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Jezus mówi: Jak mnie umi�o-

wa� Ojciec, tak i Ja was umi-

�owa�em, trwajcie w mi�o✁ci 

mojej.

J 15,9

Sko✂czy✄y si☎ dwutygodniowe 
ferie dla dzieci (✆l✝skie, pomor-
skie, podkarpackie, lubelskie,

✄ódzkie). Dzieciaki wyczekiwa-
✄y na ten czas, przecie✞ to chy-
ba taka nagroda za „trudy” 
zwi✝zane z nauk✝, wreszcie 
przecie✞ ka✞dy z nas musi wy-
poczywa✟. Jednak i praca i wy-
poczynek maj✝ swój czas. Wiele 
spraw w naszym ✞yciu 
„z✄apanych” jest w ramy czaso-
we. Co✆ si☎ ko✂czy, co✆ si☎ za-
czyna… Wczytuj✝c si☎ dok✄ad-
nie w przytoczone na wst☎pie 
S✄owo mo✞na odnie✆✟ wra✞e-
nie, ✞e Jezus chce od nas zbyt 
wiele… Bo chyba nie jest ✄atwo 
trwa✟ w mi✄o✆ci Chrystusowej... 
Ale czy zastanawiali✆my si☎, co 
to tak naprawd☎ znaczy dla na-

szej codzienno✆ci? My✆l☎, ✞e po 
pierwsze to Jezusowe wyzwa✠
nie jest mo✞liwe tylko z Nim. 
Bo przecie✞ On i tylko On jest 
w stanie da✟ nam moc do tego, 
by kocha✟ wed✄ug Bo✞ych stan-
dardów. Po drugie t☎ Bo✞✝ ja-
ko✆✟, mo✞emy odkrywa✟ w S✄o-
wie Bo✞ym i po prostu prakty-
kowa✟. Czerpi✝c wzór z Jezusa 
Chrystusa, patrz✝c na wydarze-
nia Wielkiego Pi✝tku mo✞emy 
by✟ pewni, ✞e to, co wydarzy✄o 
si☎ na Golgocie, nie by✄o tylko 
jakim✆ ogólnym manifestem 
po✆wi☎cenia i cierpienia, ale 
Chrystus osobi✆cie umiera✄ na 
krzy✞u, tak✞e za Twoje i moje 
grzechy. W kalendarzu litur✠
gicznym naszego Ko✆cio✄a, jak 
co roku prze✞ywamy czas pa-
syjny,  czas, w którym mamy 
zastanawia✟ si☎ nad istot✝ 
krzy✞owej ✆mierci Jezusa Chry-
stusa. Wierz☎, ✞e zbli✞aj✝c si☎ 
do Chrystusa, towarzysz✝c Mu 
w drodze na Golgot☎, odkryje-

Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii

w Gliwicach i Pyskowicach

S✡owo od 
Duszpasterza

S☛owo od Duszpasterza
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my po raz kolejny co�, co nas 
od Boga odci✁ga, co� co nie po-
doba si✂ Bogu i postaramy si✂ 
to naprawi✄, wreszcie, mo☎e na 
nowo odkryjemy i prze☎yjemy 
moc mi✆o�ci i Bo☎ej ✆aski! Pa-
mi✂tajmy jednak i nie dajmy si✂ 
zwie�✄ tym, ☎e na relacje z Bo-
giem – zawsze, kiedy� tam, 
pó✝niej, jest czas… Bóg wielo-
krotnie wyznacza✆ sprawom 
czas na ziemi i daje nam czas.

Nie lekcewa☎my tego Bo☎ego 
czasu, bo nie znamy ani dnia,

ani godziny, kiedy Syn Cz✞owie-

czy przyjdzie...  Tak jak sko✟-
czy✆y si✂ ferie dla dzieci, tak te☎ 
sko✟czy si✂ czas pasyjny... Czy 
co� w naszym ☎yciu si✂ zmieni? 
Ufam i modl✂ si✂ o to, by by✆ to 
czas zmian w ka☎dym z nas, bo 
spotkanie z Jezusem zawsze

zmienia cz✆owieka. Uczmy si✂ 
wi✂c mi✆o�ci chrystusowej 
i trwajmy w niej! Poza wszel✠
kim czasem!

Z modlitw✁ o Was
ks. Andrzej Wójcik 

S✡owo od Duszpasterza

Je☛li tedy umarli☛my z Chrystusem, wierzymy, ☞e te☞ z nim ☞y✌ b✍-

dziemy, wiedz✎c, ☞e z martwych wzbudzony Chrystus ju☞ nie umiera, 

☛mier✌ nad nim ju☞ nie panuje. Rz 6,8✏9

B✑ogos✑awionych ✒wi✓t Zmartwychwstania Pa✔skiego, 
rado✕ci z Wielkanocnej nowiny dla Was!

✖ycz✓ rodziny pastorskie: 
Lucyna, Tymoteusz, Anielka Bujokowie

i Joanna, Andrzej, Nel Wójcikowie.
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S�owo od Duszpasterza

Kolejne kroki w sprawie remontu naszej sali parafialnej

W wyniku wielu rozmów prowadzonych na spotkaniach Rady Parafialnej 

oraz podczas styczniowego Zgromadzenia Parafialnego postanowili✁my  

rozpocz✂✄ remont naszej sali parafialnej. Z ramienia Rady Parafialnej 

powo☎any zosta☎ Parafialny Komitet Remontu Sali, który po informacji 

podczas Zgromadzenia Parafialnego rozszerzony zosta☎ o osoby pragn✂-

ce w☎✂czy✄ si✆ w prace Komitetu. 23 lutego odby☎o si✆ pierwsze spotka-

nie, podczas którego zastanawiali✁my si✆ jak mog☎aby wygl✂da✄ nasza 

sala. Pracowali✁my na materiale przygotowanym przez przewodnicz✂ce-

go Komitetu – kuratora parafii Czes☎awa Czudka, który wcze✁niej zebra☎ 

sugestie, wyobra✝enia i pomys☎y cz☎onków Komitetu. Podczas spotkania 

zdecydowali✁my o zaproszeniu do wspó☎pracy kilku architektów wn✆trz, 

którzy po wys☎uchaniu naszych wyobra✝e✞, mieliby przygotowa✄ kon-

cepcje funkcjonalno✟u✝ytkowe i architektoniczne nowej sali.

2 marca odby☎o si✆ spotkanie z zaproszonymi Projektantami (5 osób, 

w tym 3 zespo☎y 2 osobowe), którzy otrzymali inwentaryzacj✆ sali oraz 

wytyczne do projektowania opracowane przez Komitet. Ustalono, ✝e do 

29 marca z☎o✝one zostan✂ przez nich koncepcje projektowe, a  30 marca 

odb✆dzie si✆ spotkanie Komitetu maj✂ce na celu zapoznanie si✆ z nimi.

Na 6 kwietnia zaplanowano spotkania z Projektantami;  ka✝dy z nich 

przedstawi swoj✂ koncepcj✆ podczas 20 min. prezentacji.

O kolejnych etapach prac zwi✂zanych z remontem b✆dziemy informowa✄ 

na bie✝✂co. W poprzednim numerze Informatora opisana zosta☎a historia 

dofinansowania naszego remontu przez przyjació☎ z Niemiec (zach✆cam 

do lektury tekstu zatytu☎owanego: Historia pewnego przypadku…? IP

luty 2016). Jak mo✝na si✆ domy✁li✄ potrzeba finansowa jest bardzo du✝a. 

Dlatego prosimy o sk☎adanie ofiar na ten cel z dopiskiem: 

darowizna ✟ remont sali parafialnej, na konto parafii:

70 1020 2401 0000 0402 0044 8118.

Nowa sala parafialna b✆dzie naszym wspólnym dzie☎em, a tak✝e naszym 
chrze✁cija✞skim ✁wiadectwem. Módlmy si✆ o Bo✝e b☎ogos☎awie✞stwo dla 
tej inicjatywy.
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P
ió

rem
...

Zostawiaj�c ból na Krzy✁u

Przepraszam, Panie, ✂e nie umiem czasem zawierzy✄ tak zupe☎nie 

wszystkiego Tobie

Przepraszam za ✂al, którego nie umiem si✆ pozby✄

Za smutek, który tak skrz✆tnie wewn✝trz siebie zamykam

Przepraszam za wytrwale piel✆gnowany ból

Którego z jednej strony bardzo pragn✆ si✆ pozby✄ 

A z drugiej… chc✆ go w sobie zostawi✄

By stoj✝c przed Tob✝ szepta✄: nie radz✆ sobie!

I upaja✄ si✆ swoim bólem na przekór zdrowemu rozs✝dkowi

Ale przede wszystkim nie traktuj✝c Ciebie, Bo✂e, powa✂nie

Bo tym, co robi✆, wyra✂am bardzo proste zdanie:

Nie poradzisz sobie z tym!

Jako✞ to znios✆ i b✆d✝c twarda wytrwam!

Bo✂e, przepraszam za moje lekcewa✂enie Ciebie moim my✞leniem…

Przepraszam za to, ✂e w tych momentach pokazuj✆ 

✟e tak naprawd✆ Tobie nie ufam

✟e tak naprawd✆ w ogóle nie potrzebna mi by☎a 

Twoja ofiara za mój grzech

Za moje nie przepojone Tob✝ ✂ycie

Za mnie, któr✝ jeste✞ w stanie wyratowa✄ z trudno✞ci, przeciwno✞ci

I wszystkich tych sytuacji, w których chc✆ by✄ Twoim ✞wiadectwem

I mówi✄, pokazywa✄, ✂e chc✆ ✂y✄ ju✂ czysta, ju✂ Twoja

A spotykam si✆ potem z niezrozumieniem, bólem, zranieniem

Które, z mojego punktu widzenia, przekracza moje mo✂liwo✞ci…

A przecie✂ tak nie jest!

Przecie✂ Ty umar☎e✞ dla mnie

By zabra✄ moje z☎o raz na zawsze

I pomóc mi ✂y✄ zupe☎nie w Tobie

Niezale✂nie, czy dla kogo✞ b✆d✆ ✞mieszna

Czy nazbyt dziecinna…

I obieca☎e✞, ✂e nie dasz bólu wi✆kszego

Ni✂ ten, który umiem znie✞✄.

A kto zna mnie lepiej, ni✂ Ty, Tatusiu!

Ju
sty

n
a
M
in
k
in
a

Poezja
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Poezja

Prosz� pozwól mi teraz wej✁✂ w Twoje ramiona w milczeniu

I zostawi✂ ✄zy, nad którymi nie jestem w stanie zapanowa✂
I których tak cz�sto si� wstydz�..

I swoje zranione uczucia, mój smutek, mój ☎al.

Zostawi✂ za sob✆ raz na zawsze…

Chyba, ☎e Ty, który znasz mnie lepiej ni☎ ja sama

Wiesz, ☎e to mo☎e si� do czego✁ przyda✂
W czym✁ pomóc… kogo✁ zrozumie✂…

Ale nie pozwól mi ☎y✂ w samoudr�czeniu…

Chc� je Tobie odda✂… 

By by✂ tak✆, jak✆ Ty mnie chcesz widzie✂. 

Panie, przepraszam, ☎e cz�sto swoim u☎alaniem si�
Przechodz� mimo Twego krzy☎a, jakby tam nic nie sta✄o si� dla mnie

Pozwól mi w ka☎dej sytuacji by✂ Twoim ✁wiadkiem

I nie gromadzi✂ zranie✝, ale zostawia✂ je na Twoim krzy☎u.                                      
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Rozwa�ania

Takiego b✁d✂cie wzgl✄dem 

siebie usposobienia, jakie

by☎o w Chrystusie Jezusie, 

który 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✝ 

pos✝uszny a✆ do ✡mierci i to 

do ✡mierci krzy✆owej.

Flp 2,5☛8

Wezwanie do…?

Apel zawarty w przytoczonych

s☞owach aposto☞a Paw☞a jest 
☞atwy do odczytania. Moja po-
stawa wzgl✌dem drugiego cz☞o-
wieka powinna by✍ taka jak po-

stawa Chrystusa. O jakiej posta✎

wie mowa? Jezus by☞ Bogiem. 
Nazwijmy roboczo ten stan

„punktem A”. Nast✌pnie sta☞ si✌ 
cz☞owiekiem i by☞ pos☞uszny 
Ojcu a✏ do ✑mierci. Ten stan 
nazwijmy z kolei „punktem B”. 
Jako ten, który ufa Bogu, powi-
nienem na✑ladowa✍ Zbawiciela. 
To oznacza podró✏ z „punktu A” 
do „punktu B”. Jak mo✏e wygl✒-
da✍ taka podró✏ w praktyce?

Mój punkt „A”

Po pierwsze musz✌ u✑wiadomi✍ 
sobie, co jest moim „punktem 
A”. Kim jestem? Jaka jest moja 
warto✑✍? Za jakiego cz☞owieka 
si✌ uwa✏am? Jak traktuj✌ in-
nych? Czy inni ludzie s✒ dla 
mnie wa✏ni? (tak✏e ci spoza 
rodziny?) Jakie zadanie mam do

zrealizowania? Co jest moim

Niedziela
Palmowa

Ks. Tymoteusz Bujok

Wikariusz Parafii E-A

w Gliwicach
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Rozwa�ania

powo✁aniem? Bez ✂wiadomo-
✂ci swojej warto✂ci i bez prze-
konania o tym, kim jestem,

wspomniana podró✄ oka✄e si☎ 
niemo✄liwa. Je✂li jednak wiem, 
co jest moim punktem wyj✂cia 
mog☎ wyruszy✆ w kierunku 
„punktu B”.

Przej✝cie z punktu „A” do „B”

Podró✄/s✁u✄b☎ Jezusa mo✄na 
trafnie okre✂li✆ jednym s✁o-
wem ✞ „uni✄enie”. Na ogó✁ uni-
✄enie kojarzy si☎ negatywnie. 
Niekiedy bywa pojmowane

jako wymuszone pomniejsza✞

nie w✁asnej warto✂ci i kompe-
tencji oraz podporz✟dkowy-
wanie si☎ drugiemu cz✁owie-
kowi. Tymczasem grecki cza✞

sownik tapeino wskazuje, ✄e 
uni✄enie ma miejsce wtedy, 
kiedy cz✁owiek w pe✁ni polega 
na Bogu (jest Mu pos✁uszny) 
i odrzuca poleganie na sobie.

Jezus uni✄y✁ siebie, to znaczy 
podporz✟dkowa✁ si☎ ca✁kowi-
cie Ojcu, nie cz✁owiekowi. Po-
niewa✄ jednak wol✟ Ojca by✁o 
okaza✆ ludziom mi✁o✂✆ i zba-
wi✆ ich, Jezus uzna✁ to zadanie 
za priorytetowe. Porzuci✁ po-
sta✆ Boga, s✁u✄y✁ ludziom i po-

traktowa✁ ich ✄ycie za cenniej-
sze od swojego. W ten sposób 
dotar✁ do „punktu B”…

Mój punkt „B”

Pytanie o „punkt B” to pytanie 
o moment, do którego jestem 
w stanie by✆ pos✁uszny/
podporz✟dkowany Bogu. I nie 
chodzi tutaj o moment w cza✞

sie, konkretny rok ✄ycia, czy 
dzie✠ w kalendarzu. Chodzi 
raczej o to, do jakiego stopnia

mog☎ zdoby✆ si☎ na pos✁usze✠-
stwo. Jakie s✟ granice Twojego 
pos✁usze✠stwa? Czy s✟ jakie✂ 
sfery Twojego ✄ycia, w których 
mówisz: „Panie Bo✄e, tutaj ju✄ 
wymagasz zbyt wiele, ju✄ nie 
jestem w stanie by✆ Ci pos✁usz-
nym, rezygnuj☎. Od teraz za-
czynam polega✆ tylko na sobie. 
Podporz✟dkowuj☎ moje ✄ycie 
w✁asnym planom i pragnie-
niom”?  Jezus by✁ pos✁uszny a✄ 
do ✡mierci, a to znaczy, ☛e 

granica pos☞usze✌stwa le☛a☞a 

poza Jego ☛yciem. Innymi 

s ☞ o w y  c a ☞ e  ☛ y c i e 

podporz✍dkowa☞ Bogu i by☞ 

Mu pos☞uszny. Czy jeste✡my 

w stanie by✎ wzgl✏dem siebie 

takiego w☞a✡nie usposobienia?
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Rozwa�ania

✁aska wam  i pokój.

Albowiem ja przej✂✄em od 

Pana to, co wam przekaza☎

✄em, ✆e Pan Jezus tej nocy, 

której by✄ wydany, wzi✂✄ 
chleb, a podzi✝kowawszy, 

z✄ama✄ i rzek✄: Bierzcie, jedz-
cie, to jest cia✄o moje za was 

wydane; to czy✞cie na pa-
mi✂tk✝ moj✂. Podobnie i kie-

lich po wieczerzy, mówi✂c: 
Ten kielich to nowe przy☎

mierze we krwi mojej; to

czy✞cie, ilekro✟ pi✟ b✝dzie-

cie, na pami✂tk✝ moj✂. Albo-
wiem, ilekro✟ ten chleb jecie, 
a z kielicha tego pijecie,

✠mier✟ Pa✞sk✂ zwiastujecie, 
a✆ przyjdzie.

1 Kor 11, 23☎26

S✄owo i gest

Wielki Czwartek. Jezus po raz

ostatni przed swoj✡ ☛mierci✡
jest ze swoimi uczniami. Zasia☞

daj✡ do wieczerzy. ✌✡czy ich 
wspólnota sto✍u. Wyj✡tkowo☛✎ 
tej chwili nie polega jedynie na

tym, ✏e jest to ostatni wspólny 
posi✍ek, ale na ustanowionym 
przez Jezusa sakramencie.

Wielki Czwartek upami✑tnia 
ustanowienie Sakramentu O✍-
tarza.

Taka jest istota dzisiejszego

✒wi✓tecznego dnia. Istot✓ s✓ 
gesty i s✔owa, jakie wypowiada 
Jezus nad chlebem i winem:

„Wzi✓✔ chleb i pob✔ogos✔awi✔, 
✔ama✔ i dawa✔ im i rzek✔: Bierz-
cie, to jest cia✔o moje. Potem 
wzi✓✔ kielich, podzi✕kowa✔, da✔ 
im i pili z niego wszyscy. I rzek✔ 
im: To jest krew moja nowego

przymierza, która si✕ za wielu 
wylewa” (Mk 14, 22✖24).

Je☛li istota Wielkiego Czwartku 
tkwi w gestach i s✍owach Jezu-
sa, to jak zwiastowa✎ w Wielki 
Czwartek? Co mówi✎, aby nie 

Wielki

Czwartek

Ks. Bogus✗aw Cichy
Proboszcz Parafii E-A w Chorzowie
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Rozwa�ania

zaciemni✁ i nie zafa✂szowa✁ 
s✂ów  Jezusa? Co zrobi✁, aby 
nie przegada✁ sakramentu? 
Czy nie powinni✄my raczej 
poprzesta✁ na jego sprawowa-
niu z rozkazu Chrystusa

i uczestnictwie w dzi☎kczyn-
nej uczcie ze swoim Zbawicie✆

lem? Czy s✂owo mówione, 
zwiastowane nie powinno zo✆
sta✁ dzisiaj, w Wielki Czwar-
tek, zast✝pione s✂owem wi-
dzialnym, jakim jest w✂a✄nie 
sakrament? „To czy✞cie na

pami✝tk☎ moj✝” – mówi Jezus. 

Mamy ten sakrament sprawo✆

wa✁ i do niego przyst☎powa✁. 
Najwa✟niejsze jest bowiem 
nasze w nim uczestnictwo.

Najwa✟niejsze jest, aby✄my 
przyjmowali z dzi☎kczynie-
niem dary cia✂a i krwi Pa✞-
skiej. Dzisiejsze ✄wi☎to przy-
pomina nam, ✟e cia✂o Chrystu-
sa za nas si☎ daje i za nas wy-
lewa si☎ krew Pana na odpusz-
czenie grzechów, ✟e to dla nas 
dzieje si☎ zbawcza rzeczywi-
sto✄✁. Dzisiejsze ✄wi☎to przy-
pomina nam, ✟e nie powinni-
✄my opowiada✁ o sakramen-
cie, ale czerpa✁ z niego posile-
nie dla naszej wiary. Nie po✆
winni✄my skupia✁ si☎ na jego 
zrozumieniu, ale powinni✄my 
podda✁ si☎ jego zbawczemu 
dzia✂aniu.

Dzisiejsze ✄wi☎to jest dla nas 
napomnieniem, aby✄my jak 
najcz☎✄ciej przyst☎powali do 
Sto✂u Pa✞skiego, bo sam Chry-
stus mówi do nas i zach☎ca: 
„Bierzcie, jedzcie, to jest cia✂o 
moje za was wydane. Bierzcie

i pijcie z niego wszyscy. Ten

kielich to nowe przymierze we

krwi mojej”. 

Wi☎cej, sam Chrystus nam 
us✂uguje. To w Sakramencie 
O✂tarza mamy mo✟liwo✄✁ naj-
bli✟szej, najbardziej intymnej 
spo✂eczno✄ci z naszym Zbawi-
cielem. To w Sakramencie O✂-
tarza Bóg zawiera z nami 
przymierze. Jest to przymierze

krwi i cia✂a, a wi☎c przymierze 
jedno✄ci i uczestnictwa 
w dzi☎kczynnej uczcie zbawio-
nych.

Przymierze i testament

Bóg dopuszcza nas do siebie, 
bo oczyszczeni jeste✄my krwi✝ 
Baranka. To w Wieczerniku

rozpoczynaj✝ si☎ wydarzenia, 
które swoje apogeum osi✝gaj✝ 
na Golgocie. Podczas ostatniej

wieczerzy Jezus wskazuje

zdrajc☎. Judasz opuszcza spo-
✂eczno✄✁ sto✂u, aby dobi✁ targu 
z arcykap✂anami i uczonymi 
w Pi✄mie. Po wieczerzy Jezus 
modli si☎ w Ogrodzie Getse-
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mane, gdzie zostaje aresztowa✁
ny i opuszczony przez

uczniów. Od ostatniej wiecze-
rzy do ✂mierci Jezusa na krzy-
✄u dzieli nas jedynie kilkana-
✂cie godzin. Dlatego aposto☎ 
Pawe☎ pisze: „Ilekro✆ ten chleb 
jecie, a z kielicha tego pijecie,

✂mier✆ Pa✝sk✞ zwiastujecie, a✄ 
przyjdzie”.  Je✄eli nie u✂wiada-
miamy sobie zwi✞zku, jaki ist-
nieje pomi✟dzy sakramentem 
o☎tarza, a m✟k✞ i krzy✄ow✞ 
✂mierci✞ Jezusa, wtedy spo✄y-
wamy niegodnie. Innymi s☎o-
wy – je✄eli nie wierzymy, ✄e za 
nas cia☎o si✟ daje i za nas wyle-
wa si✟ krew na odpuszczenie 
grzechów, nie jeste✂my nale✄y-
cie przygotowani.

„To czy✝cie na pami✞tk✟ mo-
j✞”. W ustanowieniu sakra-
mentu O☎tarza zawi✞zane zo-
staje nowe przymierze Boga

z cz☎owiekiem. Jest ono przy-
piecz✟towane krwi✞ Chrystu-
sa. To przymierze jest nieroze✁
rwalne. W Eucharystii cz☎o-
wiek jednoczy si✟ z Chrystu-

sem, a Chrystus z cz☎owiekiem: 
„Kto spo✄ywa cia☎o moje i pije 
krew moj✞, mieszka we mnie, 
a ja w nim” (J 6,56). 

„I stworzy☎ Bóg cz☎owieka na 
obraz swój” (1 M✄ 1,27). Bóg 
jednocz✞c si✟ w sakramencie 
z cz☎owiekiem odradza nas, 
oczyszcza, stwarza na nowo.

Dzieje si✟ tak dlatego, ✄e w s☎o-
wach ustanowienia przyobie✁
cane nam zostaje odpuszcze✁
nie grzechów, ✄ycie i zbawie-
nie. A wi✟c nie ma ju✄ tego, co 
stare i grzeszne.

S☎owa ustanowienia s✞ rów-
nie✄ testamentem, wol✞ nasze-
go Zbawiciela, któr✞ wype☎nia✆ 
mamy po wszystkie czasy. Po

co nakrywa✆ do sto☎u, skoro 
nikt nie jest g☎odny? Po co 
sprawowa✆ sakrament, skoro 
nikt nie pragnie przymierza

z Bogiem? Dlatego nie pogar✁

dzajmy Bo✄ym przymierzem 
i nie odrzucajmy go, ale z wia✁

r✞ przyst✟pujmy do Sto☎u Pa✝-
skiego, bo wszystko ju✄ goto-
we. Amen.
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Doszli✁my do tego przekona-

nia, ✂e jeden za wszystkich 

umar✄; a zatem wszyscy umar-

li; umar✄ za wszystkich, aby ci, 

którzy ✂yj☎, ju✂ nie dla siebie 

samych ✂yli, lecz dla tego, któ-

ry za nich umar✄ i zosta✄ 
wzbudzony wed✄ug cia✄a […] 

Tak wi✆c, je✁li kto✁ jest 

w Chrystusie, nowym jest

stworzeniem; stare przemin✆-

✄o, oto wszystko sta✄o si✆ no-

we.

2 Kor 5, 14b✝17

Umi✞owani w Chrystusie!

Wielki Pi✟tek wbija si✠ w nasze 
beztroskie, duchowe ✡ycie jak 
cier☛. Jest to dla nas z jednej 
strony czas smutku i ✡a☞oby 
zwi✟zanej ze ✌mierci✟ Jezusa 
Chrystusa, a z drugiej strony

czas najbardziej wyrazistego

✌wiadectwa mi☞o✌ci Boga do
cz☞owieka. W Wielkim Pi✟tku 

nie chodzi o sensacj✠. Wielki 
Pi✟tek powinien by✍ dniem 
wyj✟tkowej ciszy i milczenia, 
dniem refleksji zwi✟zanej z t✟ 
jednorazow✟, doskona☞✟ i nie-
daj✟c✟ si✠ zmierzy✍ ofiar✟ Bo-
✡ego Syna na wzgórzu, poza 
murami miasta Jerozolimy.

W tym dniu stajemy w obliczu

wydarze☛, które wzbudzaj✟ 
w nas z☞o✌✍, w✌ciek☞o✌✍ ze 
wzgl✠du na niesprawiedliwo✌✍, 
w wyniku której Jezus zosta☞ 
skazany i poniós☞ niezawinion✟ 
kar✠. Budzi si✠ w nas oburze-
nie na tych, który przyczynili 
si✠ do Jego ✌mierci ✎ na Juda✎
sza, Pi☞ata, Kajfasza, jak rów-
nie✡ na zwyk☞ych ludzi, którzy 
wybrali Barabasza, a z których 
woli Jezus zosta☞ oddany w r✠-
ce katów. Czujemy bezradno✌✍, 
tak jak odczuwa☞a j✟ matka
Jezusa pod krzy✡em. Czujemy 

Wielki

Pi✏tek

Ks. Wojciech Froehlich

Proboszcz Parafii E-A w S✑upsku
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oburzenie na Piotra, który 
wbrew wcze✁niejszym zapew-
nieniom wypar✂ si✄ znajomo✁ci 
ze Zbawicielem. Jest nam z tym

ci✄☎ko i strasznie nas to przy-
gniata, bo mamy ✁wiadomo✁✆ 
w✂asnej bezsilno✁ci. Chcieliby✝
✞my wykrzycze✟: Nie! Nie zga✠
dzam si✡! ale nasz g☛os nie jest 
s☛yszalny (nikt nie s☛yszy na-
szego g☛osu) i wszystko toczy 
si☞ dalej swoim torem. To jest 
jedna strona naszych odczu✟, 
ta bardzo emocjonalna. Z dru✝

giej strony jeste✞my ✞wiadomi 
tego, ✌e te wydarzenia nie mo-
g☛y nie mie✟ miejsca. Bez Gol-
goty nie by☛oby zmartwych-
wstania! St✍d pojawia si☞ uczu-
cie wdzi☞czno✞ci Bogu za mi-
☛o✞✟ objawion✍ w ofierze Chry-
stusa.

Postacie, które przywo✂ali✁my, 
a które (Przywo✂ane postacie) 
nie wykaza✂y si✄ postaw✎ god-
n✎ ucznia Jezusa,(a przecie☎ 
one) obrazuj✎ nasze codzienne 
zachowania wobec Boga. Cz✄-
sto nie jeste✁my w niczym lep-
si od tych, którzy wo✂ali: 
Ukrzy✏uj Go! A jednak Bóg de-
cyduje si✄ na krok, który ma na 
celu uratowanie cz✂owieka. 

Chrystus przez ✁mier✆ na krzy-
☎u sta✂ si✄ nie tylko znakiem 

pojednania z Bogiem ale sam

sta✂ si✄ pojednaniem. Przez 
wiar✄ w Chrystusa, jako ocze-
kiwanego Mesjasza, Zbawicie✑

la, ka☎dy cz✂owiek mo☎e do-
✁wiadczy✆ pojednania z Bo-
giem i sta✆ si✄ zupe✂nie kim✁ 
nowym, odnowionym ducho✑

wo. Dzi✄ki Chrystusowi staje-
my si✄ lud✒mi patrz✎cymi 
o wiele dalej ni☎ przed spotka-
niem z Chrystusem. Patrz✎c na 
☎ycie przez ✁mier✆ Chrystusa 
uzyskuje ono o wiele wi✄cej 
barw, bo ta ✁mier✆ staje si✄ 
kluczem do nowego ☎ycia, do 
którego bram✎ wej✁ciow✎ jest 
Zmartwychwstanie.

Umi✂owani! Gromadz✎c si✄ 
wokó✂ krzy☎a chrystusowego 
dajemy ✁wiadectwo temu, ☎e 
przyjmujemy to Bo☎e pojedna-
nie. To jest w✂a✁nie sens 
✁mierci Chrystusa, ☎e (✑) Ten
który by✂ bezgrzeszny, przyj✎✂ 
na siebie ca✂y ci✄☎ar ludzkich 
win i poniós✂ je na krzy☎. Dzi✄-
ki temu my razem z Jego

✁mierci✎ umarli✁my dla grze-
chu ale te☎ razem z Nim zmar-
twychwstaniemy do nowego

☎ycia. Amen.   
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Gdy✁ i Chrystus raz za grze-
chy cierpia✂, sprawiedliwy za 

niesprawiedliwych, aby was

przywie✄☎ do Boga; w ciele 

wprawdzie poniós✂ ✄mier☎, 
lecz w duchu zosta✂ przywró-

cony ✁yciu. W nim te✁ po-
szed✂ i zwiastowa✂ duchom 

b✆d✝cym w wi✆zieniu, Które 
niegdy✄ by✂y niepos✂uszne, 

gdy Bóg cierpliwie czeka✂ za 
dni Noego, kiedy budowano

ark✆, w której tylko niewielu, 
to jest osiem dusz, ocala✂o 

przez wod✆. Ona jest obra-
zem chrztu, który teraz i was 
zbawia, a jest nie pozbyciem

si✆ cielesnego brudu, lecz 
pro✄b✝ do Boga o dobre su-

mienie przez zmartwych✞

wstanie Jezusa Chrystusa,

Który wst✝pi✂ na niebiosa, 
siedzi na prawicy Bo✁ej, 

a poddani mu s✝ anio✂owie 
i zwierzchno✄ci, i moce. 

1P 3,18✞22

Wielka Sobota, dzie✟ o tyle 
szczególny, ✠e czasem nie bar-
dzo wiemy co z nim zrobi✡. To 
taki dzie✟ pomi☛dzy. Pomi☛dzy 
tragedi☞, która rozegra✌a si☛ na 
Golgocie, do której to tragedii 
si☛ przyczynili✍my, a niedziel-
nym porankiem, pe✌nym chwa-
✌y i niedowierzania, przez któ-
re pocz☞tkowo nie✍mia✌o prze-
bijaj☞ si☛ rado✍✡ i nadzieja. To
sobotnie rozdarcie pomi☛dzy 
tym, co cielesne, bo przecie✠ 
cia✌o Mistrza zosta✌o pochowa-
ne, a tym co duchowe, tym w co

wierzymy i co kiedy✍ stanie si☛ 
rzeczywisto✍ci☞. Dzisiejszy 
tekst mówi o cierpieniu, ale
równie✠ o celu, dla  którego 
wszystko to si☛ sta✌o. Mo✠emy 
w Piotrowych s✌owach zoba-
czy✡ ogrom Bo✠ej cierpliwo✍ci 
i troski. Jak czytamy, Bóg cze-
ka✌ cierpliwie, kiedy budowano 
ark☛. Ta cierpliwo✍✡ by✌a prze-
cie✠ zwi☞zana nie z oczekiwa-
niem na upust gniewu, ale

Wielka

Sobota

Ks. Bogdan Wawrzeczko

Proboszcz Parafii E-A w W✎growie
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z dawaniem czasu tym, w✁ród 
których ✂y✄ Noe, czasu na re-
fleksj☎, czasu  na zmian☎, czasu 
na nawrócenie. Ale równie✂ 
czasu dla budowniczych, ✂eby 
byli w stanie przygotowa✆ ra-
tunek dla siebie i swoich bli✝

skich. Bo✂a troska jest widocz-
na równie✂ w tym, co dla nas 
mo✂e brzmie✆ zagadkowo. Oto 
bowiem Jezus jest przedsta✝

wiany jako zwiastuj✞cy kiedy✁ 
niepos✄usznym duchom b☎d✞-
cym w wi☎zieniu. Dla nas spra-
wa cz☎sto wygl✞da w sposób 
nast☎puj✞cy: kto✁ wiedzia✄ co 
robi, napyta✄ sobie biedy, teraz 
musi „wypi✆ piwo, które nawa-
rzy✄”. A Bóg w Chrystusie przy-
chodzi do tych, którzy byli nie-
pos✄uszni i dlatego stali si☎ 
wi☎✟niami. Jego mi✄o✁✆ si☎ga 
poza grób. W wyznaniu wiary 
mówimy o Jezusie, ✂e zst✞pi✄ 
do piekie✄. Oznacza to sytuacj☎, 
w której Chrystus pojawia si☎ 
w szeolu – krainie umar✄ych, 
po to, ✂eby tam przynie✁✆ do-

br✞ nowin☎.  Kraina umar✄ych, 
to w naszych wyobra✂eniach 
miejsce, gdzie nie ma ju✂ na-
dziei, gdzie wszystko jest ju✂ 
dokonane. Zastanawiam si☎, na 
ile jej odbicie jest cz☎✁ci✞ na-
szej rzeczywisto✁ci. Przecie✂ 
dzisiejszy dzie✠ to czas tu✂ po 
pogrzebie. Dla najbli✂szych 
Mistrza „wszystko ju✂ si☎ do-
kona✄o”. Marzenia, wizje, plany 
leg✄y nieodwracalnie w gru-
zach. Ale ten, któremu poddani 
s✞ anio✄owie, przychodzi do 
nas, ✂eby przynie✁✆ nadziej☎, 
pokój, rado✁✆. Pomimo bólu 
i na przekór temu, w co mogli-
by✁my popa✁✆, pomimo ca✄ego 
naszego brudu, ✂alu, proble-
mów z percepcj✞ rzeczywisto-
✁ci, w której si☎ znale✟li✁my. 
Mam wi☎c prawo do pro✁by 
o to, aby Ten, który swoje ✂y-
cie odda✄ za mnie, przyszed✄ 
i do mnie w mojej krainie

umar✄ych i przyniós✄ mi ewan-
geli☎. Amen.
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A przypominam wam, bracia,

ewangeli✁, któr✂ wam zwia-

stowa✄em, któr✂ te☎ przyj✁li-

✆cie i w której trwacie, i przez 

któr✂ zbawieni jeste✆cie, je✆li 
j✂ tylko zachowujecie tak, jak 

wam j✂ zwiastowa✄em, chyba 
☎e nadaremnie uwierzyli✆cie. 

Najpierw bowiem poda✄em 
wam to, co i ja przej✂✄em, ☎e 

Chrystus umar✄ za grzechy 
nasze wed✄ug Pism i ☎e zosta✄ 

pogrzebany, i ☎e dnia trzecie-
go zosta✄ z martwych wzbu-

dzony wed✄ug Pism, i ☎e uka-

za✄ si✁ Kefasowi, potem dwu-
nastu; Potem ukaza✄ si✁ wi✁-

cej ni☎ pi✁ciuset braciom na-
raz, z których wi✁kszo✆✝ do-

tychczas ☎yje, niektórzy za✆ 
zasn✁li; 7Potem ukaza✄ si✁ 

Jakubowi, nast✁pnie wszyst-
kim aposto✄om; A w ko✞cu po 

wszystkich ukaza✄ si✁ i mnie 
jako poronionemu p✄odowi. 

Ja bowiem jestem najmniej✟
szym z aposto✄ów i nie jestem 

godzien nazywa✝ si✁ aposto-

✄em, gdy☎ prze✆ladowa✄em 
Ko✆ció✄ Bo☎y. Ale z ✠aski Boga 

jestem tym, czym jestem,

a ✠aska jego okazana mi nie 

by✠a daremna, lecz daleko 
wi✡cej ni☛ oni wszyscy praco-

wa✠em, wszak☛e nie ja, lecz 

✠aska Bo☛a, która jest ze mn☞. 

Czy wi✡c ja, czy oni, to samo 
opowiadamy, i tak uwierzyli✌

✍cie.

1 Kor 15,1✟11

S✎owa „credo, quia absur-
dum” (wierz✏, poniewa✑ to ab-
surd) przypisuje si✏ Tertulia-
nowi, który przyj✒✎ chrze✓ci-
ja✔stwo ok 190 r. naszej ery. 
Tertulian by✎ apologet✒, czyli 
obro✔c✒ dogmatów chrze✓ci-
ja✔skich. „Wierz✏, poniewa✑ to 
absurd”: te s✎owa dobrze pasu-
j✒ do naszej chrze✓cija✔skiej 
codzienno✓ci. Coraz cz✏✓ciej 
zadawane s✒ pytania odnosz✒-
ce si✏ do zmartwychwstania 
Chrystusa. Czy zmartwych✕

wstanie dokona✎o si✏ rzeczy-

Wielkanoc

Ks. Sebastian Olencki

Proboszcz –Administrator

Parafii E-A w Wo✖czynie
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wi✁cie? Czy nie by✂o ono mi-
styfikacj✄? Prosz☎ o jakikol-
wiek dowód, ✆e to prawda! 
Oczywi✁cie ka✆dy ma prawo 
o to zapyta✝. Dzisiejszy ✁wiat 
coraz cz☎✁ciej ✆✄da dowodów 
na wszystko. Jak pisa✂ Erich 
Fromm w swojej ksi✄✆ce Zapo✞
mniany J✟zyk: „zak✂adamy, ✆e 
wszystko jest wiadome – je✁li 
nie nam samym, to jakiemu✁ 
specjali✁cie, którego obowi✄z-
kiem jest wiedzie✝ to, czego 
my nie wiemy. Umiej☎tno✁✝ 
udzielania w✂a✁ciwych odpo-
wiedzi wydaje si☎ najwa✆niej-
sza, zdolno✁✝ zadawania w✂a-
✁ciwych pyta✠ uznawana jest 
za nieistotn✄”. Uznajemy, ✆e 
Aposto✂ Pawe✂ by✂ specjalist✄ 
w sprawach Ewangelii i g✂o-
szenia zmartwychwstania. Jed✡

nak nie odpowiedzia✂ zadowa-
laj✄co ze wspó✂czesnej per-
spektywy na zagadnienie

Zmartwychwstania. Nie ma

w jego wypowiedzi „dowodu”. 
Pawe✂ napisa✂, ✆e przyj✄✂ to co 
zosta✂o mu podane „✆e Chry-
stus umar✂ za nasze grzechy 
wed✂ug Pisma. I ✆e zosta✂ po-
grzebany, i ✆e dnia trzeciego 
zosta✂ z martwych wzbudzony 
wed✂ug Pism” (1 Kor 15,3✡4).

Ka✆dego dnia wierzymy i za-
k✂adamy. Ogl✄daj✄c telewizj☎, 
s✂uchaj✄c radia, rozmawiaj✄c 

z drugim cz✂owiekiem mimo-
wolnie wierzymy lub nie. To

nam nie sprawia problemu.

Czujemy, ✆e nasza cywilizacja 
przewy✆sza pozosta✂e pokole-
nia. ☛e nasza technika i odkry-
cia udowodni✄ wszystko i s✄ 
wyznacznikiem prawdy. Z dru✡

giej strony ta sama wiedza

i nauka nieustannie bombar✡

duje nas przes✄dami, manipu-
lacj✄ spo✂eczn✄, k✂amstwami, 
które staj✄ si☎ dla nas wy-
znacznikami najnowszych od✡

kry✝. Wierzymy! 

Zatem warto powtórzy✝ za 
Aposto✂em Paw✂em: „Je✁li 
Chrystus nie zosta✂ wzbudzo-
ny, tedy i kazanie nasze da✡

remne, daremna te✆ wiara wa-
sza” (1 Kor 15,14). 

Dlaczego Chrystus zmartwych✡

wsta✂? By ✁mier✝ zosta✂a znisz-
czona. Po to by rado✁✝ nasza 
by✂a pe✂na. Zmartwychwstania 
nie ma bez Wielkiego Pi✄tku, 
w którym to dokona✂o si☎ zwy-
ci☎stwo nad ✁mierci✄. S✂usznie 
stwierdza Pawe✂, ✆e je✁li po-
k✂adamy nadziej☎ tylko w tym 
✆yciu, jeste✁my ze wszystkich 
ludzi najbardziej po✆a✂owania 
godni. Niech Zmartwychwsta✂y 
Chrystus b☎dzie dla nas nie 
tylko historycznym wydarze✡
niem, lecz dzisiejszym zdumie✡
niem. Amen.
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do domu brata, aby przygoto�

wa✁ mu posi✂ek. O czym mog✂a 
my✄le✁ Tamar id☎c do domu 
brata, czy wyczuwa✂a podst✆p? 
A mo✝e naprawd✆ uwierzy✂a, ✝e 
Amnon jest chory?

Kiedy wesz✂a do domu, króle-
wicz le✝a✂ na swoim ✂ó✝ku. Wy-
robi✂a ciasto i upiek✂a placuszki. 
Gotowy posi✂ek po✂o✝y✂a przed 
bratem, lecz on nie chcia✂ je✄✁. 
Amnon kaza✂ wszystkim opu-
✄ci✁ komnat✆. Tamar zosta✂a 
sam na sam z bratem, który bar-
dzo jej pragn☎✂. Do tej pory ota-
czaj☎ca ich s✂u✝ba mog✂a dawa✁ 
jej pewne poczucie bezpiecze✞-
stwa. A mo✝e Tamar niczego si✆ 
nie domy✄la✂a? W ko✞cu Amnon 
by✂ jej bratem. Pewnie nieraz 
siadali w gronie rodze✞stwa, 
wspólnie si✆ bawili i ✝artowali. 
Czy mog✂a przypuszcza✁, ✝e jej 
brat planuje j☎ skrzywdzi✁? 

Amnon poprosi✂ Tamar aby za-
nios✂a potraw✆ do komnaty i go 
nakarmi✂a. Kiedy dziewczyna 
podawa✂a mu posi✂ek, pochwy-
ci✂ j☎ w obj✆cia i tak jej powie-
dzia✂: Cho✟ do mnie i oddaj mi 

si✠ siostro! (II Sm 13,11). Tamar

zacz✆✂a walczy✁ i broni✁ si✆: Nie
bracie mój, nie zha✡b mnie! –

Wo✂a✂a – tak si✠ nie robi w Izra-

elu, nie pope☛niaj takiego beze-

ce✡stwa! Co do mnie, to dok☞d 

mia☛abym pój✌✟ z moj☞ ha✡b☞? 

A co do ciebie to b✠dziesz jak 

jeden z nikczemników (II Sm

11,12�13). Amnon nie chcia✂ 
s✂ucha✁ argumentów siostry. 
Zgwa✂ci✂ j☎ i tym samym zha✞-
bi✂, gdy✝ z ni☎ obcowa✂. Dzi✄ 
w✄ród m✂odzie✝y bycie dziewi-
c☎ nie ma tak wielkiej warto✄ci 
jak by✂o to kiedy✄. Niestety 
mo✝na si✆ nawet spotka✁ z tym,
✝e bycie dziewic☎ jest proble-
mem. Lecz wed✂ug Bo✝ych za-
sad dziewictwo jest wielkim

skarbem, który kobieta mo✝e 
podarowa✁ tylko jednemu m✆✝-
czy✍nie, a tym m✆✝czyzn☎ powi-
nien by✁ jej m☎✝. W V M✝ 22,21 
czytamy, ✝e je✝eli w dniu ✄lubu 
okaza✂o by si✆, ✝e panna m✂oda 
nie jest dziewic☎ to mieszka✞cy 
miasta mieli prawo wyprowa�

dzi✁ j☎ poza bram✆ miasta i uka-
mienowa✁, za to, ✝e dopu✄ci✂a 
si✆ haniebnego czynu w Izraelu. 
Amnon obcuj☎c z Tamar doko-
na✂ wielkiego bezece✞stwa. Po 
pierwsze zgwa✂ci✂ Tamar odbie-
raj☎c jej dziewictwo, po drugie 
zrobi✂ to b✆d☎c jej bratem. 

Dumny, pewny siebie Amnon

wzi☎✂ to, czego pragn☎✂, nato-
miast Tamar straci✂a wszystko. 
M✂ody ksi☎✝✆, po swoich doko-
naniach znienawidzi✂ siostr✆ 
i kaza✂ jej odej✄✁, na co Tamar 
zacz✆✂a broni✁ si✆ dalej: Nie tak

Kobiety w Biblii
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mój bracie – mówi�a – gdy✁ czy-

ni✂c to pope✄niasz jeszcze wi☎k-

sz✂ niegodziwo✆✝ ni✁ to, co zro-

bi✄e✆ do tej pory (II Sm 13,16).

Co takiego wed�ug Bo✞ego Pra-
wa Amnon by� winny Tamar? 
W III M✞ 22,16✟17 czytamy, ✞e 
m✠✞czyzna, który pochwyci 
dziewic✠ i z ni✡ obcuje powi-
nien j✡ po☛lubi☞, lub je☛li ojciec 
nie wyda zgody na ☛lub, ma za-
p�aci☞ ojcu tyle srebra ile wyno-
si op�ata ☛lubna za dziewic✠. 
Tak wi✠c Amnon albo powinien 
poj✡☞ Tamar za ✞on✠, albo za-
p�aci☞ za jej zha✌bienie. Bior✡c 
pod uwag✠, ✞e byli rodze✌-
stwem w gr✠ wchodzi�a zap�ata. 
M�ody nast✠pca tronu nie mia� 
ochoty zrobi☞ ani jednego, ani 
drugiego. Wygoni� swoj✡ ofiar✠ 
i zaryglowa� za ni✡ drzwi.

Tamar posypa�a g�ow✠ popio-
�em, rozdar�a swoj✡ sukni✠, po-
�o✞y�a r✠ce na g�owie i g�o☛no 
p�aka�a. To co zrobi�a by�o tra-
dycyjnym sposobem w jaki

w Izraelu okazywa�o si✠ olbrzy-
mi bunt przeciwko z�amaniu 
Bo✞ego Prawa. Proszono tak 
Boga o lito☛☞ i zmi�owanie, 
o �ask✠ i mi�osierdzie. Kiedy 
dziewczyna wraca�a pogr✡✞ona 
w swoim cierpieniu, wyszed� na 
jej spotkanie Absalom. Kaza� 
siostrze i☛☞ do domu i nie mó-
wi☞ o tym co si✠ sta�o. Absalom 

pozornie spraw✠ uciszy�, ale jak 
czytamy w II Sm 13,32 tego

dnia postanowi� zabi☞ swojego 
brata.

Kiedy król Dawid dowiedzia� 
si✠ co zrobi� Amnon, bardzo si✠ 
zdenerwowa�, ale nic mu nie 
zrobi�, bo jak czytamy, bardzo 
go mi�owa�. Dawid nie chcia� 
ukara☞ pierworodnego syna 
i niestety go straci�. Dwa lata po 
tych wydarzeniach Absalom

zamordowa� Amnona, a pó✍niej 
zbuntowa� si✠ zbrojnie przeciw-
ko ojcu. Mszcz✡c si✠ za zha✌bie-
nie siostry wype�nia kar✠,  jak✡ 
prorok Natan przepowiedzia� 
Dawidowi za grzech z Batszeb✡.

Czego ta historia nas uczy?

Po✞✡danie jest czym☛ nad czym 
powinni☛my panowa☞, gdy✞ 
w przeciwnym razie mo✞e pro-
wadzi☞ do bardzo trudnych, bo-
lesnych i nieodwracalnych kon✟

sekwencji.

Mi�o☛☞ do dzieci nie polega na 
nie stosowaniu kary za z�e po-
st✠powanie; Bóg który jest mi-
�o☛ci✡ wychowuj✡c nas karci 
i smaga. Gdyby Dawid odpo✟

wiednio ukara� Amnona, to 
mo✞liwe, ✞e Absalom by si✠ na 
nim nie m☛ci� i go nie zabi�.  
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„Albowiem ja przej�✁em od 
Pana to, co wam przekaza✂

✁em, ✄e Pan Jezus tej nocy, 
której by✁ wydany, wzi�✁ 

chleb, a podzi☎kowawszy, 
z✁ama✁ i rzek✁: Bierzcie, jedz-

cie, to jest cia✁o moje za was 
wydane; to czy✆cie na pa-

mi�tk☎ moj�. Podobnie i kie-
lich po wieczerzy, mówi�c: 

Ten kielich to nowe przymie✂

rze we krwi mojej; to czy✆-

cie, ilekro✝ pi✝ b☎dziecie, na 
pami�tk☎ moj�. Albowiem 

ilekro✝ ten chleb jecie, 
a z kielicha tego pijecie,

✞mier✝ Pa✆sk� zwiastujecie, 

a✄ przyjdzie” 

1 Kor 11,23✂26

Te s✟owa wszyscy dobrze zna-
my, poniewa✠ s✟yszymy je 
w ko✡ciele podczas Wieczerzy 
Pa☛skiej. Opis ustanowienia 
Eucharystii ma przypomnie☞, 

czym jest dla spo✟eczno✡ci 
chrze✡cijan sprawowanie litur-
gii eucharystycznej i w jakim

usposobieniu nale✠y w niej 
uczestniczy☞. Ciekawe i wa✠ne 
uwagi na ten temat znajdujemy

w interesuj✌cym komentarzu 
do Pierwszego Listu do Koryn✍

tian w t✟umaczeniu Biblii Po-
zna☛skiej; jego autorem jest 
t✟umacz tekstu Listu, ks. Janusz 
Czerski. Zwraca on uwag✎ na 
fakt, ✠e opis ustanowienia Wie-
czerzy Pa☛skiej zosta✟ przeka-
zany w pi✎ciu miejscach Nowe-
go Testamentu, w trzech

Ewangeliach synoptycznych,

w Ewangelii Janowej

i w Pierwszym Li✡cie do Ko-
ryntian. Chronologicznie naj✍
starszy, bo najwcze✡niej zapi-
sany, jest w✟a✡nie tekst z jede-
nastego rozdzia✟u Pierwszego 
Listu do Koryntian. Dla tych,

którzy lubi✌ sprawdza☞ teksty 
biblijne, podaj✎ pozosta✟e miej-

Od Genesis do Apokalipsy:

Listy do Koryntian
cz. 22

Ks. Andrzej Komraus

Od Genesis do Apokalipsy
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sca: Mk 14,22�24, Mt 26:26�28,

✁k 22,19�20 i J 6,51, przy czym
ten ostatni opis nie jest bezpo�

✂rednio zwi✄zany z Ostatni✄ 
Wieczerz✄. Wed☎ug relacji Apo-
sto☎a Paw☎a, Chrystus ustano-
wi☎ Eucharysti✆ „tej nocy, któ-
rej by☎ wydany”. Poniewa✝ 
okre✂lenie „by☎ wydany” w tym 
kontek✂cie znaczy „cierpia☎”, 
„ofiarowa☎ si✆”, wida✞ wi✆c wy-
ra✟nie, ✝e s☎owa te zosta☎y wy-
powiedziane w perspektywie

m✆ki Pa✠skiej. Przed ☎amaniem 
chleba Jezus odmówi☎ modli-
tw✆ dzi✆kczynn✄. Zwró✞my 
uwag✆, ✝e eucharystia znaczy

dzi✡kczynienie. Jak pisze ks.

Czerski, w Starym Testamencie

eucharystia wyra✝a ide✆ dzi✆k-
czynienia, a nast✆pnie uwiel-
biania Boga przez uroczyste

wys☎awianie Jego dzie☎a stwo-
rzenia oraz interwencji dla do�

bra narodu wybranego. Okre�

✂lenie to wyst✆puje w opisie 
Paw☎a i ✁ukasza przed ☎ama-
niem chleba, u Marka i Mate�

usza przed podaniem kielicha

z winem.

Podczas uczt izraelskich na

pocz✄tku g☎ównego posi☎ku 
odmawiaj✄cy modlitwy przy 
stole bra☎ do r✆ki chleb, odma-
wia☎ modlitw✆, ☎ama☎ go i roz-
dawa☎ obecnym. Na obszarze 
palesty✠skim by☎a to najwa✝-

niejsza czynno✂✞. ✁amany 
chleb traktowano jako g☎ówne 
danie, którego nigdy nie mog☎o 
zabrakn✄✞, cho✞by w skrajnych 
sytuacjach by☎a to cz✄stka chle-
ba tak niewielka, jak owoc

oliwki.

Zauwa✝my, ✝e w s☎owach wy-
mawianych nad chlebem i wi�
nem Jezus identyfikuje chleb ze

swoim cia☎em, a wino ze swoj✄ 
krwi✄. Z literackiego punktu 
widzenia nie jest to porówna-
nie, bo wówczas s☎owa te 
brzmia☎yby: „to jest podobne 
do mojego cia☎a” albo: „to jest 
podobne do mojej krwi”. Nie 
jest to te✝ metafora, poniewa✝ 
metafora musi by✞ znana i zro-
zumia☎a. Co wi✆cej, gdyby to 
by☎a metafora, to by☎aby nie-
zwykle trudna, jako ✝e kra✠co-
wo sprzeczna z mentalno✂ci✄ 
semick✄, dla której spo✝ywanie 
krwi by☎o nie tylko odra✝aj✄ce, 
ale i zabronione, o czym wiemy

chocia✝by z 1 M✝ 9,3n, 3 M✝ 
17,10�14, a równie✝ z Dz 15,29. 
Nie mo✝na te✝ znale✟✞ ✝adnych 
analogii do wypowiedzianych

podczas Ostatniej Wieczerzy

s☎ów Jezusa ani w ✂rodowisku 
helle✠skim, ani judaistycznym. 
Tak wi✆c s✄ one zdecydowanie 
oryginalne i mog✄ pochodzi✞ 
tylko od samego Jezusa.

Od Genesis do Apokalipsy
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W poj�ciach semickich „cia✁o” 
i „krew” oznaczaj✂ ✄yw✂, kon-
kretn✂ osob�, przy czym termin 
„cia✁o” uwydatnia naturaln✂, 
cielesn✂ egzystencj� cz✁owieka, 
a termin „krew” – jego ✄ycie, co 
wynika chocia✄by z takich tek-
stów Pisma ☎w., jak 3 M✄ 
17,11.14, 5 M✄ 12,23.

Nakaz: „To czy✆cie na pami✝tk✞ 

moj✝” mo✄e kojarzy✟ si� ze zna-
nym nam z 2 M✄ 12,14 naka-
zem powtarzania ofiary baran✠

ka paschalnego. Tu chodzi jed✠

nak nie tyle o powtarzanie

ostatniej wieczerzy, ale

o uobecnianie ofiary Jezusa

i Jego ✡mierci. 

„Jezus chcia☛ t✞ swoj✝ Wieczerz✞ 

obchodzi☞ nie tylko z pierwszy-

mi uczniami i podzieli☞ si✞ swoj✝ 

mi☛o✌ci✝ nie tylko z ich ma☛ym 

kr✞giem – pisze Werner de Bo✠
or. – Patrzy☛ w przysz☛o✌☞ na 

zbór wszystkich czasów i dlate-

go zarz✝dzi☛: ‘To czy✆cie na pa-

mi✝tk✞ moj✝’. (…) Zaiste, zbór 

zawsze potrzebuje, aby jego

stan zguby i wielki, zbawczy

czyn Pana sta☛ mu zawsze ✍ywo 

przed oczami. (…) Gdy zbór 

przyjmuje w z☛amanym chlebie 

cia☛o swego Pana i spo✍ywa je, 

wspomina przez to ca☛✝ histori✞ 

zbawienia Bo✍ego w Chrystusie. 

To ‘wspominanie’ dokonuje si✞ 

nie tylko w my✌lach, lecz w dzia-

☛aniach, w rzeczywistym otrzy-

mywaniu. Pawe☛ by☛ w ka✍dym 

razie przekonany o realnym

uczestniczeniu w ciele Pana, tak

jak widzieli✌my to ju✍ w 10,16. 

(…) Wyra✎niej ni✍ w zwi✝zku 

z chlebem mówi Jezus o znacze-

niu zbawczym tego daru: ‘ten 

kielich to Nowe Przymierze we

krwi mojej’. W kielichu, wed☛ug 

s☛ów Jezusa, jest nie wino, lecz 

jest On ‘Nowym Przymierzem’, 

które mo✍e by☞ zawarte tylko 

‘w krwi Jezusa’, przez Jego krew. 

Kto otrzymuje ten kielich i pije

z niego, przyjmuje nie jak✝✌ nie-

bia✆ska materi✞, lecz udzia☛ 

w Nowym Przymierzu. Bóg obie-

ca☛ je przez proroka Jeremiasza 

(Jr 31,31✏34). Teraz wykonuje je

w Jezusie. Wykonanie to nie jest

rzecz✝ ☛atw✝ i nie polega na 

podj1)✞ciu decyzji. Obiecane 

w Nowym Przymierzu i koniecz✏

ne w nim przebaczenie mo✍e 

sta☞ si✞ rzeczywisto✌ci✝ dopiero 

wtedy, gdy ca☛y grzech zostanie 

zdj✞ty i poniesiony przez Tego 

niesplamionego, ✌wi✞tego Ba-

ranka Bo✍ego (J 1,29). Zawarcie 

tego przymierza mog☛o si✞ wi✞c 

dokona☞ tylko przez krew 

i kosztowa☛o wysok✝ cen✞ 

✌mierci Syna Bo✍ego. O tym 

przypomina ka✍da Wieczerza 

Pa✆ska.”

Od Genesis do Apokalipsy
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Ks. Edward Szymanek, zwraca�

j✁c uwag✂ na s✄owa o Nowym 
Przymierzu (w. 25) stwierdza,

☎e mog✁ by✆ one zapowiedzi✁ 
wielkiej dyskusji i bogatych

wywodów Paw✄a o przemini✂-
ciu przymierza synaickiego

i zwi✁zanego z nim Prawa oraz 
o wype✄nieniu si✂ w Chrystusie 
obietnic danych Abrahamowi,

o czym tak wiele mo☎na wyczy-
ta✆ w Listach do Galacjan i do 
Rzymian. Chrystus, ustanawia�

j✁c dzi✂ki swemu pos✄usze✝-
stwu wobec Ojca Nowe Przy�

mierze, opar✄ je na wierze – jak
by✄o w przymierzu z Abraha-
mem. Przymierze zawarte mi✂-
dzy Bogiem a patriarch✁ zobo-
wi✁zywa✄o do wierno✞ci: Bóg 
zobowi✁zywa✄ si✂ do spe✄nienia 
w✄asnych obietnic, Abraham 
za✞ zobowi✁zany by✄ zawierzy✆ 
Bogu. Dzi✂ki temu zawierzeniu 
sta✄ si✂ ojcem wielu narodów 
(1 M☎ 17,5, por. Rz 4,17), a No-
we Przymierze ustanowione

przez Chrystusa w✄✁cza✄o tych, 
którzy Mu zawierzyli, w potom-
stwo Abrahama. Gdy wi✂c Pa-
we✄ przypomina✄ chrze✞cija-
nom korynckim s✄owa i czyn-
no✞ci Chrystusa z Ostatniej 
Wieczerzy, chcia✄, by je odczy-
tali w ✄✁czno✞ci z wymogami 
wiary. Nowe Przymierze, które 
dokona✄o si✂ dzi✂ki ✞mierci 
Zbawiciela, wymaga bowiem

postawy wiary. Na t✂ postaw✂

wskazuj✁ równie☎ s✄owa o g✄o-
szeniu ‘✞mierci Pana’ (w. 26).
Koryntianie, sprawuj✁c Eucha-
rysti✂, ✞wi✂c✁ pami✂✆ (w. 25), 
czyli uobecniaj✁ zaistnia✄e 
przed dawnymi czasy wydarze�

nie, w✄✁czaj✁ si✂ w nie, i dzi✂ki 
temu prze☎ywaj✁ je na nowo 
i przyjmuj✁ jego owoce. Prze☎y-
waj✁ wi✂c m✂k✂ Jezusa, korygu-
j✁c swe ☎ycie, g✄osz✁c zarazem 
zbawczy owoc cierpie✝ Chry-
stusa, jak równie☎ Jego zwyci✂-
stwo poprzez zmartwychwsta�

nie. To uobecnienie, dokonuj✁-
ce si✂ podczas Wieczerzy Pa✝-
skiej, b✂dzie si✂ dzia✄o a☎ do 
ko✝ca ✞wiata, a☎ do Powtórne-
go Przyj✞cia Pa✝skiego.

„Przeto, ktokolwiek by jad✟ 

chleb i pi✟ z kielicha Pa✠skiego 

niegodnie, winien b✡dzie cia✟a 

i krwi Pa✠skiej. Niech☛e wi✡c 

cz✟owiek samego siebie do-

☞wiadcza i tak niech je z chleba 

tego i z kielicha tego pije. Albo✌

wiem kto je i pije niegodnie, nie

rozró☛niaj✍c cia✟a Pa✠skiego, 

s✍d w✟asny je i pije. Dlatego jest 

mi✡dzy wami wielu chorych 

i s✟abych, a niema✟o zasn✡✟o. Bo 

gdyby☞my sami siebie os✍dzali, 

nie podlegaliby☞my s✍dowi. Gdy 

za☞ jeste☞my s✍dzeni przez Pa-

na, znaczy to, ☛e nas wychowuje, 

aby☞my wraz ze ☞wiatem nie 

Od Genesis do Apokalipsy
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zostali pot�pieni. A tak, bracia 

moi, gdy si� schodzicie, aby je✁✂, 

czekajcie jedni na drugich.

A je✁li kto g✄odny, niech je 

w domu, aby✁cie si� na s☎d nie 

schodzili. A zarz☎dzenie co do 

pozosta✄ych spraw wydam, gdy 

przyjd�” (1 Kor 11,27✆34).

Wydaje mi si✝, ✞e dobrze b✝-
dzie, je✟li przy okazji omawia-
nia tego fragmentu Pierwszego

Listu do Koryntian poznamy

zdanie ks. dr. Marcina Lutra.

Pisze on, co nast✝puje, a jego 
s✠owa cytujemy za znakomi-
tym przek✠adem ks. bp. An-
drzeja Wantu✠y: „Czym✡e jest 

tedy sakrament o✄tarza? Odpo-

wied☛: Jest to prawdziwe Cia✄o 

i prawdziwa Krew Chrystusa

Pana, w chlebie i winie, i pod

postaci☎ chleba i wina przez 

S✄owo Chrystusa nam, chrze✁ci-

janom, ku spo✡ywaniu i piciu 

ustanowione. I jak powiedziano

o chrzcie, ✡e nie jest tylko zwy-

czajn☎ wod☎, tak te✡ i tu mówi-

my, ✡e ten sakrament jest chle-

bem i winem, kecz nie tylko

zwyk✄ym chlebem i winem, jaki 

si� zwyk✄o podawa✂ do sto✄u, 

ale chlebem i winem obj�tym 

S✄owem Bo✡ym i z nim po✄☎czo-

nym. S✄owo, powiadam, jest 

tym, co stanowi o tym sakra☞
mencie i pozwala odró✡ni✂, ✡e 

nie jest on samym tylko chlebem

i winem, lecz jest i nazywa si� 

Chrystusowym Cia✄em i Krwi☎. 

Powiedziano bowiem: ‘Accedat 
verbum ad elementum et fit

sacramentum’ – ‘Gdy s✄owo do-

✄☎cza si� do zewn�trznej rzeczy, 

powstaje sakrament’. To powie-

dzenie ✁w. Augustyna jest tak 

trafne i znakomite, ✡e chyba 

lepszego nie wypowiedzia✄. S✄o-

wo musi element uczyni✂ sakra-

mentem, gdy✡ inaczej pozostaje 

on zwyk✄ym elementem. Zaiste, 

nie jest to S✄owo s✄owem jakie-

go✁ ksi�cia lub cesarza, lecz S✄o-

wem i ustanowieniem najwy✡-

szego Majestatu, u którego stóp 

winno si� korzy✂ wszystko stwo-

rzenie i mówi✂, ✡e tak w✄a✁nie 

jest, jak On mówi, i przyjmowa✂ 

je z ca✄☎ czci☎, boja☛ni☎ i poko-

r☎. (…) Tak, to prawda, je✡eli 

usuniesz S✄owo albo bez S✄owa 

na to spojrzysz, nie b�dziesz 

mia✄ nic innego, jak tylko zwy-

k✄y chleb i wino; je✡eli nato-

miast S✄owa pozostaj☎ przy 

nich, jak powinny i musz☎, to 

zgodnie z nimi chleb i wino s☎ 

cia✄em i krwi☎ Chrystusa. Jak 

bowiem mówi☎ i przemawiaj☎ 

usta Chrystusa, tak te✡ jest; On 

zaiste nie k✄amie ani nie oszu-

kuje”.

Pisz✌c te s✠owa, Luter niew✌t-
pliwie mia✠ przed oczyma tekst 
Aposto✠a Paw✠a, który teraz 

Od Genesis do Apokalipsy
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omawiamy. Do przemy�le✁ 
Reformatora zapewne jeszcze

wrócimy, bo niew✂tpliwie war-
to to uczyni✄.

Jedno nie ulega w✂tpliwo�ci: to 
sam Pan, Chrystus Jezus, usta☎

nowi✆ ✝wi✞t✂ Wieczerz✞. Dlate-
go te✟ ani Pawe✆, ani Koryntia-
nie, ani ktokolwiek inny nie ma

prawa czegokolwiek tu zmie☎

nia✄. Niezale✟nie od tego, 
w jakim zborze sprawowana

jest Wieczerza Pa✁ska, musi 
by✄ to czynione w sposób god-
ny, tak jak Pan j✂ ustanowi✆. 

’Uczestniczenie’ w ciele i krwi 

Chrystusa dokonuje si✠ w Wie-

czerzy Pa✡skiej z ca☛ym reali-

zmem, niezale☞nie od tego, 

w jaki sposób jest obchodzona –

pisze Werner de Boor. – Pyta✌

nie jednak polega na tym, czy to

uczestniczenie przyczynia si✠ do 

zbawienia i u☛askawienia, czy 

te☞ raczej obci✍☞a i os✍dza. Za-

winienie wobec Chrystusa odpo✌

wiada ‘pogardzaniu zborem 

Bo☞ym’ (w. 22). A nawet jeszcze 

wi✠cej – kto w taki sposób za-

chowuje si✠ przy Wieczerzy 

Pa✡skiej, jak czynili to niektórzy 

Koryntianie, ten nie tylko po✌

gardza zborem Bo☞ym, lecz nie 

docenia i pogardza samym Pa✌

nem i Jego zbawcza mi☛o✎ci✍, 

staj✍c si✠ ‘winnym cia☛a i krwi’, 

ofiarowanych w☛a✎nie dla jego 

zbawienia.”

Przypominaj✂ si✞ tu s✆owa 
z dziesi✂tego rozdzia✆u Listu 
do Hebrajczyków: „Kto ☛amie 

zakon Moj☞esza, ponosi ✎mier✏ 

bez mi☛osierdzia na podstawie 

zeznania dwóch lub trzech 

✎wiadków; o ile☞ sro☞szej kary, 

s✍dzicie, godzien b✠dzie ten, kto 

Syna Bo☞ego podepta☛ i zbez-

cze✎ci☛ krew przymierza, przez 

któr✍ zosta☛ u✎wi✠cony, i znie-

wa☞y☛ Ducha ☛aski! Znamy prze-

cie☞ Tego, który powiedzia☛: 

Pomsta do mnie nale☞y, Ja od-

p☛ac✠; oraz: Pan s✍dzi✏ b✠dzie 

lud swój. Straszna to rzecz 

wpa✎✏ w r✠ce Boga ☞ywe-

go” (Hbr 10,28☎31). Jest to

wa✟na przestroga, bardzo po-
wa✟ne ostrze✟enie, wezwanie 
do tego, by powa✟nie trakto-
wa✄ wszystko, co wi✂✟e si✞ 
z naszym ✟yciem wiary, mie✄ 
poczucie osobistej odpowie☎

dzialno�ci.

Od Genesis do Apokalipsy
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Spotkania ze S�owem Bo✁ym

W ramach cyklu "Spotkania ze

S✂owem Bo✄ym", 4 lutego 2016 
r. w sali parafialnej przy ul. Ja☎

giello✆skiej 19a, odby✂o si✝ ko-
lejne spotkanie, pt. „Bóg chce 
Twojego szcz✝✞cia”, które popro-
wadzi✂a Lucyna Stankiewicz.

S✟ to spotkania przy wspólnym 
stole z ciastem, kaw✟ lub her-
bat✟. Lu✠na, swobodn✟ atmos-
fera sprzyja uwa✡nemu s☛ucha-
niu i ciekawym dyskusjom.

Tematy dotycz✟ ró✡nych pro-
blemów, które cz☞sto nas nur-
tuj✟. Staramy si☞ w miar☞ mo✡-
liwo✌ci jak najdog☛☞bniej dany 
temat przedstawi✍ i we wspól-
nej, niczym nieskr☞powa-
nej dyskusji przeanalizowa✍. 
Podstawowym za☛o✡eniem 
spotka✎ jest poznawanie tego, 
co Bóg s✟dzi na dany temat 
i odkrywanie Jego podpowie✏

dzi dla nas, w oparciu o S☛owo 
Bo✡e. W naszych modlitwach 
pragniemy chwali✍ naszego 
Boga i zawsze prosimy Go, aby

wzmacnia☛ nasz✟ motywacj☞ 
do zastosowania w swoim ✡y-

ciu tego, co w Jego S☛owie na 
tych spotkaniach us☛yszeli✌my, 
zrozumieli✌my i zaakceptowa-
li✌my.

W poniedzia☛ek 8 lutego odby-
☛o si☞ spotkanie "Poznaj ca☛✟ 
Bibli☞". Tematy, jakie s✟ poru-
szane na spotkaniach to m.in.

historia wyj✌cia Izraela 
z Egiptu oraz zawarte w niej

dzie☛o zbawienia, próba przy-
równania plag egipskich do 
plag z Ksi☞gi Objawienia, pas-
cha w Egipcie a pascha w Jero✏

zolimie i powtórne przyj✌cie 
Jezusa Chrystusa czy próba 
zrozumienia Ksi☞gi Apokalip-
sy. Spotkania maj✟ na celu 
wspóln✟ analiz☞ ca☛ego S☛owa 
Bo✡ego.

Diecezjalne

Forum Diakonijne

Dnia 13 lutego 2016r. na tere✏

nie parafii ewangelicko augs✏

burskiej w Gliwicach, odby☛o 
si☞ Diecezjalne Forum Diako-
nijne. Forum rozpocz☞☛o nabo-
✡e✎stwo spowiednio ✏ komu✏
nijne w gliwickim ko✌ciele 

O tym, co za nami

O tym, co za nami
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Zbawiciela, które poprowadzili 
ks. Marcin Brzóska i ks. An-
drzej Wójcik. Podczas nabo-
�e✁stwa, dyrektor Diakonii 
Polskiej ✂ Wanda Falk, zainau✂

gurowa✄a akcj☎ Skarbonka Dia-
konijna. Po nabo�e✁stwie 
uczestnicy Forum s✄uchali wy-
k✄adów i prezentacji oraz dys-
k u t o w a l i w g r u ✂

pach. Uczestnicy mieli mo�li-
wo✆✝ zaprezentowania ró�-
nych form diakonijnego dzia✄a-
nia w parafiach. Forum zako✁-
czono wspólnym obia-
dem. Has✄o Forum w tym roku 
brzmia✄o: Diakonia dzia✄aniem 
buduj✞cym Ko✆ció✄.

Pó✟kolonie Zimowe w ETE

W tegorocznych pó✄koloniach 
zimowych w SP ETE im. Alber✂

ta Schweitzera, które odbywa-
✄y si☎ w dniach 15✂19 lutego

2016, udzia✄ wzi☎✄o 18 dzieci. 
Ka�dego dnia uczestnicy mogli 
us✄ysze✝ opowie✆✝ o wielkim 
Bo�ym budowniczym ✂ Nehe✂
miaszu. By✄ to tak�e czas 
wspólnych rozgrywek sporto-
wych, prezentowania swoich

talentów, tworzenia prac pla-
stycznych, ogl✞dania cieka-
wych filmów oraz uczestnicze-
nia w tanecznych zabawach

(do ulubionych piosenek). Ka�-
dy dzie✁ przynosi✄ nowe po-
mys✄y na gry i zabawy we 
wspólnie wybudowanym pian-
kowym zamku. Ostatni dzie✁ 
naszych pó✄kolonii by✄ wyj✞t-
kowy, poniewa� ka�dy uczest-
nik zaprezentowa✄ si☎ w ko-
stiumie ulubionej postaci z baj✂

ki. Fina✄em tamtego dnia by✄y 
warsztaty taneczne. Ka�dego 
uczestnika nagrodzono meda✂

lem i s✄odyczami.

O tym, co za nami
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W trakcie zaj�✁ dzieci mia✂y 
równie✄ okazj� pozna✁ bli✄ej 
techniki pracy aktora na sce☎

nie. Pomimo ma✂o sprzyjaj✆-
cych warunków za oknem 
wszyscy dobrze si� bawili 
i sp�dzili ze sob✆ mi✂o czas, 
który up✂yn✆✂ zdecydowanie 
zbyt szybko.

dyr. Lidia Janik

foto: SP ETE

Klub Aktywnego Seniora

W sobot� 20 lutego 2016 
w ramach Klubu Aktywnego

Seniora odwiedzili✝my Dom 

Pami✞ci ✟ydów Górno✝l✠-

skich przy ul. Ksi�cia Józefa 
Poniatowskiego 14 w Gliwi☎

cach. Ten pi�kny odrestauro-
wany ze ✡rodków Miasta Gliwi-

ce budynek jest jednym z za☎

bytkowych obiektów Muzeum 
w Gliwicach. Pracowni☎

kom Domu Pami✞ci dzi�kujemy 
za ✄yczliwe przyj�cie i przeka-
zanie ciekawych informacji.

Neogotycki Dom Przedpogrze☛

bowy obecnie pe☞ni rol✞ miejsca 

upami✞tniaj✠cego wk☞ad spo-

☞eczno✝ci ✌ydowskiej w rozwój 

Górnego ✍l✠ska. Dom Przedpo-

grzebowy zbudowany z klinkie☛

rowej, czerwonej ceg☞y powsta☞ 

w latach 1902☛1903 dzi✞ki wy-

bitnemu wiede✎skiemu archi-

tektowi Maxowi Fleischerowi,

którego synagogi w wi✞kszo✝ci 

zosta☞y zniszczone przez nazi-

stów.

relacja i foto:

Magdalena Fornal

O tym, co za nami
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W dniu 24 lutego 2016 w S�-
dzie Okr✁gowym w Gliwicach 
odby✂a si✁ konferencja ramach 
obchodów Tygodnia Pomocy

Osobom Pokrzywdzonym

Przest✄pstwem. Organizato☎

rem konferencji by✂o Centrum 
Misji i Ewangelizacji Ko✆cio✂a 
Ewangelicko☎Augsburskiego

w RP w partnerstwie z S�dem 
Okr✁gowym w Gliwicach. 
W dzia✂ania na rzecz pokrzyw-
dzonych w ramach Tygodnia

POPP zaanga✝owani byli tak✝e 
Pracownicy i Wolontariusze

OPOPP w Gliwicach i jego Fi☎
liach. Konferencj✁ otworzy✂ ks. 
dr Grzegorz Giemza, dyrektor

CME, który przywita✂ licznie 
przyby✂ych go✆ci i wprowadzi✂ 
w zagadnienie pokrzywdzenia

przest✁pstwem. 

Dr Anna Kalisz, wyk✞adowca 
akademicki, mediatorka OPOPP

w CME zainteresowa✂a s✂ucha-
czy tematem Mediacji w kon✟
tek✠cie praw pokrzywdzone-

go przest✡pstwem.

Dariusz Pra☛mowski☎ S✁dzia 
S�du Okr✁gowego (s✁dzia wi-

zytator ds. karnych) przedsta☎
wi✂ informacje w zakre-
sie Pozycji pokrzywdzonego

w procesie karnym na tle no✟
welizacji kodeksu post✡powa-
nia karnego.

Wydzia✂ do Spraw Pokrzyw-
dzonych Przest✁pstwem oraz 
Promocji Mediacji Departa☎
mentu Wspó✂pracy Mi✁dzyna-
rodowej i Praw Cz✂owieka 
w Ministerstwie Sprawiedliwo☎

✆ci reprezentowa✂a Pa-
ni Barbara Rytka. Wyst�pie-
nie dotyczy✂o Dzia☞a✌ Mini-
sterstwa Sprawiedliwo✠ci 
w zakresie Pomocy Osobom

Pokrzywdzonym Przest✡p-
stwem.

Ks. Bogdan Pe✍ ☎ specjalista

terapii uzale✝nie✎, psychotera-
peuta, dyrektor O✆rodka "Dom 
Nadziei" w Bytomiu zaj�✂ s✂u-
chaczy wyst�pieniem „Osoby
uzale✏nione, pokrzywdzeni 

czy krzywdz✑cy”. Wypowied✒ 
ta przybli✝y✂a aspekt pokrzyw-
dzenia przest✁pstwem, jako 
cz✁stej przyczyny rozwoju uza-
le✝nie✎.

Wie✓ci z O✓rodka
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Magdalena Fornal, koordyna�
tor OPOPP w CME, pedagog

resocjalizacyjny, socjolog, spe�
cjalista terapii uzale✁nie✂ �

przedstawi✄a system dzia✄a-
nia – O☎rodka Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przest✆p-
stwem w Gliwicach i jego Fi�

liach.

Na temat Wolontariatu

w Punktach Pomocy Ofiarom

Przest✝pstw wypowiedzia✄a 
si✆ Joanna Sadowska ✞

socjolog, specjalista ds. komu�

nikacji perswazyjnej, zwi✟zana 
z Biurem Karier Uniwersytetu

✠l✟skiego.

Marta Marcinek – studentka

prawa U✠, wolontariuszka/

asystentka osoby pokrzywdzo�
nej przest✆pstwem opowie-
dzia✄a o swoim zaanga✁owaniu, 
jako wolontariuszki�asystentki

osób pokrzywdzonych prze-
st✆pstwem w OPOPP w Gliwi-
cach.

Do✡wiadczeniem w pracy po-

mocowej na rzecz ofiar han☛
dlu lud☞mi podzieli✄a si✆ Anna
Ba✌chan, siostra zakonna

w Zgromadzeniu Sióstr Maryi 
Niepokalanej, dzia✄aczka spo-
✄eczna zajmuj✟ca si✆ pomoc✟ 
osobom uwik✄anym w prosty-
tucj✆.

Praca socjalna z rodzinami

wielodysfunkcyjnymi by✄a te-
matem wyst✟pienia Krzyszto✞

Wie✍ci z O✍rodka
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fa Wr�czyckiego – pracownika
socjalnego, streetworkera,

opiekuna dzieci i m✁odzie✂y
w ✄wietlicy ✄rodowiskowej 
O✄rodka Pomocy Spo✁ecznej 
w Gliwicach.

Na temat programu Ogranicze☎

nie ryzyka przemocy w rodzi☎

nie w Punkcie Przeciw Przemo☎
cy Ewangelickim w Centrum

Diakonijnym w Katowi☎

cach wypowiedzia✆a si✝ Bo✞ena 

Polak ☎ Koordynator Ewangelic✟
kiego Centrum Diakonijnego

S✆oneczna Kraina w Katowi-
cach, cz✆onek Zespo✆u Doradcze-
go Organizacji Pozarz✠dowych 
przy Wydziale Polityki Spo✆ecz-
nej Urz✝du Miasta Katowice.

Zagadnieniem Standardów 
pracy z osobami dotkni✡tymi 

przemoc☛ w rodzinie w kon-
tek☞cie ratyfikacji Konwencji 

Stambulskiej zaj✌✁a si✌ Kata✍
rzyna Zych ✎ psycholog, psy✎

choterapeuta, trener, Prezes

Zarz✏du Stowarzyszenia Pomo-
cy Wzajemnej „By✑ Razem” 
w Cieszynie.

Konferencja powsta✁a przy 
wsparciu Parafii Ewangelicko✎

Augsburskiej w Gliwicach. Mo✎
deratorem konferencji by✁a dr 
Anna Kalisz, a g✁ównymi orga-
nizatorami koordynator OPOPP

Magdalena Fornal i psycholog

OPOPP Michalina Knopp.
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SPOTKANIE PASYJNE

Z CHÓREM ANIMATO

11 marca 2016r. o godz. 18.00 (pi�tek) 
w kaplicy ewangelicko✁metodystycznej

w Gliwicach przy ul. K✂odnickiej 3 odb✄dzie 
si✄ spotkanie pasyjne, podczas którego 

wyst�pi� chóry: Chór Animato z parafii ewangelicko✁augsburskiej

w Gliwicach oraz Chór Nowego Przymierza z parafii ewangelicko✁
metodystycznej w Katowicach. Serdecznie Zapraszamy!

Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest ☎piewa✆ Bogu naszemu, bo to 

wdzi✝czna rzecz; pie☎✞ chwa✟y jest mi✟a. (Ps 147,1)

Sk✂adamy serdeczne podzi✄kowania parafialnemu chórowi Animato
za s✂u✠b✄, po✡wi✄cony czas i serce w✂o✠one w wykonywane utwory. 
Dzi✄kujemy z to, ✠e mo✠emy razem z Wami ✡piewa☛ pochwalne pie✡ni 
naszemu Bogu. Niech Was b✂ogos✂awi dobry Bóg i zaspokoi wszelkie 
Wasze potrzeby. Dzi✄kujemy!

Podzi✄kowania
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Na zaj✁ciach z historii staro✂ytnej nauczyciel nawi✄zuje 

do dawnych zwyczajów patriarchów. Wyja☎nia czym jest 

poligamia i monogamia. Na kolejnych zaj✁ciach pyta 

uczniów co zapami✁tali z poprzedniej lekcji. Marcin wy-

ja☎nia: „Patriarchowie mieli wiele ✂on, to nazywa si✁ po-

ligamia, chrze☎cijanie maja tylko jedn✄ ✂on✁, to nazywa 

si✁ monotonia.”

✆ ✆ ✆

Przychodzi starszy pan do seminariom duchownego

i prosi o przyj✁cie. Rektor seminarium t✝umaczy mu: 

Trzeba by✞o przyj✟✠ jakie✟ 25 lat temu. Teraz jest Pan za 

stary, ✡eby zosta✠ ksi☛dzem. Na co starszy pan odpowia☞

da: No tak, ale przecie✡ od czasu do czasu potrzebujecie 

jakich✟ kardyna✞ów.

✆ ✆ ✆

Dwaj profesorowie teologii spotykaj✄ si✁ na konferencji. 

Jeden mówi: Wydaje mi si☛ Pan dziwnie znajomy, czy mo-

✡e by✠, ✡e Pa✌sk✍ twarz ju✡ gdzie✟ widzia✞em? Nie s✍dz☛ ✎

odpowiada drugi z u☎miechem ☞ Zawsze nosz☛ j✍ w tym 

samymmiejscu.

✆ ✆ ✆

Siostra Amelia pyta szyderczo siostr✁ Rit✁: Matka Prze✎

✞o✡ona otrzyma✞a przepisane ok✞ady z b✞ota. My✟lisz, ✡e 

sta✞a si☛ przez to ✞adniejsza? Na pocz✍tku tak ✎ odpowia☞

da wspó✝siostra ☞ ale w ko✌cu b✞oto opad✞o.

Zeb
ra

✏  i o
p

raco
w

a

✏ : xw
f

Humor z befk✑
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Og�oszenia

Ewangelickie Towarzystwo Eduka✁

cyjne 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✠o-
ne 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✌DEGO 

UCZNIA I WYPOSA✌Y☞ SZKO✍Y W POTRZEBNE POMOCE DYDAKTYCZNE.
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Co proponujemy: Historie biblijne, wspólny ✁piew,
gry i zabawy, integracj✂, wyjazd na basen.

Pobyt – Dom Go✁cinny w Wi✁le✄Jaworniku
Koszt rekolekcji: 120 z☎

(pe☎ne pyszne wy✆ywienie + nocleg + przejazd autokarem)

Zabierz ze sob✝: 
ciep☎✞ pi✆am✂, strój sportowy, kapcie, buty do zabaw na dworze

czy gry w pi☎k✂, bibli✂, strój k✞pielowy.

Nie nale✟y zabiera✠ sprz✂tu elektronicznego i du✆ej ilo✁ci pieni✂dzy.

Wyjazd: konfirmantki: 18.03.2016, dzieci: 19.03.2016

Powrót: 20.03.2016, ok. 15.00

Zg☎oszenia wraz z wp☎at✞ w wysoko✁ci 120 z☎ prosimy wp☎aca✠ 
w terminie do 13.03.2016r.

w ko✁ciele, w kancelarii lub u katechetów.

WYJAZD REKOLEKCYJNY DLA DZIECI I M✡ODZIE☛Y 

☞
Nazywam si✂: 

Mój adres:

Mam lat:

Wa✆ne telefony: mój: mamusi: tatusia:

Jestem uczulona(y) na:

Bior✂ takie lekarstwa:

O czym opiekunowie powinni wiedzie✠?

ZAP✌ACONO:ZG

✍

O
S

ZE
N

IE
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Og�oszenia

Zapraszamy na cykl spotka✁ 
zwi✂zanych ze S✄owem Bo☎ym

Formu✆a spotka✝: 

S✞ to spotkania przy wspólnym stole z ciastem, kaw✞ lub herbat✞. Mamy lu✟-
n✞, swobodn✞ atmosfer✠ sprzyjaj✞c✞ uwa✡nemu s�uchaniu i ciekawym dysku-
sjom. Tematy dotycz✞ ró✡nych problemów, które cz✠sto nas nurtuj✞. Staramy 
si✠ w miar✠ mo✡liwo☛ci jak najdog�✠bniej dany temat przedstawi☞ i we wspól-
nej niczym nie skr✠powanej dyskusji przeanalizowa☞. Podstawowym za�o✡e-
niem jest poznawanie tego, co Bóg s✞dzi na dany temat i odkrywanie Jego 
podpowiedzi dla nas w oparciu o S�owo Bo✡e. W naszych modlitwach pra-
gniemy chwali☞ naszego Boga i zawsze prosimy Go, aby wzmacnia� nasz✞ mo-
tywacj✠ do zastosowania w swoim ✡yciu tego, co w Jego S�owie na tych spo-
tkaniach us�yszeli☛my, zrozumieli☛my i zaakceptowali☛my. Ka✡dy z uczestni-
ków tego cyklu spotka✌ mo✡e wybra☞ i osobi☛cie zaprezentowa☞ jeden 
z podanych tematów. Mo✡e te✡ zaproponowa☞ swój w�asny problem, który 
chcia�by z nami przedyskutowa☞ w oparciu o S�owo Bo✡e. 

Miejsce: Ma�a salka przy ul. Jagiello✌skiej 19 a w Gliwicach.
Czas: Ka✡dy pierwszy czwartek miesi✞ca o godzinie 19:00

07.04. Bo✡e b�ogos�awie✌stwo w ST i NT Andrzej H�awiczka

05.05. Dobrobyt na zachodzie a chrze☛cija✌stwo. Jerzy Matuszek

02.06. Jak poradzi☞ sobie ze z�em? Mario Liber
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W ramach niedzielnego nabo✁e✂stwa w Niedziel✄ Palmow☎ odb✄dzie 
si✄ minikoncert Wy✆szobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna.

Go✝cie zaprezentuj☎ repertuar pasyjny. 

Serdecznie zapraszamy do udzia✞u w tym nabo✁e✂stwie!
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Og�oszenia

W marcu spotkanie Klubu Aktywnego Seniora nie odb✁dzie si✁. 
Zapraszamy natomiast na

w

✂ Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego.

✄

.

niadaniu!

,

tel. (32) 231 36 49. Nie stanowi to dla nas najmniejszego problemu!
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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

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

20.03
Niedziela
Palmowa

8.00 9.30 11.00

24.03
Wielki Czwartek

18.00 Koncert charyta✞
tywny dla Aneczki

25.03
Wielki Pi✟tek

16.30
Ofiara

15.00
Ofiara

11.00 Ofiara
18.00 Ofiara

27.03
Niedziela

Wielkanocna

9.30

Ofiara ✠wi✟teczna

11.00

Ofiara ✠wi✟teczna

28.03
Poniedzia✡ek
Wielkanocny

9.30 11.00

03.04
1.Niedziela

po Wielkanocy
9.30 8.00 11.00 13.00

10.04
2.Niedziela

po Wielkanocy
8.00 9.30 11.00

Herbatka ParafialnaKomunia ☛wi☞ta Szkó✌ka Niedzielna

4✍5.03 18.00 Rekolekcje parafialne Sala parafialna

11.03 18.00 Spotkanie pasyjne u braci Metodystów Ul. K✎odnicka 3

12.03 9.00 Konferencja dla rodziców Aula Szkó✎ ETE

18✍20.03 Wyjazd rekolekcyjny dla dzieci i m✎odzie✏y Wis✎a Jawornik

20.03 11.00
Minikoncert Wy✏szobramskiego Chóru Ka-
meralnego (w ramach niedzielnego nabo✍
✏e✑stwa)

Ko✒ció✎ Zbawiciela

22.03 19.15 Poznaj ca✎✓ Bibli✔ Sala parafialna

PLANY NA NAJBLI�SZY MIESI✕C 


