


Parafia Ewangelicko Augsburska w Gliwicach
ul. Jagiello✁ska 19a, 44✂100 Gliwice

Kancelaria czynna: pn.✂ pt. w godz. 9.00✂15.00

Kontakt: gliwice@luteranie.pl
Tel.: (032) 231 36 49, tel./fax: (032) 332 45 36
Nr konta: 70 1020 2401 0000 0402 0044 8118

Parafia Ewangelicko Augsburska w Pyskowicach
ul. Sienkiewicza 6, 44✂120 Pyskowice (kontakt Gliwice)

Nr konta: 28 2490 0005 0000 4500 8371 4075

Duchowni:
Proboszcz: ks. Andrzej Wójcik 
e✂mail: awojcik@cme.org.pl
andrzej.wojcik@luteranie.pl

kom. 509 339 115

Wikariusz: ks. Tymoteusz Bujok
e✂mail: tymoteusz.bujok@luteranie.pl

kom. 663 769 566

Adresy ko✄cio☎ów: 
Ko✆ció✝ Zbawiciela: Gliwice, ul. Jagiello✁ska 19 

Ko✆ció✝ Marcina Lutra: Gliwice✂✞ab✟dy, ul. Strzelców Bytomskich 9 
Ko✆ció✝ ap. Piotra i Paw✝a: Pyskowice, ul. Sienkiewicza 6 

Kaplica: Gliwice ✠erniki, ul. ✡niadeckich 7 

Strony internetowe:
www.ewangelicy.gliwice.pl

Zespó☎ redakcyjny Informatora:
Redakcja: ks. Andrzej Wójcik, ks. Tymoteusz Bujok

Opracowanie graficzne: Joanna Famulska
Korekta: Lucyna Bujok, El☛bieta Jakubiak, Joanna Wójcik



Informator parafialny, Nr 1 (166) 2016 3

S owo od Duszpasterza

Albowiem nie da✁ nam Bóg 

ducha boja✂ni, lecz mocy 
i mi✁o✄ci, i pow✄ci☎gliwo✄ci. 

2 Tm 1,7

Rozpoczynamy kolejny rok.

Zapewne w tym czasie rodz✆ 
si✝ w nas pytania o przysz✞o✟✠. 
Jaka ona b✝dzie, co nas spotka 
w tym roku? Aposto✞ Pawe✞ 
przypomnia✞ swojemu wspó✞-
pracownikowi � Tymoteuszo✡
wi, o Bo☛ej mocy, sile, która 
sprawia, ☛e w serce cz✞owieka 
wlewa si✝ pokój, poczucie bez-
piecze☞stwa, wreszcie, jak mó-
wimy, to co✟, co sprawia, ☛e 
jako chrze✟cijanie na✟laduj✆cy 
Chrystusa mamy w sobie si✞✝ 
do ☛ycia w pe✞ni. T✝ si✞✝ otrzy-
mujemy mimo tego, ☛e jeste-
✟my do✟wiadczani ró☛nymi 
problemami, sytuacjami, które 
na pewno nie omin✝✞y nas tak-
☛e w ubieg✞ym roku. Jednak tak 
jak i wtedy, tak i teraz walczy✡
my z brakiem wiary, czy posta✡

wami daleko odbiegaj✆cymi od 
Bo☛ych standardów. Niedawno 
kto✟ wys✞a✞ mi do✟✠ przewrot-
ny komentarz do s✞owa �☛ó✞✠�. 
Brzmia✞ on nast✝puj✆co: �S✌owo 

to zawiera same polskie znaki

i doskonale okre✍la Polaków 

i polsk✎ mentalno✍✏��. Musz✝ 
przyzna✠, ☛e zacz✆✞em si✝ za-
stanawia✠ g✞✝biej i zada✞em 
sobie pytanie: Je✟li rzeczywi-
✟cie co✟ w tym jest, to dlaczego 
w naszym, chrze✟cija☞skim 
przecie☛ kraju, powszechnie 
panuje w✞a✟nie ten stan okre-
✟lony samymi polskimi znaka-
mi...? Przecie☛, id✆c za apostol-
skim s✞owem, powinna w✟ród 
nas królowa✠: boja✑☞, mi✞o✟✠, 
pow✟ci✆gliwo✟✠, szacunek itd. 
Wierz✝ g✞✝boko w to, ☛e kiedy 
spojrzymy na drugiego cz✞o-
wieka jak na Chrystusa, albo ✡
jak kto woli ✡ przez pryzmat
Chrystusa, wtedy by✠ mo☛e za-
miast �☛ó✞ci� pojawi si✝ przy-
jemny, pachn✆cy nektar. Je✟li 

Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii

w Gliwicach i Pyskowicach

S✒owo od 
Duszpasterza
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S owo od Duszpasterza

✁yjemy Bo✂ym entuzjazmem, 
nie ma wtedy miejsca na zgorzk✄

nienie, zazdro☎✆, zawi☎✆, brak 
szacunku, bylejako☎✆, pych✝. 
Ogarni✝ci Bo✂✞ moc✞ b✝dziemy 
w stanie cieszy✆ si✝ nie tylko 
swoimi, ale i czyimi☎ sukcesami 
czy powodzeniem ✂yciowym. 

W rozpoczynaj✟cym si✠ roku, 
który jest pe✡en niewiadomych, 
roku, który przynosi zmiany 
i nowo☛ci, które, mam wra✁e-
nie, cz✠sto niestety podszyte s✟ 
t✟ w✡a☛nie �✁ó✡ci✟�, spróbujmy 
nie da☞ si✠ ponie☛☞ podobnym 
emocjom. Postarajmy si✠ raczej 
odpowiada☞ na z✡o dobrem, 
akcentowa☞ pozytywy, wresz-

cie ✌ b✟d✍my tymi, którzy zara-
✁aj✟ Bo✁ym optymizmem i mi-
✡o☛ci✟, wszak to dziwi✡o staro-
✁ytny ☛wiat i budzi✡o mimo 
wszystko zachwyt i podziw

u tych, którzy przygl✟dali si✠ 
chrze☛cijanom.  

✎ycz✠ Wam i sobie w roku 
2016 ✌ pozytywnej Bo✁ej mocy, 
mi✡o☛ci, rado☛ci, pokoju, po-
w☛ci✟gliwo☛ci i zara✁aj✟cego 
optymizmu! Niech Bóg Wam 
obficie b✡ogos✡awi!

Z modlitw✟

Ks. Andrzej Wójcik
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Pan Kulik bardzo dba o swój wygl✂d. Chocia✄ znajduje 
si☎ w najlepszym dla m☎✄czyzny wieku, ma niewiele 
w✆osów na g✆owie. Pewnego dnia pyta swojego duszpa-
sterza: �Czy Pan Bóg nie jest niesprawiedliwy? Dlaczego 
jednym ludziom daj☎ ✆ysin☎, a innym tak du✄o w✆osów?� 
Duchowny uspokaja go: �Drogi Panie Kulik, wszyscy lu-
dzie maj✂ ✆ysiny. Ró✄nica jest tylko taka, ✄e na jednych 
✆ysinach rosn✂ w✆osy, na innych nie.�

✝ ✝ ✝

Hans spowiada si☎ ksi☎dzu: �Jestem napastnikiem w na-
szej dru✄ynie pi✆karskiej i pi☎✞ razy nie by✆em na Mszy, 
bo grali✟my na wyje✠dzie. Czy to jest grzech?� Ksi✂dz, 
jako zapalony kibic odpowiada: �To, ✄e mecz jest te✄ cza-
sami w niedziel☎ to nie grzech. Ale to jak wy gracie, mój 
synu, to wo✆a o pomst☎ do nieba!�

✝ ✝ ✝

Ma✆y Jasio zapodzia✆ gdzie✟ karteczk☎, na której mia✆ 
wypisane grzechy, jakie mia✆ wyzna✞ ksi☎dzu podczas 
spowiedzi. Ksi✂dz chce mu pomóc i mówi: �Spróbujemy 
si☎ razem zastanowi✞, co mog✆o tam by✞ napisane. Po-
my✟l, jak to jest u ciebie z twoj✂ codzienn✂ modlitw✂, 
albo mo✄e próbowa✆e✟ no✄em przez dziurk☎ wyci✂ga✞ 
pieni✂dze ze skarbonki twojej siostry?� �Nie, nie próbo-
wa✆em� mówi Jasio, �ale bardzo dzi☎kuj☎ za pomys✆.�

✝ ✝ ✝

Ksi✂dz pyta ma✆✂ Monik☎ po lekcji religii: �Jak wynagra-
dza ci☎ mama, kiedy by✆a✟ ca✆y tydzie✡ grzeczna?� 
Dziewczynka odpowiada szczerze: �Wtedy nie musz☎ i✟✞ 
w niedziel☎ do ko✟cio✆a�.

Z
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K cik dla dzieci

Zapraszamy wszystkie Dzieci i Rodziców na 

COROCZNY BAL PRZEBIERA✁CÓW,

który odb✂dzie si✂ 

23 stycznia (sobota) o godzinie 15.30

w sali parafialnej.

Tradycyjnie b✂dzie to czas pe✄en zabawy, 

kolorowych kostiumów,

ta☎ców, ✆miechu i rodzinnych konkurencji!

By umili✝ czas naszej wspólnej zabawy, 

mo✞ecie przynie✆✝ Wasze ulubione

napoje, s✄odycze lub przek✟ski!

Ciocie ze Szkó✠ek Niedzielnych ✡
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Poezja
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�Oto  na  moich  d oniach  wyrysowa em  Ci✁...� Iz 49,16

Jak Ci dzi✂kowa✄, Panie za wszystko, co mi da☎e✆
W tym roku, który w☎a✆nie dobieg☎ ko✝ca?
Jak mam wyrazi✄ moj✞ mi☎o✆✄ do Ciebie
Skoro brakuje mi s☎ów...
Co mog✂ zrobi✄, by cho✄ kawa☎kiem siebie
Pokaza✄ Ci, jak bardzo przekroczy☎e✆ moje
Wyobra✟enia, oczekiwania, marzenia...
Da☎e✆ mi chwile, o których nawet nie ✆mia☎am my✆le✄
A co dopiero prosi✄ Ci✂ o nie...
Bo my✆la☎am, ✟e nie zas☎uguj✂...
Bo my✆la☎am, ✟e to nie dla mnie...
Bo nie ✆mia☎am nawet o nich my✆le✄...
Bo ju✟ dawno przesta☎y by✄ moim marzeniem...
A Ty, jak zwykle, wywróci☎e✆ mój ✆wiat do góry nogami
Sprawi☎e✆, ✟e niemo✟liwe sta☎o si✂ "cia☎em"
Po raz kolejny pozwoli☎e✆ mi dotkn✞✄ cudu
Cho✄ niczym sobie na to nie zas☎u✟y☎am...
Dzia☎asz tak od zarania cz☎owieka
I od pocz✞tku moich dni
A jednak ja znów
Jestem zaskoczona, zadziwiona, zachwycona
Tym, jak dotykasz cz☎owieka
Potrafisz si✂gn✞✄ tam
Gdzie cz☎owiek nie ma szans dotrze✄...
Potrafisz zobaczy✄ to
Na co wzrok cz☎owieka jest ju✟ zbyt zamglony
Spe☎niasz marzenia, których cz☎owiek
Nie wypowiada w najcichszej nawet modlitwie
A jednak Ty wiesz wi✂cej, mocniej, g☎✂biej
I wydobywasz, wyci✞gasz, kreujesz, tworzysz...
A to, co czyni✞ Twoje Wszechpot✂✟ne D☎onie
Jest pe☎ne mi☎o✆ci i pi✂kna...
I Twojego dotyku...

Dzi✂kuj✂, ✟e wyrysowa☎e✆ mojego syna
Na swoich Ojcowskich D☎oniach...

Pomy✠l teraz chwil✡ nad tym, 
jak Bóg dzia☛a☛ w Twoim ☞yciu w minionym roku... 

Czy pozwoli☛e✠ Mu dzia☛a✌, czy zauwa☞y☛e✠ Jego ingerencj✡? 
Za co jeste✠ Mu wdzi✡czny? 

Wyra✍ to w modlitwie...

Ju
sty

n
a
M
in
k
in
a
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Kazanie

Kazanie wyg oszone w Pyskowi-

cach i Gliwicach 31.12.2015r.

Je✁li Bóg za nami, któ✂ prze-
ciwko nam? On, który nawet 

w✄asnego Syna nie oszcz☎-
dzi✄, ale go za nas wszystkich 

wyda✄, jak✂eby nie mia✄ 
z nim darowa✆ nam wszyst-

kiego? Któ✂ b☎dzie oskar✂a✄ 
wybranych Bo✂ych? Przecie✂ 

Bóg usprawiedliwia. Któ✂ 
b☎dzie pot☎pia✄? Jezus Chry-

stus, który umar✄, wi☎cej, 
zmartwychwsta✄, który jest 

po prawicy Boga, Ten prze✝
cie✂ wstawia si☎ za nami. 
Któ✂ nas od✄✞czy od mi✄o✁ci 

Chrystusowej? Czy utrapie✝
nie, czy ucisk, czy prze✁lado-

wanie, czy g✄ód, czy nago✁✆, 
czy niebezpiecze✟stwo, czy 

miecz? Jak napisano: Z powo✝
du ciebie co dzie✟ nas zabija-

j✞, uwa✂aj✞ nas za owce ofiar-
ne. Ale w tym wszystkim

zwyci☎✂amy przez tego, który 
nas umi✄owa✄. Albowiem je-

stem tego pewien, ✂e ani 

✁mier✆, ani ✂ycie, ani anio✄o-

wie, ani pot☎gi niebieskie, 
ani tera✠niejszo✁✆, ani przy-

sz✄o✁✆, ani moce, ani wyso-
ko✁✆, ani g✄☎boko✁✆, ani ✂ad-

ne inne stworzenie nie zdo✄a 
nas od✄✞czy✆ od mi✄o✁ci Bo-

✂ej, która jest w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym.

Rz 8,31b✝39
Ju✡ za kilka godzin rusz☛ sylwe-
strowe bale, dyskoteki i wszel☞
kie imprezy zwi☛zane z ✡egna-
niem starego i witaniem Nowe☞
go Roku. Podsumowujemy to,

co mieli✌my okazj✍ prze✡y✎ 
w tym roku. Patrzymy na mi☞
nione dni, tygodnie, miesi☛ce. 
By✎ mo✡e jakie✌ wydarzenia 
✡yciowe, które dos✏ownie przy-
gniot✏y nas do ziemi, nie po-
zwalaj☛ ucieszy✎ si✍ tymi sytu-

Po✑egnanie 

Starego Roku 2015

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii w Gliwicach i Pyskowicach
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acjami, które by y pozytywne, 
radosne, a mo✁e i jest odwrot-
nie ✂ te bardzo pozytywne po✂
zwalaj✄ nam nie pami☎ta✆ ju✁ 
tych negatywnych. Ka✁dy z nas 
na pewno takie podsumowanie

czyni i chyba si☎ nie pomyl☎, 
jak powiem, ✁e jak co roku wie-
le takich podsumowa✝, staty-
styk mo✁emy ✞ledzi✆ w me-
diach. Mo✁emy dok adnie przy-
patrze✆ si☎, na co, jako naród, 
wydali✞my najwi☎cej pieni☎-
dzy, jakie by y nasze preferen-
cje ✁ywieniowe, na jakie filmy 
najcz☎✞ciej chodzili✞my do ki-
na, ilu nas przyby o, ilu nas 
uby o itd. Wiele w tym roku 
w podsumowaniach s ycha✆ 
tak✁e o coraz wi☎kszej niesta-
bilno✞ci, gdy chodzi o pokój na 
✞wiecie. Wiemy dobrze, ✁e tak✄ 
sytuacj☎ spowodowa y zama-
chy terrorystyczne, które mia y 
miejsce w ró✁nych cz☎✞ciach 
✞wiata, oczywi✞cie wydarzenia 
te nie omin☎ y naszego euro-
pejskiego kontynentu�

Jednak tekst biblijny, jaki dzi✂
siaj jest wyznaczony na dzie✝ 
Po✁egnania Starego Roku, jak-
by odci✄ga nas od tych wszyst-
kich wylicze✝, podsumowa✝ 
czy troski o byt i zatrzymuje,

albo wskazuje nam bardzo

mocno zupe nie inny aspekt 
naszego ✁ycia. Przez niektó-

rych biblistów i komentatorów 
fragment dzisiejszy nazywany

jest Pie✞ni✄ nad Pie✞niami na-
szego zbawienia.

Aposto  Pawe  przypomina ad-
resatom listu o podstawach

naszej relacji z Chrystusem.

Przypomina po raz kolejny,

jakby chcia  jeszcze raz po-
twierdzi✆ i za✞wiadczy✆, ✁e 
z Bogiem nie musimy si☎ nicze-
go i nikogo ba✆, ✁e jeste✞my 
usprawiedliwieni przez Chry✂
stusa, ✁e Bóg pos a  w a✞nie 
tego Chrystusa, swojego jedy✂

nego Syna na ✞mier✆ krzy✁ow✄, 
by✞my nie musieli ponosi✆ kary 
za swoje grzechy. Jezus b☎dzie 
wstawia  si☎ za nami i je✞li w a-
✞nie ufamy tym Bo✁ym obietni-
com, to przecie✁ jeste✞my naj-
bardziej bogatymi i bezpiecz✂

nymi lud✟mi pod s o✝cem!

Na pewno pami☎tamy, jak tu✁ 
po zamachach terrorystycz✂
nych we Francji wiele szczegól-
nych miejsc na ✞wiecie zosta o 
roz✞wietlone francuskimi bar-
wami narodowymi. By a to ta-
ka jakby solidarno✞ciowa akcja 
z narodem francuskim. Pami☎-
tamy te✁ ✁e, chocia✁by na por-
talu spo eczno✞ciowym Face-
book, mo✁na by o sobie usta-
wi✆ barwy narodowe Francji 
na zdj☎ciu profilowym. Wszyst-
ko to mia o na celu manifesta-
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cj  naszego wspó✁czucia i jed-
no✂ci, tak zwanego g✁ bokiego 
zrozumienia sytuacji. Powiem

Wam, ✄e ogl☎daj☎c kolejne wia-
domo✂ci z Francji w okresie, 
kiedy mia✁y miejsce zamachy 
terrorystyczne, dotar✁a do 
mnie wiadomo✂✆, ✄e w Gliwi-
cach mamy w✁a✂nie solidarnie 
roz✂wietlon☎ nasz☎ radiostacj . 
Pojecha✁em tam, zaparkowa-
✁em i widzia✁em ludzi przycho-
dz☎cych, wpatruj☎cych si , 
wielu siedzia✁o w samocho-
dach na parkingu i patrzy✁o na 
te barwy, kr c☎c g✁owami, jak-
by zastanawiaj☎c si , co b dzie 
dalej. I powiem Wam, ✄e kiedy
i ja siedzia✁em tam w samocho-
dzie, dopad✁a mnie my✂l o tym, 
✄e nie jestem w stanie nic zro✝

bi✆, jak tylko modli✆ si  i prosi✆
Boga o pokój, ✄e tak naprawd  
my sami tu na ziemi nic nie

mo✄emy, ✄e ✄ycie naprawd  
jest bardzo kruche i ulotne.

Obserwowa✁em ludzi, ale te✄ 
pó✞niej modli✁em si  o pokój� 
W✁a✂nie tam, przy radiostacji. 
Dzisiaj za spraw☎ Internetu 
i jednego serwisu informacyj✝

nego dotar✁a do mnie wiado-
mo✂✆, ✄e: "Bo✟e Narodzenie", 

"Wielkanoc", "Wszystkich ✠wi✡-

tych", a nawet "karnawa☛" ☞ to

s☛owa, których u✟ywania zaka-

zano w belgijskich szko☛ach. 

Terminy te maj✌ znikn✌✍ z ofi-

cjalnych kalendarzy, bo... koja☞

rz✌ si✡ z chrze✎cija✏stwem i mo-

g✌ rani✍ wra✟liwo✎✍ wyznaw-

ców innych religii. Decyzja ta 

oznacza, ✟e od tej pory dla 

uczniów belgijskich szkó☛ nazwy 

zmieni✌ wszystkie okoliczno-

✎ciowe przerwy: ferie bo✟onaro-

dzeniowe stan✌ si✡ "wakacjami 

zimowymi", wielkanocne ☞ "wio☞

sennymi", a te w okolicach kar☞

nawa☛u ☞ "feriami dla rozryw☞

ki". Zakaz ten dotyczy obszaru

francuskoj✡zycznego. Stosowa-

nie tych nowych nazw by☛o ju✟ 

zalecane od kilku lat. Teraz sta☞

☛o si✡ obowi✌zuj✌c✌ norm✌. 

(✑ród✁o: RMF 24).
✒wiat p dzi nie tylko technolo-
gicznie, ale tak✄e próbuje po-
kaza✆, ✄e doskonale radzi sobie 
bez Boga... Patrz☎c na histori  
dziejów, histori  zbawienia 
ludzko✂ci, wczytuj☎c si  w bi-
blijne historie, nie mo✄emy 
zapomnie✆ o suwerenno✂ci 
i wszechmocy Boga, nie mo✄e-
my zapomina✆ o tym, ✄e to On 
stworzy✁ nasz ✂wiat i okre✂li✁ 
pewne podstawowe normy.
Pomy✂la✁em sobie, ✄e owszem, 
mo✄na co jaki✂ czas patrze✆ 
w ten szczególny sposób na 
barwy danego narodu, cho✆ 
oby jak najmniej takich sytu✝

acji, a co gorsza ✝ by nie przy✝
sz✁o nam wpatrywa✆ si  tak✄e 
w nasze barwy narodowe, tyl✝
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ko pytanie, które zrodzi o mi 
si✁ w g owie, gdy by em tam 
pod radiostacj✂ brzmi: W co 
ma wpatrywa✄ si✁ cz owiek, 
w co ma wpatrywa✄ si✁ chrze-
☎cijanin?! I dobrze wiecie jaka 
jest odpowied✆! Odpowied✆ 
mamy wypisan✂ nad gliwickim 
o tarzem du✝ymi literami �
Jezus Chrystus wczoraj i dzi✞, 
ten sam i na wieki. Hbr 13,8. Te
s owa, napisane wiele lat temu 
przez autora biblijnego listu,
znalaz y si✁ nieprzypadkowo 
nad tym o tarzem i przypomi-
naj✂ nam o tym, kto jest gwa-
rantem sta o☎ci i niezmienn✂ 
podstaw✂ naszych warto☎ci. 
Je☎li uchwycimy si✁ przede 
wszystkim Chrystusa, to na
nowo odzyskamy grunt pod

naszymi nogami i to bez wzgl✁-
du na to, co dzieje si✁ dooko a 
nas. W pyskowickim ko☎ciele 
nad o tarzem mo✝emy prze-
czyta✄ � Warownym Grodem
jest nasz Bóg. Aposto  pisze: 
Chrystus przecie✟ wstawia si✠ 
za nami. Któ✟ nas od✡☛czy od 
mi✡o✞ci Chrystusowej? Czy utra-
pienie, czy ucisk, czy prze✞lado-
wanie, czy g✡ód, czy nago✞☞, czy 
n iebezpiecze✌ st wo ,  czy 
miecz? Jak napisano: Z powodu

ciebie co dzie✌ nas zabijaj☛, 
uwa✟aj☛ nas za owce ofiar-
ne. Ale w tym wszystkim zwy✍
ci✠✟amy przez tego, który nas 
umi✡owa✡.

Pawe  wskazuje najgorsz✂ for-
m✁ prze☎ladowania chrze☎ci-
jan, zreszt✂ sam wcze☎niej 
prze☎ladowa  i sam pó✆niej 
do☎wiadcza  tego prze☎lado-
wania, kiedy g osi  Chrystusa. 
On doskonale wiedzia , o czym 
pisa  do zboru w Rzymie. I wie-
dzia , ✝e mimo, ✝e w oczach 
☎wiata chrze☎cijanin zostaje 
pokonany, to z Chrystusem jest

zwyci✁zc✂!  

W swoim li☎cie do Koryntian 
Pawe  zapisa : 

Zewsz☛d uciskani, nie jeste✞my 

jednak pogn✠bieni, zak✡opotani, 

ale nie zrozpaczeni, prze✞lado-

wani, ale nie opuszczeni, powa✍

leni, ale nie pokonani, zawsze

✞mier☞ Jezusa na ciele swoim 

nosz☛cy, aby i ✟ycie Jezusa na 

ciele naszym si✠ ujawni✡o

(2 Kor 4,8✎10).

Has o nadchodz✂cego roku, 
Roku Ko☎cio a, brzmi: Jak mat✍
ka pociesza syna, tak ja b✠d✠ 

Was pociesza✡. Iz 66,13

To pierwsza cz✁☎✄ 13 wiersza 
66 rozdzia u ksi✁gi Izajasza. 
Pi✁kny fragment, który wska-
zuje na dobro✄ i trosk✁ Boga 
o swoje stworzenie. Pi✁kny 
obraz matki pocieszaj✂cej swo-
jego syna. Dziecko, które by✄ 
mo✝e prze✝ywa niepowodze-
nia w szkole, by✄ mo✝e nie po-
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trafi poradzi  sobie z przeszko-
dami, jakie przynios✁o mu ✂y-
cie. Zawsze otwarte ramiona

matki, by pocieszy , by pora-
dzi . Z drugiej strony, kto jak 
kto, ale matka zna najlepiej

swoje dziecko. Do dzisiaj nie

wiem, jak to si✄ dzieje, ale na-
wet na odleg✁o☎ , przez telefon 
moja mama potrafi od razu wy✆

✁apa , ✂e co☎ jest nie tak, ✂e g✁os 
jaki☎ inny, ✂e mo✂e choroba itd. 
Ta niesamowita mi✁o☎  Boga 
jako Rodzica do nas, Jego dzie✆

ci, ma nas pociesza  i dawa  
poczucie bezpiecze✝stwa. Lud 
Izraelski, bo do niego by✁y kie-
rowane te s✁owa, t✄skni✁ za 
swoj✞ ziemi✞ obiecan✞, t✄skni✁ 
za ni✞ w ka✂dym jej wymiarze, 
dlatego prorok Izajasz napisa✁ 
dalej: Jak matka pociesza syna,

tak ja b✟d✟ Was pociesza✠, 

i w Jeruzalemie doznacie pocie✡

chy.

Dla nas s✁owa te dzisiaj ozna-
czaj✞, ✂e przez Chrystusa mo✂e-
my oczekiwa  tej pociechy ju✂ 

tutaj na ziemi, a w przysz✁o☎ci 
u Pana w wieczno☎ci, w No-
wym Jeruzalem, które, jak mó-
wi S✁owo ✆ Pan buduje dla wie✆
rz✞cych. ☛egnamy 2015 rok, 
dzi✄kujemy Bogu za wszystko, 
czego mogli☎my w tym roku 
do☎wiadczy , a w roku 2016 
skupmy si✄ na Bo✂ej obecno☎ci, 
Bo✂ym pocieszeniu i nie zapo-
minajmy o tym, co Aposto✁ Pa-
we✁ stanowczo i zdecydowanie 
stwierdzi✁ i podkre☎li✁, i niech 
to zarazem b✄d✞ ✂yczenia na 
Nowy Rok dla ka✂dego z nas, 
pomimo wszelkiej niepewno☎ci 
woko✁o:

Albowiem jestem tego pewien,

☞e ani ✌mier✍, ani ☞ycie, ani 

anio✠owie, ani pot✟gi niebieskie, 

ani tera✎niejszo✌✍, ani przy-

sz✠o✌✍, ani moce, ani wysoko✌✍, 

ani g✠✟boko✌✍, ani ☞adne inne 

stworzenie nie zdo✠a nas od✠✏-

czy✍ od mi✠o✌ci Bo☞ej, która jest 

w Chrystusie Jezusie, Panu na✡
szym. Amen.
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Rok 2016 w Ko✁ciele Ewange-
licko✂Augsburskim w Polsce

zosta✄ og✄oszony Rokiem Ko-
✁cio✄a. Ewangelicy wyznaj☎ 
wiar✆ w "jeden powszechny 
i apostolski Ko✁ció✄", którego 
g✄ow☎ jest Jezus Chrystus. 
Wierni tworz☎ wspólnot✆ 
ochrzczonych, buduj☎c☎ wiar✆ 
i ✝ycie na S✄owie Bo✝ym.

Jak rozumiej☎ Ko✁ció✄ i czy mó-
wi☎c "Ko✁ció✄" ewangelicy ma-
j☎ dok✄adnie to samo na my✁li, 
co inni chrze✁cijanie? Odpo-
wiedzi na to i inne pytania

znajdziesz: luter2017.pl

Ko✁ció✄ zosta✄ powo✄any do 
istnienia w dniu Zes✄ania Du-
cha ✞wi✆tego.  Ze wzgl✆du na 
spojrzenie na Ko✁ció✄ nie 
w kategoriach zewn✆trznej, 
widocznej organizacji, ale spo✂

✄eczno✁ci wierz☎cych wraz ze 
swoj☎ G✄ow☎ � Chrystusem

w lutera✟skim pojmowaniu 
istnieje jeden Ko✁ció✄ po-
wszechny, do którego nale✝☎ 
wszyscy wierz☎cy w Jezusa 
Chrystusa. Ko✁cio✄a tego nie 
mo✝na uto✝samia✠ z ✝adn☎ or-
ganizacj☎ ko✁cieln☎, czy te✝ 
spo✄eczno✁ci☎ religijn☎, prze-
kracza on ich ramy. Ko✁ció✄ 
ten, tak jak jego Pan i G✄owa 
Jezus Chrystus, jest niepodziel✂

ny, a rozpozna✠ go mo✝na po 
znamionach Ko✁cio✄a: wiernym 
nauczaniu Ewangelii i nale✝y-
tym udzielaniu sakramentów. 
W Chrzcie ✞wi✆tym w imi✆
Trójjedynego Boga, Ojca i Syna 
i Ducha ✞wi✆tego, wszyscy zo-
stali powo✄ani do udzia✄u 
w kap✄a✟stwie Chrystusa i po-
wszechnej s✄u✝by w Ko✁ciele 
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Chrystusa, aby wzajemnie bu✁

dowa✂ si✄ w wierze i ☎wiadczy✂ 
o Zmartwychwsta✆ym Chrystu-
sie w ☎wiecie. Powszechna 
s✆u✝ba wszystkich wierz✞cych 
w Ko☎ciele znajduje swój prak-
tyczny wymiar w indywidual✁
nym ☎wiadectwie wiary i we 
wspó✆odpowiedzialno☎ci za 
Ko☎ció✆ poprzez zaanga✝owa-
nie w parafiach i innych prze✁

strzeniach s✆u✝by.

W Roku Ko☎cio✆a wierni b✄d✞ 
mieli m.in. mo✝liwo☎✂ g✆✄bsze-
go spojrzenia na to, co to zna✁

czy by✂ w Ko☎ciele Jezusa Chry-
stusa oraz jak rozumie✂ i stoso-
wa✂ swoje osobiste powo✆anie 
do s✆u✝by w Ko☎ciele Ewange-
licko✁Augsburskim w Polsce.

Rok Ko☎cio✆a wpisuje si✄ w cykl 
przygotowa✟ do obchodów ✁

w 2017 roku ✁ rocznicy 500 lat

Reformacji.

Has✆em roku 2016 jest frag-
ment Ksi✄gi Izajasza (66,13 wg 
Biblii Warszawskiej): �Jak mat-
ka pociesza syna, tak Ja b✄d✄ 
was pociesza✆ i w Jeruzalemie 
doznacie pociechy�.

Werset stanowi✞cy has✆o roku 
znajduje si✄ w ostatnim roz-
dziale Ksi✄gi Izajasza, który 
wie✟czy dzie✆o nazywane Ksi✄-
g✞ Tritoizajasza (56�66). Roz✁

dzia✆ ten wprowadza tematy 

dotycz✞ce kultu ☎wi✞tynnego, 
przysz✆ego b✆ogos✆awie✟stwa, 
jak i przezwyci✄✝enia aktual-
nych trudno☎ci. Te dwa ostat-
nie tematy wyst✄puj✞ równie✝ 
w jednostce 66,10�16, do któ-
rej nale✝y w. 13.

Fragment sk✆ada si✄ z trzech 
cz✄☎ci. Cz✄☎✂ pierwsza obejmu-
je wersety 10�11, które s✞ we-
zwaniem do rado☎ci, wyg✆oszo-
nym przez proroka. Wedle

owego wezwania w wersecie

10 nast✞pi✂ ma radykalna 
zmiana, poniewa✝ radowa✂ ma-
j✞ si✄ ci, którzy op✆akiwali Jero-
zolim✄ jak ✝a✆obnicy. Podobne 
wezwania i wypowiedzi o ra✁

do☎ci typowe s✞ dla Deutero✁

i Tritoizajasza (Iz 54,1; 61,10;

65,13).

Fragment, w którym znajduje 
si✄ werset b✄d✞cy has✆em roku, 
porusza zagadnienia wyst✄pu-
j✞ce zarówno w rozdziale 66, 
jak i w innych perykopach Deu✁

tero✁ i Tritoizajasza. Szczegól-
nie ten ostatni autor biblijny

lubi pos✆ugiwa✂ si✄ obrazami 
wzi✄tymi z ✝ycia (st✞d np. sym-
bolika porodu w wersetach

7✁9). Podobny jest równie✝ ob-
raz Boga jako bardzo bliskiego

ludowi. Niniejsza jednostka,

w tym werset 13, ukazuj✞ Boga 
jako osob✄ najbli✝sz✞ Izraelowi, 
która pozostaje ze swoim lu-



Informator parafialny, Nr 1 (166) 2016 17

Has o roku

dem w bardzo intymnej relacji

i jak matka reaguje na naj✁

mniejsz✂ krzywd✄ i cierpienie 
swojego dziecka. Lud za☎ poza 
JHWH nie ma nikogo, z pokor✂ 
do niego si✄ zwraca i mo✆e li-

czy✝ na swojego Boga.

Wi✄cej: Andrzej P. Kluczy✞ski, 
www.egzegeza.pl

✟ród✠o: www.luteranie.pl

Nasza dzia✡alno☛☞ ma charakter niedochodowy. Koszty wykupienia czasu 
antenowego w Radiu CCM pokrywa Parafia Ewangelicko✌Augsburska

w Gliwicach ✌ koszty produkcji programu ponosimy wspólnie ✌ gliwicka
parafia i Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzi✍gielowie ✌ nasz partner pro✌

jektu. Nagrania realizowane s✎ w studiu parafialnym w Gliwicach oraz 
w studiu CME w Dzi✍gielowie. Mo✏na nas s✑ucha✒ w eterze na falach

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.
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A tak, kto mniema,  e stoi, 
niech baczy, aby nie upad✁. 

Dot✂d nie przysz✁o na was 
pokuszenie, które by prze-

kracza✁o si✁y ludzkie; lecz 
Bóg jest wierny i nie dopu✄ci, 

aby✄cie byli kuszeni ponad 
si✁y wasze, ale z pokusze-

niem da i wyj✄cie, aby✄cie je 
mogli znie✄☎. Przeto, najmilsi 

moi, uciekajcie od ba✁wo-
chwalstwa. Przemawiam jak

do rozs✂dnych: Rozs✂d✆cie 
sami, co mówi✝. Kielich b✁o-

gos✁awie✞stwa, który b✁ogo-
s✁awimy, czy  nie jest spo-
✁eczno✄ci✂ krwi Chrystuso-

wej? Chleb, który ✁amiemy, 
czy  nie jest spo✁eczno✄ci✂ 

cia✁a Chrystusowego? Ponie-
wa  jest jeden chleb, my, ilu 

nas jest, stanowimy jedno

cia✁o, wszyscy bowiem jeste-

✄my uczestnikami jednego 
chleba. Patrzcie na Izraela

wed✁ug cia✁a; czy  ci, którzy 

spo ywaj✂ ofiary, nie s✂ 
uczestnikami o✁tarza? Có  

tedy chc✝ powiedzie☎? Czy 
to,  e mi✝so sk✁adane w ofie-

rze ba✁wanom, jest czym✄ 
wi✝cej ni  mi✝sem? Albo  e 

bo ek jest czym✄ wi✝cej ni  
ba✁wanem? Nie, chc✝ powie-

dzie☎,  e to, co sk✁adaj✂ 
w ofierze, ofiaruj✂ demo-

nom, a nie Bogu; ja za✄ nie 
chc✝, aby✄cie mieli spo✁ecz-

no✄☎ z demonami. Nie mo e-
cie pi☎ kielicha Pa✞skiego 

i kielicha demonów; nie mo-

 ecie by☎ uczestnikami sto✁u 
Pa✞skiego i sto✁u demonów. 

Albo czy chcemy Pana pobu✟
dzi☎ do gniewu? Czy✄my 

mocniejsi od niego? Wszyst✟
ko wolno, ale nie wszystko

jest po yteczne; wszystko 
wolno, ale nie wszystko bu✟
duje. Niech nikt nie szuka

w✁asnej korzy✄ci, lecz korzy-
✄ci bli✆niego. Wszystko, co 

Od Genesis do Apokalipsy:

Listy do Koryntian
cz. 20

Ks. Andrzej Komraus
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si  sprzedaje w jatkach, jedz-
cie, o nic nie pytaj✁c dla spo-

koju sumienia; albowiem

Pa✂ska jest ziemia i to, co j✁ 

wype✄nia. A je☎li was kto 
z niewiernych zaprosi,

a chcecie pój☎✆, jedzcie 
wszystko, co wam podadz✁, 

o nic nie pytaj✁c dla spokoju 
sumienia. A je☎liby wam kto 

powiedzia✄: To jest mi so z✄o-
✝one w ofierze ba✄wanom, 

nie jedzcie przez wzgl✁d na 
Onego, który na to wskaza✄, 

i dla spokoju sumienia; mó-
wi  za☎ nie o twoim sumie-
niu, lecz o sumieniu bli✞nie-

go; bo dlaczegó✝ by moja wol-
no☎✆ mia✄a by✆ s✁dzona przez 

cudze sumienie? A je☎li ja 
z dzi kczynieniem co☎ spo✝y-

wam, dlaczego maj✁ mi z✄o-
rzeczy✆ za to, za co ja dzi ku-

j ? A wi c: Czy jecie, czy pije-
cie, czy cokolwiek czynicie,

wszystko czy✂cie na chwa✄  
Bo✝✁. Nie dawajcie zgorsze-

nia ani ✟ydom, ani Grekom, 
ani zborowi Bo✝emu, jak i ja 

staram si  pod ka✝dym 
wzgl dem podoba✆ si  
wszystkim, nie szukaj✁c ko-

rzy☎ci w✄asnej, lecz wielu, 
aby byli zbawieni.

1 Kor 10,12✠33

W dalszej cz✡☛ci rozdzia☞u dzie-
si✌tego Pierwszego Listu do 

Koryntian Aposto☞ Pawe☞ prze-
strzega przed nadmiern✌ pew-
no☛ci✌ siebie w sprawach du-
chowych. Ten, kto lekcewa✍y 
niebezpiecze✎stwa, zw☞aszcza 
niebezpiecze✎stwo pokusy, na-
ra✍ony jest na upadek. Najpew-
niejszym zabezpieczeniem, naj✏

bardziej niezawodnym ratun✏

kiem jest pok☞adanie ufno☛ci 
w Bogu, poleganie na Jego S☞o-
wie, ostrze✍eniach, przestro-
gach i obietnicach. Wa✍n✌ rze-
cz✌ jest unikanie sytuacji, 
sprzyjaj✌cej powstawaniu po-
kus albo tworzeniu okoliczno✏

☛ci, zagra✍aj✌cych popadni✡ciu 
w grzech.

Pawe☞ ponownie podejmuje 
teraz temat spo✍ywania mi✡sa 
z ofiar sk☞adanych bóstwom 
poga✎skim. Nie formu☞uje tu 
nakazów czy zakazów, ale od-
wo☞uje si✡ do rozs✌dku adresa-
tów swego pisma. Koryntianie 
winni unika✑ wszystkiego, co 
wi✌✍e si✡ z ba☞wochwalstwem. 
Aposto☞ wskazuje tu bardzo 
wa✍n✌ i istotn✌ prawd✡: chrze-
☛cijanie, uczestnicz✌c w Wie-
czerzy Pa✎skiej, nie tylko do-
znaj✌ po☞✌czenia z Chrystusem, 
ale sami te✍ wchodz✌ w spo-
☞eczno☛✑ mi✡dzy sob✌. Zachodzi 
☛cis☞a ☞✌czno☛✑ mi✡dzy sk☞ada-
niem ofiary, a jej spo✍ywaniem. 
Doznawali tego Izraelici, jak
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pisze Pawe : �Izrael wed ug 
cia a�, sk adaj✁cy ofiary Bogu 
prawdziwemu. Czytamy o tym

w Ksi✂dze Leviticus, czyli Ksi✂-
dze Kap a✄skiej, Trzeciej Ksi✂-
dze Moj☎eszowej w rozdziale 
siódmym, gdzie mowa o ofie-
rze pokutnej i rze✆nej ofierze 
pojednania.

Poganie natomiast sk adaj✁ 
ofiary demonom, a nie Bogu.

Jak okre✝la to ks. prof. Euge-
niusz D✁browski, ofiarowuj✁ 
�nie✞bogu�, czyli fa szywemu 
bogu, albo � inaczej mówi✁c �
fikcji uchodz✁cej za bóstwo. 
O sk adaniu ofiar demonom, 
które nie s✁ bogami, czytamy 
w trzydziestym drugim roz✞

dziale Pi✁tej Ksi✂gi Moj☎eszo-
wej.

Aposto  Pawe  przestrzega 
wi✂c przed uczestnictwem 
w ucztach poga✄skich, odby-
waj✁cych si✂ na terenie ✝wi✁-
tynnym. Czy zalecenie to ma

jedynie charakter historyczny,

dotyczy jedynie Koryntu i zbo✞

rów chrze✝cija✄skich istniej✁-
cych w tamtej epoce? Nie, wa☎-
ne jest ono równie☎ dla nas 
dzisiaj. Jest to przestroga dla

chrze✝cijan, by nie korzystali 
z propozycji pocz✂stunku 
w ró☎nych ✝wi✁tyniach czy 
✝wi✁tynkach poga✄skich, cho-
cia☎by tych, które po✝wi✂cone 

s✁ rozmaitym bóstwom 
wschodnim, gdzie zawsze sk a-
da si✂ ofiar✂ z po☎ywienia. 
Uczestnictwo w tego rodzaju

spotkaniach mo☎e stanowi✟ te☎ 
✆ród o zgorszenia dla innych 
chrze✝cijan.

Nie zabrania jednak Aposto  
kupowania mi✂sa w jatkach 
publicznych, które w tamtych 
czasach funkcjonowa y albo 
pod patronatem ✝wi✁ty✄, albo 
w bezpo✝redniej ognich zale☎-
no✝ci. Odwo uje si✂ tu do s ów 
Psalmu 24: �Pa✄ska jest ziemia 
i to, co j✁ nape nia� (Ps 24,1). 
Nie zabrania te☎ uczestniczenia 
w organizowanych przez po✞

gan ucztach domowych, cho✞

cia☎ z du☎ym prawdopodobie✄-
stwem mo☎na by o przypusz-
cza✟, ☎e podawane tam mi✂so 
jest pochodzenia sakralnego.

Gdyby jednak kto✝ podczas ta-
kiej uczty niedwuznacznie

zwróci  uwag✂ zaproszonego 
chrze✝cijanina na pochodzenie 
mi✂sa, nale☎a o z jego spo☎y-
wania zrezygnowa✟ � ze wzgl✂-
du na mo☎liwo✝✟ zgorszenia. 
�Pawe  nie precyzuje tu kim 
jest wspó biesiadnik i dlaczego 
tak mówi � pisze Werner de

Boor � W✝ród pogan mo☎e zna-
le✆✟ si✂ kto✝, kto ostrzega 
w dobrych intencjach, lub cie✞

kawy zachowania chrze✝cijani-
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na w takiej sytuacji. Mo e to 
by✁ tak e chrze✂cijanin, który 
chce ostrzec. Dlaczego wów-
czas sytuacja jest odmienna?

Nie chodzi bowiem o zaproszo✄

nych chrze✂cijan i wolno✂✁ ich 
sumie☎, lecz o cz✆owieka, �który 
na to wskaza✆�, a tak e � jak to
Pawe✆ okre✂la � �o spokój su-
mienia�. �Mówi✝ za✂ nie o two-
im sumieniu, lecz o sumieniu

bli✞niego�. Dla wyja✂nienia, co 
Pawe✆ chce przez to powie-
dzie✁, musimy cofn✟✁ si✝ do 
rozdzia✆u ósmego [Pierwszego 
Listu do Koryntian]. Wed✆ug 
sumienia �s✆abego� brata, a te  
i wed✆ug sumienia poganina, 
je✂li mi✝so jest rzeczywi✂cie 
ofiarowane ba✆wanom, chrze-
✂cijanin nie powinien okazy-
wa✁ swej wolno✂ci ani demon-
strowa✁ osobistych przekona☎, 
lecz nie spo ywa✁ go, z uwagi 
na sumienie innych�.

Warto tu zwróci✁ uwag✝ na 
jeszcze jedno zdania: �A je✂li ja 
z dzi✝kczynieniem co✂ spo y-
wam, dlaczego maj✟ mi z✆orze-
czy✁ za to, za co ja dzi✝kuj✝?�. 
Je✂li za cokolwiek mog✝ dzi✝ko-
wa✁ Bogu, i to dzi✝kowa✁ szcze-
rze, to nie mo e to by✁ grzesz-
ne, nawet je✂li chodzi o mi✝so 
z ofiar sk✆adanych w ofierze 
ba✆wanom. Przy okazji pozna-
jemy jeszcze jedn✟ cech✝ chrze-

✂cijanina: dzi✝kuje on Bogu za 
wszystko, równie  za spo ywa-
ny pokarm. Wczesne chrze✂ci-
ja☎stwo powszechnie przyj✝✆o 
obyczaj odmawiania modlitwy

dzi✝kczynnej przed jedzeniem, 
podobnie zreszt✟, jak to czynili 
i po dzi✂ czyni✟ prawowierni 
✠ydzi. Z zapisanego przez Apo✡
sto☛a zdania wyra☞nie wynika, 
✌e czym✍ absolutnie oczywi-
stym by☛a taka modlitwa chrze-
✍cijanina, modlitwa przed je-
dzeniem, nawet w domu poga✡

nina. Nasuwa si✎ tu oczywiste 
pytanie: a jak ja post✎puj✎ dzi-
siaj? Czy pami✎tam o tym, by 
podzi✎kowa✏ Bogu w modlitwie 
przed jedzeniem, i to nie tylko

w domu poganina, ale przede

wszystkim we w☛asnym domu?

�Celem etyki chrze✂cija☎skiej 
jest chwa✆a Bo a. Chrze✂cijanin 
stara si✝ pozyska✁ wszystkich 
ludzi dla Chrystusa i unika te✄

go, co mo e ich zrazi✁ do chrze-
✂cija☎stwa� � tak ostatnie trzy

wiersze rozdzia✆u dziesi✟tego 
naszego Listu komentuje kato✄

licki biblista, ks. Janusz Czerski.

My✂l✝,  e jest to bardzo trafne 
podsumowanie tego, co napisa✆ 
Aposto✆ Pawe✆. W Listach do 
Koryntian, jak i w innych pi✄
smach apostolskich, z ca✆✟ 
pewno✂ci✟ nie chodzi o tworze-
nie jakiego✂ zespo✆u zasad, 
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przepisów i ustale , a wi✁c cze-
go✂ w rodzaju nowego Zakonu, 
ale o wskazanie na zasadnicz✄ 
postaw✁ ☎yciow✄ cz✆owieka 
wierz✄cego, która ma okre✂lo-
ny wp✆yw na podejmowanie 
najprzeró☎niejszych decyzji. 
Nasze ☎ycie nie dzieli si✁ bo-
wiem na cz✁✂✝ religijn✄ i cz✁✂✝ 
✂wieck✄, ale jest jedn✄ ca✆o✂ci✄. 
Chrze✂cija stwo nie jest uro-
czystym ubiorem, jaki zak✆ada-
my podczas nabo☎e stwa 
w ko✂ciele, a po wyj✂ciu z ko-
✂cio✆a szybko upychamy w ja-
kim✂ ciemnym zakamarku. Nie, 
chrze✂cijanami jeste✂my w ka☎-
dej chwili naszego ☎ycia. Apo-
sto✆ Pawe✆ zwraca na to uwag✁ 
równie☎ w Li✂cie do Kolosan: 
�I wszystko, cokolwiek czynicie
w s✆owie lub w uczynku, 
wszystko czy cie w imieniu 
Pana Jezusa, dzi✁kuj✄c przez 
niego Bogu Ojcu� (Kol 3,17). 
Wszystko! W Li✂cie do Efezjan 
znajdujemy jeszcze powa☎niej-
sze wezwanie: �B✄d✞cie wi✁c 
na✂ladowcami Boga jako dzieci 
umi✆owane, i chod✞cie w mi✆o-
✂ci, jak i Chrystus umi✆owa✆ 
was i samego siebie wyda✆ za 
nas jako dar i ofiar✁ Bogu ku 
mi✆ej wonno✂ci� (Ef 5,1✟2). Roz✟
wini✁cie tej my✂li znajdujemy 
w cytowanym ju☎ Li✂cie do Ko-
losan: �Przeto przyobleczcie si✁ 
jako wybrani Bo☎y, ✂wi✁ci 

i umi✆owani, w serdeczne 
wspó✆czucie, w dobro✝, pokor✁, 
✆agodno✂✝ i cierpliwo✂✝, zno-
sz✄c jedni drugich i przebacza-
j✄c sobie nawzajem, je✂li kto 
ma powód do skargi przeciw
komu: Jak Chrystus odpu✠ci✡ 
wam, tak i wy. A ponad to

wszystko przyobleczcie si☛ 
w mi✡o✠☞, która jest spójni✌ do-
skona✡o✠ci. A w sercach wa-
szych niech rz✌dzi pokój Chry-
stusowy, do którego te✍ powo-
✡ani jeste✠cie w jednym ciele; 
a b✌d✎cie wdzi☛czni� (Kol 3,12✏
15). To w✡a✠nie jest post☛powa-
nie na chwa✡☛ Bo✍✌!
Popularny ameryka ski popu-
laryzator Biblii Vernon McGee

zwraca uwag✁, ☎e ca✆e post✁po-
wanie chrze✂cija skie winno 
uwzgl✁dnia✝ wspomniane 
w tek✂cie Aposto✆a trzy punkty: 
1) dzia✆a✝ na chwa✆✁ Bo☎✄, 
2) dzia✆a✝ tak, aby nikomu nie 
dawa✝ powodu do zgorszenia, 
troszczy✝ si✁ o dobro innych, 
3) w swoich dzia✆aniach stara✝ 
si✁ na✂ladowa✝ Chrystusa. 
Bardzo wa☎ne jest zwracanie 
uwagi na drugiego cz✆owieka, 
na jego dobro. Wynika to

z przykazania mi✆o✂ci bli✞niego 
i jest przypomnieniem czego✂, 
o czym bardzo cz✁sto si✁ zapo-
mina. Dbaj✄c o nasze w✆asne 
sprawy najcz✁✂ciej nie my✂limy 
o innych; zapominamy, ☎e dru-
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dzy ludzie mog  mie✁ odmien-
ne od nas pogl dy, inne spoj-
rzenie na wiele spraw, ró✂ne 
pojmowanie tego, co nam wy✄

daje si☎ oczywisto✆ci . Koryn-
tianie, stanowi c Zbór Bo✂y 
w Chrystusie, ✂yli przecie✂ po-
✆ród Greków i ✝ydów, nie mó-
wi c ju✂ o przedstawicielach 
innych ludów, którzy nie byli 
chrze✆cijanami. Podobnie jest 
zreszt  z nami: równie✂ ✂yjemy 
po✆ród ogromnej wi☎kszo✆ci, 
która jest tylko pozornie chrze-
✆cija✞ska, a w gruncie rzeczy 
z chrze✆cija✞stwa zachowa✟a, 
i to te✂ nie zawsze, jedynie 
pewne zewn☎trzne przyzwy-
czajenia czy obrz☎dy, ba, cz☎sto 
nawet pewne zupe✟nie nie-
chrze✆cija✞skie przyzwyczaje-
nia traktuje jako nale✂ ce do 
wiary, jak  w istocie wyznaje. 
Nie chodzi tu o jaki✆ konkretny 
Ko✆ció✟ czy grup☎ wyznaniow , 
ale jest to zjawisko pojawiaj ce 
si☎ niestety wsz☎dzie. Prawdzi-
wie wierz cy chrze✆cijanin nie 
mo✂e wi☎c dba✁ tylko o w✟asne 
przywileje i cieszy✁ si☎ swoj  
wolno✆ci ; jego zadaniem 
i obowi zkiem jest bowiem 
troska o innych, dba✟o✆✁ o to, 
by ich doprowadzi✁ do Chry-
stusa.

Nie tylko w Listach do Koryn✄

tian zwraca Aposto✟ uwag☎ na 
potrzeb☎ dba✟o✆ci o innych. 

Obszernie pisze na ten temat

m.in. w czternastym rozdziale

Listu do Rzymian. Znajdujemy

tam znacznie wi☎cej szczegó-
✟ów, dotycz cych ró✂nic po-
mi☎dzy tymi, którzy uwierzyli, 
a jednocze✆nie nie wyzbyli si☎ 
jeszcze wcze✆niejszych nawy-
ków czy uprzedze✞: �Jeden 
wierzy, ✂e mo✂e je✆✁ wszystko, 
s✟aby za✆ jarzyn☎ jada. Niech✂e 
ten, kto je, nie pogardza tym,

który nie je, a kto nie je, niech 
nie os dza tego, który je; albo-
wiem Bóg go przyj ✟. (�) Jeden 
robi ró✂nic☎ mi☎dzy dniem 
a dniem, drugi za✆ ka✂dy dzie✞ 
ocenia jednakowo; niechaj ka✂-
dy pozostanie przy swoim zda✄

niu. Kto przestrzega dnia, dla

Pana przestrzega; kto je, dla

Pana je, dzi☎kuje bowiem Bo-
gu; a kto nie je, dla Pana nie je,

i dzi☎kuje Bogu. (�) Przeto nie 
os dzajmy ju✂ jedni drugich, 
ale raczej baczcie, aby nie da✄

wa✁ bratu powodu do zgorsze-
nia. Wiem i jestem przekonany

w Panu Jezusie, ✂e nie ma ni-
czego, co by samo w sobie by✟o 
nieczyste; nieczyste jest jedy✄

nie dla tego, kto je za nieczyste

uwa✂a. Je✂eli za✆ z powodu po-
karmu trapi si☎ twój brat, to 
ju✂ nie post☎pujesz zgodnie 
z mi✟o✆ci ; nie zatracaj przez 
swój pokarm tego, za którego 
Chrystus umar✟� (Rz 14,2✄3.5✄
6.13✄15).
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Biblie
do kupienia w kancelarii

parafialnej.

Ma a (twarda oprawa) ✁ 55 z  

Du✂a (twarda oprawa) ✁ 72 z   

Nie zawsze zdajemy sobie

spraw✄ z tego, ☎e jeste✆my ob-
serwowani przez innych, przez

niektórych na✆ladowani, przez 
niektórych krytykowani czy 
nawet obmawiani. Nasze ☎ycie, 
nasze post✄powanie, nasze wy-
powiedzi czy nawet nasz spo✝

sób mówienia � s✞ ✆wiadec-
twem naszej wiary. Biada, gdy

nasze post✄powanie przeczy 
s✟owom, jakie wypowiadamy! 
Biada, gdy jeste✆my jedynie 
pozorem pobo☎no✆ci! Brak roz-
wagi w post✄powaniu i lekce-
wa☎enie innych mo☎e sta✠ si✄ 
dla nich przyczyn✞, dla której 
b✄d✞ mieli problemy z przyj✄-
ciem Chrystusa, albo w ogóle 
odrzuc✞ prawd✄ Ewangelii.
Prof. William Barclay pisze:

�Naszym obowi✞zkiem jest 
podanie r✄ki s✟abszemu, posi-
lenie znu☎onego i poratowanie 
kuszonego do grzechu. Tylko

wtedy to wszystko mo☎emy 
czyni✠ dla chwa✟y Bo☎ej, gdy 
pami✄ta✠ b✄dziemy o swoich 

obowi✞zkach wobec bli✡nich; 
czyni✠ to b✄dziemy tylko wte-
dy, gdy swoj✞ chrze✆cija☛sk✞ 
wolno✆✠ wykorzystamy dla 
dobra innych�.
�Verba docent, exempla tra-
hunt� � powiadali staro☎ytni. 
S✟owa ucz✞, przyk✟ady poci✞ga-
j✞. Zwiastowaniu Ewangelii, 
opowiadaniu o Chrystusie mu✝
si bezwzgl✄dnie towarzyszy✠ 
osobisty przyk✟ad tego, kto 
opowiada. Ka☎dy chrze✆cijanin 
jest wezwany do sk✟adania 
✆wiadectwa, nie ma nikogo, kto 
od tego obowi✞zku by✟by uwol-
niony. Dlatego raz jeszcze po✝

wtarzam: naszym najlepszym

i najskuteczniejszym ✆wiadec-
twem jest nasze ☎ycie. Nasze 
codzienne chrze✆cija☛skie ☎y-
cie. Do tego wzywa nas Aposto✟ 
Pawe✟, tego nas uczy Bo☎e S✟o-
wo. �A wi✄c: Czy jecie, czy pije-
cie, czy cokolwiek czynicie,

wszystko czy☛cie na chwa✟✄ 
Bo☎✞� (1 Kor 10,31).
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Ewangelickie Towarzystwo Edu 

kacyjne jest Organizacj✁ Po✂ytku 
Publicznego, która prowadzi trzy 
niepubliczne szko✄y w Gliwicach. 
ETE stworzy✄o miejsce, gdzie 
uczniowie zdobywaj✁ wiedz☎, roz-
wijaj✁ umiej☎tno✆ci i gdzie ich cha-
rakter staje si☎ szlachetniejszy. 
Nasi uczniowie wiedz✁ jak wa✂na 
jest integralno✆✝ w ✂yciu � jedno

w s✄owie i czynie. Nasz✁ misj☎ mo-

✂emy stre✆ci✝ w jednym s✄owie 
KOCHAM: KOmpetencje, CHArak 

ter i Mi✄o✆✝ okazywana sobie na-
wzajem.

ETE pragnie by Szko✄y, które pro-
wadzi by✄y jak najlepiej wyposa-
✂one oraz by by✄y dost☎pne dla jak 
najwi☎kszej liczby uczniów. Dlate-
go te✂ ETE co roku funduje sty-
pendia dla utalentowanych kandy 

datów.

DZI✞KUJEMY! 
TWOJA DECYZJA POMAGA NAM WSPIERA✟ INDYWIDUALNY ROZWÓJ KA✠DE-

GO UCZNIA I WYPOSA✠Y✟ SZKO✡Y W POTRZEBNE POMOCE DYDAKTYCZNE.
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Chrzest

Ksawerego Krzemienia

6 grudnia 2015 r. w Pyskowi 

cach, w Drug✁ Niedziel✂ Ad-
wentu, odby✄ si✂ chrzest Ksa-
werego Kamila Krzemie 

nia. Rodzicom i rodzicom

chrzestnym ma✄ego Ksawere-
go ☎yczymy Bo☎ego b✄ogos✄a-
wie✆stwa!

Koncert ✝wi✞teczny ✟
Joanna Rzyczniok

Joanna Rzyczniok, wraz z ze 
spo✄em (min. Irek i Kinga 
G✄yk), wyst✁pi✄a podczas co-
rocznego Koncertu ✠wi✁tecz-
nego z przes✄aniem  "Nie by✄o 
miejsca cho✡ chcia✄e☛..." Pod-
czas koncertu artystka zapre 

zentowa✄a swój autorski mate-
ria✄ muzyczny. Nie zabrak✄o 
tak☎e ☛wi✁tecznych akcentów 
muzycznych. Przes✄anie i mo-
dlitw✂ o prze☛ladowanych 
chrze☛cijan w Syrii i Iraku oraz 
o pokój na Ukrainie i Bliskim 

O tym, co za nami



Informator parafialny, Nr 1 (166) 2016 27

O tym, co za nami

Wschodzie, poprowadzi  ks. 
Andrzej Wójcik.

Patronat nad Koncertem obj✁  
Prezydent Miasta Gliwice ✂

Zygmunt Frankiewicz. Projekt

dofinansowano ze ✄rodków 
bud☎etu miasta Gliwice.

Rekolekcje adwentowe

2, 9 i 16 grudnia o godzinie

1118.00 w sali parafialnej od✂

bywa y si✆ spotkania w ramach 
parafialnych rekolekcji adwen✂

towych. Ka☎de spotkanie by o 
czasem wspólnego ✄piewu, mo-
dlitwy oraz studiowania S owa 
Bo☎ego. 

Tematyka spotka✝ przedsta-
wia a si✆ nast✆puj✁co:

2 grudnia ✂ "O co chodzi w ad✂

wencie?"

9 grudnia ✂ "Przecie☎ zapowia-
dali Jego przyj✄cie"

16 grudnia ✂ "Rodowód Jezusa"

Dzi✆kujemy za wspólnie sp✆-
dzone chwile i ☎yczymy b ogo-
s awionego czasu adwentu 
i ✞wi✁t Bo☎ego Narodzenia!
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Wie ci z O rodka

Nasz O✁rodek Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przest✂p-
stwem (OPOPP) wspólnie 
z firm✄ Asseco Poland i O✁rod-
kiem Pomocy Spo☎ecznej 
w Gliwicach zorganizowa☎ spo-
tkanie ✁wi✄teczne dla dzieci 
obj✂tych pomoc✄ OPOPP i opie-
k✄ ✁wietlic gliwickiego OPS. 
Wszystkie dzieci otrzyma☎y 
prezenty ufundowane przez

firmy Asseco Poland, HL Di✆

splay, sklep odzie✝owy z Wis☎y 
i wspólnot✂ parafii partner-
skiej z Niemiec. Prezenty roz✆

dawa☎ ✁w. Miko☎aj w asy✁cie 
ma☎ych pomocników. Spotka-
niu towarzyszy☎ s☎odki pocz✂-
stunek i barszcz z pierogami.

W OPOPP przygotowujemy

jeszcze paczki ✝ywno✁ciowe 
i higieniczne oraz zabawki dla

rodzin, które nie mog☎y uczest-
niczy✞ w spotkaniu. Spotkanie 
odby☎o si✂ w salach parafial-
nych. Serdecznie dzi✂kujemy 
wszystkim sponsorom, opieku✆

nom, wolontariuszom oraz

osobom, które zaanga✝owa☎y 
si✂ w organizacj✂ spotkania 
✁wi✄tecznego!

Magdalena Fornal

Michalina Knopp

Nabo✟e✠stwo rodzinne 

IV Niedziela Adwentu

20 grudnia 2015r. w gliwickim

ko✁ciele Zbawiciela, odby☎o si✂ 
nabo✝e✡stwo rodzinne. Pod-
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czas nabo e✁stwa dzieci za-
✂piewa✄y wspólnie ze zborem 

kol☎dy i recytowa✄y teksty 
zwi✆zane z histori✆ Bo ego Na-
rodzenia. Natomiast dla dzieci,

wyst✆pi✄y w ✂wiatecznej scen-
ce Mupetty, w które wcielili 
si☎: Wiktoria Kwa✂niewska 
i Mariusz Minkina, a scenariusz

napisa✄a Justyna Minkina. Tek-
sty biblijne czytali: córka 
i ojciec ✝ Marysia i Przemys✄aw 
✞miejek. Dzieci znalaz✄y pod 
choink✆ paczki ze s✄odyczami 
i ksi✆ k☎ z obietnicami Bo ymi 
na 365 dni w roku.

Dzi✟kujemy wszystkim za zaan-

ga✠owanie si✟ w to nabo✠e✡-

stwo! Szczególnie dzi✟kujemy 

dzieciom, ciociom i wujkom za

przygotowanie programu!

foto: Piotr Pizo✡
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Wigilia parafialna

Dzie  przed Wigili✁ Bo✂ego 
Narodzenia, jak co roku, zebra✄

li☎my si✆ w go☎cinnej auli Szkó✝ 
Ewangelickiego Towarzystwa

Edukacyjnego, na tradycyjnej

Wigilii Parafialnej. W modli✄

twie poprowadzi✝ nas ks. se-
nior Alfred Figaszewski. Histo✄

ri✆ Bo✂ego Narodzenia prze-
czyta✝ kurator parafii � Cze✄

s✝aw Czudek, kol✆dowanie po-
prowadzili Adam Król 
(skrzypce) i Jan Lorek (piano).

Podczas spotkania us✝yszeli-
☎my muzyczny program ☎wi✁-
teczny, który wykona✝ Tomasz 
Marcol (piano). Wyst✁pi✝ dla 

nas, tak✂e nasz parafialny chór 
�Animato, którego wyst✆p 
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u wietni✁, jeden z chórzystów 
(Henryk Fik) rozpoczynaj✂c 
wspóln✂ pie ✄ ☎ O b✆ogos✆awio-

ny akompaniuj✂c na tr✂bce. 
Nie zabrak✁o rozwa✝ania, tym 
razem o wdzi✞czno%ci (ks. An-
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drzej Wójcik). Sk adali✁my so-
bie ✂yczenia dziel✄c si☎ op at-
kiem, kol☎dowali✁my, a przede 
wszystkim byli✁my razem! 
Spotkanie zako✆czy  modlitw✄ 
nasz wikariusz � ks. Tymote✝

usz Bujok. W Wigilii Parafial✝

nej uczestniczy o 90 osób, nie 
tylko z naszej parafii.

Serdecznie dzi✞kujemy wszyst-

kim, za pomoc w organizacji

tego szczególnego spotkania!

Foto: Piotr Pizo✟

R e f o r m a c y j n y

Konkurs Plastyczny

Dnia 27 grudnia 2015r.

W Pszczynie podczas nabo✂e✆-
stwa, w czasie Diecezjalnego

Zjazdu M odzie✂y Diecezji Ka-

towickiej, odby o si☎ wr☎cze-
nie nagród i dyplomów dzie-
ciom, których prace zosta y 
wybrane i wyró✂nione, na 
szczeblu diecezjalnym Pla✝

stycznego Konkursu Reforma✝

cyjnego 2015, organizowanego

przez Zwiastun Ewangelicki.

Wyró✂nione prace zosta y 
przes ane do etapu ogólnopol-
skiego. W gronie szcz☎✁liwców 
znalaz a si☎ Marysia ✠mie-

jek z gliwickiej parafii, która 
odebra a wyró✂nienie z r✄k 
biskupa diecezjalnego ks. Ma✝
riana Niemca i radcy diecezjal✝

nego ks. Henryka Reske. Ser✝

decznie gratulujemy!

foto: ks. Tymoteusz Bujok
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Nominacja

ks. Tymoteusza Bujoka

Uchwa ✁ z dnia 19 listopada 
2015,  na podstawie § 70 pkt. 3 
Zasadniczego Prawa We✂

wn✄trznego Ko☎cio a Ewange-
licko✂Augsburskiego w RP,

Konsystorz mianowa  ks.
T ym o t e u s z a B u j o k a

z dniem 1 stycznia 2016 r.

Duszpasterzem M odzie✆y Die-
cezji Katowickiej Ko☎cio a 
Ewangelicko✂Augsburskiego.

Serdecznie gratulujemy i ✆y-
czymy Bo✆ego b ogos awie✝-
stwa w pe nieniu tej s u✆by!

Oficjalnie stanowisko Ogólno-
polskiego Duszpasterza M o-
dzie✆y naszego ko☎cio a, prze-
kazano ks. Marcinowi Koniecz✂

nemu z Tychów. Dotychczas 
funkcj✄ t✄ pe ni  ks. Grzegorz 
Giemza dyrektor Centrum Mi✂
sji i Ewangelizacji w Dzi✄gielo-
wie oraz Prezes Synodu nasze✂
go ko☎cio a. Funkcj✄ Diecezjal-
nego Duszpasterza M odzie✆y 
pe ni  wcze☎niej ks. Marcin 
Konieczny. Symboliczne prze✂
kazanie stanowisk mia o miej-
sce podczas nabo✆e✝stwa, 
w czasie Diecezjalnego Zjazdu

M odzie✆y 27 grudnia 2015r. 
w Pszczynie.

Ekumeniczne

✞wi✟to Epifanii

6 stycznia 2016 roku, w ewan✂

gelickim ko☎ciele Zbawiciela 
w Gliwicach, odby o si✄ wspól-
ne kol✄dowanie. Kol✄dowanie 
ekumenicznie poprowadzili

Gra✆yna i Jacek Nowosielscy 
reprezentuj✁cy Ko☎ció  Ewan-
gelicko✂Metodystyczny, którzy 
zaprezentowali autorsk✁ aran-
✆acj✄ Psalmów, a S owem Bo-
✆ym dzieli  si✄ ks. Krzysztof 
K usek. Nasz✁ Parafi✄ repre-
zentowa  chór Animato pod 
dyrekcj✁ Zoriany ✠a✝cuckiej. 
Nie zabrak o wspólnego kol✄-
dowania przy akompaniamen✂

cie Jana Lorka (organy). Krót-
kie rozwa✆ania wyg osili tak✆e 
duchowni lutera✝scy.

Foto: Grzegorz ✡a☛cucki
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SERDECZNE PODZI✁KOWANIA ZA S✂U✄B✁

Czy zastanawiali☎cie si✆ kiedy☎ jak powstaj✝ prezentacje na nabo-
✞e✟stwa? Duchowni tworz✝ og✠oszenia, wybieraj✝ pie☎ni oraz w✠a-
☎ciwe na dan✝ niedziel✆ teksty biblijne i przesy✠aj✝ je Wy✡wietla-

czom.

Kim s☛ Wy✡wietlacze? To grupa zaanga✞owanych ludzi, którzy 
o ka✞dej porze dnia i nocy s✝ w stanie przygotowa☞ na podstawie 
przes✠anych materia✠ów pokaz slajdów. Prezentacja ta s✠u✞y ka✞-
dej niedzieli i pomaga w spo✠eczno☎ci oddawa☞ Bogu chwa✠✆.

Dlatego bardzo serdecznie dzi✆kujemy Wy☎wietlaczom ✌ Sebastia✍
nowi Famulskiemu, Grzegorzowi Fornalowi, Krzysztofowi

Kwa✡niewskiemu, Tadeuszowi Pod✎orskiemu, Przemys✏awo-
wi Adamowi ✑miejkowi ✌ za prac✆ i trud w✠o✞ony w przygotowa-
nie nabo✞e✟stwa. Niech Wam Bóg b✠ogos✠awi i daje rado☎☞ z tej 
bardzo potrzebnej s✠u✞by.
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KONKURS SOLA SCRIPTURA 2016
9 stycznia 2016 r. we wszystkich diecezjach odby✁ si✂ etap die-

cezjalny 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego �Sola 
Scriptura� 2015/2016, którego organizatorem jest Wydawnic-

two Augustana. Nasz✄ gliwick✄ parafi✂ w tym konkursie repre-
zentuje Hania Walica, tegoroczna konfirmantka. Ju☎ teraz gra-

tulujemy udzia✁u w konkursie i ☎yczymy Bo☎ego b✁ogos✁awie✆-
stwa!

Konkursowe zmagania na etapie diecezjalnym odbywa✝y si✞:

DIECEZJA CIESZY✟SKA � ( 226 uczestników) w Ustroniu, godz. 10.00
✠ cz✞✡☛ pisemna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy 

w Ustroniu, ul. Daszy☞skiego 31,
✠ pocz✞stunek w budynku parafialnym, pl. ks. Kotschego,
✠ uroczyste zako☞czenie i rozdanie dyplomów w ko✡ciele ewangelickim, 
pl. ks. Kotschego;

DIECEZJA KATOWICKA � (63 uczestników) w Jastrz✌biu✍Zdroju,

w siedzibie parafii ewangelickiej, ul. Cieszy✎ska 23, godz. 10.00;

DIECEZJA MAZURSKA � (11 uczestników) w Nidzicy, 
w siedzibie parafii ewangelickiej, ul. Zamkowa 3, godz. 10.00;

DIECEZJA POMORSKO✠WIELKOPOLSKA � (27 uczestników) w Bydgoszczy, 
w siedzibie parafii ewangelickiej, pl. Zbawiciela 2, godz. 10.00;

DIECEZJA WARSZAWSKA � (40 uczestników) w Warszawie, 
w siedzibie parafii ✏wi✞tej Trójcy, pl. Ma✝achowskiego 1, godz. 11.00;

DIECEZJA WROC✑AWSKA � ( 2 uczestników), we Wroc✝awiu, godz. 10.00.
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Pó✁kolonie Zimowe w SP ETE
Termin: Pierwszy tydzie✂ ferii zimowych 15 ✄ 19 lutego 2016
od poniedzia☎ku do pi✆tku, od 8.00 do 16.00

Cena:

200 z☎/turnus/ dziecko ucz✝szczaj✆ce do ETE/parafii Ewangelickiej
250 z☎/turnus/ dziecko spoza ETE
rodze✂stwo: zni✞ka 50 z☎ od osoby

Oferujemy:

✄ zabawy, konkursy i zmagania nie tylko sportowe;
✄ codzienne spotkania z biblijnymi bohaterami;
✄ w razie sprzyjaj✆cej aury ✄ bia☎e szale✂stwo w szkolnym ogrodzie;
✄ ciekawe warsztaty plastyczne oraz filmy
✄ obiad wraz z podwieczorkiem w cenie pó☎kolonii

Zg✟oszenia przyjmujemy w sekretariacie do ko✠ca stycznia, warun-

kiem przyj✡cia zg✟oszenia jest wp✟ata 50 z✟ zaliczki, pó✟kolonie odb✡-

d☛ si✡ ju☞ przy minimalnej ilo✌ci 10 uczestników.
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Klub Aktywnego Seniora zaprasza na spotka✁

nie z Lidi✂ Czy✄ autork☎ ksi☎✆ek, ciekaw☎ oso-
bowo✝ci☎ pe✞n☎ pasji.
Termin: 16 stycze✟ 2016, sobota godzina 

10:00. Istnieje mo✆liwo✝✠ przywiezienia na 
spotkanie. Kontakt: Magdalena Fornal, nr tel.

606 107 576.

Lidia Czy✄ � nauczycielka, wspó✞organizatorka spotka✡ dla kobiet 
(w tym corocznych ☛niada✡ dla Kobiet w Wi✝le) oraz Tygodni Ewan-
gelizacyjnych w Dzi☞gielowie. Autorka licznych artyku✞ów i opowia-
da✡ w czasopismach: �Warto�, �Nasze Inspiracje� i �Zwiastun Ewan-
gelicki�, wspó✞autorka ksi☎✆ki Bohaterowie wiary. ✌ona i matka 
dwojga doros✞ych dzieci. Autorka licznych artyku✞ów i opowiada✡ 
debiutowa✞a w 2013 roku powie✝ci☎ Mocniejsza ni✆ ✝mier✠, która 
zosta✞a przet✞umaczona na j☞zyk czeski i niemiecki.

"Mocniejsza ni✄ ✍mier✎" to ksi☎✆ka o listach b☞d☎cych ostatni☎ de-
sk☎ ratunku, o historii nieprawdopodobnej, lecz niestety prawdzi-
wej, oraz o sile zdolnej wyrwa✠ cz✞owieka z samego dna rozpaczy.
To powie✝✠, któr☎ czyta si☞ jednym tchem, dynamiczna, barwna 
i zaskakuj☎ca jak ✆ycie, z którego pochodzi.

�Narodziny per✏y� to powie✝✠ zainspirowana autentyczn☎ histori☎ 
o Ewie i Adamie, którzy chcieli ✆y✠ jak w raju, jednak ich ✆ycie za-
mieni✞o si☞ w piek✞o. To ksi☎✆ka o mi✞o✝ci, stracie i uzale✆nieniu. 
O zmaganiu cz✞owieka z cierpieniem oraz odkrywaniu siebie i Boga, 
który ze zwyk✞ego ziarnka piasku potrafi stworzy✠ drogocenn☎ per-
✞☞. Druga ju✆ powie✝✠ autorki oparta na autentycznej historii prze-

ZGROMADZENIA PARAFIALNE
31 stycznia po nabo✑e✒stwie, w parafiach w Pyskowi✓
cach (godz. 9.00) i Gliwicach (godz. 11.00), odb✔d✕ si✔ 
zgromadzenia parafialne, na które serdecznie wszyst-
kich zapraszamy.

Nabo✖e✗stwo w ✘ab✙dach w dniu 31.01
nie odb✙dzie si✙.
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Do niedawna osoba pokrzyw✁

dzona przest✂pstwem by✄a 
niedostatecznie dostrzegana

przez spo✄ecze☎stwo, a zw✄asz-
cza przez organy ✆cigania. Ka✝-
dy dokonany czyn przest✞pczy 
rozpatrywany by✄ przez wy-
miar sprawiedliwo✆ci w kie-
runku ustalenia sprawcy, wy✟

mierzenia kary i przywrócenia 
porz✠dku prawnego. Pokrzyw-
dzony postrzegany by✄ jedynie 
jako ✡ród✄o dowodu, a realiza-
cj✞ roszcze☎ odszkodowaw-
czych traktowano jako prywat✟

n✠ spraw✞ pokrzywdzonego. 
Pokrzywdzony by✄ zatem nie 
tylko ofiar✠ przest✞pstwa ale 
przede wszystkim jego na✟

st✞pstw, które cz✞sto sprowa-
dza✄y si✞ do emocjonalnej izo-
lacji, nierzadko tak✝e ostracy-
zmu spo✄ecznego. 

W roku 2014 Centrum Misji

i Ewangelizacji (CME) Ko✆cio✄a 
Ewangelicko✟Augsburskiego

w RP, po raz pierwszy realizo✟

wa✄o projekt �O✆rodek Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Prze✟

st✞pstwem� (OPOPP)  z Fundu✁

szu Pomocy Pokrzywdzonym

Przest✂pstwem oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej. Pocz✠tko-
wo od kwietnia do pa✡dzierni-
ka 2014 projekt realizowano

w pi✞ciu miastach, a od listopa-
da do grudnia 2014 ju✝ 
w o✆miu placówkach.

W wyniku wygranego konkur✟

su, CME ponownie otrzyma✄o 
dotacj✞ na realizacj✞ pracy 
OPOPP w roku 2015. Obecnie

CME realizuje projekt

w g✄ównej siedzibie O✆rodka 
w Gliwicach i 11 jego filiach.

W roku ubieg✄ym wsparcia 
udzielono 397 osobom, z czego

202 osoby pokrzywdzone ko✟

rzysta✄y z pomocy w Gliwicach.

Klienci OPOPP to najcz✞✆ciej 
osoby pokrzywdzone ró✝nymi 
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formami przemocy, ofiary wy✁

padków komunikacyjnych, oso-
by pokrzywdzone przest✂p-
stwami przeciwko wolno✄ci 
seksualnej i innymi przest✂p-
stwami wyczerpuj☎cymi zna✆

miona czynu zabronionego

namocy prawa karnego.

Nale✝y podkre✄li✞, ✝e grup✟ 
docelow✠ projektu stanowi✠ 

wy✡✠cznie osoby pokrzyw-
dzone przest✟pstwem. Po✁

krzywdzonym jest osoba fi✁

zyczna lub prawna, której do-
bro prawne zosta☛o bezpo✄red-

nio naruszone lub zagro✝one 
przez przest✂pstwem (art. 49 § 
1 kpk).  Wszelkie dzia☛ania za 
pokrzywdzone dzieci mog☎ po-
dejmowa✞ ich przedstawiciele 
ustawowi jak rodzic, opiekun,

kurator oraz osoby, pod któ-
rych sta☛☎ piecz☎ dzieci pozo-
staj☎ sprawuj☎c opiek✂ w spo-
sób ci☎g☛y i we wszystkich 
dziedzinach ✝ycia (art. 51 § 2

kpk).

Magdalena Fornal

Koordynator projektu

Dane kontaktowe

TELEFONY czynne w godzinach pracy specjalistów wg 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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SERDECZNIE DZI✁KUJEMY 
ZA REGULARNE OP✂ACANIE SK✂ADKI KO✄CIELNEJ 

I WSZYSTKIE DAROWIZNYW ROKU 2015!

UWAGA
SK✂ADK☎ ZA ROK 2015 MO✆NA OP✂ACA✝

DO KO✞CA STYCZNIA 2016r.

Sk✟adk✠ mo✡na op✟aca☛ w kancelarii parafialnej lub przelewa☛ na konto 
parafialne z dopiskiem darowizna ☞ sk✟adka ko✌cielna (pozwoli to na odli☞
czenie wp✟aconej kwoty od podatku):

Gliwice ✍ 70 1020 2401 0000 0402 0044 8118
Pyskowice ✍ 28 2490 0005 0000 4500 8371 4075

Dla innych darowizn obowi✎zuj✎ te same konta. Poni✏ej przedstawiamy wy-
ci✎g z regulaminu parafialnego dotycz✎cy zasad op✑acania sk✑adek ko✒ciel-
nych. Jednocze✒nie przypominamy, ✏e pe✑noprawny udzia✑ np. w wyborach do 
rady parafialnej lub jakichkolwiek g✑osowaniach podczas zgromadze✓ para-
fialnych maj✎ osoby, które znajduj✎ si✔ na li✒cie parafialnej, czyli s✎ cz✑onkami 
parafii pod wzgl✔dem formalnym, na co sk✑ada si✔ równie✏ op✟acenie sk✟adki 
ko✌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.

Zach✠camy pa✚stwa do cyklicznych wp✟at, które mo✡na realizowa☛ np. 
przez sta✟e, miesi✠czne zlecenia bankowe, rozk✟adaj✛c roczn✛ nale✡no✌☛ 
na 12 mniejszych kwot. (np. w przypadku, gdy miesi✠czne wynagrodze-
nie wynosi 2400 netto, to roczna sk✟adka ko✌cielna wynosi 288 z✟. Kwot✠ 
dzielimy przez 12, co daje nam miesi✠cznie 24 z✟. W swoim banku doko-
nujemy zlecenia miesi✠cznej dyspozycji kwoty w wysoko✌ci 24 z✟ na kon-
to bankowe parafii).





PLAN NABO E✁STW

DZIE✂ ✄☎B✆DY PYSKOWICE GLIWICE ✝ERNIKI

1.01
Nowy Rok

11.00

3.01
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
☛wi☞to Epifanii

17.00 ✌ Wspólne kol☞dowanie, ko✍ció✎ Zbawiciela

10.01
1. Niedz. po
Epifanii

8.00 9.30 11.00

17.01
Ost. Niedz. po

Epifanii
9.30 8.00 11.00

24.01
3. niedz. przed

Postem
8.00 9.30 11.00

31.01
2. niedz. przed

Postem

9.00
Zgromadzenie
Parafialne

11.00
Zgromadzenie Paraf.

7.02
Niedziela

Przedpostna

8.00
Ofiara na
cele Parafii

9.30
Ofiara na
cele parafii

11.00
Ofiara na cele Parafii

10.02
Popielec

Dzie✞ Pokuty 
i Modlitwy

17.30

Herbatka ParafialnaKomunia ✏wi✑ta Szkó✒ka Niedzielna

PLANY NA NAJBLI SZY MIESI✓C 

14.01 19.00 Spotkanie ✔ Dary Ducha ✕wi✖tego Sala parafialna

16.01 10.00
Klub Aktywnego Seniora ✔ spotkanie
z Lidi✗ Czy✘ Sala parafialna

24.01 13.00
Ekumenia ✔ msza w ko✙ciele rzym-
sko✔katolickim.

Ko✙ció✚ Micha✚a Archa-
nio✚a w Gliwicach

14.02 13.00 Nabo✘e✛stwo w ✜ernikach ✜erniki


