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S�owo od Duszpasterza

✁piewajcie rado✂nie, niebio-

sa, i wesel si✄, ziemio, i wy, 
góry, rozbrzmiewajcie rado-

✂ci☎, gdy✆ Pan pocieszy✝ swój 
lud i zmi✝owa✝ si✄ nad jego 

biedakami!

Iz 49,13

Okres ✞wi✟teczno✠noworoczny,
to czas wielu refleksji, my✞li, 

mo✡e przewarto✞ciowywania 

priorytetów w naszym ✡yciu. 

Rzeczywisto✞☛ oko☞o✞wi✟tecz-

na to walka z czasem, z promo✠
cjami, no i cz✌sto z tym, ✡eby 

dobrze wypa✞☛ przed rodzin✟, 

sprawi☛ wszystko, by tradycji 

sta☞o si✌ zado✞☛, wreszcie sta-

ramy si✌ jakby wpasowa☛ we 

wszelkie obowi✟zuj✟ce w tym 

czasie trendy... Nie mo✡e za-

brakn✟☛: karpia, choinki, pre-

zentów, najnowszej p☞yty z ko-

l✌dami, no i koniecznie op☞at-

ków… Tak, op☞atki s✟ przecie✡ 

najwa✡niejsze! To Polska tra-

dycja, z której jeste✞my dumni! 

No tak, ale có✡ nam po tym 

wszystkim, kiedy by☛ mo✡e 

przyjdzie nam na wigilijnym

stole zapali☛ ✞wiec✌ Wigilijnego 

Dzie☞a Pomocy Dzieciom, by 

my✞le☛ o potrzebuj✟cych, a na-

gle oka✡e si✌, ✡e jest nam po 

prostu smutno i g☞upio, bo mo-
✡e rozpad☞y si✌ relacje rodzin-

ne, nie odezwali✞my si✌ nawet 

do naszych przyjació☞, kiedy 

tego potrzebowali, nie odzywa✠
my si✌ do Tego, który narodzi☞ 
si✌ w☞a✞nie dla ka✡dego z nas, 

zwiastuj✟c zbawienie. ✍wi✌ta 

jednak mog✟ by☛ o tyle rado-

✞niejsze, o czym mówi biblijne 

has☞o grudnia, o ile zobaczymy 

w nich rodz✟c✟ si✌ Ewangeli✌ –

radosn✟ nowin✌! By dostrzec 

rado✞☛ czasem trzeba usi✟✞☛ 

i zastanowi☛ si✌, co rzeczywi-

✞cie jest nam potrzebne na 

✞wi✌ta… Mo✡e wtedy zobaczy-

my, ✡e mo✡e „co✞” zamieni si✌ 

w „kogo✞”, ✡e prezent zamieni 

Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii

w Gliwicach i Pyskowicach

S✎owo od 
Duszpasterza
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S�owo od Duszpasterza

si✁ w jeszcze lepszy gest, ✂e 

energia w✄o✂ona w przygoto-

wywanie dwunastu potraw,

zamieni si✁ w rozmow✁ telefo-

niczn☎, a mo✂e nawet zaprosze-

nie kogo✆ do swojego ✆wi☎tecz-

nego sto✄u itd.

Zach✁cam, by spróbowa✝ do-

✆wiadczy✝ tych cudownych 

przemian w naszym ✂yciu, by 

w zasadzie odwa✂y✝ si✁ i spró-

bowa✝ inaczej. Nie znaczy to, ✂e 

mamy zrezygnowa✝ z choinki, 

prezentów itd., ale przypatrz-

my si✁, czy czasem nie warto 

doceni✝ bardziej, ni✂ ozdoby 

✆wi☎teczne, relacji z lud✞mi. 

Ka✂dy z nas wie, ✂e rado✆✝ 

z tych relacji smakuje o wiele

lepiej, ni✂ nawet najlepszy karp 

czy barszcz z uszkami. A jesz✟

cze wi✁ksz☎ i pe✄niejsz☎ rado✆✝ 

zyskamy, gdy dostrze✂emy, ✂e 

Jezus Chrystus narodzi✄ si✁ dla 

nas, dla Ciebie!

W tym szczególnym czasie ✂y-

cz✁ Wam wszystkim wiele ra-

do✆ci z relacji ludzkich i Bo✂ych 

na ✆wi✁ta i Nowy Rok 2016!

✠wiat✡o☛☞ wschodzi sprawiedli-

wemu I rado☛☞ tym, którzy s✌ 

prawego serca. Radujcie si✍ 

sprawiedliwi w Panu i wys✡a-

wiajcie ☛wi✍te imi✍ jego! 

Psalm 97,11✎12

Niech ✆wiat✄o✆✝ rodz☎cego si✁ 

Chrystusa roz✆wietli Wasze 

serca i ✆wi☎teczne sto✄y. Niech 

te ✆wi✁ta b✁d☎ szczególne ✟ ra✟
dosne, sp✁dzone dla Tego, któ-

ry przyszed✄, by zbawi✝ ka✂de-

go, kto wierzy! ✏wiat✄o✆ci i ra-

do✆ci od Narodzonego!

Z modlitw☎

Ks. Andrzej Wójcik

Z okazji ✏wi☎t Bo✂ego Narodze-

nia i nadchodz☎cego Nowego 

Roku 2016 Bo✂ego b✄ogos✄a-

wie✑stwa ✂ycz☎  rodziny pa-

storskie: Joanna, Andrzej, Nel

Wójcik i Lucyna, Tymoteusz, 

Anielka Bujok.
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Katowice,  Bo�e Narodzenie 2015

„I rzek✁ do nich anio✁: Nie bójcie si✂, bo oto zwiastuj✂ wam rado✄☎ wiel-

k✆, która b✂dzie udzia✁em wszystkiego ludu, gdy✝ dzi✄ narodzi✁ si✂ wam 

Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mie✄cie Dawidowym”. 

✞uk 2, 10✟11.

Marcin Luter napisa✠: 

„Kazanie anio✠ów g✠osi, �e to dzieci✡ jest naszym Zbawicielem, przyno-
sz☛cym nam wiele pociech i rado☞ci, jak najwi✡kszy skarb. Gdzie On 
przebywa, tam spogl☛daj☛ wszyscy anio✠owie i sam Bóg. Ten skarb z✠o-
�y✠ Bóg nie tylko na ✠onie matki, ale tak�e w twoje i moje r✡ce”.

Niech ten najwi✡kszy skarb, jakim jest Bo�y Syn, Zbawiciel b✠ogos✠awi 
w nadchodz☛ce ☞wi✡ta i w ka�dym dniu 2016 roku.   

ks. bp dr Marian Niemiec

✌yczenia ✍wi✎teczne 
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Humor z Befk�

✁

H
u

m
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r z b
efk

✂

Podczas wigilijnego nabo✄e☎stwa ksi✆dz zaprasza dzieci 

do przodu, do prezbiterium gdzie ustawiona jest stajen✝

ka, aby si✞ jej dobrze przyjrza✟y. „Zobaczcie, jak dzieci✆t-

ko Jezus w stajence si✞ u✠miecha”, próbuje zaintereso-

wa✡ dzieci wydarzeniem Bo✄ego Narodzenia duchowny. 

„Równie✄ Maria, Józef i pasterze wygl✆daj✆ na bardzo 

szcz✞✠liwych. Nawet wó✟ i osio✟ w stajence i owieczki, 

które przysz✟y z pasterzami stoj✆ bardzo pos✟usznie 

przy pasterzach. ☛adne zwierz✆tko nie kopie kopytem, 

wszystkie s✆ do siebie przyja☞nie nastawione. Jak my✠li-

cie, dlaczego wszyscy s✆ do siebie tak pokojowo nasta-

wieni?” Lusia zna odpowied☞: „Bo oni wszyscy s✆ zrobie-

ni z drewna.” 

✌ ✌ ✌

Gosposia wychodz✆c z kuchni mówi do ksi✞dza: Znowu 

zosta✟o tyle ziemniaków z obiadu. Albo musimy kupi✡ 

prosiaka, albo zwróci✡ si✞ do biskupa o wikariusza"

✌ ✌ ✌

Proboszcz i wikariusz pewnej parafii nie nadaj✆ najwy-

ra☞niej na tych samych falach. Ko✠cielny chce temu jako✠ 

zaradzi✡ i mówi do wikariusza: "Kiedy ksi✆dz proboszcz 

robi ✄arty, prosz✞ si✞ wtedy nie u✠miecha✡, bo ksi✆dz 

proboszcz b✞dzie my✠la✟, ✄e wikary ✠mieje si✞ z niego. 

Je✠li kto✠ ✠mieje si✞ do rozpuku, to uwa✄a go za niewy-

chowanego. Je✠li kto✠ w ogóle nie reaguje, wówczas my-

✠li, ✄e jego "przeciwnik" jest zbyt g✟upi, aby rozumie✡ 

jego ✄arty. Prosz✞ trzyma✡ si✞ na przysz✟o✠✡ tych zasad."

✌ ✌ ✌

Po lekcji nauki konfirmacyjnej Micha✟ pyta ksi✞dza: 

"Prosz✞, mo✄e mi ksi✆dz powiedzie✡, czego nauczyli✠my 

si✞ dzisiaj na lekcji od ksi✞dza? Wieczorem znowu mnie 

tata o to zapyta, a ja nie b✞d✞ wiedzia✟."

Zeb
ra

✍  i o
p

raco
w

a

✍ : xw
f
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Przyszed�e✁ na ✁wiat, ale my powiedzieli✁my

Nie ma tu dla Ciebie miejsca!

Od razu si✂ zbuntujesz, przecie✄ to ONI nie chcieli Go przyj☎✆

Gdy pojawi� si✂ na naszym ✁wiecie w innym kraju, w innych czasach

To ju✄ historia!

Taaak, to historia, ale wcale nie z zamierzch�ych czasów

Ale historia wielu nas dzisiaj, teraz, tu.

✝mieszne, powiesz?!

Niestety, wcale nie, bo prawdziwe a✄ do bólu.

Popatrz, On przyszed�. Ale nie jest na tyle wa✄ny w Twoim ✄yciu

By✁ co✁ chcia� zmienia✆ w swoich planach, czy przestawia✆ ✄ycie.

Nie jest na tyle istotny, by zaraz popada✆ w przesad✂ 

I pyta✆ Go o zdanie

Nie jest na tyle wa✄ny, by✁ Ty chcia� si✂ zmienia✆ dla Niego, przez Nie-

go

Nie jest na tyle wp�ywowy, by✁ zaryzykowa� 

I przyzna� w towarzystwie: Jezus to KTO✝

Nie jest na tyle przebojowy, by sta✆ si✂ dla Ciebie wzorem, idolem

Kim✁, kogo niezale✄nie od konsekwencji b✂dziesz chcia� na✁ladowa✆

Oczekujesz tego, ✄e kiedy✁, gdy b✂dziesz odczuwa✆ l✂k przed ✁mierci☎

On we✞mie Ci✂ do siebie

Chcesz wierzy✆ w Mesjasza

Czeka✆ na Niego...

Oni wtedy te✄ wypatrywali Zbawiciela

A gdy pojawi� si✂, powiedzieli: Nie ma tu dla Ciebie miejsca!

Ty te✄ chcesz by✆ zbawiony, ale patrz☎c na Zbawiciela mówisz:

Nie ma dla Ciebie miejsca w moim ✄yciu, bo...

Jeste✁ przestarza�y, niemodny, niepopularny

✝mieszny, pob�a✄liwy, nie taki, jakim chcia�bym Ci✂ widzie✆

Mo✄e, gdyby✁ by� kim✁ wa✄nym, znacz☎cym...

Czy to logiczne???

On – najwi✂kszy, najm☎drzejszy, ze znajomo✁ciami w Niebie

A Ty Mu mówisz, dla mnie jeste✁ zbyt...

No w�a✁nie, jaki...

Co my✁lisz o Nim, gdy odmawiasz Mu miejsca w swoim ✄yciu?

Jezus przyszed� na ✁wiat.

A mu powiedzieli✁my: Nie ma dla Ciebie miejsca w naszym ✄yciu.   

Ju
sty

n
a
M
in
k
in
a

Poezja
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Wigilia? Bo�e Narodzenie? 
Oczekiwanie? Wiele pracy? ✁ to

na pewno!

Wigilia i ✂wi✄ta Bo☎ego Naro-
dzenia poprzedzone s✆ oczeki-
waniem na przyj✝cie tego, który 
obieca✞, ☎e przyjdzie. W naszym 
☎yciu oczekujemy na ró☎ne wy-
darzenia. Chyba najbardziej

oczekiwanymi wydarzeniami s✆ 
mi✞o✝✟, bezpiecze✠stwo, potrze-
ba akceptacji. Wigilia jest szcze✡
gólnym dniem, dlatego ☎e zwia-
stuje nam Tego, który jest Pa-
nem i Zbawicielem. Gdyby na✡
sze oczekiwanie na Oblubie✠ca 
podobne by✞o do przygotowa-
nia ✝wi✆tecznego, to jestem 
prze✝wiadczony, ☎e Duch ✂wi✄-
ty mia✞by co robi✟. 

Cz☛owiek raczej nie lubi oczeki-
wa☞, i chce, je✌li ma si✍ co✌ wy-
darzy☞, �eby wydarzy☛o si✍ to 
jak najszybciej. Wigilijne pre✁
zenty, kolacja, film, choinka –
szybko, szybko. Dzisiaj cz☛o-
wiek nie usiedzi spokojne,

a o spokój w tym dniu przecie� 
chodzi. Je✌li wszystkie nasze 
oczekiwania nie mog✎ si✍ spe☛-
ni☞, to kultura, komercja oferu-
je odpowiednio wyd☛u�ony za-
miennik prze�ywania. W po-
✌piechu �ycia, szalonej kon-
sumpcji, pogoni za sukcesami

i ucieczk✎ od pora�ek, ogromie 
informacji tracimy z oczu ocze✁
kiwanie. Tracimy z oczu Chry✁
stusa narodzonego w Betlejem.

Czekanie sprawia nam zmar✁
twienie, chcemy wszystkiego
od zaraz.

Zm✄czeni rytmem dnia co-
dziennego, wspomnijmy, ☎e Ten, 
który by✞ oczekiwany od wie-
ków, przyszed✞ bezbronny na 
✝wiat po to, by da✟ wytchnienie 
tym, którzy byli spracowani 
i obci✆☎eni. Przyszed✞ on zwia-
stowa✟ mi✞o✝ciwy Rok Pana. 

Ko✌ció☛ zamieni☛ Tego, który 
przyszed☛ w nauk✍, regu☛y teo-
logiczne i filozofi✍. S☛usznie 
zauwa�y☛a Priscilla Shirer, �e 

Rozwa✏anie

Wigilia

ks. Sebastian Olencki
Proboszcz Administrator

Parafii w Wo✑czynie
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w pierwszym wieku na zie�
miach okupowanego Izraela

przez Rzymian: „Chrze�
✁cija✂stwo by✄o spo✄eczno✁ci☎ 
wierz☎cych. Pó✆niej Chrze✁ci-
ja✂stwo przenios✄o si✝ do Gre-
cji i sta✄o si✝ filozofi☎. Nast✝p-
nie pojawi✄o si✝ w Rzymie 
i sta✄o si✝ instytucj☎. Nast✞pnie 
pojawiaj✟c si✞ w Europie sta✠o 
si✞ kultur✟. W ko✡cu pojawiaj✟c 
si✞ w Ameryce sta✠o si✞ bizne-
sem. Musimy powróci☛ do bycia 
zdrow✟, ☞yj✟c✟ spo✠eczno✌ci✟ 
prawdziwych na✌ladowców 
Jezusa."  Jak to uczyni☛? Prosi☛ 
w modlitwie ka☞dego dnia, by 
Zbawiciel narodzi✠ si✞ w ☞✠obie 
mojego serca. Bym sam sta✠ si✞ 
dzieckiem dla Pana Boga. By
ten, który zwiastuje pokój, 
przyszed✠ do mnie. „Przyszed✠ 
bezbronny na ✌wiat do ludzi, 
których stworzy✠ sam, nie aby 

☞✟☛, lecz by sia☛, nie aby wzi✟☛, 
lecz siebie da☛. To jest nasz Bóg, 
S✠uga i Król, dzi✌ tak jak On 
chc✞ s✠u☞y☛ Mu, swe ca✠e ☞ycie 
na Jego o✠tarz k✠a✌☛, to co mi 
da✠, chc✞ teraz da☛” (Pie✌✡ 76).

Czy chc✝ oczekiwa✍ na Tego, 
który ma przyj✁✍? Czy te✎ gra-
nice mojego oczekiwania si✝ 
zatar✄y? Spróbujmy jeszcze raz 
na nowo prze✎y✍ Wigili✝, nie 
tylko w gonitwie przygotowa✂, 
lecz z dzi✝kczynieniem. Wielki 
i pot✝✎ny Bóg przychodzi 
w dziecku, by stan☎✍ w✁ród 
nas i natchn☎✍ nadziej☎ na ✎y-
cie wieczne.

„I ty, Betlejemie, ziemia judzka, 
wcale nie jeste✏ najmniejsze 
mi✑dzy ksi✒✓✑cymi miastami 
judzkimi, z ciebie bowiem wyj✔
dzie wódz, który pa✏✕ b✑dzie lud 
mój izraelski”  (Mt 2,6)

Z okazji ✖wi☎t Bo✎ego Naro-
dzenia ✎yczymy wszystkim 
Wam: rado✁ci, wspólnego cza-
su, bycia ze sob☎ przy Wigilij-
nym stole, pami✝taj☎c, ✎e g✄ów-
nym solenizantem i gospoda�
rzem naszych domów jest Je-
zus Chrystus.

✗ycz☎ Wam bliscy, 
Ewa, Noemi, Sebastian Olenccy.

Rozwa✘anie

Biblie
do kupienia w kancelarii

parafialnej.

Ma✙a (twarda oprawa) ✚ 55 z✙ 
Du✛a (twarda oprawa) ✚ 72 z✙  
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Bo�e Narodzenie

ks. Bogdan Wawrzeczko
Proboszcz Parafii w W✁growie

Lud, który chodzi w ciemno-
✂ci ujrzy ✂wiat✄o wielkie, nad 

mieszka☎cami krainy mroku 
zab✄y✂nie ✂wiat✄o✂✆ .

Iz 9,1

Kilka lat temu na chilijskiej pu✝
styni Atakama prawie 700 me✝
trów pod ziemi✞ uwi✟zionych 

zosta✠o 33 górników. Ca✠y 

✡wiat ✡ledzi✠ akcj✟ ratunkow✞ 

i cieszy✠ si✟, kiedy po 69 dniach 

górnicy pojedynczo w kapsule 

„Feniks” opuszczali czelu✡cie 

ziemi i wci✞gani byli na ✡wiat 

pe✠en ✡wiat✠a. My✡l✟, ☛e wielu 

z nich zacz✟✠o w nowy sposób 

patrze☞ na to, co wydawa✠o im 

si✟ jeszcze kilka miesi✟cy temu 

czym✡ prozaicznym, zwyczaj-

nym, a mo☛e codziennym. My-

✡l✞c o tym, zastanawiam si✟, co 

prze☛ywali, kiedy jeszcze pod 

ziemi✞ po raz pierwszy od wie-

lu dni mogli nawi✞za☞ kontakt  

z zewn✟trznym ✡wiatem? Co 

czuli, gdy nasta✠ dzie✌ wyba-

wienia i kolejno ka☛dy z nich 

zajmowa✠ miejsce w jednooso-

bowej kapsule?

By☞ mo☛e zastanawiasz si✟, co 

ta historia ma wspólnego z dzi-

siejszym dniem? Mamy prze✝
cie☛ Bo☛e Narodzenie. „Czas 

rado✡ci, weso✠o✡ci nasta✠ ✡wia-

tu temu, bo Zbawiciel Odkupi✝
ciel ✡wiatu dan grzesznemu, 

dzi✡ si✟ nam narodzi✠ z bied nas 

wyswobodzi✠, …” 

Jestem przekonany, ☛e w ka☛-

dym z wspomnianych górni-

ków czas oczekiwania w ciem-

no✡ci na zbawienie i dzie✌ ra-

tunku pozostawi✠ niezatarty 

✡lad.   A co z tob✞ i ze mn✞?

Czy i w jaki sposób identyfikuj✟ 

si✟ z tymi, którzy chodzili 

w ciemno✡ci, tymi, którzy prze-

bywali w krainie mroku? Co

by✠o moj✞ ciemno✡ci✞, moim 

mrokiem? Co zmieni✠o w tobie 

pojawienie si✟ wielkiego ✡wia-

t✠a Bo☛ej mi✠o✡ci – Jezusa, ? Co

Rozwa✍anie
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2. dzie� ✁wi✂t
Bo✄ego Narodzenia

Wielokrotnie i wieloma spo☎
sobami przemawia✆ Bóg 

dawnymi czasy do ojców 
przez proroków; Ostatnio, 

u kresu tych dni, przemówi✆ 
do nas przez Syna, którego 

ustanowi✆  dziedzicem 
wszechrzeczy, przez którego 

tak✝e wszech✞wiat stworzy✆. 
On, który jest odblaskiem 

chwa✆y i odbiciem jego istoty 
i podtrzymuje wszystko s✆o-

wem swojej mocy, dokonaw☎
szy oczyszczenia z grzechów, 

zasiad✆ po prawicy majestatu 
na wysoko✞ciach.

Hbr 1,1☎3
✟wi✠tujemy. Przy sto✡ach, z ro-

dzin☛, w Ko☞ciele. I si✡☛ rzeczy 

kierujemy si✠ w stron✠ historii 

z Betlejem. A przecie✌ ✟wi✠ta 

Bo✌ego Narodzenia nie s☛ 

wspomnieniem i histori☛ –

☞piewamy przecie✌ Bóg si✍ ro-

dzi… Tekst z listu do Hebrajczy✎
ków – do ✏ydów –zwraca uwa✎

g✠, ✌e wielokrotnie i wieloma

sposobami przemawia✑ Bóg.

Mo✌e to wezwanie, aby przybli-

✌y✒ sobie Bo✌e S✡owo Starego 

Testamentu, aby pozna✒ te hi-

storie, te wydarzenia, gdy Bóg 

w losach narodu wybranego

objawia✡ si✠, nawo✡uj☛c do 

przymierza. By wczytywa✒ si✠ 

w prorockie przekazy woli Bo✎
✌ej – wcale nie tak nieaktualne

dla naszego ✌ycia. Wreszcie 

mo✌e to wezwanie, aby zoba-

czy✒ mi✡osiernego Boga, który 

wielokrotnie i wieloma sposo✎
bami pochyla si✠ nad cz✡owie-

kiem, wyci☛ga do niego swoj☛ 

d✡o✓, chce zawrze✒ nowe przy-

mierze. Jak pisze autor listu do

Hebrajczyków: „u kresu dni Bóg 

przemówi✑ do nas przez Syna”.

Tak✌e w Ewangelii Jana czyta-

my traktat o wcieleniu od✎
wiecznego Logosu, Bo✌ej my☞li, 

S✡owa – które cia✡em si✠ sta✡o. 

„Na pocz✔tku by✑o S✑owo, a S✑o-

wo by✑o u Boga, a Bogiem by✑o 

ks. Waldemar Wunsz
Proboszcz Parafii w Koninie

Rozwa✕anie
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S�owo. Ono by�o na pocz✁tku 

u Boga. Wszystko przez nie po✂

wsta�o, a bez niego nic nie po-

wsta�o, co powsta�o. W nim by�o 

✄ycie, a ✄ycie by�o ☎wiat�o☎ci✁ 

ludzi. A ☎wiat�o☎✆ ☎wieci w ciem-

no☎ci, lecz ciemno☎✆ jej nie prze-

mog�a”. Te wiersze Prologu

Janowego niedwuznacznie na✝

wi✞zuj✞ do pocz✞tkowych s✟ów 

Pierwszej Ksi✠gi Moj✡eszowej. 

Tam czytamy, ✡e dzie✟o stwo-

rzenia jest zarazem pierwszym

etapem Bo✡ego objawienia 

przez S✟owo. Zarówno 

w pierwszej Ksi✠dze Moj✡eszo-

wej, jak i w Prologu Ewangelii

Jana mamy do czynienia z opi✝

sem momentu powstania ☛wia-

ta, S✟owo jest od pocz✞tku 

obecne w ☛wiecie nadaj✞c mu 

sens. Ewangelista Jan o zba✝

wczym darze Boga w Jezusie

pisze: „Tym za☎, którzy go przy-

j☞li, da� prawo sta✆ si☞ dzie✆mi 

Bo✄ymi”. Tak✡e w li☛cie do He-

brajczyków czytamy: „Syna

ustanowi� dziedzicem wszech-

rzeczy, przez którego tak✄e 

wszech☎wiat stworzy�”. S✟owo –

Chrystus, stwarza nas na nowo

w k✞pieli odrodzenia w mocy 

Jego S✟owa. 

✌wi✠ta Bo✡ego Narodzenia po-

wi✞zane z przyj☛ciem Jezusa na 
☛wiat w postaci ma✟ego dzie-

ci✞tka, s✟abego, niepozornego, 

akcentuj✞ nam paradoks Bo✡e-

go objawienia. Zamiast mocy

i chwa✟y – bieda, ubóstwo 

i p✟acz dziecka. Ale nawet tak 

po✟o✡ony akcent nie powinien 

nam przes✟oni✍ ca✟ego wymia-

ru Bo✡ego planu zbawienia wo-

bec cz✟owieka. Na drodze na-

szej wiary nie mo✡emy zatrzy-

ma✍ si✠ przy betlejemskim 

✡✟óbku – cho✍ tej scenerii pe✟-

nej blasku i nastroju, rado☛ci 

z ma✟ego dziecka, chcieliby☛my 

zachowa✍ jak najd✟u✡ej. Wcie-

lone S✟owo objawia nam wol✠ 

Boga dotycz✞c✞ ka✡dego cz✟o-

wieka, realizuj✞c j✞ a✡ po krzy✡ 

Golgoty i zmartwychwstanie.

Jezus Chrystus jest najdosko✝

nalszym objawieniem nam

grzesznym ludziom S✟owa Bo-

✡ego. 

Bóg objawia si✠ pomi✠dzy lud✎-

mi. W✟a☛nie czytaj✞c Stary Te-

stament spotkamy objawienia

Bo✡e w znaku t✠czy, gorej✞cym 

krzewie, ✟agodnym powiewie 

po☛ród burzy i grzmotów, 

w ogniu spadaj✞cym z nieba by 

zapali✍ ofiar✠ na o✟tarzu Kar-

mel, w wielu S✟owach proroc-

kiego nawo✟ywania. Za☛ obja-

wienie w Synu – odwiecznym

S✟owie, uznajemy za prawdzi-

we i doskona✟e. Czy to znaczy, 

✡e od tej pory Bóg si✠ nie obja-

wia? Czy wraz „z wywy✄szeniem 

Rozwa✏anie
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Chrystusa na prawicy Bo�ej na 

wysoko✁ci majestatu” – jak czy✂

tamy w naszym tek✄cie – Bóg 

zaprzesta☎ przypominania 

o sobie poprzez objawienie? Od

czasu do czasu czytamy w pra✂

sie, czy s☎yszymy w telewizyj-

nych wiadomo✄ciach o obja-

wieniu si✆ Boga – o cudzie! Czy

to wielokrotnych objawieniach

maryjnych w ró✝nych cz✆✄ciach 

naszego kraju czy ✄wiata, obja-

wieniach „prywatnych”, gdzie 

Bóg mia☎by przemawia✞ do 

konkretnych osób w wizji lub 

✄nie, czy ostatnio w objawieniu 

zwi✟zanym z obecno✄ci✟ w sa-

kramencie Komunii, barwi✟c 

wod✆ w kielichu na kolor krwi. 

I cho✞ nabieraj✟ one charakteru 

sensacji, czy medialnego roz✂

g☎osu – to chyba nie takiego

objawienia Boga po✄ród nas 

oczekujemy. Bóg objawia si✆ 

w S☎owie i poprzez S☎owo! Chy-

ba nie potrzeba takich „specjal✂
nych” objawie✠ – bo objawi☎ si✆ 

Chrystus, nie potrzeba specjal✂

nych znaków – bo On jest obec✂

ny po✄ród nas w swoim S☎owie! 

W mocy Ducha ✡wi✆tego jest 

z nami i po✄ród nas. Kiedy czy-

tamy ewangeli✆, gdy g☎oszone 

jest Jego S☎owo w Ko✄ciele, gdy 

odpowiadamy na nie naszym

wyznaniem wiary. On jest obec✂
ny w sakramencie, gdy nad da✂

rami chleba i wina wypowiada✂

my S☎owa Chrystusa. Bo Bo✝e 

S☎owo jest ✝ywym S☎owem –

ono porusza serca, powo☎uje do 

czynu, o✝ywia spo☎eczno✄✞ 

z Bogiem.

Droga do relacji z Bogiem pro✂

wadzi przez s☎uchanie Bo✝ego 

S☎owa: tego, które Bóg wypo-

wiedzia☎ nad Betlejem, przez 

które zrealizowa☎ plan naszego 

zbawienia, tego, które jest 

✄wiat☎o✄ci✟ w ciemno✄ciach 

naszego ✝ycia. Bo „ziemia i nie☛

bo przemin☞, ale S✌owo moje nie 

przeminie” mówi Pan. Bóg –

S☎owo wciela si✆ w nasz ✄wiat, 

w nasze ✝ycie jako ma☎e dzieci✆ 

– a o ma☎e dzieci✆ trzeba dba✞ 

i piel✆gnowa✞ je. Dbajmy wi✆c 

i piel✆gnujmy w naszym ✝yciu 

Bo✝e S☎owo – czytajmy i rozwa✂

✝ajmy je, „✄wi✆tuj✟c” ka✝dego 

dnia.

Rozwa✍anie
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Psalm dnia: Mi�osierny i �a-
skawy jest Pan, cierpliwy

i pe�en dobroci 

Ps 103,8

Kropka

To zadnie z Ps 103 ko✁czy si✂ 

kropk✄ ☎ jest to stwierdzenie,
które informuje nas o tym, jaki 

jest Pan Bóg. Mamy do czynie-

nia z czterema istotnymi okre☎
✆leniami charakteryzuj✄cymi 

postaw✂ Najwy✝szego wobec 

cz✞owieka. Wszystkie te cechy 

potrzebuj✄ bowiem relacji, ✝e-

by zafunkcjonowa✟. Mi✞osier-

dzie, ✞aska, cierpliwo✆✟ i do-

bro✟ to „zasady”, którymi Bóg 

kieruje si✂ w post✂powaniu 

z cz✞owiekiem. Bez nich los 

ludzi by✞by tragiczny.

Pytajnik

A gdyby kropk✂ na ko✁cu zda-

nia zast✄pi✟ pytajnikiem? Gdy-

by tak wykorzysta✟ to powsta-

✞e pytanie do zweryfikowania 

ko✁cz✄cego si✂ roku? Czy do-

✆wiadczy✞em mi✞osierdzia? 

✠aski? Cierpliwo✆ci? Dobroci? 

Spróbuj przypomnie✟ sobie 

konkretne zdarzenia. Je✆li po-

trafisz to zrobi✟, oznacza to, ✝e 

do✆wiadczy✞e✆ dzia✞ania ✝ywe-

go Boga.

Wykrzyknik

A gdyby znak zapytania wy☎
prostowa✟ i zmieni✟ w wy-

krzyknik? Gdyby tak, bez ✝ad-

nych w✄tpliwo✆ci, zakomuni-

kowa✟ ludziom wokó✞, jakiego 

Boga do✆wiadczam i jak cu-

downie jest ko✁czy✟ rok 

z prze✆wiadczeniem, ✝e On by✞, 
jest i b✂dzie wzgl✂dem mnie 

mi✞osierny, ✞askawy, cierpliwy 

i pe✞en dobroci? Gdyby tak te 

cztery zasady Bo✝ego dzia✞ania 

☎ mi✞osierdzie, ✞ask✂, cierpli-

wo✆✟ i dobro✟ ☎ uczyni✟ zasa-

dami mojego ✝ycia?

Po✡egnanie 
Starego Roku

ks. Tymoteusz Bujok
Wikariusz Parafii w Gliwicach

i Pyskowicach

Rozwa☛anie
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Tak mówi Pan: Jak matka 
pociesza syna, tak ja b�d� 

was pociesza✁. 

Iz 66,13a

Umi✂owani w Chrystusie!

Z Bo✄ej woli nied✂ugo przywi-

tamy Nowy, 2016 rok. Takie

chwile prze✂omów, jak po✄e-

gnanie starego i wkroczenie

w Nowy Rok, wyzwalaj☎ w nas 

wiele refleksji. W tym czasie

sk✂adamy sobie ✄yczenia, bawi-

my si✆ na balach. Bardzo cz✆sto 

jednak rado✝✞, któr☎ epatujemy 

na zewn☎trz, miesza si✆ z za-

troskaniem o to, co w✂a✝ciwie 

ten kolejny rok przyniesie. Ja✟

kie zmiany w ✄yciu nas dotkn☎, 

czy przez ten ca✂y kolejny rok 

b✆dziemy si✆ mogli cieszy✞ do-

brym zdrowiem, a mo✄e przyj-

dzie nam rozsta✞ si✆ z kim✝ 

z naszych bliskich. Zastanawia✟
my si✆ czy nie dotknie nas jaki✝ 

finansowy kryzys, czy nie po✟

padniemy w d✂ugi. W tym my-

✝leniu nie jeste✝my egoistami 

my✝l☎cymi wy✂☎cznie o sobie. 

Troszczymy si✠ te✡ o nasze 

dzieci, chcemy, aby kolejny rok

by☛ dla nich lepszy od minione-

go. Wiele spraw zaprz☞ta nasze 

g☛owy, ale ich rozwi☞zania uka-
✡☞ si✠ dopiero w trakcie jego 

trwania i dopiero za rok b✠dzie-

my mogli spojrze✌ w przesz☛o✍✌ 

i podsumowa✌ to, co mia☛o 

miejsce. Co si✠ nam uda☛o, a co 

nie, czego obawiali✍my si✠ na 

wyrost, a co nas zaskoczy☛o.

Jako Ko✝ció✂ wprawdzie spo-

gl☎damy wstecz na minione
365 dni, ale bardziej z nadziej☎ 

i optymizmem patrzymy na✟
przód. Przesz✂o✝ci nie zmieni-
my, ale przysz✂o✝✞ nale✄y do 

nas, to my mo✄emy j☎ wspó✂-
kszta✂towa✞. Zdajemy sobie 

spraw✆, ✄e gremia ko✝cielne 
b✆d☎ podejmowa✂y trudne de-

Nowy Rok

ks. Wojciech Froehlich
Proboszcz Parafii w S✎upsku

Rozwa✏anie
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cyzje. B�dziemy wybierali no-
we synody diecezjalne i Synod

Ko✁cio✂a, b�dziemy intensyw-
nie przygotowywa✄ si� do ob-

chodów jubileuszu 500☎lecia
Reformacji. B�d✆c Ko✁cio✂em 
tworzymy wspólnot�, której 

jednym z zada✝ jest modlitwa 
o jego dobre ✁wiadectwo i m✆-

dro✁✄ dla kieruj✆cych nim tak, 
aby ka✞dy, kto do niego nale✞y 
i kto chce do niego nale✞e✄, 

móg✂ znale✟✄ w nim miejsce dla 
siebie. Do trwania w jedno✁ci 
pomimo ró✞norodno✁ci tak✞e 

wewn✆trz ko✁cio✂a zach�caj✆ 
nas s✂owa has✂a tego roku: Jak

matka pociesza syna, tak ja b✠-
d✠ was pociesza✡. Bóg chce nam 
w ten sposób doda☛ odwagi do 

wej☞cia w Nowy Rok, do podej-
mowania nowych wyzwa✌. On 

nas zapewnia, ✍e b✎dzie blisko 
nas, bo chce dzieli☛ z nami na-
sze rado☞ci, ale przede wszyst-

kim chce nas wspiera☛ w chwi-
lach trudnych, chwilach zw✏t-

pienia i osamotnienia a i takie

mo✍e przyjdzie nam prze✍ywa☛. 

G✂�boko wierz� w to, ✞e Bóg 

swojemu Ko✁cio✂owi b✂ogos✂a-

wi i chce b✂ogos✂awi✄, cho✄ nie-

raz do✁wiadcza go sytuacjami, 

które z ludzkiego punktu wi-

dzenia s✆ trudne, ale widocznie 

potrzebne, aby✁my doznawali 

opami�tania i stale mieli na 

uwadze s✂owa, które ks. dr 

Marcin Luter zawar✂ w pierw-

szej ze swoich tez ☎ Prawdzi✑

wym skarbem Ko✒cio✡a jest naj-

✒wi✠tsza Ewangelia chwa✡y 

i ✡aski Bo✓ej. Niech ta Ewange☎

lia przy✁wieca wszystkim na-

szym Parafiom, aby✁my 

wszystko, co robimy i co za☎

mierzamy jako wspólnota pa-

rafii, diecezji czy Ko✁cio✂a 

przedsi�wzi✆✄, czynili nie dla 

swojej chwa✂y, ale na chwa✂� 

Bo✞✆, aby✁my w ten sposób 

powierzony nam ✁wiat i Ko-

✁ció✂ pozostawili lepszym dla 

nast�pnych pokole✝. Amen.

Rozwa✔anie
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�wi✁to Epifanii

ks. Bogus✂aw Cichy
Proboszcz Parafii w Chorzowie

Rozwa✄anie

Ciemno☎✆ ust✝puje, a ☎wia✞
t✟o☎✆ prawdziwa ju✠ ☎wieci. 

1J 2,8

Pob✡a☛liwo☞✌ i rygor, smutek 

I rado☞✌, ☞wiat✡o i mrok, grzech 

i ☞wi✍to☞✌, mi✡o☞✌ i nienawi☞✌, 

zaanga☛owanie i oboj✍tno☞✌, 

ciemno☞✌ i ☞wiat✡o☞✌. Kon-

trasty i przeciwie✎stwa nale☛✏ 

do naszej codzienno☞ci. Cz✍sto 

bole☞nie je odczuwamy. Nie 

mo☛emy sobie z nimi poradzi✌ 

targani sprzecznymi emocjami,

popadaj✏cy ze skrajno☞ci 

w skrajno☞✌, rozdwojeni. Roz-

paczliwie pragniemy ✡adu 

i ciszy.

W dniu, kiedy Bóg zrobi✡ swoj✏ 

d✡oni✏ pierwsz✏ bruzd✍ na 

ziemi, któr✏ stworzy✡, co☞ si✍ 

wydarzy✡o.  Stworzony zosta✡ 
cz✡owiek na obraz i podo✑
bie✎stwo Najwy☛szego. Cz✡o✑
wiek nie rozdarty, nie targany

sprzeczno☞ciami, wewn✍trznie 

jednolity. Wraz z niepos✡usze✎✑

stwem wobec Boga wszystko

to utracili☞my. Nie pozwoli✡ 
jednak Bóg, aby☞my musieli si✍ 

szamota✌. W dniu, kiedy Bóg 

zszed✡ na ziemi✍ jako cz✡owiek, 

c i e m n o ☞ ✌  u s t ✍ p u j e , 

a prawdziwa ☞wiat✡o☞✌ ju☛ 

✒wieci.

C i e m n o ☞ ✌  u s t ✍ p u j e , 

a prawdziwa ☞wiat✡o☞c ju☛ 

✒wieci. To co ciemne, z✓e, 

krzywe, wyboiste, smutne,

grzeszne, nienawistne od✑
chodzi, kurczy si✍, jest coraz 

mniejsze, coraz mniej dokucza.

✔wiat✓o✒✕, dobro, mi✓o✒✕ rosn✖, 

rozprzestrzeniaj✏ si✍, s✏ coraz 

pot✍☛niejsze. Czy czujemy to? 

Czy chcemy w tym uczestnic✑
zy✌, czy brniemy w mroku?

Bóg w Chrystusie objawi✡ nam 

swoj✏ mi✡o☞✌ i dobro✌. Ka☛dy 

z nas mo☛e by✌ uczestnikiem 

tej nowej rzeczywisto☞ci. To co 

ciemne, z✡e i grzeszne nie musi 
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A chc�, bracia, aby✁cie do-
brze wiedzieli, ✂e ojcowie 
nasi wszyscy byli pod ob✄o-
kiem i wszyscy przez morze
przeszli, i wszyscy w Moj✂e-
sza ochrzczeni zostali w ob☎
✄oku i w morzu, i wszyscy ten 
sam pokarm duchowy jedli,
i wszyscy ten sam napój du-
chowy pili; pili bowiem z du☎
chowej ska✄y, która im towa-
rzyszy✄a, a ska✄✆ t✆ by✄ Chry-
stus. Lecz wi�kszo✁ci z nich 
nie upodoba✄ sobie Bóg; cia-
✄a ich bowiem zas✄a✄y pusty-
ni�. A to sta✄o si� dla nas 
wzorem, ostrzegaj✆cym nas, 
aby✁my z✄ych rzeczy nie po-
✂✆dali, jak tamci po✂✆dali. 
Nie b✆d✝cie te✂ ba✄wochwal-
cami, jak niektórzy z nich; 
jak napisano: Usiad✄ lud, aby 
je✁✞ i pi✞, i wstali, aby si� ba-

wi✞. Nie oddawajmy si� te✂ 
wszetecze✟stwu, jak niektó-
rzy z nich oddawali si� wsze-
tecze✟stwu, i pad✄o ich jed-
nego dnia dwadzie✁cia trzy 
tysi✆ce; ani nie ku✁my Pana, 
jak niektórzy z nich kusili 
i od w�✂ów pogin�li; ani nie 
szemrajcie, jak niektórzy 
z nich szemrali, i pogin�li 
z r�ki Niszczyciela. A to 
wszystko na tamtych przy☎
sz✄o dla przyk✄adu i jest na-
pisane ku przestrodze dla
nas, którzy znale✝li✁my si� 
u kresu wieków. A tak, kto 
mniema, ✂e stoi, niech baczy, 
aby nie upad✄. Dot✆d nie 
przysz✄o na was pokuszenie, 
które by przekracza✄o si✄y 
ludzkie; lecz Bóg jest wierny 
i nie dopu✁ci, aby✁cie byli 
kuszeni ponad si✄y wasze, 

mie✠ ju✡ nad nami w☛adzy. 

Wraz z przyj☞ciem na ☞wiat 

Chrystusa narodzi☛ si✌ nowy 

cz☛owiek. Da✍ pocz✎tek nowej 

ludzko✏ci, nowemu cz✍owie✑

cze✒stwu. Chrystus przychodzi 

do nas, ale i czeka na nas narod✑

zonych na nowo, b✍ysz✑cz✎cych 

✓wiat✔o✓ci✕ Zbawiciela, b✖dcych 

✓wiat✔o✓ci✕ ✓wiata.

Listy do Koryntian
cz. 19

Ks. Andrzej Komraus

Od Genesis do Apokalipsy
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ale z pokuszeniem da i wyj�
✁cie, aby✁cie je mogli znie✁✂ 

1 Kor 10,1�13

Ten niewielki fragment Pierw✄

szego Listu do Koryntian zwra✄
ca uwag☎ na kilka niezmiernie 
interesuj✆cych i wa✝nych 
spraw. Zwró✞my uwag☎ na 
sformu✟owanie Paw✟a: „ojcowie 
nasi”. Jak wynika z kontekstu, 
chodzi tu o tych, którzy wyszli 
z Egiptu. Nie dziwi✟oby nas ono, 
gdyby Aposto✟ zwraca✟ si☎ do 
Hebrajczyków. W Zborze Ko-
rynckim oczywi✠cie byli te✝ ✡y-
dzi, ale przewa✝aj✆c✆ jego cz☎✠✞ 
stanowili wierz✆cy, wywodz✆cy 
si☎ ze ✠rodowiska poga☛skiego: 
byli tu zarówno Grecy, jak i ci, 
którzy pochodzili ze ✠rodowi-
ska orientalnego. W relacjach
ewangelicznych Jezus, zwraca✄
j✆c si☎ do ✡ydów, mówi: 
„Ojcowie wasi” (tak na przyk✟ad 
w Mt 23,32, ☞k 11,47, J 6,49). 
Aposto✟ przenosi ten stosunek
równie✝ na pogan, wskazuj✆c tu 
Izraelitów jako duchowych 
przodków chrze✠cijan. Wyst☎-
puje to zreszt✆ nie tylko 
w Pierwszym Li✠cie do Koryn-
tian. Kiedy si☎gniemy na przy-
k✟ad do napisanego pó✌niej Li-
stu do Galacjan, znajdziemy
tam takie zdanie: „Albowiem ani 
obrzezanie, ani nieobrzezanie
nic nie znaczy, lecz nowe stwo✍
rzenie. A pokój i mi✎osierdzie 
nad tymi wszystkimi, którzy tej 

zasady trzyma✏ si✑ b✑d✒, i nad 
Izraelem Bo✓ym” (Ga 6,15✄16).
Okre✠lenie „Izrael Bo✝y” odnosi 
si☎ tu do ca✟ej spo✟eczno✠ci 
chrze✠cija☛skiej – i to w do✠✞ 
ciekawym kontek✠cie, przeciw-
stawiaj✆cym chrze✠cija☛stwo 
rytualnemu judaizmowi.

Mo✝e troch☎ dziwi✞ okre✠lenie: 
„wszyscy w Moj✝esza ochrzcze-
ni zostali”. W pismach Paw✟o-
wych spotykamy okre✠lenie 
„ochrzczenie w Chrystusie” (tak 
w Rz 6,3 i Ga 3,27), wskazuj✆ce 
na zjednoczenie chrze✠cijan 
z Chrystusem, na spo✟eczno✠✞ 
ze Zbawicielem. Komentatorzy
wskazuj✆, ✝e „zjednoczenie 
Izraelitów z Moj✝eszem by✟o 
w pewnym sensie analogiczne
do zjednoczenia chrze✠cijan 
z Chrystusem, z tym oczywi✠cie, 
✝e Moj✝esz poj☎ty jest jako za-
powied✌, symbol czy figura od-
kupicielskiej mocy Syna Bo✝e-
go”. (Tak na przyk✟ad ks. prof. 
dr Eugeniusz D✆browski.) Po-
dobie☛stwo i ró✝nica pomi☎dzy 
Chrystusem a Moj✝eszem zosta-
✟y ukazane w Li✠cie do Hebraj-
czyków: „Przeto, bracia ✔wi✑ci, 
wspó✎uczestnicy powo✎ania nie-
bieskiego, zwa✓cie na Jezusa, 
pos✎a✕ca i arcykap✎ana naszego 
wyznania, wiernego Temu, który 
Go ustanowi✎, jak i Moj✓esz by✎ 
wierny w ca✎ym domu Bo✓ym. 
Uznany On bowiem zosta✎ za 
godnego o tyle wi✑kszej chwa✎y 
od Moj✓esza, o ile wi✑ksz✒ cze✔✏ 
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ma budowniczy od domu, który 
zbudowa�. Albowiem ka✁dy dom 
jest przez kogo✂ budowany, lecz 
tym, który wszystko zbudowa�, 
jest Bóg. Wszak i Moj✁esz by� 
wierny jako s�uga w ca�ym do-
mu Jego, aby ✂wiadczy✄ o tym, 
co mia�o by✄ powiedziane, lecz 
Chrystus jako Syn by� ponad do-
mem Jego; a domem Jego my
jeste✂my, je✂li tylko a✁ do ko☎ca 
zachowamy ufno✂✄ i chwalebn✆ 
nadziej✝” (Hbr 3,1✞6).

Metaforyczny „chrzest w Moj-
✟esza” dokona✠ si✡ „pod ob✠o-
kiem” i przy „przej☛ciu przez 
morze”. Jest to nawi☞zanie do 
wyj☛cia Izraelitów z Egiptu i ich 
dalszej w✡drówki przez pusty-
ni✡. Chrze☛cija✌ski „chrzest 
w Chrystusa” dokonuje si✡ 
w wodzie. Jak pisze ks. prof.
D☞browski, „[Aposto�] Pawe� 
kroczy tu drog✆ egzegezy alego-
rycznej, czy raczej typologicznej,
która mia�a swe wzorce nie tyl-
ko w hellenistycznym czy juda✍
istycznym intelektualizmie Alek✍
sandrii, ale równie✁ w naucza-
niu samego Chrystusa”. Widzi✞
my to wyra✎nie w dalszym ci☞-
gu Listu. Kiedy Pawe✠ mówi, ✟e 
‘wszyscy po✟ywali ten sam po-
karm duchowy i wszyscy pili
ten sam napój duchowy’, przy-
pomina nam si✡ zapewne fakt, 
✟e w Ewangelii Janowej manna 
uwa✟ana jest za symboliczn☞ 
zapowied✎ Sakramentu Wie-
czerzy Pa✌skiej: „Rzekli tedy do 

Niego: Jaki wi✝c znak czynisz, 
aby✂my widzieli i uwierzyli To-
bie? Jakie dzie�o wykonujesz? 
Ojcowie nasi jedli mann✝ na pu-
styni, jak napisano: Chleb z nie✍
ba da� im, aby jedli. Wtedy rzek� 
im Jezus: Zaprawd✝, zaprawd✝ 
powiadam wam, nie Moj✁esz da� 
wam chleb z nieba, ale Ojciec
mój daje wam prawdziwy chleb 
z nieba. Albowiem chleb Bo✁y to 
Ten, który z nieba zst✝puje i da-
je ✂wiatu ✁ywot” (J 6,30✞33).

W szesnastym rozdziale Dru✞
giej Ksi✡gi Moj✟eszowej znajdu-
jemy opis wydarzenia, jakim
by✠o nakarmienie w✡druj☞cych 
Izraelitów mann☞. „Gdy to uj-
rzeli synowie izraelscy, mówili 
jeden do drugiego: Co to jest? –
bo nie wiedzieli, co to by�o. 
A Moj✁esz rzek� do nich: To jest 
chleb, który Pan da� wam do 
jedzenia” (2 M✟ 16,15). Psalmi-
sta nazywa mann✡ „chlebem 
anielskim” (Ps 78,25). Tak wi✡c 
ju✟ w Starym Testamencie 
manna obdarzona by✠a tre☛ci☞ 
sakraln☞. Dokonane w Ewange-
lii zestawienie manny z Wie✞
czerz☞ Pa✌sk☞ dope✠nia jej du-
chowej symboliki. To w✠a☛nie 
dokonane w nauczaniu Jezuso✞
wym zestawienie leg✠o niejako 
u podstaw Paw✠owej interpre-
tacji tre☛ci wydarze✌ Drugiej 
Ksi✡gi Moj✟eszowej, Ksi✡gi Exo-
dus. Manna jest symbolem albo
typem chleba ✠amanego i spo-
✟ywanego podczas Ostatniej 
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Wieczerzy, podobnie woda,
która wytrysn�✁a ze ska✁y 
(2 M✂ 17), jest symbolem albo
typem wina spo✂ywanego pod-
czas Ostatniej Wieczerzy.

„Pili bowiem z duchowej ska✄y, 
która im towarzyszy✄a, a ska✄☎ 
t☎ by✄ Chrystus” – pisze dalej
Aposto✁ w swym Li✆cie. Nawi✝-
zuje tu najprawdopodobniej nie
tyle do tekstu biblijnego, ile do
teologicznej tradycji ✂ydow-
skiej, w my✆l której Izraelitom 
w ich w�drówce towarzyszy✁a 
owa ✞ród✁odajna ska✁a. Pawe✁ 
u✂ywa tego obrazu w swej ale-
gorycznej interpretacji tekstu
biblijnego. Ska✁a nie jest jedy-
nie symbolem Chrystusa; Apo✟
sto✁ Pawe✁ wyra✞nie mówi, ✂e 
ska✁a by✁a Chrystusem, a raczej, 

✂e Chrystus by✁ ✞ród✁em ocale-
nia wówczas Izraelitów. Na 
uczestnictwo Chrystusa w dzie✟
jach ✆wiata przed Jego zst✝pie-
niem na ziemi� wyra✞nie wska-
zuj✝ pisma Aposto✁a Jana, czy to 
Czwarta Ewangelia w jej Prolo✟
gu, czy Ksi�ga Objawienia.

Wspominane przez Aposto✠a 
Paw✠a wydarzenia z historii lu-
du Bo✡ego Starego Przymierza 
s☛ wyra☞n☛ ilustracj☛ tematu, 
jaki porusza. Dlatego pisze: „A to 
sta✌o si✍ dla nas wzorem, ostrze-
gaj✎cym nas, aby✏my z✌ych rze-
czy nie po✑✎dali, jak tamci po✑✎-

dali” (w. 6). Co to znaczy?

Pami�tajmy, ✂e w Koryncie –
a dodajmy: bywa tak nie tylko
w Koryncie – spotka✒ mo✂na 
by✁o wielu chrze✆cijan, odzna-
czaj✝cych si� nadmiern✝ pew-
no✆ci✝ siebie w sprawach wia-
ry. Uwa✂ali, ✂e – skoro nale✂✝ 
do spo✁eczno✆ci chrze✆cija✓-
skiej, uczestnicz✝ w nabo✂e✓-
stwach, ✁✝czy ich wspólnota 
Wieczerzy Pa✓skiej, wspieraj✝ 
materialnie zbór – to w zasa✟
dzie nic im nie grozi, mog✝ by✒ 
absolutnie pewni swego zba✟
wienia, a co za tym idzie –
wszystko im wolno, nie musz✝ 
zwraca✒ uwagi na ✂adne ogra-
niczenia, a wi�c mog✝ spokojnie 
odrzuci✒ wszystkie zakazy. 
Uwa✂ny czytelnik pism nowote-
stamentowych na pewno zwró-
ci✁ uwag� na wielokrotnie po-
wtarzaj✝ce si� ostrze✂enie: 
„Czuwajcie!”. Ostrze✔enie to 
skierowane jest nie do nie✕
wierz✖cych, ale w✗a✘nie do 
wierz✖cych. Wspania✁e uza-
sadnienie tego ostrze✂enia 
znajdujemy w✁a✆nie w rozwa-
✂anym przez nas fragmencie 
Pierwszego Listu Aposto✁a 
Paw✁a do Koryntian. Prof. Wil-
liam Barclay w swoim popular✟
nym komentarzu do Nowego
Testamentu te✂ zwraca uwag� 
na nasz tekst i wskazuje, ✂e 
Aposto✁ odwo✁uje si� tu do hi-
storii narodu wybranego, poka✟
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zuj�c co mo✁e sta✂ si✄ z lud☎mi 
obdarowanymi najwi✄kszymi 
przywilejami. Mówi o czasach, 
gdy Izraelici w✄drowali po pu-
styni. Prze✁ywali wówczas 
wspania✆e rzeczy: stale towa-
rzysz�cy im ob✆ok wskazywa✆ 
drog✄ i chroni✆ przed niebez-
piecze✝stwami (2 M✁ 13,21, 
14,19), zostali przeprowadzeni
przez ✞rodek Morza Czerwone-
go (2 M✁ 14,19✟31), na pustyni
byli karmieni mann� 
(2 M✁ 16,11✟15), gasili pragnie✟
nie wod� ze ska✆y, która im to-
warzyszy✆a (4 M✁ 20,1✟11).
A jednak, mimo posiadania
tych wszystkich szczególnych 
przywilejów, Izraelitów spotka-
✆o niepowodzenie i to, dodaj-
my, bardzo przykre niepowo✟
dzenie. Gdy – z wyj�tkiem Jozu-
ego i Kaleba – wszyscy wys✆an-
nicy Izraelitów przynie✞li pesy-
mistyczne wie✞ci odno✞nie Zie-
mi Obiecanej i ca✆y lud zrezy-
gnowa✆ z wej✞cie do niej, Bóg 
postanowi✆, aby ca✆e to pokole-
nie wymar✆o na pustyni (4 M✁ 
14,30✟32). Gdy Moj✁esz na Gó-
rze Synaj otrzymywa✆ Zakon, 
lud zmusi✆ Aarona do sporz�-
dzenia z✆otego cielca i oddawa✆ 
mu cze✞✂ nale✁n� Bogu (2 M✁ 
32,6); wtedy, jak czytamy,
„zes✠a✠ Pan kar✡ na lud za to, ☛e 
uczynili cielca, którego sporz☞-
dzi✠ Aaron” (2 M✁ 32,35). 
Grzech cudzo✆óstwa z Midiani-

tami i Moabitami ✞ci�gn�✆ na 
Izraelitów s�d Bo✁y (4 M✁ 25,1✟
9). Szemranie Izraelitów zosta-
✆o ukarane plag� w✄✁y (4 M✁ 
21,4✟6). Gdy Korach, Datan
i Abiram przewodzili otwarte✟
mu buntowi, wielu straci✆o ✁y-
cie (4 M✁ 16). Tak wi✄c ca✆a 
historia Izraela dowodzi, ✁e 
ludzie, którzy byli obdarzeni 
najwi✄kszymi przywilejami 
Bo✁ymi, nie byli jednak wolni 
od pokus; szczególny przywilej 
nie jest gwarancj� bezpiecze✝-
stwa w momencie nawiedzenia
przez pokus✄.

Aposto✆ Pawe✆ zwraca uwag✄ 

na wiele pokus i mo✁liwych 

w zwi�zku z nimi upadków. 

Jest pokusa ba✆wochwalstwa. 

Chocia✁ nie czcimy dzi✞ takich 

bo✁ków, jakich wiele by✆o 

w czasach apostolskich, to

przecie✁ miejmy ✞wiadomo✞✂, 

✁e bo✁kiem jest to, czemu po-

✞wi✄ca si✄ ca✆y swój czas, 

wszystkie my✞li i si✆y. Czy przy-

padkiem bo✁kiem naszych cza-

sów nie sta✆ si✄ Internet 

i wszystkie elektroniczne gad✟

✁ety, które ca✆kowicie absorbu-

j� nasza uwag✄? Jak✁e wielu 

jest dzisiaj ludzi, którzy czuj� 

si✄ ca✆kowicie niepewni i bez-

radni, gdy nie maj� przy sobie 

swej elektronicznej zabawki!

Kolejn� pokus�, o której wspo-

mina Aposto✆, jest pokusa cu-
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dzo�óstwa. Ka✁dy cz�owiek na-

ra✁ony jest na ataki pokus, 

a w naszych czasach s✂ one 

zwielokrotnione i spot✄gowane 

dzi✄ki ☎rodkom masowego 

przekazu. Naprawd✄, jedynie 

bardzo ✁arliwe umi�owanie 

czysto☎ci mo✁e zachowa✆ cz�o-

wieka od moralnej nieczysto✝

☎ci!

A pokusa nadu✁ywanie Bo✁ej 

dobroci? Cz�owiek bardzo cz✄-

sto nadu✁ywa Bo✁ego mi�osier-

dzia i czyni to ☎wiadomie lub 

pod☎wiadomie. Przekonanie, ✁e 

Bóg i tak przebaczy, usprawie-

dliwia nas w naszych oczach.

Pami✄taj✂c o Bo✁ej mi�o☎ci, za-

pominamy o Bo✁ej ☎wi✄to☎ci.

Cz✄sto jeste☎my te✁ kuszeni, by 

narzeka✆ i szemra✆. Ka✁dy no-

wy dzie✞ staje si✄ dla nas kolej-

n✂ okazj✂ do utyskiwa✞. Nie 

potrafimy dostrzec niczego, co

dobre, i za to Bogu dzi✄kowa✆, 

ale z upodobaniem wynajduje✝

my wszystkie mankamenty na✝

szej codzienno☎ci. 

„✟ycie jest ryzykiem – pisze prof.

Barclay – i dlatego zawsze trze✠

ba mie✡ si☛ na baczno☞ci”. Nie

dziwi wi✌c wezwanie Aposto✍a 

Paw✍a: „A tak, kto mniema, ✎e 

stoi, niech baczy, aby nie upad✏”.

Przypominaj✑ si✌ tu s✍owa 

Zmartwychwsta✍ego Chrystusa 

z Ksi✌gi Apokalipsy, Objawienia 

✒w. Jana Aposto✍a, skierowane 

do Zboru w Sardes: „B✓d✔ czuj-

ny i utwierd✔, co jeszcze pozo-

sta✏o, a co bliskie jest ☞mierci; 

nie stwierdzi✏em bowiem, ✎e 

uczynki twoje s✓ doskona✏e 

przed moim Bogiem. Pami☛taj 

wi☛c, czego si☛ nauczy✏e☞ i co 

us✏ysza✏e☞, i strze✎ tego, i upa-

mi☛taj si☛. Je☞li tedy nie b☛dziesz 

czujny, przyjd☛ jak z✏odziej, a nie 

dowiesz si☛, o której godzinie ci☛ 

zaskocz☛” (Obj 3,2✕3).

Bóg nie chce ☎mierci grzesznika 

i dlatego przestrzega, aby nikt

nie by� zaskoczony. Pokusa 

przyjdzie, co wi✄cej, na pewno 

niejedna pokusa nas zaatakuje.

Jej zadaniem nie ma by✆ jednak 

doprowadzenie nas do upadku,

ale raczej wypróbowanie, 

sprawdzenie, aby☎my przez 

tego rodzaju do☎wiadczenie 

stali si✄ silniejszymi i bardziej 

odpornymi. Z ka✁dego poku-

szenia zawsze jest wyj☎cie. Tak 

wi✄c nikt nie musi ulega✆ poku-

sie, poddawa✆ si✄ jej, poniewa✁ 

zawsze istnieje droga wyj☎cia 

z najbardziej nawet niebez✝

piecznej sytuacji. Nie jest to

droga poddania i uleg�o☎ci czy 

rezygnacji i odwrotu, ale droga

zwyci✄stwa dzi✄ki mocy i �asce 

Bo✁ej. Powtarzam: zwyci✖stwa 

dzi✖ki mocy i ✗asce Bo✘ej.
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m�✁czyzn. Gdy Abigail zobaczy-

✂a Dawida, zsiad✂a z os✂a i pad✂a 

przed nim na twarz. Wzi�✂a 

ca✂✄ win� na siebie, przedsta-

wi✂a swojego m�✁a jako g✂upca, 

a Dawidowi da✂a swój dar 

i prosi✂a o przebaczenie. Przy-

j�✂a przed Dawidem postaw� 

pokornego s✂ugi, uni✁y✂a si� 

i b✂ogos✂awi✂a go. Dawid wi-

dz✄c postaw� Abigail i s✂ysz✄c 

jej s✂owa, zacz✄✂ j✄ b✂ogos✂awi☎, 

przyj✄✂ jej dar i odes✂a✂ j✄ 

w pokorze do domu.

Gdy wróci✂a do domu, trwa✂a 

tam niemal✁e królewska uczta. 

Jaj m✄✁ ✆wi�towa✂ upojony wi-

nem. Pe✂en rado✆ci nie zdawa✂ 

sobie sprawy z tego co przed

chwil✄ mia✂o miejsce. Nast�p-

nego dnia rano, gdy Nabal wy✝

trze✞wia✂ Abigail opowiedzia✂a 

mu o tym, co zrobi✂a dzie✟ 

wcze✆niej. Gdy ma✂✁onek zda✂ 

sobie spraw� z tego, co si� wy-

darzy✂o, zamar✂o w nim serce 

i zdr�twia✂ jak kamie✟. A po 

dziesi�ciu dniach dotkn✄✂ Pan 

Nabala i ten umar✂.

Kiedy Dawid si✠ o tym dowie-

dzia✡, wys✡a✡ swatów do Abigail, 

aby si✠ jej o☛wiadczy☞. Jak czy-

tamy w 1 Sm 25,41✌42 m✡oda 

wdowa przyj✠✡a o☛wiadczyny. 

✍piesznie wsiad✡a na os✡a i poje-

cha✡a za pos✡a✎cami do Dawida, 

aby pozosta☞ jego ✏on✑. Teraz 

Abigail mia✡a m✑drego m✠✏a, 

który ufa✡ Bogu. Jej ✏ycie ca✡ko-

wicie si✠ odmieni✡o, ale to nie 

znaczy, ✏e by✡o us✡ane ró✏ami. 

W 1 Sm 30,1✒26 czytamy, jak

Dawid wraz ze swoimi wojow✒

nikami wyruszy✓ walczy✔ z Fili-

stynami. Amalekici wykorzysta✒

li to i najechali na miasto,

w którym wtedy mieszka✓ Da-

wid i jego sprzymierze✕cy. Ca✓e 

miasto zosta✓o spalone, a kobie-

ty i dzieci zabrane do niewoli.

Gdy Dawid wraz z towarzysza✒

mi wróci✓ z wyprawy wojennej, 

wpad✓ w wielk✖ rozpacz. 

Tego dnia do niewoli trafi✂y 

tak✁e dwie ✁ony Dawida: Abi-

gail i Achinoam. O czym mog✂y 

my✆le☎ b�d✄c porwane przez 

Amalekitów? Mog✂y czu☎ l�k, 

strach, przera✁enie, ale i mog✂y 

mie☎ nadziej�, ze ich m✄✁ przy-

jedzie, aby je ocali☎.

Towarzysze Dawida, których 

✁ony i dzieci porwano byli tak 

rozgoryczeni, ✁e chcieli Dawida 

ukamienowa☎. Dawid po✂o✁y✂ 

swoj✄ ufno✆☎ w Bogu. Zamiast 

si� podda☎ wezwa✂ kap✂ana 

i pyta✂ Boga o rad�. Przysz✂y 

król nie dzia✂a✂ pochopnie i pod 

wp✂ywem emocji, lecz pod-

szed✂ do ca✂ej sytuacji z pokor✄ 
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i modlitw�. Pos✁uszny Bo✂ej 

woli zebra✁ wojowników i pu-

✄ci✁ si☎ w pogo✆ za Amalekita-

mi. Dawid uratowa✁ wszystkich 

porwanych, a tak✂e obydwie 

swoje ✂ony. Abigail mog✁a zno-

wu poczu✝ si☎ bezpiecznie 

u boku swojego m☎✂a.

Kolejnym miejscem, w którym 

czytamy o Abigail, jest 2 Sm 2,1

✞4. Fragment ten opisuje dzie✆ 

koronacji Dawida na króla Judy. 

✟ycie by✁ej ✂ony Nabala ca✁ko-

wicie si☎ odmieni✁o, z ✂ony bo-

gatego g✁upca zosta✁a ✂on� m�-

drego, ufaj�cego Bogu króla.

Czego mo✠emy nauczy✡ si☛ od 

Abigail?

Nie mo✂na by✝ uleg✁ym cz✁o-

wiekowi, który czyni z✁o, nieza-

le✂nie czy jest to nasz wspó✁-

ma✁✂onek czy inny prze✁o✂ony. 

Warto jest robi✝ to, co jest 

s✁uszne i dobre.

B✁ogos✁awie✆stwo, jakie sp✁ywa 

na wierz�cego m☎✂a, staje si☎ 

udzia✁em jego ✂ony.
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WIGILIJNE DZIE�O POMOCY DZIECIOM 2015
XVI EDYCJA POD HAS✁EM G✁ODNI MI✁OSIERDZIA

„B✂d✄cie mi☎osierni, jak mi☎osierny jest wasz Ojciec. (…) 

Dawajcie, a b✆dzie wam dane. (…)Jak✂ bowiem miar✂ mierzycie, tak✂ i wam odmierz✂.”

Ew. ✝ukasza 6, 36.38 

Drodzy Siostry i Bracia,
Diakonia Ko✞cio✟a Ewangelicko✠Augsburskiego wraz z Caritas Polska Ko✞cio✟a 
Rzymskokatolickiego, Prawos✟awnym Dzie✟em Mi✟osierdzia ELEOS i Diakoni✡ Ko-
✞cio✟a Ewangelicko✠Reformowanego w Polsce po raz szesnasty organizuj✡ wspól-
n✡, ekumeniczn✡ akcj☛ charytatywn✡ Wigilijne Dzie✟o Pomocy Dzieciom.
Tegoroczne Wigilijne Dzie✟o Pomocy Dzieciom odbywa si☛ pod has✟em „G✟odni 
mi✟osierdzia”, które w pe✟ni wpisuje si☛ w przes✟anie i misj☛ diakonii. G☞ód mi☞o-
sierdzia to g☞ód szczególnego rodzaju: to potrzeba mi☞o✌ci, m✍drego i aktywnego 
wspó☞czucia, które przejawia si✎ w konkretnej pomocy i dzia☞aniu. Bez mi☞osier-
dzia skierowanego w stron✎ naszego bli✏niego, nasza wiara jest niepe☞na – mo✑e 
by✒ w niej wiele s☞ów i najlepszych nawet przekona✓, które jednak – niepoparte
dzia☞aniem i krokiem w stron✎ drugiego cz☞owieka – wydaj✍ si✎ puste. 
Podczas akcji, która rozpocznie si☛ 29 listopada 2015 roku, w 1. Niedziel☛ Adwen-
tu, rozprowadzane b☛d✡ ✞wiece wigilijne. Nabywaj✡c ✞wiece wigilijn✡ wspieramy 
projekty Diakonii na rzecz dzieci i m✟odzie✔y w trudnej sytuacji socjalnej – nasze
konkretne dzia✟anie mi✟osierdzia. Pozyskane w ten sposób ✌rodki b✎d✍ przezna-
czone na do✑ywianie dzieci w szko☞ach i ✌wietlicach, na zakup podr✎czników 
i przyborów szkolnych; na rehabilitacj✎ i leczenie dzieci. 

Dzi☛kujemy za ka✔de wsparcie wspólnego dzie✟a mi✟osierdzia.

Wanda Falk Biskup Ryszard Bogusz
Dyrektor generalna Diakonii Prezes Diakonii

Akcja trwa od 1. Niedzieli Adwentu do Wigilii Bo✕ego Narodzenia.

✖wiece s✂ do nabycia w ka✕dej parafii ewangelickiej na terenie ca☎ego kraju.

Diakonia
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Jesie✁  
w Szko✂ach ETE 

Jesie✄ w Szko☎ach ETE up☎yn✆-
☎a pod znakiem wyt✆✝onej pra-

cy uczniów i nauczycieli. Dni 

wype☎nione by☎y systematycz-

n✞, codzienn✞ prac✞ i dodatko-

wym wysi☎kiem zwi✞zanym 

z przygotowaniem si✆ do kon-

kursów i olimpiad. 

Sami tez organizowali✟my tra-

dycyjne ju✝ konkursy 

„Karuzela ze Schweitzerem” 

i „Karuzela z J✆zykami”. Wysi☎-
ki naszych Nauczycieli

i Uczniów zosta☎y nagrodzone 

ju✝ osi✞gni✆tymi laurami, które 

s✞ zapowiedzi✞ konieczno✟ci 

dalszej ci✆✝kiej pracy, by do-

brze przygotowa✠ si✆ do na-

st✆pnych etapów. 

W ostatnich dniach dla nas

wszystkich szczególnie bliskie 

sta☎o si✆ poj✆cie FRAKTAL. Na 
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pocz✁tku uczniowie samodziel-

nie poszukiwali informacji

o fraktalach, sporz✁dzali notat-

ki oraz przygotowywali pre✂

zentacje. Dwie najciekawsze

zosta✄y pokazane kole☎ankom 

i kolegom podczas spotkania

naukowego 16 listopada 2015.

Uczniowie SP, Gimnazjum

i Liceum tworzyli wtedy kolej✂

ne iteracje dywanu Sierpi✆-

skiego – dzia✄o si✝ to, dlatego 

☎e w✄✁czyli✞my si✝ w mi✝dzy-

narodowy program Sierpinski

C a r p e t P r o j e c t

(www.snm.edu.pl). Nast✝pnie 

spotkanie przewidziane jest

w marcu ✂ b✝dziemy wtedy 

uczestniczy✟ na Politechnice 

✠l✁skiej w sk✄adaniu szóstej 

iteracji; ostatnia czyli siódma 

b✝dzie budowana na uniwersy-

tecie w Almerii (Hiszpania).

Uczestniczyli✞my w zaj✝ciach 

Szko✄y Teatru, w spotkaniach z 

go✞✟mi opowiadaj✁cymi o ☎y-

ciu w innych krajach, a czas

Adwentu to przygotowanie do

wspólnego prze☎ywania at-

mosfery nadchodz✁cych ✠wi✁t 

Bo☎ego Narodzenia (Wigilijki 

i koncert ✞wi✁teczny) oraz 

oczekiwanie na odpoczynek w

ferie (wi✡cej: szkolyete.pl).
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Modlitwa ekumeniczna za

prze�ladowanych

Dnia 14 listopada 2015r.

w Centrum Edukacyjnym im.

Jana Paw✁a II w Gliwicach od-

by✁a si✂ ekumeniczna modli-

twa o prze✄ladowanych chrze-

✄cijan na ✄wiecie. Chrze✄cijanie 

z ró☎nych ko✄cio✁ów i spo✁ecz-

no✄ci w Gliwicach stan✂li 

wspólnie w modlitwie za Sio-

stry i Braci w Chrystusie. Pod✆

czas modlitwy nie zapomniano

tak☎e o Europie i obecnej sytu-

acji zwiazanej z zamachami

terrorystycznymi we Francji.

Modlono si✂ o ró☎ne kraje 

z indeksu prze✄ladowanych 

chrze✄cijan. Parafi✂ ewangelic-

k✝ w Gliwicach reperezento-

wali nasi duszpasterze: ks. Ty✆

moteusz Bujok i ks. Andrzej

Wójcik, którzy poprowadzili 

ekumeniczny zbór w modli-

twie za Iran oraz Europ✂, 

a szczególnie Francj✂.

Wizyta konfirmantów z Dro-

gomy�la

W dniach 13✆15 listopada go✆

✄cili✄my ks. Tomasza Bujoka 

z Drogomy✄la wraz z grup✝ 

konfirmantów. Grupa nocowa-

✁a na terenie Szkó✁ ETE.

Konfirmanci rozpoczeli pobyt

w Parafii od krótkiego spotka-

O tym, co za nami

O tym, co za nami
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nia zatytu�owanego "Rozu✁
mienie". Spotkanie by�o rozmo-

w✂ o rozumieniu innych ludzi 

oraz zawiera�o miniwyk�ad ks. 

Tymoteusza Bujoka oparty

o biblijn✂ histori✄ o wie☎y Ba-

bel. Podczas swojego zgrupo✁

wania konfirmanci zwiedzali

równie☎ atrakcje Górnego ✆l✂-

ska (m. in. Muzeum ✆l✂skie). 

Go✝cie uczestniczyli tak☎e 

w niedzielnym nabo☎e✞stwie, 

podczas którego kazanie wy-

g�osi� ks. Tomasz Bujok.

Ewangelicki Turniej Pi✟ki 
No✠nej Halowej

Drodzy, bardzo serdecznie

dzi✄kujemy! Dzi✄kujemy Wam 

za liczne zg�oszenia, za uczest-

nictwo, za sportow✂ postaw✄, 

za gr✄ z poszanowaniem zdro✁

wia innych. To by�a ju☎ 17. edy-

cja naszego Turnieju i jeste✝my 

wdzi✄czni, jako organizatorzy, 

☎e cieszy si✄ on nies�abn✂cym 

zainteresowaniem z Waszej

strony. Jak co roku serdecznie

dzi✄kujemy pani pastoro-

wej Eugenii Hauptman, która, 

jako nasz honorowy go✝✡, od 

wielu lat zaszczyca Turniej

swoj✂ osob✂, nie tylko kibicu-

j✂c, ale czynnie pomagaj✂c 

w jego organizacji. Serdeczne

podzi✄kowania sk�adamy orga-

O tym, co za nami
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nizacji Joannitów za opiek� 

medyczno ✁ ratownicz✂, to na-

prawd� du✄y komfort, kiedy 

o nasze zdrowie dbaj✂ fachow-

cy z tak dobrej organizacji.

Dzi�kujemy s☎dziom pi✆kar-

skim za dbanie o w✝a✞ciwy po-

ziom spotka✟ i panowanie nad 

emocjami, które w trakcie za-

ci�tej walki niejednokrotnie 

silnie wybuchaj✂.

W tym roku mamy równie✄ 

szczególne powody do rado✞ci 

i podzi�kowa✟. 
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Nasz Turniej zaszczycili sw� 

obecno✁ci� dwaj sympatycy 

pi✂ki no✄nej, którzy swego cza-

su czynnie brali udzia✂ w roz-

grywkach pi✂karskich.

Mowa tu o biskupie diecezji

katowickiej ks. Marianie

Niemcu, który, tak jak w ubie-

g✂ym roku, otworzy✂ nasz Tur-

niej oraz o zwierzchniku na☎

szego ko✁cio✂a ks. biskupie

Jerzym Samcu, który uhono-

rowa✂ zwyci✆skie zespo✂y wr✆-

czaj�c im puchary. Koniecznie 

przy tym trzeba doda✝, ✄e ks. 

biskup Jerzy Samiec jest pomy☎

s✂odawc� i wieloletnim organi-

zatorem naszego Turnieju.

Ksi✆✄om biskupom serdecznie 

dzi✆kujemy, ✄e znale✞li czas, 

aby zaszczyci✝ nas sw� obecno-

✁ci�. Nie chwal�c si✆, jest to 

widoczny znak tego, jak du✄� 

rang✆ ma nasz Turniej.

Na koniec sk✂adamy podzi✆ko-

wania organizatorom naszego

Turnieju. Uwierzcie mi, ✄e trze-

ba w✂o✄y✝ wiele wysi✂ku i to 

z wyprzedzeniem, ✄eby przy-

gotowa✝ taki Turniej, dlate-

go ks. Dariuszowi Dawidowi

z parafii zabrza✟skiej, ks. 

Andrzejowi Wójcikowi i ks. 
Tymoteuszowi Bujokowi

z parafii gliwickiej, p. Danie✠

lowi Welderowi z Zabrza, p.

Adamowi Markowi i p. Ma✠

riuszowi Minkinie z Gliwic

sk✂adamy podzi✆kowania za 

przygotowanie i przeprowa☎

dzenie tego Turnieju.

Kochani, jest jeszcze jedna

rzecz, o której musimy wspo-

mnie✝. W trakcie naszego Tur-

nieju upami✆tnili✁my chwil� 

milczenia i modlitw� wszyst-

kich obywateli Francji, którzy 

13 listopada zostali tragicznie

dotkni✆ci seri� zamachów ter-

rorystycznych. Dzi✆kuj✆, ✄e a✄ 

tyle mogli✁my zrobi✝ jako spor-

towcy w czasie naszych rozgry☎

wek. Prosz✆, pami✆tajmy o tych 

wszystkich, którzy tam ucier-

pieli.

Za to wszystko, Drodzy, ser☎

decznie Wam dzi✆kujemy!!! 

Serdecznie gratulujemy zwy☎

ci✆zcom, a wszystkim pozosta-

✂ym ✄yczymy powodzenia za 

rok w 18 Ewangelickim Tur☎

nieju Pi✂ki No✄nej Halowej 

o Puchar im. ks. Andrzeja

Hauptmana!

mm

Foto: Mariusz Minkina

ks. ✡ukasz Ostruszka

Klub Aktywnego Seniora

Dnia 21 listopada 2015r.

(sobota) o godz. 10.00, w sali

parafialnej przy ul. Jagiello☛-

skiej 19a odby✂o si✆ kolejne 

spotkanie Klubu Aktywnego
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Seniora. Pasja, �yczliwo✁✂, po-

zytywna energia naszego Go✄

✁cia ✄ Ma☎gorzaty Michalik, wy-

pe☎ni☎y kolejne spotkanie Klu-

bu Aktywnego Seniora. Senio✄

rzy i Wolontariusze mogli po✄

s☎ucha✂, zobaczy✂ i spróbowa✂, 

jak wykona✂ witra�. To by☎a 

niesamowita artystyczna po✄

dró�! Kolorowe szkie☎ka, facho-

we narz✆dzia i zaanga�owanie 

Gosi wnios☎y rado✁✂ w to je-

sienne przedpo☎udnie. Dodat-

kowo s☎odki pocz✆stunek umili☎ 

to ciekawe spotkanie ze ✁wia-

tem pasji i rado✁ci✝ dzielenia 

si✆ ni✝ z innymi. Dzi✆kujemy 

Wolontariuszom za pomoc

w organizacji spotkania.

Magdalena Fornal

Uroczysta Kolacja

dla Ma✞✟e✠stw

Dnia 20 listopada w Hotelu Mi✄

kulski odby☎a si✆ uroczysta ko-

lacja dla ma☎�e✡stw. Muzyk✆ na 

�ywo zapewni☎, jak zwykle 

w najwy�szej jako✁ci i smaku, 

Pawe☎ Mikler z przyjació☎mi. 

Wys☎uchali✁my poruszaj✝cego 

wyk☎adu ☛ Mi☞dzy domem 

a prac✌ i ✁wiadectwa ma☎�e✡-

stwa ✄ diak. Aleksandry B☎ahut✄

Kowalczyk i ks. Zbigniewa Ko✄

walczyka, którzy wprowadzili 

nas w nastrój zadumy i refleksji 

nad naszymi relacjami ma☎�e✡-

skimi, ukazuj✝c ich pi✆kno, jed-

nak zwracaj✝c te� uwag✆, jak 

w ☎atwy sposób mo�na je nie-

stety zniszczy✂... Wskazali bar-

O tym, co za nami
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dzo stanowczo na potrzeb� 

Boga w tej szczególnej relacji. 

Podczas kolacji nie zabrak✁o 

wspania✁ego jedzenia oraz tra-

dycyjnego konkursu ma✁✂e✄-

skiego,w którym jedna ma✁-

✂e✄ska para wygra✁a zaprosze-

nie na kolacj� dla dwojga do 

restauracji ☎ Mini Browar Ma☎

jer w Gliwicach. Z tego szcze☎

gólnego spotkania w Hotelu 

Mikulski skorzysta✁o ponad 30 

par ma✁✂e✄skich.

foto: Magda Marek

Walne Zgromadzenie ETE

Dnia 22 listopada 2015r. po

nabo✂e✄stwie, w sali parafial-

nej przy ul. Jagiello✄skiej 19a 

w Gliwicach odby✁o si� XXIX 

Walne Zgromadzenie Ewange☎
lickiego Towarzystwa Eduka☎

cyjnego w Gliwicach. Podczas

spotkania podsumowano ko☎

lejny rok pracy ☎ przedstawio☎

no sprawozdanie merytorycz☎
ne z ✂ycia szko✁y, odczytano 

protokó✁ Komisji Rewizyjnej 

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

ETE oraz dyskutowano o sytu�

acji bie✁✂cej i planach na przy-

sz✄o☎✆. Bogu jeste☎my wdzi✝cz-

ni za Jego prowadzenie.

foto:Piotr Pizo✞

Wyjazd konfirmacyjny

Dnia 4�5 grudnia 2015r. grupa

konfirmacyjna (6 z 8 konfir�

mantek) wyruszy✄a ze swoimi 

duszpasterzami na wyjazd re�

kolekcyjny do Dzi✝gielowa. 

Wyjechali☎my w pi✂tek wie-

czorem. Tego dnia dotarli☎my 

do Ustronia, gdzie w jednej

z pizzerii pod Czantori✂ zjedli-

☎my kolacj✝. Pó✟niej udali☎my 

si✝ do dzi✝gielowskiej parafii. 

Po rozlokowaniu w pokojach

spotkali☎my si✝ na wspólnym 

☎piewie i modlitwie w sali pa-

rafialnej, gdzie zastanawiali�

☎my si✝ nad przesz✄o☎ci✂, te-

ra✟niejszo☎ci✂ i przysz✄o☎ci✂ 

w kontek☎cie konfirmacji i na-

szego ☎wiadectwa wiary. Po-

mog✄y nam w tym zdj✝cia, któ-

re wybierali☎my i czerpali☎my 

z nich inspiracje do naszych

osobistych skojarze✠ i historii. 

Po, jak zwykle krótkiej, nocy 

spotkali☎my si✝ na ☎niadaniu 

i kolejnych dwóch spotkaniach 

warsztatowych dotycz✂cych 

konfirmacji. Pierwsze by✄o stu-

dium biblijnym o wytrwa✄o☎ci, 

a drugie � bardzo twórcze, wy-

maga✄o pracy w dwuosobo-

wych zespo✄ach, w których 

zastanawiano si✝, jak b✝dzie 

wygl✂da✄ dzie✠ konfirmacji i co 

jest jego istot✂. Oczywi☎cie nie 

zabrak✄o pyta✠ o przysz✄o☎✆ 

i miejsce w ko☎cielnej spo✄ecz-

no☎ci. Dziewczyny mia✄y oka-

zj✝ skonfrontowa✆ si✝ tak✁e ze 

☎lubowaniem konfirmacyjnym 

i popracowa✆ osobi☎cie nad 

swoj✂ propozycj✂ takiego ☎lu-
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bowania. Po spotkaniach wy�

ruszyli✁my do Cieszyna, gdzie 

zwiedzili✁my Wzgórze Zamko-

we, podziwiaj✂c widoki na cze-

sk✂ i polsk✂ stron✄ Cieszyna. 

Pó☎niej poszli✁my na obiad 

i wrócili✁my do Gliwic.

Serdecznie dzi✆kujemy gospo-

darzom Ewie i ks. Markowi

Londzinom za go✝cin✆ w dzie-

gielowskiej parafii!

Rekolekcje Adwentowe

dla dzieci

W sobot✄ 5 grudnia 2015 od

godziny 11.00�16.00 w auli

szkó✞ ETE przy ulicy Francisz-

ka✟skiej 5 odby✞y si✄ rekolek-

cje adwentowe dla dzieci.

Sobota, ko✟cz✂ca pierwszy ty-

dzie✟ Adwentu, up✞yn✄✞a 

w kreatywnej, warsztatowej

atmosferze. W auli Szkó✞ ETE 

dzieci z naszej parafii mia✞y 

okazj✄ uczestniczy✠ w niezwy-

k✞ych, kilkugodzinnych reko-

lekcjach, których celem by✞o 

przybli✡y✠ znaczenie i warto✁✠ 

s✞ów: „Czuwam i czekam na 

Pana“. Pierwsza cz✆✝☛ warszta�

tów up✞yn✄✞a pod znakiem ra-

dosnych piosenek na chwa✞✄ 

Pana i zabaw zagrzewaj✂cych 

do dalszych zaplanowanych

dzia✞a✟. W cz✆✝ci drugiej, dzie�

ci mia✞y okazj✄ wys✞ucha✠ hi-

storii o Wie✟cu Adwentowym 

i ☞wiecach Adwentowych, 

O tym, co za nami
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a opowiedziany fragment pt:

„Niezwyk�y prezent” da� spo-

sobno✁✂ do dyskusji : Co my, 

jako dzieci, mo✄emy da✂ Panu 

Jezusowi w prezencie? Trzecia

cz☎✆✝ po✞wi✟cona by✠a warszta-

tom artystycznym podczas, któ-

rych dzieci wykona✠y dwie pra-

ce plastyczne: 1. kartonowy

wieniec adwentowy z dzieci✟-

cych r✡czek 2. kolorowy kalen☛

darz adwentowy z wersetem.

Czwarta i ostatnia cz✟✞☞ by✠a 

ukoronowaniem naszego ad☛

wentowego spotkania. W ciszy

i skupieniu dzieci obejrza✠y film 

„Narodziny” z cyklu Najwi✟ksi 

bohaterowie i opowie✞ci Biblii.

Naprawd✌ warto by-

�o czeka✍, bo film by� o Pre-

zencie Niezwyk�ym: narodzi-

nach Pana Jezusa. Wspólnie 

sp✌dzony czas, który za ka✄-

dym razem przybli✄a nas do 

Pana Jezusa, to czas nieocenio✎

ny. Czekamy na nast✌pne reko-

lekcje! Wieniec adwentowy

przygotowany na rekolekcjach✏

O tym, co za nami
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warsztatach adwentowych za�

prezentowany zosta✁ na nie-

dzielnym nabo✂e✄stwie podczas 

wr☎czania ✆wiate✁ka dla dzieci.

relacja: Ewa Paszkiewicz

foto: Piotr Pizo✄

Klub Aktywnego Seniora ✝

✞wi✟teczne Ozdoby

W dniu 5 grudnia 2015 odby✠o 

si✡ przed☛wi☞teczne spotkanie 

Klubu Seniora. Zacz✡li☛my od 

prezentacji dotycz☞cej ☛wi☞-

tecznych tradycji w wybra✌

nych krajach europejskich. Na✌

st✡pnie nasz Wolontariusz ✌

Kamilek ✌ przeczyta✠ tekst bi-

blijny z Ksi✡gi Kaznodziei Salo-

mona 3, 11✌15. Sobotnie spo✌

tkanie obfitowa✠o w pozytyw-

ne wra✍enia. Dzi✡ki naszemu 

Go☛ciowi specjalnemu ✌ Alek✌

sandrze Kalarus ✌ mogli☛my 

cieszy✎ si✡ przygotowywaniem 

☛wi☞tecznych dekoracji. Alek-

sandra wnios✠a w to spotkanie 

swój niesamowity entuzjazm 

✍yciowy, pasj✡ tworzenia, 

✍yczliwo☛✎ i rado☛✎. Kilkueta-

powa praca przy ozdobach

przynios✠a wspania✠y efekt! 

Pi✡kne dekoracje i pyszny po-

cz✡stunek dodatkowo podnio-

s✠y atmosfer✡ tego mi✠ego spo-

tkania. Nasi Seniorzy daj☞ 

z siebie ✠adunek pozytywnej 

energii!!! Aleksandra zostawi✠a 

O tym, co za nami
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tego dnia wiele serca w gronie

naszych Seniorów i Wolonta-

riuszy. Wielkie podzi�kowania 

nale✁✂ si� naszym Wolontariu-

szom ✄ Lucynie, Ewie, Alinie,

Jarkowi, S☎awkowi, Bartkowi, 

Micha☎owi i Kamilkowi. Dzi�-

kujemy tak✁e Go✆ciom, którzy 

nas odwiedzili tego dnia.

Szczególnie jednak dzi�kujemy 

Aleksandrze Kalarus za zaan✄

ga✁owanie, ✁yczliwo✆✝, bezin-

teresowno✆✝ oraz za podziele✄

nie si� wyj✂tkowymi umiej�t-

no✆ciami artystycznymi. To dla 

nas zaszczyt móc zaprosi✝ Ko-

go✆ tak pozytywnie nastawio-

nego do drugiego cz☎owieka.

Magdalena Fornal

magda.fornal@gmail.com

O tym, co za nami
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W dniu 2 grudnia 2015r., o godz. 12.00 (�roda) odby✁ 
si✂ pogrzeb ✄p. Janusza Szuberta, ur. 17.08.1963r.
W Zabrzu, który, prze☎ywszy 52 lata, zmar✁ 
23.11.2015r. w Kassel. Nabo☎e✆stwo ☎a✁obne odby✁o 
si✂ w ko�ciele Zbawiciela w Gliwicach, druga cz✂�✝ 
uroczystosci pogrzebowych mia✁a miejsce na cmenta-
rzu w ✞ernikach.

Dnia 4 grudnia 2015., pi✟tek, o godz. 9.00 na Cmentarzu Lipowym, 
odby✁ si✂ pogrzeb ✄p. Micha✠a Mariana Blachowskiego, który urodzi✁ 
si✂ 16.10.1956r. w Gliwicach, a zmar✁ 21.11.2015r. w Oberaudorf 

Rekolekcje adwentowe
Serdecznie zapraszamy na Parafialne Rekolekcje Adwentowe,

które odbywa✝ si✂ b✂d✟ w �rody 2, 9 i 16 grudnia o godzinie 
18.00 w sali parafialnej. Ka☎de spotkanie b✂dzie czasem wspólne-
go �piewu, modlitwy oraz studiowania S✁owa Bo☎ego.

Tematyka spotka✆ przedstawia si✂ nast✂puj✟co:
2 grudnia ✡ "O co chodzi w adwencie"

9 grudnia ✡ "Przecie☎ zapowiadali Jego przyj�cie"
16 grudnia ✡ "Rodowód Jezusa"

Og☛oszenia
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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
io

tr P
iz

o✞

 

POKOJE

GO✟CINNE
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Og�oszenia

Nasza dzia✁alno✂✄ ma charakter niedochodowy. Koszty wykupienia 
czasu antenowego w Radiu CCM pokrywa Parafia Ewangelicko☎

Augsburska w Gliwicach ☎ koszty produkcji programu ponosimy wspól-
nie ☎ gliwicka parafia i Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzi✆gielowie ☎

nasz partner projektu. Nagrania 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.

WSPÓLNE KOL✕DOWANIE 

Serdecznie zapraszamy na tradycyjne kol✖dowanie w ✗wi✖to 

Epifanii, które odb✖dzie si✖  6 stycznia o godz.  17.00

w ko✘ciele Zbawiciela przy ul. Jagiello✙skiej 19.

Zapraszamy do wspólnego kol✖dowania!
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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





PLAN NABO�E✁STW

DZIE✂ ✄☎B✆DY PYSKOWICE GLIWICE ✝ERNIKI

6.12
2. Niedziela

9.30 8.00 11.00

13.12
3. Niedziela

8.00 9.30 11.00 13.00

20.12
4. Niedziela
Adwentu

9.30 8.00 11.00
Nabo✞e✟stwo rodzinne

24.12
Wigilia

15.00 15.00 Parafialna
ofiara ✠wi✡teczna 17.00

25.12
Bo✞e 

Narodzenie

9.30 Parafial☛
na ofiara ✠wi✡-
teczna

11.00
Parafialna
ofiara ✠wi✡teczna

26.12
II Dzie✟ ☞wi✌t
B. Narodzenia

9.30 11.00

27.12
1. Niedz. po Nar.

Pa✟skim
9.30 11.00

31.12
Po✞egnanie 
Starego Roku

15.30 17.00

1.01.2016
Nowy Rok

11.00

3.01.2016
2. Niedz. po Nar.

Pa✟skim

9.30 Ofiara na
Fundusz Socjal☛
ny Ko✠cio✍a

8.00 Ofiara na
Fundusz Socjalny
Ko✠cio✍a

11.00
Ofiara na
Fundusz Socjalny Ko✠cio✍a

13.00

6.01.2016
☞wi✎to Epifanii

17.00 - Wspólne kol✏dowanie, ko✑ció✒ Zbawiciela

10.01.2016
1. Niedz. po
Epifanii

8.00 9.30 11.00

Herbatka ParafialnaKomunia ✓wi✔ta Szkó✕ka Niedzielna

PLANY NA NAJBLI�SZY MIESI✖C 

23.12 16.30 Wigilia parafialna Aula Szkó✗ ETE

27.12 15.00 Nabo✘e✙stwo m✗odzie✘owe Pszczyna

6.01 11.00
Wprowadzenie ks. dra bpa Adriana
Korczago  w urz✚d Biskupa Diecezji 
Cieszy✙skiej

Cieszyn, Ko✛ció✗ Jezuso-
wy

10.01 15.00
Wprowadzenia ks. Marcina Konie✜
czenego w urz✚d proboszcza Parafii 
w Tychach

Tychy


