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Jeste�cie rodem wybra-

nym, królewskim kap✁a✂-

stwem, narodem �wi✄tym, 

ludem nabytym, aby�cie 

rozg✁aszali cnoty tego, któ-

ry was powo✁a✁ z ciemno-

�ci do cudownej swojej 

�wiat✁o�ci.

1 P 2,9

Pope☎niam ten tekst w dniu 
swoich urodzin. Jako ✆e uro-
dziny, postanowi☎em doko-
na✝ skromnego podsumowa-
nia, bilansu ✆yciowego. (Nie 
przestawajcie czyta✝ tego 
tekstu w tym momencie, nie

b✞dzie d☎ugo:) Skromnego, 
bo jak zwykle na g☎✞bokie 
prywatne analizy nie ma

czasu i miejsca, jednak...

U✟wiadamiaj✠c sobie wszy✡
stkie plusy, których by☎o 

i jest naprawd✞ wiele oraz 
zastanawiaj✠c si✞ nad ✆ycio-
wymi ciosami, bo i takie mia✡
☎y miejsce, stwierdzi☎em, co 
nast✞puje: moim szcz☛☞ciem 

by✌ blisko Boga. Pok✍adam 

w Panu, Bogu nadziej☛ moj✎, 

aby opowiada✌ o wszystkich 

dzie✍ach twoich (Ps 73,28).

W zasadzie my✟li te wpisuj✠ 
si✞ w biblijne has✏o miesi✑ca 

kwietnia. Pomijaj✑c urodzi✒
nowe podsumowania warto

codziennie, na przekór bra✒
kowi czasu, podejmowa✓ 

wysi✏ek ✔yciowego bilan✒
sowania. Je✕li jednak nie 

u✕wiadomili✕my sobie do tej 

pory tego, ✔e jeste✕my 

rodem wybranym, króle✒
wskim, ✕wi✖tym, to cho✓by 

nie wiem jak bilansowa✓, 

zawsze negatywy przy✒

Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii

w Gliwicach i Pyskowicach

S✗owo od 
Duszpasterza

S✘owo od Duszpasterza
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s�ania✁ b✂d✄ nam rado☎✁ 

✆ycia... Zawsze marudzenie, 
narzekanie i biadolenie na

swój los b✂d✄ bra�y gór✂... 

Szklanka b✂dzie do po�owy 

pusta... B✂d✄c jednak 

w Bogu, przechodz✄c nawet 

ci✂✝kie ✝yciowe do☎wiad✞

czenia, mo✝emy mie✁ pe✞

wno☎✁ Jego wybrania i na✞

szej szczególno☎ci w Chry✞

stusie. I w�a☎nie to wy✞

branie, i ta wyj✄tkowo☎✁ 

zobowi✄zuj✄ oraz pchaj✄ do 

wdzi✂czno☎ci Bogu okazy✞

wanej w mi�o☎ci ✞ my☎l✄, 

mow✄ i uczynkiem!

Z okazji moich urodzin ✆ycz✟ 
sobie i Wam, by✠my z poko-
r✡, rado✠ni, odpowiedzialnie 
i w mi☛o✠ci ka✆dego dnia no-
sili Boskie korony i rozg☛a-
szali cnoty Tego, który nas 
powo☛a☛ z ciemno✠ci do cu-
downej ✠wiat☛o✠ci.

Z modlitw✡ o ka✆dego z Was,
Ks. Andrzej Wójcik

S☞owo od Duszpasterza
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S�owo od Duszpasterza

Remont sali parafialnej

Zgodnie z zapowiedzi✁, do 29 marca zespo✂y architektów (4 z 5), 
z którymi spotkali✄my si☎ wcze✄niej i zaprosili✄my wst☎pnie do 
wspó✂pracy, z✂o✆y✂y swoje koncepcje dotycz✁ce remontu naszej 
sali parafialnej. 30 marca jako komitet remontu sali (10 osób) za-
poznali✄my si☎ ze z✂o✆onymi koncepcjami. Cz✂onkowie komitetu 
mogli przygl✁dn✁✝ si☎ koncepcjom, wymieni✝ my✄lami, no i przez
kolejny tydzie✞ „przetrawi✝" zadany temat. 6 kwietnia odby✂y si☎ 
20✟minutowe prezentacje koncepcji remontu przygotowane przez

architektów. Na uwag☎, szacunek i podzi☎kowanie zas✂uguje fakt, 

✆e ka✆da z 4 prezentacji pokaza✂a ogromne zaanga✆owanie zespo-
✂ów, które potraktowa✂y spraw☎ powa✆nie i w✂o✆y✂y w swoje kon-
cepcje du✆o pracy. Podczas prezentacji koncepcji mo✆na by✂o za-
dawa✝ pytania ich autorom, podzieli✝ si☎ w✁tpliwo✄ciami itp. Po 
prezentacjach i wymianie my✄li odby✂o si☎ tajne g✂osowanie, by 
wybra✝... niestety jedn✁ koncepcj☎... Tego typu wybory s✁ ogrom-
nie trudne, cz☎sto powoduj✁ rozdarcie pomi☎dzy marzeniami 
a realiami ✆ycia... Jednak w wyniku tajnego g✂osowania wybrali-
✄my jedn✁ z 4 koncepcji, z któr✁ zapoznamy Pa✞stwa w stosow-
nym czasie. By✝ mo✆e po wakacjach spotkamy si☎ w nowej ods✂o-
nie naszej sali.

Serdecznie dzi☎kujemy za dotychczasowe zaufanie, modlitwy 
i wp✂aty na ten cel. Prosimy o dalsze sk✂adanie darowizn na konto 
parafialne:

70 1020 2401 0000 0402 0044 8118

Parafia Ewangelicko✟Augsburska

ul. Jagiello✞ska 19a, 44✟100 Gliwice
z dopiskiem darowizna na cele kultu✠remont sali

lub gotówk✁ w kancelarii parafialnej.
Ks. Andrzej Wójcik
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K�cik dla dzieci

domu 
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Poezja

P
ió

re
m

...

Spójrz na Piotra...
Znasz go.
W zasadzie podobny jest do ciebie.
Zdecydowany, okre�lony, wie na czym stoi.
Wie kim jest, wie w co i w kogo wierzy.
„Ty jeste� Chrystus, Syn Boga ✁ywego” – to jego wyznanie
Ani chwili wahania.
Konfrontacja i jasna odpowied✂.
✄adnych w☎tpliwo�ci. 
Jawne �wiadectwo.

A potem, gdy Jezus mówi o zdradzie, m✆ce, �mierci
Jest przekonany, ✁e jego Nauczyciel jest ponad to wszystko
Kiedy Jezus mówi o tym, jak zachowaj✝ si✞ w najtrudniejszej chwili uczniowie
Deklaruje z czystego serca swe oddanie, sw☎ wierno�✟
Nawet wtedy, gdy wszyscy si✆ odwróc☎
„Cho✟bym mia✠ z Tob☎ umrze✟, nie zapr✆ si✆ Ciebie.”
Trudno by✠oby znale✂✟ osob✆ szczerzej oddan☎ Panu...

Ale Zbawiciel wiedzia✠ ju✁ wtedy, ✁e b✆dzie inaczej...
I cho✟ Piotr broni swego Mistrza w ogrodzie
Ju✁ w par✆ chwil pó✂niej po trzykro✟ wypowiada s✠owa
Po których potem zap✠acze...
„Nie znam Go. Nigdy z Nim nie by✠em.”
Ten, który przed Chrystusem i lud✂mi wyznaje sw☎ wiar✆
Potem w strachu mówi: nie znam Go. 
Nie mam z Nim nic wspólnego.
Mylicie mnie z kim� innym. 
Jezus Chrystus... nie... mylicie si✆.
Ten, który najgorliwiej oferowa✠ swe ✁ycie Bogu
Równie gorliwie si✆ Go zapar✠.

Chyba dobrze znasz Piotra.
Znasz t✆ postaw✆.
W ko�ciele oddajesz Bogu ca✠e swe serce
W spo✠eczno�ci mówisz, ✁e do Niego nale✁ysz
A w pracy... milczysz.
W s☎siedztwie, gdy kto� mówi
✄e Bóg to CO✡ przestarza✠ego, ✁e to bzdura
✄e nie ma czasu na takie rzeczy... 
Najpierw usi✠ujesz si✆ nie wypowiada✟, 
A jasno zapytany mówisz: Bóg – to nie dla mnie.
Piotr te✁ mówi✠: nie znam Go.

Ale Zbawiciel wiedzia✠ wcze�niej, ✁e tak b✆dzie...
Zamiast oskar✁a✟ Piotra, zmie☛ co� w swoim ✁yciu.
Spójrz na tego Piotra, którego ogl☎dasz co dzie☛ w lustrze...

Ju
sty

n
a
M
in
k
in
a
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Humor z befk�

H
u

m
o

r z b
e
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✁

✂ Po ci✄☎kim wypadku pacjent budzi si✄ ze ✆pi✝czki. Czy jestem
ju✞ w niebie? ✟ szepce ledwie ☎ywy. ✟ Nie, odpowiada ☎ona 
i g✠aszcze go uspokajaj✝co po g✠owie ✟ ja jeszcze tutaj jestem.

✂ Dziewczyna z dobrego katolickiego domu ma ch✠opaka, któ-
ry ma tylko jedn✝ wad✄ ✟ jest ewangelikiem. Pewnego dnia

matka bierze na stron✄ córk✄ i mówi: Pos✡uchaj, twój ch✡opak

jest naprawd☛ mi✡ym m☛✞czyzn☞, ale je✌li chcesz za niego wyj✌✍, 

to musi zosta✍ katolikiem. Jak pójdziecie na spacer, musisz mu 

du✞o opowiedzie✍ o naszym ko✌ciele, o papie✞u, o biskupach, 

o ✌wi☛tych, m☛czennikach i o naszych pi☛knych nabo✞e✎stwach.

Córka obiecuje, ☎e postara si✄ spe✠ni✏ oczekiwanie matki. Kilka 
dni pó✑niej wraca zap✠akana z randki do domu. Co si☛ sta✡o? ✟

pyta matka. ✟ Czy nie uda✡o ci si☛ z nim porozmawia✍? Nie chce 

zosta✍ katolikiem? Przeciwnie! O wiele gorzej: On chce zosta✍ 

katolickim ksi☛dzem!

✂ Pewna m✠oda kobieta chodzi od drzwi do drzwi i zbiera dat-
ki na szczytny cel. Staje przed drzwiami dziadka Kowalskiego:

Prosz☛ o datek 10 z✡otych dla pana Boga. Ile Pani ma lat? ✟ pyta

Kowalski. Dwadzie✌cia trzy ✟ odpowiada m✠oda kobieta. Na to 
dziadek Kowalski: Widzi pani, a ja w✡a✌nie sko✎czy✡em osiem-

dziesi☞t siedem, zatem spotkam Pana Boga raczej wcze✌niej ni✞ 

Pani i b☛d☛ móg✡ mu przekaza✍ pieni☞dze osobi✌cie.

✂ M✠ode ma✠☎e✒stwo przynosi swoje pierwsze dziecko do 
chrztu. Malec tak g✠o✆no p✠acze, ☎e nikt nie jest w stanie zrozu-
mie✏ ☎adnego s✠owa, które wypowiada ksi✝dz. Matce nie udaje 
si✄ w ☎aden sposób uspokoi✏ dziecka. Zwraca si✄ w✆ciek✠a do 
swojego m✄☎a: Heniek, zrób co✌, to w ko✎cu w po✡owie te✞ jest

twoje dziecko! M✝☎ jest jednak zaj✄ty filmowaniem, wi✄c odpo-
wiada: Marysiu, moja po✡owa w ko✌ciele mo✞e p✡aka✍.

✂ Janek i Sta✆ biegaj✝ wokó✠ ko✆cio✠a, kiedy nagle widz✝, ☎e ze 
✆wi✝tyni wychodzi m✠oda para. Nagle Sta✆ mówi: Zaraz ci poka✓
✞☛, jak wygl☞da przera✞enie. Kieruje si✄ w stron✄ Pa✒stwa M✠o-
dych i krzyczy: Tato, tato, a teraz kup mi ju✞ tego loda!

o
p

ra
co

w
a

✔ : x
w

f
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Rozwa�ania

Kto umie dobrze czyni✁, a nie 
czyni, dopuszcza si✂ grzechu.

Jk 4,17

„Przeegzaminowanie samego 
siebie wed✄ug dziesi☎ciu przy-
kaza✆ jest dobrym przygotowa-
niem do spowiedzi. Spowied✝ 
nie jest ✞adnym prawem, lecz 
ofert✟ Bo✞ej pomocy dla grzesz-
nika” ✠ Dietrich Bonhoeffer.

Czy jeszcze potrafimy dobrze

czyni✡? Jestem przekonany, ✞e 
tak. Nale✞a✄oby mo✞e zada✡ py-
tanie inaczej: w jaki sposób po-
móc, by nie zaszkodzi✡ drugiej 
osobie? W z✄otej drabinie Maj-
monidesa najwy✞szym szcze-
blem w dawaniu jest „zapo✠
biega✡ ubóstwu, ucz✟c zawodu, 
daj✟c komu☛ prac☎ lub jeszcze 
w inny sposób zapobiega✡ po-
trzebie darowizny.” Daj✟c 
otrzymujemy. Ostatnio coraz

cz☛ciej s✄ysz☎, ✞e dobro wraca, 
pr☎dzej czy pó✝niej, ale wraca. 
Jaka jest ró✞nica mi☎dzy tym, 
kto nie ma, poniewa✞ ✞ycie ca✄y 
czas rzuca mu k✄ody pod nogi, 
a tym, który nie ma, poniewa✞ 
mu si☎ nie chce? 

My☛l☎, ✞e kluczem w czynieniu 
dobra jest znalezienie czego☛, 
co jest naprawd☎ potrzebne 
innym. Dzisiaj mamy wiele po✠

trzeb, wi☎cej ni✞ celów. Poma-
ganie w umiej☎tny sposób nie 
jest proste, poniewa✞ na swojej 
drodze spotykamy cz✄owieka, 
który czego☛ od nas chce, ocze-
kuje. Czasem jest to nachalno☛✡ 
i niech☎✡ do wysi✄ku. A wi☎c jak 
dobrze czyni✡? Cz✄owiek potrafi 
czyni✡ dobro, lecz ma problem 
z okre☛leniem prawid✄owej po-
mocy tym, którzy tego od nas 
oczekuj✟. Niektórzy potrafi✟ ✞y✡ 
tylko z pomocy, a ten, który na-

Prywatny

egzamin

Ks. Sebastian Olencki

Proboszcz-administrator

Parafii E-A w Wo☞czynie





Informator parafialny, Nr 4 (169) 2016 13

Wie�ci z ETE

Ewangelickie Towarzystwo Edu✁

kacyjne jest Organizacj✂ Po✄ytku 
Publicznego, która prowadzi trzy 
niepubliczne szko☎y w Gliwicach. 
ETE stworzy☎o miejsce, gdzie 
uczniowie zdobywaj✂ wiedz✆, 
rozwijaj✂ umiej✆tno✝ci i gdzie ich 
charakter staje si✆ szlachetniej-
szy. 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,
CHArakter i Mi☎o✝✞ okazywana 
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✌DEGO 

UCZNIA I WYPOSA✌Y☞ SZKO✍Y W POTRZEBNE POMOCE DYDAKTYCZNE.
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A co do darów duchowych, 
bracia, nie chc�, aby✁cie byli 

nie✁wiadomi rzeczy. Wiecie, 
i✂, gdy✁cie byli poganami, do 

niemych ba✄wanów szli✁cie, 
jak was prowadzono. Dlatego

oznajmiam wam, ✂e nikt, 
przemawiaj☎c w Duchu Bo-

✂ym, nie powie: Niech Jezus 
b�dzie przekl�ty! I nikt nie 

mo✂e rzec: Jezus jest Panem, 
chyba tylko w Duchu ✆wi�-

tym. A ró✂ne s☎ dary ✄aski, 
lecz Duch ten sam. I ró✂ne s☎ 

pos✄ugi, lecz Pan ten sam. 
I ró✂ne s☎ sposoby dzia✄ania, 
lecz ten sam Bóg, który spra-

wia wszystko we wszystkich.

A w ka✂dym ró✂nie przejawia 

si� Duch ku wspólnemu po-

✂ytkowi. Jeden bowiem otrzy-

muje przez Ducha mow� m☎-
dro✁ci, drugi przez tego sa-

mego Ducha mow� wiedzy, 
inny wiar� w tym samym Du-

chu, inny dar uzdrawiania

w tym samym Duchu. Jeszcze

inny dar czynienia cudów, 

inny dar proroctwa, inny dar

rozró✂niania duchów, inny 

ró✂ne rodzaje j�zyków, inny 
wreszcie dar wyk✄adania j�-

zyków. Wszystko to za✁ spra-
wia jeden i ten sam Duch, roz✝

dzielaj☎c ka✂demu poszcze-
gólnie, jak chce.

1 Kor 12,1✞11

A✟ trzy rozdzia✠y po✡wi☛ca 
Aposto✠ Pawe✠ sprawom, zwi☞-
zanym z darami Ducha ✌wi☛te-
go. Dary duchowe, charyzmaty,

by✠y i s☞ obecne w ✟yciu Ko-
✡cio✠a chrze✡cija✍skiego, st☞d 
te✟ uwagi, jakie tu znajdujemy, 
dotycz☞ nie tylko historii Ko-
✡cio✠a, tak zwanego okresu 
charyzmatycznego w pierw✎

szych dziesi☞tkach lat istnienia 
chrze✡cija✍stwa, ale maj☞ za-
stosowanie i w naszej epoce.

Od Genesis do Apokalipsy:

Listy do Koryntian
cz. 23

Ks. Andrzej Komraus

Od Genesis do Apokalipsy



Informator parafialny, Nr 4 (169) 2016 15

W Zborze Korynckim zapewne

by�o wielu chrze✁cijan, wywo-
dz✂cych si✄ z pogan, którzy 
otarli si✄ o ró☎nego rodzaju 
kulty o charakterze ekstatycz✆

nym. W ✁wi✂tyniach wielu 
bóstw poga✝skich podczas 
zgromadze✝ liturgicznych do-
chodzi�o do ró☎nych wydarze✝ 
o charakterze nadnaturalnym:

by�y uzdrowienia, by�o mówie-
nie j✄zykami, bardzo cz✄ste 
by�y te☎ proroctwa. Oczywi✁cie 
✞ród�em tego wszystkiego nie 
by� Duch Bo☎y, ale zupe�nie 
inny duch, by nie powiedzie✟ –
inne duchy. To samo zreszt✂ 
dzieje si✄ w naszych czasach. 
Zjawisko mówienia j✄zykami 
i prorokowanie (w sensie prze✆
powiadania przysz�o✁ci) wy-
st✄puje na zgromadzeniach 
spirytystów, ekstatyczne ta✝ce 
zna islam (tzw. derwisze ta✝-
cz✂cy), bardzo wiele istniej✂-
cych dzi✁ kultów przyci✂ga wy-
znawców ró☎nego rodzaju ma-
nifestacjami o charakterze nad✆
naturalnym; typowe jest to

zw�aszcza dla religii wschod-
nich, czy kultów wywodz✂cych 
si✄ z religii Wschodu.

Charyzmaty by�y – i s✂ – dara✆
mi �aski; udzielane by�y nie ze 
wzgl✄du na przygotowanie czy 
zas�ugi otrzymuj✂cych je, ale ze 
wzgl✄du na dobro ogólne, spo-

�eczne, ze wzgl✄du na dobro 
zboru. Jedna z definicji teolo✆
gicznych, okre✁laj✂cych chary-
zmat jako dar Ducha ✠wi✄tego, 
brzmi: „Jest to dar niezale☎ny, 
nadprzyrodzony, o charakterze

przej✁ciowym, udzielany ze 
wzgl✄du na po☎ytek powszech-
ny i dobro Ko✁cio�a”. 

Korynccy chrze✡cijanie, jeszcze 
b☛d☞c poganami, jak pisze Apo-
sto✌, byli prowadzeni przed nie-
mych ba✌wanów, przed nie-
mych bo✍ków. „Bo✎yszcza ich s✏ 

ze srebra i z✑ota, s✏ dzie✑em r✏k 

ludzkich. Maj✏ usta, a nie mó-

wi✏, maj✏ oczy, a nie widz✏. Ma-

j✏ uszy, a nie s✑ysz✏, maja noz-

drza, a nie w✏chaj✏. Maj✏ r✒ce, 

a nie dotykaj✏, maj✏ nogi, a nie 

chodz✏. Ani nie wydaj✏ g✑osu 

krtani✏ swoj✏” – tak opisuje je

Psalmista w Psalmie 115.

Analizuj✂c sytuacj✄ w Koryncie 
w kontek✁cie s�ów przekaza-
nych przez Aposto�a Paw�a, ks. 
prof. Eugeniusz D✂browski pi-
sze: „Stany ekstatyczne cieszy✓y 

si✔ niema✓ym wzi✔ciem w ✕wi✖-

tyniach poga✗skich. Zapewne 

wielu Koryntian przed swym

nawróceniem bra✓o w nich 

udzia✓, a poznane tam zwyczaje 

usi✓owali przenie✕✘ i na litur-

giczne zebrania chrze✕cija✗skie. 

Je✕li nawet zewn✔trzne objawy 
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by�y te same, a towarzysz✁ce im 

stany pozornie nie ró✂ni�y si✄ od 

siebie, to przecie✂ tre☎✆ wyg�a-

szanych przy tym s�ów czy sen-

tencji by�a ró✂na. Zasadniczym 

kryterium by�o tu wielbienie 

imienia Jezusowego, któremu 

nie szcz✄dzono blu✝nierstw na 

zebraniach pozachrze☎cija✞-

skich. Ka✂dy, kto wyznaje wiar✄ 

chrze☎cija✞sk✁, uczestniczy 

w �asce, a nie tylko ten, kto ob-

darzony jest jakimi☎ szczególny-

mi darami duchowymi. Trzeba

tu przypomnie✆ dla zrozumienia 

chrze☎cija✞skiego sensu owej 

formu�y uwielbienia: KYRIOS 

IESOUS werset z Ewangelii Ja✟

na: ‘On mnie uwielbi, bo z mego 

we✝mie, a wam oznajmi

(J 16,14). W Li☎cie do Galatów 

podobnym znakiem wiary

chrze☎cija✞skiej jest inna formu-

�a uwielbienia: ‘A ✂e jeste☎cie 

synami, zes�a� Bóg w serca wa-

sze Ducha Syna Swego, wo�aj✁-

cego: Abba, Ojcze!’ (Ga 4,6)”.

Koryntianie przed przyj✠ciem 
chrze✡cija☛stwa byli mniej lub 
bardziej gorliwymi wyznawca☞
mi religii poga☛skich i brali 
udzia✌ w licznych uroczysto-
✡ciach kultowych. Wynika✌o to 
z faktu, ✍e te religie by✌y wa✍n✎ 
cz✠✡ci✎ ludowej obyczajowo✡ci. 
Tak wi✠c, jak to cz✠sto bywa, 
bezmy✡lnie dostosowywano si✠ 

do obowi✎zuj✎cych zwyczajów, 
nie zastanawiaj✎c si✠ nad ich 
sensem i tre✡ci✎. 

Werner de Boor zwraca uwag✠ 
na jeszcze jeden aspekt: „Czy 

u ✏ydów nie dzia�o si✄ inaczej? –
pisze. – Czy nie miano tam do

czynienia z ✂ywym i przemawia-

j✁cym Bogiem, a w zwi✁zku 

z tym nie otrzymano wyra✝nego 

poznania i ☎wiadomego ukszta�-

towania ✂ycia? Niektórzy cz�on-

kowie zboru [nie tylko korync✟

kiego] musieli, jeszcze jako po✟

ganie, bacznie obserwowa✆ ✏y-

dów. W wielu zborach pojawia-

�a si✄ w✁tpliwo☎✆, czy nie nale✂y 

przy�✁czy✆ si✄ do Izraela, aby 

móc naprawd✄ nale✂e✆ do Jezu-

sa, Mesjasza Izraela. Poniewa✂ 

w�a☎nie dla by�ych pogan s✁d 

w tej sprawie by� utrudniony, 

[Aposto� Pawe� napisa�:]

‘dlatego oznajmiam wam, ✂e 

nikt przemawiaj✁c w Duchu 

Bo✂ym nie powie: niech Jezus 

b✄dzie przekl✄ty’. Równie✂ 

w synagodze korynckiej, pod✟

czas zwiastowania Paw�a, do-

sz�o do ‘blu✝nierstwa’ (Dz 18,6). 

W pomieszczeniu, w którym Pa-

we� mówi� o Jezusie, rozbrzmie-

wa�y okrzyki: ‘niech Jezus b✄dzie 

przekl✄ty’. Równie✂ i teraz 

w synagogach panuje wyra✝ny 

s✁d na temat Jezusa: jest On 

s�usznie skazanym na ☎mier✆ 
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krzy�ow✁ blu✂nierc✁ przeciw 

Bogu. Jest to pewnym znakiem,

�e nie mo�na tam znale✂✄ Du-

cha Bo�ego” – stwierdza de Bo☎
or. I dalej pisze: „Dzia✆anie Du-

cha prowadzi bowiem do zupe✆-

nie innego wyznania: ‘Jezus jest 

Panem!’. A nawet, ‘nikt nie mo�e 

rzec: Jezus jest Panem, chyba

tylko w Duchu ✝wi✞tym’. (…) 

‘Jezus jest Panem’ – kto stwier✟
dza tak z ca✆ym przekonaniem, 

w tym dzia✆a Duch ✝wi✞ty. Jest 

to bowiem, zgodnie z wypowie✟

dzi✁ z J 16,14, w✆a✠ciwe dzie✆o 

Ducha: uwielbi✄ Jezusa, pokaza✄ 

Jezusa w Jego ca✆ej chwale. 

Duch ✝wi✞ty jest twórc✁ prawy-

znania chrze✠cija✡stwa: ‘Jezus 

jest Panem’. (…) Ka�dy, kto 

szczerze mo�e wypowiedzie✄ 

owo zasadnicze wyznanie i kto

rzeczywi✠cie widzi w cz✆owieku 

Jezusie – Pana (‘Kyrios’), mo�e 

wiedzie✄, wdzi✞czny i radosny, 

�e w jego sercu mieszka i dzia✆a 

Duch [✝wi✞ty]. Zbór za✠, który 

tym wyznaniem �yje, jest miej-

scem przebywania Ducha ✝wi✞-

tego”, zgodnie z tym, co wcze☎

☛niej w Pierwszym Li☛cie do 
Koryntian zosta☞o napisane: 
„Czy nie wiecie, �e ✠wi✁tyni✁ 

Bo�✁ jeste✠cie i �e Duch Bo�y 

mieszka w was?” (1 Kor 3,16).

Oczywi☛cie wskazanie i u☛wia-
domienie, ✌e Jezus jest Panem, 

nie jest jedynym dzia☞aniem 
Ducha ✍wi✎tego. 

Koryntianie pod wp☞ywem 
zwyczajów poga✏skich dary 
duchowe traktowali zbyt ze☎

wn✎trznie, a nawet spektaku-
larnie, i zbyt osobi☛cie, uwa✌a-
j✑c je za osobist✑ w☞asno☛✒, 
osobisty przywilej. Tego rodza☎

ju postawa nie tylko prowadzi☎

☞a do wywo☞ania po✌✑danej 
sensacji, ale równie✌ przyczy-
nia☞a si✎ do wzbudzania na-
stroju rywalizacji: kto jest lep☎

szy, kto jest bardziej

„duchowy”, kto wi✎c jest lep-
szym chrze☛cijaninem i kto po-
winien zaj✑✒ z tego tytu☞u 
w zborze lepsze miejsce. Dlate☎

go Aposto☞ wyra✓nie wskazuje, 
✌e ka✌dy dar duchowy, ka✌dy 
charyzmat, s☞u✌y dobru ca☞ej 
wspólnoty chrze☛cija✏skiej. 
W rozdziale czternastym Listu,

jak si✎ pó✓niej przekonamy, 
dowodzi, ✌e warto☛✒ poszcze-
gólnych darów duchowych 
mierzy si✎ stopniem ich przy-
datno☛ci dla ca☞ej wspólnoty. 
Bardzo obszernie omawia ten

temat m.in. ks. prof. dr Edward

Szymanek, który – analizuj✑c 
tre☛✒ pierwszej cz✎☛ci rozdzia☞u 
dwunastego pisze, co nast✎pu-
je: „Wiersz 1. podaje zapowied✂ 

tematu, który autor pragnie po-

ruszy✄ – o darach duchowych.
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Wiersz 2. natomiast przypomi�

na adresatom wywodz✁cym si✂ 

z poga✄stwa o ich do☎wiadcze-

niach religii poga✄skiej – o zja�

wiskach pe✆nych emocji i nad-

zwyczajno☎ci, które mia✆y 

☎wiadczy✝ o prawdziwo☎ci wy-

znawanych religii. W chrze☎ci-

ja✄stwie jest inaczej – wszyst�

kim kieruje Duch ✞wi✂ty, 

wszystko te✟ jest Jego ✆ask✁ 

(wiersz 3). (…) W wierszach 

4�11 Pawe✆ wykazuje, ✟e ró✟no-

rodno☎✝ darów duchowych jest 

spowodowana przez Ducha

✞wi✂tego. W pierwszych zda-

niach (wiersze 4�6), które nale-

✟y uzna✝ za paralelizmy synoni-

miczne, gdy✟ w ró✟nych s✆o-

wach wypowiadaj✁ t✂ sam✁ 

tre☎✝, wyst✂puj✁: Duch, Pan 

i Bóg – my☎l wi✂c trynitarna, 

podkre☎laj✁ca prawd✂ o dobru 

wspólnym (wiersz 7), któremu 

maj✁ s✆u✟y✝ wszystkie chary-

zmaty, nazwane darami, pos✆u-

gami i czynami. Wszystkie obja�

wiaj✁ Ducha ✞wi✂tego, dzia✆aj✁-

cego w ten sposób ‘dla wspólne-

go po✟ytku’”. W dalszym ci✠gu 
swych egzegetycznych rozwa✡

☛a☞ ks. prof. Szymanek zasta-
nawia si✌ nad znaczeniem wy-
mienionych przez Aposto✍a 
charyzmatów: „W dalszych zda-

niach (wiersze 8�10) Pawe✆ wy-

licza niektóre dary: ‘s✆owo m✁-

dro☎ci’, ‘s✆owo poznawania 

(wiersz 8), ‘wiara’, ‘dary uz�

drdrawiania’ (wiersz 9), 

‘ d o k o n y w a n i e  c u d ó w ’ , 

‘proroctwo’, ‘rozró✟nianie �

duchów’, ‘znajomo☎✝ j✂zyków’, 

‘t✆umaczenie j✂zyków’ (wiersz 

10). Pierwszy dar polega na

umiej✂tnym wyja☎nianiu g✆✂bo-

kich i niepoj✂tych prawd, które 

dotycz✁ ✟ycia Bo✟ego w samym 

Bogu oraz w nas (por. 2,6�16).

Drugi dar – o poznawaniu –

nale✟y rozumie✝ jako umiej✂t-

no☎✝ interpretowania podsta-

wowych, a wi✂c kerygmatycz-

nych prawd chrze☎cija✄skich. 

Dar wiary natomiast, to chary�

zmat ujawniaj✁cy si✂ w nad-

zwyczajnym stopniu poprzez

ol☎niewaj✁ce dzie✆a, budz✁ce 

zdumienie u innych (por. 13,2).

Dar uzdrawiania – jeden z naj�

bardziej cz✂stych tak w dzia✆al-

no☎ci Chrystusa, jak i Aposto✆ów 

– oraz dar czynienia cudów na-

le✟✁ do ogólniejszych okre☎le✄ 

charyzmatów. Charyzmat pro-

roctwa oznacza nie tyle umie�

j✂tno☎✝ przepowiadania przy-

sz✆o☎ci, ile wielbienie Boga 

w sposób wznios✆y, a nawet eks-

tatyczny. Dar ten jest bliski da�

rowi j✂zyków – glosolalii – który 

polega✆ na wypowiadaniu 

w ekstazie niezrozumia✆ych 

s✆ów maj✁cych uczci✝ Boga 

(por. 14,2.4.5.6.9.13…), dar za☎ 

t✆umaczenia mia✆ przybli✟y✝ 
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otoczeniu tre�✁ i znaczenie po-

szczególnych s✂ów lub zda✄. 

Rozró☎nianie duchów mia✂o za 

zadanie pozna✁, czy poszczegól-

ne czyny charyzmatyczne s✆ 

pochodzenia Bo☎ego, czy ludz-

kiego, czy nawet szata✄skiego. 

Wiersz 11 jakby podsumowuje

wszystkie charyzmaty i jeszcze

raz podkre�la, ☎e ka☎dy z nich 

jest darem Ducha ✝wi✞tego, któ-

ry rozdziela je wed✂ug w✂asnego 

uznania poszczególnym jed-

nostkom dla dobra wspólnoty”.

Wydaje mi si✟, ✠e powinni✡my 
uwa✠nie przyjrze☛ si✟ wierszom 
4☞6, poniewa✠ Aposto✌ Pawe✌ 
szczególnie akcentuje wypo-
wiedziane tu prawdy. Kiedy ten

fragment uwa✠nie odczytamy, 
znajdziemy w nim, o czym pisa☞

li✡my wy✠ej, formu✌✟ trynitarn✍. 
Trzy Osoby Trójcy ✎wi✟tej wy-
mienione s✍ tutaj w innym ni✠ 
zwykle porz✍dku: najpierw 
Pneuma – Duch ✎wi✟ty, potem 
Kyrios – Pan, Chrystus Jezus,

i wreszcie Theos, czyli Bóg jako 
Stwórca, jako ✏ród✌o ✠ycia. Po-
dobn✍ formu✌✟ trynitarn✍ znaj-
dujemy w Pismach Paw✌a raz 
jeszcze, mianowicie w Li✡cie do 
Efezjan 4,4☞6.

W omawianym przez nas frag✑

mencie tekstu Aposto✒ Pawe✒ 
wymienia dziewi✓✔ charyzma-

tów. Poza t✕ list✕, kolejne ze-
stawienia charyzmatów zna-
le✖✔ mo✗emy jeszcze w 1 Kor 
12,28✑30, Rz 12,6✑8, Ef 4,11).

Porównuj✕c te wszystkie zesta-
wienia dochodzimy do wnio✑

sku, ✗e – uwzgl✓dniaj✕c powtó-
rzenia – w Listach Apostol✑

skich wymieniono ✒✕cznie 
osiemna✘cie ró✗nych chary-
zmatów. Oczywi✘cie zwrócimy 
na nie uwag✓ w odpowiednim 
momencie. Teraz jednak skon✑

centrujmy si✓ na tym, o czym 
przed chwil✕ czytali✘my.

Zapewne nie wszystkie chary✑

zmaty da si✓ jednoznacznie 
okre✘li✔, o czym ✘wiadczy✔ mo-
✗e mi✓dzy innymi fakt istnienia 
wielu prób interpretacji tekstu 
Paw✒owego. Mowa m✕dro✘ci 
ma na celu wyja✘nianie lu-
dziom tajemnic Bo✗ych prze-
znacze✙ i wskazywanie drogi 
wiod✕cej do zbawienia. Zapew-
ne jest to dar wi✓kszy ni✗ mo-
wa wiedzy, dlatego te✗ wymie-
niony jest na pierwszym miej✑

scu. O obu tych darach jeden

z cenionych brytyjskich ko✑

mentarzy pisze: „M✆dro�✁ 

umo☎liwia nam rozumne poj-

mowanie zasad Ewangelii,

przez wiedz✞ za� zdobywamy 

znajomo�✁ wzajemnych stosun-

ków pomi✞dzy tymi zasadami 

oraz ich relacji do innych na✚
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szych do�wiadcze✁”. Wiar✂ 
w naszym tek✄cie nale☎y poj-
mowa✆, podobnie jak czyni to 
Aposto✝, w specyficznie biblij-
nym znaczeniu, jako ✞ród✝o 
cudów, a wi✂c zjawisk przekra-
czaj✟cych naturalny rozwój 
zdarze✠. Takiemu rozumieniu 
odpowiada cho✆by cytat z trzy-
nastego rozdzia✝u: „i cho✡bym 

mia☛ pe☛ni☞ wiary, tak ✌ebym 

góry przenosi☛” (1 Kor 13,2),

nawi✟zuj✟cy do znanych s✝ów 
Chrystusa: „…Gdyby�cie mieli 

wiar☞ jak ziarnko gorczycy, to 

powiedzieliby�cie tej górze: 

Przenie� si☞ st✍d tam, a przenie-

sie si☞, i nic niemo✌liwego dla 

was nie b☞dzie” (Mt 17,26).

O takiej wierze mówili te☎ nie-
którzy pisarze wczesnochrze-
✄cija✠scy, dla których wiara 
czynów, a wi✂c równie☎ zna-
ków czy cudów, wi✂ksze mia✝a 
znaczenie ni☎ wiara dogmatów. 
Mo☎na by wi✂c powiedzie✆, ☎e 
dar wiary w Duchu jakby za✎

wiera w sobie niektóre z dal-
szych charyzmatów, jak na 
przyk✝ad dar uzdrawiania czy 
dar czynienia cudów. Po darze 
proroctwa wymienia Pawe✝ 
dar rozró☎niania duchów. Mo☎-
na przypuszcza✆, ☎e ten ostatni 
dar pozwala✝ odró☎ni✆ auten-
tycznych g✝osicieli wiary czy 
autentycznych proroków od 

ró☎nego rodzaju fa✝szywych 
nauczycieli lub proroków. 
Przypuszczenie to zdaje si✂ 
potwierdza✆ wzmianka w zna-
nym dokumencie chrze✄cija✠-
skim powsta✝ym pod koniec 
pierwszego lub na pocz✟tku 
drugiego wieku ery chrze✄ci-
ja✠skiej, w Didache, gdzie napi✎
sano: „Nie ka✌dy, który przema-

wia w duchu, jest prorokiem,

lecz tylko ten, kto kroczy droga✏

mi Pa✁skimi. Przeto wed☛ug 

dróg ich nale✌y odró✌ni✡ praw-

dziwego proroka od fa☛szywe-

go” (11,8). Je✄li chodzi o „ró☎ne 
rodzaje j✂zyków”, o czym wi✂-
cej przeczytamy w rozdziale

czternastym, to prawdopodob✎

nie chodzi✝o tu o j✂zyki niezro-
zumia✝e dla otoczenia, którymi 
przemawiali chrze✄cijanie 
znajduj✟cy si✂ w ekstazie, 
a których poselstwo mogli 
przekazywa✆ ci, którzy obda-
rzeni byli darem wyk✝adania 
j✂zyków, czyli ich t✝umaczenia.

Pami✂tajmy, ☎e ka☎dy chary-
zmat, ka☎dy dar ✝aski, ka☎da 
pos✝uga, ka☎da s✝u☎ba, znajduje 
swoje okre✄lone miejsce w Ko-
✄ciele, w zborze, i jest na swo-
im miejscu niezb✂dna. Co wi✑-
cej, S✒owo Bo✓e wyra✔nie 
stwierdza, ✓e „w ka✓dym ró✓nie 
przejawia si✑ Duch ku wspólne-
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mu po�ytkowi” (wiersz 7). 
W ka✁dym! I ku wspólnemu 
po✁ytkowi! Dlatego racj✂ ma 
Werner de Boor, kiedy pisze:

„To, co daje Duch w swoim obja-

wieniu, jest rzeczywi✄cie darem. 

Dlatego brak jakiegokolwiek

powodu, aby ze wzgl☎du na po-

siadany dar si☎ wywy✆sza✝. (…) 

W ko✞cu dary s✟ dawane dla 

‘wspólnego po✆ytku’. ‘Charisma✠

ta’ s✟ wi☎c darami Ducha ✡wi☎-

tego umo✆liwiaj✟cymi s☛u✆b☎ 

Panu, nie po to za✄, aby uszcz☎-

✄liwia✝ czy wywy✆sza✝ poszcze-

gólnych obdarowanych. Maj✟ 

one by✝ korzy✄ci✟ dla innych 

i dla zboru. Os✟dzony jest ka✆dy 

cz☛owiek, czy grono ludzi, ka✆de 

stronnictwo, które darów Du-

cha ✡wi☎tego u✆ywa do wywy✆-

szania si☎. Prawdziwi nosiciele 

darów s☛u✆✟ i maj✟ tak wiele do 

czynienia, ✆e nie starcza im cza-

su, by obserwowa✝ samych sie-

bie i samych siebie chwali✝”.

Ciekawe, ✁e „dary uzdrowie☞” 
i „dary czynienia cudów” s✌ 
wymieniane w liczbie mnogiej.

A wi✂c nie mówi si✂ tu o jakim✍ 
obdarowaniu trwa✎ym, „na sta-
✎e”, w moc uzdrawiania albo 
czynienia cudów. Owszem, by-
wa dane chrze✍cijanom, nieza-
le✁nie od sprawowanej w zbo-
rze funkcji, by w szczególnych 
sytuacjach uzdrawiali chorych

lub czynili inne cuda. Wynika

z tego, ✁e Duch ✏wi✂ty nie ob-
darza nas „cudotwórcami” czy 
„uzdrowicielami”, ale „darami 
uzdrowie☞” i „darami czynienia 
cudów”. Wa✁ne przy tym 
wszystkim, aby pami✂ta✑ wa✁-
ne s✎owa: „Wszystko to za✄ 

sprawia jeden i ten sam Duch,

rozdzielaj✟c ka✆demu poszcze-

gólnie, jak chce”. Tak, jak chce

Duch ✏wi✂ty, a nie tak, jak po-
✁✌da cz✎owiek.

Mo✁na prosi✑ o dary Ducha 
✏wi✂tego, ale nie zapomina✑ 
przy tym o wdzi✂czno✍ci za te 
dary, które ju✁ otrzymali✍my. 
Prosz✌c Boga, nie zapominaj-
my te✁ o tych s✎owach, których 
nauczy✎ nas Jezus: „B✌d✒ wola 
Twoja”.

Od Genesis do Apokalipsy
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Spotkanie ze S�owem Bo✁ym
✂ród✄o z✄a na ☎wiecie

Dnia 3 marca 2016 r. o godz.

19.00, w salce parafialnej przy

ul. Jagiello✆skiej 19a, odby✝o 
si✞ kolejne spotkanie z cyklu 
Spotkanie ze S✟owem Bo✠ym.

Tym razem zastanawiali✡my 
si✞ nad tematem: ☛ród✟o z✟a na 

☞wiecie. Temat poprowadzi✝ 
Bartek Urban.

Rekolekcje pasyjne

Krzy✌ – nasz dramat i nasze

zwyci✍stwo
W dniach 4✎6 marca 2016 r.,

w sali parafialnej przy ul. Ja✎

giello✆skiej 19a, odby✝y si✞ 
rekolekcje pasyjne, które po-
prowadzi✝ dr hab. Piotr Lorek ✎
biblista, luteranin, dziekan

Ewangelikalnej Wy✏szej Szko✝y 
Teologicznej, opiekun Ewange✎

lickiego Duszpasterstwa Aka✎

demickiego „Pronoja” z Wro-
c✝awia. Podczas spotka✆ w pi✑-
tek i sobot✞ s✝uchali✡my wy-
k✝adów o historii Judasza oraz 
o ostatniej drodze Jezusa na

krzy✏ Golgoty. W niedziel✞ 
nasz go✡✒ wyg✝osi✝ kazania 
w ✓ab✞dach, Pyskowicach oraz 
Gliwicach. Z ca✝✑ pewno✡ci✑ 
mo✏emy powiedzie✒, ✏e nie by✝ 

O tym, co za nami

O tym, co za nami



Informator parafialny, Nr 4 (169) 2016 23

to stracony czas, ale istotny

duchowy impuls dla naszej

wiary!

Spotkanie pasyjne u Braci

Metodystów

„Kto �piewa, ten modli si✁ po-
dwójnie” – te s✂owa �w. Augu-
styna stanowi✄ dobre motto 
spotkania, które odby✂o si✁ 11 
marca 2016 r. w kaplicy Ko☎

� c i o ✂ a  E w a n g e l i c k o ☎

Metodystycznego w Gliwicach.

Niewielka salka kaplicy roz☎
brzmia✂a pi✁knymi pie�niami 
chwal✄cymi naszego Pana oraz 
s✂owem sk✂aniaj✄cym w tym 
pasyjnym czasie do refleksji

nad naszym duchowym ✆y-
ciem. Wyst✄pi✂y dwa chóry: 
Chór Animato z parafii ewan-

gelicko☎augsburskiej w Gliwi☎

cach oraz Chór Nowego Przy-
mierza z parafii ewangelicko☎
metodystycznej w Katowicach.

Tematyka pie�ni by✂a  szeroka 

O tym, co za nami
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i obejmowa�a pie✁ni pochwal-
ne oraz pasyjne. S�owem  dzie-
lili si✂ z nami ksi✂✄a z parafii 
gliwickich obu ko✁cio�ów: ks. 
Krzysztof K�usek i ks. Andrzej 
Wójcik oraz ks. Waldemar D☎-

browski z  ko✁cio�a metody-
stycznego w Katowicach, który 
na koniec  spotkania udzieli� 
zebranym b�ogos�awie✆stwa.  
Po zako✆czeniu wszyscy zosta-
li przez gospodarzy zaproszeni

O tym, co za nami
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na pocz�stunek; nie zabrak✁o 
napojów i pysznych kanapek, 

a czas mile up✁yn✂✁ nam  na 
rozmowach i wzajemnym po✄

znawaniu si�. To by✁ b✁ogos✁a-
wiony czas duchowej blisko☎ci. 

tekst: Krystyna Raszka

Wie✆ci z Pyskowic

Odwiedziny uczniów
ze Szko✝y Podstawowej

18 marca 2016 r. grupa

uczniów wyznania rzymsko✄
katolickiego ze Szko✁y Podsta-
wowej nr 6 z Oddzia✁ami Inte-
gracyjnymi w Pyskowicach od✄

wiedzi✁a pyskowicki ko☎ció✁. 
Uczniowie mieli okazj� zada✞ 
pytania dotycz✂ce interesuj✂-
cych ich ró✟nic mi�dzy Ko☎cio-

O tym, co za nami
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�em Rzymsko✁katolickim
a Ewangelicko✁Augsburskim.

Na pytania odpowiada� ks. Ty-
moteusz Bujok, który zaprosi� 
odwiedzaj✂cych na chór, ambo-

n✄, przed o�tarz, chrzcielnic✄ 
oraz pomóg� ubra☎ dwóch 
ochotników w u✆ywane w Ko-
✝ciele stroje liturgiczne. Go✝cie 
byli bardzo zainteresowani

zwyczajami oraz teologi✂ Ko-
✝ c i o � a E w a n g e l i c k o ✁

Augsburskiego. Dzi✄kuj✂c za 
przyj✄cie obiecali odwiedzi☎ 
parafi✄ w Pyskowicach w przy-
sz�o✝ci.

Wy✞szobramski Chór Kame-
ralny w Gliwicach

Podczas nabo✆e✟stwa 20 mar-
ca 2016 r., w Niedziel✄ Palmo-
w✂, w ko✝ciele Zbawiciela 
w Gliwicach, wyst✂pi� Wy✆szo-
bramski Chór Kameralny z Cie-
szyna pod dyrekcj✂ Piotra Siko-
ry. WCK dostarczy� nam ducho-

O tym, co za nami
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wych i muzycznych wra�e✁. 
Chórzy✂ci przygotowali bardzo 
poruszaj✄cy program pasyjny, 
który wprowadzi☎ nas w rozpo-
czynaj✄cy si✆ Wielki Tydzie✁. 
Dzi✆kujemy za ten czas i �yczy-
my Wam b☎ogos☎awie✁stwa 
w Waszej s☎u�bie. Soli Deo Glo-
ria!

Wyjazd rekolekcyjny dla

dzieci i m✝odzie✞y

Jezus Superbohaterem

W dniach 18✟20 marca 2016 r.

odby☎ si✆ tradycyjny wyjazd 
rekolekcyjny dla dzieci i m☎o-
dzie�y.
W pi✄tek 18.03. grupa starsza 
przyjecha☎a do o✂rodka w Ja-

worniku, gdzie zaraz po kolacji

wzi✆☎a udzia☎ we wspólnym
✂piewie oraz s☎ucha☎a Historii 
Aposto☎a Piotra. Nast✆pnego 
dnia o godz. 9.00 odby☎o si✆
studium biblijne na temat od✟

wagi.

Natomiast m☎odsza cz✆✂✠ grupy 
punktualnie o godz. 9.00 rano

w sobot✆ �ó☎tym autobusem, 
kierowanym przez pana Ada✟

ma, wyjecha☎a w kierunku Wi-
s☎y Jawornika.
Pierwszym punktem naszego

ju� wspólnego programu by☎ 
pobyt na basenie w hotelu

„Stok”. Pod opiek✄ wujka Tom-
ka i cioci Irminy najm☎odsi we-
so☎o bawili si✆ w brodziku 

O tym, co za nami
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i zje�d�ali na zje�d�alni, a nieco 
starsi mogli posiedzie✁ w ja-
cuzzi i zagrza✁ si✂ w saunie.
Po obiedzie rozpocz✂li✄my za-
j✂cia rekolekcyjne. Tematem 
przewodnim by☎ „Jezus jako 
Superbohater”. Najpierw ciocia 
Ula opowiedzia☎a dzieciom 
o znanych z filmów i kreskó-
wek Superbohaterach, takich

jak Batman, Spiderman, Kapi✆

tan Ameryka czy Hulk. Naj✆

wi✂kszym z nich wszystkich, 
przewy�szaj✝cym innych swo-
imi mocami jest jednak Jezus

Chrystus! Dzieci nauczy☎y si✂ 
te� piosenki „Jezus Superboha-
terem”. Pó✞niej ciocia Asia za-
prosi☎a wszystkich do udzia☎u 
w zabawie aktywizuj✝cej pt. 
„Cuda Jezusa”. Dwie dru�yny 

zaci✂cie rywalizowa☎y o zwy-
ci✂stwo w takich kategoriach,

jak „przemiana wody w wino”, 
„zbieranie koszy okruchów” czy 
„obfity po☎ów ryb”. Obie grupy 
dzielnie zas☎u�y☎y na nagrody 
w postaci kolorowych naklejek.

Po kolacji obejrzeli✄my scenk✂ 
na temat superbohaterów 
z udzia☎em Muppetów, któr✝ 
napisa☎a dla nas ciocia Tysia. 
A na dobranoc zobaczyli✄my 
film… te� z Muppetami.
Starsza grupa realizowa☎a rów-
nolegle swój program.
W niedziel✂ 20 marca m☎odsza 
grupa do☎✝czy☎a do szkó☎ki pro-
wadzonej przez ciocie z Jawor✆

nika, a starsi uczestniczyli

w nabo�e✟stwie. Tematem lek-
cji biblijnej by☎a wiara w zmar-

O tym, co za nami
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twychwstanie Jezusa. Po sko�-
czonym nabo✁e�stwie wybrali-
✂my si✄ najpierw na plac za-
baw, ✁eby pogra☎ w pi✆k✄, 
a potem na spacer. O godz. 12✝

12.30 zjedli✂my wczesny 
obiad, a godzin✄ pó✞niej wyru-
szyli✂my w drog✄ powrotn✟ do 
Gliwic. Ju✁ o 15.00 na parkingu 
przed parafi✟ dzieci spotka✆y 
si✄ ponownie z rodzicami.
Mamy nadziej✄, ✁e wszystkie 
dzieci dobrze sp✄dzi✆y czas 
rekolekcyjny i uwierzy✆y, ✁e 
Jezus jest naszym najwi✄kszym 
Superbohaterem!

tekst: Irmina Pizo✠

Serdecznie dzi✄kujemy oso-
bom, które zaanga✁owa✆y si✄ 
w pomoc w przygotowaniu

i prowadzeniu naszego wyjaz✝

du: Irminie Pizo�, Uli Czudek, 

Asi i Tomkowi Raszkom, Asi

Wójcik, Justynie Minkinie oraz 
naszym parafialnym duszpa✝

sterzom.

Koncert charytatywny dla

Anny Urban

24 marca 2016 r. (Wielki

Czwartek), w ko✂ciele Zbawi-
ciela odby✆ si✄ koncert zespo✆u 
Praise Trio ✝ Anna Bratek (voc),

Mirela Waleczek (voc), Kata✝

rzyna Kupiec (voc, gitara). Ze✝

spó✆ dostarczy✆ nam niesamo-
witych prze✁y☎ muzycznych 
i duchowych. Interpretacje

utworów oraz ich harmonie 
zapewni✆y muzyk✄ na najwy✁-
szym poziomie. Podczas kon✝

certu mieli✂my tak✁e okazj✄ 
zobaczy☎ krótki reporta✁ przy-
gotowany przez Piotra Pizonia

(ChTI) z pierwszego koncertu

dla Aneczki. S✆owem Bo✁ym na 
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temat Wielkiego Czwartku, Wie�

czerzy Pa✁skiej i tego, czy przy 
naszym stole ✂ycia zasiada z na-
mi Jezus, dzieli✄ si☎ ks. Andrzej 
Wojcik.  Z koncertu wyszli✆my 
pe✄ni wra✂e✁, wdzi☎czni Bogu za 
pi☎kny, refleksyjny wieczór, 
oraz za to, ✂e jako spo✄eczno✆✝ 
stan☎li✆my razem i  wsparli✆my 
Aneczk☎. Podczas koncertu ze-
brali✆my 3905 z✄, które w ca✄o-
✆ci przekazujemy na rehabilita-
cj☎ Aneczki.

Bardzo serdecznie dzi☎kujemy 
wszystkim, którzy postanowili 
wzi✞✝ udzia✄ w koncercie 
i wesprze✝ duchowo i finansowo 
Aneczk☎. Dzi☎kujemy wszystkim 
tym, którzy w jakikolwiek spo-
sób zaanga✂owali si☎ w przygo-
towanie koncertu.

Aneczce ✂yczymy Bo✂ego b✄ogo-
s✄awie✁stwa. Bogu chwa✄a!

Konferencja dla rodziców
Jak by✟ szcz✠✡liwym rodzicem?

12.03.2016 r. w SP ETE odby✄a 
si☎ konferencja � „Jak by✝ szcz☎-
✆liwym rodzicem?”, prowadzona 
przez Magdalen☎ i Wies✄awa 
Grabowskich oraz Marzen☎ 
i Henryka Piechotów. Wielu ro-
dziców i nauczycieli zdecydowa-
✄o si☎ po✆wi☎ci✝ niemal✂e ca✄✞ 
sobot☎, ✂eby aktywnie uczestni-
czy✝ w konferencji. W tym cza-

sie ich dzieci przebywa✄y pod 
zapewnion✞ specjalnie na ten 
dzie✁ opiek✞.
Prowadz✞cy dzielili si☎ swoimi 
do✆wiadczeniami w pe✄nieniu 
roli rodziców trójki synów, któ-
rzy dzi✆ sami tworz✞ swoje 
szcz☎✆liwe rodziny. S✄uchacze 
mogli wtedy dowiedzie✝ si☎, ja-
kie typy temperamentów cha-
rakteryzuj✞ ich dzieci i jakie mo-
g✞ z tego wynika✝ k✄opoty wy-
chowawcze, ale tak✂e wycho-
wawcze sukcesy. Zebrani mieli

okazj☎ wspólnie zastanowi✝ si☎ 
nad cechami, które szczególnie 
chcieliby widzie✝ u swoich dzie�
ci oraz nad tym, które z nich s✞ 
dla nich najwa✂niejsze, a tak✂e 
jakie zalety ma uwzgl☎dnienie 
w procesie wychowania chrze�

✆cija✁skiej perspektywy.
Uczestnicy konferencji mogli

tak✂e mi☎dzy sob✞ wymienia✝ 
do✆wiadczenia rodzicielskie 
oraz skorzysta✝ z po✆wi☎conych 
wychowywaniu dzieci pozycji

ksi✞✂kowych, które przywie☛li 
ze sob✞ prowadz✞cy. Na zako✁-
czenie w✆ród przyby✄ych rozlo-
sowano dwa bilety do teatru.

Tematyka konferencji:

Czego potrzebujemy jako rodzi�

ce? Cz☎✆✝ I.
Czego potrzebujemy jako rodzi�

ce? Cz☎✆✝ II.
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Dzieci potrzebuj� rodziców.
Dzieci potrzebuj� mi✁o✂ci i sza-
cunku.

Szczególny wyraz mi✁o✂ci.
Dzieci potrzebuj� kszta✁towa-
nia charakteru.

Dzieci potrzebuj� dyscypliny.
Dzieci potrzebuj� odfrun�✄.

relacja za www.szkolyete.pl

Rekolekcje pasyjne dla

uczniów Szko☎y Podstawo-
wej

W dniach 14✆16 marca 2016 r.

odby✁y si✝ rekolekcje pasyjne 
dla dzieci w Szkole Podstawo✆

wej Ewangelickiego Towarzy✆

stwa Edukacyjnego im. Alberta

Schweitzera w Gliwicach. Re✆
kolekcje odbywa✁y si✝ w ko-
✂ciele Franciszkanów oraz 
w szkole. Dwa dni rekolekcji

w szkole, dla dwóch grup wie-
kowych przygotowali duchow✆

ni naszej parafii. Dzieci uczy✁y 
si✝ i ✂piewa✁y pie✂ni, poznawa-
✁y prawdy S✁owa Bo✞ego oraz 
s✁ucha✁y kolejnych ods✁on Hi-
storii Aposto✁a Piotra, której 
pierwsz� cz✝✂✄, w pierwszym 
dniu rekolekcji, przedstawi✁a 
pani dyrektor Lidia Janik.

Rekolekcje pasyjne dla

uczniów Gimnazjum i Li-

ceum

23 marca 2016 r. w auli szkó✁ 
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ETE odby�y si✁ rekolekcje dla 
m�odzie✂y licealnej i gimna-
zjalnej. M�odzie✂ mia�a okazj✁ 
do wspólnego ✄piewu i wys�u-
chania dwóch wyk�adów ☎

o. Tymoteusza Olsi✆skiego 
o odpowiedzialno✄ci min. za 
swoje codzienne ✂ycie i ducho-
wo✄✝ oraz ks. Tymoteusza Bu-
joka o ✄mierci, o tym, co czeka 
nas po ✄mierci oraz o ✂yciu 
w pe�ni tu i teraz oraz w wiecz-
no✄ci.

✞niadanie Wielkanocne dla 

Seniorów
Seniorzy s✟ skarbem parafii

2 kwietnia 2016 r., w auli szkó� 
Ewangelickiego Towarzystwa

Edukacyjnego, odby�o si✁ III 
✠niadanie Wielkanocne dla 
Seniorów. Nasi seniorzy 
oprócz wspólnego ✄piewu 
(akompaniowa� Adam Król), 
modlitwy (modlitw✡ rozpocz✡� 
ks. Alfred Figaszewski) i roz☎
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wa�a✁ biblijnych (na �ywo ✂ ks.
Andrzej Wójcik, ks. Tymoteusz 
Bujok i wideo ✂ ks. Jan Kurko,

film ChTI na Wielkanoc), mieli

okazj✄ do wspomnie✁ na weso-
☎o przygotowanych przez Mag-
d✄ Fornal w postaci prezentacji 
multimedialnej i zdj✄✆ na du-
�ym formacie. Nie zabrak☎o 
krzy�ówki z has☎em Seniorzy
s✝ skarbem parafii i nagrodami.

W cz✄✞ci kulinarnej królowa☎ 
tradycyjny, ✞l✟ski �ur. W do-
brych humorach, zbudowani

duchowo, przy wpadaj✟cych 
do auli wiosennych promie✂

niach s☎o✁ca, za✞piewali✞my  
Wpu✠✡ o s☛o☞ce wielkanocne!

Dzi✄kujemy wszystkim z ca☎e-
go serca za pomoc w organiza✂

cji tego szczególnego spotka-
nia.

foto: Piotr Pizo☞

Gala talentów

Mam talent i chc✌ nim wielbi✡ 

Boga – tegoroczne has☎o SP 
ETE wyznacza☎o kierunek wie-
lu inicjatyw szko☎y maj✟cych 
na celu odkrywanie i rozwija✂
nie talentów w✞ród uczniów. 
1 kwietnia 2016 r. w auli

CKZiU przy ulicy Kozielskiej 1

w Gliwicach odby☎a si✄ Gala 
talentów, podczas której 
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Podzi�kowania

Panie, w✁adco nasz, jak wspania✁e jest imi✂ Twoje na ca✁ej ziemi! Ty, który✄  

wyniós✁  majestat swój nad niebiosa. Z ust dzieci i niemowl☎t ugruntowa✁e✄ 

moc na przekór nieprzyjacio✁om swoim (Ps 8,2-3)

Drodzy Szkó✆kowcy! Dzi✝ki Wam nasze dzieci maj✞ dost✝p do Bo✟ego S✆owa. 

Dzi✝ki Wam najm✆odsi s✆ysz✞ o tym, co najwa✟niejsze  ✠ o osobistej relacji

z Jezusem Chrystusem. Dzi✝kujemy za Wasz wk✆ad i zaanga✟owanie w wa✟n✞ 

dla Ko✡cio✆a s✆u✟b✝. Niech Wam Pan B✆ogos✆awi!  

uczniowie mogli odebra☛ z r☞k 
Pani Dyrektor Lidii Janik me✌

dale za rozwijanie swoich

uzdolnie✍ i us✎ysze☛ o ujawnio-
nych w roku szkolnym 2015✌

/2016 w✎asnych talentach. 
Gal✏ talentów u✑wietni✎ nie-
zwyk✎y spektakl zatytu✎owany 
„Jestem”. Aktorzy KWCH za 
pomoc☞ gestów, s✎ów, gry 
✑wiat✎a i muzyki opowiedzieli 
widzom o najwi✏kszym z da-
rów, jaki otrzyma✎ cz✎owiek  –
o mi✎o✑ci, która objawi✎a si✏ 
w Chrystusie Jezusie. On to za✌

powiadany by✎ przez proro-

ków na wiele wieków przed 
swoim przyj✑ciem, a gdy przy-
szed✎, uwielbi✎ Boga ca✎ym ✒y-
ciem.

„Gdybym te✒ mia✎ dar proroko-
wania

i zna✎ wszystkie tajemnice, 
i posiada✎ wszelk☞ wiedz✏, 
i wszelk☞ [mo✒liw☞] wiar✏, tak 
i✒bym góry przenosi✎, 
a mi✎o✑ci bym nie mia✎, 
by✎bym niczym.”
1 Kor 13,1

tekst: Lidia Janik

foto: Piotr Pizo✓
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WYCIECZKA DO WO�CZYNA 
 

23 kwietnia 2016 r. (sobota) planujemy wycieczk✁ autokarow✂ do parafii 

Wo✄czyn. Chcemy odwiedzi☎ Ew✆, ks. Sebastiana i Noemi Olenckich, 

zwiedzi✝ tereny i ko✞cio✄y przynale✟✂ce do wo✄czy✠skiej parafii, wspólnie 

pogrilowa✝ :), a tak✟e sp✁dzi✝ czas na modlitwie w ko✞ciele w Byczynie 

(podczas spotkania w ko✞ciele zbierzemy ofiar✁ na parafi✁ w Wo✄czynie). 

 

Wst✁pnie planujemy wyjazd autokarem z placu ko✄o ko✞cio✄a Zbawiciela 

w Gliwicach o godz.8.00. Koszt wyjazdu (przejazd autokarem oraz posi-

✄ek)  wynosi: dziecko do lat 10 - 40z✡,  doros✡y - 50z✡ 
 

Zapoznaj si☛ przed wyjazdem z dzia☞alno✌ci✍ parafii : 

www.wolczyn.luteranie.pl 
 

 Prosimy o wpisywanie si✁ na list✁. 

Kontakt z kancelari✂ parafialn✂ lub po nabo✟e✠stwach.



Informator parafialny, Nr 4 (169) 2016 37



38 Informator parafialny, Nr 4 (169) 2016

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☛ucha-

niu i ciekawym dyskusjom. Tematy dotycz✞ ró✡nych problemów, 

które cz✠sto nas nurtuj✞.  Ka✡dy z uczestników tego cyklu spotka☞ 

mo✡e wybra✌ i osobi✍cie zaprezentowa✌ jeden z podanych tema✎

tów. Mo✡e te✡ zaproponowa✌ swój w☛asny problem, który chcia☛by 

z nami przedyskutowa✌ w oparciu o S☛owo Bo✡e. 

Dnia 5 maja 2016r., czwartek, o godz. 19.00 w salce parafial✏

nej odb✠dzie si✠ wyk☛ad Dobrobyt na zachodzie a chrze✑cija✝-

stwo. Spotkanie poprowadzi Jerzy Matuszek.

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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Og�oszenia

Zaproszenie na

70. Zjazd Chórów Diecezji Katowickiej
L✁dziny✂Ho✄dunów, 24 kwietnia 2016 r.

W imieniu Diecezjalnej Komisji Chórów oraz Parafii Ewangelicko☎Augsburskiej

w Ho�dunowie serdecznie zapraszamy wszystkie chóry do wzi✆cia udzia�u 

w 70. Diecezjalnym Zje✝dzie Chórów. B✆dziemy cieszy✞ si✆ z Waszej obecno-

✟ci, tym bardziej, i✠ zjazd b✆dzie mia� charakter jubileuszowy – b✆dzie ju✠ 70. 

zjazdem chórów naszej diecezji i odb✆dzie si✆ w ramach obchodów jubileuszu 

30☎lecia nowego ko✟cio�a ✡w. Trójcy w Ho�dunowie.

Ramowy program zjazdu (mo☛e jeszcze ulec zmianie):

☎ 10.30 – Koncert ☎ przegl☞d chórów

☎ 12.30 – Przerwa obiadowa

☎ 13.30 – Nabo✠e✌stwo z rozdaniem dyplomów i wykonaniem wspólnej pie✟ni

☎ 14.30 – Przerwa

☎ 15.00 – Koncert go✟cinny, biesiada chóralna

☎ 17.00 – Zako✌czenie zjazdu

Wszystkie szczegó�y b✆d☞ umieszczane sukcesywnie na stronie internetowej 

parafii w Ho�dunowie, w zak�adce Zjazd Chórów:

Wi✍cej informacji na www.holdunow.luteranie.pl
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Warsztaty

Tato � Odkrywca Talentów

Ka✁dy rodzic pragnie, ✁eby jego dziecko rozwi-

ja✂o swój potencja✂, realizowa✂o marzenia, w 

przysz✂o✄ci zdoby✂o ciekaw☎ prac✆ i „do czego✄ 

w ✁yciu dosz✂o”.

Ale jak odkry✝ jego niepowtarzalny TALENT?

Warszaty "Tato ✞ Odkrywca Talentów" mog✟ w tym pomóc!
8✞9 kwietnia 2016

W piatek (18:00 ✠ 21:00) ✠ modu✂ dla ojców i mam

Sobota (9:00 ✠ 18:00) ✠ kontynuujemy w m✆skim gronie

Wi✆cej informacji na www.szkolyete.pl

Og✡oszenie 

4 osobowa rodzina kupi mieszkanie na terenie Gliwic. 

Kontakt pod numerem 737 446 607 



42 Informator parafialny, Nr 4 (169) 2016

Og�oszenia

W Ko✁ciele rozpocz✂li✁my 
zbiórk✂ ofiar pieni✂✄nych na 
fundusz Bratniej Pomocy im.

Gustawa Adolfa. Zbiórka fun-
duszy b✂dzie trwa☎a od ✆wi✝t 
Wielkanocy do ✆wi✝t Zes☎ania 
Ducha ✆wi✂tego.

W roku 2015 wierni zebrali

ponad 260 tysi✂cy z☎. Zebrane 
fundusze wspomog☎y Ewange-
licki Dom Opieki Emaus

w Dzi✂gielowie, prace remon-
towe w parafiach: Dzi✂gielów, 
Ustro✞/Dobka, Jastrz✂bie 
Zdrój, Wo☎czyn/Giera☎cice, 
Kluczbork/Gorzów ✆l✝ski, Ty-
chy, Zabrze/Mikulczyce, Orze✟
sze, Luba✞/Bogatynia, Olsz-
tyn/Olsztynek, Pisz i Piotrków 

Trybunalski. Tegoroczny, 153

Walny Zjazd Bratniej Pomocy

odb✂dzie si✂ w Sycowie dnia 
26 maja 2016 roku.

Odezwa Zarz✠du BPGA 2016

„Liczyli✡cie na wiele, lecz oto 

jest ma☛o, a gdy to przynie✡li-

✡cie do domu, zdmuchn☞☛em to. 

Dlaczego? ✌ mówi Pan Zast✍-

pów. Z powodu mojego domu, 

który le✎y w gruzach, podczas 

gdy ka✎dy z was gorliwie krz☞-

ta si✍ ko☛o w☛asnego domu.”

(Ag 1, 9).

Prorok Aggeusz przekazuje

Izraelowi wa✄ne S☎owo Boga. 
To S☎owo napomnienia, które 
ma zmusi✏ do refleksji, otwo-
rzy✏ oczy i serce s☎uchaczowi. 
Pracujecie cz✂sto ponad wasze 
si☎y. Staracie si✂, jeste✁cie rze-
telni, uczciwi, zaanga✄owani. 
Owoce waszej pracy ✟ wyna✟
grodzenie, przynosicie do do✟
mów i wci✝✄ okazuje si✂, ✄e … 
jest tego za ma☎o…

Dlaczego? pytamy. Czego nie

uczynili✁my, czy co✁ zmarno-

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa

rozpocz✑✒a zbiórk✑ funduszy
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Og�oszenia

wali✁my, ✂e nieustannie nam 
brakuje?

Bóg zaskakuje odpowiedzi✄ na 
tak stawiane pytanie. Dzieje

si☎ tak, poniewa✂ wk✆adamy 
niesamowite pok✆ady energii 
i nak✆adów finansowych w na-
sze domy i mieszkania a tak

ma✆o dbamy o Jego dom –
o ✝wi✄tyni☎.

Spójrzmy na nasze domy 
i mieszkania. Jak wygl✄daj✄? 
I zadajmy sobie równocze✁nie 
pytanie jak wygl✄da dzi✁ mój 
ko✁ció✆ czy kaplica? Czy stan

mojego domu nie jest lepszy

od Domu naszego Boga, Domu,

gdzie mo✂emy si☎ modli✞, ✁pie-
wa✞ pie✁ni, s✆ucha✞ S✆owa ✟y-
cia i korzysta✞ z dobrodziej-
stwa Sakramentów? Jak wygl✄-
da miejsce zwi✄zane z wszyst-
kimi najwa✂niejszymi wyda-
rzeniami w moim ✂yciu i ✂yciu 
mojej rodziny: chrzcinami,

konfirmacj✄, ✁lubem, po✂egna-
niem najbli✂szych?

Dzi✁ mamy spojrze✞ jeszcze 
szerzej i dalej. Na stan nie tyl✠

ko mojego ko✁cio✆a, ale ko✁cio-
✆ów naszych Sióstr i Braci Lu-
teran w ca✆ej Polsce i pomóc 
im w potrzebnych remontach

i naprawach. Ka✂dy Dom na-
szego Boga ma by✞ godny Jego 

majestatu, pi☎kny, zapraszaj✄-
cy w swoje progi!!!

Dom Boga – ✝wi✄tynia, ma by✞ 
najpi☎kniejszym budynkiem, 
wykonanym z najlepszych ma✠

teria✆ów ✠ bo to Dom o wyj✄t-
kowym przeznaczeniu, szcze✠

gólny, najbli✂szy naszym ser-
com. Wykorzystajmy cz☎✁✞ 
naszych ci☎✂ko wypracowa-
nych pieni☎dzy na pomoc 
w remontach swoich ko✁cio-
✆ów oraz ✁wi✄ty✡ tych, którzy 
nie s✄ w stanie podo✆a✞ finan-
sowo konserwacjom i remon✠

tom zabytkowych cz☎sto bu-
dynków. A nasz Bóg sk✆ada 
obietnic☎: nie po✂a✆ujesz tego, 
nie b☎dzie Ci brakowa✞ a do-
✁wiadczysz spe✆nienia i zado-
wolenia, gdy tak uczynisz.

Prosimy Was i w tym roku –
pomó☛cie i z☞ó☛cie swoje 

ofiary na rzecz wszystkich

potrzebuj✌cych ko✍cio☞ów 

w naszym kraju. Wierzymy,

☛e Bóg ka☛dy z tych darów 

pob☞ogos☞awi w wielu para✎
fiach, zostan✌ wykorzystane 

Panu Bogu na chwa☞✏ i ku 
po☛ytkowi Jego wiernych.

Amen

Prezes Zarz✄du BPGA
ks. Daniel Ferek
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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



Informator parafialny, Nr 4 (169) 2016 49

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 
w zale✌no✍ci od dochodu danej osoby

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

17.04
3.Niedziela

po Wielkanocy
9.30 8.00 11.00

24.04
4.Niedziela

po Wielkanocy
8.00 9.30 11.00

1.05
5.Niedziela

po Wielkanocy
9.30 8.00 11.00

5.05
Wniebowst✞pie-

nie Pa✟skie
18.00

8.05
6.Niedziela

po Wielkanocy
8.00 9.30 11.00 13.00

15.05
1.Dzie✟ ✠wi✞t 

Zes✡ania Ducha 
✠wi☛tego

9.30 8.00 11.00

22.05
Uroczysto☞✌
Konfirmacji
✠wi☛to Trójcy 

— 8.00 10.00

H
e
rb
a
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a
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a
ln
a
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m
u

n
ia

 ✍

w
i✎
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S
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ó

✏ k
a
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d
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e
ln
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7.04 19.00 Spotkanie ze S✑owem Bo✒ym Salka parafialna

8✓9.04
Warsztaty
Tato ✓ Odkrywca Talentów SP ETE

13.04 17.00
Spotkanie z W✑odkiem Markowiczem
✓ Nowy zawód—youtuber

Ul. Dudy✓Gracza 6,

Katowice

24.04 70. Zjazd Chórów Diecezji Katowickiej

Ko✔ció✑

w L✕dzinach✓

Ho✑dunowie 

26.04 19.15 Poznaj ca✑✖ Bibli✕ Salka Parafialna

30.04 10.00 Diecezjalny Zjazd Konfirmantów i Rodziców
Ko✔ció✑ Pokoju

w Zabrzu

5.05 19.00
Spotkanie ze S✑owem Bo✒ym
✓ Dobrobyt na zachodzie a chrze✔cija✗stwo.

9.05 17.30 Spotkanie Grupy Przyjació✑ Izraela Salka parafialna

PLANY NA NAJBLI�SZY MIESI✘C 


