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Pan jest mocą i pieśnią moją, 

i stał się zbawieniem moim... 

2 Mż 15,2a 

Bardzo lubię, kiedy po okresie 
chłodów można spokojnie wy-
brać się np. do lasu i cieszyć się 
ciepłem, świeżym powietrzem, 
zielenią, śpiewem ptaków. Dla 
mnie przyroda to taki „mały – 
wielki” Boży cud! Nie wiem jak 
dla Was, ale dla mnie osobiście 
jest to czas, w którym odży-
wam pod wieloma względami! 
Fragment pieśni pochwalnej 
Mojżesza jest hasłem miesiąca 
czerwca. Mojżesz zaśpiewał 
wraz z ludem izraelskim, po 
tym jak rozstąpiło się morze 
i uciekli przed ścigającymi ich 
Egipcjanami. Cud ten był powo-
dem, by śpiewać na chwałę Bo-
ga. Bo właśnie wtedy, jak mówi 
Biblia, lud uwierzył w Boga 
i jego sługę Mojżesza. Zastana-
wiałem się, jakiego my dzisiaj 

współcześnie potrzebujemy 
cudu, by uwierzyć w Boga… Czy 
rzeczywiście muszą to być 
spektakularne wydarzenia na 
miarę rozstąpienia się mo-
rza…? Ostatnio odkrywam ma-
łe cuda! Chociażby to, w jaki 
sposób Bóg działa w przyro-
dzie! Czy to za mało, by u/
wierzyć…? Problem chyba 
w tym, że kurczowo chcemy 
trzymać się pozornego samo-
stanowienia o sobie. To prze-
cież my, jako obdarzeni inteli-
gencją mieszkańcy ziemi wy-
znaczamy trendy, rządzimy, 
kreujemy świat, a wiedzę o jego 
Stwórcy z uporem maniaka 
próbujemy sprowadzić, zastą-
pić różnego rodzaju wygodny-
mi teoriami, tak by czasem nie 
oddać za dużo pola Temu, który 
ten świat stworzył i ma moc. 
Dopiero, gdy „życie przyciśnie”, 
zaczynamy zadawać sobie na 
nowo podstawowe pytania, na 
które owszem nigdy nie jest za 

Andrzej Wójcik 
Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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późno, ale czy warto męczyć się 
aż do tego momentu…? Często, 
gdy okazuje się, że sami już nie 
dajemy rady i nasz pomysł na 
życie najnormalniej w świecie 
nie sprawdził się, lub dzieje się 
cud, (którego, jak to cudu, nie 
spodziewaliśmy się) dostrzega-
my, że jest coś więcej… 

Ktoś kiedyś stwierdził, że uwie-
rzy Bogu dopiero wtedy, jak 
przeżyje, doświadczy jakiegoś 
namacalnego cudu. Patrząc jed-
nak na historię ludu izraelskie-
go lub wiele współczesnych 
historii, wyraźnie widać, że do-
świadczenie jakiegoś spektaku-
larnego cudu nie daje gwaran-
cji na życie wiary… Po rozstą-
pieniu się Morza Czerwonego 

Izraelici nie raz, nie dwa do-
świadczali spektakularnych 
Bożych cudów i nie raz, nie dwa 
tracili wiarę… My też szybko 
zapominamy o dobroci Boga… 
Warto zatem odkrywać Boga 
w swojej codzienności, odkry-
wać „małe – wielkie” cuda 
w tym, co dzieje się wokół nas. 
Wtedy, moim zdaniem, łatwiej 
jest ufać Bogu i cieszyć się ży-
ciem, bo co wtedy, kiedy 
„wielki cud” się nie wydarzy? 

Zakończę drugą częścią werse-
tu 2 Mż 15,2b - On Bogiem mo-
im, przeto go uwielbiam; On 
Bogiem ojca mojego, przeto 
go wysławiam. 

Z modlitwą o Was 
Ks. Andrzej Wójcik 

Słowo od Duszpasterza 
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Sala parafialna 

Remont sali parafialnej w Gliwicach 

W poniedziałki 16 i 30 maja 2016 r. odbyły się spotkania Komitetu 
Remontowego Sali. 

I tak 16.05 spotkaliśmy się z przedstawicielami biura projektowego, 

by m.in. dokonać wyboru głównych materiałów remontowych na 

podłogi i ściany oraz wstępnie dyskutować nad korektami 

w projekcie. 30.05 podczas kolejnego spotkania, dopracowywaliśmy 

szczegóły projektu oraz pracowaliśmy nad materiałami dotyczącymi 

zapytania ofertowego dla potencjalnego wykonawcy, przygotowany-

mi przez naszego kuratora Czesława Czudka. 

Oprócz pomieszczenia głównego, w projekcie znalazło się miejsce na: 

dwie toalety, mały aneks kuchenny, szatnię, pomieszczenie technicz-

ne. Projekt zakłada również przesuwne drzwi (którymi w miarę po-

trzeb będzie można dzielić salę na dwa pomieszczenia z osobnymi 

wejściami), oświetlenie, nagłośnienie, klimatyzację i możliwość pro-

jekcji multimedialnej. To wszystko znacząco podniesie standard 

i funkcjonalność naszej nowej sali. 

Obecnie rozesłane zostały zapytania ofertowe do firm. 
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Sala parafialna 

Myśląc o Roku Jubileuszowym 2017 (500 lat Reformacji) nowa sala 

parafialna będzie z pewnością wizytówką naszej parafii. Na załączo-

nych zdjęciach widoczne sa podstawowe - robocze wizualizacje pro-

jektu. 

Bardzo serdecznie dziękuję za wpłaty - darowizny na remont sali. 

Cieszy fakt, że do naszego projektu włączają się też finansowo osoby 

spoza naszej parafii. Kolejną biblijną zachętą do składania ofiar na 

naszą parafialną salę niech będą słowa wyjęte z Łk 6,38: 

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną 

i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzi-

cie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. 

Prosimy o dalsze składanie darowizn na konto parafialne: 

70 1020 2401 0000 0402 0044 8118 

Parafia Ewangelicko-Augsburska 

ul. Jagiellońska 19a, 

44 100- Gliwice 

z dopiskiem „darowizna na cele kultu - remont sali”.  

Ks. Andrzej Wójcik 
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H
u

m
o

r z b
efką 

Pewna zakonnica oprowadza po zakonie reporte-

ra radiowego, który chce nieco przybliżyć swoim 

słuchaczom życie klasztorne. Najpierw siostra 

prowadzi go do kościoła, później do refektarza 

(stołówki) i do klasztornej kuchni. Na zakończe-

nie reporter może nawet zajrzeć do celi klasztor-

nej.  Zakonnica objaśnia harmonogram dnia, pory 

modlitw i opowiada o wykonywanych pracach 

w klasztorze i w ogrodzie. Na koniec wizyty re-

porter pyta o motywację do takiego życia. Siostra 

wyjaśnia: „Oczywiście żyjemy zgodnie z Ewange-

lią – na tyle, na ile pozwalają na to nasze zakonne 

reguły.”  

 

Pewien paryski mnich był strasznym plotkarzem 

i był znany z ostrego języka, którym wielu wyrzą-

dzał szkodę. Pewnego razu rozeszła się plotka, że 

ojczulek czymś się okropnie zatruł. „Wiem co się 

stało…” powiedział jego młodszy współbrat, „on 

się po prostu ugryzł w język.”  

 

Mężczyzna w czarnym stroju puka do bram nie-

ba. Piotr otwiera bramę i pyta: „Czy byłeś kiedyś 

niesprawiedliwy?” „Byłem sędzią piłkarskim”, 

odpowiada mężczyzna. „Podczas jednego z me-

czów przeciwko Polakom niesłusznie podykto-

wałem karnego. To był mój błąd!” Na to pyta 

Piotr: „A kiedy to było?” „Jakieś 30 sekund temu.” 

o
p

raco
w

ał: xw
f  

Humor z befką 
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Przeczytaj (sam lub poproś 
o pomoc kogoś starszego) Podo-
bieństwo o czworakiej roli, 
które jest zapisane w Ewangelii 
Mateusza w rozdziale 13, werse-
ty od 1 do 9 i jego wyjaśnienie 
w wersetach od 18 do 23. 

Podobieństwo to opisuje różne 
postawy, reakcje na usłyszane 
Boże Słowo. Jak myślisz, jaką 
glebą jest Twoje serce? Jak re-
agujesz na historie biblijne, na-
uki wersetów, na to, co mówi 
Biblia? Starasz się o tym pamię-

tać, robić to, co w Słowie mówi 
nam Bóg? Biblia mówi na przy-
kład o tym, że mamy szanować 
swoich rodziców - jak sobie 
z tym radzisz? Jak udaje Ci się 
unikać kłamstwa? Pomagać tym, 
którzy akurat tego potrzebują? 
Jeśli masz dobre sposoby na wy-
konywanie Bożych zaleceń - po-
dziel się nimi z kimś! Pamiętaj, 
że tylko rozumiejąc i wykonując 
Boże Słowo, możemy wydawać 
owoce w naszym życiu. 

Kącik dla dzieci 

Jezus opowiedział 

swoim uczniom przy-

powieść o siewcy. Lecz 

nie wszystkie rzeczy, 

które widzisz na ry-

sunku, mogły być zna-

ne uczniom Jezusa. 

Które elementy nie 

pasują do rysunku? 
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Kącik dla dzieci 
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Poezja 

P
ió

rem
... 

Panie spraw, bym potrafiła być czasem jak dziecko… 

Bym nie analizowała, nie chciała zrozumieć więcej niż mi jest dane 

Bym po prostu zaufała 
A nie miała jedynie świadomość, że tak należy 

Bym bez pytań: dlaczego? zginała kolana przed Tobą 

I schylała swą głowę przez Ojcowskim majestatem 

Byś był dla mnie autorytetem 

Bym z dziecięcą szczerością potrafiła wylewać przed Tobą 
Każdą radość, troskę, przeżycie… 

Bym z dziecięcym entuzjazmem opowiadała Ci każdą sprawę 

Dużą i tą pozornie banalną 

Bym chciała cieszyć się z Tobą 

I wylewać łzy przytulona do Ciebie 
I bym po przeżyciach męczącego dnia prosiła z miłością: 

A teraz mnie przytul, potrzymaj za rękę… 

 

Spraw, bym zawsze wieczorem sięgała po książkę 

Tą najpiękniejszą z ksiąg 

I bym chciała słuchać głosu rodzica, który czyta, który mówi 

Przekazuje ukojenie tak potrzebne przed snem 

Spraw, Ojcze, bym w trakcie czytania zadawała tyle pytań 

Ile kiedyś ich zadawała moja mała córeczka  

W czasie tego wieczornego procederu 

I bym z tą samą zachłannością chciała słuchać odpowiedzi 

A potem w najprostszej i najszczerszej modlitwie powiem Ci: 

Dziękuję Ojcze 

Bo jest tyle powodów do dziękczynienia 

I zaśniemy głowa przy głowie 
Dziecko i rodzic 

Ja - Twoje dziecko 

I Ty - mój Ojciec 

 

Daj mojej wierze taką prostotę 
Bo czasem chyba właśnie tego jej brakuje 

Spraw, bym tak bezgranicznie, jak dziecko, umiała Ci zaufać. 

Ju
styn

a M
in

kin
a
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Jak używać pieniędzy? 

Jak UŻYWAĆ pieniędzy i majęt-
ności? I nie myśl, że to Ciebie 
nie dotyczy (nawet, gdy jesteś 
uczniem, czy studentem…), 
gdyż masz za mało pieniędzy, 
by się tym zajmować. 

Jezus mówi: (19) Nie gromadź-
cie sobie skarbów na ziemi, gdzie 
je mól i rdza niszczą i gdzie zło-
dzieje podkopują i kradną; 
(20) ale gromadźcie sobie skar-
by w niebie, gdzie ani mól, ani 
rdza nie niszczą i gdzie złodzieje 
nie podkopują i nie kradną. 
(21) Albowiem gdzie jest skarb 
twój - tam będzie i serce twoje. 

Czy Jezus mówi, czym mogą być 
skarby, których nie należy gro-
madzić na ziemi? 

Nie, nie wymienia ich, jako kon-
kretnych rzeczy. Ale daje jasne 
wskazówki, czym mogą one być. 

Są tym, co może być zniszczone 
przez mole, są tym, co może być 
zniszczone przez rdzę i są tym, 
co może nam ukraść człowiek. 

Z łatwością odgadniemy, że są 
to ubrania służące do ochrony 
i ozdobienia naszych ciał, 
wszystkie materialne rzeczy 
podlegające korozji, butwieniu, 
gniciu, wysychaniu, utlenianiu, 
ale też oszczędności podlegają-
ce inflacji, akcje podlegające 
spadkom kursów oraz słabnące 
waluty. To wszystko, co może 
być ukradzione z woli drugiego 
człowieka, co znajduje się 
w naszym domu, samochodzie, 
torebce …ale też czyjeś świado-
me kopiowanie naszych pomy-
słów, działania prowadzące do 
pozbawienia nas stanowiska, 
czy wreszcie pognębienia 
i przejęcia naszej firmy. A więc 
skarby te, jak widać, to niemal 

Biblia  
o dawaniu  

cz.2 

Aleksander Macha 

Temat miesiąca 
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wszystko, co posiadamy i czym 
jesteśmy, a co jest materialnie 
widzialne. 

Dlaczego Jezus chce, abyśmy 
nie gromadzili tych wszystkich 
rzeczy (skarbów na ziemi)? 

Dlatego, że nas kocha i chce 
ustrzec nas od frustracji wyni-
kających z kurczenia się lub 
całkowitej straty tych rzeczy, 
gdyż On wie, że taka jest ich 
natura, ale przede wszystkim 
dlatego, że gdy je gromadzimy, 
zajmują one miejsce w naszym 
sercu tak skutecznie, że nie ma 
w nim już miejsca dla Jezusa. 

Jezus mówi za to, żeby groma-
dzić sobie skarby w niebie! No 
dobrze, ale czy mówi, jak to 
robić? 

Żydzi, którzy Go słuchali, za-
pewne natychmiast skojarzyli 
przywołane przez Jezusa  przy-
kłady kurczenia się lub utraty 
dóbr ziemskich z nauczaniem 
na temat dziesięciny, darów 
i jałmużny. 

Spójrzmy: 

Malachiasz 3,10-12: (10) Przy-
nieście całą dziesięcinę do spi-
chlerza, aby był zapas w moim 
domu, i w ten sposób wystawcie 
mnie na próbę! - mówi Pan Za-
stępów - czy wam nie otworzę 

okien niebieskich i nie wyleję na 
was błogosławieństwa ponad 
miarę. (11) I zabronię potem 
szarańczy pożerać wasze plo-
ny rolne, wasz winograd zaś 
w polu nie będzie bez owocu - 
mówi Pan Zastępów.  

Przypowieści 3,9-10: Czcij Pa-
na darami ze swojego mienia 
i z pierwocin wszystkich swoich 
plonów! I będą twoje stodoły 
wypełnione ponad miarę, 
a twoje prasy opływać będą 
w moszcz. 

Łukasz 12,33: (33) Sprzedajcie 
majętności swoje, a dawajcie 
jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, 
które nie niszczeją, skarb nie-
wyczerpany w niebie, gdzie zło-
dziej nie ma przystępu, ani 
mól nie niszczy. 

Spójrz, Biblia naucza, że dziele-
nie się swoim majątkiem skut-
kuje czymś niesamowitym! 
Bóg nie tylko błogosławi nam 
ponad miarę, ale w ponadna-
turalny sposób powstrzymu-
je niszczące działanie proce-
sów „zjadających” nasz mają-
tek. Powstrzyma szarańczę, 
mola i złodzieja. Nasze stodoły 
nie pomieszczą dóbr, jakie bę-
dziemy mieli. A to tylko dlate-
go, że zamiast gromadzić mają-
tek dla siebie oddajemy go na 

Temat miesiąca 
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Temat miesiąca 

powrót Bogu, finansujemy 
zwiastowanie Ewangelii 
i wspomagamy potrzebujących 
w Kościele i poza nim. 

Zapamiętaj również, że tylko 
w sprawach finansowych Bóg 
sam wzywa nas, aby go 
„wystawić na próbę”, 
„wytestować” – spójrz na po-
wyższy werset z Malachiasza - 
i zobaczyć, czy jest wierny? To 
niesamowite wskazanie, jak 
ważną sprawą jest nasze po-
dejście do pieniędzy i jak wiel-
kie problemy z tym mamy. Po-
twierdza to również biblijna 
symbolika liczby „10” – war-
tość dziesięciny – która jest 
w całej Biblii liczbą próby, 
symbolem testu, jakim podda-
wani są ludzie, a której chce 
być poddawany również sam 
Bóg:  

W Starym Testamencie to mię-
dzy innymi: 1) Dziesięć plag, 
jakimi testowany był Faraon, 
2) Dziesięć przykazań, jako 
test dla każdego człowieka, 
3) Dziesięć dni postu Daniela, 
który miał pokazać, że nie 
chudnie mimo, że nie je;  

a w Nowym Testamencie: 
1) Dziesięciu trędowatych, 
z których tylko jeden zdał test 
wdzięczności, 2) Dziesięć pa-
nien, które były testowane na 

gotowość do spotkania oblu-
bieńca i wiele innych… 

Ile i jak mamy zatem dawać? 

Nowotestamentowe przykaza-
nie miłości wypełnia cały za-
kon, więc to, w jakim stopniu 
dzielimy się naszym majątkiem 
wynika z tego, co podpowiada 
nam miłość Jezusowa rozlana 
w naszych sercach. Nie podob-
na dopuszczać Bożą miłość do 
działania w naszym życiu 
i równocześnie gromadzić tyl-
ko dla siebie i nie dzielić się 
obficie z innymi. Mając Bożą 
miłość nie musimy mieć nada-
nego „zakonu” ilości i wartości, 
jesteśmy wszak w każdej mi-
nucie naszego życia prowadze-
ni przez Chrystusowego Du-
cha!!! 

Bóg upewnia nas w tym, gdy 
mówi: 

2 Koryntian 9,7-8: (7) …gdyż 
ochotnego dawcę Bóg miłuje 
(8) A władny jest Bóg udzielić 
wam obficie wszelkiej łaski, 
abyście, mając zawsze wszyst-
kiego pod dostatkiem, mogli 
hojnie łożyć na wszelką dobrą 
sprawę. 

Starotestamentowe zasady 
i praktyki mogą być dla nas 
bardzo pomocne, aby zrozu-
mieć mechanizmy Bożej eko-
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nomii. Wielu członków współ-
czesnego Kościoła przyjmuje je 
jako inspirację, dlatego: 

Po pierwsze - bądź zainspiro-
wany dziesięciną i praktykuj 
regularne wpłaty o ustalonej 
wysokości na zadeklarowane 
uprzednio cele. To wpłaty na 
Twój lokalny Kościół, zbór do 
którego uczęszczasz, general-
nie tam, gdzie Bóg może kar-
mić Ciebie i innych, abyś mógł 
rosnąć i rozwijać się w Nim. 
Taka rolę spełniają również np. 
organizacje misyjne lub poje-
dyncze osoby, które zwiastują 
Ewangelię. Naszym zadaniem 
jest złożyć te pieniądze na ręce 
tych, którym zaufaliśmy, że wy-
konują pracę zwiastowania 
Ewangelii i pozostawić im wy-
bór w sposobie ich wydatko-
wania. Mamy jednak wspierać 
ich modlitwą i interesować się 
ich służbą. 

Po drugie - bądź zainspirowa-
ny przynoszeniem darów 
i praktykuj to! W Starym Testa-
mencie było wiele rodzajów 
darów – sama dziesięcina też 
jest jednym z nich, lecz dla na-
szych dzisiejszych potrzeb po-
wiedzmy: nie przychodź do 
Kościoła, do społeczności i na 
jakiekolwiek spotkania dzieci 
Bożych z pustymi rekami. Da-
rem jest Twój czas, ale jest też 

niezliczona ilość potrzeb zwia-
nych z każdym takim wydarze-
niem, które trzeba zaspokoić. 
Zaoferowanie Twojego trans-
portu, przygotowanie jedzenia, 
zakupienie innych potrzebnych 
rzeczy, usłużenie swoim sprzę-
tem lub jakąkolwiek częścią 
twojego majątku. Zbieranie 
pieniędzy na pokrycie kosztów 
tego typu wydarzeń to też dar, 
jaki składasz przy tej okazji 
i nie musi to być część Twojej 
dziesięciny. Zalicza się również 
do tego zwykła ofiara, jaką 
zbieramy na nabożeństwie czy 
spotkaniu.  Nawet większe 
zbiórki pieniędzy na remont 
czy zakup jakiegoś droższego 
sprzętu mogą być darem, a nie 
pochodzić z regularnych wpłat 
inspirowanych dziesięciną. 
Usłuż zawsze tym, co masz naj-
lepsze, a nie tym, co jest już 
stare i Ci zbywa. Poświęcaj naj-
lepszy czas dla Boga i Jego 
dzieci, a nie ten, w którym już 
„ledwo żyjesz” lub, gdy i tak nie 
masz nic innego do roboty. Tak 
więc dary są ponad regularne 
wpłaty. 

Po trzecie - praktykuj też jał-
mużny (można też używać sło-
wa „dobroczynność”). Jałmuż-
ny przeznaczone są dla kon-
kretnych ludzi w potrzebie i to 
nie tylko wierzących, ale rów-
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nież, a może przede wszystkim 
ludzi spoza Kościoła. Praktykuj 
jałmużny tak, aby nie wynosić 
się nad obdarowanego i nie 
wpędzać go w nadmierne po-
czucie wdzięczności. To ze 
względu na niewłaściwe posta-
wy darczyńców słowo jałmuż-
na zyskało takie pejoratywne 
znaczenie, dlatego Bóg nawołu-
je do skromności mówiąc, aby: 
„twoja lewica nie wiedziała, co 
czyni prawica twoja”. A Bóg 
błogosławi tego, który wspo-
maga innych. To Korneliusza 
i jego rodzinę, który obficie 
dawał jałmużny ludowi izrael-
skiemu Bóg wybrał na pierw-
szych pogan, który otrzymali 
Ducha Świętego. Jałmużny jed-
nak są ponad regularne wpłaty 
i ponad dary. 

Wiem, myślisz, że to bardzo 
dużo. To prawda. Praktykowa-
nie obfitego dawania wymaga 
zazwyczaj zmiany wielu rzeczy 
w naszym życiu, przyjęcia no-

wych priorytetów, a czasem 
rezygnacji z niektórych dotych-
czasowych wydatków. Wymaga 
miłości, ale też wiary, odwagi 
i wierności. 

Ale powody, aby tak czynić, 
są nie do odrzucenia!  

Po pierwsze, tak mówi Bóg, 
który jest źródłem wszyst-
kiego, co mamy! 

Po drugie, to uzdrawia nas 
duchowo, uwalnia od wię-
zów, daje nagrodę w Niebie, 
a tu na ziemi Boże zaopatrze-
nie i zwrotną życzliwość in-
nych ludzi:   

Łukasza 6,38: (38) Dawajcie,  
a będzie wam dane; miarę do-
brą, natłoczoną, potrzęsioną 
i przepełnioną dadzą w zana-
drze wasze; albowiem jakim 
sądem sądzicie, takim was osą-
dzą, i jaką miarą mierzycie, ta-
ką i wam odmierzą. 

Niech Cię Bóg błogosławi.  
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„Starajcie się tedy usilnie 
o większe dary łaski; a ja wam 
wskażę drogę jeszcze doskonal-
szą” (1 Kor 12,31). Tymi słowa-
mi kończy Apostoł Paweł dwu-
nasty rozdział swego Pierw-
szego Listu do Koryntian. Po 
przedstawieniu i omówieniu 
darów Ducha Świętego, tak 
ważnych dla dobra i rozwoju 
wspólnoty chrześcijańskiej, 
odkrywa wielki mąż Boży ta-
jemnicę doskonałości chrześci-
jańskiej: 

„Choćbym mówił językami ludz-
kimi i anielskimi, a miłości bym 
nie miał, byłbym miedzią dźwię-
czącą lub cymbałem brzmią-
cym. I choćbym miał dar proro-
kowania, i znał wszystkie ta-
jemnice, i posiadał całą wiedzę, 
i choćbym miał pełnię wiary, 
tak żebym góry przenosił, a mi-
łości bym nie miał, byłbym ni-
czym. I choćbym rozdał całe 
mienie swoje, i choćbym ciało 

swoje wydał na spalenie, a miło-
ści bym nie miał, nic mi to nie 
pomoże. Miłość jest cierpliwa, 
miłość jest dobrotliwa, nie za-
zdrości, miłość nie jest chełpli-
wa, nie nadyma się, nie postępu-
je nieprzystojnie, nie szuka swe-
go, nie unosi się, nie myśli nic 
złego, nie raduje się z niespra-
wiedliwości, ale się raduje 
z prawdy; wszystko zakrywa, 
wszystkiemu wierzy, wszystkie-
go się spodziewa, wszystko zno-
si. Miłość nigdy nie ustaje; bo 
jeśli są proroctwa, przeminą; 
jeśli języki, ustaną; jeśli wiedza, 
wniwecz się obróci. Bo cząstko-
wa jest nasza wiedza i cząstko-
we nasze prorokowanie; lecz 
gdy nastanie doskonałość, to, co 
cząstkowe, przeminie. Gdy by-
łem dziecięciem, mówiłem jak 
dziecię, myślałem jak dziecię, 
rozumowałem jak dziecię; lecz 
gdy na męża wyrosłem, zanie-
chałem tego, co dziecięce. Teraz 

   Od Genesis do Apokalipsy: 
Listy do Koryntian 

cz. 25  

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 



 18 

  

Informator parafialny, Nr 6 (171) 2016 

bowiem widzimy jakby przez 
zwierciadło i niby w zagadce, 
ale wówczas twarzą w twarz. 
Teraz poznanie moje jest cząst-
kowe, ale wówczas poznam tak, 
jak jestem poznany. Teraz więc 
pozostaje wiara, nadzieja, mi-
łość, te trzy; lecz z nich najwięk-
sza jest miłość” (1 Kor 13,1-13). 

Uważa się dość powszechnie, 
że trzynasty rozdział Pierwsze-
go Listu do Koryntian jest naj-
wyższym osiągnięciem sztuki 
pisarskiej Apostoła Pawła i jed-
nocześnie szczytem jego du-
chowego natchnienia. Znako-
mity polski biblista, ks. prof. dr 
Eugeniusz Dąbrowski pisze, że 
„tekst ten jest niewątpliwie 
utworem poetyckim najwyższej 
klasy, jest w swojej istocie hym-
nem, i nie bez racji zestawia się 
go z Psalmami Starego Testa-
mentu albo z fragmentami Pie-
śni nad Pieśniami”. Jeden z ko-
mentatorów pism nowotesta-
mentowych wyraził opinię, że 
wystarczy w tym tekście za-
mienić słowo „miłość” imie-
niem „Jezus”, aby cały ten frag-
ment stał się opisem Jezusa 
historycznego. W związku 
z tym zdaniem znowu odwo-
łam się do opinii ks. prof. Dą-
browskiego. „Bez znajomości 
kolei życia Chrystusa, Jego cech 
i odruchów, Jego sposobu zacho-

wania się w konkretnych sytu-
acjach ludzkich – Paweł nie zdo-
łałby nakreślić tak nowej, tak 
przekraczającej kryteria an-
tycznej cywilizacji koncepcji 
życia. Grecja czciła intelekt, 
Rzym zachwycał się wielką 
i wzniosłą, pełną dostojeństwa 
potęgą, Apostoł ponad tymi 
dwoma ideałami stawia trzeci, 
wyższy od nich, który określa 
słowem agape, będącym dla 
niego syntezą tych cech, jakie 
olśniły go w życiu i w charakte-
rze Jezusa historycznego.” 

Trzynasty rozdział Pierwszego 
Listu do Koryntian stanowi 
niewątpliwie pewną całość sty-
listyczną, uważany jest też 
przez niektórych biblistów za 
wstawkę, wtręt w całość pisma. 
Istotnie, rozdziela jakby roz-
dział dwunasty od czternaste-
go, a oba przecież traktują 
o charyzmatach, darach Ducha 
Świętego. Czy jednak rzeczywi-
ście nie jest z nimi powiązany? 
Uważna lektura tego fragmentu 
dowodzi, że wyraźnie nawiązu-
je on do wcześniej omówio-
nych spraw i problemów. 

Okazując wyższość wskazane-
go teraz ideału – miłości – nad 
wszelkimi „darami duchowy-
mi”, którymi tak bardzo szczy-
cili się Koryntianie, w pierw-
szych trzech wierszach roz-

Od Genesis do Apokalipsy 



  

Informator parafialny, Nr 6 (171) 2016  19 

działu trzynastego Apostoł raz 
jeszcze wspomina te wszystkie 
charyzmaty, o jakich mówił 
wcześniej. Pamiętamy te słowa 
z rozdziału dwunastego: „A Bóg 
ustanowił w Kościele najpierw 
apostołów, po wtóre proroków, 
po trzecie nauczycieli, następnie 
moc czynienia cudów, potem 
dary uzdrawiania, niesienia po-
mocy, kierowania, różne języ-
ki” (1 Kor 12,28). Teraz wspo-
mina najpierw o darach eksta-
tycznych (w. 1), następnie 
o darze nauczania (czyli proro-
kowania) i o darze czynienia 
cudów w oparciu o wiarę (w. 
2), również o darze niesienia 
pomocy (w. 3). I tutaj Paweł 
wyraźnie stwierdza, że może 
istnieć miłosierdzie bez miło-
ści. Ciekawe, że przy wspo-
mnieniu daru języków Apostoł 
wymienia obok ludzkich – języ-
ki anielskie. Warto wiedzieć, że 
w środowiskach żydowskich 
uważano wówczas, to jest 
w okresie powstawania Listów 
do Koryntian, a również znacz-
nie później, że aniołowie roz-
mawiają wprawdzie ze sobą po 
hebrajsku, ale na przykład ar-
chanioł Gabriel zna aż siedem-
dziesiąt języków (przy czym 
oczywiście liczba siedemdzie-
siąt ma tu znaczenie symbolicz-
ne). Wielki teolog wczesnego 

chrześcijaństwa Orygenes 
(żyjący w latach 185 – 254) 
przypuszczał natomiast, że mo-
wa aniołów jest o tyle dosko-
nalsza od mowy ludzkiej, o ile 
język ludzi dorosłych różni się 
od gaworzenia niemowląt. Oso-
biście nie jestem pewien, czy 
aniołowie mówią po hebrajsku; 
być może posługują się jidysz, 
albo językiem, którego jidysz 
jest tylko dialektem; skłonny 
byłbym raczej zgodzić się z hi-
potezą Orygenesa. Nie o to jed-
nak chodzi w naszym rozważa-
niu. Sprawą istotną jest wska-
zanie, że nawet dar języków, 
jeśli nie towarzyszy mu miłość, 
jest tyle wart, co dźwięcząca 
miedź lub cymbał brzmiący. 
„Dźwięcząca miedź” jest naj-
prawdopodobniej określeniem 
gongu, cymbały natomiast, kil-
kakrotnie wspominane w Sta-
rym Testamencie, w Nowym 
Testamencie wymienione są 
tylko w tym jednym miejscu. 
W czasach apostolskich cymba-
ły używane były w kulcie Dio-
nizosa i Kybeli oraz w obrzę-
dach poświęconych koryban-
tom, bóstwom, czy raczej de-
monom, czczonym jako dzieci 
Apolla czy Heliosa. Wierzono, 
że hałas powodowany przez 
cymbały, a także przez specjal-
ne bębenki, powstrzymuje złe 
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moce, zagłuszając je, a także 
leczy obłąkanych, a ponadto 
wprowadza w święty trans. Cy-
towany już dzisiaj ks. prof. Dą-
browski pisze: „Jeśli zważymy, 
że Paweł tak silnie podkreśla 
wątpliwe z moralnego i ducho-
wego punktu widzenia aspekty 
‘daru języków’, wyda się zupeł-
nie możliwe, iż Apostoł zestawia 
w tym zdaniu niewłaściwe, bli-
skie zbiorowym psychozom 
przejawy ‘daru języków’ z cha-
otyczną wrzawą gongów i cym-
bałów w kultach pogańskich. 
Może też stara się podkreślić 
jałowość zewnętrznych przeja-
wów i takich aspektów kultu, 
jakie wynikają z ludzkiej próż-
ności, a nie z prawdziwej po-
trzeby serca, i właśnie dlatego 
posługuje się metaforycznym 
obrazem cymbałów, które – jak 
wiemy – były wydrążone, puste 
– i właśnie ta pustka wzmagała 
rozgłośność ich brzmienia”. Do-
dam tu, że Apostoł posługuje 
się często określeniami i epite-
tami, funkcjonującymi w języku 
potocznym jego czasów, a czę-
sto również używanymi 
i w czasach późniejszych, na-
wet znacznie późniejszych. Bo 
przecież i dziś jeszcze stosowa-
ny niepochlebny epitet „skoń-
czony cymbał”, oznaczający 
człowieka ograniczonego, tępe-

go, wywodzi się jeszcze ze sta-
rożytności… 

Wracając do naszego zasadni-
czego tematu powtórzmy to, co 
jest najistotniejsze w pierw-
szym wierszu trzynastego roz-
działu Pierwszego Listu do Ko-
ryntian. Miłość przewyższa 
wszelkie dary duchowe, jest od 
nich nieporównywalnie waż-
niejsza. Niezbędna jest też 
w każdym działaniu chrześci-
jańskim, bo jej wzorem jest 
sam Chrystus. Jest to – jak pisze 
jeden z komentatorów – miłość 
skierowana do ludzi i uwierzy-
telniająca się w ustosunkowa-
niu się do nich i w działaniu 
wobec nich. 

Wszyscy bibliści zgodnie 
stwierdzają, że Hymn do miło-
ści składa się z trzech części, 
z których pierwsza ukazuje 
wyższość miłości nad darami 
charyzmatycznymi (ww. 1-3); 
wszelkie dary duchowe są bez-
użyteczne bez miłości. Druga 
część (ww. 4-7) wskazuje na 
przymioty i dzieła miłości i jest 
wspaniałą pochwałą miłości. 
Część trzecia (ww. 8-13) akcen-
tuje nieprzemijalność miłości; 
dary duchowe przemijają, ale 
miłość trwa. 

Wyższość miłości nad darami 
duchowymi wynika z jej źródła 
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i wzorca, jakim jest miłość Bo-
ga ku ludziom. Miłość tę oma-
wia Apostoł Paweł w swych 
listach nauczając, że Bóg wydał 
Syna swego dla zbawienia 
grzeszników (Rz, 2 Kor, Ef), 
czyniąc ich swoimi wybrańca-
mi i synami (Ef). Miłość ta jest 
w Ojcu, jak również w Synu, 
który kocha Ojca, jak i sam jest 
przez Niego kochany. Kocha 
również ludzi, dla których zo-
stał posłany na ziemię. Miłość 
Boża jest też w Duchu Świę-
tym, który wlewa ją w ludzkie 
serca i dzięki temu pozwala 
wypełnić to, co jest istotne we 
wszelkim przykazaniu – przy-
kazanie miłości wobec Boga 
i ludzi. Miłość jest więzią do-
skonałości (Kol), a człowiek 
opierając się na niej, niczego 
nie musi się lękać (Rz), żyje 
prawdą (Ef) i potrafi dotrzeć 
do poznania Bożych tajemnic 
(Kol).  

Podsumowaniem i ukoronowa-
niem wszystkich wypowiedzi 
Apostoła Pawła na temat miło-
ści, całego jego nauczania, jest 
właśnie Hymn o miłości, 
a zwłaszcza jego pierwsza 
część.  

Druga część, jak już powiedzie-
liśmy, wskazuje na istotę i dzia-
łanie miłości. Paweł ukazuje tę 
miłość w sposób jak najbar-

dziej praktyczny i życiowy, 
a nie jedynie abstrakcyjny. 

Trzecia część odkrywa ważną 
prawdę, że wszelkie ludzkie 
poznanie i wiedza są ograni-
czone. Podobnie niedoskonała 
jest nasza wiedza o Bogu; ustą-
pi ona miejsca widzeniu bezpo-
średniemu i bezpośredniemu 
poznaniu, co nastąpi po śmier-
ci człowieka. Wiara – rozumia-
na jako droga poznania Boga – 
ustanie, podobnie ustanie też 
nadzieja. Pozostanie miłość, 
która trwać będzie wiecznie. 

Co jest naturą chrześcijańskiej 
miłości? William Barclay, oma-
wiając wiersze 4-7, wylicza 
piętnaście cech chrześcijań-
skiej miłości. Po pierwsze – 
miłość jest cierpliwa. Znaczy 
to, że w stosunku do innych 
ludzi powinniśmy kierować się 
taką samą cierpliwością, jaką 
Bóg okazuje względem nas. Po 
drugie – miłość jest uprzejma. 
Można tu zacytować Orygene-
sa, który mówił o miłości 
„słodkiej dla wszystkich”, albo 
Św. Hieronima, nauczającego 
o „dobroci” miłości. Po trzecie 
– miłość nie zazdrości. Po 
czwarte – nie jest chełpliwa. Po 
piąte – miłość nie nadyma się 
z powodu własnej ważności. 
Naprawdę wielki człowiek nig-
dy nie myśli o ważności wła-
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snej osoby. Po szóste – miłość 
zachowuje się przyzwoicie. 
Warto tu pamiętać, że miłość 
chrześcijańska nigdy nie zapo-
mina o uprzejmości, taktowno-
ści i grzeczności. Po siódme – 
miłość nie domaga się swoich 
praw. Gdyby ludzie mniej my-
śleli o swoich prawach, a bar-
dziej pamiętali o obowiązkach, 
mniej byłoby problemów, z ja-
kimi wszyscy dziś się boryka-
my. Po ósme – miłość nigdy nie 
wpada w złość. Rozdrażnienie 
jest oznaką klęski, panowanie 
nad sobą oznacza zwycięstwo. 
Po dziewiąte – miłość nie pa-
mięta o własnych krzywdach. 
Prawdziwie chrześcijańska mi-
łość uczy zapominania krzywd 
i wyrzucania z serca nienawi-
ści. Po dziesiąte – miłość nie 
lubuje się w czynieniu zła. Cho-
dzi tu nie tylko o jakieś złe 
działania, ale również o radość 
z czyichś niepowodzeń. Praw-
dziwie chrześcijańska miłość 
żywi wyłącznie dobre zamiary. 
Po jedenaste – miłość raduje 
się z prawdy. Bardzo często nie 
zgadzamy się na ujawnianie 
prawdy, często nie chcemy też 
prawdy słyszeć. Tymczasem 
chrześcijańska miłość nie boi 
się spojrzeć prawdzie w oczy 
i cieszy się, gdy prawda zwy-
cięża. Po dwunaste – miłość 
może wszystko przetrzymać. 

Może znieść zniewagę, krzyw-
dę czy rozczarowania, nie wy-
ciąga też na światło dzienne 
potknięć i błędów innych ludzi, 
nie rezygnując wszakże z ich 
naprawiania. Po trzynaste – 
miłość okazuje pełne zaufanie. 
W odniesieniu do Boga – ozna-
cza to pełne zaufanie Jego 
obietnicom, Jego Słowu. W od-
niesieniu do ludzi – oznacza do 
pozytywny do nich stosunek. 
Mówi się, że zawsze czynimy 
ludzi takimi, jakimi ich sobie 
wyobrażamy. Okazując im za-
ufanie, czynimy ich godnymi 
zaufania. Miłość uszlachetnia 
nawet tych, którym daleko do 
szlachetności. Po czternaste – 
miłość nigdy nie traci nadziei. 
Mój ojciec, który był lekarzem, 
mawiał zwykle, że nie ma cze-
goś takiego, jak „stan bezna-
dziejny” i jego praktyka po-
twierdzała te słowa. Zawsze 
jest nadzieja i nie wolno z niej 
rezygnować. Nigdy też nie wol-
no nikogo przekreślać. Po pięt-
naste – miłość wszystko znosi 
odważnie. Miłość wszystko 
znosi nie z rezygnacją, lecz ze 
zwycięską wytrwałością, wyni-
kającą ze świadomości, że Bóg 
jest miłością i nigdy nie zapo-
mina o tych, którzy Mu zawie-
rzyli. 
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Czytajmy trzynasty rozdział 
Pierwszego Listu do Koryntian 
i uczmy się od Apostoła Pawła, 
który przekazuje nam Boże 
Słowo i Bożą zachętę! 

Trzecia część Hymnu do miło-
ści (ww. 8-13) akcentuje nie-
przemijalność miłości; wszyst-
ko przemija, również dary du-
chowe, ale miłość trwa. Miłość 
nigdy nie ustaje, ani w tej, ani 
w przyszłej egzystencji. Wcze-
śniej określał Apostoł przymio-
ty miłości w życiu ziemskim, 
teraz odkrywa jej perspektywę 
metafizyczną.  

Porównując miłość z trzema 
najważniejszymi darami du-
chowymi, wskazuje Paweł, że 
wszystkie będą miały swój 
kres i po prostu staną się nie-
potrzebne. Nie neguje bynajm-
niej wartości tych darów, ale 
wyraźnie daje do zrozumienia, 
że w ostatecznym wymiarze 
będą czymś zdecydowanie dru-
gorzędnym. 

W dalszym ciągu swych wywo-
dów, w kolejnym wierszu, Apo-
stoł Paweł pomija dar języków, 
jest bowiem czymś absolutnie 
oczywistym, że w mającej na-
stąpić rzeczywistości nie bę-
dzie już potrzebna żadna for-
ma jakiejkolwiek mowy eksta-
tycznej. Mowa jest teraz o wie-

dzy i prorokowaniu, zapewne 
dlatego, że przemijalność tych 
darów jest jakby mniej oczywi-
sta. Jednakże Autor Listu wy-
raźnie pisze, że w doczesności 
również wiedza i prorokowa-
nie mają jedynie względną 
wartość, ponieważ są czymś 
niepełnym. Jeden z dziewiętna-
stowiecznych komentarzy bi-
blijnych stwierdza: „Wiedza 
i proroctwo są użyteczne jako 
lampy w ciemności, ale staną się 
niepotrzebne, gdy zaświta wie-
kuisty Dzień”. 

Różnice między światem obec-
nym a przyszłym porównuje 
Apostoł do różnic pomiędzy 
światem pojęć dziecka a umy-
słowością człowieka dorosłego. 
Z punktu widzenia człowieka 
dojrzałego rozumowanie dzieci 
jest bardzo niedoskonałe; po-
dobnie rozumowania doczesne 
okażą się naiwne i niewystar-
czające w świetle ostatecznej, 
pełnej prawdy. „Teraz bowiem 
widzimy jakby przez zwiercia-
dło i jakby w zagadce, ale wów-
czas twarzą w twarz”. Johan 
Huizinga, holenderski historyk, 
eseista i językoznawca, rów-
nież orientalista, w swej znako-
mitej książce Jesień Średniowie-
cza napisał: „Żadna wielka 
prawda nie utkwiła głębiej 
w mentalności średniowiecznej 

Od Genesis do Apokalipsy 
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Od Genesis do Apokalipsy 

niż zdanie św. Pawła: Videmus 
nunc per speculum in aenig-
mate, tunc autem facie ad fa-
ciem. Średnie wieki nigdy nie 
zapominały o tym, że wszystkie 
rzeczy byłyby absurdalne, gdyby 
ich sens wyczerpywał się w ich 
funkcji i ich miejscu w świecie 
zjawisk; gdyby istotą swoją nie 
sięgały w zaświaty. Ta koncep-
cja głębszego znaczenia ukry-
tego w zwykłych przedmiotach 
jest nam bardzo bliska, nawet 
niezależnie od naszych przeko-
nań religijnych: jest to niby 
nieokreślone odczucie, które 
może wyłonić się w każdej 
chwili, gdy np. słyszymy krople 
deszczu padające za oknami 
albo widzimy światło lampy 
palącej się na stole. Odczucia 
tego rodzaju mogą nabrać 
charakteru chorobliwej obsesji, 
tak jakby wszystkie rzeczy były 
obciążone groźbą albo zagadką, 
którą musimy rozwiązać za 
wszelką cenę. Ale można też ich 
doświadczać jako źródła 
spokoju i bezpieczeństwa, 
napełniającego nas przeko-
naniem, że również nasze 
własne życie jest włączone 
w ów ukryty sens świata”.  

Starożytne lustra, sporządzane 
z polerowanego metalu, rów-
nież słynne z jakości korynckie 
zwierciadła, ukazywały odbicie 

obrazu daleko niedoskonałe, 
niezbyt wyraźne, a nawet nieco 
chwiejne. Widzieć przez zwier-
ciadło znaczy widzieć w spo-
sób pośredni. Takie jest też na-
sze dzisiejsze poznanie, pozna-
nie pośrednie, widzenie niedo-
skonałe. Przed nami jednak 
poznanie twarzą w twarz. Mo-
wa tu o poznaniu Boga. Helle-
nizm czasów Pawła mówiąc 
o poznaniu Boga rozumiał to 
poznanie przez wiedzę intelek-
tualną, nadając mu w później-
szym okresie również formę 
mistyczną. Apostoł nie odstę-
puje od myśli wypowiedzianej 
w Starym Testamencie: na zie-
mi nie można oglądać Boga. 
Wie jednak, że będzie można 
oglądać Boga kiedyś, w wiecz-
ności, i ta społeczność z Bo-
giem oglądanym twarzą 
w twarz, używając tego staro-
testamentowego wyrażenia, 
będzie najwyższą nagrodą wy-
branych, tych, którzy dostąpią 
zbawienia. W ten sposób nastę-
puje przeciwstawienie pozna-
nia obecnego, ziemskiego, do-
czesnego i kontemplacji 
w przyszłości. 

William Barclay pisze: „Według 
Pawła w tym życiu widzimy je-
dynie odzwierciedlenie Boga 
i stąd stoimy przed wieloma 
tajemnicami i zagadkami. To 
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odbicie zauważamy w Bożym 
świecie, gdyż dzieło zawsze 
świadczy o swoim twórcy. Ob-
raz Boży widzimy w Ewangelii 
i w osobie Jezusa Chrystusa. 
Chociaż w Chrystusie nastąpiło 
doskonałe objawienie Boga, 
nasze poszukujące umysły mogą 
tylko w części je zrozumieć, po-
nieważ ograniczone nigdy nie 
może w pełni pojąć nieograni-
czonego. Nasza wiedza wciąż 
jest podobna do wiedzy dziecka. 
Droga miłości poprowadzi nas 
jednak do momentu, gdy zasło-
na zostanie uniesiona i zobaczy-
my Boga twarzą w twarz, po-
znamy Go tak, jak On nas zna. 
Do tamtej chwili nie możemy 
zbliżyć się bez miłości, ponie-
waż Bóg jest miłością i tylko ci, 
którzy kochają, mogą zobaczyć 
Boga”.  

Chciałbym na zakończenie 
zwrócić uwagę jeszcze na dwie 
myśli, które można wyprowa-
dzić z omawianego tekstu. Po 

pierwsze – chrześcijańska mi-
łość jest stała i niezmienna; 
nawet gdy wszystko przeminie, 
miłość pozostanie. „Wielkie 
wody nie ugaszą miłości, a stru-
mienie nie zaleją jej” – stwier-
dza starotestamentowa Pieśń 
nad pieśniami (8,7a). Miłości 
nie da się pokonać i jest ona 
wielkim argumentem przema-
wiającym na korzyść nieśmier-
telności. Chrześcijańska miłość 
tak bardzo wiąże nasze życie 
z Bogiem, że zarówno czas, jak 
i śmierć nie mogą tej społecz-
ności zerwać. Po drugie – mi-
łość jest większa od wiary 
i nadziei. Wiara bez miłości jest 
chłodna, a nadzieja bez miłości 
jest ponura. To miłość jest 
ogniem, który roznieca wiarę 
i światłem, które nadzieję za-
mienia w pewność. 

A więc – „Teraz więc pozostaje 
wiara, nadzieja, miłość, te trzy; 
lecz z nich największa jest mi-
łość”. 

Od Genesis do Apokalipsy 

Zapraszamy na facebookowego  
fanpage’a naszej Parafii.  

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o naj-
bliższych wydarzeniach lub o tym, co za nami 
wyszukaj na facebooku „Parafia Ewangelicko-
Augsburska w Gliwicach” i kliknij „Lubię to!” 
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„Alleluja. Chwalcie, słudzy Pana, 

Chwalcie imię Pańskie!” 

Ps 113,1 

Bardzo serdecznie dziękujemy naszym organistom, 

którzy prowadzą nas co niedzielę w oddawaniu Bogu 

chwały. 

Na organach, podczas nabożeństw w Pyskowicach, 

Łabędach, Gliwicach i Żernikach grają: 

Jan Lorek, 

Zofia Walica, 

Adam Król. 

Niech Bóg błogosławi Waszą służbę! 

Podziękowanie 
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Spotkanie ze Słowem Bożym 

5 maja (czwartek) 2016 r. 
o godz.19.00 odbyło się kolej-
ne spotkanie z cyklu Spotkania 
ze Słowem Bożym. Spotkanie, 
które opatrzone zostało tytu-
łem Dobrobyt na Zachodzie 
a chrześcijaństwo - co mają ze 
sobą wspólnego?  poprowadził 
Jerzy Matuszek. 

Egzamin konfirmacyjny 

10 maja 2016 r. odbył się egza-
min konfirmacyjny. Egzamin 

składał się z części pisemnej 
i ustnej. Na część pisemną 
składały się pytania z historii 
kościoła, wiedzy biblijnej, do-
gmatycznej i katechizmowej, 
w części ustnej padały pytania 
sytuacyjne, w których konfir-
mantki musiały zastosować 
zdobytą wiedzę w praktyce. Po 
egzaminie odbyło się spotka-
nie organizacyjne z rodzicami. 
Na zakończenie spotkania mo-
dliliśmy się, by przygotowania 
i dzień konfirmacji były szcze-

O tym, co za nami 

O tym, co za nami 
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gólne, by dziewczyny mogły 
wykorzystać z pomocą Ducha 
Świętego zdobytą wiedzę, by 
świadomie przeżyły swoje ślu-
bowanie wierności Bogu i ko-
ściołowi. 

Poznaj całą Biblię 

17 maja odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu „Poznaj całą 
Biblię". 

Nowe witraże 

W drzwiach w kościele Zbawi-
ciela pojawiły się piękne witra-
że. Dziękujemy Gosi Michalik 
za wykonaną z serca pracę 
(ręczna robota Gosi) i ofiaro-
wanie witraży do drzwi kościo-
ła Zbawiciela. 

Klub Aktywnego Seniora 

21 maja 2016 r. odbyło się spo-
tkanie Klubu Aktywnego Senio-

ra przy Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Gliwicach.  

W ramach spotkania miały 
miejsce warsztaty: „Malowanie 
na szkle”. Gościem specjalnym 
była Elżbieta Boczar - społecz-
nik, animatorka kultury. 

O tym, co za nami 
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Uroczystość konfirmacji 

22 maja 2016 r. w ewangelic-
kim kościele Zbawiciela odbyła 
się uroczystość Konfirmacji. 
Kazanie wygłosił zwierzchnik 
Kościoła  Ewangelic ko -
Augsburskiego w Polsce, ks. bp 
Jerzy Samiec. 

Ślubowanie złożyły: Emilia Bu-
zek, Angelika Filip, Emilia Je-
ziorska, Zofia Marut, Zuzanna 
Minkina, Julia Raszka, Hanna 
Walica, Sandra Wojtczak. 

W nabożeństwie udział wzięli 
duchowni: ks. bp Jerzy Samiec, 
ks. Michał Walukiewicz, ks. 
Bogdan Wawrzeczko, ks. An-
drzej Wójcik, ks. Tymoteusz 
Bujok. 

O tym, co za nami 
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O tym, co za nami 
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Konfirmantkom życzymy Boże-
go błogosławieństwa i wytrwa-
łości w złożonej przysiędze. 

Wycieczka na Równicę 

Dnia 26 maja 2016r., o godz. 
7.30, zebraliśmy się na placu 
przed parafią, gdzie czekał na 
nas podstawiony autokar. Po-
goda nie zapowiadała się zbyt 
ciekawie, ale powierzyliśmy 
nasz dzień wszechmogącemu 
Bogu. W modlitwie poprowa-
dził nas ks. Andrzej Wójcik, 
który przeczytał także teksty 
biblijne oraz myśl dnia. Tech-
niczną oprawę wycieczki koor-
dynowała p. Gabriela Chodura; 

pilnując min. wytrwale listy 
obecności. Po dotarciu na Rów-
nicę (w tym roku o tyle wcze-
śniej, by zejść do Kamienia, 
a wcześniej kupić ustrońskie 
kołocze) „zajęliśmy” miejsca w 
Leśnym Kościele. Jak zwykle 
oprawę nabożeństwa stworzy-
ła Diecezjalna Orkiestra Dęta. 
Kazanie wygłosił proboszcz 
ustrońskiej parafii - ks. Piotr 
Wowry. W nabożeństwie wzię-
ło udział 1150 osób w tym ok. 
50 z naszej parafii (autokar 
+ samochody osobowe). Po na-
bożeństwie mieliśmy dużo cza-
su, by skorzystać z atrakcji. Dla 
każdego coś miłego – dzieci 

O tym, co za nami 
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wyszalały się w parku lino-
wym, na saneczkach, a dorośli 
gustowali w ustrońskich koło-
czach i innych atrakcjach, które 
serwowały karczmy i schroni-
sko na Równicy. Punktualnie 
o godz. 13.00 wyruszyliśmy do 
parafii w Drogomyślu, gdzie 
przywitali nas: pastorostwo 
Macurowie i ks. Tomasz Bujok. 
Zanim zasiedliśmy do stołów 
przygotowanych na placu para-
fialnym i grilla, słuchaliśmy 
ciekawej historii parafii w jej 
kościele. Historię parafii w ar-
cyciekawy sposób przybliżył 
nam proboszcz parafii – ks. Ka-
rol Macura. Ks. Karol opowie-

dział nam także o nowo wybu-
dowanym Centrum Parafial-
nym, w którym raczyliśmy się 
kawą, herbatą i oczywiście ko-
łoczami. Nie zabrakło czasu na 
modlitwę, podziękowania 
i wspólny śpiew, do którego 
akompaniował na fortepianie 
nasz organista Jan Lorek. Mo-
gliśmy także wysłuchać poru-
szającej pieśni w wykonaniu 
Jana Dygi przy akompaniamen-
cie Jana Lorka. Dzieci miały 
możliwość  zabawy w parafial-
nym ogrodzie. Po wizycie 
w Drogomyślu zdążyliśmy jesz-
cze wraz z ks. Tomaszem Bujo-
kiem odwiedzić pobliską 

O tym, co za nami 
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O tym, co za nami 
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Pruchną, gdzie zwiedziliśmy 
kościół oraz dom parafialny. 
Jesteśmy wdzięczni Bogu za tak 
udany dzień, za dobrą pogodę 
(mimo nieciekawych prognoz, 
nie padał deszcz!) oraz za bar-
dzo ciepłe i serdeczne przyjęcie 
w Drogomyślu i Pruchnej.   

Dziękujemy gospodarzom: pa-
storstwu Bożenie i Karolowi 
Macurom oraz ks. Tomaszowi 
Bujokowi, za ciepłe, otwarte 
serca i serdeczne przyjęcie na-
szej grupy.  

Niech Pan Bóg Was błogosławi! 

Olimpiada Młodzieży Ewan-
gelickiej  

Tradycją naszej Parafii jest 
uczestniczenie w Olimpiadach 

sportowych naszego Kościoła. 
Nie inaczej było w tym roku. 
W dniach od 26 do 29 maja 
w Mikołowie i Tychach odbyła 
się kolejna edycja Olimpiady. 
Właściwie występ naszego ze-
społu zaliczyć by trzeba do ak-
tywności Klubu Seniora naszej 
Parafii. 

Zatem pomińmy wiek zawodni-
ków naszego zespołu i dodajmy, 
że nasze dinozaury zdobyły: 

Złoto w koszykówce se-
niorów. 

Srebro w piłce plażowej 
seniorów, srebro w biegu 
na 400 m seniorów. 

Brąz w piłce ręcznej se-
niorów, brąz w piłce noż-

O tym, co za nami 
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nej seniorów. 

4 miejsce w biegu na 100 
m seniorów. 

Oprócz tego udało nam się nie 
utopić na basenie i odświeżyć 
znajomości na Olimpiadzie. 
Z dumą również ogłaszamy, że 
wlaliśmy w serca otuchę 
wszystkim tym, którzy myśleli, 

że w tym wieku już nic nie 
można. Dowodem na to może 
być wpis na FB jednego z księ-
ży "Boże chłopaki wy jeszcze 
gracie. Super - a ja już myśla-
łem, że jestem za stary". Tak, 
jeszcze gramy i czekamy na 
nowe pokolenia. Czy się docze-
kamy?  

O tym, co za nami 
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Maj, w naszych Szkołach, był 
miesiącem pełnym sporto-
wych  wrażeń. 13 maja od-
był się II Międzyszkolny 
Turniej Piłki Nożnej  Szkół 
Podstawowych o Puchar 
Prezesa ETE. Również 
dziewczynki z naszej szkoły 
mogły poczuć  atmosferę 
sportowej rywalizacji biorąc 
udział w I Międzyszkolnym 
Turnieju Zbijaka Dziewcząt 
Szkół Podstawowych o Pu-
char Prezesa ETE.  

Oprócz sportowych atrakcji 
nasi podopieczni mieli oka-
zję spotkać się z pisarzem 
i podróżnikiem – Łukaszem 
Wierzbickim.  

W maju nie zabrakło także 
konkursów, w których nasi 
uczniowie wzięli udział. 
W konkursie wiedzy ogólnej 
dla drugoklasistów PRYMUS 
nasza reprezentantka zajęła 
I miejsce.  

Również w konkursie ekolo-
giczno-przyrodniczym „Zie-
lone podchody” nasi ucznio-
wie zajęli I miejsce.  

19 maja natomiast nasza 
Szkoła była organizatorem 
drugiego etapu konkursu 
kaligraficzno-recytatorskie-
go  dla szkół podstawowych 
w Gliwicach promującego 
wartości chrześcijańskie 
pod hasłem "Mam talent 
i chcę nim wielbić Boga".   

W I etapie konkursu ucznio-
wie posługując się kaligrafią 
i iluminacją przedstawiali 
jeden ze wskazanych werse-
tów Pisma Świętego wraz 
z sygnaturą. Spośród wielu 
pięknie wykonanych prac 
jury wyłoniło w tym roku aż 
26 finalistów, którzy musieli 
sprostać drugiemu wyzwa-
niu i nauczyć się na pamięć 
jednego spośród zamiesz-
czonych na stronie Szkoły 

Wieści z ETE 
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psalmów. W tej części jury 
oceniało ogólny wyraz arty-
styczny, interpretację utwo-
ru oraz kulturę słowa.  

I miejsce  w kategorii klas I 
zdobyła uczennica naszej 
Szkoły Małgorzata Rzeszut-
ko. Małgosia była jedyną 
pierwszoklasistką reprezen-
tującą SP ETE, która wzięła 
udział w konkursie – gratu-
lujemy odwagi i życzymy jej 
dalszych sukcesów.  

W maju również odbył się 
finał i podsumowanie Kon-
kursu Geograficznego o Gó-
rach Europy organizowane-
go dla gimnazjalistów. Lau-
reaci  po zaprezentowaniu 
przygotowanych prezentacji 
opowiadali jeszcze o wylo-
sowanych miejscach w Eu-
ropie. Finaliści otrzymali 
cenne nagrody.  

25 maja był dla naszych 
Szkół dniem szczególnym. 
Tradycyjnie już obchodzili-
śmy Święto Szkoły, czyli cały 
dzień poświęcony naszemu 

patronowi – Albertowi 
Schweitzerowi. Uczniowie 
i pracownicy Szkoły Podsta-
wowej, Gimnazjum oraz Li-
ceum pogłębili swoją wie-
dzę o naszym patronie Al-
bercie Schweitzerze i o Afry-
ce. Spotkaliśmy się również 
z zaproszonymi gośćmi. 

Pan Takele mieszkający już 
30 lat w Polsce opowiadał 
o tym jak dzięki edukacji 
mógł rozwijać swoje zdolno-
ści i poprawiać jakość swo-
jego życia. Opowiadał rów-
nież o swoim zaangażowa-
niu w pomoc Afryce poprzez 
zaspokajanie podstawo-
wych potrzeb jej mieszkań-
ców - budowanie szkół 
i studni. 

Pan Gaetano Minute, włoski 
pisarz i dziennikarz, opo-
wiadał nam o swoim spo-
tkaniu w młodości z ideami 
głoszonymi przez Alberta 
Schweitzera oraz o tym jaki 
wpływ na jego ścieżkę ży-
ciową miał praktyczny wy-
miar życia naszego Patrona. 

Wieści z ETE 
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Mecz otwarcia – 10 VI 2016, godz. 21.00, Francja – Rumunia,  

11 VI 2016, godz. 15.00, Albania – Szwajcaria,  

11 VI 2016, godz. 18.00, Walia – Słowacja,  

11 VI 2016, godz. 21.00, Anglia – Rosja, 

12 VI 2016, godz. 15.00, Turcja – Chorwacja, 

12 VI 2016, godz. 18.00, POLSKA – Irlandia Północna,  

12 VI 2016, godz. 21.00, Niemcy – Ukraina,  

13 VI 2016, godz. 15.00, Hiszpania – Czechy,  

13 VI 2016, godz. 18.00, Irlandia – Szwecja,  

13 VI 2016, godz. 21.00, Belgia – Włochy, 

14 VI 2016, godz. 18.00, Austria – Węgry, 

14 VI 2016, godz. 21.00, Portugalia – Islandia,  

15 VI 2016, godz. 15.00, Rosja – Słowacja,  

15 VI 2016, godz. 18.00, Rumunia – Szwajcaria,  

15 VI 2016, godz. 21.00, Francja – Albania,  

16 VI 2016, godz. 15.00, Anglia – Walia,  

16 VI 2016, godz. 18.00, Ukraina – Irlandia Północna,  

16 VI 2016, godz. 21.00, Niemcy – POLSKA,  

17 VI 2016, godz. 15.00, Włochy – Szwecja,  

17 VI 2016, godz. 18.00, Czechy – Chorwacja,  

17 VI 2016, godz. 21.00, Hiszpania – Turcja, 

18 VI 2016, godz. 15.00, Belgia – Irlandia,  

18 VI 2016, godz. 18.00, Islandia – Węgry,  

18 VI 2016, godz. 21.00, Portugalia – Austria,  

19 VI 2016, godz. 21.00, Rumunia – Albania,  

19 VI 2016, godz. 21.00, Szwajcaria – Francja,  

20 VI 2016, godz. 21.00, Rosja – Walia, 

20 VI 2016, godz. 21.00, Słowacja – Anglia,  

21 VI 2016, godz. 18.00, Ukraina – POLSKA, 

21 VI 2016, godz. 18.00, Irlandia Północna – Niemcy, 

21 VI 2016, godz. 21.00, Czechy – Turcja,  

21 VI 2016, godz. 21.00, Chorwacja – Hiszpania, 

22 VI 2016, godz. 21.00, Włochy – Irlandia, 

22 VI 2016, godz. 21.00, Szwecja – Belgia, 

22 VI 2016, godz. 18.00, Islandia – Austria, 

22 VI 2016, godz. 18.00, Węgry – Portugalia. 

Terminarz Euro 2016 - faza grupowa 
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Piknik parafialny 

Zapraszamy na tradycyjny pik-
nik parafialny, który odbędzie 
się 5 czerwca 2016 r. o godzi-
nie 15.30 w ogrodach Szkół 
ETE. 

Gorąco zapraszamy wszystkich 
parafian, przyjaciół i sympaty-
ków do wzięcia udziału w na-
szym corocznym pikniku para-
fialnym. Czeka nas widowisko-
wa gra w mega - warcaby 
(gdzie pionkiem w grze mo-
żesz stać się zarówno ty, jak 
i twój sąsiad z ławki), mnó-
stwo niekonwencjonalnych 
konkurencji dla dzieci i nieco 
starszej już młodzieży (do lat 
100), slalomy, konkursy, zaba-
wy z wodą, balonami, piłką, 
lejkami, gąbkami, chustą. 

Nie obędzie się bez tradycyjnej 
już loterii fantowej... 

Najesz się też do syta, bowiem 
nasi parafianie i przyjaciele 
wspaniale pieką, robią pyszne 
sałatki, a szef grilla wie, jak 
odpowiednio i smakowicie 
przypiec kiełbaskę. 

Porozmawiasz i spędzisz do-
brze czas, wśród tych, których 

znasz i lubisz, a może też bę-
dzie to okazja do rozmowy 
z kimś, z kim jeszcze nie roz-
mawiałeś... 

Pośmiejesz się, wypoczniesz, 
to wspaniały pomysł na nie-
dzielne popołudnie!!! 

Nie przegap tego i przyjdź - 
niezależnie od tego, ile masz 
lat, czy masz wielką rodzinę, 
czy przyjdziesz sam...  

Spędźmy tą niedzielę razem - 
najpierw na nabożeństwie, 
a później na naszym pikniku! 

Akademik dla studentów 

Parafia dysponuje wolnymi 
miejscami w pokojach dla stu-
dentów (chłopaków). Akade-
mik jest wyremontowany, 
umeblowany, z dostępem do 
Internetu. Więcej informacji 
w kancelarii parafialnej (pon-
pt w godz. 9.00-15.00) pod 
numerem telefonu (32) 231-
36-49 lub mailowo: gliwi-
ce@luteranie.pl. 

Podania należy składać w kan-
celarii parafialnej. Do podania 
prosimy dołączyć opinię dusz-
pasterza macierzystej parafii. 

Ogłoszenia 
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Koło Pań zaprasza 

W środę 8 czerwca Koło Pań 
zaprasza na wycieczkę - spacer 
do ogrodu botanicznego w Za-
brzu.  Zapraszamy wszystkie 
Panie, ale nie tylko. Zaprasza-
my każdego, kto ma ochotę 
w dobrym towarzystwie po-
spacerować wśród "pięknych 
okoliczności przyrody" i nig-
dzie się nie spieszyć! 

Wyjeżdżamy autobusem linii 
32 w kierunku Zabrza z Placu 
Piastów o  10.48, z przystanku 
na Mikołowskiej o 10.52, 
z przystanku przy Komagu 
o 10.55. Jeżeli ktoś wybiera się 
samochodem, to spotykamy się 
przed wejściem do Ogrodu 

w Zabrzu przy ul. Piłsudskiego 
60 ok.  godz. 11.25. 

Należy wziąć ze sobą: 2 bilety 
KZK GOP na 2 miasta (ci, którzy 
jadą autobusem), wodę do pi-
cia, duuużo uśmiechu, wygodne 
buty, ok. 2 polskie złote na bilet 
do Ogrodu Botanicznego . 

W razie niepogody (deszcz, 
burza) - wycieczkę odwołuje-
my, zostaną Państwo o tym po-
wiadomieni sms-em (ci, którzy 
wcześniej się zgłosili). Wszyst-
kich, którzy zdecydują się na 
wycieczkę, proszę o taką infor-
mację najpóźniej do wtorku 
7 czerwca na numer telefonu: 
502 462 741 

Justyna Minkina (Tysia) 
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Chór Animato zaśpiewa 
w Oleśnie 

Nasz parafialny chór Animato 
zaśpiewa podczas uroczystości 
Konfirmacji w parafii ewange-
lickiej w Oleśnie. Nabożeństwo 
rozpoczyna się o godz.11.00. 

Klub Aktywnego Seniora 

Klub Aktywne-
go Seniora za-
prasza na spo-
tkanie, które 
odbędzie się 18 
czerwca o go-

dzinie 10.00 w sali parafialnej 
przy ul. Jagiellońskiej 19a. Te-
mat spotkania - warsztatów: 
Aktywny Senior w internecie - 
Facebook, tablet, smartfon. Ser-
decznie zapraszamy! 

Wspólna modlitwa 

Serdecznie zapraszamy na na-
bożeństwo ekumeniczne 
z udziałem chórów: Georgos 
z rzymsko-katolickiej parafii 
św. Jerzego w Łabędach i Ani-
mato z parafii ewangelicko-
augs-burskiej w Gliwicach. 

Nabożeństwo zaplanowane jest 
na niedzielę 19 czerwca 2016r., 
o godz. 15.00 w kościele Lutra, 
przy ul. Strzelców Bytomskich 
9 w Gliwicach-Łabędach. 

Stypendia dla uczniów ETE 

Szkoły ETE im. A. 
Schweitzera pro-
wadzone przez 
Ewangelickie To-
warzystwo Edu-

kacyjne w Gliwicach realizują 
program edukacji chrześcijań-
skiej. 

Warto zatem zadać sobie pyta-
nie: „Czy warto posłać dziecko 
do naszych Szkół?” 

Wychowanie dziecka wiąże się 
z kształtowaniem jego charak-
teru i światopoglądu. Wybór 
szkoły zawsze wiąże się z oba-
wami, czy nauczyciele będą 
w stanie tak wpływać na dziec-
ko, by mogło się rozwijać. Wy-
chowawcze oddziaływanie Ro-
dziców, szkoły i Kościoła po-
winno zatem być realizowane 
w tym samym duchu. Dziecko 
poznając świat, rozwija swoją 
osobowość i kształtuje swój 
światopogląd. Dla nas, chrze-
ścijan, nie jest obojętne, jakich 
prawd uczone są nasze dzieci. 
Wiemy, że wiadomości powta-
rzane często (nawet jeśli nie są 
prawdziwe) zaczynają w na-
szym umyśle funkcjonować 
jako niezaprzeczalna prawda. 
W naszych Szkołach, tak jak 
dom i Kościół, uczymy dzieci 
i młodzież, że świat stworzony 
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został przez Boga, a my, ludzie, 
jesteśmy przez Niego stworze-
ni do mądrego, aktywnego ży-
cia, w którym mamy pokazy-
wać miłość do Boga i ludzi. 
Przygotowujemy dzieci i mło-
dzież do zachowania wiary 
w świecie często zaprzeczają-
cym istnieniu Boga. 

Parafia doceniając wartość 
edukacji chrześcijańskiej chce 
wesprzeć Rodziców, którzy nie 
mogą zapłacić pełnego czesne-
go za naukę w Szkołach ETE 
i proponuje system stypendial-
ny dla dzieci z rodzin ewange-
lickich. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do zapozna-
nia się z tą możliwością. 

Na stronie: 

www.gliwice.luteranie.pl,  

w zakładce Pomagamy – sty-
pendia dla uczniów ETE można 
znaleźć i pobrać odpowiednie 
dokumenty: Wniosek o przy-

znanie stypendium i Regula-
min stypendium.  Wypełniony 
wniosek oraz podpisany regu-
lamin stypendium należy zło-
żyć w wersji papierowej, w za-
klejonej kopercie podpisanej 
imieniem i nazwiskiem stypen-
dysty w kancelarii parafialnej 
przy ul. Jagiellońskiej 19a do 
15 czerwca 2016 r. Informacja 
o decyzji Komisji Stypendialnej 
zostanie przesłana do końca 
czerwca 2016 r. na podany we 
wniosku adres e-mail lub prze-
kazana telefonicznie. 

Nabożeństwo na zakończe-
nie roku szkolnego 

Zapraszamy za nabożeństwo 
rodzinne, podczas którego po-
dziękujemy Bogu za kończący 
się rok szkolny. Nabożeństwo 
odbędzie się 19 czerwca 2016 
r. o godz. 11.00 w kościele Zba-
wiciela przy ul. Jagiellońskiej 
19 w Gliwicach. 

 

http://www.gliwice.luteranie.pl
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Zgromadzenie Parafialne 

Zapraszamy na Zgromadzenie 
Parafialne, które 
odbędzie się 
w kościele Zbawi-
ciela w Gliwicach 
po nabożeństwie 

niedzielnym. 

Tydzień Ewangelizacyjny 
w Dzięgielowie 
2-10 lipca 2016 

Centrum Misji i Ewangelizacji 
naszego Kościoła serdecznie 
zaprasza od 2 do 10 lipca na 

Tydzień Ewangelizacyjny do 
Dzięgielowa pod hasłem: 
„Przytuleni”. W programie 
m.in.: wykłady biblijne, kon-
certy, seminaria, spotkania 
ewangelizacyjne, specjalne 
programy biblijno-artystyczne 
dla dzieci. Zapoznaj się z pro-
gramem Tygodnia na 
te.cme.org.pl. 

CME zaprasza także na Tygo-
dnie Ewangelizacyjne do Zelo-
wa i Mrągowa. Więcej na 
www.cme.org.pl 

Ogłoszenia 
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Parafia Ewangelicko-Augsburska 

w Gliwicach zaprasza do korzysta-

nia ze swoich nowych (czerwiec 

2015r.) pokoi gościnnych: 

pokój 2-osobowy 

pokój 3-osobowy z dostawką 

wspólna łazienka z prysznicem  

wyposażona kuchnia 

 

Do dyspozycji jest także parking 

wewnętrzny, zamknięty i wi-fi. 

Monitoring 24h. 

POKOJE 
GOŚCINNE 

Ogłoszenia 
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Grupa Przyjaciół  Izraela i Narodu Żydowskiego  
z różnych kościołów chrześcijańskich w Gliwicach zaprasza na 

  

spotkania dedykowane studiowaniu Słowa Bożego,  
w szczególności  Starego Testamentu (Tory),  
oraz modlitwie za Izrael, o naród żydowski  
i pozostałe narody na Bliskim Wschodzie.  

 

Grupa zaprasza także na spotkania  
związane ze świętami żydowskimi. 

 

Spotkania dedykowane studiowaniu Pisma Świętego  
odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca  

o godz. 17.30 w salce  
przy ulicy Jagiellońskiej 19a w Gliwicach. 

Program spotkań w  pierwszej połowie roku 2016 (5776/5777) 

 13.06  4 Mż 4,21-7,89 
Parsza Naso  Sdz 13,2-25  Ap 21,17-26 

Ogłoszenia 

11 czerwca 2016 r. odbędzie się  

MARSZ DLA JEZUSA ORAZ ŻYCIA I RODZIN 

w ramach projektu „Nie wstydzę się Jezusa..!!” Wydarze-
nie organizowane jest przez Fundację „Inicjatywa MIS-
SIO”, która prowadzi działania aktywizujące gliwickie 
wspólnoty. Więcej szczegółów o akcji na stronie http://
www.inicjatywamissio.pl. 

http://www.inicjatywamissio.pl
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Do niedawna osoba pokrzyw-
dzona przestępstwem była 
niedostatecznie dostrzegana 
przez społeczeństwo, a zwłasz-
cza przez organy ścigania. Każ-
dy dokonany czyn przestępczy 
rozpatrywany był przez wy-
miar sprawiedliwości w kie-
runku ustalenia sprawcy, wy-
mierzenia kary i przywrócenia 
porządku prawnego. Pokrzyw-
dzony postrzegany był jedynie 
jako źródło dowodu, a realiza-
cję roszczeń odszkodowaw-
czych traktowano jako prywat-
ną sprawę pokrzywdzonego. 
Pokrzywdzony był zatem nie 
tylko ofiarą przestępstwa ale 
przede wszystkim jego na-
stępstw, które często sprowa-
dzały się do emocjonalnej izo-
lacji, nierzadko także ostracy-
zmu społecznego.  

W roku 2014 Centrum Misji  
i Ewangelizacji (CME) Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego  

w RP, po raz pierwszy realizo-
wało projekt „Ośrodek Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem” (OPOPP)  z Fundu-
szu Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej. Początko-
wo od kwietnia do październi-
ka 2014 projekt realizowano  
w pięciu miastach, a od listopa-
da do grudnia 2014 już  
w ośmiu placówkach. 

W wyniku wygranego konkur-
su, CME ponownie otrzymało 
dotację na realizację pracy 
OPOPP w roku 2015. Obecnie 
CME realizuje projekt  
w głównej siedzibie Ośrodka  
w Gliwicach i 11 jego filiach. 

W roku ubiegłym wsparcia 
udzielono 397 osobom, z czego 
202 osoby pokrzywdzone ko-
rzystały z pomocy w Gliwicach. 

Klienci OPOPP to najczęściej 
osoby pokrzywdzone różnymi 

Ogłoszenia 
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formami przemocy, ofiary wy-
padków komunikacyjnych, oso-
by pokrzywdzone przestęp-
stwami przeciwko wolności 
seksualnej i innymi przestęp-
stwami wyczerpującymi zna-
miona czynu zabronionego 
na mocy prawa karnego. 

Należy podkreślić, że grupę 
docelową projektu stanowią 
wyłącznie osoby pokrzyw-
dzone przestępstwem.  Po-
krzywdzonym jest osoba fi-
zyczna lub prawna, której do-
bro prawne zostało bezpośred-

nio naruszone lub zagrożone 
przez przestępstwem (art. 49 § 
1 kpk).  Wszelkie działania za 
pokrzywdzone dzieci mogą po-
dejmować ich przedstawiciele 
ustawowi jak rodzic, opiekun, 
kurator oraz osoby, pod któ-
rych stałą pieczą dzieci pozo-
stają sprawując opiekę w spo-
sób ciągły i we wszystkich 
dziedzinach życia (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 główna OPOPP 

Adres:  ul. Jagiellońska 19a 

44-100 Gliwice 

e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl 

telefon w godz. 8.00- 17.00  tel. 518 135 318 

 

Ogłoszenia 

mailto:pokrzywdzeni@cme.org.pl
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ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  
SKŁADKI KOŚCIELNEJ  

 
 

Składkę można opłacać w kancelarii parafialnej lub przelewać na konto 
parafialne z dopiskiem darowizna - składka kościelna (pozwoli to na odli-
czenie wpłaconej kwoty od podatku):  

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

 

Dla innych darowizn obowiązują te same konta. Poniżej przedstawiamy wy-
ciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościel-
nych. Jednocześnie przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach 
do rady parafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń 
parafialnych mają osoby, które znajdują się na liście parafialnej, czyli są 
członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się również opła-
cenie składki kościelnej.  
 
Zachęcamy państwa do cyklicznych wpłat, które można realizować np. 
przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność 
na 12 mniejszych kwot. (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie 
wynosi 2400 netto, to roczna składka kościelna wynosi 288 zł. Kwotę 
dzielimy przez 12, co daje nam miesięcznie 24 zł. W swoim banku doko-
nujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty w wysokości 24 zł na kon-
to bankowe parafii).  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej - ZASADY OGÓLNE 
§ 7 

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 
lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te 
powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od 
tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy 
społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny 
przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej 
zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia. 

Ogłoszenia 
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Nasza działalność 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 Dzięgielowie - nasz partner projektu. Nagra-
nia realizowane są w studiu parafialnym w Gliwicach oraz w studiu CME 
w Dzięgielowie. Można nas słuchać w eterze na falach Bielsko 97,6 
FM / Cieszyn 90,5 FM / Gliwice 93,4 FM / Oświęcim 94,9 FM /  Ustroń 107,1 
FM oraz w internecie.  

Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej  
w zależności od dochodu danej osoby 

Dochód miesięczny Składka miesięczna Składka roczna 

500,00 zł 5,00 zł 60,00 zł 

800,00 zł 8,00 zł 96,00 zł 

1 000,00 zł 10,00 zł 120,00 zł 

1 300,00 zł 13,00 zł 156,00 zł 

1 600,00 zł 16,00 zł 192,00 zł 

2 000,00 zł 20,00 zł 240,00 zł 

2 500,00 zł 25,00 zł 300,00 zł 

3 000,00 zł 30,00 zł 360,00 zł 

3 500,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 

4 000,00 zł 40,00 zł 480,00 zł 

4 500,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 

5 000,00 zł 50,00 zł 600,00 zł 

5 500,00 zł 55,00 zł 660,00 zł 

6 000,00 zł 60,00 zł 720,00 zł 

6 500,00 zł 65,00 zł 780,00 zł 

7 000,00 zł 70,00 zł 840,00 zł 

10 000,00 zł 100,00 zł 1 200,00 zł 

Ogłoszenia 
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dzień godzina spotkanie 

Poniedziałek 18.00 Próba chóru kościelnego Animato 

Wtorek 19.15 Spotkania dla zainteresowanych wiarą i kościołem 

Środa 10.00 Spotkanie Koła Pań  

Środa  19.30 Spotkanie dla studentów i młodzieży pracującej 

Piątek 18.00 Spotkanie dla młodzieży 

Sobota 16.00 Spotkanie Chrześcijańskiej Grupy Wsparcia  

STAŁE SPOTKANIA W PARAFII 

Kto może być wolontariuszem? Każdy, kto chce podzielić się swoim czasem 
i umiejętnościami, jest zaproszony do współpracy. Wolontariat traktujemy 
jako wspólną przygodę na rzecz innych i na rzecz Parafii.  

Po co grupa wolontariatu w naszej Parafii? Po pierwsze, zarówno w naszej 
Parafii jak i poza nią, jest szereg osób, które potrzebują szerszego wsparcia 
społecznego. Chcemy też pomagać sobie nawzajem. Po drugie: Parafia po-
trzebuje naszego działania i zaangażowania.  

Jak zostać wolontariuszem parafialnym? Można zadzwonić i umówić się 
z koordynatorką wolontariatu: Magda - 606 107 576. 

Zapraszamy do współpracy osoby chętne do 

współtworzenia naszego miesięcznika. Pól 

do działania jest wiele! Jeśli chcesz do nas 

dołączyć, napisz wiadomość na adres: 

ip.gliwice@gmail.com.  

Służba wolontariacka w Gliwicach 

Ogłoszenia 
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NASI SOLENIZANCI 

Niechaj każdy Wasz nowy dzień  

przepełnia Boża radość,  

Boży pokój i Jego błogosławieństwo! 

01.06 Helena Fisz Mirela Waleczek 15.06 

  Sylwia Staniek Arkadiusz Porsch 17.06 

02.06 Aleksander Bąk Aleksandra Jeziorska 18.06 

03.06 Rafał Hahn Martyna Waleczek   

04.06 Liwia Czardybon Hanna Lochmajer 19.06 

  Patryk Konopko Jerzy Sztyper   

06.06 Alina Gwóźdź Lilly van Maren 20.06 

07.06 Maria Żebrok Zosia Marut 21.06 

  Dionizy Szczerba Karol Mrozik   

08.06 Marian Grella Estera Hławiczka 23.06 

  Jan Maciejczyk Elżbieta Stankiewicz 24.06 

  Ula Czudek Andrzej Piechuta 25.06 

  Władysław Polok Dominik Krzywicki   

09.06 Kasandra Kasperidus Danuta Cichoń 26.06 

  Sylwia Muras Artur Herzig   

10.06 Marcin Szalbot 
Hildegarda Lasko-

wiecka 
28.06 

11.06 Hania Buzek Grażyna Świt   

  Karolina Konopko Andrzej Rozkosz   

13.06 Margot Pawleta Jakub Czudek 29.06 

  Marlena Śwituła Gabriela Chodura 30.06 

14.06 Barbara Hławiczka Angelika Filip   



PLAN NABOŻEŃSTW 

DZIEŃ ŁĄBĘDY PYSKOWICE GLIWICE ŻERNIKI 

05.06 
2. Niedziela po 
Trójcy Świętej  

9.30 
Ofiara na 

cele parafii 
8.00 

11.00 
 
Ofiara na cele parafii 

 

12.06 
3. Niedziela po 
Trójcy Świętej  

8.00 
9.30 

Ofiara na cele 
parafii 

11.00 13.00 

19.06 
4. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

15.00 
Nabożeństwo 
ekumeniczne 

8.00 
Zakończenie roku 

szkolnego 

11.00 
 
Zakończenie roku szkol-
nego 

 

26.06 
5. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

8.00 9.30 
11.00 
 
Zgromadzenie parafialne 

 

3.07 
6. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

9.30 
Ofiara na cele 

parafii 
8.00 

11.00 
 
Ofiara na cele parafii 

 

10.07 
7. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

8.00 
9.30 

Ofiara na cele 
parafii 

11.00  
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2.06 19.00 Spotkanie ze Słowem Bożym Sala parafialna 

5.06 15.30 Piknik parafialny Ogrody ETE 

7.06 19.15 Poznaj całą Biblię Sala parafialna 

8.06  Wyjazd Koła Pań do ogrodu  botanicznego Zabrze 

11.06 12.30 Marsz dla Jezusa, życia i rodzin  

12.06  Chór Animato w Oleśnie Olesno 

18.06 10.00 Klub Aktywnego Seniora Sala parafialna 

19.06 11.00 Nabożeństwo na zakończenie roku szkol-
nego Kościół w Gliwicach 

19.06 15.00 Nabożeństwo ekumeniczne Kościół w Łabędach 

26.06 Ok.. 
12.30 Zgromadzenie parafialne Kościół w Gliwicach 

2-10.07  Tydzień Ewangelizacyjny  Dzięgielów 

PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC  

W lipcu i sierpniu nabożeństwa  w Żernikach nie odbywają się. 


