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A gdy stoicie i zanosicie mo�
dlitwy, odpuszczajcie, je✁li 
macie co✁ przeciwko komu, 

aby  i Ojciec wasz, który jest 
w niebie, odpu✁ci✂ wam wa-

sze przewinienia.

Mk 11,25

Luty od kilku lat kojarzy mi si✄ 
pozytywnie (oczywi☎cie te✆ 
dlatego, ✆e s✝ ferie), dlatego, ✆e 
zazwyczaj w rzeczywisto☎ci 
parafialnej jeste☎my ju✆ po 
Zgromadzeniach Parafialnych

sprawozdawczo – bud✆eto-
wych. Tony papierów, multum 
formalno☎ci, masa oblicze✞, 
godziny spotka✞, wiele wizji 
i planów. Wszystko to powodu-
je, ✆e ci✝gle siedzi si✄ nad 
czym☎, ci✝gle co☎ trzeba jeszcze 
doprowadzi✟ do ko✞ca, popra-
wi✟, ci✝gle co☎ komu☎ jeszcze 
si✄ przypomina itd. Koniec… 
Teraz ufna modlitwa o Bo✆e 
b✠ogos✠awie✞stwo i po prostu 
wierna, codzienna praca.

(Sprawozdanie duszpasterskie

za rok 2015 i troch✡ danych sta-

tystycznych w dodatku do IP).

Dzi✄kuj✄ za Wasze zaanga✆o-
wanie oraz za ka✆dy finansowy 
dar dla naszych parafii!

W tym roku zaczynamy bardzo

szybko czas pasyjny. Wobec

tego zaplanowali☎my na te 
szczególne dni kilka spotka✞ 
rekolekcyjnych, za spraw✝ któ-
rych, chcemy zbli✆y✟ si✄ do Bo-
ga. Has✠o biblijne lutego sk✠ania 
nas do refleksji na temat od☛
puszczania. Cz✄sto zadajemy 
sobie, co najmniej dwa pytania

w tej kwestii. Pierwsze brzmi:

gdzie jest granica odpuszczenia

bli☞niemu? Bywa przecie✆, ✆e 
s✠yszy si✄ s✠owa – no tego to ja
ci nigdy nie wybacz✡! A drugie:

czy rzeczywi☎cie Bóg to, czy 
tamto mi wybaczy? Klucz do

przebaczania tkwi wg mnie

w tym, czy umiemy przyj✝✟ Bo-
✆e przebaczenie, czy ✠✝czymy 
wydarzenia z Góry Golgota, 

Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii

w Gliwicach i Pyskowicach

S✌owo od 
Duszpasterza

S✍owo od Duszpasterza
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�mier✁ Jezusa Chrystusa na 
krzy✂u z mi✄o�ci☎ i Bo✂ym prze-
baczeniem dla ka✂dego z nas. 
Je�li bowiem nie umiemy przy-
j☎✁, ✂e Bóg potrafi wybaczy✁ 
nam wszystko, bo po prostu

nas bezgranicznie kocha, to

tym samym napotykamy trud✆

no�ci w naszym przebaczaniu 
innym. Kto� m☎dry s✄usznie 
powiedzia✄, ✂e brak wybacze-
nia bli✝niemu, tak naprawd✞ 
rujnuje tego, który nie chce 
przebaczy✁. Zatem sztuka prze-
baczania, cho✁ wcale nie jest 
✄atwa, jest nies✄ychanie wa✂na! 
Przebaczanie jest Bo✂ym naka-
zem i ustawia nasz☎ relacj✞ na 
linii Bóg – cz✄owiek,  cz✄owiek –
Bóg. Przekaz Ewangelii w tym 
wypadku jest bardzo prosty

i konkretny – wybaczaj, bo

i tobie zosta✄o wybaczone, wy-
baczaj i przyjmij Bo✂e przeba-
czenie. Pora wreszcie zapyta✁ –

ile✂ mo✂na wybacza✁…? Jezus 
mówi do 77 razy (Mt 18,21✆
22), czyli niesko✟czenie wiele. 
I cho✁by�my nie wiem jak pró-
bowali, sami z siebie nie jeste✆

�my w stanie tego baga✂u i od-
powiedzialno�ci unie�✁. Potrze-
bujemy wzmacniaj☎cej i lecz☎-
cej obecno�ci naszego Pana! 
Zach✞cam zatem, by�my tej 
szczególnej obecno�ci poszuka-
li razem. By✁ mo✂e czas spo-
tka✟ pasyjnych b✞dzie do tego 
dobr☎ okazj☎!

Bo✂ego b✄ogos✄awie✟stwa! 
Z modlitw☎

Ks. Andrzej Wójcik

UWAGA: W dalszej cz✠✡ci te-
go numeru IP kilka s☛ów 

o remoncie gliwickiej sali

parafialnej, zapraszam do

lektury!

S☞owo od Duszpasterza
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Ksi✁dz ju✂ do✄☎ mocno przeci✁ga czas kazania, ale 

a ka✂dym razem kiedy s✆uchaczom wydaje si✝ zbli✂a☎ 

do ko✞ca mówi: Co by tu jeszcze doda✟… po kilku ta✠

kich stwierdzeniach, kto✄ z tylnych ✆awek mówi: A co

by ksi✡dz powiedzia☛ na „Amen”?

☞ ☞ ☞

Pewien kaznodzieja, który mia✆ wysokie mniemanie 

o sobie, zapyta✆ jednego ze swoich kolegów: Czy s☛y-

sza☛e✌ moje ostatnie kazanie? Tamten odpowiada: Gdy✍

bym wiedzia☛, ✎e to jest twoje ostatnie kazanie, to na 

pewno bym przyszed☛.

☞ ☞ ☞

W Informatorze pewnej Parafii znalaz✏ si✑ tekst o kon-

cercie, jaki odby✏ si✑ w ramach ✒wi✑ta Parafii. Znalaz✏o 

si✑ w nim nast✑puj✓ce zdanie: „Pani Kowalska i Pan 

Miler za✒piewali w duecie: Pan tylko wie dlaczego.”

☞ ☞ ☞

Modlitwa ✆obuza: Kochany Panie Bo✎e zrób ze mnie 

grzecznego ch☛opca, bo moim rodzicom si✔ to nie udaje.

☞ ☞ ☞

Pawe✆ ma dzisiaj wyj✁tkowo dobry humor. Kiedy 
wsiada do autobusu pyta rado✄nie kierowc✝: I jak jest
Pana Arka Noego ju✎ pe☛na? Kierowca na to:Nie, niech

Pan wsiada – brakowa☛o jeszcze os☛a!

Z
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✕ : xw
f

Humor z Befk✖
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„Oto  na  moich  d�oniach  wyrysowa�em  Ci✁...” Iz 49,16

W swoim ✂yciu wci✄✂ budujesz...

Wznosisz budowl☎

Starasz si☎ u✆o✂y✝ wszystkie elementy uk✆adanki tak,

By by✆o ciep✆o, przytulnie, wygodnie...

Wyposa✂asz swój dom we wszystko, co potrzebne

We wszystko, co sprawia, ✂e standard twojego ✂ycia 

Ma szans☎ pój✞✝ do góry

Wci✄✂ kupujesz...

Ogl✄dasz si☎ na prawo i lewo

✟eby nie pozosta✝ w tyle za s✄siadami...

Zapraszasz do swojego domu tych, których kochasz

Bo bez nich twój dom by✆by zupe✆nie inny – smutny, pusty...

Oczywi✞cie w miar☎ up✆ywu czasu rozbudowujesz dom

Powstaje kolejne pi☎tro, taras

A w gara✂u stoi najnowszy model 

Reklamowanego w✆a✞nie samochodu

Masz dobr✄ prac☎

Wszystko jest tak doskonale zaplanowane.

Jeste✞ zadowolony z ✂ycia.

Uk✆adanka jest kompletna.

I nagle zrywa si☎ wielki wiatr

Rozpoczyna si☎ burza...

Wtedy dopiero mo✂na zobaczy✝ to

Czego z zewn✄trz nie wida✝
Wida✝, na czym zbudowa✆e✞ swoje ✂ycie

Wida✝ ulotno✞✝ tego, na czym si☎ opiera✆e✞.

Czasem wystarcza moment, by to

Co budowa✆e✞ przez ca✆e ✂ycie

Run☎✆o w gruzach

Dopiero wtedy zauwa✂asz

✟e twój dom zbudowany zosta✆ bez fundamentu

I ✂e tak naprawd☎ nie masz ju✂ nic

Na czym mo✂esz si☎ oprze✝.

A mo✂e zanim zaczniesz kolejny etap budowy

Najpierw wzmocnisz fundamenty?

Buduj✄c swoje ✂ycie na Panu Bogu w✆a✞nie tak zrobisz.                        

Ju
sty

n
a
M
in
k
in
a

Poezja
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takim Biblia nam nie mówi. 
W konsekwencji upojnej nocy

Batszeba zasz�a w ci✁✂✄.

Wed�ug III M✂ 20,10 kobieta, 
która by�a niewierna swojemu 
m✄✂owi, jak i m✄✂czyzna, z któ-
rym obcowa�a, powinni po-
nie☎✆ kar✄ ☎mierci. Dawid zna� 
Prawo Moj✂eszowe, wiedzia�, 
✂e mo✂e jemu jako królowi 
uda�o by si✄ jako☎ z tego wywi-
n✁✆, ale Batszeba na pewno nie 
unikn✄�aby kary. My☎l✄, ✂e by�a 
ona zrozpaczona, jedna noc

z królem mia�a kosztowa✆ j✁ 
utrat✄ ✂ycia. Nic nie mog�a zro-
bi✆. Nie mia�a nic na swoj✁ 
obron✄, zreszt✁ kogo mia�a by 
oskar✂y✆ o zha✝bienie, króla 
Izraela? Dawid chc✁c broni✆ 
✂ycia Batszeby zaczyna kombi-
nowa✆. Wysy�a wiadomo☎✆ do 
Joaba , dowódcy swoich wojsk, 
aby przys�a� do niego Uriasza. 
Kiedy ten przyjecha� Dawid 
udawa�, ✂e chodzi mu o infor-
macje z pola walki. Kiedy
Uriasz sko✝czy� ca�e sprawoz-
danie, król wys�a� go do jego 
domu. My☎la�, ✂e wojownik pój-
dzie do swojej ✂ony, b✄dzie 
z ni✁ obcowa� i prawda o jego 
krótkim romansie nigdy nie 
wyjdzie na jaw. Jednak✂e ✂o�-
nierz nie wszed� do swojego 
domu, po�o✂y� si✄ w bramie 
i tam przenocowa�. Uriasz by� 
nad wyraz lojalnym i oddanym

✂o�nierzem, uwa✂a�, ✂e nie mo-
✂e ☎wi✄towa✆ i oddawa✆ si✄ 
rozkoszy gdy inni wojownicy
walcz✁. My☎l✄, ✂e ta noc by�a 
jedn✁ z najtrudniejszych dla 
Batszeby, w�a☎nie rozgrywa si✄ 
sprawa jej ✂ycia lub ☎mierci, 
a jej m✁✂ nie chce do niej 
przyj☎✆. Gdy Dawid dowiedzia� 
si✄, ✂e Uriasz nie poszed� do 
swojej ✂ony, zaprosi� go jeszcze 
raz do siebie. Tym razem król 
upi� wojownika my☎l✁c, ✂e pod 
wp�ywem alkoholu zapomni 
o swoim ✂o�nierskim honorze. 
Jednak✂e Uriasz nawet b✄d✁c 
pijany nie chcia� spe�ni✆ ma�-
✂e✝skiego obowi✁zku. Dawid 
nie widz✁c innego rozwi✁zania 
w�o✂y� do r✄ki ✂o�nierza list, 
w którym wojownik niós� w�a-
sny wyrok ☎mierci. Król Dawid 
kaza� Joabowi postawi✆ Uriasza 
w miejscu najci✄✂szych walk 
i pozostawi✆ go tam samego. 
Dowódca wojsk wykona� pole-
cenie i Uriasz zgin✁�.

Co czu�a Batszeba gdy dowie-
dzia�a si✄ o ☎mierci m✄✂a? My-
☎l✄, ✂e z jednej strony poczu�a 
ulg✄. Nikt przecie✂ nie musi 
wiedzie✆, ✂e dziecko, które nosi 
w swym �onie nie jest jej m✄✂a, 
tym bardziej, ✂e Uriasz by� 
w Jerozolimie przez 2 dni. Lecz
z drugiej strony mog�a mie✆ 
du✂e poczucie winy i odczuwa✆ 
g�✄boki smutek, przecie✂ straci-

Kobiety w Biblii



Informator parafialny, Nr 2 (167) 2016 11

�a m✁✂a. My✄l✁, ✂e tego dnia 
kot�owa�o si✁ w jej sercu wiele 
sprzecznych emocji. Kiedy mi☎
n✆� okres ✂a�oby, król Dawid 
sprowadzi� wdow✁ do swojego 
domu, a ona zosta�a jego ✂on✆. 

Mog�o by si✁ wydawa✝, ✂e Da-
widowi i Batszebie si✁ upiek�o, 
lecz Bóg wszystko widzi i nic 
si✁ przed nim nie ukryje. W II 
Sm 12,1☎14 czytamy, ✂e Bóg 
pos�a� do króla proroka Nata-
na, który u✄wiadomi� mu jego 
grzech i konsekwencje jakie za

ten grzech poniesie. Po pierw☎

sze nie odst✆pi ju✂ miecz od 
domu Dawida. Po drugie Bóg 
odbierze ✂ony Dawidowi i odda 
je innemu, który b✁dzie z nimi 
obcowa� na oczach ca�ego Izra-
ela. A po trzecie dziecko, które 
urodzi Batszeba umrze. Gdy
Król Izraela us�ysza� te s�owa 
pad� na twarz, po✄ci� i prosi� 
Boga o przebaczenie. S�owa, 
którymi wtedy si✁ modli� mo-
✂emy przeczyta✝ w Ps 51. Bóg 
przebaczy� Dawidowi, lecz kar✁ 
musia� ponie✄✝. Dziecko, które 
urodzi�a Batszeba zmar�o, a po 
pewnym czasie królewski syn 
Absalom zbuntowa� si✁ prze-
ciwko ojcu i zacz✆� z nim zbroj-
nie walczy✝, a tak✂e na oczach 

ca�ego ludu obcowa� z na�o✂ni-
cami króla Dawida.

Lecz na tym nie ko✞czy si✁ hi-
storia Batszeby i Dawida. Po
✄mierci ich syna Dawid poszed� 
pocieszy✝ swoj✆ ma�✂onk✁, któ-
ra pocz✁�a i urodzi�a syna Salo-
mona. M�ody ksi✆✂✁ po ✄mierci 
ojca zasiad� na tronie Izraela. 
Salomon otrzyma� od Boga dar 
wielkiej m✆dro✄ci, dzi✁ki której 
kraj posiada� wiele bogactw. 
A Batszeba by�a królewsk✆ 
matk✆, która cieszy�a si✁ wiel-
kim powa✂aniem u swojego 
syna.

Czego mo✟emy si✠ nauczy✡ 
z tej historii?

To co mo✂e by✝ normalne dla 
ludzi, którzy ✂yj✆ woko�o nas 
nie zawsze jest w�a✄ciwe dla 
tych, którzy chc✆ i✄✝ za Bogiem.

Rzeczy, które mog✆ nam si✁ 
wydawa✝ niewinn✆ intryg✆ mo-
g✆ przerodzi✝ si✁ w wielki ból 
i cierpienie.

Bóg wszystko widzi, w swoim 
czasie mo✂e ods�oni✝ i os✆dzi✝ 
to, co pozornie „pozamiata☎
li✄my pod dywan”.

Ewa Olencka

Kobiety w Biblii
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„B�d✁cie na✂ladowcami mo-
imi, jak i ja jestem na✂ladow-

c� Chrystusa. A chwal✄ was, 
bracia, za to, ☎e we wszyst-

kim o mnie pami✄tacie i ☎e 
trzymacie si✄ poucze✆, jakie 

wam przekaza✝em. A chc✄, 
aby✂cie wiedzieli, ☎e g✝ow� 

ka☎dego m✄☎a jest Chrystus, 
a g✝ow� ☎ony m�☎, a g✝ow� 

Chrystusa Bóg. Ka☎dy m✄☎-
czyzna, który si✄ modli albo 

prorokuje z nakryta g✝ow�, 
ha✆bi g✝ow✄ swoj�. I ka☎da 

kobieta, która si✄ modli albo 
prorokuje z nie nakryt� g✝o-
w�, ha✆bi g✝ow✄ swoj�, bo to 

jest jedno i to samo, jak gdy✞
by by✝a ogolona. Bo je✂li ko-

bieta nie nakrywa g✝owy, to 
niech si✄ te☎ nie strzy☎e; 

a je✂li ha✆bi�c� jest rzecz� 
dla kobiety by✟ ostrzy☎on� 

albo ogolon�, to niech nakry-
wa g✝ow✄. M✄☎czyzna bo-

wiem nie powinien nakry✞

wa✟ g✝owy, gdy☎ jest obra-
zem i odbiciem chwa✝y Bo-

☎ej; lecz kobieta jest odbi-
ciem chwa✝y m✄☎czyzny. Bo 

nie m✄☎czyzna jest z kobiety, 
ale kobieta z m✄☎czyzny. Al-

bowiem m✄☎czyzna nie jest 
stworzony ze wzgl✄du na ko-

biet✄, ale kobieta ze wzgl✄du 
na m✄☎czyzn✄. Dlatego ko-

bieta powinna mie✟ na g✝o-
wie oznak✄ uleg✝o✂ci ze 

wzgl✄du na anio✝ów. Zreszt�, 
w Panu kobieta jest równie 

wa☎na dla m✄☎czyzny, jak 
m✄☎czyzna dla kobiety. Albo-
wiem jak kobieta jest z m✄☎-

czyzny, tak te☎ m✄☎czyzna 
przez kobiet✄, a wszystko 

jest z Boga. Os�d✁cie sami: 
Czy przystoi kobiecie bez

nakrycia modli✟ si✄ do Boga? 
Czy☎ sama natura nie poucza 

was, ☎e m✄☎czy✁nie, je✂li za-
puszcza w✝osy, przynosi to 

wstyd, a kobiecie, je✂li za-

Od Genesis do Apokalipsy:

Listy do Koryntian
cz. 21

Ks. Andrzej Komraus

Od Genesis do Apokalipsy
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puszcza w�osy, przynosi to 
chlub✁? Gdy✂ w�osy s✄ jej da-

ne jako okrycie. A je☎li si✁ 
komu☎ wydaje, ✂e mo✂e si✁ 

upiera✆ przy swoim, niech to 
robi, ale my takiego zwyczaju

nie mamy ani te✂ zbory Bo-

✂e”. 

1 Kor 11,1✝16

Rozdzia✞y od dwunastego do 
czternastego Pierwszego Listu

do Koryntian maj✟ szczególne 
znaczenie; po✠wi✡cone s✟ bo-
wiem problemom dotycz✟cym 
nabo☛e☞stwa chrze✠cija☞skie-
go. Przy omawianiu tego frag✌

mentu trzeba sobie zdawa✍ 
spraw✡ z faktu, ☛e w✞a✠ciwie 
wszystkie teksty biblijne,

w tym równie☛ nowotestamen-
towe, je✠li chodzi o ich t✞o cza-
sowe, zwi✟zane s✟ z okresem, 
kiedy zosta✞y zapisane. Poru-
szane w nich jednak tematy

maj✟ jednak znaczenie nie tylko 
historyczne, ale dotycz✟ rów-
nie☛ jak najbardziej naszej rze-
czywisto✠ci, naszej wspó✞cze-
sno✠ci. Biblia, czyli S✞owo Bo☛e 
Starego i Nowego Testamentu,

nie jest jedynie dzie✞em literac-
kim, zbiorem ksi✟g, wyra☛aj✟-
cych pogl✟dy i wiar✡ minionych 
pokole☞, odnosz✟cych si✡ do 
czasów staro☛ytnych. Zawsze 
musimy pami✡ta✍ t✡ prawd✡, 
któr✟ przypomina Aposto✞ Piotr 

w swym Pierwszym Li✠cie: 
„S✞owo Bo☛e (…) ☛yje i trwa. 
(…) …S✞owo Pana trwa na wie-
ki. A jest to S✞owo, które wam 
zosta✞o zwiastowane” (1 P 
1,23.25). Za tym dzie✞em, zapi-
sanym przez konkretnych ludzi,

których imiona znamy, chocia☛ 
nie zawsze znamy ich ☛yciory-
sy, stoi sam Bóg Wszechmog✟-
cy, dzia✞aj✟cy przez Ducha 
✎wi✡tego. Tak wi✡c o tym, co 
jest wa☛ne dla cz✞owieka wie-
rz✟cego, decyduj✟ nie profeso-
rowie teologii, poddaj✟cy anali-
zie teksty Ksi✟g ✠wi✡tych, ale 
Duch Bo☛y, który przestrzega, 
aby do s✞ów Pisma niczego nie 
dodawa✍, ale te☛ i niczego nie 
odejmowa✍. Nie ma tu wi✡c rze-
czy niewa☛nych czy oboj✡tnych. 
Przekonali✠my si✡ ju☛ przy 
omawianiu poprzednich roz✌

dzia✞ów Pierwszego Listu do 
Koryntian, ☛e nawet te sprawy, 
które wydawa✍ si✡ mog✟ odle-
g✞✟ histori✟, nios✟ jednak dla 
nas konkretn✟ nauk✡ i poucze-
nie, s✟ przyk✞adem, napomnie-
niem i ostrze☛eniem.
Rozdzia✞ jedenasty rozpoczyna 
bardzo ciekawe wezwanie Apo✌

sto✞a Paw✞a: „B✟d✏cie na✠la-
dowcami moimi, jak i ja jestem

na✠ladowc✟ Chrystusa”. Wielu 
biblistów wyra☛a przekonanie, 
☛e w gruncie rzeczy s✞owa te 
nale☛✟ do wywodów zawartych 
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w rozdziale poprzednim. My�l✁ 
wszak✂e, ✂e stanowi✄ one do-
bre po☎✄czenie obu rozdzia☎ów. 
Apostolskie wezwanie mo✂e 
wydawa✆ si✁ troch✁ przesadne. 
Staje si✁ ono jednak zrozumia-
☎e, je�li pami✁tamy, ✂e bezu-
stannie jeste�my napominani, 
by okre�lon✄ postaw✁ demon-
strowa✆ ca☎ym naszym zacho-
waniem, by nasze chrze�cija✝-
stwo, nasz✄ wiar✁, potwierdza✆ 
codziennym ✂yciem. „Nie✞
wprawnemu, pocz✄tkuj✄cemu 
alpini�cie nie pomog✄ ani 
ksi✄✂ki, ani ogólne wskazówki. 
Musi mie✆ mo✂liwo�✆ 
‘na�ladowania’ krok po kroku 
do�wiadczonego towarzysza, 
aby w ten sposób nauczy✆ si✁ 
wspinaczki” – pisze Werner de
Boor. Pawe☎ wprawdzie nie 
pisze tutaj, jak rozumie owo

„na�ladowanie Chrystusa”, ale 
wystarczaj✄ce obja�nienie 
znajdujemy w Li�cie do Fili-
pian: „Takiego b✄d✟cie wzgl✁-
dem siebie usposobienia, jakie

by☎o w Chrystusie Jezusie, któ-
ry chocia✂ by☎ w postaci Bo✂ej, 
nie upiera☎ si✁ zach☎annie przy 
tym, aby by✆ równym Bogu, 
lecz wypar☎ si✁ samego siebie, 
przyj✄☎ posta✆ s☎ugi i sta☎ si✁ 
podobny ludziom; a okazawszy

si✁ z postawy cz☎owiekiem, 
uni✂y☎ samego siebie i by☎ po-
s☎uszny a✂ do �mierci, i to do 

�mierci krzy✂owej” (Flp 2,5nn). 
Chrystus jest tam ukazany jako

wzór pokory. „Nie chodzi 
o sztuczne na�ladowanie Jezu-
sa – pisze de Boor –
o ‘dopasowanie si✁’ do Jego 
poszczególnych wymaga✝ lub 
czynów. Prowadzi☎oby to tylko 
do karykatury. Chodzi raczej

o ‘Chrystusowy sposób my�le-
nia”, który ‘mamy’ przez Ducha 
✠wi✁tego (jak czytali�my wcze-
�niej w rozdziale drugim, wier-
szu szesnastym naszego Listu),

o sposób my�lenia, który nie 
pozwala ‘trzyma✆ si✁ zach☎an-
nie przy swoim’, lecz jest 
sk☎onny ‘wyrzec si✁ samego 
siebie’ i ‘przyj✄✆ posta✆ niewo-
ewolnika’, aby s☎u✂y✆ innym 
i pomóc im w drodze do zba-
w i e n i a . ”  T a k  w i✁ c
‘na�ladowanie Chrystusa’ prze-
jawia si✁ w tym, o czym Apo-
sto☎ Pawe☎ pisa☎ ju✂ Koryntia-
nom w rozdziale czwartym,

wiersze od dziewi✄tego do 
trzynastego, w rozdziale

ósmym, wiersz trzynasty, 
w rozdziale dziewi✄tym, wier-
sze od dziewi✁tnastego do 
dwudziestego drugiego.

Wskazówki dla zgromadze✝ 
liturgicznych rozpoczyna Apo✞

sto☎ od pochwa☎y dla adresa-
tów Listu: „A chwal✁ was, bra-
cia, za to, ✂e we wszystkim 
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o mnie pami�tacie i ✁e trzyma-
cie si� poucze✂, jakie wam 
przekaza✄em”. Chodzi tu za-
pewne o pouczenia ustne, doty☎

cz✆ce nie tylko nauki, a wi�c 
zasad wiary, ale tak✁e tradycji 
apostolskiej dotycz✆cej obo-
wi✆zuj✆cych w spo✄eczno✝ci 
chrze✝cija✂skiej zwyczajów. 
Gdzie pozna✄ t� tradycj� sam 
Pawe✄? W Jerozolimie czy 
w Damaszku? To pytanie, które 
niejednokrotnie stawiaj✆ sobie 
uczeni bibli✝ci, najcz�✝ciej opo-
wiadaj✆c si� za tym ostatnim 
miastem, wa✁nym, jak wiemy, 
o✝rodkiem ✁ycia chrze✝cija✂-
skiego. Wydaje si� jednak, ✁e 
Aposto✄, obdarzony wyj✆tkow✆ 
inteligencja i niezwyk✄✆ spo-
strzegawczo✝ci✆, dobrze pozna✄ 
✁ycie chrze✝cija✂skie w obu 
tych miastach. Dobrze zna✄ 
znaczenie tradycji i wiedzia✄, 
jak niezb�dnym dla ✁ycia wiary 
jest przyjmowanie i przekazy☎
wanie tradycji. Sprawa, o której 
teraz b�dzie pisa✄, wi✆✁e si� 
z tradycj✆, ale te✁ poza t� trady-
cj� wykracza. 
Problem dotyczy sposobu

uczestniczenia niewiast

w chrze✝cija✂skich nabo✁e✂-
stwach liturgicznych, dodajmy

tu, niewiast zam�✁nych. Na 
Wschodzie obowi✆zywa✄ oby-
czaj nakrywania g✄owy przez 
niewiasty i dotyczy✄o to nie 

tylko kultu ✝wi✆tynnego, ale 
równie✁ ukazywania si� 
w miejscach publicznych. Ten

sam obyczaj obowi✆zywa✄ 
w judaizmie, przy czym by✄ on 
respektowany w tak dalekim

stopniu, ✁e wychodzenie nie-
wiasty z domu bez nakrycia

g✄owy uwa✁ano za jeden z po-
wodów do rozwodu. Je✝li cho-
dzi o Grecj� czy Rzym, to ju✁ 
Plutarch pisa✄, ✁e „Jest bardziej 
zgodne ze zwyczajami, aby ko☎

biety ukazywa✄y si� publicznie 
z nakrytymi g✄owami, a m�✁-
czy✞ni z g✄ow✆ odkryt✆” (cyt. za 
ks. prof. E. D✆browskim). Przy-
pomn� na marginesie, ✁e Plu-
tarch by✄ greckim pisarzem 
i filozofem moralist✆, ✁yj✆cym 
w latach 50☎125 naszej ery.

Zosta✄o to przyj�te równie✁ 
przez spo✄eczno✝✟ chrze✝cija✂-
sk✆, o czym ✝wiadcz✆ s✄owa 
Paw✄a z wiersz szesnastego: 
„ale my takiego zwyczaju nie 
mamy, ani te✁ zbory Bo✁e”.
Ciekawe, ✁e swój wywód roz-
poczyna Aposto✄ od stwierdze-
nia w wierszu trzecim hierar☎

chicznego porz✆dku: Bóg –
Chrystus – m�✁czyzna – nie☎
wiasta. U✁yte tu s✄owo „g✄owa” 
ma zdecydowanie przeno✝ne 
znaczenie i oznacza zwierzch☎
nictwo. W odniesieniu do nie☎
wiast nakrycie g✄owy jest uzna-
niem tego zwierzchnictwa; nie☎
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okrywanie g�owy podczas na-
bo✁e✂stwa jest znakiem ha✂by.
Odwo�uje si✄ tu Aposto� Pawe� 
do opisu stworzenia m✄✁czy-
zny i niewiasty w Biblii i si✄ga 
do Ksi✄gi Genesis, Pierwszej 
Ksi✄gi Moj✁eszowej, wskazuj☎c, 
✁e m✄✁czyzna jest „obrazem 
i odbiciem chwa�y Bo-
✁ej” (w. 7), poniewa✁ stworzo-
ny zosta� bezpo✆rednio przez 
Boga, niewiasta zosta�a nato-
miast stworzona ze wzgl✄du na 
m✄✁czyzn✄ i tego nast✄pstwa 
i zale✁no✆ci nic nie mo✁e prze-
kre✆li✝ (Gen 1,26✞28; 2,18✞23).
Pewien problem sprawia

stwierdzenie Aposto�a, ✁e 
„dlatego kobieta powinna mie✝ 
na g�owie oznak✄ uleg�o✆ci ze 
wzgl✄du na anio�ów” (w. 10). 
Tradycja chrze✆cija✂ska wska-
zuje tu, w oparciu o teksty bi✞

blijne, ✁e anio�owie Bo✁y obec-
ni s☎ wsz✄dzie tam, gdzie chwa-
li si✄ Boga, i czuwaj☎ nad w�a-
✆ciwym przebiegiem nabo✁e✂-
stwa. Je✆li wi✄c uczestnicy na-
bo✁e✂stwa mog☎ by✝ zgorszeni 
niew�a✆ciwym zachowaniem 
niewiast, to o ile✁ bardziej anio-
�owie z bezpo✆redniego otocze-
nia Boga. W ✁ydowskiej egzege-
zie rabinackiej, któr☎ przypo-
mina prof. William Barclay,

znajdujemy nast✄puj☎cy ko-
mentarz: „Bóg nie uformowa� 
niewiasty z g�owy Adama, aby 

nie sta�a si✄ zbyt dumna; ani 
z oka, aby nie by�a po✁☎dliwa; 
nie z ucha, aby nie by�a zbyt 
ciekawa; nie z ust, aby nie by�a 
gadatliwa; nie z r✄ki, aby nie 
by�a chciwa; nie ze stopy, by 
nie chodzi�a na plotki; ale z ✁e-
bra, które zawsze jest ukryte 
i dlatego skromno✆✝ powinna 
by✝ jej najbardziej wyró✁niaj☎-
c☎ si✄ cech☎”. W synagodze nie-
wiasty nie uczestniczy�y w na-
bo✁e✂stwie razem z m✄✁czy-
znami, ale by�y ca�kowicie od 
nich oddzielone, albo nawet

umieszczano je w innej cz✄✆ci 
budynku.

Maj☎cy zdecydowanie dyscypli-
narny charakter zalecenia Apo✞
sto�a przeznaczone by�y przede 
wszystkim dla zboru w Koryn✞
cie i Ko✆cio�a czasów apostol-
skich. Jednak✁e maj☎ one rów-
nie✁ znaczenie ponadczasowe. 
Jak pisze wspomniany wy✁ej 
prof. Barclay, znajdujemy tu

trzy wielkie, obowi☎zuj☎ce nas 
wszystkich prawdy.

Po pierwsze: Zawsze lepiej jest

by✝ zbyt surowym ni✁ nadmier-
nie pob�a✁liwym. Lepiej jest 
zrezygnowa✝ ze swoich upraw-
nie✂, je✆li stanowi☎ one zgor-
szenie dla innych, ani✁eli upo-
rczywie si✄ ich domaga✝. Zaw-
sze istnieje ch✄✝ �amania usta-
lonych zasad, nale✁y jednak 
dobrze si✄ zastanowi✝, je✆li 
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chcemy naruszy� praktykowa-
ny porz✁dek i sprzeciwi� si✂ 
innym. Nie musimy by� nie-
wolnikami zwyczajów, ale pa-
mi✂tajmy, ✄e zwyczaje nie po-
wsta☎y same z siebie.
Po drugie: Powiedziawszy

o poddaniu niewiast, Aposto☎ 
zwraca uwag✂ na bezpo✆rednie 
partnerstwo niewiasty i m✂✄-
czyzny. Jedno nie mo✄e ✄y� bez 
drugiego. Poddanie nie istnieje

dla samego poddania, lecz dla

pe☎niejszej jedno✆ci i obfitszej 
wzajemnej mi☎o✆ci obu stron.
Po trzecie: Omawiany przez

nas fragment ko✝czy si✂ skar-
ceniem przez Paw☎a tych, któ-
rzy bezpodstawnie upieraj✁ si✂ 
przy swoich pogl✁dach. W zbo-
rze nie ma miejsca na za☎atwia-
nie spornych spraw, a szcze✞

gólnie spraw stawianych przez 
osoby sk☎onne do k☎ótni. Nale✟
✠y trzyma✡ si☛ podstawowej 
zasady i zaniecha✡ wszelkich 
sporów. Mo✠na bowiem ró✠ni✡ 
si☛ w swych pogl☞dach, a jedno-
cze✌nie ✠y✡ ze sob☞ w pokoju.
„A daj✁c to zalecenie, nie po-
chwalam, ✄e si✂ schodzicie nie 
ku lepszemu, ale ku gorszemu.

S☎ysz✂ bowiem najpierw, ✄e 
gdy si✂ jako zbór schodzicie, 
powstaj✁ mi✂dzy wami podzia-
☎y; i po cz✂✆ci temu wierz✂. 
Zreszt✁, musz✁ by� nawet roz-
dwojenia mi✂dzy wami, aby 

wysz☎o na jaw, którzy w✆ród 
was s✁ prawdziwymi chrze✆ci-
janami. Wy tedy, gdy si✂ scho-
dzicie w zborze, nie spo✄ywa-
cie w sposób nale✄yty Wiecze-
rzy Pa✝skiej; ka✍dy bowiem 
zabiera si✎ niezw✏ocznie do 
spo✍ycia w✏asnej wieczerzy 
i skutek jest taki, ✍e jeden jest 
g✏odny, a drugi pijany. Czy nie 
macie domów, aby je✑✒ i pi✒? 
Albo czy zborem Bo✍ym gardzi-
cie i poniewieracie tymi, którzy 
nic nie maj✓? Co mam wam po-
wiedzie✒? Czy mam was po-
chwali✒? Nie, za to was nie po-
chwalam” (1 Kor 11,17✔22).
Powiedzieli✆my ju✄, ✄e Pawe☎ 
dobrze zna☎ znaczenie tradycji 
i wiedzia☎, jak niezb✂dnym dla 
✄ycia wiary jest przyjmowanie 
i przekazywanie tradycji, oczy✞

wi✆cie dobrej tradycji. W na-
wi✁zaniu do tej tradycji zaj✁☎ 
si✂ te✄ spraw✁ sposobu uczest-
niczenia niewiast zam✂✄nych 
w chrze✆cija✝skich zebraniach 
o charakterze liturgicznym,

odró✄niaj✁c wyra✕nie nowo 
wprowadzane zwyczaje od

zwyczaju uznawanego przez

tradycj✂ apostolsk✁ i respekto-
wan✁ przez zbory Bo✄e.  
Kolejny temat, jaki porusza

Pawe☎, dotyczy niew☎a✆ciwego 
przyst✂powania do Wieczerzy 
Pa✝skiej. Poznajemy przy oka-
zji zwyczaj, jaki praktykowany
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by� w pierwotnym Ko✁ciele. 
Wieczerza Pa✂ska poprzedza-
na by�a tam agap✄, wspólnym 
posi�kiem, przygotowanym 
z potraw czy produktów ☎yw-
no✁ciowych, przynoszonym 
przez jej uczestników. Dopiero 
po spo☎yciu takiego wspólnego 
posi�ku nast✆powa�o �amanie 
chleba i dzielenie si✆ nim, oraz 
spo☎ywanie wina. W Ko✁ciele 
Wschodnim w pierwszych wie✝

kach chrze✁cija✂stwa stosowa-
no praktyk✆ odwrotn✄: naj-
pierw przyst✆powano do Wie-
czerzy Pa✂skiej (ze wzgl✆du na 
obowi✄zuj✄cy tam post), a do-
piero nast✆pnie dzielono si✆ 
zwyk�ym posi�kiem. Nie jest 
wykluczone, ☎e obyczaj spo☎y-
wania wspólnego posi�ku, na-
zywanego agape albo uczt✄ 
mi�o✁ci, co odbywa�o si✆ 
w miejscu zgromadze✂ litur-
gicznych, nawi✄zywa� do zna-
nego w ✁wiecie helle✂skim 
zwyczaju uczt ✁wi✄tynnych, 
organizowanych przez religij✝
ne kolegia ró☎nego typu. Znany 
biblista, ks. prof. dr Eugeniusz

D✄browski przypuszcza, ☎e 
w�a✁nie w ✁wiecie helle✂skim, 
a wi✆c równie☎ w Koryncie, 
nawi✄zywanie do pewnych 
obyczajów religijnych, z jednej 
strony wp�yn✆�o na rozpo-
wszechnianie si✆ agap w pier-
wotnym chrze✁cija✂stwie, mia-

�o te☎ negatywne skutki w po-
staci infiltracji pewnych nad✝
u☎y✞, znajduj✄cych swe ✟ród�o 
w�a✁nie w ucztach poga✂skich.
Agapy mia�y by✞ ucztami 
wspólnoty, t✆ wspólnot✆ budo-
wa✞ i t✆ wspólnot✆ przypomi-
na✞. Niestety, w Koryncie, 
a zapewne i w innych kongre✝

gacjach chrze✁cija✂skich, poja-
wia�y si✆ ró☎nego rodzaju po-
dzia�y, tworzy�y si✆ takie czy 
inne stronnictwa czy od�amy. 
O tych podzia�ach pisa� Apo-
sto� w pierwszej cz✆✁ci swoje-
go Listu do Koryntian. Brak

zgody pomi✆dzy Koryntianami 
widoczny by� równie☎ podczas 
zgromadze✂ liturgicznych, 
gdzie ka☎da frakcja organizo-
wa�a agap✆ dla swych zwolen-
ników. Deptano ide✆ brater-
skiej równo✁ci zwracaj✄c te☎ 
uwag✆ na wyra✟nie istniej✄ce 
ró☎nice spo�eczne i maj✄tkowe. 
O tym, ☎e w zborach chrze✁ci-
ja✂skich pierwotnego chrze✁ci-
ja✂stwa, przynajmniej niektó-
rych, mo☎na by�o dostrzec ta-
kie podzia�y, ✁wiadczy chocia☎-
by List ✠w. Jakuba, gdzie znaj-
dujemy takie s�owa: „Bracia 
moi, nie czy✂cie ró☎nicy mi✆-
dzy osobami przy wyznawaniu

wiary w Jezusa Chrystusa, na✝
szego Pana chwa�y. Bo gdyby 
na wasze zgromadzenie przy✝
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szed� cz�owiek ze z�otymi pier-
✁cieniami na palcach i we 
wspania�ej szacie, a przyszed�-
by te✂ ubogi w n✄dznej szacie, 
a wy zwróciliby✁cie oczy na 
tego, który nosi wspania�☎ sza-
t✄ i powiedzieliby✁cie: Ty 
usi☎d✆ tu wygodnie, a ubogie-
mu powiedzieliby✁cie: Ty sta✝ 
sobie tam lub usi☎d✆ u podnó✂-
ka mego, to czy✂ nie uczynili-
✁cie ró✂nicy mi✄dzy sob☎ i nie 
stali✁cie si✄ s✄dziami, którzy 
fa�szywie rozumuj☎? (…) …Je✁li 
czynicie ró✂nic✄ mi✄dzy osoba-
mi, pope�niacie grzech (…) (Jk 
2,1✞4.9).

Aposto� Pawe� zdecydowanie 
pot✄pia wszelkie podzia�y, po-
jawiaj☎ce si✄ w obr✄bie spo-
�eczno✁ci chrze✁cija✝skiej. Po-
dzia�y uwa✂a zreszt☎ za do-
✁wiadczenie, prób✄, pokazuj☎-
c☎, kto jest prawdziwym chrze-
✁cijaninem (w. 19). Ciekaw☎ 
uwag✄ w zwi☎zku z t☎ spraw☎ 
czyni William Barclay:

„Pierwszy Ko✁ció� by� jedynym 
miejscem w ca�ym staro✂yt-
nym ✁wiecie, gdzie zanika�y 
wszelkie bariery dziel☎ce ludzi 
mi✄dzy sob☎. Staro✂ytny ✁wiat 
by� ✁wiatem podzielonym; 
sk�ada� si✄ on z wolnych i nie-
wolników, z Greków i barba-
rzy✝ców – którzy nie rozma-
wiali po grecku, z ✟ydów i po-

gan, z obywateli rzymskich

i ludzi stoj☎cych poza prawem, 
z ludzi wykszta�conych i nie-
wykszta�conych. Zbór by� jedy-
nym miejscem, gdzie wszyscy

si✄ spotykali. Wielki historyk 
Ko✁cio�a tak pisa� o tych pierw-
szych zborach chrze✁cija✝-
skich: ‘W ramach w�asnych 
mo✂liwo✁ci niemal rozwi☎za�y 
one problem spo�eczny, który 
sprawia� Rzymowi wiele k�o-
potów i do dzi✁ istnieje w Eu-
ropie. Podnios�y one rang✄ nie-
wiasty, przywróci�y dostoje✝-
stwo pracy, zlikwidowa�y 
skrajn☎ n✄dz✄ i zneutralizowa-
�y ✂☎d�o niewolnictwa. Tajem-
nica tej rewolucji polega�a na 
zapomnieniu o egoizmie i kla✞

sowo✁ci w czasie Wieczerzy 
Pa✝skiej, a now☎ podstaw✄ ✂y-
cia spo�ecznego znaleziono we 
wzajemnej mi�o✁ci tych, za któ-
rych Chrystus umar�’. Zbór, 
w którym nadal istnieje po-
dzia� spo�eczny, nie nale✂y do 
prawdziwego Ko✁cio�a. Praw-
dziwym Ko✁cio�em jest zgro-
madzenie m✄✂czyzn i niewiast 
✂yj☎cych w spo�eczno✁ci ze so-
b☎, poniewa✂ wszyscy oni s☎ 
zjednoczeni Chrystusem. (…) 
Zbór nie jest prawdziwym Ko-
✁cio�em, je✂eli zapomina o po-
trzebie wzajemnego dzielenia

si✄ dobrami materialnymi. (…) 
Prawdziwy chrze✠cijanin nie 

Od Genesis do Apokalipsy



20 Informator parafialny, Nr 2 (167) 2016

mo�e mie✁ za du�o, podczas 
gdy inni maja za ma✂o; jego naj-
wi✄kszym przywilejem nie jest 
strze�enie swego maj☎tku, lecz 
dzielenie si✄ nim z innymi”.
W Koryncie nie dzia✆o si✝ do-
brze. Nie dostrzegano tu bli✞-
niego, dbaj✟c przede wszyst-
kim o siebie i w✆asne przywile-
je. Zapominano, ✠e cz✆onkowie 
istniej✟cego tam „zboru Bo✠e-
go” s✟ ze sob✟ zwi✟zani, a wi✝c 
nie powinno dochodzi✡ do sy-
tuacji, gdzie jedni g✆oduj✟, 
a drudzy ✠yj✟ w przesycie. Co 
wi✝cej, jak pisze Pawe✆, ponie-
wierano tymi, którzy nic nie 
maj✟. Agapa, uczta mi✆o☛ci, sta-
wa✆a si✝ w gruncie rzeczy ob-
razem tego wszystkiego, co ju✠ 

wcze☛niej Aposto✆ krytykowa✆ 
i pot✝pi✆. 
Czy te problemy, które istnia✆y 
w Ko☛ciele chrze☛cija☞skim 
pierwszego wieku, s✟ tylko hi-
stori✟? Czy s✆owa apostolskie, 
skierowane do Koryntian, s✟ 
jedynie smutnym wspomnie✌

niem przesz✆o☛ci? Czy ✠yj✟cy 
dzisiaj chrze☛cijanie wyzbyli 
si✝ tendencji do dzielenia si✝ 
na „lepszych” i „gorszych”, ró✠-
nicowania ludzi ze wzgl✝du na 
ich maj✟tek czy pochodzenie 
spo✆eczne? Czy nowotestamen-
towy obraz zboru korynckiego

nie jest przypadkiem zwiercia✌

d✆em, w którym sami powinni-
☛my si✝ przejrze✡?

Od Genesis do Apokalipsy
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Ewangelickie Towarzystwo Edu�

kacyjne jest Organizacj✁ Po✂ytku 
Publicznego, która prowadzi 
trzy niepubliczne szko✄y w Gli-
wicach.

ETE stworzy✄o miejsce, gdzie 
uczniowie zdobywaj✁ wiedz☎, 
rozwijaj✁ umiej☎tno✆ci i gdzie 
ich charakter staje si☎ szlachet-
niejszy. Nasi uczniowie wiedz✝ 
jak wa✞na jest integralno✟✠ w ✞y-
ciu – jedno w s✡owie i czynie. Na-

sz✝ misj☛ mo✞emy stre✟ci✠ w jed-
nym s✡owie KOCHAM: KOmpe☞
tencje, CHArakter i Mi✡o✟✠ okazy-
wana sobie nawzajem.

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. 
Dlatego te✞ ETE co roku funduje 
stypendia dla utalentowanych

kandydatów.

DZI✌KUJEMY! 
TWOJA DECYZJA POMAGA NAM WSPIERA✍ INDYWIDUALNY ROZWÓJ KA✎DE-

GO UCZNIA I WYPOSA✎Y✍ SZKO✏Y W POTRZEBNE POMOCE DYDAKTYCZNE.

Og✑oszenie
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Wewn�trzszkolny Konkurs 
Biblijny

18 stycznia w auli naszych
Szkó✁ odby✁a si✂ I edycja We-
wn✄trzszkolnego Konkursu 
Biblijnego. Konkurs zorganizo☎
wa✁y szóste klasy Szko✁y Pod-
stawowej dla uczniów naszego 
Gimnazjum. Podczas rozgrywki
dru✆yny z klas I i II musia✁y 
wykaza✝ si✂ szczegó✁ow✄ wie-

dz✄ z 1 Ksi✂gi Królewskiej, któ-
ra opowiada o losach Pa✞stwa 
Izraelskiego po ✟mierci króla 
Dawida. Wielkie przedsi✂wzi✂-
cie Salomona, czyli budowa
✠wi✄tyni, podzia✁ Królestwa na 
Pa✞stwo Pó✁nocne i Po✁udnio-
we, wzloty i upadki królew-
skich rodów, cuda proroka 
Eliasza i powo✁anie Elizeusza ☎
tymi i wieloma innymi historia☎
mi przez ostatnie tygodnie ✆yli 

Wie✡ci z ETE
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zarówno organizatorzy, jak 
uczestnicy Konkursu. Walka
by�a zaci✁ta, ale tylko jedna 
z dru✂yn mog�a wygra✄ nagro-
d✁ ☎ wyj✆cie do kina dla ca�ej 
klasy. Ostatecznie spor✝ prze-
wag✝ punktów zwyci✁✂y�a dru-
✂yna reprezentuj✝ca klas✁ II 
Gimnazjum.

Stycze✞ miesi✟cem Europy 

W Gimnazjum i LO ETE
w styczniu realizowane by�y 
projekty zwi✝zane z poznawa-
niem kultury, historii i ✂ycia 
ró✂nych krajów europejskich. 
Uczniowie wraz z nauczyciela☎
mi przygotowywali kolejne dni,
w których wszyscy mogli✆my 

poczu✄ „smak” danego kraju 
i by�y to rzeczywi✆cie doznania 
bogate dla ducha i cia�a. Ponie-
wa✂ trudno by�o oceni✄, która 
klasa w sposób najpe�niejszy 
poprowadzi�a nas w prze✂ywa-
niu wspólnoty europejskiej 
Pani Dyrektor przyzna�a nagro-
dy w kategoriach prawie Oska☎
rowych: najlepszy debiut i mu☎
zyka, najlepsza scenografia,
najlepsza choreografia, naj☎
wi✁ksza wiarygodno✆✄ i  histo-
ria dnia codziennego, najlepsze
kostiumy. Nagrod✁ specjaln✝ 
w kategorii najpe�niejszego 
„por☎wania” publiczno✆ci do 
wspólnego poloneza otrzymali 
Nauczyciele.

Wie✠ci z ETE
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Dwa lata temu, w pewien gru�

dniowy, zimowy wieczór 
w sali parafialnej odbywa✁o si✂ 
spotkanie z cyklu „Dlaczego 
Izrael”. W pewnym momencie 
mój telefon zacz✄✁ wibrowa☎ 
w kieszeni, a na wy✆wietlaczu 
pojawi✁o si✂ imi✂ i nazwisko –
ks. Marek Londzin. Wyszed✁em 
z sali, by odebra☎.  Okaza✁o si✂, 
✝e dwóch ksi✂✝y z Niemiec Ste-
fan Süß i Michael Voigt jad✄cy 
do parafii w Dzi✂gielowie 
i Czeskim Cieszynie utkn✂li na 
zje✞dzie z autostrady A4, na 
wysoko✆ci Gliwic. Zepsuty sa-
mochód  nie pozwala✁ na dal-

sze kontynuowanie jazdy. Do

tego du✝y bus zapakowany by✁
po brzegi ✆wi✄tecznymi pacz-
kami dla dzieci. Ks. Marek

w imieniu swoich niemieckich

przyjació✁ poprosi✁ o pomoc. 
Oczywi✆cie od razu zareago-
wali✆my. Wraz z Adamem 
Markiem, który uczestniczy✁ 
w spotkaniu, wsiedli✆my do 
samochodu i pojechali✆my na 
poszukiwania i ratunek. By✁o 
ciemno i zimno, do tego pada✁ 
✆nieg. Po jakim✆ czasie odna-
le✞li✆my poszukiwane pobocze
i lekko ju✝ zasypanego busa,
w którym koczowali sympa-

Historia pewnego przypadku…?

Wydarzenia
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tyczni, u�miechni✁ci ksi✁✂a. Po 
kilku minutach wyja�niania 
sytuacji, wezwali�my pomoc 
drogow✄ itp. Siedz✄c w spraw-
nym samochodzie (bus by☎ ju✂ 
wych☎odzony), oczekuj✄c na 
pomoc drogow✄, doceniaj✄c 
ciep☎o, pomagali�my za☎atwi✆ 
formalno�ci zwi✄zane z ubez-
pieczeniem niemieckiego sa✝

mochodu. Grubo po pó☎nocy 
dotarli�my do parafii. Samo-
chód zosta☎ odstawiony przez 
pomoc drogow✄ na jeden 
z parkingów, a nasi go�cie zna-
le✞li schronienie w parafialnej 
przestrzeni. Rankiem podczas

�niadania dzi✁kowali�my Bogu 
za Jego pomoc i ochron✁ oraz 
za Ko�ció☎ przez du✂e „K”! Za 
niesamowity dar spo☎eczno�ci, 
kiedy ludzie wierz✄cy, mimo 
tego, ✂e si✁ nie znaj✄, s✄ w sta-
nie rozpozna✆ w sobie siostry 
i braci w Jezusie Chrystusie!

Rano przyjecha☎a pomoc 
z Dzi✁gielowa. Przepakowali-
�my �wi✄teczne paczki, a sa-
mochód naszych go�ci, dzi✁ki 
uprzejmo�ci znajomych naszej 
pani administrator Agaty od

razu trafi☎ do warsztatu. Nie-
stety podczas naprawy okaza✝

☎o si✁, ✂e nie ma mo✂liwo�ci, by 
pojecha☎ dalej….

Nasi go�cie, Stefan i Michael, 
mieli za to czas, by zwiedzi✆ 

nasz✄ parafi✁, zapozna✆ si✁ 
z nasz✄ parafialn✄ dzia☎alno-
�ci✄ i dzia☎alno�ci✄ O�rodka 
Pomocy Pokrzywdzonym

Przest✁pstwem, który korzysta 
z pomieszcze✟ na terenie na-
szej parafii. Podczas

„zwiedzania” parafii nasi go-
�cie bacznie wszystko obser-
wowali i byli naprawd✁ zainte-
resowani, i pod wra✂eniem 
tego  co dzieje si✁ na terenie 
parafii. Kiedy ko✟czyli�my 
zwiedzanie O�rodka, podczas 
rozmowy z Magd✄ Fornal 
(koordynatorem O�rodka) po-
kazali�my te✂ nasz✄ g☎ówn✄ 
sal✁ parafialn✄, która jeszcze 
nie zosta☎a wyremontowana. 
Stefan i Michael zaproponowa✝
li pomoc w tej sprawie. Pó✞-
niej, wraz z jeszcze obecnym

wtedy ks. Sebastianem, zjedli✝

�my obiad i potem odwioz☎em 
ich na przystanek autobuso✝
wy . Go�cie wrócili do Guben. 
Oczywi�cie wymienili�my si✁ 
wizytówkami, modlili�my si✁ 
razem, a w ich oczach wida✆ 
by☎o rado�✆ i wdzi✁czno�✆. 
W ci✄gu roku kontaktowali-
�my si✁ drog✄ emailow✄.

Po roku spotkali�my si✁ znowu 
na ✂ywo. Nasi go�cie przywie✞-
li ze sob✄ paczki dla dzieci w 
Gliwicach (dla dzieci z parafii

i dzieci obj✁tych pomoc✄ 

Wydarzenia
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O�rodka) i Pyskowicach. Przy-
wie✁li tak✂e zapewnienie 
o tym, ✂e modl✄ si☎ o nasz✄ pa-
rafi☎ oraz, ✂e pomog✄ nam 
w remoncie sali parafialnej.

Kolejne spotkanie znowu za✆

owocowa✝o wspó✝prac✄ �wi✄-
teczn✄ (pacz✆ki/prezenty dla

dzieci) oraz darem finansowym

na remont sali zebranym

w Niemczech.

Pisz☎ to �wiadectwo, by poka-
za✞, jak Pan Bóg b✝ogos✝awi, jak 
„wraca” dobro okazane innym, 
wreszcie jak wzruszaj✄ce jest 
to, ✂e kto� z innego kraju za 
spraw✄ �wiadectwa swoich 
duszpasterzy jest w stanie da✞ 
swoje pieni✄dze  jako dar dla 
innych (nieznanych) sióstr 
i braci w wierze.

Teraz kolej na nas! Po�ród 
cz✝onków Rady Parafialnej za-
wi✄za✝ si☎: PKRS (Parafialny 
Komitet Remontu Salki). Zada✆
niem Komitetu jest m.in. wy✆
pracowanie koncepcji – wizji

projektu salki itd. Szczegó✝y 
omawiane by✝y na Zgromadze-
niu Parafialnym 31.01.2016r.

Podczas tego Zgromadzenia

zgodzili�my si☎ z faktem, ✂e 
przez najbli✂sze miesi✄ce od 
lutego do np. lipca b☎dziemy 
zbiera✞ finanse na ten cel. Ka✂-
dy z nas jako cz✝onek naszej 

wspólnoty mo✂e zaanga✂owa✞ 
si☎ w to dzie✝o na wiele ró✂-
nych sposobów: w modlitw☎ 
przyczynn✄ o to dzie✝o, finan-
sowo oraz/lub po�wi☎ci✞ swój 
czas lub s✝u✂y✞ rad✄.

Prosimy zatem o modlitw☎ 
i wp✝aty na parafialne konto 
z dopiskiem – darowizna – re✆

mont sali.

Je�li si✝, czasu i pieni☎dzy wy-
starczy, w miesi✄cach wakacyj-
nych (lipiec – sierpie✟) chcieli-
by�my prowadzi✞ prace re-
montowe.

Je�li masz pytania lub pomys✝y 
dotycz✄ce technicznych spraw, 
pisz na adres naszego Kuratora

Parafii Czes✝awa Czudka ✆

czcz7@wp.pl, który przyj✄✝ na 
siebie zadanie koordynowania

i zarz✄dzania tym projektem.

My�l✄c o remoncie miejmy na 
uwadze fakt, ✂e wygl✄d naszej 
sali parafialnej, to tak✂e nasze 
�wiadectwo, bo przecie✂ „jak 
nas widz✄ tak nas pisz✄”. Pa-
mi☎tajmy, ✂e to NASZE wspólne 
dobro, o które nale✂y dba✞.

Niech dobry Bóg b✝ogos✝awi to 
dzie✝o!

Ks. Andrzej Wójcik

Wydarzenia
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Nowy biskup Diecezji Cie�

szy✁skiej

6 stycznia w dniu ✂wi✄ta Epifa-
nii w Ko☎ciele Jezusowym 
w Cieszynie odby✆a si✄ uroczy-
sto☎✝ konsekracji i wprowa-
dzenia w urz✞d Biskupa naszej 
diecezji ks. dra Adriana Kor✟

czago. Zach✄camy do przeczy-
tania i obejrzenia relacji z uro✟

czysto☎ci: http://luteranie.pl/

nowosci/ks_adrian_korczago

_biskupem_diecezji_cieszynskiej,

3578.html

Nasza w finale!

9 stycznia 2016 r. we wszyst✟

kich diecezjach odby✆ si✄ etap 
diecezjalny 9. edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Biblijnego

„Sola Scriptura” 2015/2016, 
którego organizatorem, jak co 
roku jest Wydawnictwo Augu✟

stana. Nasz✞ gliwick✞ parafi✄ 
w tym konkursie reprezento✟

wa✆a Hania Walica, tegorocz✟
na konfirmantka, która prze-
sz✆a do kolejnego ✟ ogólnopol-
skiego etapu. Gratulujemy

O tym, co za nami

O tym, co za nami
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udzia�u w konkursie i ✁yczymy 
Bo✁ego b�ogos�awie✂stwa!
Konkursowe zmagania na eta✄

pie diecezjalnym odby�y si☎ ✄
DIECEZJA KATOWICKA – (63

uczestników) w Jastrz☎biu✄
Zdroju, w siedzibie parafii

ewangelickiej.

Nowy proboszcz w Tychach

10 stycznia 2016 w parafii

w Tychach zosta� wprowadzo-
ny w urz✆d proboszcza, wybra-
ny przez zgromadzenie para✄

fialne, ks. Marcin Konieczny.

By�o to wydarzenie niezwyk�e, 
gdy✁ po raz pierwszy w historii 
tyska parafia mia�a mo✁liwo✝✞ 
wyboru swojego proboszcza.

Po 20 latach, od po✝wiecenia 

ko✝cio�a Piotra i Paw�a, zi✝ci�y 
si☎ marzenia o posiadaniu w�a-
snego proboszcza.

✟ród✠o: www.luteranie.tychy.pl

Spotkanie ze S✡owem Bo☛ym

W ramach cyklu Spotka✂ ze 
S�owem Bo✁ym, Dionizy 
Szczerba poprowadzi� temat ✄
Dary Ducha ☞wi✌tego. Spotka✄
nie odby�o si☎ 14 stycznia   
2016r., o godz.19.00 w sali pa✄

rafialnej.

S✆ to spotkania przy wspól-
nym stole z ciastem, kaw✆ lub 
herbat✆. Lu✍na, swobodna at-
mosfera sprzyja uwa✁nemu 
s�uchaniu i ciekawym dysku-
sjom. Tematy dotycz✆ ró✁nych 

O tym, co za nami
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problemów, które cz�sto nas 
nurtuj✁. Staramy si� w miar� 
mo✂liwo✄ci jak najdog☎�bniej 
dany temat przedstawi✆ i we 
wspólnej niczym nie skr�po-
wanej dyskusji przeanalizo✝

wa✆. Podstawowym za✞o✟eniem 
jest poznawanie tego co Bóg 
s✠dzi na dany temat i odkrywa-
nie Jego podpowiedzi dla nas

w oparciu o S✞owo Bo✟e. W na-
szych modlitwach pragniemy

chwali✡ naszego Boga i zawsze 
prosimy Go aby wzmacnia✞ na-
sz✠ motywacj☛ do zastosowania 
w swoim ✟yciu tego co w Je-
go S✞owie na tych spotkaniach 
us✞yszeli☞my, zrozumieli☞my 
i zaakceptowali☞my.

Klub Aktywnego Seniora

16. Stycznia uczestnicy Klubu

Aktywnego Seniora spotkali

si� z Lidi✁ Czy✂ autork✁ ksi✁-
✂ek, ciekaw✁ osobowo✄ci✁ pe☎-
n✁ pasji. Z przyjemno✄ci✁ b�-
dziemy wspomina✆ to spotka-
nie. Blisko dwu godzinne spo✝
tkanie obfitowa☎o we wzrusze-
nia, rado✄✆ i podziw dla tej 
niezwyk☎ej kobiety. Mieli✄my 
okazj� oczyma wyobra✌ni po✝
dró✂owa✆ w ✄wiecie pasji, mi-
☎o✄ci do ludzi i entuzjastycznej 
wiary. S☎uchali✄my z zacieka-
wieniem o motywacji autorki

do opisywania ludzkich losów. 
Dzi�kujemy Seniorom i Wolon-
tariuszom za udzia☎. Specjalne 
podzi�kowania dla ks. Leszka 
Czy✂a za wzbogacenie swoim

humorem i ciekawymi wypo✝

wiedziami naszego spotkania.

tekst: Magdalena Fornal

foto:Lucyna Bujok

O tym, co za nami
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Chrzest Beniamina Minkiny

17 stycznia 2016r. w ko�ciele 
Zbawiciela w Gliwicach odby✁ 
si✂ chrzest Beniamina Minkiny. 
Rodzicom, siostrze Zuzi i rodzi✄

com chrzestnym ☎yczymy Bo-
☎ego b✁ogos✁awie✆stwa. W cza-

sie nabo☎e✆stwa do wspólnego 
�piewu gra✁ nasz parafialny 
zespó✁ wzbogacony o akompa-
niament saksofonu, na którym 
gra✁ nasz parafianin ✄ Mateusz
Piwowarski.

foto: Ewa Morawetz

O tym, co za nami
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�lub ✁ukasza Machy i Oli 
Bartuchowskiej

23 stycznia 2016r., w ko✂ciele 
Zbawiciela w Gliwicach, odby✄ 
si☎ ✂lub Aleksandry Bartu-
chowskiej i ✆ukasza Machy. 
M✄odej Parze ✝yczymy Bo✝ego 
b✄ogos✄awie✞stwa na nowej 
drodze ✝ycia!

Bal dla dzieci

23 stycznia w parafii odby✄ si☎ 
bal przebiera✞ców dla dzieci. 
By✄ to czas pe✄en rado✂ci, za-
baw i dzieci☎cego ✂miechu. 
W tym roku na bal przyby✄a 
Myszka, Ninja, Komandos

a nawet ✂w. Józef. Nie zabrak✄o 
oczywi✂cie Potworów, Trans-
formersow, Bobów Budowni-
czych i oczywi✂cie Elzy i in-
nych Ksi☎✝niczek . W tak dobo-
rowym towarzystwie szukali✟

✂my skarbów, u✂pili✂my stare-
go nied✠wiedzia, bawili✂my si☎ 
z t☎czow✡ chust✡ a nawet po✟

jechali✂my królewsk✡ kareta 
do zamku. Dzi☎kujemy Dzie-
ciom i wszystkim Rodzicom za

bardzo udany Bal.

Tydzie☛ Modlitwy o Jedno☞✌ 
Chrze☞cijan

24 stycznia 2016r. w Gliwi✟

cach, w rzymsko✟katolickim

O tym, co za nami
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ko�ciele Archanio✁a Micha✁a, 
w ramach Tygodnia Modlitwy

o Jedno�✂ Chrze�cijan, odby✁a 
si✄ msza, pod przewodnictwem 
bp diecezji gliwickiej Jana Kop☎

ca, podczas której kazanie 
w oparciu o has✁o Tygodnia 
Modlitwy o Jedno�✂ Chrze�ci-
jan wyg✁osi✁ ks. Tymoteusz Bu-
jok ☎ wikariusz parafii ewange☎

O tym, co za nami
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licko�augsburskiej w Gliwi�
cach. W tej szczególnej modli-
twie oprócz licznie zgroma-
dzonego zboru uczestniczyli:

ks. Henryk Gerlic � proboszcz

parafii, ks.Konrad Ko✁odziej, 
o. Piotr ✂wierczok (proboszcz 
parafii p/w Podwy✄szenia 
Krzy✄a ✂wi☎tego w Gliwi-
cach) oraz ks. Krzysztof K✁usek 
(parafia ewangelic�
ko�metodystyczna Gliwice)

i ks. Andrzej Wójcik (parafia 
ewangelicko�augs�burska

w Gliwicach).

Uhonorowano zas✆u✝onych

Serdecznie gratulujemy Artu�

rowi Pakoszowi i innym od�
znaczonym! ✞yczymy Bo✄ego 
b✁ogos✁awie✟stwa! Zapraszmy 
do zapoznania sie z relacj✠ 
z uroczysto✡ci przygotowan✠ 
przez Urz✠d Wojewódzki:

W Westybulu ✂l✠skiego Urz☎du 
Wojewódzkiego odby✁a si☎ 
uroczysto✡☛ wr☎czenia orde-
rów i odznacze✟ pa✟stwowych 
kilkudziesi☎ciu osobom szcze-
gólnie zas✁u✄onym w ró✄nych 
dziedzinach ✄ycia spo✁ecznego 
i pracy zawodowej.

Ordery i odznaczenia pa✟stwo-
we – z✁ote i srebrne Krzy✄e 
Zas✁ugi oraz z✁ote, srebrne 

i br✠zowe Medale za D✁ugolet-
ni✠ S✁u✄b☎ � w imieniu Prezy�
denta Rzeczypospolitej Pol�
skiej wr☎cza✁ wojewoda ✡l✠ski 
Jaros✁aw Wieczorek. W uroczy-
sto✡ci brali udzia✁ równie✄ wi-
cewojewodowie Jan Chrz✠szcz 
i Mariusz Trepka.

Na wniosek wojewody ☞l✌-
skiego, za zas✆ugi w dzia✆al-

no☞ci charytatywnej na rzecz 
osób potrzebuj✌cych pomo-

cy oraz wsparcia, odznaczeni

zostali: z✍otym Krzy✎em Za-

s✍ugi Artur Pakosz i Adam W✏-
drychowicz, srebrnym Krzy✑

✎em Zas✍ugi – Leszek Strzelec✑
ki i Janusz Witkowicki.

Za zas✁ugi dla niepodleg✁o✡ci 
Rzeczypospolitej Polskiej, na

wniosek kierownika Urz☎du do 
Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, z✁otym 
Krzy✄em Zas✁ugi odznaczeni 
zostali: Pawe✁ Gluza oraz po-
✡miertnie – Jerzy Stefa✟czak 
i Pawe✁ Zielonka. 61 osób uho-
norowanych zosta✁o z✁otymi, 
srebrnymi i br✠zowymi Meda-
lami za D✁ugoletni✠ S✁u✄b☎.
� Te ordery i odznaczenia s✒ 

uhonorowaniem Pa✓stwa dzia-

✔alno✕ci kombatanckiej, chary-

tatywnej, spo✔ecznej, a tak✖e 

aktywno✕ci zawodowej.(…) Pro-

O tym, co za nami



Informator parafialny, Nr 2 (167) 2016 35

sz�, by ten Wasz wysi✁ek dalej 

trwa✁, by✂cie byli Pa✄stwo przy-

k✁adem dla wielu obywateli 

i Polski – mówi☎ wojewoda Ja-
ros☎aw Wieczorek, gratuluj✆c 
odznaczonym.

Uroczysto✝✞ u✝wietni☎ udzia☎ 
Orkiestry Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach.

Krzy✟ Zas☎ugi ustanowiony

w 1923 r. nadawany jest oso✠

bom, które po☎o✟y☎y zas☎ugi dla 
pa✡stwa lub obywateli spe☎nia-
j✆c czyny przekraczaj✆ce za-
kres ich zwyk☎ych obowi✆z-
ków, a przynosz✆ce znaczn✆ 
korzy✝✞ pa✡stwu lub obywate-

lom, ofiarn✆ dzia☎alno✝✞ pu-
bliczn✆, ofiarne niesienie po-
mocy oraz dzia☎alno✝✞ charyta-
tywn✆. Z☎ote, srebrne i br✆zo-
we Medale za D☎ugoletni✆ S☎u✟-
b☛ przyznawane s✆ przez Pre-
zydenta RP na wniosek woje✠

wodów za wyj✆tkowo sumien-
ne wykonywanie obowi✆zków 
wynikaj✆cych z pracy zawodo-
wej w s☎u✟bie Pa✡stwa. Odzna-
czenie to ma rodowód z okresu 
II Rzeczypospolitej i zosta☎o 
przywrócone do systemu od-
znacze✡ pa✡stwowych w Pol-
sce w 2007 roku.

☞ród✌o: www.katowice.uw.gov.pl

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

Zgromadzenie Parafialne

i roczek Zosi Majewskiej

31 stycznia 2016r., w niedzie�

l✁, po nabo✂e✄stwach w Gliwi-
cach i Pyskowicach, odby☎y si✁ 
Zgromadzenia Parafialne.

Tego samego dnia w Gliwicach

odby☎ si✁ tak✂e roczek Zosi 
Majewskiej.

✆yczymy Bo✂ego b☎ogos☎a-
wie✄stwa!
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Biblie
do kupienia w kancelarii

parafialnej.

Ma�a (twarda oprawa) ✁ 55 z�

Du✂a (twarda oprawa) ✁ 77 z�  

Diecezjalne Forum Diakonijne

Serdecznie zapraszam do wzi✄cia udzia☎u w dorocznym Diecezjalnym Forum Diakonij-

nym, które odb✄dzie si✄ w sobot✄, 13 lutego o godz. 10.00 w parafii Ewangelicko✆

Augsburskiej w Gliwicach, w czasie którego tradycyjnie zainaugurujemy akcj✄ Skar-

bonka Diakonijna.

Has☎o tegorocznego forum, w Roku Ko✝cio☎a, brzmie✞ b✄dzie: Diakonia dzia✟aniem 
buduj✠cym Ko✡ció✟.

Forum rozpocznie si✄ tradycyjnie nabo☛e☞stwem w gliwickim ko✝ciele. Zaplanowane 

s✌ wyk☎ady i prezentacje, a tak☛e dyskusja w grupach. Zako☞czenie Forum nast✌pi 

oko☎o godz. 14.00.

W imieniu Diakonii diecezji Katowickiej serdecznie zapraszam duchownych, przedsta✆

wicieli rad parafialnych oraz pracowników i wolontariuszy zaanga☛owanych w prac✄ 

diakonijn✌ w parafiach.

Serdecznie pozdrawiam i ☛ycz✄ Bo☛ego b☎ogos☎awie☞stwa,

Ks. Marcin Brzóska 

Diakonia Diecezji Katowickiej

Ze wzgl✍dów organizacyjnych prosimy o zg✎oszenie swojego uczestnictwa drog✏ ema-

ilow✏: marcin.brzoska@luteranie.pl

Og�oszenia
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Dnia 20 lutego 2016r. odb�dzie si� kolejne spotkanie w ramach Klubu Aktyw-

nego Seniora. Tym razem spotkamy si� o godzinie 11.00 w sali parafialnej, 

sk✁d udamy sie do Domu Pami�ci ✂ydów Górno✄l✁skich, nowego oddzia☎u 

Muzeum w Gliwicach, Serdecznie zapraszamy nie tylko Seniorów. 

OFIARY OGÓLNOKO✆CIELNE  

Ofiary ogólnoko✝cielne to ofiary wcze✝niej zapowiadane i zbierane pod-

czas nabo✞e✟stw. Dotycz✠ konkretnych celów i przekazywane s✠ w ca✡o✝ci 

do Diecezji lub Konsystorza. Harmonogram zbierania tych ofiar przedsta-

wia si☛ nast☛puj✠co: 

1. noworoczna na Fundusz Socjalny: stycze✟; 

2. na Fundusz Stypendialny: luty; 

3. na Diakoni☛ Polsk✠: niedziela Invocavit / Pierwsza Pasyjna 

4. na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa: maj / czerwiec; 

5. na Domy Opieki (ofiara ✞niwna): wrzesie✟ lub pa☞dziernik; 

6. na Fundusz Dekady Reformacji: I niedziela po Pami✠tce Reformacji 

7. na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny: pa☞dziernik 

 

Ponadto raz w miesi✠cu zbieramy ofiary na cele parafialne. 

Og✌oszenia
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Serdecznie zapraszamy na spotkania rekolekcyjne, które odb�d✁ sie 

w dniach 4✂6 marca 2016r. w sali parafialnej przy ul. Jagiello✄skiej 19a. Reko-

lekcje poprowadzi dr Piotr Lorek z Wroc☎awia.

Program:

04.03 ✂ pi✁tek godz.18.00

05.03 ✂ sobota godz.18.00

06.03 ✂ niedziela ✂ kazanie podczas nabo✆e✄stwa wyg☎osi dr Piotr Lorek

Krzy✝ ✞ nasz dramat i nasze zwyci✟stwo

Ostatnie chwile ✆ycia Jezusa opisane na kartach Nowego Testamentu ucz✁ nas 

ró✆nych reakcji na do✠wiadczenie zdrady, poni✆enia, cierpienia, odrzucenia 

i wreszcie ✠mierci. Ka✆dy z nas mo✆e skorzysta✡ z bogactwa refleksji pierwszych 

chrze✠cijan i zmierzy✡ si� z w☎asnymi wyzwaniami.

dr hab. Piotr Lorek

biblista, luteranin,

dziekan Ewangelikalnej

Wy✆szej Szko☎y Teologicznej, 

opiekun Ewangelickiego

Duszpasterstwa Akademickiego

Pronoja we Wroc☎awiu.

Og☎oszenia
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„Narodziny per�y” Lidii Czy✁

Ksi✂✄ka nie tylko trzyma w napi☎ciu 
i porusza do g✆☎bi, ale daje nadziej☎ 
i wskazuje drog☎ wyj✝cia dla tych, 
którzy borykaj✂ si☎ z problemem 
alkoholowym w swojej rodzinie.

Lidia Czy✄ jest autork✂ licznych arty-
ku✆ów i opowiada✞. Jako powie✝cio-
pisarka zadebiutowa✆a w 2013 roku 
powie✝ci✂ „Mocniejsza ni✄ ✝mier✟”, 
która znalaz✆a tak✄e zainteresowa-
nie na rynkach wydawniczych

w Niemczech i w Czechach (przet✆umaczona na j☎zyk czeski 
i niemiecki).

Nowa, druga ksi✂✄ka Lidii Czy✄ „Narodziny per✆y” to powie✝✟ 
zainspirowana autentyczn✂ histori✂ o Ewie i Adamie, którzy 
chcieli ✄y✟ jak w raju, jednak ich ✄ycie zamieni✆o si☎ w piek✆o. 
To ksi✂✄ka o mi✆o✝ci, stracie i uzale✄nieniu. O zmaganiu cz✆o-
wieka z cierpieniem oraz odkrywaniu siebie i Boga, który ze 
zwyk✆ego ziarnka piasku potrafi stworzy✟ drogocenn✂ per✆☎. 
Powie✝✟ przekonuje, ✄e to, co zrobisz ze swoim bólem, zale✄y 
od ciebie.

Ksi✂✄k☎ wyda✆o Wydawnictwo Warto, które dzia✆a przy Cen-
trum Misji i Ewangelizacji w Dzi☎gielowie (www.cme.org.pl). 
Patronat medialny nad ksi✂✄k✂ przyj☎li: e✠czasopismo War✠

to” (www.warto.cme.org.pl), Instytut Psychologii Zdrowia 
„Niebieska Linia”, Program radiowy „Po prostu”, Warszawskie 
Forum Kobiet i Wroc✆awskie Forum Kobiet.

Joanna R✂czkowiak, redaktorka

Recenzja
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Rado�nie �piewajcie Bogu, mocy naszej, wykrzykujcie Bogu Jakuba!

Zanu✁cie pie�✂ i uderzcie w b✄ben, w mile d☎wi✄cz✆c✆ cytr✄ i harf✄!

Zadmijcie w tr✆by na nowiu, w pe✝ni✄, w dniu �wi✄ta naszego, bo taka 

jest ustawa w Izraelu, Nakaz Boga Jakuba! (Ps 81,2✞5)

Serdecznie dzi✟kujemy grupie, która pomaga nam realizo-

wa✠ wy✡ej zacytowany nakaz Bo✡ego S☛owa. Dzi☞kujemy zespo-

☛owi, za przygotowanie i prowadzenie uwielbienia na nabo✡e✌-

stwach.

Niech Bóg b☛ogos☛awi Was i Wasze talenty. Niech daje rado✍✠ 

ze s☛u✡by i satysfakcj☞ ze wspólnego uwielbienia.  DZI✎KUJEMY!

Podzi✏kowania
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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 szkó✞ ETE, warunkiem przy-

j✟cia zg✞oszenia jest wp✞ata 50 z✞ zaliczki, pó✞kolonie odb✟d✠ si✟ ju✡ 

przy minimalnej ilo☛ci 10 uczestników.

Og☞oszenia
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Parafia Ewangelicko✁Augsburska
w Gliwicach zaprasza do korzysta✁
nia ze swoich nowych (czerwiec

2015r.) pokoi go✂cinnych:

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

✄ wyposa✝ona kuchnia

Do dyspozycji jest tak✝e parking 
wewn✞trzny, zamkni✞ty i wi✁fi.
Monitoring 24h.

POKOJE

GO✟CINNE

Og✠oszenia
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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 

Og✡oszenia
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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

Og☞oszenia
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ZACH�CAMY DO REGULARNEGO OP✁ACANIA 
SK✁ADKI KO✂CIELNEJ 

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✍ 
parafialnych 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✄a-
cenie sk✄adki ko✟cielnej. 

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 wynagrodzenie 
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).

SK✒ADKA KO✓CIELNA  ✔ Regulamin Parafialny
Ko✕cio✖a Ewangelicko ✔ Augsburskiego

w Rzeczpospolitej Polskiej ✔ ZASADY OGÓLNE
§ 7

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

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

Og✘oszenia
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Nasza dzia�alno✁✂ ma charakter niedochodowy. Koszty wykupienia czasu an-

tenowego w Radiu CCM pokrywa Parafia Ewangelicko✄Augsburska

w Gliwicach ✄ koszty produkcji programu ponosimy wspólnie ✄ gliwicka parafia

i Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzi☎gielowie ✄ nasz partner projektu. Nagra✄

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

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

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

Przyk☞adowe, minimalne kwoty sk☞adki parafialnej 

Dochód miesi✌czny Sk☞adka miesi✌czna Sk☞adka roczna

500,00 z✍ 5,00 z✍ 60,00 z✍

800,00 z✍ 8,00 z✍ 96,00 z✍

1 000,00 z✍ 10,00 z✍ 120,00 z✍

1 300,00 z✍ 13,00 z✍ 156,00 z✍

1 600,00 z✍ 16,00 z✍ 192,00 z✍

2 000,00 z✍ 20,00 z✍ 240,00 z✍

2 500,00 z✍ 25,00 z✍ 300,00 z✍

3 000,00 z✍ 30,00 z✍ 360,00 z✍

3 500,00 z✍ 35,00 z✍ 420,00 z✍

4 000,00 z✍ 40,00 z✍ 480,00 z✍

4 500,00 z✍ 45,00 z✍ 540,00 z✍

5 000,00 z✍ 50,00 z✍ 600,00 z✍

5 500,00 z✍ 55,00 z✍ 660,00 z✍

6 000,00 z✍ 60,00 z✍ 720,00 z✍

6 500,00 z✍ 65,00 z✍ 780,00 z✍

7 000,00 z✍ 70,00 z✍ 840,00 z✍

10 000,00 z✍ 100,00 z✍ 1 200,00 z✍

Og�oszenia





PLAN NABO�E✁STW

DZIE✂ ✄☎B✆DY PYSKOWICE GLIWICE ✝ERNIKI

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

17.30

14.02
Niedz. Pasyjna
Niedz. Diakonii

9.30
Ofiara na
Diakoni✞

8.00
Ofiara na Diako✟

ni✞

11.00
Ofiara na Diakoni✞

13.00

21.02
2. Niedziela
Pasyjna

8.00
9.30 11.00

28.02
3. Niedziela
Pasyjna

9.30
Ofiara na
Fundusz
Stypendialny

8.00
Ofiara na

Fundusz Stypen✟
dialny

11.00

Ofiara na Fundusz
Stypendialny

06.03
4. Niedziela
Pasyjna

8.00
Ofiara na cele

parafii

9.30
Ofiara na cele
Parafii

11.00

Ofiara na cele Parafii

13.03
5. Niedziela Pasyjna

9.30 8.00 11.00 13.00

Herbatka ParafialnaKomunia ✠wi✡ta Szkó☛ka Niedzielna

06.02 10.00 Dlaczego Izrael—konferencja Centrum JP2

08.02 17.30 Poznaj ca☞✌ Bibli✍ Salka parafilana

13.02 10.00 Forum diakonijne
Ko✎ció☞ Zbawiciela/Sala 

parafialna

20.02 11.00! Klub Aktywnego Seniora
Sala parafialna/Dom Pa✏

mi✍ci ✑ydów Górno✎l✌-

skich

15✏19.02 Pó☞kolonie dla dzieci ETE

03.03 19.00 Spotkanie ze S☞owem Bo✒ym Salka parafialna

04✏06.03 Rekolekcje Pasyjne dr P. Lorek
Sala parafialna/ko✎ció☞ 
Zbawiciela

PLANY NA NAJBLI�SZY MIESI✓C 


