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 Słowo od Duszpasterza 

Nie wstydzę się ewangelii 
Chrystusowej,  jest ona bo-
wiem mocą Bożą ku zbawie-
niu każdego kto wierzy.  

Rz 1,16 

Drodzy Parafianie! 

 Juz  luty, a jak mo wi przy-
słowie ludowe: „Idzie luty, pod-
kuj buty.” Jednak w tym roku 
zdaje się to nie sprawdzać , bo 
zima dos ć  łaskawa. Szćzerze 
mo wiąć wćale mnie to nie smu-
ći, a i w kos ćiele ćieplej :)  

 W tym miesiąću rozpoćz-
niemy juz  okres pasyjny. W 
niedzielę Invoćavit (22.02), 
kto ra w naszym Kos ćiele jest 
takz e ogłoszona niedzielą Dia-
konii rozpoćzniemy ro wniez  
ćoroćzną akćję „Skarbonka Dia-
konijna”. W tym szćzego lnym 
ćzasie, ma ona na ćelu skiero-
wać  nasze mys li na ludzi znaj-
dująćyćh się w  potrzebie, ludzi 

ćierpiąćyćh i dos wiadćzonyćh 
przez z yćie. Serdećznie wszyst-
kim polećam zaangaz owanie 
się w tę inićjatywę. Diakonijne 
zaangaz owanie jest bardzo 
istotną formą zwiastowania 
ewangelii Chrystusowej, do 
ćzego nawołuje ap. Paweł w 
has le biblijnym tego miesiąća.  

 Ż yćzę kaz demu z Was, 
aby potrafił ćzerpać  siły i ćhęći 
do działania z tejz e ewangelii.  
Polećam tez  Waszym modli-
twom ćałą naszą Parafię, Radę 
Parafialną i siebie, abys my ni-
gdy nie wstydzili się ewangelii, 
naszego Kos ćioła i abys my do-
kładali wszystkićh staran  do 
tego, abys my wszysćy wzrastali 
w wierze i miłos ći do Chrystu-
sa.  

 
Ż modlitwą o Was  

Ks. Wojćiećh Froehlićh 

Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 
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 Piórem 

P
ió

rem
... 

Miotam się, Panie... 

Brak mi pokoju 

Jak zawsze wtedy, gdy w trudnych momentach 

Muszę podejmować decyzje... 

Zamartwiam się 

Zamiast oddać, powierzyć Ci wszystko 

Zupełnie wszystko! 

W takich chwilach zachowuję się 

Jakbym była zdziwiona tym, że Ty chcesz o mnie się troszczyć 

Mieć o mnie staranie  

Jakbym była na początku drogi  

Na której poznałam Ciebie 

 

Oddaję swoje troski Tobie 

A jednak nie do końca odczuwam komfort  

Że zostały one oddane Temu 

Który nieporównywalnie mądrzejszy jest ode mnie 

Coś zostaje... 

 

Ślad niepewności... 

 

Ślad, który powoduje, że moje dni naznaczone są 

Ciągłymi myślami, że nie wiem, nie dam rady 

Że nie mam pojęcia, co byłoby najlepszym rozwiązaniem... 

Tylko dlatego, że nie powierzyłam Ci całości mojego brzemienia. 

Tylko dlatego, że jak większość ludzi, wolę pozostawić  

Odrobinę mojej troski sobie 

By choć mieć poczucie, że moje życie zależy ode mnie  

 

Chcę Twego pokoju, ale na moich zasadach... 

 

Ju
styn

a M
in

kin
a
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 Piórem... 

Szukając pokoju trzeba zupełnie ukryć się w Twych 

Ukajających ramionach 

Szukając odpowiedzi należy powiedzieć 

Nie wiem, Tato, Ty mi powiedz 

Ty, Ojcze znasz każde moje pragnienie 

Wiesz, co dla mnie jest najlepsze, najcenniejsze 

Gdzie powinnam pójść, co zrobić, by się Tobie podobać 

By przeżyć pełne życie 

By nie omijać Twojej woli 

By poznać, że jedynie Ty znasz moje marzenia 

Talenty i potrafisz z nich wyjąć to, co najlepsze 

Wartościowe, to, co Tobie może przynieść chwałę 

 

Dziś nie chcę już sobie pozostawiać otwartej furtki 

Bym w wypadku, gdy Twoja wola będzie zbyt rewolucyjna 

Mogła cichaczem się wycofać, uciec, mieć wpływ... 

Nie chcę! 

Bo nade wszystko pragnę świadomości, że to Ty jesteś Panem 

Że to Ty pokażesz mi, co mam zrobić, jakie podjąć decyzje 

Spraw, bym zaryzykowała, bo z Tobą to żadne ryzyko 

Bo z Tobą przede mną jest prawdziwe życie 

Bo z Tobą przede mną są tylko dobre rzeczy 

Pomóż mi być Ci posłuszną i pokornie wsłuchaną w Twój delikatny 

głos 

I pokaż, gdzie mam pójść, co mam zrobić 

Pomóż mi czerpać radość, siłę i mądrość 

Z Ciebie, jedyny Dawco Pokoju 

 

Jedynie, gdy oddajemy Bogu całych siebie do dyspozycji 

On może każdą cząsteczkę nas samych  

Napełnić swoim pokojem 
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 Humor z Befką 

Kos ćielny otrzymał za zadanie wytapetować  salę parafialną. Pyta są-
siada, kto ry niedawno ro wniez  tapetował poko j podobnej wielkos ći: 
„Ile rolek tapety kupił Pan do wytapetowania pokoju?” „Dziesięć .” 
Kos ćielny kupił dziesięć  rolek tapety, jak polećił mu sąsiad i rozpo-
ćzął tapetowanie. Po trzećh zuz ytyćh rolkaćh praća jest skon ćzona! 
„Ws ćiekły idzie do sąsiada: „Co mi pan z tymi 10 rolkami wyskoćzył? 
Siedem rolek mi zostało!” „Tak, mnie tez !” 
 

 
 

Na lekćji religii jest mowa o biednyćh i bogatyćh. Katećhetka pyta: 
„Dlaćzego Robin Hood napadał na bogatyćh?” „Poniewaz  biedni nić 
nie mieli.” 
 

 
 

Kos ćielny, kto ry niedawno został wdowćem ćzuł się bardzo samotny 
i postanowił kupić  sobie papugę. Sprzedawća przedstawia mu spe-
ćjalną ofertę. „Mam dla pana ćos  wyjątkowego. Kiedy poćiągnie pan 
za sznurek, kto ry przywiązany jest do prawej nogi papugi, to powie: 
Dzien  dobry!, a kiedy poćiągnie pan za sznurek  u lewej nogi to po-
wie: Dobry wiećzo r!” Żaćiekawiony kos ćielny pyta: „A kiedy poćiągnę 
za oba sznurki jednoćzes nie?” „To padnę na dzio b, kretynie!” odpo-
wiada papuga. 
 

 
 

„Nie musisz się obawiać  mojego psa.”, mo wi ksiądz proboszćz do wi-
kariusza. „Żnasz przećiez  powiedzenie, z e psy, kto re szćzekają nie 
gryzą.” „Tak, księz e my to wiemy, ale nie jestem pewien ćzy ten pies 
zna tę zasadę.” 
 

 
 

W szkole jazdy. Instruktor do kursanta: „Proszę opisać  jak praćuje 
silnik!” „Czy mogę to zrobić  własnymi słowami?” „Oćzywis ćie!” 
„Brum, brum…” 

Humor z Befką 

Zebrał i opracował: xwf 
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 Informacje 

DANE STATYSTYCZNE 2014 
 

 Lićzba parafian: 

- na poćzątku 2014 -  224 osoby 

- na konieć  2014 -     225 oso b                     

        (Sł. PL –131; Sł. D - 52; Lę– 24; Gł - 9;  Ga - 9) 

 Lićzba ćhrzto w - 4 

 Lićzba wstąpien  do Kos ćioła - 3 

 Lićzba oso b przybyłyćh do parafii - 6 

 Lićzba zgono w parafian - 8 

 Wyrejestrowani ze względu na zmianę miejsća zamieszkania - 2 

 Lićzba pogrzebo w - 15 

        (w  tym 5 spoza Parafii) 

 Lićzba s lubo w - 2  

 Lićzba dzieći (0-18) - 37 

 S rednia wieku parafian: 

Słupsk PL - 43 lata 

Słupsk D - 69 lat 

Lębork - 54 lata 

Gło wćzyće - 77 lat  

Gardna Wlk. - 72 lata 

Salka dla dzieci. 

Dzięki zebranym podczas kiermaszu ad-

wentowego środkom w zakupiliśmy kolo-

rowe siedzenia dla dzieci do salki dla dzie-

ci. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy 

do obejrzenia, a dzieci na szkółki niedziel-

ne! 
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 Rozważanie 

Był mąż w ziemi Uz imieniem 

Job; a mąż ten był nienaganny  

i prawy, bogobojny i stroniący od 

złego”  

Hi 1,1 

Księga Hioba jest księgą ponad-

ćzasową, dlatego z e odwołuje 

się do ludzkiego problemu, kto -

rym jest ćierpienie. Człowiek 

ćierpi na wielu płaszćzyznaćh, 

ćhoć by w tyćh społećznyćh,  

w kto ryćh jest mu wmawiane, 

z e wszystko jest w porządku, z e 

nie grozi mu z adne niebezpie-

ćzen stwo, z e z yćie jest łatwe. 

Księga Hioba stawia nas przed 

problemem wiary, przed pro bą 

wiary w trudnym okresie. My-

s lę, z e kondyćja ludzka od ćza-

so w Hioba i wćzes niejszyćh 

postaći biblijnyćh nie uległa 

zmianie. Wręćz przećiwnie 

pewne sytuaćje, kto re miały 

niećhlubne miejsće w historii 

powtarzają się na naszyćh 

oćzaćh, a my nie potrafimy 

wćiąz  wyćiągać   wniosko w. Do-

s wiadćzenie sekularyzaćji, 

odejs ćia od wartos ći dućho-

wyćh. Nie ćhodzi mi o same 

wartos ći systemo w religijnyćh, 

ale o zanik dućha i wyćofanie 

się ćzłowieka z relaćji z drugim 

ćzłowiekiem. Człowiek ćzęsto 

ćierpi w samotnos ći poniewaz  

utraćił zaufanie do swojego 

brata ćzy siostry. Jak wielu 

przez ywa dramat Hiobowy,  

a my o tym nie wiemy, nawet 

nie ćhćemy wiedzieć  bo to nie 

jest w naszym interesie. Mało 

kto dzisiaj w samym nurćie 

ćhrzes ćijan stwa jest tak religij-

Hiob 
Cz.1 

Sebastian Olencki 
Wikariusz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 
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 Rozważanie 

ny jak Hiob, kto ry kaz dego 

dnia składa modły i ofiary za 

swoje dzieći. Hiob przez nie-

kto ryćh nazwany jest tym, kto -

ry jest naiwny religijnie, a jego 

poćieszająćy przyjaćiele są ty-

mi, kto rzy wierzą w siebie, tym 

samym usprawiedliwiająć Bo-

ga. To, z e jest się wierząćym 

jak Hiob nie oznaćza natyćh-

miastowego zrozumienia natu-

ry Boga. Mys lę, z e nie zrozu-

miemy jej w naszym z yćiu. 

Księga Hioba w znaćznej mie-

rze jest księgą ćierpiąćego 

ćzłowieka, nie tylko z jego fi-

zyćznego punktu, ale ro wniez   

i dućhowego. Hiob nie traći 

wiary, lećz moćuje się w niej  

z Bogiem. Wzywa go na sąd, na 

rozprawę, poniewaz  ćhće wy-

jas nić  ćzym zawinił, z e otrzy-

muje takie ćięgi. Prowokują go 

do tego pseudo wypowiedzi 

przyjaćio ł. Dlatego tez  księga 

ta zawiera płomyk nadziei, 

kto ry podtrzymuje ćałą księgę 

w napięćiu. Wyćien ćzony ćzło-

wiek swoim bo lem dućhowym, 

materialnym, fizyćznym jest  

w nadziei. Napotyka nas w z y-

ćiu wiele przeszko d, jeszćze 

więćej dramato w ludzkićh  

z kto rymi musimy z yć  i wal-

ćzyć , kto re ćzasem nawet do 

kon ća z yćia są w naszej pamię-

ći. Nie wytrzymujemy tępa kto -

re nam narzuća s wiat, kto re 

jest, a kto re uwaz amy za suk-

ćes wspo łćzesnej ćywilizaćji. 

To jest paradoks, z e ćos  ćo nam 

zabiera ćzas uwaz ane jest za 

sukćes naszego z yćia. Dlatego 

tez  księga Hioba jest księgą 

wskazująćą na konfrontowanie 

się z tym ćo napotykamy. Jest 

księgą nadziei, odpowiedzi na 

zastany los, a takz e księgą wal-

ki o z yćie i swoją relaćję z Bo-

giem.   
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 Od Genesis do Apokalipsy 

   Listy do  
Koryntian cz. 13    

Ks. Andrzej Komraus 

„Nie macie czym się chlubić. 
Czy nie wiecie, że odrobina 
kwasu cały zaczyn zakwasza? 
Usuńcie stary kwas, abyście 
się stali nowym zaczynem, 
ponieważ jesteście przaśni; 
albowiem na naszą Wielka-
noc jako baranek został ofia-
rowany Chrystus. Obchodź-
my więc święto nie w starym 
kwasie, ani w kwasie złości  
i przewrotności, lecz w prza-
śnikach szczerości i prawdy. 
Napisałem wam w liście, aby-
ście nie przestawali z wsze-
tecznikami; ale nie miałem 
na myśli wszeteczników tego 
świata albo chciwców czy 
grabieżców, czy bałwochwal-
ców, bo inaczej musielibyście 
wyjść z tego świata. Lecz te-
raz napisałem wam, abyście 
nie przestawali z tym, który 
się mieni bratem, a jest wsze-
tecznikiem lub chciwcem, lub 
bałwochwalcą, lub oszczercą, 
lub pijakiem, lub grabieżcą, 

żebyście z takim nawet nie 
jadali. Bo czy to moja rzecz 
sądzić tych, którzy są poza 
zborem? Czy to nie wasza 
rzecz sądzić raczej tych, któ-
rzy są w zborze? Tych tedy, 
którzy są poza nami, Bóg są-
dzić będzie. Usuńcie tego, 
który jest zły, spośród siebie”  

1 Kor 5, 6-13 

Wspominanie kwasu i nawiązy-
wanie do rytuału s więta Pasćhy 
skłania niekto ryćh biblisto w do 
wniosku, z e uroćzystos ć  Wiel-
kanoćy obćhodzona była przez 
Kos ćio ł ćhrzes ćijan ski juz   
w ćzasaćh apostolskićh. Żdania 
ćo do tego są jednak podzielo-
ne. Wspomnienie Pasćhy jest 
jednak jak najbardziej na miej-
sću. Ks. dr Marćin Luter, naj-
bardziej ćhyba „Pawłowy” teo-
log w dziejaćh Kos ćioła (jes li 
nie lićzyć  S w. Augustyna), wy-
powiedział bardzo waz ne zda-
nie: „Całe z ycie chrzes cijan skie 
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jest jedynie, ciągle i wiecznie 
Wielkanocą”. O tym powinniśmy 
zawsze pamiętać , nie ograni-
ćzająć naszego przez ywania 
wydarzenia zbawćzego jedynie 
do dnia Wielkiego Piątku i po z -
niejszyćh uroćzystos ći s wiąt 
Żmartwyćhwstania Pan skiego. 

A jak wyglądał rytuał starote-
stamentalnego s więta Pasćhy? 
Oto uwagi jednego z najznako-
mitszyćh polskićh biblisto w,  
ks. prof. dr. Eugeniusza Dą-
browskiego: 

„Przy opuszczaniu Egiptu Żydzi 
nie zdołali zakwasić chleba. Na 
pamiątkę tego w czasie świąt 
paschalnych nie spożywali chle-
ba kwaszonego, ale jedynie 
chleb przaśny (2 Mż 12,15-19, 
15,7). Stąd też i rytuał paschal-
ny przewidywał: 

a. w nocy z 13 na 14 Nisan oraz 
rano usunięcie chleba kwaszo-
nego, tak aby nawet jego okru-
chy nie zanieczyszczały domu; 

b. po południu ofiarowanie ba-
ranka w świątyni; 

c. spożywanie przez okres świę-
ta jedynie chleba przaśnego. 

Opis Pawła jest pełen aluzji do 
tego rytuału paschalnego. Apo-
stoł nakazuje Koryntianom: 
‘Uprzątnijcie stary kwas, abyście 
się stali nowym zaczynem, jako 

też przaśni jesteście’ (w. 7). 
Niech nas nie dziwi, że Apostoł 
nazywa tak Koryntian, którym 
miał przecież tyle do zarzuce-
nia. Chrześcijanie przez przyję-
cie chrztu stają się członkami 
nowej społeczności, uprawniają-
cej ich do nazwy ‘święci’ (1 Kor 
1,2). Aluzje do dawnego rytuału 
nie przesłaniają różnic między 
dawną a nową Paschą. Paweł 
umiał to podkreślić w pełnym 
treści zdaniu, nawet z użyciem 
przyjętej od dawna terminolo-
gii: ‘Albowiem na Paschę naszą 
został ofiarowany Chrystus’. 

 

Kiedy Apostoł Paweł wzywa: 
„Usuńcie stary kwas, abyście się 
stali nowym zaczynem, ponie-
waż jesteście przaśni”, to ma 
pełną s wiadomos ć , z e zbo r na 
pewno nie pozbędzie się kwasu 
raz na zawsze. O przećiwien -

Od Genesis do Apokalipsy 
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stwie między dućhem i ćiałem 
napisze w Lis ćie do Galaćjan 
(5,16 nn). Ciało pozostaje ze 
swymi poz ądliwos ćiami, tak 
więć „postępowanie w Dućhu” 
jest i musi być  nieustanną wal-
ką o to, by owe poz ądliwos ći 
nie dominowały w z yćiu ćzło-
wieka. Niestety, stary „kwas” 
pojawia się wćiąz  na nowo –  
i stale musi tez  być  usuwany. 
Nie moz na pozwolić  sobie na 
niedbałos ć  i dućhowe lenistwo. 

W znakomitym komentarzu,  
a włas ćiwie rozwaz aniaćh na 
temat Pierwszego Listu do Ko-
ryntian, wybitny luteran ski 
teolog Werner de Boor zapytu-
je: „Jakz e więc się dzieje, z e Ko-
ryntianie już są ‘czymś’? Dlacze-
go już są ‘nowym zaczynem’, 
‘przaśnymi chlebami’? Nie mogą 
takimi być samodzielnie. Fak-
tyczny ich stan sprawia, że nale-
ży ich poważnie napomnieć, aby 
usunęli stary ‘kwas’. Są zaś 
‘czymś’ jedynie ‘w Chrystusie’, ze 
względu na Jego Ofiarę. 
‘Albowiem na naszą Wielkanoc, 
jako baranek ofiarowany został 
Chrystus’. W nocy przed wyj-
ściem synów Izraela z Egiptu 
objawił się sąd Boga poprzez 
zabicie wszystkich pierworod-
nych w kraju. Domy Izraelitów 
zostały oszczędzone. W swej 
sprawiedliwości Bóg nie ma 

względu na osoby. Karą za 
grzech jest śmierć, także dla 
Izraela. Za Izraelitów jednak 
umierać i krwawić miał bara-
nek, a jego krew na drzwiach 
domów izraelskich miała osła-
niać domowników przed sądem. 
Zbór Jezusa nie jest upośledzony 
w stosunku do Izraela. Nie, tak-
że ‘jego Baranek wielkanocny 
został zabity, Chrystus’. Chrystus 
jest dopiero tym właściwym Ba-
rankiem Bożym. Wszystkie zabi-
jane przedtem w Izraelu baran-
ki paschalne były tylko cieniem 
tego właściwego (Hbr 10,1, Kol 
2,17), były przemijającym zwia-
stunem rzeczywistej Ofiary, rze-
czywiście oczyszczającej krwi, 
faktycznie wyzwalającego czy-
nu na Krzyżu. W Chrystusie 
wszyscy, którzy w Niego wierzą, 
są ‘przaśni’, są ‘nowym zaczy-
nem’, mimo wszelkiego starego 
‘kwasu’, który jeszcze się ich 
trzyma.” 

Apostoł, wskazująć na Chrystu-
sa i podkres lająć wielkos ć   
i znaćzenie Jego Ofiary, wzywa 
adresato w Listu, nie tylko Ko-
ryntian, ale i nas wszystkićh, do 
walki ze złem, do bezustannego 
ćzuwania, do wytrwałos ći  
w dąz eniu do dobra i sprawie-
dliwos ći. 

W dalszyćh wierszaćh nawią-
zuje Paweł do swego wćze-
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s niejszego, nie zaćhowanego 
do naszyćh ćzaso w pisma, po-
przedzająćego nasz kanonićzny 
List, przestrzegająć przed prze-
stawaniem z wszetećznikami  
i innymi grzesznikami.  

Oćzywis ćie Paweł jest realistą  
i doskonale wie, z e nie moz na 
z yć  w tym s wiećie, nie stykająć 
się z wszelkiego rodzaju 
grzesznikami. Nie wzywa tez  
do wyjs ćia z tego s wiata. 
Chrzes ćijan stwo nie jest ćzyms , 
ćo ma być  ćałkowićie odsepa-
rowane od s wiata. Przećiwnie: 
ćhrzes ćijan stwo musi istnieć   
w s wiećie, aby być  dla tego 
s wiata s wiadećtwem. 

O jakićh grzećhaćh pisze Apo-
stoł? Wspomina on tu o trzećh 
rodzajaćh ludzi: po pierwsze – 
o wszetećznikaćh, po drugie – 
o ćhćiwćaćh i grabiez ćaćh, po 
trzećie – o bałwoćhwalćaćh. 
Wszetećznićy, to ludzie, kto rzy 
odrzućają jakiekolwiek ograni-
ćzenia moralne i uwaz ają, z e 
wszelkie popędy i instynkty 
muszą być  zaspokojone, bez 
względu na wszystko i wszyst-
kićh. Chrzes ćijan stwo nato-
miast wskazuje na fakt, z e 
wszysćy ludzie są dzieć mi Bo-
z ymi, z e są istotami, kto re nie 
kierują się wyłąćznie fizyćzny-
mi potrzebami i pragnieniami, 
poniewaz  opro ćz ćiała mają 
ro wniez  dućha.  

Chćiwćy i grabiez ćy mys lą je-
dynie o dobraćh tego s wiata  
i starają się je gromadzić  dla 
siebie, nie mys ląć o innyćh,  
a raćzej bezlitos nie ićh wyko-
rzystująć i wyzyskująć. Naj-
wyz szym dobrem są dla nićh 
korzys ći materialne i swo j inte-
res stawiają zawsze na pierw-
szym miejsću. Chrzes ćijan stwo 
natomiast, pamiętająć o przy-
kazaniu miłos ći bliz niego, pie-
lęgnuje ideę słuz enia innym  
i dzielenia się z potrzebująćy-
mi. 

Bałwoćhwalćy, to ći, kto rzy 
owładnięći są ro z nego rodzaju 
przesądami. Jest doprawdy za-
stanawiająće, z e przesądy 
mnoz ą się i rozkwitają wtedy, 
gdy zamiera i upada z yćie reli-
gijne. Wo wćzas nie ćzći się je-
dynego prawdziwego Boga, ale 
szuka się ro z nego rodzaju 
amuleto w i maskotek i wierzy 
się najrozmaitszym wyroćz-
niom i horoskopom. 

Szkoćki biblista, prof. dr Wil-
liam Barćlay, analizująć ten list 
apostolski, zwraća uwagę na 
wspomniane grzećhy i pisze, ćo 
następuje: 

„Te trzy zasadnicze grzechy, 
szerzące się w tym świecie, re-
prezentują trzy dziedziny,  
w których następuje upadek 
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moralny człowieka. 

Grzech wszeteczeństwa jest 
grzechem człowieka wobec sie-
bie samego. Popełniając ten 
grzech, człowiek spada do po-
ziomu zwierzęcia; grzeszy prze-
ciwko światłu i najwyższym ide-
ałom, które w sobie nosi. Pozwa-
la swojej niższej naturze poko-
nać naturę wyższą i przez to 
staje się czymś mniejszym od 
człowieka. 

Grzech chciwości i zazdrości jest 
grzechem przeciwko naszemu 
bliźniemu. Grzech ten polega 
na uważaniu innych ludzi za 
obiekty do wykorzystania raczej 
niż za braci, którym należałoby 
okazać pomoc. Jest to zapomi-
nanie o tym, że jedynym dowo-
dem naszej miłości ku Bogu jest 
okazywanie miłości ku swoim 
bliźnim. 

Grzech bałwochwalstwa jest 
grzechem przeciwko Bogu. Jest 
to przyzwalanie na to, by pewne 
rzeczy zajęły miejsce należne 
Bogu. To odwrócenie się od 
prawdziwego Boga i zwrócenie 
się ku fałszywym bożkom. Bał-
wochwalstwo to nie udzielanie 
Bogu pierwszego i jedynego 
miejsca w swoim życiu.” 

Apostoł Paweł wyraz nie od-
dziela tu grzeszniko w znajdują-
ćyćh się poza zborem od tyćh, 

kto rzy znajdują się w społećz-
nos ći zboru. Wyraz enie „poza 
zborem”, „poza wspo lnotą” ćzy 
„poza nami” jest nawiązaniem 
do okres lenia z ydowskiego. 
Tak bowiem Ż ydzi nazywali 
ludzi, znajdująćyćh się poza 
społećznos ćią Ludu Wybrane-
go. W odniesieniu do tyćh oso b 
Żbo r nie ma prawa sądzenia 
ćzy stosowania jakićhkolwiek 
s rodko w dysćyplinarnyćh. Jak 
pisze Apostoł, „tych, kto rzy są 
poza nami, Bóg sądzić będzie”. 
Żbo r natomiast ponosi odpo-
wiedzialnos ć  za jawnogrzeszni-
ko w, jaćy znajdują się w jego 
obrębie. Chrzes ćijanin przy-
siągł Chrystusowi wiernos ć  –  
i odpowiada za dotrzymanie tej 
przysięgi. Jes li więć ćzłonek 
zboru ćhrzes ćijan skiego nie 
respektuje zasad z yćia ćhrze-
s ćijan skiego, winien ponies ć  
konsekwenćje. 

Tak więć Apostoł nie tylko 
przestrzega przed przestawa-
niem z ludz mi spoza zboru,  
o kto ryćh wiadomo, z e są 
grzesznikami, ale zwraća uwa-
gę przede wszystkim na nie-
bezpiećzen stwo wynikająće  
z tolerowania grzećhu w zbo-
rze. Bywa przećiez , z e ktos  
„kaz e nazywać  się bratem”,  
a jest przy tym 
„wszetećznikiem, lub ćhćiw-
ćem, lub bałwoćhwalćą, lub 
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oszćzerćą, lub pijakiem, lub 
grabiez ćą”. „Nieczystos c  i chci-
wość wymieniane są kilkakrot-
nie w Nowym Testamencie ra-
zem (List do Efezjan, List do Ko-
losa, Pierwszy List do Tesaloni-
czan) – pisze Werner de Boor. – 
Chciwość czyni ludzi 
‘grabieżcami’. Pogański zaś kult, 
wraz ze swymi wszystkimi for-
mami magicznymi i zabobona-
mi stanowił mocną sieć, która 
mogła zagarniać również człon-
ków zboru i czynić z nich 
‘bałwochwalców’. Grzechy języ-
ka są jeszcze do dzisiaj bardzo 
powszechne wśród wierzących, 
a w każdym razie ich najpospo-
litsza forma: ‘oszczerstwo’. Tak-
że alkohol mógł wiązać jeszcze 
niektórych członków zboru  
w takim mieście jak Korynt. We 
wszystkich tych wypadkach Pa-
weł domaga się zerwania kon-
taktów, aż tak dalece, ‘żebyście 
z takim nawet nie jadali’. Spo-
łeczność przy stole jest również  
i dla nas wyrazem przynależno-
ści do siebie nawzajem. W staro-
żytności, na Wschodzie, odczu-
wano to jeszcze głębiej. (…) Na-
pomnienie ‘aby z takim nawet 
nie jadać’ jest jeszcze szersze. 
Człowieka, który każe nazywać 
się bratem, a przy tym żyje  
w jawnym grzechu, nie można 
w ogóle tolerować w zborze. 
Przede wszystkim dlatego, że 

‘odrobina kwasu cały zaczyn 
zakwasza’, a także ponieważ 
tolerowanie go może doprowa-
dzać do niefrasobliwego trakto-
wania grzechu przez cały zbór. 
Może też tacy ‘bracia’ zrozumie-
ją wagę swych grzechów, gdy 
zbór zerwie z nimi społeczność”. 

Czystos ć  zboru jest sprawa 

nadrzędną. Żborowi przysługu-

je tez  nie tylko prawo dbania  

o dysćyplinę, ale jest to jego 

obowiązkiem i odpowiedzial-

nos ćią. Dlatego Apostoł Paweł 

kieruje do Koryntian słowa, 

kto re są przypomnieniem we-

zwania z Księgi Deuterono-

mium, ćzyli Księgi Powto rzone-
go Prawa, ćzyli Piątej Księgi 

Mojz eszowej: „Usun cie tego, 

który jest zły, spośród siebie!”. 

„Wyplenisz zło spośród siebie” – 

ćzytamy tam w 17,7. „Wytępisz 

zło spośród siebie” – 24,7. Cho-

dzi tu zwłaszćza o tyćh, kto rzy 

nie ćhćą porzućić  zła, kto rzy 

nie reagują na napomnienia  

i upomnienia, tylko ćhćą połą-

ćzyć  przestawanie w Żborze 

Jezusa Chrystusa z trwaniem  

w jawnym grzećhu. Prowadzi 

to do zgorszenia w zborze i da-

je złe s wiadećtwo na zewnątrz; 

nie moz e więć być  dłuz ej tole-

rowane. 
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Miriam i inne  
kobiety związane  

z historią Mojżesza 

W  2 Mz  2, 1-10 ćzytamy o tym, 
jak w Egipćie, w z ydowskiej 
rodzinie urodził się mały ćhło-
pieć. Panująćy wtedy faraon 
nie znał historii Jo zefa, dlatego 
tez  nie wiedział, ćo to za naro d 
zamieszkuje jego najlepsze 
ziemie Goszen. Naro d ten ro sł 
w siłę i potęgę. Faraon wydał 
rozkaz, az eby zabić  wszystkićh 
nowonarodzonyćh hebrajskićh 
ćhłopćo w. Kiedy Joćhebed 
urodziła syna, bardzo go poko-
ćhała, i nie ćhćiała, z eby stało 
mu się ćos  złego. Przez pierw-
sze trzy miesiąće pro bowała 
ukrywać  ćhłopća w domu, lećz 
gdy nie mogła dłuz ej tego ro-
bić , uplotła z trzćiny  koszyk  
i powlekła go z ywićą i smołą. 
Do koszyka włoz yła ćhłopća  
i zaniosła go nad rzekę Nil. Nil 
nie wydawał się być  zbyt przy-
jazną rzeką dla niemowlęćia,  
w kon ću pływały w nim kroko-
dyle. Jednakz e Joćhebed nie 

widziała innego wyjs ćia i ukry-
ła koszyk w sitowiu. Starsza 
ćo rka pozostała nad Nilem, aby 
pilnować  swojego małego 
braćiszka. Nie pada tu jej imię, 
ale moz emy się domys lić , z e 
ćhodzi tu o Miriam.  

W tym tez  momenćie nad Nil 
wybiera się ćo rka faraona, aby 
się kąpać . Gdy zauwaz yła ukry-
ty koszyk, poprosiła słuz ąćą, 
aby go wyćiągnęła. Na widok 
hebrajskiego ćhłopća poćzuła 
litos ć  i nie tylko postanowiła 
go oćalić , ale i ućzynić  go swo-
im synem. Miriam była odwaz -
ną dziewćzyną. Stanęła przed 
ćo rką faraona i zaproponowa-
ła, ze przyprowadzi mamkę dla 
dziećka. Egipska księz nićzka 
przystała na to. Miriam szybko 
pobiegła po swoją mamę. Jo-
ćhebed odzyskała swojego 
syna. Od dzisiaj był on po 
pierwsze: pod oćhroną egip-

Ewa Olencka 
Teolog 
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 skiej księz nićzki, a po drugie: 
ćo rka faraona płaćiła mamie 
ćhłopća, za opiekę nad synem. 
Gdy dziećko podrosło Joćhe-
bed przyprowadziła swojego 
syna na dwo r faraona, gdzie od 
tej pory się wyćhowywał. Co r-
ka faraona uznała ćhłopća za 
swojego syna i nadała mu imię 
Mojz esz. Bo g pokazał swoją 
wyz szos ć  nad faraonem. Czło-
wiek, kto ry ćhćiał wybić  
wszystkićh hebrajskićh ćhłop-
ćo w, teraz będzie karmił  
i opłaćał naukę przyszłego 
hebrajskiego przywo dćy, kto ry 
w przyszłos ći, z pomoćą Boz ą, 
wyzwoli swo j naro d z egipskiej 
niewoli. 

Moz na by powiedzieć , z e kaz da 
z wymienionyćh kobiet, zrobi-
ła tylko małą ćząstkę, ale  
w sumie wyszedł z tego niesa-
mowity Boz y plan oćalenia 
Mojz esza. Czasem moz e nam 
się wydawać , z e to, ćo robimy 
jest ćzyms  niewielkim, ale bez 
małyćh elemento w nie mogła-
by powstać  wielka budowla.  

Powto rzmy jeszćze raz, ćo 
kaz da z tyćh kobiet zrobiła: 

Joćhebed – urodziła Mojz esza, 
ukryła go w sitowiu i przez 
pierwsze lata jego z yćia opie-
kowała się nim. Mys lę, z e Jo-

ćhebed ućzyła swojego syna 
miłos ći do Boga Izraela i dała 
mu poćzućie toz samos ći naro-
dowej. 

Miriam – pilnowała ukrytego 
w sitowiu brata i przyprowa-
dziła mamę do ćo rki faraona. 

Słuz ąća – wyjęła koszyk  
z wody. 

Co rka faraona – okazała ćhłop-
ću łaskę, dała mu pozyćję spo-
łećzną i wykształćenie. 

Uwaz am, z e w Boz ym planie 
kaz da z tyćh kobiet była tak 
samo waz na. Mys lę, z e gdy 
Mojz esz był na dworze faraona 
matka nie zapomniała o swoim 
synu i nosiła go w swoićh 
modlitwaćh. 

Mijały lata. Mojz esz wyro sł na 
młodego męz ćzyznę. W 2 Mz  
2,11-12 ćzytamy jak młody 
ksiąz ę Egiptu, s wiadomy swo-
jego poćhodzenia, ćhćiał obro-
nić  swoićh rodako w. Niestety 
stająć w obronie hebrajćzyka 
zabił Egipćjanina, w konse-
kwenćji ćzego ućiekł z kraju. 
Mojz esz zawędrował do ziemi 
Midiano w i usiadł tam przy 
studni. Kapłan midianićki miał 
siedem ćo rek, kto re pasły 
owće. Kiedy zaćzęły ćzerpać  
wodę ze studni dla swojego 
stada, przyszli inni pasterze  
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i zaćzęli je odpędzać . Mojz esz 
stanął w ićh obronie i pomo gł 
im napoić  trzodę. Gdy wro ćiły 
do domu, opowiedziały ojću ćo 
się stało. Ten zaprosił Mojz e-
sza na posiłek i pozwolił mu  
u siebie zamieszkać . Reguel 
(inaćzej Jetro) dał Mojz eszowi 
za z onę swoją ćo rkę Sypporę. 
Syppora urodziła Mojz eszowi 
dwo ćh syno w, pierworodny 
nazywał się Gerszom, a młod-
szy Eliezer. Mijały lata. Bo g 
objawił się Mojz eszowi w krza-
ku gorejąćym. Mojz esz otrzy-
mał od Boga zadanie: wypro-
wadzenie narodu Izraelskiego 
z Egiptu. Mojz esz wziął swoją 
z onę i syno w i wyruszył  
w drogę do ziemi egipskiej.  

W 2 Mz  4,24-26 ćzytamy o tym 

jak sam Pan Bo g natarł na 

Mojz esza i ćhćiał go zabić . 

Wydaje się nie do pomys lenia, 

ze Bo g najpierw wybiera Moj-

z esza, a potem ćhće odebrać  

mu z yćie. Co jest tego przyćzy-

ną? Okazuje się, z e jego syn nie 

był obrzezany. Syppora wzięła 

ostry kamien  i odćięła napletek 

syna. W ten sposo b uratowała 

z yćie swojego męz a. Syppora, 

midianitka, o kto rej są tyko 

wzmianki w Biblii, zna Boz e 

Prawo i je wypełnia. 

Mojz esz dotarł do Egiptu  
i wyprowadził z niego ćały 
naro d Izraelski. Po przejs ćiu 
przez Morze Czerwone, Moj-
z esz s piewa Bogu poćhwalną 
pies n . W 2 Mz  15,20 tak ćzyta-
my: Wtedy prorokini Miriam, 
siostra Aarona, wzięła w rękę 
swoją bęben, a wszystkie kobie-
ty wyszły za nią z bębnami  
i w pląsach. Słowo Boże nazywa 
tu Miriam prorokinią. Staje się 
ona tu religijną przywo dćzynią 
kobiet, kto ra zaćhęća je do 
wyćhwalania i wysławiania 
Boga, za to, ćo ućzynił.  

Niestety, kolejny fragment, 
kto ry mo wi o Miriam nie 
przedstawia jej w pozytywnym 
s wietle. W 4 Mz  12,1-15 ćzyta-
my historię buntu Miriam  
i Aarona przećiwko Mojz eszo-
wi. Przyszli do niego i robili 
mu wyrzuty z powodu jego 
z ony kuszytki (kuszytka to jest 
inne okres lenie na midianitkę). 
Ale jak się dalej okazuje Syppo-
ra nie jest prawdziwym powo-
dem ićh buntu. Aaron i Miriam 
ćzuli się zazdros ni o pozyćję 
Mojz esza i jego relaćję z Bo-
giem. W kon ću byli jego star-
szym rodzen stwem, tez  obda-
rzonym darem prorokowania. 
A tu ćała ćhwała przypada na 
ićh młodszego brata. Bo g nie 
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potrafił długo patrzeć  na to ćo 
się dzieje. Wezwał ćałą tro jkę 
do namiotu zgromadzenia i 
stanął w obronie Mojz esza. 
Bo g pokazał Miriam i Aarono-
wi ro z nićę pomiędzy proroka-
mi a Mojz eszem. Prorokom 
Bo g objawia się w snaćh, bądz  
w widzeniaćh, natomiast Moj-
z esz oglądał prawdziwą postać  
Boga, kto ry przemawiał do 
niego jasno, a nie w zagadkaćh. 
Kiedy Bo g skon ćzył przema-
wiać , Miriam była ćała pokryta 
trądem. Gdy Aron to zobaćzył, 
zaćzął z ałować  tego, ćo zrobili  
i wstawiał się u Mojz esza za 
siostrą. Mojz esz wołał do Boga 
i prosił Go o uzdrowienie Mi-
riam. Bo g nakazuje Miriam 
opus ćić  obo z na siedem dni, po 
tym ćzasie będzie mogła po-
wro ćić  i pozostanie uzdrowio-
na. Mys lę, z e była to wielka 
lekćja pokory dla Miriam i dla 
jej rodzen stwa. 

Czego moz emy się naućzyć   
z historii powyz szyćh kobiet? 

Warto inwestować  w dućhowy 
rozwo j naszyćh dzieći i po-
s więćać  im ćzas, gdyz  w przy-
szłos ći moz e się okazać , z e ta 
inwestyćja przyniesie wielkie 
błogosławien stwo w ićh z yćiu. 

Rzećzy, kto re dla nas mogą 
wydawać  się mało istotne, dla 
Boga mogą mieć  olbrzymie 
znaćzenie. Ż małyćh elemen-
to w moz e powstać  wielkie 
dzieło. 

Wierząća kobieta moz e stać  
przed Bogiem w obronie swo-
jego męz a. Mo dlmy się o swo-
ićh wspo łmałz onko w.  

Kaz dy kto wierzy, moz e być  
zaćhęćeniem dla innyćh do 
wiary i uwielbiania Boga. 

Nie ma ludzi idealnyćh, kaz dy 
popełnia błędy, lećz jez eli 
zgrzeszymy, moz emy lićzyć  na 
Boz ą łaskę i miłosierdzie. 
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O tym,  
co za nami 
 

K olejny rok kalendarzowy 

rozpoćzęty. Na popołu-

dniowym naboz en stwie 1. 

styćznia podziękowalis my Bo-

gu za miniony rok i prosilis my 

o błogosławien stwo na ten, 

kto ry włas nie rozpoćzynamy. 

W 2014 roku mielis my wiele 

ro z nyćh dos wiadćzen  rados ć  

przeplatała się ze smutkiem. 

Żapewne w 2015 będzie po-

dobnie. Niećh Bo g błogosławi 

ten rok. 

W  s więto Epifanii 

(Objawienia Pan skie-

go) gos ćił w naszym  kos ćiele 

ćho r Uniwersytetu Trzećiego 

Wieku, działająćy przy Akade-

mii Pomorskiej prowadzony 

przez Rafała Przybyło. Studen-

ći seniorzy zas piewali 4 kolę-

dy. W ten sposo b zakon ćzyli-

s my obćhody S wiąt Boz ego 

Narodzenia.  

N a samym poćzątku roku 7 

styćznia poz egnalis my na 

ćmentarzu w Żago rzyćy jedną 

z naszyćh parafianek s p. Trudę 

Bandurę ur. 3.01.1925 r. a 

zmarłą 3.01.2015 r.   

W  sobotę 10 styćznia w 

Poznaniu odbył się die-

ćezjalny etap konkursu biblij-

nego Sola Sćriptura 

2014/2015. Ż naszej Parafii do 

tego etapu zakwalifikowały się 

3 osoby (Aleksandra Łojewska, 

Dorota Sieklićka i 

Przemysław Kru-

pa). Ućzestnićy 

naszej Parafii sta-

nowili 50% 

wszystkićh biorą-

ćyćh udział w kon-

kursie.   Po spraw-

dzeniu prać  oka-

zało się, z e do po-
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trzebnego pułapu kwalifikują-

ćego do  etapu zabrakło  bardzo 

niewiele. Żwaz ywszy na bardzo 

trudny materiał i tak uznalis my 

to za sukćes.  Po weryfikaćji 

prać przez komisję w Bielsku 

Białej, jak  po obniz eniu progu 

kwalifikaćyjnego do etapu 

ogo lnopolskiego okazało się, e 

ćała tro jka naszyćh młodyćh 

eksperto w z Księgi Jozuego 

została zakwalifikowana do  

finału, kto ry odbędzie się w 

Bielsku-Białej 21 marća. Ser-

dećznie gratulujemy!  

T radyćyjnie juz  od kilku lat , w Tygodniu Modlitw o Jed-

nos ć  Chrzes ćijan 19 styćznia o 

godz. 1000 ks. Wojćiećh 

Froehlićh wziął udział w uro-

ćzystos ći S więta Jordanu 

(ćhrztu Pan skiego) w słupskiej 

ćerkwi.    

W  dniu 17. styćznia na posiedzeniu budz eto-

wym zebrała się Rada Parafial-

na, a 23 styćznia Komisja Rewi-

zyjna. 

Z a nami Żgromadzenie Pa-

rafialne dotyćząće budz e-

tu Parafii, kto re odbyło się 25. 

styćznia po naboz en stwie. 

Żgromadzenie, zgodnie ze 

swoimi kompetenćjami za-

wartymi w Regulaminie Para-

fialnym w ućhwale wyraziło 

zgodę na 

powołanie 

Stowarzy-

szenia 

Wspólnota 

Pomocy Jo-

annici dla 

Słupska, 

kto rej zada-

niem ma 

być  wspieranie szeroko poję-

tyćh projekto w z zakresu Dia-

konii, oraz w kolejnej ućhwale 

wyraziło zgodę na dzierz awę 

terenu po dawnym ćmentarzu 

ewangelićkim w Poddąbiu od 

gminy Ustka na okres 3 lat 
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Foto. M. Karski 

oraz zobowiązało Radę para-

fialną do rozpoćzęćia staran  o 

zwrot tego terenu na własnos ć  

Parafii.  

W  ćzwartek, 29 styćznia 

w Warszawie ks. Woj-

ćiećh Froehlićh, jako Dyrektor 

Diakonii Pomorsko-

Wielkopolskiej ućzestnićzył w 

spotkaniu z Prezydentem Dia-

konii Niemiećkiej Ulrićhem Li-

lie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr KRS nazwa działalność 

001366 Ewangelickie Towarzystwo  Edukacyjne w Gliwicach edukacja 

016104 Towarzystwo Szkolne im. M. Reja edukacja 

017212 Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie edukacja 

225011 Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 

ewangelizacja, 

diakonia 

260697 Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej 

diakonia i wolon-

tariat 

313121  Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe edukacja, kultura 

102211 Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja edukacja 

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego  
związanych z Kościołem  

Ewangelicko-Augsburskim 
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Apel Kościołów w 
Polsce o poszano-
wanie i świętowanie 
niedzieli 

 

Warszawa, 20 styćznia 2015 r. 

 

Siostry i Bracia, Współwy-
znawcy Jezusa Chrystusa! 

Żwraćamy się do Was ze 
wspo lnym apelem dotyćząćym 
s więtowania dnia Pan skiego – 
niedzieli. 

Fundamentem ćhrzes ćijan skie-
go z yćia jest wiara w Jezusa 
Chrystusa, kto ry umarł i zmar-
twyćhwstał, by nas zbawić . 
Dzięki Niemu otrzymalis my 
Dućha S więtego, by odziedzi-
ćzyć  błogosławione kro lestwo 
Ojća. Niedzielne przez ywanie 
tyćh wydarzen , spotkanie ze 
słowem Boz ym i modlitwą, po-
głębia i umaćnia tę wiarę. Co 
więćej, Pan Jezus zapewnił: 
„Gdzie są dwaj albo trzej ze-
brani w imię moje, tam jestem 
pośród nich” (Mt 18,20). Nie-
dziela, dzien  zmartwyćhwsta-
nia Jezusa Chrystusa, powinna 
być  zatem dniem modlitwy, 
s więtowania, s wiadećtwa. Wy-

pełnia ona dućhową prawdę 
Boz ego przykaza-
nia: „Pamiętaj, abyś dzień 
święty święcił” (por. Wj 20,8–
11) – przynajmniej jeden dzien  
w tygodniu pos więć  Bogu, so-
bie i bliz niemu; wypoćznij fi-
zyćznie, intelektualnie, dućho-
wo. 

Żauwaz amy jednak, z e w na-
szym ćodziennym z yćiu nie-
dziela traći swo j wyjątkowy 
ćharakter. Staje się takim sa-
mym dniem, jak pozostałe dni 
tygodnia. Praća ponad miarę 
odbiera jej sakralny ćharakter. 
Coraz ćzęs ćiej ćhrzes ćijanie są 
zmuszani do rezygnowania z 
udziału w niedzielnyćh nabo-
z en stwaćh. A przećiez  po wie-
lodniowej praćy ćzłowiek ma 
prawo nie tylko do odpoćzyn-
ku, ale takz e – jako ćhrzes ćija-
nin – do s więtowania dnia Pan -
skiego zgodnie ze swoją wiarą. 

Dlatego apelujemy do wszyst-
kićh ćhrzes ćijan w Polsće, by na 
nowo odkryli wartos ć  dnia 
Pan skiego jako dnia wspo lno-
towego i rodzinnego s więtowa-
nia w dućhu wiary. Jego istot-
nym wyrazem jest modlitewne 
zgromadzenie woko ł daru Bo-
z ego Słowa oraz Eućharystii 
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przez ywane zgodnie z tradyćją 
swojego Kos ćioła. Przypomnij-
my sobie nawoływanie zawarte 
w Lis ćie do Hebrajćzy-
ko w: „Nie opuszczajmy na-
szych wspólnych zebrań, jak 
się to stało zwyczajem niektó-
rych, ale zachęcajmy się na-
wzajem…” (Hbr 10,25a). 

Jako pasterze Kos ćioło w w Pol-
sće wspieramy wszelkie inićja-
tywy społećzne, kto re mają na 
ćelu zaćhowanie s wiątećznego 
wymiaru niedzieli, przywraća-
nie w przestrzeni społećznej jej 
uroćzystego ćharakteru oraz 
troskę o zgodne z ćhrzes ćijan -
skim dućhem formy niedzielne-
go wypoćzynku. Pragniemy 
przy tym podkres lić , z e szanu-
jemy inne rozumienie dnia 
s więtego. Dlatego kierujemy 
nasz apel takz e do tyćh, od kto -
ryćh zalez y społećzny kształt 
s więtowania niedzieli w Pol-
sće: 

 apelujemy do praćowni-
ko w, by w niedziele i s wię-
ta nie podejmowali nieko-
niećznej praćy zarobkowej; 

 apelujemy do praćodaw-
ćo w, by uszanowali s wię-
tos ć  dnia Pan skiego, nie 
angaz ująć zawodowo pra-

ćowniko w jez eli nie jest to 
bezwzględnie koniećzne; 

 apelujemy do parlamenta-
rzysto w, by zapewnili takie 
rozwiązania prawne, kto re 
uszanują w naszej ojćzyz -
nie prawo ludzi praćy do 
niedzielnego wypoćzynku i 
s więtowania; 

 apelujemy do władz, by 
ućzyniły wszystko w ćelu 
oćhrony niedzieli, tak aby 
ćzłowiek nie był traktowa-
ny jako narzędzie zysku i 
mo gł przez ywać  niedzielę 
zgodnie ze swoimi przeko-
naniami; 

 apelujemy do wszystkićh 
ludzi dobrej woli o posza-
nowanie niedzieli i s wiąt z 
uwagi na społećzny poz y-
tek nalez nego odpoćzynku 
i s więtowania – dla dobra 
naszyćh rodzin, dla dobra 
obywateli naszego pan -
stwa. 

 
Siostry i Bracia w Chrystusie! 

Uwielbienie Boga za jego wspa-
niałos ć , pamięć  o Jego dziełaćh 
i wdzięćznos ć  za Jego dobro-
dziejstwa, rados ć  ze zmar-
twyćhwstania Chrystusa i z da-
ru Dućha S więtego, modlitwa 
za siebie i za bliz nićh są ćha-
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rakterystyćzną ćećhą ćhrzes ći-
jan skiego s więtowania niedzie-
li. Dlatego zaćhęćamy, by prze-
z ywać  dzien  Pan ski jako ćzas 
łaski i umoćnienia do nowego 
zaangaz owania w głoszenie 
s wiatu Ewangelii. Chrystus 
idzie z nami w drodze do domu 
Ojća. We wspo lnoćie Kos ćioła 
moćą Dućha S więtego wyjas nia 
nam Słowo Boz e i karmi Chle-
bem Ż yćia. Nie moz emy nie 
dzielić  się tak wielką rados ćią! 
Pragniemy, by kaz dy usłyszał 
w swym serću głos Dućha 
S więtego, spotkał Jezusa Chry-
stusa i przyjął miłos ć  Ojća, kto -
ry jest w niebie. 

W imieniu Kos ćioło w zrzeszo-
nyćh w Polskiej Radzie Ekume-
nićznej i Konferenćji Episkopa-
tu Polski 

 

ks. prezbiter Mateusz Wichary 
Przewodnićząćy Rady Kos ćioła Chrze-
s ćijan Baptysto w w RP 

ks. bp Jerzy Samiec 
Biskup Kos ćioła Ewangelićko-
Augsburskiego w RP 

ks. sup. Andrzej Malicki 
Superintendent Naćzelny Kos ćioła 
Ewangelićko-Metodystyćznego w RP 

ks. bp Marek Izdebski 
Biskup Kos ćioła Ewangelićko-
Reformowanego w RP 

ks. bp Wiktor Wysoczański 
Biskup Kos ćioła Polskokatolićkiego w 
RP 

ks. bp Ludwik Jabłoński 
Biskup Naćzelny Kos ćioła Starokato-
lićkiego Mariawito w w RP 

Metropolita Sawa 
Prawosławny Metropolita Warszaw-
ski i Całej Polski 

ks. abp Stanisław Gądecki 
Przewodnićząćy Konferenćji Episko-
patu Polski 



DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK GŁÓWCZYCE GARDNA 

01.02 
Septuagesimae 

9.30 10.30   12.30 14.15 

08.02 
Sexagesimae 

  10.30 8.30     

15.02 
Estomihi 

  10.30        

22.02 
1. pasyjna 

  10.30 8.30     

01.03 
2. pasyjna 

9.30 10.30   12.30 14.15 

08.03 
3. pasyjna 

  10.30 8.30      

PLAN NABOŻEŃSTW 

Herbatka Parafialna Komunia Święta Szkółka Niedzielna 

PLANY NA LUTY 

DATA GODZ. WYDARZENIE MIEJSCE 

18.02 14.30 Bibelstunde Rybacka 

21.02 16.00 Studium Biblijne Sala parafialna 

27.02 17.30 Rada Parafialna Sala parafialna 

28.02 16.00 Spotkanie kulinarne i coś jeszcze  Sala Parafialna 

07.03  
Konsekracja  

Biskupa Waldemara Pytla 

Świdnica -  

Kościół Pokoju 


