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S�owo od Duszpasterza

Umi✁owani, budujcie siebie sa-
mych w oparciu o naj✂wi✄tsz☎ 
wiar✄ wasz☎, módlcie si✄ w Du-
chu ✆wi✄tym. Zachowajcie sie-
bie samych w mi✁o✂ci Bo✝ej, 
oczekuj☎c mi✁osierdzia Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, ku
✝yciu wiecznemu. Dla jednych,
którzy maj✞ w✞tpliwo✟ci, 
miejcie lito✟✠, wyrywaj☎c ich 
z ognia, ratujcie ich; dla dru✡
gich miejcie lito✂☛ po✁☎czon☎ z 
obaw☎, maj☎c odraz✄ nawet do 
szaty skalanej przez cia✁o.  

Jud 20☞23
Drodzy Parafianie z Gliwic

i Pyskowic!

Ten ma✁o znany fragment S✁o-

wa Bo✝ego z Listu Judy jest ha-

s✁em miesi☎ca listopada. S✁y-

szymy w nim wezwanie do bu✡
dowania si✄, do modlenia si✄ 

w Duchu ✆wi✄tym, wreszcie do 

oczekiwania na Chrystusa.

W tym  budowaniu si✄ i wycze-

kiwaniu mamy tak✝e by☛ 

uwra✝liwieni na tych, którzy 

maj☎ w☎tpliwo✂ci, na tych któ-

rzy nie s✁uchaj☎ wskaza✌ Bo-

✝ych. Tak, mamy okazywa☛ im 

mi✁osierdzie/lito✂☛. Nie ozna-

cza to dla mnie w ✝adnym wy-

padku wsparcia w lekcewa✝e-

niu Bo✝ych zasad, ale jak jest 

napisane dalej w naszym tek✡
✂cie, mamy wyrywa☛ ich 

z ognia, ratowa☛… Wiemy, ✝e 

nikogo na si✁✄ nie zdo✁amy 

przyprowadzi☛ do Chrystusa 

i pod Jego S✁owo, jednak mo✝e-

my nieustannie wskazywa☛ na 

S✁owo i Bo✝e zasady, skupiaj☎c 

si✄ na dawaniu pozytywnego 

✂wiadectwa wiary, a nie szuka-

niu obmowy czy pot✄pienia. 

I znowu nasuwa si✄ pytanie: 

Jak sk✁ada☛ ✂wiadectwo 

w ✂wiecie, który jest bardzo 

liberalny i nie liczy si✄ cz✄sto 

z Bo✝ym S✁owem…? A mo✝e 

w✁a✂nie ✂ciga☛ z✁o, pot✄pia☛ 

wszystko i wszystkich, wresz✡
cie odci☎☛ si✄ od grzesznego 

Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii

w Gliwicach i Pyskowicach

S✍owo od 
Duszpasterza
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S�owo od Duszpasterza

✁wiata i z pogard✂ patrze✄ na 

to, co dzieje si☎ na ✁wiecie… 

Tak mo✆e by✝oby ✝atwiej…? 

Gdzie jednak chrze✁cija✞skie 

bycie sol✂…?

Tu powstaje pytanie: Jak✂ rol☎ 

ma pe✝ni✄ Ko✁ció✝ w dzisiej-

szych czasach? A no w✝a✁nie 

ma by✄ po prostu Ko✁cio✝em, 

który wiernie pilnuje Bo✆ych 

zasad, ma by✄ miejscem, gdzie 

zwiastuje si☎ wiernie i czysto 

S✝owo Bo✆e oraz sprawuje sa-

kramenty, wreszcie ma by✄ 

miejscem, które przygarnia, 

wybacza, ale te✆ napomina, 

karci, gromi i wskazuje grzech,

nie pot☎piaj✂c grzesznika. Je✁li 

zatem dumnie i szumnie mówi-

my, ✆e: Ko✁ció✝ to ludzie!, to 

ci✂✆y na nas odpowiedzialno✁✄, 

by pomimo zmian na ✁wiecie, 

które dotykaj✂ niestety tak✆e 

warto✁ci moralnych, trzyma✄ 

biblijny kurs i nie da✄ si☎ po-

rwa✄ nowym trendom i pomy-

s✝om, które zdecydowanie sta-

raj✂ si☎ chwia✄ Bo✆ymi zasada-

mi. Wielk✂ i trudn✂ sztuk✂ 

w dzisiejszym ✁wiecie jest trzy-

ma✄ si☎ biblijnych zasad, i✁✄ 

pod pr✂d i czasem, a mo✆e na-

wet cz☎sto, wychodzi✄ 

w oczach ✁wiata na zacofanego 

dziwaka… Jednak temu, kto jest 

wierny S✝owu, obiecana zosta✝a 

nagroda – ✆ycie wieczne. Nie 

zapominajmy zatem o tym, co

jest najwa✆niejsze w naszym

✆yciu! W Informatorze podej-

mujemy trudny temat, zwi✂za-

ny z ma✝✆e✞stwem i rozwodem. 

W dobie kryzysu rodziny, chce✟

my stale mówi✄ o warto✁ci ma✝-

✆e✞stwa w Bo✆ych oczach, 

o tym niesamowitym zwi✂zku 

kobiety z m☎✆czyzn✂, który 

stworzy✝ Bóg dla naszego wza-

jemnego dobra. Dlatego zach☎-

cam do lektury tekstu kazalne✟

go ks. Tymoteusza Bujoka i do

spotkania si☎ , jak co roku, na 

Uroczystej Kolacji dla Ma✝-

✆e✞stw w Hotelu Mikulski 

(szczegó✝y wewn✂trz numeru). 

A w dbaniu o siebie nawzajem,

o przestrzeganie chrze✁cija✞-

skich zasad, b✂d✠my szczerzy 

i nie bójmy si☎ mówi✄ wprost, 

póki nie jest za pó✠no…

✡ycz☎ Wam i sobie pokory 

i Bo✆ej umiej☎tno✁ci w: budo-

waniu si☎ i poprawianiu na 

wzór Chrystusa, w ratowaniu 

innych, w zachowywaniu mi✝o-

✁ci Bo✆ej, wreszcie w rozró✆-

nianiu napomnienia od krzyw✟

dz✂cej oceny czy pot☎pienia 

drugiego cz✝owieka. Uczmy si☎ 

od Pana lito✁ci i mi✝osierdzia 

dla grzesznika, ale te✆ zdecydo-

wanej odrazy dla grzechu.

Z modlitw☛ 
oWas wszystkich

ks. Andrzej Wójcik
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Panie, dzi�kuj� Ci za to, ✁e Ty jeste✂ Panem wszystkiego

Spraw dobrych, jak i tych trudnych

Dzi�kuj� za ✂wiadomo✂✄  tego, ✁e Ty nad wszystkim panujesz

☎e jeste✂ w stanie da✄ nadziej�

Wtedy, gdy z racjonalnego punktu widzenia

Nie mo✁e jej ju✁ by✄

I nie ma prawa ona istnie✄

Dzi�kuj� za to, ✁e Ty przemieniasz smutek w rado✂✄

✆zy bezsilno✂ci w ✝zy wzruszenia

Dzi�kuj�, ✁e dzi�ki Tobie mog� mie✄ ✂wiadomo✂✄

☎e Ty jeste✂ wi�kszy ponad ludzkie rozumienie

I ✁e masz sw✞ piecz� nad swoimi dzie✄mi

Dzi�ki Tobie mog� bez obaw  powiedzie✄, ✁e czego✂ nie wiem

☎e nie umiem czego✂ wyt✝umaczy✄…

Ale nie mam wcale potrzeby wszechwiedzy i wszechmocy

I  nie czuj� si� w tym wszystkim bezradna

Bo mog� mówi✄, ✁e jeste✂ Ty, Ojcze

Który dzia✝asz, który kochasz

Który daje swoim dzieciom tylko dobre rzeczy

I który nigdy nie przed✝o✁y przed nas sprawy trudniejszej

Ni✁ ta, któr✞ jeste✂my w stanie przyj✞✄, znie✂✄, zaakceptowa✄…

Dzi�kuj�, za to wszechogarniaj✞ce uczucie

☎e nigdy nie zostawisz mnie samej

Gdy ja nie wiem, co powiedzie✄
I ✁e mog� mówi✄ o Tobie i do Ciebie

A przez to innym nie✂✄ pe✝n✞ pokoju nadziej�

Dzi�kuj�, ✁e gdy kto✂ w ✝zach mówi: pomó✁!

Mog� przyj✂✄ do Ciebie i w modlitwie

Powierzy✄ kompletnie wszystko

Dzi�kuj�, bo bez Ciebie straci✝abym sens

Bo bez Ciebie ✁y✝abym jak bez ✟wiat✝a

Bo bez Ciebie nic nie by✝oby takie, jak jest

Bo bez Ciebie nie by✝oby nadziei wbrew nadziei

Dzi�kuj�! 

Ju
sty

n
a
M
in
k
in
a

Poezja
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Humor z Befk�

✁ Humor z befk✂

Dyrygent chóru ko✄cielnego mówi przy kawie do swoich znajo-

mych: „Moja córka przesz☎a w☎a✄nie mutacj✆!” Ci na to z u✄mie-

chem: „Wkr✆casz nas, dziewczyny przecie✝ nie przechodz✞ muta-

cji.” Na to kantor: „Ale✝ tak, moja córka przesz☎a. Najpierw da☎a 

kosza tenorowi, a teraz chodzi z barytonem.”

Katechetka nie mo✝e przeprowadzi✟ zaj✆✟, bo ma☎a Renia ci✞gle 

przeszkadza w prowadzeniu lekcji. W swojej bezradno✄ci nauczy-

cielka daje dziewczynce list do jej rodziców, w którym pisze: 

„Pa✠stwa córka za du✝o gada na lekcji!” Kiedy ojciec dosta☎ kartk✆ 

i mia☎ j✞ podpisa✟, zmarszczy☎ czo☎o i napisa☎: „Musia☎a by Pani naj-

pierw pozna✟ jej matk✆. Z szacunkiem Jan Kowalski.” 

Do pewnej parafii skierowano nowego praktykanta. Przy pierw✡
szym spotkaniu z proboszczem, prze☎o✝ony pyta: „Czy jest Pan 

w☎a✄ciwie ✝onaty?” „Nie”, odpowiada nowy, „ale mimo wszystko 

robi✆ to, co mi si✆ ka✝e.”

Grupa ameryka✠skich ✝o☎nierzy odbywa ✟wiczenia NATO w Szwe-

cji. Niektórzy ✝o☎nierze bior✞ udzia☎ w niedzielnym nabo✝e✠stwie 

mimo tego, ✝e nie znaj✞ ani s☎owa po szwedzku.  W pewnym mo-

mencie m✆✝czyzna w ☎awce przed nimi wstaje, wi✆c oni czyni✞ po-

dobnie, bo my✄l✞, ✝e nabo✝e✠stwo si✆ sko✠czy☎o i chc✞ wyj✄✟ z ko-✄cio☎a. Kiedy wstali ca☎y ko✄ció☎ wybuchn✞☎ ✄miechem. Zapytali 

wi✆c ksi✆dza, co to ma znaczy✟. Na to ten, nie mog✞c powstrzyma✟ ✄miechu odpowiedzia☎: „W☎a✄nie mieli✄my zacz✞✟ chrzest dziecka 

i poprosi☎em ojca o powstanie.”  

Zebra☛ i opracowa☛: xwf
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II Rocznica powstania

Chrze�cija✁skiej Telewizji Internetowej

W listopadzie ✂wi✄tujemy II 

rocznic✄ powstania Chrze✂ci-

ja☎skiej Telewizji Interneto-

wej, która tworzona jest 

wspólnie z parafi✆ ewangelic-

k✆ w Bytomiu✝Miechowicach.

Od listopada 2013 roku, co

tydzie☎, pojawiaj✆ si✄ ró✞nego 

rodzaju materia✟y, a przede 

wszystkim filmy, których ce-

lem jest wprowadzenie widza

w niedzieln✆ tematyk✄ nabo-

✞e☎stwa oraz zaproszenie do 

wspólnego pochylenia si✄ nad 

tekstem biblijnym w ko✂ciele. 

W nagraniach bior✆ udzia✟ du-

chowni obu parafii oraz zapra✝
szani do nagra☎ duchowni 

z innych ewangelickich parafii.

Serdecznie zapraszamy do

ogl✆dania oraz subskrypcji ka-

na✟u Chrze✂cija☎skiej Telewizji 

Internetowej.

ChTI
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Radio Katowice, Po prostu,

1 listopada 2015r.

Naucz nas liczy� dni nasze, 
aby✁my posiedli m✂dre ser-

ce!

Ps 90,12

Dzisiejszy dzie✄ sk☎ania nas do 

zatrzymania si✆ i zamy✝lenia 

nad przemijaniem i umiera✞

niem. Charakterystyczny sze✞

lest li✝ci, zapach pal✟cych si✆ 

zniczy na grobach, wreszcie

wpatrzone w dal zamy✝lone, 

czasem rozmodlone spojrzenia

sprawiaj✟, ✠e nie do ko✄ca 

umiemy si✆ odnale✡☛ w tym 

wszystkim ze swoimi emocja✞

mi. Bo z jednej strony towarzy✞

szy nam smutek, ✠al, no bo 

przecie✠ odwiedzamy, czasem 

tylko raz w roku groby naszych

bliskich, którzy byli w✝ród nas, 

ale od nas odeszli, z drugiej

strony gdzie✝ pomi✆dzy tym 

wszystkim chrze✝cija✄ska na-

dzieja, ✠e przecie✠, ci co ode-

szli, odeszli do Bo✠ej wieczno-

✝ci, do lepszego ✝wiata… Ten 

pierwszo listopadowy dzie✄ 

sk☎ania nas do przymusowych 

rekolekcji i zastanowienia si✆ 

nad naszym przemijaniem

i naszym odchodzeniem. Cz✆-

sto mam wra✠enie, ✠e ☎zy które 

spadaj✟ z naszych powiek pod-

czas pogrzebów, to ☎zy nad na-

mi samymi. P☎aczemy, bo ✠e-

gnamy, p☎aczemy, bo zostaje-

my sami, p☎aczemy w obliczu 

nowej nieznanej rzeczywisto✞

✝ci, która przera✠aj✟co rysuje 

si✆ nad nami, wreszcie p☎acze-

my, bo nie jeste✝my gotowi na 

swoje odej✝cie… Psalmista pro-

si Boga, by naucza☎ nas liczy☛ 

nasze dni… Co to znaczy? Mo✠e 

to dziwne, ale ilekro☛ staj✆ na 

cmentarnej ziemi, zastana✞

wiam si✆ ile tych dni jeszcze mi 

zosta☎o i w jaki sposób przyj-

dzie mi odchodzi☛ z tego ✝wia-

ta... Przecie✠ rozwa✠aj✟c S☎owo 

Bo✠e, powinienem mie☛ przed 

Rozwa☞anie

O liczeniu dni

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii w Gliwicach

i Pyskowicach
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oczami Bo�a wspania✁✂, wiecz-

no✄☎! Powinienem si✆ cieszy☎, 

bo id✆ na spotkanie ze Zbawi-

cielem… Jednak to, co chyba 

nas trzyma tu na ziemi, to nie

bogactwa, nie ludzie i relacje,

ale chyba fakt, �e nie potrafimy 

sobie poradzi☎ z naszym prze-

mijaniem i obumieraniem. Tak

jak po zielonkawej wio✄nie, 

gor✂cym lecie, przychodzi je-

sie✝, a potem zima, tak prze-

cie� i nasze �ycie kiedy✄ doj-

dzie do tego momentu. M✂dre 

serce, o którym mówi psalmi-

sta, to serce pogodzone z rze✞

czywisto✄ci✂ przemijania, ser-

ce przygotowane na spotkanie

z Panem �ycia i ✄mierci – Jezu✞

sem Chrystusem, Bogiem, któ-

ry jest celem i nadziej✂, to go-

dzenie si✆ ze swoimi ograni-

czeniami, godzenie si✆ z prze-

mijaniem i zaakceptowanie

faktu jakim jest ✄mier☎… Cz✆-

sto to wszystko utrudnia nam

�ycie pe✁ni✂ �ycia i powoduje 

zgorzknienie. Ale czy nie war✞

to, w✁a✄nie za Psalmist✂ prosi☎ 

Boga o m✂dro✄☎, by tak przeli-

czy☎ �ycie, by tak �y☎, �eby je✄li 

Bóg da, u jego kresu stwierdzi☎ 

– Bo�e id✆ do ciebie spe✁niony, 

szcz✆✄liwy albo jak u Hioba 

syty dni, i Panie oczekuje jesz✞

cze wi✆cej od Ciebie, bo mam 

nadziej✆ zmartwychwstania 

i nowego �ycia, które mi przy-

gotowa✁e✄... 

✟ycz✆ Wszystkim, szczególnie 

tym, którzy niedawno stracili 

swoich bliskich i zmagaj✂ si✆ 

ze swoj✂ �a✁ob✂, by w ten dzi-

siejszy, trudny, refleksyjny

dzie✝, wspominanie tych, któ-

rzy odeszli, by✁o czym✄ wi✆cej 

ni� tylko symboliczne zapale-

nie ✄wiecy, �ycz✆ by mo�e w✁a-

✄nie dzisiaj zmierzy☎ si✆ ze 

swoim liczeniem dni �ycia…

Wreszcie pami✆tajmy te�, pod-

czas tego liczenia swoich dni,

na s✁owa Aposto✁a Paw✁a, �e to 

co widzialne jest doczesne, a to

co niewidzialne jest wieczne…

Niech Bóg Was b✁ogos✁awi!

Amen.

Rozwa✠anie
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Temat miesi�ca

Rozwód

ks. Tymoteusz Bujok
Wikariusz Parafii w Gliwicach

i Pyskowicach

I przyst✁piwszy faryzeusze 
pytali go, kusz✁c: Czy wolno 
m✂✄owi rozwie☎✆ si✂ z ✄on✁? 
A On odpowiadaj✁c, rzek✝ im: 
Co wam nakaza✝ Moj✄esz? 
Oni na to: Moj✄esz pozwoli✝ 
napisa✆ list rozwodowy i od-
dali✆ j✁. A Jezus im rzek✝: 
Z powodu zatwardzia✝o☎ci 
serca waszego napisa✝ wam 
to przykazanie. Ale od po✞
cz✁tku stworzenia uczyni✝ 
ich Bóg m✟✠czyzn✡ i kobiet✡. 
Dlatego opu☛ci cz☞owiek ojca 
swego oraz matk✟ i po☞✡czy 

si✟ z ✠on✡ swoj✡. I b✟d✡ ci 
dwoje jednym cia☞em. A tak 
ju✠ nie s✡ dwoje, lecz jedno 

cia☞o. Co tedy Bóg z☞✡czy☞, 
cz☞owiek niechaj nie 
roz☞✡cza.

Mk 10,2✞9

Tekst z Ewangelii Marka wy✌

wo✍uje bardzo trudny, by✎ mo-

✏e bolesny, ale wa✏ny temat ✌

ma✍✏e✑stwo i rozwód. Zastana-

wia✍em si✒, czy gdyby taki w✍a-

✓nie tekst kazalny nie zosta✍ 

wyznaczony na t✒ niedziel✒, 

podj✔✍bym si✒ tego tematu 

z w✍asnej nieprzymuszonej wo-

li. My✓l✒, ✏e nie. My✓l✒, ✏e wy-

bra✍bym co✓ ✍atwiejszego. Jed-

nak w ✓wietle tego, co mówi✔ 

specjali✓ci i obserwatorzy, 

w ✓wietle kryzysu rodziny 

i ma✍✏e✑stwa, o którym coraz 

cz✒✓ciej si✒ s✍yszy, warto ten 

temat poruszy✎. Bo✏e S✍owo 

nigdy nie chce dzia✍a✎ na nasz✔ 

niekorzy✓✎, ale chce inspirowa✎ 

nas do zmiany naszego my✓le-

nia, podej✓cia. Przyjrzyjmy si✒ 

temu, co na temat ma✍✏e✑stwa 

(i rozwodu) mówi Bóg.

Sprawa numer jeden. Kiedy

nagrywali✓my materia✍ do 

Chrze✓cija✑skiej Telewizji In-

ternetowej Pani S✒dzia, która 

przyjmowa✍a nas w S✔dzie 

Okr✒gowym powiedzia✍a, ✏e 

rozwody „produkowane s✔ ta-

✓mowo”. Przeprowadza si✒ jed-

n✔ spraw✒ rozwodow✔ za dru-
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g✁. S✂dziowie pracuj✁ od rana 

do wieczora. Oczywi✄cie nie 

tylko dzisiaj, ale tak☎e w cza-

sach Jezusa ma✆☎e✝stwa prze-

chodzi✆y ro☎ne trudno✄ci. Fary-

zeusze zadaj✁ Jezusowi pytanie 

bardzo wa☎ne dla nich samych, 

ale wa☎ne tak☎e dla nas. Czy 

wolno m✂☎owi rozwie✄✞ si✂ 

z ☎on✁? Sprawa jest jednak bar-

dziej skomplikowana, ni☎ si✂ 

wydaje. Dlatego, ☎e faryzeusze 

byli odwiecznymi wrogami Je✟

zusa. Odk✁d Jezus rozpocz✁✆ 

swoj✁ publiczn✁ dzia✆alno✄✞, 

Faryzeusze wyst✂powali prze-

ciwko Niemu, szukali sposobu,

aby Go wyeliminowa✞ z ☎ycia 

publicznego i tym samym po✟

zby✞ si✂ konkurencji. W trzecim 

rozdziali Ewangelii Marka, mo✟

☎emy przeczyta✞, ☎e faryzeusze 

konsultowali si✂ z przedstawi-

cielami w✆adzy ✄wieckiej, w jaki 

sposób zabi✞ Jezusa. Próbowali 

ró☎nych sposobów. Niestety 

pytanie, które zadaj✁ (czy wol-

no si✂ rozwie✄✞?) jest jednym 

ze sposobów na zabicie Jezusa. 

To pytanie jest dobrane i skon✟

struowane w sposób bardzo 

wyrachowany i przemy✄lany. 

Jezus znajduje si✂ na terenie, 

który by✆ nazywany Pere✁. Pe-

rea by✆a zarz✁dzana przez He-

roda Antypasa. W Ewangelii

Marka poznajemy histori✂ tego 

w✆adcy. Herod Antypas bardzo 

chcia✆ po✄lubi✞ ☎on✂ swojego 

brata. Przeciwko takiemu za✟
chowaniu wyst✁pi✆ Jan Chrzci-

ciel. Herod podporz✁dkowa✆ si✂ 

Janowi, poniewa☎ lud uwa☎a✆ 

Jana za proroka (w✆adca ba✆ si✂ 

rozruchów). Historia potoczy✆a 

si✂ jednak tak, ☎e pewnego dnia 

córka kobiety, z któr✁ Herod 

chcia✆ si✂ o☎eni✞, ta✝czy✆a przed 

Herodem i ten taniec bardzo

spodoba✆ si✂ w✆adcy. Herod 

obieca✆ m✆odej dziewczynie, ☎e 

spe✆ni ka☎de jej ☎yczenia. Tan-

cerka skonsultowa✆a pro✄b✂ 

z matk✁ i za☎yczy✆a sobie od 

Heroda g✆owy Jana Chrzciciela 

na tacy. Herod nie mia✠ wyj✡cia. 

Musia✠ ✡ci☛☞ Jana i tym samym 

pozby✠ si✌ przeszkody, która 

sta✠a mu na drodze do ma✠✍e✎-

stwa z Herodiad☛. Jan Chrzciciel 

zap✠aci✠ g✠ow☛ za swój konser-

watywny pogl☛d w kwestii ma✠-

✍e✎stwa i rozwodu.

Faryzeusze, kiedy zadaj✁ Jezu-

sowi pytanie, czy wolno m✂☎o-

wi rozwie✄✞ si✂ z ☎on✁, dosko-

nale znaj✁ t✂ sytuacj✂ i wiedz✁, 

jak✁ wag✂ ma odpowied✏ Jezu-

sa w miejscu, na którym si✂ 

znajduj✁. To pytanie jest pro-

wokacj✁ do ujawnienie si✂ 

z pogl✁dem, za który Jezus 

móg✆ zap✆aci✞ ☎yciem. Ze strony 
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faryzeuszy takie zachowanie

by✁o bardzo perfidne. 

Mimo, ✂e faryzeusze zadali 

bardzo trafne i wa✂ne pytanie. 

Mimo, ✂e odpowied✄ na to py-

tanie jest bardzo istotna, fary☎

zeusze nie byli t✆ odpowiedzi✆ 

zainteresowani. Oni byli zain☎

teresowani osi✆ganiem w✁a-

snych celów. Nauka Jezusa ich 

nie interesowa✁a. Co z tego, ✂e 

postawili trafne pytanie, skoro

byli zamkni✝ci na odpowied✄.

Dzisiaj musimy spyta✞ samych 

siebie: Z jakim nastawieniem

przychodzimy do Boga? Z ja☎
kim nastawieniem zadajemy

mu pytania? Z jakim nastawie☎
niem s✁uchamy Jego S✁owa, 

czytamy Bibli✝?  Czy to jest 

nastawienie faryzeusza, który 

zadaje pytanie, ale doskonale

zna odpowied✄? A mo✂e to jest 

nastawienie pe✁ne otwarto✟ci 

na odpowied✄, której  Bóg 

udzieli. Otwarto✟ci pomimo, ✂e 

odpowied✄ mo✂e uderzy✞ 

w nasze zachowanie, pogl✆dy, 

postaw✝.

Bardzo wa✂ne jest, aby s✁ucha✞ 

Bo✂ych odpowiedzi i wej✟✞ 

z Nim w dialog. Jakie jest Two☎

je nastawienie? To pytanie jest

istotne, poniewa✂ w kolejnych 

wierszach b✝dziemy analizo-

wali odpowied✄ Jezusa na py-

tanie, czy mo✂na si✝ rozwie✟✞.

Sprawa numer dwa. Jezus od☎
powiadaj✆c faryzeuszom zada-

je im kontrpytanie: Co wam

nakaza✁ Moj✂esz? Oczywi✟cie 

Jezus nie mia✁ na my✟li pogl✆-

dów Moj✂esza, ale nawi✆zuje 

do Pisma, do Prawa, a wi✝c do 

czego✟, co mia✁o bosk✆ rang✝. 

I faryzeusze odpowiadaj✆: Moj-

✂esz pozwoli✁ na da✞ list roz-

wodowy kobiecie i oddali✞ j✆. 

W Pi✝cioksi✝gu (5 M✂ 24,1) 

znajduje si✝ przepis, który mó-

wi o li✟cie rozwodowym, ale 

okazuje si✝, ✂e ju✂ w tamtych 

czasach ten przepis by✁ bardzo 

nadu✂ywany. Ludzie rozwodzi-

li si✝ z powodów bardzo b✁a-

hych, na przyk✁ad: kiedy ko-

bieta chodzi✁a z rozpuszczony-

mi w✁osami, m✝✂czyzna mia✁ 

wystarczaj✆cy powód, by j✆ 

oddali✞. Kiedy z jakiego✟ po-

wodu suknia kobiety unios✁a 

si✝ tak, ✂e osoby postronne 

zobaczy✁y jej nagie kostki, 

m✝✂czyzna móg✁ wr✝czy✞ jej 

list rozwodowy. Do rozwodu

mog✁o doj✟✞ nawet wówczas, 

gdy posi✁ek przygotowywany 

przez kobiet✝ zosta✁ przypalo-

ny, albo zwyczajnie nie smako☎

wa✁ m✝✂owi. To s✆ przyk✁ady, 

które wskazuj✆ na nadu✂ywa-

nie i wypaczenie Prawa.

Jezus mówi ponadto, ✂e list 

rozwodowy zosta✁ ustanowio-

ny z konkretnego powodu ☎ ze
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wzgl✁du na zatwardzia✂o✄☎ 

ludzkich serc. T✆ zatwardzia-

✂o✄ci✆ dotkni✁ci s✆ wszyscy, 

nie tylko Ci, którzy chc✆ si✁ 

pobra☎, nie tylko Ci, którzy s✆ 

w zwi✆zku, czy rozwi✆zali 

zwi✆zek ma✂✝e✞ski. Zatwar-

dzia✂o✄☎ serca dotyczy ka✝de-

go cz✂owieka. Ka✝dy cz✂owiek 

ma wad✁ serca ✟ sklerokardi✠.

Sklerokardia to greckie s✂owo, 

które sk✂ada si✁ z dwóch wyra-

zów. Kardia ✟ serce i skleros ✟

zatwardzia✂y, suchy, uparty, 

szorstki, wyschni✁ty, nieczu✂y. 

Mówi✆c bardziej obrazowo, 

skleros to pewna twardo✄☎, 

która powsta✂a w wyniku bra-

ku balsamu, olejku lub innego

sposobu nawil✝ania. Je✄li zie-

mia by✂a skleros, to znaczy, ✝e 

by✂a stwardnia✂a i nie nadawa-

✂a si✁ pod zasiew. Fizycznie 

niemo✝liwe by✂o, aby cokol-

wiek w ni✆ wbi☎. 

Jezus mówi, ✝e ta twardo✄☎ 

dotyczy naszych serc. Odrzu✟

cacie Bo✝e nawil✝enie, a to 

prowadzi do postawy bycia

niepos✂usznym, do rebelii. 

Oznacza to, ✝e potrzebujemy 

pomocy kardiologa, który 

zdiagnozuje chorob✁ i zapro-

ponuje sposób leczenia, bez 

wzgl✁du na stan cywilny, 

w który si✁ znajdujemy. 

Jezus dalej odpowiada na pyta✟

nie faryzeuszy. Równie✝ cytuje 

Pismo ✡wi✁te, ale inne frag-

menty. Dlatego, ✝e chce w po-

zytywny sposób scharaktery-

zowa☎ ma✂✝e✞stwo. Spójrzmy 

na kilka szczególnie podkre-

✄lanych przez Jezusa cech ma✂-

✝e✞stwa.

Po pierwsze Jezus nawi✆zuje 

do samego pocz✆tku i mówi, ✝e 

Bóg stworzy✂ jedn✆ kobiet✁ 

i jednego m✁✝czyzn✁ po✂✆czy✂ 

ich razem tworz✆c zwi✆zek.

Po drugie Jezus pokazuje, ✝e 

ten zwi✆zek jest siln✆ uni✆. 

Unia ta charakteryzuje si✁ tym, 

✝e dzieci opuszczaj✆ dom ro-

dzinny i przenosz✆ punk ci✁✝-

ko✄ci  z relacji dziecko✟rodzi☎ 

na relacj✁ m✆✝✟✝ona. Nie cho-

dzi o zerwanie relacji z rodzi✟

cami, ale o to, ✝e relacja ma✂-

✝e✞ska staje si✁ wa✝niejsze, ni✝ 

inne relacje z lud☛mi.

Po trzecie Jezus mówi, ✝e tych 

dwoje jest jednym cia✂em. 

I tutaj pojawia si✁ greckie s✂o-

wo, które odnosi si✁ do proce-

su klejenia. Wyobra☛my sobie 

dwie kartki papieru, które 

smarujemy klejem i sklejamy

ze sob✆. Czy rozerwanie tych 

kartek jest mo✝liwe? My✄l✁, ✝e 

tak, ale te kartki nie b✁d✆ wy-

gl✆da✂y tak, jak przed skleje-

niem. Rozerwanie jedno☞ci 
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ma�✁e✂skiej zawsze wi✄✁e si☎ ze 

zniszczeniem. Psychologia mó-

wi, ✁e rozwód jest zawsze po-

ra✁k✄. Bez wzgl☎du w jak ugodo-

wych warunkach si☎ odby� i czy 

orzekano o winie. To rozerwanie

powoduje zniszczenie.

Po czwarte Jezus mówi: co Bóg 

z✆✝czy✆, cz✆owiek niechaj nie 

roz✆✝cza. Zastanawia✆em si✞, 

kiedy dochodzi do tego z✆✝cze-

nia. Czy jeste✟my w stanie 

wskaza✠ konkretny moment? 

Czy to si✞ dzieje podczas ✟lubo-

wania przed o✆tarzem? Czy to 

si✞ dzieje w Urz✞dzie Stanu Cy-

wilnego? Trudno odpowiedzie✠ 

na to pytanie. Jednak wniosek

ze s✆ów Jezusa jest konkretny. 

Ma✆✡e☛stwo w jaki✟ sposób jest 

dzie✆em Boga. On zaplanowa✆ 

i zaprojektowa✆ ma✆✡e☛stwo 

i w dalszym ci✝gu to tego po✆✝-

czenia chce si✞ przyznawa✠ i je 

b✆ogos✆awi✠. 

Podsumowuj✝c. Jezus nie odpo-

wiada wprost na pytanie fary☞

zeuszy. Nie odpowiada tak lub

nie. Ale zach✞ca do refleksji na 

tym, czym jest ma✆✡e☛stwo, jak 

powinno wygl✝da✠.

Sprawa numer trzy. Nauczanie

Jezusa jest bardzo radykalne

i surowe. S✆owa Jezus w kwestii 

ma✆✡e☛stwa i rozwodu s✝ bar-

dzo kategoryczne. Jezus stoi

bardzo wyra✌nie na stanowisku 

nierozerwalno✟ci zwi✝zku ma✆-

✡e☛skiego. Co w takim razie 

z osobami rozwiedzionymi?

Czy mog✝ nale✡e✠ do Ko✟cio✆a? 

W jaki sposób wzgl✞dem nich 

post✞powa✠? Czy mog✝ o sobie 

mówi✠, ✡e s✝ na✟ladowcami 

Jezusa?

Zauwa✡my, ✡e tamat ma✆✡e☛-

stwa i rozwodu w Ewangeliach

synoptycznych pojawia si✞ 

przewa✡nie w kontek✟cie pole-

miki z faryzeuszami, a wi✞c od-

wiecznymi wrogami Jezusa.

Polemika to co✟ zupe✆nie inne-

go, ni✡ rozmowa duszpasterska. 

Jezus radykalizuje prawo i stoi

na stanowisku nierozerwalno☞

✟ci ma✆✡e☛stwa, ale inaczej roz-

mawia z faryzeuszami, a inaczej

z Samarytank✝ przy studni, któ-

ra prawdopodobnie by✆a pi✞-

ciokrotnie rozwiedziona,

a m✞✡czyzna z którym ✡y✆a 

w momencie rozmowy z Jezu☞

sem nawet nie by✆ jej m✞✡em. 

Czy Jezus j✝ przekre✟li✆? Czy 

powiedzia✆ jej: „Jeste✟ po roz-

wodzie, nie rozmawiam z To☞

b✝!”? Czy j✝ os✝dzi✆ i powie-

dzia✆, ✡e jest najwi✞ksz✝ grzesz-

nic✝ na ✟wiecie? Jezus j✝ spro-

wokowa✆ do wyznania, do na-

zwania rzeczy po imieniu, do

okre✟lenia swojego po✆o✡enia. 

Jezus zainspirowa✆ j✝ do wpro-

wadzania konkretnych zmian

Temat miesi✍ca
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w �yciu. Wiele dobrego z tej 

rozmowy wynikn✁✂o. Zach✁-

cam do lektury czwartego roz✄

dzia✂u Ewangelii Jana.

Inaczej Jezus rozmawia✂ z fary-

zeuszami, a inaczej rozmawia✂ 

z kobiet☎ przy✂apan☎ na cudzo-

✂óstwie. Faryzeusze przypro-

wadzili tak☎ kobiet✁ do Jezusa 

i powiedzieli: Moj�esz nakaza✂ 

takie kamieniowa✆, a Ty co mó-

wisz? W zasadzie Jezus nie mu✄

sia✂ nic mówi✆. Prawo okre✝la-

✂o post✁powanie jasno. Ale Je-

zus wzi☎✂ t✁ kobiet✁ w obron✁. 

Nie wypowiedzia✂ si✁ jako s✁-

dzia, nie pot✁pi✂. Inna sprawa, 

�e wcale nie powiedzia✂ jej, �e 

mo�e �y✆ tak, jak do tamtej po-

ry. Ale podszed✂ do jej sprawy 

bardzo indywidualnie. Dzisiaj

te� do ka�dego z nas chce pod-

chodzi✆ bardzo indywidualnie. 

Chce rozmawia✆ z nami bardzo 

bezpo✝rednio o naszych do-

✝wiadczeniach.

Szukaj☎c materia✂ów i ✞róde✂ 

do kazania, zajrza✂em do pra-

wa naszego Ko✝cio✂a i znala-

z✂em w Pragmatyce S✂u�bowej 

taki zapis: Ko✟ció✠ Ewangelicko

✡Augsburski w RP stoi na biblij✡

nym stanowisku nierozerwalno✡

✟ci ma☛☞e✌stwa. Tam jednak, 

gdzie ma☛☞e✌stwo uleg☛o roz✍

padowi i zosta☛o rozwiedzione 

wyrokiem S✎du, przyjmuje do 

wiadomo✏ci istniej✎cy stan 

rzeczy jako wynik ludzkiego

grzechu i zatwardzia☛o✏ci serc. 

Ko✏ció☛ nie przeprowadza po✍

st✑powania rozwodowego.

Wydaje mi si✁, �e osoby, które 

maj☎ rozwód za sob☎ nie s☎ 

z tego faktu dumne. A ju� na 

pewno nie potrzebuj☎ os☎dza-

nia. Ko✝ció✂ mi✁dzy innymi ro-

zumiem jako miejsce, do które-

go mo�na si✁ zwróci✆ i poroz-

mawia✆, poszuka✆ zrozumie-

nia, pocieszenia bez wzgl✁du 

na swoj☎ przesz✂o✝✆. Owszem, 

Ko✝ció✂ to te� miejsce, w któ-

rym trzeba nazywa✆ rzeczy po 

imieniu. Nie nagina✆ Bo�ego 

S✂owa do swoich potrzeb. Ale 

je✝li zagrodzimy ludziom do-

st✁p do Ko✝cio✂a ze wzgl✁du na 

to, co zrobili, to gdzie oni maj☎ 

pój✝✆? To dotyczy ka�dego na-

szego grzechu i zachowania.

Czy jeste✝my zainteresowani 

indywidualnym spotkaniem

z Jezusem? Czy jeste✝my zain-

teresowani rozmow☎, podczas 

której b✁dziemy musieli na-

zwa✆ rzeczy po imieniu, która 

mówi jak jest, ale podczas któ-

rej zyskujemy mo�liwo✝✆, by 

ruszy✆ do przodu, by si✁ nie 

ogl☎da✆ wstecz. Aby �y✆ pe✂ni☎ 

�ycia, do której powo✂a✂ nas 

Bóg. W Ewangelii Jana Jezus 

mówi, �e przyszed✂, aby✝my 

Temat miesi✒ca
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Listy do Koryntian
cz. 18 (2)

Ks. Andrzej Komraus

Zwiastowanie Ewangelii jest

ostrzeganiem przed nadcho�

dz✁cym gniewem Bo✂ym, jest 

wzywaniem do nawrócenia si✄, 

do przyj✄cia Bo✂ej ☎aski i mi☎o-

sierdzia, do uznania Chrystusa

Jezusa jako jedynego Pana

i Zbawiciela, do wej✆cia na no-

w✁ drog✄, do przyj✄cia godno-

✆ci i obowi✁zków dzieci Bo-

✂ych, dziedziców Bo✂ej obietni-

cy. Aposto☎ Pawe☎ doskonale o 

tym wiedzia☎ i dlatego konse-

kwentnie g☎osi☎ Ewangeli✄, 

✆wiadom osobistej odpowie-

dzialno✆ci przed Tym, który go 

powo☎a☎.

Tak wi✄c wielko✆✝ zadania 

i ogrom odpowiedzialno✆ci, to 

dwie sprawy, które sk☎oni☎y 

Aposto☎a Paw☎a do rezygnacji 

z przys☎uguj✁cych mu z racji 

wykonywanych zada✞ przywi-

lejów. Podobnie zreszt✁ post✁-

pi☎ Barnaba. Pawe☎ ogranicza☎ 

swe prawa ze wzgl✄du na do-

bro innych. Nie chcia☎, aby kto-

kolwiek móg☎ mu zarzuci✝, ✂e 

wykorzystuje sw✁ szczególn✁ 

pozycj✄. Unika☎ sytuacji, w któ-

rej dyskusje na temat korzy✆ci, 

jakie czerpie ze zwiastowania

Ewangelii, mog☎yby zak☎óci✝ 

jego dzia☎alno✆✝ misyjn✁ albo 

przyczyni✝ si✄ do zdeprecjono-

wania nauki, jak✁ przekazuje.

Dowiadujemy si✄ przy okazji, 

✂e inni Aposto☎owie i nauczy-

ciele korzystali ze wsparcia

tych, w✆ród których pracowali. 

Obok Aposto☎ów, którzy pro-

wadzili z konieczno✆ci ✂ycie 

w✄drownych nauczycieli, i któ-

rym w ich podró✂ach zwykle 

towarzyszy☎y ma☎✂onki, poja-

wiali si✄ w zborach chrze✆ci-

ja✞skich, zapewne równie✂ 

w Zborze Korynckim, inni w✄-

drowni nauczyciele, w✄drowni 

kaznodzieje, niekoniecznie

zwi✁zani z którym✆ zborem. 

Wielu by☎o takich, dla których 

Od Genesis do Apokalipsy
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wyg�aszanie kaza✁ by�o po pro-

stu ✂ród�em utrzymania 

i w miar✄ wygodnego ☎ycia. Byli 

to cz✄sto retorzy, mówcy, którzy 

potrafili mówi✆ uczenie na ka☎-

dy temat, niekoniecznie odno✝

sz✞cy si✄ do spraw najwi✄kszej 

wagi. Umieli zyska✆ uznanie s�u-

chaczy, zainteresowa✆ ich, zain-

trygowa✆, a to wszystko przyno-

si�o wymierne korzy✟ci. ✠aden 

z nich nie zha✁bi�by si✄ prac✞ 

w�asnych r✞k, a przecie☎ z takiej 

pracy utrzymywa� si✄ Pawe�. 

Trzeba jednak pami✄ta✆, ☎e Gre-

cy brzydzili si✄ prac✞ fizyczn✞, 

wolny Grek unika� takiej pracy. 

Arystoteles pisa�, ☎e wszyscy 

ludzie dziel✞ si✄ na dwie grupy –

kulturalnych, o✟wieconych oraz 

cie✟li i nosicieli wody; praca 

tych drugich mia�a s�u☎y✆ utrzy-

maniu pierwszych. Ciekawe, ☎e 

w ✟wiecie ☎ydowskim obowi✞-

zywa�a zasada, ☎e ka☎dy rabin 

powinien naucza✆ za darmo, 

a utrzymywa✆ si✄ z handlu. 

Pr✄dko pojawi�o si✄ jednak roz-

szerzenie tej zasady o stwier✝

dzenie, ze najbardziej mi�osier-

nym uczynkiem jest okazywanie

materialnego wsparcia rabino✝

wi. Tak wi✡c, gdyby kto☛ chcia☞ 

zapewni✌ sobie odpowiednio 

wygodne miejsce w niebie, to

najbardziej pewnym sposobem

mog☞o by✌ zaspokajanie wszyst-

kich potrzeb rabina. No có✍, jak 

wiemy, ta zasada wcale nie

umar☞a i dotyczy nie tylko rabi-

nów…

Kap�an, s�u☎✞cy w ✟wi✞tyni, 

otrzymywa� swój dzia� ze sk�a-

danych ofiar. Tak by�o w poga✁-

skich ✟wi✞tyniach greckich, tak 

by�o te☎ w ✟wi✞tyni jerozolim-

skiej. Nawet przy sk�adaniu 

ofiar ca�opalnych kap�ani zabie-

rali skór✄ zwierz✄cia. Przy in-

nych ofiarach ze zwierz✞t spala-

no tylko t�uszcz lub t�uszcz 

i wn✄trzno✟ci, reszta pozosta-

wa�a dla kap�anów. By�y te☎ 

i takie ofiary, gdzie po spaleniu

na o�tarzu t�uszczu i wn✄trzno-

✟ci, reszt✄ dzielono pomi✄dzy 

kap�anów i ofiarodawc✄. Kap�a-

ni otrzymywali ponadto pierw✝

sze owoce ze zbiorów pszenicy, 

j✄czmienia, fig, granatów, oli-

wek, a tak☎e wina i miodu. Mieli 

ponadto prawo do jednej pi✄✆-

dziesi✞tej cz✄✟ci z plonu ka☎de-

go zbo☎a. Dziesi✄cina by�a te☎ 

sk�adana na rzecz ✟wi✞tyni ze 

wszystkiego, co mog�o by✆ po-

karmem i by�o uprawiane na 

ziemi. Dziesi✄cina nale☎a�a do 

Lewitów, ale kap�ani otrzymy-

wali jej dziesi✞t✞ cz✄✟✆. By�a 

równie☎ ofiara chalach z wyro✝

bionego ciasta. Je☎eli ciasto by�o 

przygotowane z m✞ki pszenicy, 

j✄czmienia, owca lub ☎yta, wów-

czas ka☎da rodzina musia�a od-

da✆ kap�anom jedn✞ dwudziest✞ 
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czwart� jego cz✁✂✄, a piekarz 

miejski czy wiejski – jedn� 

czterdziest� ósm� cz✁✂✄. 

Przywilejów by☎o wi✁c du✆o, ich 

istnienie by☎o uzasadnione, ale 

przecie✆ jednak jeszcze w cza-

sach apostolskich kap☎ani nie 

cieszyli si✁ najlepsz� opini�. 

Ludzi razi☎a ich zach☎anno✂✄ 

i bardzo wygodne ✆ycie. O ile 

✂rednio zamo✆na rodzina ✆y-

dowska spo✆ywa☎a mi✁so raz 

w tygodniu, to kap☎anów cz✁sto 

n✁ka☎y choroby spowodowane 

nadmiernym tego mi✁sa spo✆y-

ciem. Mo✆liwo✂✄ korzystania 

z przywilejów – podkre✂lam: 

nale✆nych i uzasadnionych –

prowadzi☎a jednak cz✁sto do 

sytuacji, gdzie religia by☎a wy-

korzystywana do zaspokojenia

spraw jak najbardziej osobi✝

stych.

Niestety, ten problem pojawi☎ 

si✁ te✆ ju✆ w pierwszych zbo-

rach chrze✂cija✞skich. Koryntia-

nie – by trzyma✄ si✁ ju✆ tylko 

Koryntu – ch✁tnie pomagali ma-

terialnie innym kaznodziejom

i nauczycielom. Du✆a cz✁✂✄ 

mówców w✁drownych umia☎a 

wy☎udza✄ pieni�dze i prowadzi✄ 

w miar✁ wygodne ✆ycie. Zapew-

ne i w zborze tworzy☎a si✁ gru-

pa kierownicza, która mniej 

chcia☎a s☎u✆y✄ innym, a raczej 

oczekiwa☎a, aby jej s☎u✆ono. 

Pawe☎, chocia✆ mia☎ prawo do 

oczekiwania wsparcia ze strony

zboru, ✂wiadomie z tego zrezy-

gnowa☎. Utrzymywa☎ si✁ z pracy 

w☎asnych r�k, aby zachowa✄ 

niezale✆no✂✄ i nie narazi✄ si✁ na 

pomówienia, ✆e kogokolwiek 

wykorzystuje. Nie chcia☎ narazi✄ 

si✁ na podejrzenia, ✆e g☎osi 

Ewangeli✁ dla prywatnej korzy-

✂ci. Powstrzymywa☎ si✁ od 

wszystkiego, co mog☎oby w ja-

kim✂ stopniu znies☎awi✄ Ewan-

geli✁ i przeszkodzi✄ w jej roz-

woju. Trzeba bowiem pami✁ta✄, 

✆e ludzie zawsze mierz� war-

to✂✄ poselstwa ✆yciem tych, któ-

rzy je przekazuj�.

„B✟d✠c wolnym wobec wszyst-

kich, odda✡em si✟ w niewol✟ 

wszystkim, abym jak najwi✟cej 

ludzi pozyska✡. I sta✡em si✟ dla 

☛ydów jako ☛yd, aby ☛ydów po-

zyska☞; dla tych, którzy s✠ pod 

zakonem, jakobym by✡ pod zako-

nem, chocia✌ sam pod zakonem 

nie jestem, aby tych, którzy s✠ 

pod zakonem, pozyska☞. Dla 

tych, którzy s✠ bez zakonu, jako-

bym by✡ bez zakonu, chocia✌ nie 

jestem bez zakonu Bo✌ego, lecz 

pod zakonem Chrystusowym, aby

pozyska☞ tych, którzy s✠ bez za-

konu. Dla s✡abych sta✡em si✟ s✡a-

bym, aby s✡abych pozyska☞; dla 

wszystkich sta✡em si✟ wszystkim, 

✌eby tak czy owak niektórych 

zbawi☞. A czyni✟ to wszystko dla 
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ewangelii, aby uczestniczy� w jej 

zwiastowaniu. Czy nie wiecie, ✁e 

zawodnicy na stadionie wszyscy

biegn✂, a tylko jeden zdobywa 

nagrod✄? Tak biegnijcie, aby☎cie 

nagrod✄ zdobyli. A ka✁dy zawod-

nik od wszystkiego si✄ wstrzymu-

je, tamci wprawdzie, aby zniko✆

my zdoby� wieniec, my za☎ nie-

znikomy. Ja tedy tak biegn✄, nie 

jakby na o☎lep, tak walcz✄ na 

pi✄☎ci, nie jakbym w pró✁ni✄ ude-

rza✝; ale umartwiam cia✝o moje 

i ujarzmiam, bym przypadkiem,

b✄d✂c zwiastunem dla innych, 

sam nie by✝ odrzucony” (1 Kor

9,19✞27).

Aposto✟ Pawe✟ konsekwentnie 

g✟osi✟ Ewangeli✠, ✡wiadom oso-

bistej odpowiedzialno✡ci przed 

Tym, który go powo✟a✟. Wie-

dzia✟, ☛e zwiastowanie Ewange-

lii jest ostrzeganiem przed nad✞

chodz☞cym gniewem Bo☛ym, 

jest wzywaniem do nawrócenia 

si✠, do przyj✠cia Bo☛ej ✟aski 

i mi✟osierdzia, do uznania Chry-

stusa Jezusa jako jedynego Pana

i Zbawiciela, do wej✡cia na now☞ 

drog✠, do przyj✠cia godno✡ci 

i obowi☞zków dzieci Bo☛ych, 

dziedziców Bo☛ej obietnicy. 

Z racji wielko✡ci zadania i ogro-

mu odpowiedzialno✡ci Aposto✟a 

zrezygnowa✟ z przys✟uguj☞cych 

mu z tytu✟u wykonywanych za-

da✌ przywilejów. Ograniczy✟ 

swe prawa ze wzgl✠du na dobro 

innych, nie chc☞c, aby ktokol-

wiek móg✟ mu zarzuci✍, ☛e wy-

korzystuje sw☞ szczególn☞ pozy-

cj✠. Unika✟ sytuacji, w której 

dyskusje na temat korzy✡ci, ja-

kie czerpie ze zwiastowania

Ewangelii, mog✟yby zak✟óci✍ 

jego dzia✟alno✡✍ misyjn☞ albo 

przyczyni✍ si✠ do zdeprecjono-

wania nauki, jak☞ przekazywa✟. 

Utrzymywa✟ si✠ z pracy w✟a-

snych r☞k, aby zachowa✍ nieza-

le☛no✡✍ i nie narazi✍ si✠ na po-

mówienia, ☛e kogokolwiek wy-

korzystuje. Nie chcia✟ narazi✍ si✠ 

na podejrzenia, ☛e g✟osi Ewan-

geli✠ dla prywatnej korzy✡ci. 

Powstrzymywa✟ si✠ od wszyst-

kiego, co mog✟oby w jakim✡ 

stopniu znies✟awi✍ Ewangeli✠ 

i przeszkodzi✍ w jej rozwoju. 

Zacytowany fragment dziewi☞-

tego rozdzia✟u Pierwszego Listu 

do Koryntian nawi☞zuje do 

wcze✡niej wypowiedzianych 

s✟ów o wolno✡ci. Prawdziwa 

wolno✡✍ polega na rezygnowa-

niu w mi✟o✡ci nawet z dobrych 

rzeczy, ze wzgl✠du na s✟abych 

braci, a prawdziw☞ chlub☞ s☞ nie 

osi☞gni✠cia w s✟u☛bie zwiasto-

wania, ale wi☞☛☞ce si✠ z ni☞ wy-

rzeczenia.

„B✄d✂c wolnym wobec wszyst-

kich, odda✝em si✄ w niewol✄ 

wszystkim.” Co to znaczy? Refor✞

mator Ko✡cio✟a ks. dr Marcin 

Luter, autor wa☛nego dzie✟a 
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„O wolno�ci chrze�cijanina”, 

podsumowa✁ to nast✂puj✄co: 

„1. Chrze☎cijanin jest wolnym 

panem wszystkich rzeczy, niko✆

mu nie poddanym. 2. Chrze☎cija-

nin jest u✝ytecznym s✞ug✟ 

wszystkich, wszystkim poddany.”

Niestety, bardzo cz✂sto tak si✂ 
zdarza, i to nie tylko w Koryn✠
cie, ✡e bywaj✄ nauczyciele, któ-
rzy w s✁u✡bie Bogu szukaj✄ w✁a-
snej wielko�ci i w✁asnej chwa✁y. 
Pawe✁ natomiast pragn✄✁ pozy-
ska☛ jak najwi✂cej ludzi dla 
Chrystusa. Rozmawia✁ z ka✡-
dym, ka✡dego przekonywa✁, sta-
raj✄c si✂ pos✁ugiwa☛ j✂zykiem 
zrozumia✁ym dla swego roz-
mówcy. Rozmawiaj✄c z ☞ydami, 
odwo✁ywa✁ si✂ do poj✂☛ i pism 
dobrze im znanych, dyskutuj✄c 
z Grekami, operowa✁ wyra✡e-
niami znanymi z ich literatury
czy filozofii. Jak stwierdza Wer✠
ner de Boor, Pawe✁ pisze tu, ✡e 
nie istnieje przed Bogiem bez
jakiegokolwiek zakonu, lecz
w Chrystusie ma zakon swego
✡ycia. Bardzo wa✡ne zdanie na 
ten temat napisa✁ pó✌niej Apo-
sto✁ w Li�cie do Rzymian: 
„Przeto teraz nie ma ✝adnego 
pot✍pienia dla tych, którzy s✟ 
w Chrystusie Jezusie. Bo zakon
Ducha, który daje ✝ycie w Chry-
stusie Jezusie, uwolni✞ ci✍ od za-
konu grzechu i ☎mierci”.

(Rz 8,1✠2)

Pawe✁ walczy✁ o wszystkich bez 
ró✡nicy, tak o ☞ydów, jak i Gre-
ków. Nie zaniedbywa✁ te✡ 
„s✁abych”, a wi✂c chwiejnych 
i w✄tpi✄cych, stara✁ si✂ zrozu-
mie☛ ich s✁abo�ci i dopomóc im 
w ich pokonaniu.

Zwi✂z✁a regu✁✄ wszelkiego 

zwiastowania jest zdanie: „Dla 

wszystkich sta✞em si✍ wszystkim, 

✝eby tak czy owak niektórych 

zbawi✎”. „Ewangelista nie wyma-

ga, lecz s✞u✝y – pisze de Boor. –

Stara si✍ wi✍c dotrze✎ do cz✞o-

wieka tam, gdzie si✍ on faktycz-

nie znajduje. To, co uczyni✞ Syn 

Bo✝y staj✟c si✍ cz✞owiekiem, na-

☎laduje jego pos✞aniec za ka✝dym 

razem, gdy ma pozyska✎ jakiego-

kolwiek cz✞owieka. (…) Pose✞ 

rzeczywi☎cie ✝yje z lud✏mi, któ-

rych ma pozyska✎ – tak jak ☎wi✍-

ty Syn Bo✝y dzieli✞ los ca✞ej ludz-

ko☎ci, cierpienia i ☎mier✎”.

To, co pisze Pawe✁, to nie tylko 

wa✡ny dokument ukazuj✄cy 

czasy pierwotnego chrze�cija✑-

stwa i dzia✁ania Aposto✁a Naro-

dów, ale to równie✡, a mo✡e na-

wet przede wszystkim, istotna

nauka, okre�laj✄ca zadania tych, 

którzy g✁osz✄ Ewangeli✂ dzisiaj. 

W dalszej cz✂�ci Listu pos✁uguje 

si✂ Aposto✁ Pawe✁ przyk✁adem, 

bliskim i zrozumia✁ym nie tylko 

dla Koryntian, ale równie✡ i dla 

nas, ✡yj✄cych w XXI wieku. 
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Sport cieszy� si✁ w Grecji szcze-

góln✂ popularno✄ci✂, a Korynt 

by� miejscem znanych igrzysk. 

Niew✂tpliwie chodzi tu wi✁c 

o igrzyska istmijskie, organizo☎

wane co dwa lata w okresie

wiosennym na Mi✁dzymorzu 

korynckim, chocia✆ móg� Apo-

sto� odnosi✝ si✁ do innych 

igrzysk greckich: olimpijskich,

pityjskich czy nemejskich. Spo☎
✄ród wielu konkurencji Pawe� 

wymienia tylko dwie: bieg wo☎

kó� stadionu, który odbywano 

jednorazowo i uwa✆ano za 

g�ówn✂ konkurencj✁ igrzysk, 

oraz zawody bokserskie. Zwy☎
ci✁zców ka✆dej konkurencji 

wie✞czono wie✞cem laurowym. 

Zawodnicy ju✆ na d�ugo przed 

rozpocz✁ciem igrzysk poddawa-

ni byli surowej dyscyplinie, a na

miesi✂c przed startem specjal-

nymi przepisami by�y obj✁te 

✝wiczenia, po✆ywienie czy sen. 

Tak jak sportowiec w czasie

treningu rezygnuje z wielu rze☎
czy nie dlatego, ✆e s✂ one z�e czy 

zabronione, ale dlatego,

✆e wszystko, co robi, ma s�u✆y✝ 

przysz�emu zwyci✁stwu, zdoby-

ciu nagrody, tak te✆ chrze✄cija-

nin powinien odrzuci✝ wszyst-

ko, co mog�oby przeszkadza✝ 

mu w biegu o osi✂gni✁cie naj-

wi✁kszej nagrody, nieznikome-

go wie✞ca wiecznego ✆ycia. „Tak 

biegnijcie, aby✟cie nagrod✠ zdo-

byli!” – wzywa Pawe�. Samo roz-

pocz✁cie biegu nie gwarantuje 

jeszcze zdobycia nagrody, po☎
trzebny jest konsekwentny wy☎

si�ek, pe�ne po✄wi✁cenie, a✆ do 

osi✂gni✁cia mety. Nasze ✆ycie, 

✆ycie chrze✄cija✞skie, jest takim 

biegiem. „Biegn✠ nie jakby na 

o✟lep” – pisze Pawe�. Trzeba 

zna✝ kierunek i cel biegu, odrzu-

ca✝ to wszystko, co mog�oby 

przeszkodzi✝ w dobiegni✁ciu do 

mety. Bokser równie✆ winien 

walczy✝ z okre✄lonym przeciw-

nikiem, a nie jedynie m�óci✝ pi✁-

✄ciami w powietrzu, niepotrzeb-

nie trac✂c si�y. 

„Ale umartwiam cia✡o moje 
i ujarzmiam” – czytamy dalej
w Li☛cie wyznanie Aposto☞a. To 
nie jest wezwanie do ascezy,
ale zwrócenie uwagi na potrze-
b✌ nieulegania wszystkim za-
chciankom. „Wszystko mi wol-
no, ale nie wszystko jest po✍y-
teczne” – pami✌tamy to zdanie. 
Tak jak sportowiec dla osi✎-
gni✌cia zwyci✌stwa rezygnuje 
z wielu rzeczy, tak te✏ chrze☛ci-
janin, aby odnie☛✑ zwyci✌stwo 
w ✏yciu wiary, musi odrzuci✑ 
to, co jest dla niego niebez✒
pieczne. Niezdyscyplinowany
sportowiec nie odniesie zwy✒
ci✌stwa w zawodach, niezdyscy☎
plinowany chrze✄cijanin prze-
gra wy✄cig o wieniec ✆ywota.
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Michal by�a szcz✁✂liwa, mia�a 

m✁✄a, którego kocha�a i który 

j☎ kocha�. Niestety król Saul 

coraz bardziej nienawidzi� 

swojego zi✁cia i planowa� go 

zabi✆. Kiedy kolejne próby za-

bicia Dawida si✁ nie powiod�y, 

król wys�a� go pod dom opraw-

ców, aby tam na niego czato-

wali. Kiedy Michal si✁ o tym 

dowiedzia�a, ostrzeg�a m✁✄a. 

Spu✂ci�a Dawida przez okno, 

tak i✄ uciek� i si✁ uratowa�. Po-

tem wzi✁�a domowego bo✄ka, 

po�o✄y�a go na �ó✄ku i przykry-

�a p�aszczem. Gdy s�udzy Saula 

weszli do jej domu, ok�ama�a 

ich, ✄e jej m☎✄ jest chory. Tak 

te✄ oprawcy odeszli, a Dawid

zyska� czas na znalezienie bez-

piecznej kryjówki.

Zwró✆my jednak uwag✁ na to, 

co Michal po�o✄y�a na �ó✄ku 

Dawida – domowego bo✄ka. Co 

nam to mówi o tej ksi✁✄niczce 

i jej wierze w Boga Izraela?

W☎tpi✁ a✄eby Michal trzyma�a 

tego bo✄ka tylko do ozdoby. 

Niestety za jej mi�o✂ci☎ nie sz�a 

wiara w jedynego Boga. Gdyby

tak by�o, nie mia�a by w domu 

tej figurki.

Kiedy s�udzy Saula po raz ko-

lejny przyszli po Dawida i go

nie znale✝li, król wpad� we 

w✂ciek�o✂✆. Zarzuca� swojej 

córce, ✄e wypu✂ci�a jego wroga. 

Michal najpierw próbowa�a si✁ 

t�umaczy✆, ale gdy to nie pomo-

g�o powiedzia�a: Pu✞✟ mnie ina-

czej ci✠ zabij✠ (1 Sm 19,17). Co

to nam mówi o jej stosunku do 

ojca? O ich wzajemnej relacji?

Na pewno nie mo✄na tu powie-

dzie✆ o pozytywnym ojcostwie 

daj☎cym oparcie i poczucie 

bezpiecze✡stwa. Saul w ogóle 

nie przejmowa� si✁ uczuciami 

córki. Obieca� jej ✂lub z Dawi-

dem, bo my✂la�, ✄e ukochany 

zginie walcz☎c o jej r✁k✁. Kiedy 

Michal staje w obronie swojego

m✁✄a, ojciec czyni jej wyrzuty. 

Michal nie ma nic do powiedze☛

nia, jest tylko pionkiem w grze.

A jej stosunek do ojca? – Zabij✠ 

ci✠!.

Saul rozpocz☎� poszukiwania 

Dawida aby go z�apa✆ i zabi✆. 

A swoj☎ córk✁ wyda� za m☎✄ za 

Paltiego syna Laisza z Galim

(1 Sm 25,44).

Mijaj☎ lata, król Saul ginie pod-

czas jednej z bitew. Dawid za☛

siada na tronie Judy, a po kilku

latach na tronie ca�ego Izraela. 

Gdy obj☎� w�adz✁, przypomnia� 

sobie o swojej ✄onie Michal 

i zapragn☎� j☎ odzyska✆. Palti 

musia� odda✆ swoj☎ ✄on✁ kró-

lowi, lecz nie by�o dla niego to 

�atwe, gdy✄ bardzo j☎ kocha�. 

Jak czytamy w 1 Sm 3,16 od☛

prowadzaj☎c j☎, szed� obok niej 
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ca�y czas p�acz✁c. Michal wróci-

�a do swojej pierwszej mi�o✂ci, 

ale nie by�a ju✄ jego jedyn✁ ✄o-

n✁. Od tego czasu musia�a dzie-

li☎ swe ma�✄e✆skie �o✄e z inny-

mi kobietami.

Kolejne miejsce gdzie czytamy

o Michal to 2 Sm 6, 16✝23. Frag✝

ment ten opisuje histori✞ jak 

Dawid wprowadza Skrzyni✞ 

Przymierza do Jerozolimy. Król 

zorganizowa� wielkie ✂wi✞to 

w Izraelu. Z wielk✁ rado✂ci✁ 

i zapa�em ta✆czy� przed skrzy-

ni✁ Pa✆sk✁ po czym sk�ada� 

ofiary ca�opalne i pojednania. 

A gdzie wtedy by�a Michal?  ✝

Zosta�a w pa�acu. A gdy wyjrza-

�a przez okno i zobaczy�a jak jej 

m✁✄ ta✆czy przed Panem 

wzgardzi�a nim w swoim sercu. 

Michal nie tylko nie bra�a 

udzia�u w ✂wi✞cie ✄ydowskim, 

ale i nie okaza�a ✄adnego zrozu-

mienia dla pobo✄no✂ci swojego 

m✞✄a. Kiedy Dawid wszed� do 

pa�acu Michal wyla�a na jego 

g�ow✞ kube� zimnej wody mó-

wi✁c: jak wspaniale zachowa✟ 

si✠ dzi✡ król Izraelski, który ob-

na☛y✟ si✠ dzisiaj na oczach nie-

wolnic swoich wojowników, jak 

obna☛a si✠ chyba tylko jaki✡ lek-

koduch (2 Sm 6,20). Dawid nie

da� si✞ st�amsi☎, czy zap✞dzi☎ 

w jakie✂ poczucie winy. Jest 

pewny, ✄e nie zrobi� nic z�ego. 

Wie ✄e ta✆czy� na chwa�✞ Bogu 

i to jest dla niego najwa✄niejsze. 

W ostatnim wierszu tej peryko✝

py czytamy, ✄e Michal nie mia�a 

dzieci, a✄ do swojej ✂mierci. 

Mo✄liwe, ✄e autor tego frag-

mentu chce tu pokaza☎, ✄e Bóg 

w konsekwencji za jej postaw✞ 

zamkn✁� jej �ono.

Czego mo✄emy si✞ nauczy☎ od 

Michal?

Wspieraj swojego wspó�ma�-

✄onka w wierze i krocz razem 

z nim za Bogiem.

www.warto.cme.org.pl
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Jubileusz  
XX lecia Szkó✁ ETE 

11 pa✂dziernika 2015 roku 
w gliwickiej Parafii Ewange✄
licko✄Augsburskiej obcho✄
dzono 20✄lecie Szkó☎ ETE im. 

Alberta Schweitzera.

✆wi✝towanie rozpocz✝✞o nabo-

✟e✠stwo dzi✝kczynne w Ko-

✡ciele Zbawiciela, w czasie któ-

rego kazanie wyg✞osi✞ Biskup 

Ko✡cio✞a Ewangelicko☛Augs☛
burskiego w RP ks. bp Jerzy

Samiec, który razem z gliwicki-

mi ewangelikami ponad dwa☛
dzie✡cia lat temu tworzy✞ Li-

ceum Ogólnokszta✞c☞ce Ewan-

gelickiego Towarzystwa Edu☛
kacyjnego. W czasie nabo✟e✠-

stwa zbór ✡piewa✞ Bogu na 

chwa✞✝ razem z chórem „Z Mi-

✞o✡ci”.

W czasie oficjalnej cz✝✡ci spo-

tkania w auli Szkó✞, odby✞o si✝ 
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spotkanie z zaproszonymi go✁

✂✄mi, Absolwentami, Rodzica-

mi, Nauczycielami i Uczniami.

Honorowymi go✂✄mi byli: ks. 

bp Jerzy Samiec, ks. bp Jan Sza✁
rek, ks. bp Marian Niemiec,

przewodnicz☎cy Rady Miasta 

Gliwice ✁ p. Marek Pszonak,

Naczelnik Wydzia✆u Edukacji 

Miasta Gliwice ✁ p. Mariusz Ku✁

charz, dyrektor partnerskiej

szko✆y Gymnasium Uslar ✁ dr
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Hermann Weinreis, dyrektorzy

chrze✁cija✂skich szkó✄ z ró☎-

nych miejsc w Polsce. Obok

przemówie✂ Go✁ci odczytano 

listy gratulacyjne wystosowa✆

ne przez: Pana Premiera ✆ Pro✆

fesora Jerzego Buzka, Prezy✆

denta Miasta Gliwice ✆ p. Zyg✆

munta Frankiewicza, Dyrekto✆

ra ACSI ✆ Laci Demetera. Wy✆

st✝p absolwentki Szko✄y, so-

pranistki, p. Doroty Gibiec✆

Kurowskiej stworzy✄ niepo✆

wtarzaln✞ atmosfer✝ tej cz✝✁ci 

urodzinowych obchdów. Cz✝✁✟ 

oficjaln✞ podsumowa✄ prezes 

Ewangelickiego Towarzystwa

Edukacyjnego – ks. Andrzej

Wójcik, który wspomnia✄ tych, 

którzy byli zaanga☎owani 

w tworzenie i prac✝ na rzecz 

ETE, a odeszli do wieczno✁ci. 

Dzi✝kowa✄ tak☎e za ogromne 

serca i zaanga☎owanie tych, 

którzy byli od samego pocz✞t-

ku, a☎ po dzi✁ dzie✂ zaanga☎o-

wani w dzie✄o ETE – Marii

i Czes✄awowi Czudkom oraz 

p. Renacie B✞k, która przez 20 

lat pracowa✄a w ETE, dbaj✞c 

o czysto✁✟ budynków, a w tym 

roku przesz✄a na emerytur✝. 

Mówi✄ tak☎e o marzeniach 

i rozwoju ETE w zwi✞zku z 500 

leciem Reformacji i 2017 ro✆

kiem. (rok 2017 zosta✄ og✄o-

szony przez Sejmik ✠l✞ski Ro-

kiem Reformacji). Cz✝✁✟ oficjal-

n✞ zako✂czy✄ dziekczynn✞ mo-

dlitw✞. Czas bankietu by✄ oka-
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zj✁ do wielu rozmów, wspo-

mnie✂ i ogl✁dania przygotowa-

nych przez nauczycie✄

li i uczniów pokazów i wystaw. 

O godzinie 15.00 zgromadzeni

mieli okazj☎ uczestniczy✆ 

w niezwyk✝ym spektaklu mu-

zycznym przygotowanym przez

zespó✝ Negev: Agnieszka Biela-

nik✄Witomska ✞piew, Katarzy-

na Kupiec gitara i Bart✝omiej 

Balcerzak skrzypce. Z pomoc✁ 
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muzyki zespó� NEGEV o✁ywi� 

✂wiat ✁ydowskich miasteczek, 

✂wiat chasydów ta✄cz☎cych ku 

chwale Pana, rabinów pochylo-

nych nad Talmudem, kóz przy-

pi✆tych do p�otów. O✁ywi� 

miejsca, gdzie w drewnianych

bo✁nicach s�ycha✝ d✞wi✆ki mo-

dlitw, w sobot✆ wida✝ 

w oknach pal☎ce si✆ ✂wiece, 

a na grobach zamiast kwiatów 

k�adzie si✆ kamienie.

Ostatni☎ cz✆✂✝ ✟ „Spotkanie po 

latach” rozpocz✆�a Dyrektor 

Szko�y Maria Czudek odczyta-

niem listy obecno✂ci Absol-

wentów. Wyznaczony pó✞niej 

czas szkolnego „Hyde Parku” 

by� nie tylko wspomnieniem 

ale te✁ potwierdzeniem warto-

✂ci pracy nauczycieli i ich 

wk�adu w ✁ycie Absolwentów.

By� to dzie✄ niezwyk�y, dzie✄ 

w którym wszyscy mogli po-

dzi✆kowa✝ Bogu za Jego b�ogo-

s�awie✄stwo, wierno✂✝ i pomoc 

w realizacji edukacji chrze✂ci-

ja✄skiej.

Ewangelickie

Towarzystwo Edukacyjne

Foto: Piotr Pizo✠

Wie✡ci z ETE
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SOLA FIDE

Tegoroczne Dni Ewangelizacji

odbywa✁y sie pod has✁em so✂

la fide ✄ tylko wiara.

W pi☎tek go✆cili✆my p. Piotra 

✝☎d✁o z organizacji Open Doors 

Polska, który wyg✁osi✁ prelek-

cj✞ zatytu✁owan☎: "Uciskani ✄

prze✆ladowani ✄ zapomniani".

Prelegent wykazywa✁ jak wielu 

rzeczy mo✟emy nauczy✠ si✞ od 

prze✆ladowanych chrze✆cijan.

W sobot✞ S✁owem Bo✟ym po-

dzieli✁ si✞ ks. Tomasz Pieczko, 

proboszcz Parafii Ewangelicko

O tym, co za nami

O tym, co za nami
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�Reformowanej w Zelowie. Ks.

Pieczko mówi✁ o wierze, która 

jest darem od Boga i spotka�

niem z Bogiem.

Pierwsze spotkanie

studentów

14 pa✂dziernika o 19.30 odby✄o 

si☎ pierwsze spotkanie dla stu-

dentów i m✄odzie✆y pracuj✝cej. 

Spotkanie mia✄o charakter inte-

gracyjny i organizacyjny. Ser✞

decznie zapraszamy na kolejne

spotkania, które odbywaj✝ si☎ 

w ka✆d✝ ✟rod☎ o godzinie 19.30 

przy ulicy Jagiello✠skiej 19A.

Klub Aktywnego Seniora ✡

decoupage

Dzi☛ 24.10.2015r. w Klubie Se-

niora panowa✁o artystyczne 

szale☞stwo! Zaproszone Ani-

matorki: Ela Boczar i Beata

✌mia✁ek, wprowadzi✁y naszych 

Seniorów i Wolontariuszy 

w ☛wiat decoupage � dzi✍kuje-

my:) Efekt ko☞cowy, to wspa-

nia✁e dzie✁a i dobry nastrój. 

Oprócz naszych Animatorek 

pomagali nam Wolontariusze:

Lucyna, Zuzanna, Dagmara

O tym, co za nami
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i Jarek, a tak�e 11 letnia Basia 

i 8 letni Kamil. Jak zawsze nie

zabrak✁o pocz✂stunku ✄ dzi☎ 

by✁y to sa✁atki, �urek i ciasto. 

Pozdrawiam i zapraszam na

kolejne spotkanie Klubu Ak✄

tywnego Seniora ju� 21 listo-

pada!

relacja i foto:

Magdalena Fornal
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Nowi Parafianie

Dnia 25 pa�dziernika 2015r., 

w czasie niedzielnego nabo✁

✂e✄stwa, odby☎a sie uroczy-

sto✆✝ konwersji ✁ wst✞pienia 

do naszego ko✆cio☎a i naszej 

parafii. Osoby, które ✆lubowa☎y 

wierno✆✝ Bogu i biblijnej nauce 

Ko✆cio☎a Ewangelicko✁Augsbur

✁skiego, przesz☎y przygotowa-

nia w trakcie spotka✟ dla zain-

teresowanych wiar✠ i ko✡cio-

☛em. Podczas tych cotygodnio✁

wych spotka✄, na przestrzeni 

roku, odbywa☎ si☞ kurs biblijno

✁katechizmowy, którego celem 

by☎o zapoznanie wst☞puj✞cych 

z biblijnymi podstawami wiary

i nauk✞ ko✆cio☎a. ✌yczymy 

Wam w Waszej codzienno✆ci 

i drodze duchowej ✁ si☎ do sk☎a-

dania ✆wiadectwa wiary. Niech 

dobry Bóg Wam b☎ogos☎awi! 

Podczas uroczysto✆ci wst✞pie-

nia ✆piewa☎ nasz chór parafial-

ny Animato.

foto: Piotr Pizo✍

Koncert Reformacyjny

Dnia 31 pa�dziernika 2015r. 

O godz.18.00, w ewangelickim

ko✆ciele Zbawiciela w Gliwi-

cach, ul. Jagiello✄ska 19, odby☎ 

si☞ coroczny Koncert Reforma-

cyjny. Tym razem, w ramach

Mi☞dzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Dawnej Improwizowa✁
nej ✁ All Improvviso, wyst✞pi☎ 

kwartet smyczkowy Crystal

String Quartet (www.crystal✁

quartet.com). W t☎o wieczoru ✁
krótk✞ histori☞ Reformacji, jej 

ide☞ oraz o powrocie do korze-

ni ko✆cio☎a ✁ fundament S☎owa 
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Bo�ego i Chrystusa, wprowa-

dzi✁ ks. Andrzej Wójcik. Kon-

cert poprowadzi✁a Agnieszka

Nowok, znakomicie wi✂�✂c 

kompozytorów z wp✁ywami 

Reformacji. Na koniec oczywi✄

☎cie nie zabrak✁o utworu na bis 

oraz przypomnienia reforma✄

cyjnych soli ✄ solus Chrystus

(tylko Chrystus), sola gratia

(tylko ✁aska), sola fide (tylko 

wiara), sola scriptura (tylko

Pismo).

Kwartet wyst✂pi✁ w sk✁adzie:

Jadwiga Dyla ✄ I skrzypce

Gabriela Baran ✄ II skrzypce

Agnieszka Baron ✄ altówka

Joanna Zub ✄wiolonczela

Kwartet smyczkowy dzia✁a od 

2012 roku. Tworz✂ go absol-

wentki Akademii Muzycznej

im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach.

Kwartet wyst✆powa✁ na wielu 

koncertach i festiwalach, a spo✄

☎ród nich mo�na wyró�ni✝ 

udzia✁ w koncercie z okazji Ju-

bileuszu 30✄lecia istnienia Ka✄

tedry Akordeonu Akademii Mu✄

zycznej w Katowicach, Koncer✄

cie Promenadowym od Bacha

do Beatlesów w Katowicach, 

Festiwalu Student Art Festival.

Parafia Ewangelicko✄Augsbur✄

ska w Gliwicach jest Partnerem

Mi✆dzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Dawnej Improwizowa✄

nej Al l Improvviso

(www.allimprovviso.pl).

foto: Piotr Pizo✞

O tym, co za nami
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Dnia 2 listopada 2015r. w �ywcu, prze✁ywszy 53 lata, 
odszed✂ do wieczno✄ci ☎ ✆p. Mariusz Belka, ur. 7 maja

1962r. w Gliwicach. Pogrzeb odby✂ si✝ w pi✞tek 6 li-
stopada 2015r. Nabo✁e✟stwo ✁a✂obne odby✂o si✝ 
o godz.13.00 w ko✄ciele Zbawiciela w Gliwicach. Dal-
sza cz✝✄✠ pogrzebu mia✂a miejsce na Cmentarzu Cen-
tralnym w Gliwicach.



40 Informator parafialny, Nr 11 (164) 2015

Og�oszenia

listopada



Informator parafialny, Nr 11 (164) 2015 41

Og�oszenia

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)
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Wi✁cej szcz✁✂cia jest w dawaniu ni✄ w braniu.
Dzieje Apostolskie 20,35

"Prezent pod choink☎" to ogólnopolska akcja chary-
tatywna, która prowadzona jest w Polsce od 2001 
roku, polega na przygotowywaniu przez dzieci, m�o-
dzie✆ i osoby doros�e prezentów dla dzieci najubo✆-
szych, potrzebuj✝cych naszego wsparcia za granic✝, 
a od 2013 roku do tych, którzy mieszkaj✝ na Ukrainie, 
Bia�orusi i w Rumunii. Tak✞e i w tym roku chcemy 

do✟✠czy✡ sie jako Parafia Ewangelicko☛Augsburska
w Gliwicach i Pyskowicach 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 pokwitowanie. 

UWAGA: termin przynoszenia paczek do kancelarii parafialnej do 10 listopada!
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Og�oszenia

Nasza dzia�alno✁✂ ma charakter niedochodowy. Koszty wykupienia czasu an-
tenowego 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 projektu. Nagra✄

nia realizowane s✆ w studiu parafialnym w Gliwicach oraz w studiu CME

w Dzi☎gielowie. Mo✝na nas s✞ucha✟ w eterze na falach Bielsko 97,6

FM / Cieszyn 90,5 FM / Gliwice 93,4 FM / O✠wi✡cim 94,9 FM / Ustro☛107,1 

FM oraz w internecie.

"Oto sprawi�em, ☞e przed tob✆ otwarte drzwi, których nikt nie mo☞e zamkn✆✂; 

bo cho✂ niewielk✆ masz moc, jednak zachowa�e✁ moje S�owo i nie zapar�e✁ si☎ 

mojego imienia" (Obj. 3,8)

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.

Biblie
do kupienia w kancelarii

parafialnej.

Ma✔a (twarda oprawa) ✕ 55 z✔ 
Du✖a (twarda oprawa) ✕ 72 z✔  
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Og�oszenia

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
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tr P
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o✞

 

POKOJE

GO✟CINNE
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Og�oszenia

8 
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Og�oszenia

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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Og�oszenia

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 harmonogra-

mu (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✠ szerszego wsparcia 
spo✟ecznego. Chcemy te☎ pomaga✆ sobie nawzajem. Po drugie: Parafia po-
trzebuje naszego dzia✟ania i zaanga☎owania.

Jak zosta✄ wolontariuszem parafialnym? Mo☎na zadzwoni✆ i umówi✆ si✝ 
z koordynatorkami wolontariatu:Magda ✡ 606 107 576 Hania ✡ 691 708 679

Og✟oszenia

WOLNE POKOJE W 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

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
2. Niedz. przed
ko✠cem roku k. 

8.00 9.30 11.00

22.11
Niedziela

Wieczno✡ci
9.30 8.00 11.00

29.11
1. Niedziela
Adwentu

8.00 9.30 11.00

6.12
2. Niedziela
Adwentu

9.30 8.00 11.00

13.12
3. Niedziela
Adwentu

8.00 9.30 11.00 13.00

Herbatka ParafialnaKomunia ☛wi☞ta Szkó✌ka Niedzielna

PLANY NA NAJBLI�SZY MIESI✍C 

DATA GODZ. WYDARZENIE MIEJSCE

10.11 15.00
Koniec akcji „Prezent pod 
Choink✎” Kancelaria Parafialna

14.11 Od 8.30 Turniej Pi✏ki Halowej Zabrze, MOSiR, ul. Matejki 6

20.11. 18.30 Kolacja dla Ma✏✑e✒stw Hotel Mikulski Gliwice

21.11 10.00 Klub Aktywnego Seniora Sala Parafialna

29.11
Po

nabo✑e✒stwie Zgromadzenie Walne ETE Sala Parafialna

4✓6.12
Wyjazd miko✏ajkowy dla 
dzieci i m✏odzie✑y Szczyrk ✓ Salmopol


