przez chwil✓ nie 
radzi✔em si✓ cia✔a i krwi…”

(Ga 1,15✁16).

Ta ✆wiadomo✆✞ obowi✂zku wyko-

nywania pos☎annictwa, jak✂ wy-

ra✝a swoj✂ postaw✂ Aposto☎ Pa-

we☎, kojarzy si✄ bardzo mocno 

z postaw✂ starotestamentowych 

proroków. Wiemy jak Jonasz usi-

☎owa☎ uchyli✞ si✄ przed obowi✂z-

kiem, jaki w☎o✝y☎ na niego Bóg. 

Mo✝emy te✝ wspomnie✞ wyzna-

nie uczynione przez proroka Eze✟

chiela: „I rzek✏ do mnie: Synu cz✏o-
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Od Genesis do Apokalipsy

wieczy! Posy�am ci✁ do synów 

izraelskich, do narodu buntowni✂

ków, którzy zbuntowali si✁ prze-

ciwko mnie, zarówno oni, jak i ich 

ojcowie odst✄pili ode mnie i odst✁-

puj✄ a☎ do dnia dzisiejszego. Do 

synów o zuchwa�ej twarzy i nie-

czu�ym sercu – do nich ci✁ posy-

�am, a ty mów do nich: Tak mówi 

Wszechmocny Pan, a oni – czy

b✁d✄ s�ucha✆, czy nie – bo to dom

przekory – poznaj✄, ☎e prorok by� 

w✝ród nich” (Ez 2,3✞5). Podobnie

by✟o z powo✟aniem Jeremiasza: 

„Dosz�o do mnie s�owo Pana tej 

tre✝ci: Wybra�em ci✁ sobie, zanim 

ci✁ utworzy�em w �onie matki, 

zanim si✁ urodzi�e✝, po✝wi✁ci�em 

ci✁, na proroka narodów przezna-

czy�em ci✁. (…) Do kogokolwiek 

ci✁ po✝l✁, pójdziesz i b✁dziesz mó-

wi� wszystko, co ci rozka☎✁”

(Jer 1,5.7).

W ✠wietle tych wszystkich s✡ów, 

które Pawe✡ zna✡ doskonale, nie 

dziwi jego bardzo osobiste wyzna☛

nie, jakie znajdujemy w omawia☛

nym przez nas fragmencie: „Bo 

je☞li Ewangeli✌ zwiastuj✌, nie mam 

si✌ czym chlubi✍; jest to bowiem dla 

mnie konieczno☞ci✎; a biada mi,

je☞libym Ewangelii nie zwiasto-

wa✏” (1 Kor 9,16).

Biada mi, je✑libym Ewangelii nie 

zwiastowa✒? A tak, biada, bo Bo✓e 

powo✒anie, Bo✓e wezwanie, na-

maszczenie przez Boga – to nie

tylko zaszczyt, ale przede wszyst✔

kim obowi✕zek i ogromna odpo-

wiedzialno✑✖. Bo✓y s✒uga nie mo-

✓e lekcewa✓y✖ ci✕✓✕cego na nim 

zadania. Raz jeszcze odwo✒am si✗ 

tu do Ksi✗gi Proroka Ezechiela, 

który zapisa✒: „A po up✘ywie sied-

miu dni dosz✘o mnie s✘owo Pana 

tej tre✙ci: Synu cz✘owieczy: na stró-

✚a domu izraelskiego ci✛ powo✘a-

✘em! Ilekro✜ us✘yszysz s✘owo z mo-

ich ust, ostrze✚ ich w moim imie-

niu. Je✚eli powiem do bezbo✚nego: 

Na pewno umrzesz, a ty go nie

ostrze✚esz i nic nie powiesz, aby 

bezbo✚nego ostrzec przed jego 

bezbo✚n✢ drog✢ tak, aby✙ urato-

wa✘ jego ✚ycie, wtedy ten bezbo✚ny 

umrze z powodu swojej winy, ale

Ja uczyni✛ ci✛ odpowiedzialnym za 

jego krew. Lecz je✚eli ty ostrze✚esz 

bezbo✚nego, a on nie odwróci si✛ 

od swojej bezbo✚no✙ci i od swojej 

bezbo✚nej drogi, wtedy on umrze z 

powodu swojej winy, a ty uratujesz

swoj✎ dusz✌. Gdy za☞ sprawiedliwy 

odwróci si✌ od swojej sprawiedli-

wo☞ci i pope✏ni bezprawie – a Ja

doprowadz✛ go do upadku i on 

umrze, to je✚eli nie ostrze✚esz go, 

wtedy on umrze z powodu swojej

winy, i nie b✛dzie si✛ pami✛ta✘o 

jego sprawiedliwych czynów, któ-

rych dokona✘, lecz ciebie uczyni✛ 

odpowiedzialnym za jego krew.

Lecz je✚eli ty ostrze✚esz sprawie-

dliwego, aby sprawiedliwy nie

zgrzeszy✘, i on nie zgrzeszy, to na 

pewno pozostanie przy ✚yciu, po-

niewa✚ da✘ si✛ ostrzec, a ty urato✣

wa✘e✙ swoj✢ dusz✛”

(Ez 3,16✞21).
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Wie�ci z ETE

Jednym z wa✁nych sposobów 

dzia✂alno✄ci Ewangelickiego 

Towarzystwa Edukacyjnego jest

spo✂eczne zaanga✁owanie, za-

ch☎canie cz✂onków i sympaty-

ków do prac spo✂ecznie u✁ytecz-

nych. Dlatego te✁ bardzo ch☎tnie 

odpowiedzieli✄my na zaprosze-

nie dyrektora Gliwickiego Cen✆
trum Organizacji Pozarz✝do-

wych , p. Andrzeja Gilnera, do

wspólnej pracy koncepcyjnej 

nad poszukiwaniem sposobów 

pomocy dla mieszka✞ców Osie-

dla Baildona. By odwróci✟ nega-

tywne trendy w my✄leniu o tym 

zak✝tku Gliwic, konieczne jest 

stworzenie przyjaznej dla

mieszka✞ców atmosfery i prze-

strzeni.

Podczas pierwszego spotkania

4 lutego 2014 roku przedstawi✆
ciel Ewangelickiego Towarzy✆
stwa Edukacyjnego – Maria Czu✆
dek zaproponowa✂a zorganizo-

wanie miejsca aktywno✄ci spor-

towo✆rekreacyjnej mieszka✞ców 

na placu przy ul. Franciszka✞-

skiej, który graniczy bezpo✄red-

nio ze Szko✂ami ETE. Dzi☎ki de-

terminacji GCOP i wolontariu✆
szy uda✂o si☎ przekona✟ w✂adze 

miasta do wydzier✁awienia te-

renu na dzia✂alno✄✟ i pozyska✟ 

finansowanie projektu z Fundu✆
szu Inicjatyw Obywatelskich,

Projektu Funduszu Inicjatyw

Spo✂ecznych oraz od sponso-

rów.

W ramach wolontariatu wyko✆
nany zosta✂ plan zagospodaro-

wania terenu przez p. Marka

Partyk☎, mieszka✞ca Osiedla. 

W wyniku dyskusji i analizy

mo✁liwo✄ci koncepcja zosta✂a 

dopracowana i w 2015 roku

uda✂o si☎ zrealizowa✟ I etap: 

wyrównano teren i posiano tra-

w☎ oraz wykonano elementy 

ma✂ej architektury. Wolontariu-

sze wykonali ✂aweczki, zakupio-

no bramki do pi✂ki no✁nej, 

w najbli✁szym czasie zamonto-

wane zostan✝ pi✂kochwyty. 

Przygotowano tablic☎ informa-

cyjn✝ oraz tablic☎ na graffiti.

27 wrze✄nia 2015 roku, na placu 

rekreacyjnym przy ul. Francisz✆
ka✞skiej, odby✂ si☎ Rodzinny 

Otwarcie

rekreacyjnego placu

przy Szko✠ach ETE
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Wie�ci z ETE

Piknik, podczas którego, wraz 

z zaproszonymi go✁✂mi, dyrek-

tor GCOP, dokonuj✄c oficjalnego 

otwarcia mówi☎ o tym, ✆e ka✆de 

dobre dzie☎o pochodzi od Boga, 

dlatego Proboszczowie Parafii,

Rzymsko✝Katolickiej i Ewange✝

licko✝Augsburskiej, które miesz-

cz✄ si✞ na terenie Osiedla, 

wspólnie dokonali po✁wi✞cenia 

terenu palcu rekreacyjnego.

W imieniu w☎adz samorz✄do-

wych w spotkaniu uczestniczy☎ 

Przewodnicz✄cy Rady Miasta 

Gliwice, p. Marek Pszonak, który 

dzi✞kowa☎ wszystkim osobom 

i instytucjom, które zaanga✆o-

wane s✄ w realizacj✞ projektu.

W czasie trwania Pikniku Ro✝

dzinnego zaproponowano wiele

atrakcji dla mieszka✟ców: zaba-

wy dla dzieci, konkursy, wspól-

ne urz✄dzanie ogródka, grill, 

wystawa zdj✞✂ z dzia☎alno✁ci 

Strefy Aktywno✁ci Spo☎ecznej 

GCOP, pokazy sportowe, kino

letnie.

✠ywimy przekonanie, ✆e b✞dzie 

to miejsce spotka✟ mieszka✟-

ców, miejsce, w którym dzieci 

i m☎odzie✆ b✞d✄ w sposób ak-

tywny sp✞dza✂ czas wolny, miej-

sce, które zjednoczy wszystkich 

w poszukiwaniu sposobów ak-

tywnego w☎✄czania si✞ w kre-

owanie otaczaj✄cej nas rzeczy-

wisto✁ci.
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By w pe�ni odczu✁ dzie�o 

Stwórcy dobrze jest oddali✁ si✂  

od miasta i  zbli✄y✁ do natury. 

Przecie✄ przyroda jest tak ró✄-

norodna, tak , Bieszczady, Ma☎
zury, Roztocze, Kaszuby, Jura

Krakowsko☎Cz✂stochowska. 

No i rzeki. Od kilkudziesi✂ciu 

lat uprawiam kajakarstwo. Pol☎
ska posiada multum ciekawych

rzek. P�yn✆c kajakiem zewsz✆d 

otacza mnie przyroda. Cz✂sto 

nieska✄ona. A ja, cz�owiek, czu-

j✂ si✂ jej cz✆stk✆. Czy✄ to nie 

szcz✂✝cie tak namacalnie obco-

wa✁ z Bo✄ym dzie�em, obser-

wuj✆c go z wody lub na biwa-

ku?

W naszym kraju jest wiele

rzek, które wspaniale nadaj✆ 

si✂ na kajakowe sp�ywy. Naj-

wi✂cej ich jest w Polsce pó�-
nocnej, m.in. na Suwalszczy✞-

nie i Pomorzu. Któ✄ z wodnia-

ków nie zna tak popularnych 

szlaków, jak Czarna Ha✟cza, 

Krutynia, Drw✂ca, Rospuda czy 

p�yn✆ca z Borów Tucholskich 

Brda i Wda? S✆ nadto szlaki 

kajakowe jeziorne, które two-

rz✆ tzw. p✂tl✂, gdzie start ozna-

cza równie✄ met✂. Najbardziej 

znane to pó�nocna p✂tla ma-

zurska z jeziorem Mamry i po☎

�udniowa, z jeziorem ✠niar-

dwy. Popularna jest kajakowa

p✂tla kaszubska z Chmielnika 

i brodnicka z Bachotka. Na ma☎
pach krajoznawczych szlaki

kajakowe oznaczane s✆ krop-

kami. Wiele z nich ma opraco☎
wanie w postaci przewodnika,

który u�atwia p�yni✂cie, infor-

muj✆c o mijanych miejscowo-

✝ciach, zabytkach, przeszko-

dach i miejscach biwakowych.

Jedn✆ z nielicznych rzek, które 

nie p�yn✆ na pó�noc jest Wkra, 

du✄y dop�yw Narwi. W tym 

roku, a p�ywam od wielu lat, 

postanowi�em wzi✆✁ si✂ za ba-

ry z mazowieck✆ Wkr✆. Przy-

god✂ z rzek✆ mo✄na rozpocz✆✁ 

od Dzia�dowa. Ja zacz✆�em od 

wioski Drzazga.

Problemem pierwszorz✂dnej 
wagi jest dobór miejsca wodo-
wania w po�✆czeniu z wypo✄y-
czalni✆ kajaków (chyba, ✄e si✂ 
wiezie w�asny). Rzek, na któ-
rych s✆ wypo✄yczalnie jest co-
raz wi✂cej, bo w spo�ecze✟-
stwie jest coraz wi✂ksza zdro-
wa moda na czynn✆ rekreacj✂ 
i kontakt z przyrod✆. Z kolei 
w�a✝cicielom sprz✂tu wodnego 
daje szans✂ zarobkowania, 
zw�aszcza na terenach oddalo-

W blisko✡ci z przyrod☛

Czytelnicy pisz☞
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nych od miast i przemys�u, 
gdzie �atwiej o prac✁.

Z internetu w✂ród wielu pro-

pozycji wybra�em gospodar-

stwo agroturystyczne w Ry✄

dzynie W�o✂cia☎skim. Poci✆-

giem TLK relacji Katowice✄

Olsztyn dojecha�em do M�awy. 

Akurat trafi�em na sierpniowe 

upa�y. Trudno. Z nielekkim 

baga✝em dobi�em do miastecz-

ka o nazwie Strzegowa, sk✆d 

zosta�em odebrany. Trzeba 

zaznaczy✞, ✝e turysta kajakowy 

musi mie✞ wszystko, co jest 

niezb✁dne do sp�ywu – by by✞ 

niezale✝nym od ludzi. W to 

wlicza si✁ namiot, ✂piwór, kari-

mat✁, zapas jedzenia, palniczek 

z mini butl✆ gazow✆ do goto-

wania potraw, odzie✝ na ró✝ne 

warunki pogodowe, sprz✁t ty-

pu apteczka, latarka, repera✄
turka, no i oczywi✂cie mapa 

oraz zapas wody.

Moja przygoda z Wkr✆ trwa�a 

sze✂✞ dni. Jest to rzeka urokli-

wa, z niezbyt szybkim nurtem,

w miar✁ dziewicza. Na szlaku 

mo✝na by�o napotka✞ sporo 

wy✂mienitych miejsc na odpo-

czynek lub rozbicie namiotu.

Problemem bywaj✆ tzw. prze-

noski, gdy na trasie sp�ywu 

zaistniej✆ przeszkody w posta-

ci jazu, tamy, ma�ej elektrowni 

wodnej, bystrz (w miejscach,

gdzie rw✆cy nurt powoduj✆ 

zalegaj✆ce g�azy) czy tarasuj✆-

cych rzek✁ zwalonych drzew 

Czytelnicy pisz✟
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(cz�sto dzie✁a bobrów). Na 

Wkrze by✁o ich siedem. Ale gdy 

post�puje si� roztropnie to ta-

ka przeszkoda uatrakcyjnia

sp✁yw. Przy mokrad✁ach lub 

pastwiskach inn✂ „atrakcj✂” 

bywaj✂ ataki b✂ków, a wieczo-

rem komarów.

P✁yn✂c czyst✂ rzek✂ oczy na-

pawaj✂ si� pi�knem przyrody –

rozlicznym kwieciem, które 

porasta brzegi i wod�. Co jaki✄ 

czas wida☎ krocz✂ce po ✁✂kach 

bociany, czaple, ✆urawie i inne 

ptactwo, jak np. jaskó✁ki –

brzegówki, a na wodzie ✁ab�-

dzie rodziny i liczne dzikie

kaczki. Tu i ówdzie wida☎ dzie-

✁a wodnych architektów, bob-

rów. Zdumiewa ich si✁a z�bów 

w podgryzaniu nawet  wi�k-

szych drzew. A propos aprowi✝

zacji trzeba pami�ta☎ o uzupe✁-

nianiu p✁ynów i zakupach pie-

czywa. Sporadycznie spotyka✝

✁em na Wkrze przybrze✆ne ba-

ry, gdzie w razie potrzeby ist✝

nieje mo✆liwo✄☎ spo✆ycia po-

si✁ku. Podczas sp✁ywu uda✁o mi 

si� zwiedzi☎ pi�kny gotycki 

ko✄ció✁ek w Dziechtarzewie 

a nawet w pustej ✄wi✂tyni za-

✄piewa☎ sakraln✂ pie✄✞.

Im bli✆ej uj✄cia, tym wi�cej do-

strzega✁em domków letnisko-

wych i✝jako, ✆e trafi✁em na upa-

✁y ✝ wiele osób, w tym ca✁ych 

rodzin, taplaj✂cych si� w wo-

dzie lub le✆akuj✂cych nad rze-

k✂. Najwi�kszy „wysyp” ludzi 

ch✁onnych wody i k✂pieli zoba-

czy✁em w znanej miejscowo✄ci 

letniskowej Pomiechówek. Tu 

najcz�✄ciej kajakowe grupy 

ko✞cz✂ sp✁yw. Ja, kajakarz in-

dywidualista, postanowi✁em 

jeszcze kilka godzin pop✁yn✂☎, 

tj. do wp✁ywu rzeki do Narwi 

(k. Nowego Dworu Mazowiec✝
kiego) i kawa✁ek Narwi✂ do 

pla✆y miejskiej w Modlinie.

Sze✄☎ dni na wodzie to w prze-
liczeniu na kilometra✆ 150 km. 
Wspania✁a tegoroczna kajako-
wa przygoda szcz�✄liwie za-
ko✞czy✁a si� sukcesem. Szkoda, 
✆e czas tak szybko leci. Ale 
Wkra na trwale zostanie w mo✝
jej pami�ci. T✂ rzek✂ zaliczy-
✁em 40✝ty sp✁yw kajakowy 
w moim ✆yciu (bacz✂c na mój 
niem✁ody wiek). Pozostaje ko-
lejne pragnienie, by za rok po✝
kajakowa☎ inn✂ fajn✂ rzek✂, 
których w Polsce nie brakuje. 
Oby dopisywa✁o zdrowie. 
Z Bo✆✂ pomoc✂ si� uda.

✟piewak z parafialnego chóru 

Animato

Czytelnicy pisz✠
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Spotkanie z Ewangeli� i ks. 
Georgem Pattonem Jr

Dnia 9 wrze✁nia 2015r., w ko✂

✁ciele Zbawiciela , parafie: Lu✂

tera✄ska i Metodystyczna 

w Gliwicach, wspólnie przygo-

towa☎y spotkanie ewangeliza-

cyjne z ks. Georgem Pattonem

Jr. Ewangelista podzieli☎ si✆ 

S☎owem oraz swoimi do✁wiad-

czeniami z pola misyjnego na

✁wiecie. Go✁cia t☎umaczy☎ 

z j✆zyka angielskiego na polski 

✂ Czes☎aw Czudek. Prze✝yli✁my 

niesamowity czas ze S☎owem 

Bo✝ym i modlitw✞ zarówno 

✁piewaj✞c z zespo☎em, jak i mo-

dl✞c si✆ o poszczególne sprawy 

w naszym ✝yciu. Po spotkaniu 

w ko✁ciele, podczas pocz✆stun-

ku w sali parafialnej by☎ czas 

na indywidualne rozmowy.

Bogu wszechmocnemu dzi✆ku-

jemy za ten potrzebny czas!

Wi✆cej o naszym go✁ciu oraz 

dzia☎alno✁ci misyjnej na: 

www.go✂fmi.com (strona or✂

ganizacji i krótki film)

zdj✟cia: Piotr Pizo✠

O tym, co za nami

O tym, co za nami
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Klub Aktywnego Seniora �

wystawa

Dnia 19 wrze✁nia 2015r., nasi 

seniorzy zwiedzili wystaw✂ 

w sali wystawowej bibliote✄

ki filii nr 1 w Gliwicach ✄

Marsz ku niepodleg☎o✁ci 80 

rocznica ✁mierci marsza☎ka 

Polski Józefa Pi☎sudskiego 

12.05.1935r. Wystawa

"MARSZ KU NIEPODLEG✆O-

✝CI" przygotowana zosta☎a 

przez Polski Zwi✞zek Filateli-

stów ✄ Oddzia☎ Gliwice. Na eks-

O tym, co za nami
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O tym, co za nami

pozycji pokazane by�y m. in. 

urz✁dowe piecz✁cie pocztowe, 

stemple nadawcze i kasuj✂ce, 

ca�ostki i inne formularze 

pocztowe, karty polowe, wido✄

kówki propagandowe, listy 

legionistów, znaczki, kasowni-

ki okoliczno☎ciowe, datowniki

pocztowe na przesy�kach, 

a tak✆e archiwalne zdj✁cia, me-

dale, gazety i literatura niepod✄
leg�o☎ciowa obrazuj✂ce walk✁

narodowowyzwole✝cz✂ oraz 

posta✞ Marsza�a Józefa Pi�sud-

skiego.

Daj pokój! ✟ OZME 2015

W dniach 25✠27.09 2015 r., jako

grupa m✡odzie☛owa z naszych

parafii uczestniczyli☞my w Ogól-

nopolskim Zje✌dzie M✡odzie☛y 

Ewangelickiej w Pokoju.

Bardzo spodoba� nam si✁ kli-

mat miejscowo☎ci, jej kameral-

ny charakter. Szczególnie do-

brze b✁dziemy wspomina✞ so-

botni koncert Zespo�u Cen-

trum Misji i Ewangelizacji.

Jedynym problemem by� dla 

nas ograniczony dost✁p do ka-

wy. Jednak zaleg�o☎ci w tym 

wzgl✁dzie nadrobimy na naj-

bli✆szych spotkaniach m�o-

dzie✆owych (pi✂tki, godz. 

18.00), na które serdecznie 

zapraszamy.
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�wi✁to Sukkot

28 wrze✂nia 2015 r. odby✄o si☎ 

spotkanie, które przybli✆y✄o 

istot☎ i znaczenie obchodzenia 

biblijnego ✝wi☎ta Sukkot. 

W ramach spotkania mieli✂my 

mo✆liwo✂✞ za✂piewa✞ kilka ✆y-

dowskich pie✂ni oraz wys✄u-

cha✞ krótkiego wyk✄adu doty-

cz✟cego ✝wi☎ta Namiotów.

Po ✂piewie i wyk✄adzie pastor 

Kazimierz Barczuk wyg✄osi✄ 

rozwa✆anie S✄owa Bo✆ego, któ-

re oparte by✄o o fragment 

z Ksi☎gi Amosa 9,11✠15:

"W owym dniu podnios☎ upa-

daj✟c✟ chatk☎ Dawida i zamu-

ruj☎ jej p☎kni☎cia, i pod✡wign☎ 

j✟ z ruin, i odbuduj☎ j✟ jak za 

dawnych dni, aby posiedli

resztki Edomu i wszystkie na✠

rody, nad którymi wzywane 

by✄o moje imi☎, mówi Pan, któ-

ry to czyni. Oto id✟ dni, mówi 

Pan, w których oracz b☎dzie 

przynagla✄ ✆niwiarza, a t✄ocz✟-

cy winogrona siewc☎ ziarna; 

i góry b☎d✟ ocieka✄y mosz-

czem, a wszystkie pagórki nim 

op✄ywa✄y. I odmieni☎ los moje-

go ludu izraelskiego, tak ✆e od-

buduj✟ spustoszone miasta 

i osiedl✟ si☎ w nich. Nasadz✟ 

winnice i b☎d✟ pi✞ ich wino, 

za✄o✆✟ ogrody i b☎d✟ je✂✞ ich 
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owoce. Zaszczepi� ich na ich 

ziemi; i nikt ich ju✁ nie wyrwie 

z ich ziemi, któr✂ im da✄em ☎

mówi Pan, twój Bóg."

Pastor Barczuk podkre✆li✄, ✁e 

istot✂ biblijnych ✆wi✂t by✄o nie 

tyle ich obchodzenie, co skon☎

centrowanie si� na Bogu, który 

te ✆wi�ta ustanowi✄.

W spotkaniu wzi�✄o udzia✄ 

oko✄o 60 osób.

Dzi✝kczynne ✞wi✝to ✟niw 
i chrzest Estery H✠awiczki

Dnia 4 pa✡dziernika 2015r. 

prze✁ywali✆my w naszych ko-

✆cio✄ach Dzi�kczynne ☛wi�to 

☞niw. Pi�knie przystrojone 

o✄tarze symbolicznie przypo-

mina✄y nam o tym, jak wiele 

zawdzi�czamy naszemu 

Wszechmog✂cemu Bogu! 

WGliwicach i Pyskowicach,

podczas preludium organowe☎

go, dzieci w koszykach przy☎

nios✄y dary na o✄tarz. W Gliwi-

cach ✆piewa✄ parafialny chór 

Animato oraz w dzi�kczynnej 

pie✆ni solowej wyst✂pi✄ Jan 

Maria Dyga. Zainaugurowali☎

✆my te✁ akcj� Prezent pod Cho-

ink� oraz w szczególny sposób 

modlili✆my si� o Hospicjum 

Mi✄osierdzia Bo✁ego w Gliwi-

cach, które w tym roku obcho-

dzi swoje XV lecie istnienia.

Podczas nabo✁e✌stwa odby✄ 
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si� tak✁e chrzest Estery H✂a-

wiczki. Rodzicom i rodzicom

chrzestnym oraz oczywi✄cie 

Esterze, ✁yczymy Bo✁ego b✂o-

gos✂awie☎stwa!

Hebanowe Struny ✆ Koncert

w ✝ab✞dach

4 pa✟dziernika 2015 r. w ko-

✄ciele Marcina Lutra w ✠ab�-

dach, w ramach Festiwalu All

Improvviso, odby✂ sie koncert 

Hebanowe Struny. Subtelne

i rzadko spotykane po✂✡czenie 

brzmienia harfy i oboju by✂o 

doskona✂ym zwie☎czeniem 

Dzi�kczynnego ☛wi�ta ☞niw. 

Muzycy (Agnieszka Kaczmarek

✌Bialic [harfa] i Mariusz P�-

dzia✂ek [obój]) przedstawili 

niespe✂na osiemdziesi�ciu s✂u-

chaczom pejza✁e dawnej mu-

zyki Europy Po✂udniowej.

O innych wydarzeniach festi✌

walu mo✁na przeczyta✍ na 

stronie www.allimprovviso.pl.

Szczególnie polecamy Koncert

Reformacyjny, który odb�dzie 

si� 31.10.2015 r. o godzinie 

18.00 w ko✄ciele Zbawiciela 

przy ulicy Jagiello☎skiej 19 

w Gliwicach. Wst�p wolny. Za-

praszamy!

foto: Piotr Pizo✎

O tym, co za nami
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17 Ewangelicki Turniej Pi�ki No✁nej Halowej o Puchar  

im. ks. Andrzeja Hauptmana. 

  

Parafie Ewangelicko-Augsburskie w Zabrzu i Gliwicach z rado✂ci✄ 

zapraszaj✄ wszystkich na 17 Ewangelicki Turniej Pi☎ki No✆nej 

Halowej o Puchar im. ks. Andrzeja Hauptmana. 

  

  

Termin: 14 listopada 2015 r. (sobota),  

ul. Matejki 6, MOSiR Zabrze 

Pocz✄tek rozgrywek: g. 8.30 

Dru✝yny powinny zg✞osi✟ si✠ gotowe do rozgrywek: g. 8.00 

Przewidywany koniec rozgrywek: g. 17.00 

  

  

Turniej przeznaczony jest dla cz✞onków 

Ko✂cio✞a Ewangelicko-Augsburskiego. 

Szczegó✡y oraz regulamin: 

www.ewangelicy.gliwice.pl (aktualno☛ci)

Og☞oszenia
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31.10, godz.18.00

Koncert Reformacyjny – Crystal String Quartet

Ewangelicki ko✁ció✂ Zbawiciela w Gliwicach, ul. Jagiello✄ska 19.

Kwartet smyczkowy w obecnym sk✂adzie dzia✂a od 2012 roku. Tworz☎ 

go absolwentki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach:

Jadwiga Dyla ✆ I skrzypce,

Gabriela Baran ✆ II skrzypce,

Monika Szczepaniak ✆ altówka,

Joanna Zub ✆wiolonczela.

Kwartet wyst✝powa✂ na wielu koncertach i festiwalach, a spo✁ród nich 

mo✞na wyró✞ni✟ udzia✂ w koncercie z okazji Jubileuszu 30✆lecia istnienia

Katedry Akordeonu Akademii Muzycznej w Katowicach, Koncercie Pro✆

menadowym od Bacha do Beatlesów w Katowicach, Festiwalu Student 

Art Festival.

Wst✝p wolny. Zapraszamy!
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Parafia Ewangelicko✁Augsburska

w Gliwicach zaprasza do korzysta✁

nia 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 
wewn✝trzny, zamkni✝ty i wi✁fi.

Monitoring 24h.
fo

to
: P

io
tr P

iz
o✞
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Wi✁cej szcz✁✂cia jest w dawaniu ni✄ w braniu.

Dzieje Apostolskie 20,35

"Prezent pod choink☎" to ogólnopolska akcja cha-

rytatywna, która prowadzona jest w Polsce od 

2001 roku, polega na przygotowywaniu przez

dzieci, m✆odzie✝ i osoby doros✆e prezentów dla 

dzieci najubo✝szych, potrzebuj✞cych naszego 

wsparcia za granic✞, a od 2013 roku do tych, któ-

rzy mieszkaj✞ na Ukrainie, Bia✆orusi i w Rumunii.

Tak✝e i w tym roku chcemy do✆✞czy✟ sie jako Pa-

rafia Ewangelicko✠Augsburska w Gliwicach i Py✠

skowicach do tej akcji!

Jak zrobi✡ prezent?

1.We☛ pude✆ko po butach o wymiarach oko✆o 30/20/10 cm, pomaluj je lub 

oklej kolorowym papierem.

2. Zabierz ze sob✞ z ko☞cio✆a ulotk☎ Prezentu pod choink☎

3. Zdecyduj, dla kogo chcesz zrobi✟ prezent. Dla dziewczynki czy ch✆opca? 

Wwieku (wybierz): 2✠5 lat, 6✠8, 9✠11, 12✠15. Na pude✆ku naklej t☎ etykiet☎ 

(wytnij z ulotki) i zaznacz flamastrem kogo wybra✆a☞/wybra✆e☞.

4. Zapoznaj si☎ ze wskazówkami dotycz✞cymi zawarto☞ci prezentu 

(informacje znajduj✞ si☎ na ulotce lub stronie  internetowej www.cme.org.pl)

5. Pude✆ko zwi✞✝ gumk✞ lub sznureczkiem ✠ NIE ZAKLEJAJ ✠ u✆atwi to prac☎ 

kontroli celnej.

6. Przygotuj 10 z✆ jako op✆at☎ na pokrycie kosztów transportu. Paczk☎ + 10,00 

z✆ dostarcz do najbli✝szego koordynatora, od którego otrzymasz pokwitowa-

nie.

UWAGA: termin przynoszenia paczek do kancelarii parafialnej do 10 listopada!
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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

{oh!} Orkiestra Historyczna opera Domenico Sarri Didone Abbandonata| Ruiny

Teatru w Gliwicach

27.09.2015, 18.30

Euskel Antigva Enrike Solinis z zespo✁em Euskal Barrokensemble | Gliwicki Teatr 

Muzyczny

4.10.2015, 18.00

Hebanowe 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 

16.10.2015, 18.30

Michele Claude i grupa Aromates |Centrum Edukacji i Biznesu Górno✆l✞ska Agen-

cja Przedsi☎biorczo✆ci i Rozwoju

31.10. 2015, 18.00

Koncert Reformacyjny—Crystal String Quartet

Ewangelicki ko✆ció✁ Zbawiciela w Gliwicach, ul. Jagiello✟ska 19,Wst☎p wolny
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Imprezy towarzysz✁ce (wyk✂ady, prezentacje)

3 wrze✄nia

Muzyczne i malarskie burze (od burzy Vivaldiego po burz☎ Giorgione'a ✆ wyk✝ad z prezen-

tacj✞ medialn✞)

Ksi☎garnia Kawka w Gliwicach godz.19.00

12 wrze✄nia

Pejza✟e kulinarno ✆muzyczne Hiszpanii

Restauracja Siedlisko w Gliwicach godz. 20.00

Szczegó✝y tel. 508 339 185

17. wrze✄nia

Dydona i Eneasz w sztuce (wk✝ad z prezentacj✞ medialn✞)

Ksi☎garnia Kawka w Gliwicach, godz.19.00

24 wrze✄nia

Kolorystyka dawnych instrumentów ✆ wyk✝ad

Pa✠stwowa Szko✝a Muzyczna I i II stopnia w Gliwicach, godz.17.00

9 pa✡dziernika

Pejza✟e kulinarno ✆ muzyczne W✝och

Restauracja Siedlisko w Gliwicach, godz.20.00

Szczegó✝y tel.508 339 185

11 pa✡dziernika

Pejza✟e ✟ydowsko ✆ arabskie, muzyka dawnego wschodu ✆ wyk✝ad z prezentacj✞ medialn✞

Restauracja Siedlisko w Gliwicach , godz.18.00

25 pa✡dziernika

Dydona i Eneasz H. Purcella ✆ wyk✝ad z prezentacj✞ medialn✞

Restauracja Siedlisko w Gliwicach , godz.18.00.

Organizatorzy zastrzegaj✞ sobie prawo do dokonywania zmian w programie z przyczyn od 

nich niezale✟nych.

Parafia Ewangelicko✆Augsburska w Gliwicach jest partnerem Festiwalu All Improvisso
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KWESTA NA RZECZ HOSPICJUM

Serdecznie zapraszamy do udzia✁u w Kwe-
✂cie Pierwszolistopadowej organizowanej 
po raz szesnasty przez Stowarzyszenie Przy✄
jació✁ Chorych „Hospicjum” w Gliwicach. 
Kwesta odb☎dzie si☎ w dniu 1 listopada 
2015 r. po nabo✆e✝stwie przed ko✂cio✁em, 
a tak✆e w daniach 31 pa✞dziernika i 2 listo-
pada w godzinach od 9.00 do 17.00 na
cmentarzach w Gliwicach i Knurowie. Ca✁ko-
wity dochód z Kwesty zostanie przeznaczo-
ny na wsparcie bie✆✟cej dzia✁alno✂ci Stowa-

rzyszenia Przyjació✁ Chorych „Hospicjum” w Gliwicach. Za ka✆dy, na-
wet najmniejszy dar serca, w imieniu pacjentów i Zarz✟du Stowarzy-
szenia serdecznie dzi☎kujemy. 

Nasza dzia✠alno✡☛ ma charakter niedochodowy. Koszty wykupienia czasu 

antenowego w Radiu CCM pokrywa Parafia Ewangelicko☞Augsburska

w Gliwicach ☞ koszty produkcji programu ponosimy wspólnie ☞ gliwicka

parafia i Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzi✌gielowie ☞ nasz partner pro☞

jektu. Nagrania realizowane s✍ w studiu parafialnym w Gliwicach oraz 

w studiu CME w Dzi✌gielowie. Mo✎na nas s✠ucha☛ w eterze na falach Biel-

sko 97,6 FM / Cieszyn 90,5 FM / Gliwice 93,4 FM / O✡wi✌cim 94,9

FM / Ustro✏107,1 FM oraz w internecie.

Serdecznie zapraszamy
na spotkania Klubu Aktywnego Se☞

niora, które odbywaj✍ si✌ w ka✑d✒ 

trzeci✒ sobot✓ miesi✒ca o godzinie

10.00 w sali parafialnej przy ul. Ja☞

giello✏skiej 19A w Gliwicach.
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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 

osoby pokrzywdzone ró✝nymi 
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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 

przez przest✂pstwem (art. 49 § 

1 kpk).  Wszelkie dzia☛ania za 

pokrzywdzone 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✍ 17.00 tel. 518 135 318
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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 para-
fialnego dotycz✆cy zasad op✝acania sk✝adek ko✡cielnych. Jednocze✡nie 
przypominamy, ☎e pe✝noprawny udzia✝ np. w wyborach do rady para-
fialnej lub jakichkolwiek g✝osowaniach podczas zgromadze☛ parafial-
nych maj✆ osoby, które znajduj✆ si☞ na li✡cie parafialnej, czyli s✆ cz✝on-
kami parafii pod wzgl☞dem formalnym, na co sk✝ada si☞ równie☎ op✝a-
cenie sk✝adki ko✡cielnej. 

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. 

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

w naszej Parafii jak i poza ni✡, jest szereg osób, które potrzebuj✡ szersze-

go wsparcia spo☛ecznego. Chcemy te☞ pomaga✌ sobie nawzajem. Po dru-

gie: Parafia potrzebuje naszego dzia✍ania i zaanga☞owania .

Og✎oszenia

WOLNE POKOJEW PARAFIALNYM AKADEMIKU
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kancelari✡ parafialn✡.

WIATA GARA✏OWA DO WYNAJ✑CIA
Parafia Ewangelicko✒Augsburska w Gliwicach posiada wiat✓ gara✔ow✡ do 

wynaj✓cia, przy parkingu na ulicy Jana Paw☛a II.  Informacji udziela 

administrator parafii ✒ Agata Ni✔ankowska 601 780 702. 

Redakcja Informatora Parafialnego zaprasza do wspó✕pracy 

osoby ch✖tne do wspó✗tworzenia naszego miesi✖cznika.

Pól do dzia✕ania jest wiele! Je✘li chcesz do nas do✕✙czy✚, napisz 

wiadomo✘✚ na adres: ip.gliwice@gmail.com. Zapraszamy!



PLAN NABO�E✁STW

DZIE✂ ✄☎B✆DY PYSKOWICE GLIWICE ✝ERNIKI

11.10
19. Niedziela po

Trójcy ✞w. 
9.30 8.00

11.00
Jubileusz ETE

18.10
20. Niedziela po

Trójcy ✞w. 
8.00 9.30 11.00 13.00

25.10
21. Niedziela po

Trójcy ✞w. 
9.30 8.00 11.00

01.11
22. Niedziela po

Trójcy ✞w. 
Pam. Umar✟ych

8.00 9.30 11.00

08.11
3 Niedz. przed

ko✠cem roku k.
9.30 8.00 11.00 13.00

15.11
Przedost. Niedz.
przed ko✠cem 

roku.k.

8.00 9.30 11.00

Herbatka ParafialnaKomunia ✡wi☛ta Szkó☞ka Niedzielna

PLANY NA NAJBLI�SZY MIESI✌C 

DATA GODZ. WYDARZENIE MIEJSCE

11.10 Od 11.00 Jubileusz 20✍lecia
Szkó✎ ETE Ko✏ció✎ Zbawiciela i Szko✎y ETE

16.10 18.00 Koncert Michele Clau✍
de i grupa Aromates

Centrum Edukacji i Biznesu Górno-
✑l✒ska Agencja Przedsi✓biorczo✑ci 
i Rozwoju

17.10 9.00 Konferencja dla rodzi✍
ców SP ETE, ul. Franciszka✔ska 5

17.10 10.00 Klub Aktywnego Se✍
niora

Sala parafialna, ul. Jagiello✔ska 
19a

31.10 18.00 Koncert Reformacyjny Ko✏ció✎ Zbawiciela Gliwice


