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Albowiem nie dał nam Bóg 
ducha bojaźni, lecz mocy  

i miłości, i powściągliwości.  
1 Tm 1,7 

 

Drodzy w Chrystusie! 

 Witam wszystkich w No-
wym, 2016 roku. To będzie za-
pewne rok ro z nych zmian, za-
ro wno w z yciu społecznym jak 
i w kos cielnym. O wielu zmia-
nach nie mamy moz e jeszcze 
nawet pojęcia, ale z pewnos cią 
nastąpią. Wszystko co nowe 
niesie ze sobą wyzwania ale 
takz e nadzieje. Aby wchodzic  w 
cos  nowego trzeba wykazac  się 
odwagą albo najzwyczajniej w 
s wiecie zaryzykowac . Ro wniez  
jako wspo lnota Parafii chcemy 
wchodzic  w Nowy Rok z odwa-
gą i nadzieją, z e będzie on ko-
lejnym błogosławionym ro-
kiem, jaki otrzymujemy od na-
szego Stwo rcy. Chcemy tez  u 
progu tego Roku prosic  Boga o 

obfite błogosławien stwo dla 
naszej Parafii i dla naszego Ko-
s cioła, dla naszych rodzin, bli-
skich i przyjacio ł. 

 Spoglądając wstecz mo-
z emy dostrzegac , z e Bo g nam 
błogosławił i choc  dos wiadcza-
lis my czasami trudnych chwil 
rozstan , moz e rozczarowan , 
moglis my jednak odczuwac  
Jego błogosławien stwo i opie-
kę. Tej nieustannej opieki  
Wszechmocnego Boga z yczę 
wam na kolejny rok. Niech 
Duch Boz y wypełnia nasze z y-
cie, niech nas obdarza mądro-
s cią, mocą, chęcią do działania i 
składania s wiadectwa o Jego 
wspaniałos ci w s wiecie, kto ry 
nieustannie targany jest wojna-
mi, nienawis cią, szczego lnie tą 
na tle religijnym. Tym bardziej 
potrzeba nam miłos ci i Boz ego 
Pokoju. Niech stanie się to na-
szą codzienną modlitwą. 

 
Wasz Duszpasterz 

Wojciech  Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 
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Pan Kulik bardzo dba o swo j wygląd. Chociaz  znajduje 

się w najlepszym dla męz czyzny weku, ma niewiele wło-

so w na głowie. Pewnego dnia pyta swojego duszpaste-

rza: „Czy Pan Bo g nie jest niesprawiedliwy? Dlaczego 

jednym ludziom daję łysinę, a innym tak duz o włoso w?” 

Duchowny uspokaja go: „Drogi Panie Kulik, wszyscy lu-

dzie mają łysiny. Ro z nica jest tylko taka, z e na jednych 

łysinach rosną włosy, na innych nie.” 

 
 

 

Hans spowiada się księdzu: „Jestem napastnikiem w na-

szej druz ynie piłkarskiej i pięc  razy nie byłem na Mszy, 

bo gralis my na wyjez dzie. Czy to jest grzech?” Ksiądz, 

jako zapalony kibic odpowiada: „To, z e mecz jest tez  cza-

sami w niedzielę to nie grzech. Ale to jak wy gracie, mo j 

synu, to woła o pomstę do nieba!” 

 
 

 

Mały Jasio zapodział gdzies  karteczkę, na kto rej miał 

wypisane grzechy, jakie miał wyznac  księdzu podczas 

spowiedzi. Ksiądz chce mu pomo c i mo wi: „Spro bujemy 

się razem zastanowic , co mogło tam byc  napisane. Po-

mys l, jak to jest u ciebie z twoją codzienną modlitwą, 

albo moz e pro bowałes  noz em przez dziurkę wyciągac  

pieniądze ze skarbonki twojej siostry?” „Nie, nie pro bo-

wałem” mo wi Jasio, „ale bardzo dziękuję za pomysł.” 

 
 

 

Ksiądz pyta małą Monikę po lekcji religii: „Jak wynagra-

dza cię mama, kiedy byłas  cały tydzien  grzeczna?” 

Dziewczynka odpowiada szczerze: „Wtedy nie muszę is c  

w niedzielę do kos cioła. 
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Opracowała: Lucyna Bujok 

W okresie świątecznym mieliśmy okazję wiele razy usłyszeć historię narodze-
nia i dzieciństwa Pana Jezusa. Teraz możemy sprawdzić, co z nich zapamięta-
liśmy  
Zaczniemy od prostych pytań dla najmłodszych, potem przejdziemy do 
pytań trudniejszych. W razie potrzeby - odpowiedzi znajdziecie w Ewangelii 
Mateusza w rozdziałach 1 i 2 i w Ew. Łukasza w rozdziałach 1-3. Zawsze też 

możecie poprosić o pomoc swoich Rodziców  
 

• Jak nazywali się rodzice Jezusa? 
• Gdzie urodził się Pan Jezus? 
• Kto najpierw przyszedł Go odwiedzić? 
• Skąd rodzicie wiedzieli, jak mają nazwać swojego Syna? 
• Kto jest prawdziwym Ojcem Jezusa? 
• Co prowadziło mędrców ze Wschodu do Betlejem? 

 
 Kim był tata Jana Chrzciciela? W jakich okolicznościach  

dowiedział się o tym, że będzie miał wyjątkowego syna? 
 Kto przepowiedział narodziny Jana Chrzciciela i Jezusa? 
 Czy Elżbieta i Maria były spokrewnione? 
 Jak długo Maria została u Elżbiety? 
 Kiedy Zachariasz odzyskał mowę? 
 Czyj dekret nakazywał spisanie całego świata? 
 Kim był Kwiryniusz? 
 Co oznacza imię Immanuel? 
 Jaki król panował w tym czasie? 
 Jakie dary przynieśli Jezusowi mędrcy ze Wschodu? 
 Dlaczego mędrcy wracali do domu inną drogą? 
 Po ilu dniach obrzezano Jezusa? 
 Kto pobłogosławił Jezusa i jego ziemskich rodziców w świątyni? 
 Kiedy Józef, Maria i Jezus powrócili z Egiptu? 
 Ile lat miał Jezus, kiedy rodzice znaleźli Go w świątyni,  
 dyskutującego z nauczycielami? 
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Opracowała: Lucyna Bujok 

A B W F J T U L Z N 

G E D J U D E A T A 

K T G J K S A T Y Z 

O L G A B E J N T A 

P E N A L Z A E Z R 

D J U K S I C E R E 

B E T C I T L G E T 

H M E G I P T E R U 

Y T R D C M U J A L 

J E R O Z O L I M A 

Znajdź w tabelce nazwy miejscowości, które wiążą się z historią narodzenia i 
dzieciństwa Jezusa (jest ich 6): 

A to jeden z najpiękniejszych wersetów towarzyszących tej historii,  
warto go zapamiętać!  

Pomyśl teraz chwilę nad tym,  
jak Bóg działał w Twoim życiu w minionym roku...  

Czy pozwoliłeś Mu działać, czy zauważyłeś Jego ingerencję?  
Za co jesteś Mu wdzięczny?  

Wyraź to w modlitwie... 
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„Oto  na  moich  dłoniach  wyrysowałem  Cię...” Iz 49,16 
 
Jak Ci dziękowac , Panie za wszystko, co mi dałes  
W tym roku, kto ry włas nie dobiegł kon ca? 
Jak mam wyrazic  moją miłos c  do Ciebie 
Skoro brakuje mi sło w... 
Co mogę zrobic , by choc  kawałkiem siebie 
Pokazac  Ci, jak bardzo przekroczyłes  moje 
Wyobraz enia, oczekiwania, marzenia... 
Dałes  mi chwile, o kto rych nawet nie s miałam mys lec  
A co dopiero prosic  Cię o nie... 
Bo mys lałam, z e nie zasługuję... 
Bo mys lałam, z e to nie dla mnie... 
Bo nie s miałam nawet o nich mys lec ... 
Bo juz  dawno przestały byc  moim marzeniem... 
A Ty, jak zwykle, wywro ciłes  mo j s wiat do go ry nogami 
Sprawiłes , z e niemoz liwe stało się "ciałem" 
Po raz kolejny pozwoliłes  mi dotknąc  cudu 
Choc  niczym sobie na to nie zasłuz yłam... 
Działasz tak od zarania człowieka 
I od początku moich dni 
A jednak ja zno w 
Jestem zaskoczona, zadziwiona, zachwycona 
Tym, jak dotykasz człowieka 
Potrafisz sięgnąc  tam 
Gdzie człowiek nie ma szans dotrzec ... 
Potrafisz zobaczyc  to 
Na co wzrok człowieka jest juz  zbyt zamglony 
Spełniasz marzenia, kto rych człowiek 
Nie wypowiada w najcichszej nawet modlitwie 
A jednak Ty wiesz więcej, mocniej, głębiej 
I wydobywasz, wyciągasz, kreujesz, tworzysz... 
A to, co czynią Twoje Wszechpotęz ne Dłonie 
Jest pełne miłos ci i piękna... 
I Twojego dotyku... 
 
Dziękuję, z e wyrysowałes  mojego syna 
Na swoich Ojcowskich Dłoniach... 
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Kazanie wygłoszone w Pyskowi-
cach i Gliwicach 31.12.2015r. 

Jeśli Bóg za nami, któż prze-
ciwko nam? On, który nawet 
własnego Syna nie oszczę-
dził, ale go za nas wszystkich 
wydał, jakżeby nie miał z 
nim darować nam wszystkie-
go? Któż będzie oskarżał wy-
branych Bożych? Przecież 
Bóg usprawiedliwia. Któż 
będzie potępiał? Jezus Chry-
stus, który umarł, więcej, 
zmartwychwstał, który jest 
po prawicy Boga, Ten prze-
cież wstawia się za nami. 
Któż nas odłączy od miłości 
Chrystusowej? Czy utrapie-
nie, czy ucisk, czy prześlado-
wanie, czy głód, czy nagość, 
czy niebezpieczeństwo, czy 
miecz? Jak napisano: Z powo-
du ciebie co dzień nas zabija-
ją, uważają nas za owce ofiar-
ne. Ale w tym wszystkim 

zwyciężamy przez tego, który 
nas umiłował. Albowiem je-
stem tego pewien, że ani 
śmierć, ani życie, ani anioło-
wie, ani potęgi niebieskie, 
ani teraźniejszość, ani przy-
szłość, ani moce, ani wyso-
kość, ani głębokość, ani żad-
ne inne stworzenie nie zdoła 
nas odłączyć od miłości Bo-
żej, która jest w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym. 

II Rz 8,31b-39 

Juz  za kilka godzin ruszą sylwe-
strowe bale, dyskoteki i wszel-
kie imprezy związane z z egna-
niem starego i witaniem Nowe-
go Roku. Podsumowujemy to, 
co mielis my okazję przez yc  w 
tym roku. Patrzymy na minione 
dni, tygodnie, miesiące. Byc  
moz e jakies  wydarzenia z ycio-
we, kto re dosłownie przygnio-
tły nas do ziemi, nie pozwalają 
ucieszyc  się tymi sytuacjami, 

Pożegnanie  
Starego Roku 2015 

ks. Andrzej Wójcik 
Proboszcz Parafii w Gliwicach i Pyskowicach 
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kto re były pozytywne, radosne, 
a moz e i jest odwrotnie - te 
bardzo pozytywne pozwalają 
nam nie pamiętac  juz  tych ne-
gatywnych. Kaz dy z nas na 
pewno takie podsumowanie 
czyni i chyba się nie pomylę, 
jak powiem, z e jak co roku wie-
le takich podsumowan , staty-
styk moz emy s ledzic  w me-
diach. Moz emy dokładnie przy-
patrzec  się, na co, jako naro d, 
wydalis my najwięcej pienię-
dzy, jakie były nasze preferen-
cje z ywieniowe, na jakie filmy 
najczęs ciej chodzilis my do ki-
na, ilu nas przybyło, ilu nas 
ubyło itd. Wiele w tym roku w 
podsumowaniach słychac  tak-
z e o coraz większej niestabil-
nos ci, gdy chodzi o poko j na 
s wiecie. Wiemy dobrze, z e taką 
sytuację spowodowały zama-
chy terrorystyczne, kto re miały 
miejsce w ro z nych częs ciach 
s wiata, oczywis cie wydarzenia 
te nie ominęły naszego euro-
pejskiego kontynentu… 

Jednak tekst biblijny, jaki dzi-
siaj jest wyznaczony na dzien  
Poz egnania Starego Roku, jak-
by odciąga nas od tych wszyst-
kich wyliczen , podsumowan  
czy troski o byt i zatrzymuje, 
albo wskazuje nam bardzo 
mocno zupełnie inny aspekt 
naszego z ycia. Przez niekto -

rych biblisto w i komentatoro w 
fragment dzisiejszy nazywany 
jest Pies nią nad Pies niami na-
szego zbawienia.  

Apostoł Paweł przypomina ad-
resatom listu o podstawach 
naszej relacji z Chrystusem. 
Przypomina jakby po raz kolej-
ny, jakby chciał jeszcze raz po-
twierdzic  i zas wiadczyc , z e z 
Bogiem nie musimy się niczego 
i nikogo bac , z e jestes my 
usprawiedliwieni przez Chry-
stusa, z e Bo g posłał włas nie 
tego Chrystusa, swojego jedy-
nego Syna na s mierc  krzyz ową, 
bys my nie musieli ponosic  kary 
za swoje grzechy. Jezus będzie 
wstawiał się za nami i jes li wła-
s nie ufamy tym Boz ym obietni-
com, to przeciez  jestes my naj-
bardziej bogatymi i bezpiecz-
nymi ludz mi pod słon cem! 

Na pewno pamiętamy, jak tuz  
po zamachach terrorystycz-
nych we Francji wiele szczego l-
nych miejsc na s wiecie zostało 
rozs wietlone francuskimi bar-
wami narodowymi. Była to ta-
ka jakby solidarnos ciowa akcja 
z narodem francuskim. Pamię-
tamy tez , z e, chociaz by na por-
talu społecznos ciowym Face-
book, moz na było sobie usta-
wic  barwy narodowe Francji 
na zdjęciu profilowym. Wszyst-
ko to miało na celu manifesta-
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cję naszego wspo łczucia i jed-
nos ci, tak zwanego głębokiego 
zrozumienia sytuacji. Powiem 
Wam, z e oglądając kolejne wia-
domos ci z Francji w okresie, 
kiedy miały miejsce zamachy 
terrorystyczne, dotarła do 
mnie wiadomos c , z e w Gliwi-
cach mamy włas nie solidarnie 
rozs wietloną naszą radiostację. 
Pojechałem tam, zaparkowa-
łem i widziałem ludzi przycho-
dzących, wpatrujących się, 
wielu siedziało w samocho-
dach na parkingu i patrzyło na 
te barwy, kręcąc głowami, jak-
by zastanawiając się, co będzie 
dalej. I powiem Wam, z e kiedy 
i ja siedziałem tam w samocho-
dzie, dopadła mnie jedna wiel-
ka mys l o tym, z e nie jestem w 
stanie nic zrobic , jak tylko mo-
dlic  się i prosic  Boga o poko j, 
z e tak naprawdę my sami tu na 
ziemi nic nie moz emy, z e z ycie 
naprawdę jest bardzo kruche i 
ulotne. Obserwowałem ludzi, 
ale tez  po z niej modliłem się o 
poko j… Włas nie tam, przy ra-
diostacji. Dzisiaj za sprawą In-
ternetu i jednego serwisu in-
formacyjnego dotarła do mnie 
wiadomos c , z e: "Boz e Narodze-
nie", "Wielkanoc", "Wszystkich 
Świętych", a nawet "karnawał" 
- to słowa, których używania 
zakazano w belgijskich szko-
łach. Terminy te mają zniknąć z 

oficjalnych kalendarzy, bo... ko-
jarzą się z chrześcijaństwem i 
mogą ranić wrażliwość wy-
znawców innych religii. Decyzja 
ta oznacza, że od tej pory dla 
uczniów belgijskich szkół nazwy 
zmienią wszystkie okoliczno-
ściowe przerwy: ferie bożonaro-
dzeniowe staną się "wakacjami 
zimowymi", wielkanocne - "wio-
sennymi", a te w okolicach kar-
nawału - "feriami dla rozryw-
ki". Zakaz ten dotyczy obszaru 
francuskojęzycznego. Stosowa-
nie tych nowych nazw było już 
zalecane od kilku lat. Teraz sta-
ło się obowiązującą normą. 
(Ź ro dło: RMF 24). 
S wiat pędzi nie tylko technolo-
gicznie, ale takz e pro buje po-
kazac , z e doskonale radzi sobie 
bez Boga... Patrząc na historię 
dziejo w, historię zbawienia 
ludzkos ci, wczytując się w bi-
blijne historie, nie moz emy 
zapomniec  o suwerennos ci i 
wszechmocy Boga, nie moz e-
my zapominac  o tym, z e to On 
stworzył nasz s wiat i okres lił 
pewne podstawowe normy. 
Pomys lałem sobie, z e, owszem, 
moz na co jakis  czas patrzec  w 
ten szczego lny sposo b na bar-
wy danego narodu, choc  oby 
jak najmniej takich sytuacji, a 
co gorsza - by nie przyszło nam 
wpatrywac  się takz e w nasze 
barwy narodowe, tylko pyta-



  11 

 

nie, kto re zrodziło mi się w 
głowie, gdy byłem tam pod 
radiostacją brzmi: W co ma 
wpatrywac  się człowiek, w co 
ma wpatrywac  się chrzes cija-
nin?! I dobrze wiecie jaka jest 
odpowiedz ! Odpowiedz  mamy 
wypisaną nad gliwickim ołta-
rzem duz ymi literami – Jezus 
Chrystus wczoraj i dziś, ten sam 
i na wieki. Hbr 13,8. Te słowa, 
napisane wiele lat temu przez 
autora biblijnego listu, znalazły 
się nieprzypadkowo nad tym 
ołtarzem i przypominają nam 
o tym, kto jest gwarantem sta-
łos ci i niezmienną podstawą 
naszych wartos ci. Jes li uchwy-
cimy się przede wszystkim 
Chrystusa, to na nowo odzy-
skamy grunt pod naszymi no-
gami i to bez względu na to, co 
dzieje się dookoła nas. W py-
skowickim kos ciele nad ołta-
rzem moz emy przeczytac  – 
Warownym Grodem jest nasz 
Bóg. Apostoł pisze: Chrystus 
przecież wstawia się za na-
mi. Któż nas odłączy od miłości 
Chrystusowej? Czy utrapienie, 
czy ucisk, czy prześladowanie, 
czy głód, czy nagość, czy niebez-
pieczeństwo, czy miecz? Jak na-
pisano: Z powodu ciebie co 
dzień nas zabijają, uważają nas 
za owce ofiarne. Ale w tym 
wszystkim zwyciężamy przez 
tego, który nas umiłował. 

Paweł wskazuje najgorszą for-
mę przes ladowania chrzes ci-
jan, zresztą sam wczes niej 
przes ladował i sam po z niej 
dos wiadczał tego przes lado-
wania, kiedy głosił Chrystusa. 
On doskonale wiedział, o czym 
pisał do zboru w Rzymie. I wie-
dział, z e mimo iz  w oczach 
s wiata chrzes cijanin zostaje 
pokonany, to z Chrystusem jest 
zwycięzcą!   

W swoim lis cie do Koryntian 
Paweł zapisał:  

Źewsząd uciskani, nie jestes my 
jednak pognębieni, zakłopota-
ni, ale nie zrozpaczeni, przes la-
dowani, ale nie opuszczeni, 
powaleni, ale nie pokonani, 
zawsze s mierc  Jezusa na ciele 
swoim noszący, aby i z ycie Je-
zusa na ciele naszym się ujaw-
niło (2 Kor 4,8-10). 

Hasło nadchodzącego roku, 
Roku Kos cioła, brzmi: Jak mat-
ka pociesza syna, tak ja będę 
Was pocieszał. Iz 66,13 

To pierwsza częs c  13 wiersza 
66 rozdziału księgi Izajasza. 
Piękny fragment, kto ry wska-
zuje na dobroc  i troskę Boga o 
swoje stworzenie. Piękny ob-
raz matki pocieszającej swoje-
go syna. Dziecko, kto re byc  
moz e przez ywa niepowodze-
nia w szkole, byc  moz e nie po-
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trafi poradzic  sobie z przeszko-
dami, jakie przyniosło mu z y-
cie. Źawsze otwarte ramiona 
matki, by pocieszyc , by pora-
dzic . Ź drugiej strony, kto jak 
kto, ale matka zna najlepiej 
swoje dziecko. Do dzisiaj nie 
wiem, jak to się dzieje, ale na-
wet na odległos c , przez telefon 
moja mama potrafi od razu wy-
łapac , z e cos  jest nie tak, z e głos 
jakis  inny, z e moz e choroba itd. 
Ta niesamowita miłos c  Boga 
jako Rodzica do nas, Jego dzie-
ci, ma nas pocieszac  i dawac  
poczucie bezpieczen stwa. Lud 
Izraelski, bo do niego były kie-
rowane te słowa, tęsknił za 
swoją ziemią obiecaną, tęsknił 
za nią w kaz dym jej wymiarze, 
dlatego prorok Izajasz napisał 
dalej: Jak matka pociesza syna, 
tak ja będę Was pocieszał, i w 
Jeruzalemie doznacie pociechy. 

Dla nas słowa te dzisiaj ozna-
czają, z e przez Chrystusa moz e-
my oczekiwac  tej pociechy juz  

tutaj na ziemi, a w przyszłos ci u 
Pana w wiecznos ci, w Nowym 
Jeruzalem, kto re, jak mo wi Sło-
wo - Pan buduje dla wierzą-
cych. Ź egnamy 2015 rok, dzię-
kujemy Bogu za wszystko, cze-
go moglis my w tym roku do-
s wiadczyc , a w roku 2016 sku-
pmy się na Boz ej obecnos ci, 
Boz ym pocieszeniu i nie zapo-
minajmy o tym, co Apostoł Pa-
weł stanowczo i zdecydowanie 
stwierdził i podkres lił, i niech 
to zarazem będą z yczenia na 
Nowy Rok dla kaz dego z nas, 
pomimo wszelkiej niepewnos ci 
wokoło: 

Albowiem jestem tego pewien, 
że ani śmierć, ani życie, ani 
aniołowie, ani potęgi niebieskie, 
ani teraźniejszość, ani przy-
szłość, ani moce, ani wysokość, 
ani głębokość, ani żadne inne 
stworzenie nie zdoła nas odłą-
czyć od miłości Bożej, która jest 
w Chrystusie Jezusie, Panu na-
szym. Amen. 
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Rok 2016 w Kos ciele Ewange-
licko-Augsburskim w Polsce 
został ogłoszony Rokiem Ko-
s cioła. Ewangelicy wyznają 
wiarę w "jeden powszechny i 
apostolski Kos cio ł", kto rego 
głową jest Jezus Chrystus. 
Wierni tworzą wspo lnotę 
ochrzczonych, budującą wiarę i 
z ycie na Słowie Boz ym. 

Jak rozumieją Kos cio ł i czy mo -
wiąc "Kos cio ł" ewangelicy ma-
ją dokładnie to samo na mys li, 
co inni chrzes cijanie? Odpo-
wiedzi na to i inne pytania 
znajdziesz: luter2017.pl 

Kos cio ł został powołany do 
istnienia w dniu Źesłania Du-
cha S więtego.  Źe względu na 
spojrzenie na Kos cio ł nie w 
kategoriach zewnętrznej, wi-

docznej organizacji, ale spo-
łecznos ci wierzących wraz ze 
swoją Głową – Chrystusem w 
luteran skim pojmowaniu ist-
nieje jeden Kos cio ł powszech-
ny, do kto rego nalez ą wszyscy 
wierzący w Jezusa Chrystusa. 
Kos cioła tego nie moz na utoz -
samiac  z z adną organizacją ko-
s cielną, czy tez  społecznos cią 
religijną, przekracza on ich ra-
my. Kos cio ł ten, tak jak jego 
Pan i Głowa Jezus Chrystus, 
jest niepodzielny, a rozpoznac  
go moz na po znamionach Ko-
s cioła: wiernym nauczaniu 
Ewangelii i nalez ytym udziela-
niu sakramento w. W Chrzcie 
S więtym w imię Tro jjedynego 
Boga, Ojca i Syna i Ducha S wię-
tego, wszyscy zostali powołani 
do udziału w kapłan stwie 
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Chrystusa i powszechnej słuz -
by w Kos ciele Chrystusa, aby 
wzajemnie budowac  się w wie-
rze i s wiadczyc  o Źmartwych-
wstałym Chrystusie w s wiecie. 
Powszechna słuz ba wszystkich 
wierzących w Kos ciele znajduje 
swo j praktyczny wymiar w in-
dywidualnym s wiadectwie 
wiary i we wspo łodpowiedzial-
nos ci za Kos cio ł poprzez zaan-
gaz owanie w parafiach i innych 
przestrzeniach słuz by. 

W Roku Kos cioła wierni będą 
mieli m.in. moz liwos c  głębsze-
go spojrzenia na to, co to zna-
czy byc  w Kos ciele Jezusa Chry-
stusa oraz jak rozumiec  i stoso-
wac  swoje osobiste powołanie 
do słuz by w Kos ciele Ewange-
licko-Augsburskim w Polsce. 
Rok Kos cioła wpisuje się w cykl 
przygotowan  do obchodo w - w 
2017 roku - rocznicy 500 lat 
Reformacji.  

Hasłem roku 2016 jest frag-
ment Księgi Izajasza (66,13 wg 
Biblii Warszawskiej): „Jak mat-
ka pociesza syna, tak Ja będę 
was pocieszał i w Jeruzalemie 
doznacie pociechy”. 

Werset stanowiący hasło roku 
znajduje się w ostatnim roz-
dziale Księgi Izajasza, kto ry 
wien czy dzieło nazywane Księ-
gą Tritoizajasza (56–66). Roz-

dział ten wprowadza tematy 
dotyczące kultu s wiątynnego, 
przyszłego błogosławien stwa, 
jak i przezwycięz enia aktual-
nych trudnos ci. Te dwa ostat-
nie tematy występują ro wniez  
w jednostce 66,10–16, do kto -
rej nalez y w. 13. 

Fragment składa się z trzech 
częs ci. Częs c  pierwsza obejmu-
je wersety 10–11, kto re są we-
zwaniem do rados ci, wygłoszo-
nym przez proroka. Wedle 
owego wezwania w wersecie 
10 nastąpic  ma radykalna 
zmiana, poniewaz  radowac  ma-
ją się ci, kto rzy opłakiwali Jero-
zolimę jak z ałobnicy. Podobne 
wezwania i wypowiedzi o ra-
dos ci typowe są dla Deutero- i 
Tritoizajasza (Iz 54,1; 61,10; 
65,13). 

Fragment, w kto rym znajduje 
się werset będący hasłem roku, 
porusza zagadnienia występu-
jące zaro wno w rozdziale 66, 
jak i w innych perykopach Deu-
tero- i Tritoizajasza. Szczego l-
nie ten ostatni autor biblijny 
lubi posługiwac  się obrazami 
wziętymi z z ycia (stąd np. sym-
bolika porodu w wersetach 7–
9). Podobny jest ro wniez  obraz 
Boga jako bardzo bliskiego lu-
dowi. Niniejsza jednostka, w 
tym werset 13, ukazują Boga 
jako osobę najbliz szą Izraelowi, 
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kto ra pozostaje ze swoim lu-
dem w bardzo intymnej relacji 
i jak matka reaguje na naj-
mniejszą krzywdę i cierpienie 
swojego dziecka. Lud zas  poza 
JHWH nie ma nikogo, z pokorą 

do niego się zwraca i moz e li-
czyc  na swojego Boga. 

Więcej: Andrzej P. Kluczyn ski, 
www.egzegeza.pl 

Żródło: www.luteranie.pl 

www.warto.cme.org.pl 
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A tak, kto mniema, że stoi, 
niech baczy, aby nie upadł. 
Dotąd nie przyszło na was 
pokuszenie, które by prze-
kraczało siły ludzkie; lecz 
Bóg jest wierny i nie dopuści, 
abyście byli kuszeni ponad 
siły wasze, ale z pokusze-
niem da i wyjście, abyście je 
mogli znieść. Przeto, najmilsi 
moi, uciekajcie od bałwo-
chwalstwa. Przemawiam jak 
do rozsądnych: Rozsądźcie 
sami, co mówię. Kielich bło-
gosławieństwa, który błogo-
sławimy, czyż nie jest spo-
łecznością krwi Chrystuso-
wej? Chleb, który łamiemy, 
czyż nie jest społecznością 
ciała Chrystusowego? Ponie-
waż jest jeden chleb, my, ilu 
nas jest, stanowimy jedno 
ciało, wszyscy bowiem jeste-
śmy uczestnikami jednego 
chleba. Patrzcie na Izraela 
według ciała; czyż ci, którzy 

spożywają ofiary, nie są 
uczestnikami ołtarza? Cóż 
tedy chcę powiedzieć? Czy 
to, że mięso składane w ofie-
rze bałwanom, jest czymś 
więcej niż mięsem? Albo że 
bożek jest czymś więcej niż 
bałwanem? Nie, chcę powie-
dzieć, że to, co składają w 
ofierze, ofiarują demonom, a 
nie Bogu; ja zaś nie chcę, 
abyście mieli społeczność z 
demonami. Nie możecie pić 
kielicha Pańskiego i kielicha 
demonów; nie możecie być 
uczestnikami stołu Pańskie-
go i stołu demonów. Albo czy 
chcemy Pana pobudzić do 
gniewu? Czyśmy mocniejsi 
od niego? Wszystko wolno, 
ale nie wszystko jest poży-
teczne; wszystko wolno, ale 
nie wszystko buduje. Niech 
nikt nie szuka własnej ko-
rzyści, lecz korzyści bliźnie-
go. Wszystko, co się sprzeda-

   Od Genesis do Apokalipsy: 
Listy do Koryntian 

cz. 22  

Ks. Andrzej Komraus 
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je w jatkach, jedzcie, o nic nie 
pytając dla spokoju sumie-
nia; albowiem Pańska jest 
ziemia i to, co ją wypełnia. A 
jeśli was kto z niewiernych 
zaprosi, a chcecie pójść, jedz-
cie wszystko, co wam poda-
dzą, o nic nie pytając dla spo-
koju sumienia. A jeśliby wam 
kto powiedział: To jest mięso 
złożone w ofierze bałwanom, 
nie jedzcie przez wzgląd na 
Onego, który na to wskazał, i 
dla spokoju sumienia; mówię 
zaś nie o twoim sumieniu, 
lecz o sumieniu bliźniego; bo 
dlaczegóż by moja wolność 
miała być sądzona przez cu-
dze sumienie? A jeśli ja z 
dziękczynieniem coś spoży-
wam, dlaczego mają mi zło-
rzeczyć za to, za co ja dzięku-
ję? A więc: Czy jecie, czy pije-
cie, czy cokolwiek czynicie, 
wszystko czyńcie na chwałę 
Bożą. Nie dawajcie zgorsze-
nia ani Żydom, ani Grekom, 
ani zborowi Bożemu, jak i ja 
staram się pod każdym 
względem podobać się 
wszystkim, nie szukając ko-
rzyści własnej, lecz wielu, 
aby byli zbawieni.  

1 Kor. 10:12-33 

W dalszej częs ci rozdziału dzie-
siątego Pierwszego Listu do 
Koryntian Apostoł Paweł prze-

strzega przed nadmierną pew-
nos cią siebie w sprawach du-
chowych. Ten, kto lekcewaz y 
niebezpieczen stwa, zwłaszcza 
niebezpieczen stwo pokusy, na-
raz ony jest na upadek. Najpew-
niejszym zabezpieczeniem, naj-
bardziej niezawodnym ratun-
kiem jest pokładanie ufnos ci w 
Bogu, poleganie na Jego Słowie, 
ostrzez eniach, przestrogach i 
obietnicach. Waz ną rzeczą jest 
unikanie sytuacji, sprzyjającej 
powstawaniu pokus albo two-
rzeniu okolicznos ci, zagraz ają-
cych popadnięciu w grzech. 

Paweł ponownie podejmuje 
teraz temat spoz ywania mięsa z 
ofiar składanych bo stwom po-
gan skim. Nie formułuje tu na-
kazo w czy zakazo w, ale odwo-
łuje się do rozsądku adresato w 
swego pisma. Koryntianie win-
ni unikac  wszystkiego, co wiąz e 
się z bałwochwalstwem. Apo-
stoł wskazuje tu bardzo waz ną i 
istotną prawdę: chrzes cijanie, 
uczestnicząc w Wieczerzy Pan -
skiej, nie tylko doznają połącze-
nia z Chrystusem, ale sami tez  
wchodzą w społecznos c  między 
sobą. Źachodzi s cisła łącznos c  
między składaniem ofiary, a jej 
spoz ywaniem. Doznawali tego 
Izraelici, jak pisze Paweł: 
„Izrael według ciała”, składają-
cy ofiary Bogu prawdziwemu. 
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Czytamy o tym w Księdze Levi-
ticus, czyli Księdze Kapłan skiej, 
Trzeciej Księdze Mojz eszowej 
w rozdziale sio dmym, gdzie 
mowa o ofierze pokutnej i 
rzez nej ofierze pojednania. 

Poganie natomiast składają 
ofiary demonom, a nie Bogu. 
Jak okres la to ks. prof. Euge-
niusz Dąbrowski, ofiarowują 
„nie-bogu”, czyli fałszywemu 
bogu, albo – inaczej mo wiąc – 
fikcji uchodzącej za bo stwo. O 
składaniu ofiar demonom, kto -
re nie są bogami, czytamy w 
trzydziestym drugim rozdziale 
Piątej Księgi Mojz eszowej. 

Apostoł Paweł przestrzega 
więc przed uczestnictwem w 
ucztach pogan skich, odbywają-
cych się na terenie s wiątyn-
nym. Czy zalecenie to ma jedy-
nie charakter historyczny, do-
tyczy jedynie Koryntu i zboro w 
chrzes cijan skich istniejących w 
tamtej epoce? Nie, waz ne jest 
ono ro wniez  dla nas dzisiaj. 
Jest to przestroga dla chrzes ci-
jan, by nie korzystali z propo-
zycji poczęstunku w ro z nych 
s wiątyniach czy s wiątynkach 
pogan skich, chociaz by tych, 
kto re pos więcone są rozmai-
tym bo stwom wschodnim, 
gdzie zawsze składa się ofiarę z 
poz ywienia. Uczestnictwo w 
tego rodzaju spotkaniach moz e 

stanowic  tez  z ro dło zgorszenia 
dla innych chrzes cijan. 

Nie zabrania jednak Apostoł 
kupowania mięsa w jatkach 
publicznych, kto re w tamtych 
czasach funkcjonowały albo 
pod patronatem s wiątyn , albo 
w bezpos redniej ognich zalez -
nos ci. Odwołuje się tu do sło w 
Psalmu 24: „Pan ska jest ziemia 
i to, co ja napełnia” (Ps. 24:1). 
Nie zabrania tez  uczestniczenia 
w organizowanych przez po-
gan ucztach domowych, cho-
ciaz  z duz ym prawdopodobien -
stwem moz na było przypusz-
czac , z e podawane tam mięso 
jest pochodzenia sakralnego. 
Gdyby jednak ktos  podczas ta-
kiej uczty niedwuznacznie 
zwro cił uwagę zaproszonego 
chrzes cijanina na pochodzenie 
mięsa, nalez ało z jego spoz y-
wania zrezygnowac  – ze wzglę-
du na moz liwos c  zgorszenia. 
„Paweł nie precyzuje tu kim 
jest wspo łbiesiadnik i dlaczego 
tak mo wi – pisze Werner de 
Boor. – Ws ro d pogan moz e 
znalez c  się ktos , kto ostrzega w 
dobrych intencjach, lub cieka-
wy zachowania chrzes cijanina 
w takiej sytuacji. Moz e to byc  
takz e chrzes cijanin, kto ry chce 
ostrzec. Dlaczego wo wczas sy-
tuacja jest odmienna? Nie cho-
dzi bowiem o zaproszonych 
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chrzes cijan i wolnos c  ich su-
mien , lecz o człowieka, ‘kto ry 
na to wskazał’, a takz e – jak to 
Paweł okres la – ‘o spoko j su-
mienia’. ‘Mo wię zas  nie o two-
im sumieniu, lecz o sumieniu 
bliz niego’. Dla wyjas nienia, co 
Paweł chce przez to powie-
dziec , musimy cofnąc  się do 
rozdziału o smego [Pierwszego 
Listu do Koryntian]. Według 
sumienia ‘słabego’ brata, a tez  i 
według sumienia poganina, 
jes li mięso jest rzeczywis cie 
ofiarowane bałwanom, chrze-
s cijanin nie powinien okazy-
wac  swej wolnos ci ani demon-
strowac  osobistych przekonan , 
lecz nie spoz ywac  go, z uwagi 
na sumienie innych”. 

Warto tu zwro cic  uwagę na 
jeszcze jedno zdania: „A jes li ja 
z dziękczynieniem cos  spoz y-
wam, dlaczego mają mi złorze-
czyc  za to, za co ja dziękuję?”. 
Jes li za cokolwiek mogę dzięko-
wac  Bogu, i to dziękowac  szcze-
rze, to nie moz e to byc  grzesz-
ne, nawet jes li chodzi o mięso z 
ofiar składanych w ofierze bał-
wanom. Przy okazji poznajemy 
jeszcze jedną cechę chrzes cija-
nina: dziękuje on Bogu za 
wszystko, ro wniez  za spoz ywa-
ny pokarm. Wczesne chrzes ci-
jan stwo powszechnie przyjęło 
obyczaj odmawiania modlitwy 

dziękczynnej przed jedzeniem, 
podobnie zresztą, jak to czynili 
i po dzis  czynią prawowierni 
Ź ydzi. 

 

„Celem etyki chrzes cijan skiej 
jest chwała Boz a. Chrzes cijanin 
stara się pozyskac  wszystkich 
ludzi dla Chrystusa i unika te-
go, co moz e ich zrazic  do chrze-
s cijan stwa” – tak ostatnie trzy 
wiersze rozdziału dziesiątego 
naszego Listu komentuje kato-
licki biblista, ks. Janusz Czerski. 
Mys lę, z e jest to bardzo trafne 
podsumowanie tego, co napisał 
Apostoł Paweł. W Listach do 
Koryntian, jak i w innych pi-
smach apostolskich, z całą 
pewnos cią nie chodzi o tworze-
nie jakiegos  zespołu zasad, 
przepiso w i ustalen , a więc cze-
gos  w rodzaju nowego Źakonu, 
ale o wskazanie na zasadniczą 
postawę z yciową człowieka 
wierzącego, kto ra ma okres lo-
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ny wpływ na podejmowanie 
najprzero z niejszych decyzji. 
Nasze z ycie nie dzieli się bo-
wiem na częs c  religijną i częs c  
s wiecką, ale jest jedną całos cią. 
Chrzes cijan stwo nie jest uro-
czystym ubiorem, jaki zakłada-
my podczas naboz en stwa w 
kos ciele, a po wyjs ciu z kos cio-
ła szybko upychamy w jakims  
ciemnym zakamarku. Nie, 
chrzes cijanami jestes my w kaz -
dej chwili naszego z ycia. Apo-
stoł Paweł zwraca na to uwagę 
ro wniez  w Lis cie do Kolosan: „I 
wszystko, cokolwiek czynicie w 
słowie lub w uczynku, wszyst-
ko czyn cie w imieniu Pana Je-
zusa, dziękując przez niego Bo-
gu Ojcu” (Kol. 3:17). Wszystko! 
W Lis cie do Efezjan znajdujemy 
jeszcze powaz niejsze wezwa-
nie: „Bądz cie więc nas ladowca-
mi Boga jako dzieci umiłowane, 
i chodz cie w miłos ci, jak i Chry-
stus umiłował was i samego 
siebie wydał za nas jako dar i 
ofiarę Bogu ku miłej wonno-
s ci” (Efez. 5:1-2). Rozwinięcie 
tej mys li znajdujemy w cytowa-
nym juz  Lis cie do Kolosan: 
„Przeto przyobleczcie się jako 
wybrani Boz y, s więci i umiło-
wani, w serdeczne wspo łczucie, 
w dobroc , pokorę, łagodnos c  i 
cierpliwos c , znosząc jedni dru-
gich i przebaczając sobie na-
wzajem, jes li kto ma powo d do 

 

Popularny amerykan ski popu-
laryzator Biblii Vernon McGee 
zwraca uwagę, z e całe postępo-
wanie chrzes cijan skie winno 
uwzględniac  wspomniane w 
teks cie Apostoła trzy punkty: 
1) działac  na chwałę Boz ą, 2) 
działac  tak, aby nikomu nie da-
wac  powodu do zgorszenia, 
troszczyc  się o dobro innych, 3) 
w swoich działaniach starac  się 
nas ladowac  Chrystusa.  

Bardzo waz ne jest zwracanie 
uwagi na drugiego człowieka, 
na jego dobro. Wynika to z 
przykazania miłos ci bliz niego i 
jest przypomnieniem czegos , o 
czym bardzo często się zapomi-
na. Dbając o nasze własne spra-
wy najczęs ciej nie mys limy o 
innych; zapominamy, z e drudzy 
ludzie mogą miec  odmienne od 
nas poglądy, inne spojrzenie na 
wiele spraw, ro z ne pojmowa-
nie tego, co nam wydaje się 
oczywistos cią. Koryntianie, sta-
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nowiąc Źbo r Boz y w Chrystu-
sie, z yli przeciez  pos ro d Gre-
ko w i Ź ydo w, nie mo wiąc juz  o 
przedstawicielach innych lu-
do w, kto rzy nie byli chrzes cija-
nami. Podobnie jest zresztą z 
nami: ro wniez  z yjemy pos ro d 
ogromnej większos ci, kto ra 
jest tylko pozornie chrzes cijan -
ska, a w gruncie rzeczy z chrze-
s cijan stwa zachowała, i to tez  
nie zawsze, jedynie pewne ze-
wnętrzne przyzwyczajenia czy 
obrzędy, ba, często nawet pew-
ne zupełnie niechrzes cijan skie 
przyzwyczajenia traktuje jako 
nalez ące do wiary, jaką w isto-
cie wyznaje. Nie chodzi tu o 
jakis  konkretny Kos cio ł czy 
grupę wyznaniową, ale jest to 
zjawisko pojawiające się nie-
stety wszędzie. Prawdziwie 
wierzący chrzes cijanin nie mo-
z e więc dbac  tylko o własne 
przywileje i cieszyc  się swoją 
wolnos cią; jego zadaniem i ob-
owiązkiem jest bowiem troska 
o innych, dbałos c  o to, by ich 
doprowadzic  do Chrystusa. 

Nie tylko w Listach do Koryn-
tian zwraca Apostoł uwagę na 
potrzebę dbałos ci o innych. 
Obszernie pisze na ten temat 
m.in. w czternastym rozdziale 
Listu do Rzymian. Źnajdujemy 
tam znacznie więcej szczego -
ło w, dotyczących ro z nic po-

między tymi, kto rzy uwierzyli, 
a jednoczes nie nie wyzbyli się 
jeszcze wczes niejszych nawy-
ko w czy uprzedzen : „Jeden 
wierzy, z e moz e jes c  wszystko, 
słaby zas  jarzynę jada. Niechz e 
ten, kto je, nie pogardza tym, 
kto ry nie je, a kto nie je, niech 
nie osądza tego, kto ry je; albo-
wiem Bo g go przyjął. (…) Jeden 
robi ro z nicę między dniem a 
dniem, drugi zas  kaz dy dzien  
ocenia jednakowo; niechaj kaz -
dy pozostanie przy swoim zda-
niu. Kto przestrzega dnia, dla 
Pana przestrzega; kto je, dla 
Pana je, dziękuje bowiem Bo-
gu; a kto nie je, dla Pana nie je, 
i dziękuje Bogu. (…) Przeto nie 
osądzajmy juz  jedni drugich, 
ale raczej baczcie, aby nie da-
wac  bratu powodu do zgorsze-
nia. Wiem i jestem przekonany 
w Panu Jezusie, z e nie ma ni-
czego, co by samo w sobie było 
nieczyste; nieczyste jest jedy-
nie dla tego, kto je za nieczyste 
uwaz a. Jez eli zas  z powodu po-
karmu trapi się two j brat, to 
juz  nie postępujesz zgodnie z 
miłos cią; nie zatracaj przez 
swo j pokarm tego, za kto rego 
Chrystus umarł” (Rzym. 14:2-
3.5-6.13-15). 

Nie zawsze zdajemy sobie 
sprawę z tego, z e jestes my ob-
serwowani przez innych, przez 
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niekto rych nas ladowani, przez 
niekto rych krytykowani czy 
nawet obmawiani. Nasze z ycie, 
nasze postępowanie, nasze wy-
powiedzi czy nawet nasz spo-
so b mo wienia – są s wiadec-
twem naszej wiary. Biada, gdy 
nasze postępowanie przeczy 
słowom, jakie wypowiadamy! 
Biada, gdy jestes my jedynie 
pozorem poboz nos ci! Brak roz-
wagi w postępowaniu i lekce-
waz enie innych moz e stac  się 
dla nich przyczyną, dla kto rej 
będą mieli problemy z przyję-
ciem Chrystusa, albo w ogo le 
odrzucą prawdę Ewangelii. 

Prof. William Barclay pisze: 
„Naszym obowiązkiem jest po-
danie ręki słabszemu, posilenie 
znuz onego i poratowanie ku-
szonego do grzechu. Tylko 
wtedy to wszystko moz emy 
czynic  dla chwały Boz ej, gdy 
pamiętac  będziemy o swoich 
obowiązkach wobec bliz nich; 

czynic  to będziemy tylko wte-
dy, gdy swoją chrzes cijan ską 
wolnos c  wykorzystamy dla 
dobra innych”. 

„Verba docent, exempla tra-
hunt” – powiadali staroz ytni. 
Słowa uczą, przykłady pociąga-
ją. Źwiastowaniu Ewangelii, 
opowiadaniu o Chrystusie mu-
si bezwzględnie towarzyszyc  
osobisty przykład tego, kto 
opowiada. Kaz dy chrzes cijanin 
jest wezwany do składania 
s wiadectwa, nie ma nikogo, kto 
od tego obowiązku byłby uwol-
niony. Dlatego raz jeszcze po-
wtarzam: naszym najlepszym i 
najskuteczniejszym s wiadec-
twem jest nasze z ycie. Nasze 
codzienne chrzes cijan skie z y-
cie. Do tego wzywa nas Apostoł 
Paweł, tego nas uczy Boz e Sło-
wo. „A więc: Czy jecie, czy pije-
cie, czy cokolwiek czynicie, 
wszystko czyn cie na chwałę 
Boz ą” (1 Kor. 10:31). 
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POGRZEBY 

S p. Hans Schaffelke  

2 grudnia najpierw w kos ciele 
w Stowięcinie a po z niej na 
miejscowym cmentarzu poz e-
gnalis my naszego brata w 
Chrystusie s p. Hansa Schaffel-
ke, zmarłego w swoim domu w 
Rzechcinie. S p. H. Schaffelke 
był członkiem filiału w Gło w-
czycach.   

 

S p. Ema Itner –Sip  

Nieoczekiwanie w dniu 8 listo-
pada zmarła nasza siostra Ema 
Itner Sip. Jej pogrzeb odbył się 
11 listopada w Bielsku-Białej,  
skąd pochodziła.  

 

ADWENTÓWKA W LĘBORKU 

W trzecią niedzielę adwentu 

po naboz en stwie odbyło się 
coroczne spotkanie adwento-
we. Przy s piewie kolęd i cie-
płych napojach i ciastach spę-
dzilis my  miłe popołudnie. Nie-
stety tym razem frekwencja 

nie była zbyt wysoka, ale 
wspo lny czas upłynął w miłej 
atmosferze.  

 

KIERMASZ ADWENTOWY 

Juz  po raz 
czwarty zorga-
nizowany zo-
stał kiermasz 
adwentowy, z 
kto rego  do-
cho d przezna-
czony został na 

O tym, co za nami 
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pracę z dziec mi w Szko łce Nie-
dzielnej. Łącznie z ofiarą ze 
sprzedaz y opłatka zebralis my 
462 złote.  Dziękujemy za 
wspo łpracę i zaangaz owanie.  

 

KAWON 

30 listopada zakon czył się pro-
jekt zatytułowany „Niemoz liwe 
uczynic  moz liwym—

aktywizacja oso b z niepełno-
sprawnos cią w KAWON w 

Słupsku” Projekt był prowa-
dzony dzięki finansowaniu 
przez Pan stwowy Fundusz Re-
habilitacji Oso b Niepełno-
sprawnych (45 000 zł) oraz 
Os rodkowi Pomocy Rodzinie w 
Słupsku.  W projekcie wzięło 
udział 20 oso b z niepełno-
sprawnos cią (w ro z nym  wie-
ku).  

 

NABOŻEŃSTWO 
WIGILIJNE 

Na wigilię czeka-
my cały rok.  Te-
mu dniowi towa-
rzyszy zawsze 
wiele przygoto-
wan  i szczego lna 
atmosfera. W 
centrum wigilij-
nego wieczoru 
stoi rodzina. Ca-
łymi rodzinami 

udajemy się na naboz en stwa, 
aby w ten sposo b rozpocząc  
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s więtowanie Boz ego Narodze-
nia. W szczego lny sposo b prze-
z ywają ten wieczo r dzieci, kto -
re czekają na prezenty. Jak co 
roku dzieci z naszej Parafii 
przygotowały kro tką scenkę 
boz onarodzeniową i otrzymały  
prezenty przywiezione przez 
naszych przyjacio ł z Niemiec. 
Naboz en stwo zakon czyło się 
kolędą „Cicha Noc” przy blasku 
s wiec.  

 

II MIEJSCE W KONKURSIE 

Weronika Maciejewska, uczen-
nica klasy III SP zdobyła II 
miejsce w ogo lnopolskim kon-

kursie plastycznym zorganizo-
wanym z okazji jubileuszu 500 
lecia Reformacji przez Wydaw-
nictwo Augustana.  Tematem 
jej pracy było: Ja jestem s wia-
tłos cią s wiata. Serdecznie gra-
tulujemy!  
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY  
ZA REGULARNE OPŁACANIE SKŁADKI KOŚCIELNEJ  

I WSZYSTKIE DAROWIZNY W ROKU 2015!  
 

 
Składkę można opłacać po nabożeństwie 
lub przelewać na konto parafialne:  
14 1500 1692 1216 9004 6889 0000 
z dopiskiem darowizna - składka kościelna. 
 
Dla innych darowizn obowiązują te same konta. Po-
niżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad 
opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przypominamy, że pełno-
prawny 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 wzglę-
dem formalnym, na co składa się również opłacenie składki kościelnej.  

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. 



Herbatka Parafialna Komunia Święta Szkółka Niedzielna 

PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC  

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA+ 

GŁOWCZYCE 

03.01  
2 Niedziela po BN 

9.30 10.30  12.30 

10.01 
1 po Epifanii 

 10.30 8.30  

17.01 
Ostatnia po Epifanii 

 10.30   

24.01 
3. przed Postem 

 10.30 8.30  

31.01 
2. przed Postem 

  
          9.30  
      Rodzinne 

07.02 
Przedpostna 

       9.30 10.30  12.30 

14.02 
Invocavit 

 10.30 8.30  

PLAN NABOŻEŃSTW 

DATA GODZ. WYDARZENIE MIEJSCE 

09.01 sb. 10.00 Diecezjalny Etap konkursu Sola Scriptura PEA Bydgoszcz 

16.01 sb. 16.00 Spotkanie biblijne sala parafialna 

19.01 wt. 10 .00 Święto Jordanu  Kościół Prawosławny 

20.01 śr. 14.30 Bibelstunde Rybacka 

22.01 pt. 17.50 Rada Parafialna sala parafialna 

23.01 sb. 16.00 Spotkanie biblijne sala parafialna 

30.01 sb. 16.00 Spotkanie biblijne Kościół 

31.01 nd. 10.30  
Zgromadzenie Parafialne 

Po nabożeństwie  
kościół 


