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A gdy stoicie i zanosicie mo-
dlitwy, odpuszczajcie, jeśli 
macie coś przeciwko komu, 
aby  i Ojciec wasz, który jest 
w niebie, odpuścił wam wa-
sze przewinienia.  

Mk 11,25 

Drodzy w Chrystusie! 

Przed nami kolejny miesiąc 
Roku Pan skiego 2016. Chciało-
by się powiedziec : Jak ten czas 
leci… i tak jest w rzeczy samej. 
Mijają dni, miesiące. Zmienia-
my się, przybywa nam lat, a z 
wiekiem  z yciowej mądros ci.  
W naszym z yciu zachodzą ro z -
ne zmiany, czasami z naszej 
woli, czasami nie z naszej. Nie-
zmiennym jest jednak to, z e 
z yjemy w społecznos ci, między 
ludz mi. Z jednymi łączą nas 
ro z nego rodzaju więzy, a z in-
nymi dzielą nas przepas cie. W 
tę naszą egzystencjalną rzeczy-

wistos c  wpisuje się hasło mie-
siąca lutego, mo wiące tak bar-
dzo wyraz nie o odpuszczaniu 
innym przewinien , kto rych  się 
wobec nas dopus cili.  
W modlitwie Pan skiej za kaz -
dym razem wypowiadamy sło-
wa ...i odpuś ć  nam naśze winy, 
jak i my odpuśzćzamy naśzym 
winowajćom...  Wynika z nich, 
z e prosimy Boga o odpuszcze-
nie nam naszych przewinien , 
na podstawie naszego odpusz-
czenia naszym bliz nim. A jes li 
nie ma w nas  chęci odpuszcza-
nia innym?…  

 W tym miesiącu, w s rodę 
10 lutego rozpoczyna się czas 
pasyjny, zwany tez  Wielkim 
Postem. Jest to doskonały mo-
ment, aby zastanowic  się nad 
tym, jak podchodzę do sprawy 
przebaczenia. 

Z z yczeniami Boz ego  
Błogosławien stwa i modlitwą 

Wasz Duszpasterz!  
 

Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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Ksiądz juz  dos c  mocno przeciąga czas kazania, ale za 

kaz dym razem kiedy słuchaczom wydaje się zbliz ac  

do kon ca mo wi: Co by tu jeśzćze dodać … po kilku ta-

kich stwierdzeniach ktos  z tylnych ławek mo wi: A ćo 

by kśiądz powiedział na „Amen”? 

 


Pewien kaznodzieja, kto ry miał wysokie mniemanie o 

sobie, zapytał jednego ze swoich kolego w: Czy śłyśza-

łeś moje ośtatnie kazanie? Tamten odpowiada: Gdybym 

wiedział, że to jeśt twoje ośtatnie kazanie, to na pewno 

bym przyśzedł. 

 

 

 

 

Modlitwa łobuza: Koćhany Panie Boz e, zro b ze mnie 

grzećznego ćhłopća, bo moim rodzićom śię to nie udaje. 

 

 

Paweł ma dzisiaj wyjątkowo dobry humor. Kiedy 

wsiada do autobusu pyta rados nie kierowcę: I jak jeśt 
Pana Arka Noego już pełna? Kierowca na to: Nie, niećh 

Pan wśiada – brakowało jeśzćze ośła! 

Zeb
rał i o

p
raco

w
ał: xw

f  

Humor z Befką 
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Opracowała: Lucyna Bujok 
(źródło: „Opowieści biblijne. Rebusy, quizy, zagadki, krzy-

żówki.” Adam Ligęza, Michał Wilk, wyd. eSPe, 2009) 

Przeczytaj (sam lub z Rodzicami) przypowieść o zagubionej owcy i 

zgubionej monecie w Ewangelii Łukasza w rozdziale 15, wersety od 1 

do 10. Pomyśl o tym, jak wielka jest Boża miłość do nas, do Ciebie!! 

On szuka każdego z nas, a kiedy przychodzimy do Niego – całe Niebo 

cieszy się z tego!:) 

Rozszyfruj tę wiadomość, a dowiesz się, co Pan Jezus powiedział o 

samym sobie. Możesz nauczyć się tych ważnych słów na pamięć, a 

nawet znaleźć je w Biblii: 

Kącik dla dzieci 
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Opracowała: Lucyna Bujok 
(źródło: „Opowieści biblijne. Rebusy, quizy, zagadki, krzyżów-

ki.” Adam Ligęza, Michał Wilk, wyd. eSPe, 2009) 

Wiesz, jak narysować owieczkę? Tych 5 kroków może Ci w tym 

pomóc:  

Znajdź dwie identyczne owieczki: 

Kącik dla dzieci 
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P
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„Oto  na  moich  dłoniach  wyrysowałem  Cię...” Iz 49,16 
 
W śwoim żyćiu wćiąż budujeśz... 
Wznośiśz budowlę 
Staraśz śię ułożyć wśzyśtkie elementy układanki tak, 
By było ćiepło, przytulnie, wygodnie... 
Wypośażaśz śwój dom we wśzyśtko, ćo potrzebne 
We wśzyśtko, ćo śprawia, że śtandard twojego żyćia  
Ma śzanśę pójść do góry 
 

Wćiąż kupujeśz... 
Oglądaśz śię na prawo i lewo 
Żeby nie pozośtać w tyle za śąśiadami... 
Zapraśzaśz do śwojego domu tyćh, któryćh koćhaśz 
Bo bez nićh twój dom byłby zupełnie inny – śmutny, puśty... 
Oćzywiśćie w miarę upływu ćzaśu rozbudowujeśz dom 
Powśtaje kolejne piętro, taraś 
A w garażu śtoi najnowśzy model  
Reklamowanego właśnie śamoćhodu 
Maśz dobrą praćę 
Wśzyśtko jeśt tak dośkonale zaplanowane. 
Jeśteś zadowolony z żyćia. 
Układanka jeśt kompletna. 
 

I nagle zrywa śię wielki wiatr 
Rozpoćzyna śię burza... 
Wtedy dopiero można zobaćzyć to 
Czego z zewnątrz nie widać 
Widać, na ćzym zbudowałeś śwoje żyćie 
Widać ulotność tego, na ćzym śię opierałeś. 
Czaśem wyśtarćza moment, by to 
Co budowałeś przez ćałe żyćie 
Runęło w gruzaćh 
Dopiero wtedy zauważaśz 
Że twój dom zbudowany zośtał bez fundamentu 
I że tak naprawdę nie maśz już nić 
Na ćzym możeśz śię oprzeć. 
 

A może zanim zaćznieśz kolejny etap budowy 
Najpierw wzmoćniśz fundamenty? 
Budująć śwoje żyćie na Panu Bogu właśnie tak zrobiśz.                         

Ju
styn

a M
in

kin
a

 

Poezja 
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Kobiety w Biblii 

Ewa Olencka 

Kobiety w Biblii: 
Batszeba 

W II Sm 11,1 czytamy o dniu, 
kiedy Dawid wysłał swoje 
wojsko na wojnę, natomiast 
sam został w pałacu. Kro l Izra-
ela cały dzien  wylegiwał się w 
ło z ku. Pod wieczo r wstał i uj-
rzał ze swoich taraso w piękną 
Batszebę w kąpieli. Dlaczego 
kobieta kąpała się w miejscu, 
w kto rym mo gł ją dostrzec 
kro l? Kim ona była? Batszeba 
była co rką bohatera wojenne-
go Eliana, kto ry dzielnie wal-
czył u boku Dawida, a takz e 
z oną Uriasza Chetejczyka, kto -
ry walczył włas nie na wojnie. 
Batszeba z jednej strony mo-
gła nie wiedziec , z e kro l nie 
wyruszył na wojnę ze swoim 
wojskiem, skoro na ogo ł tak 
czynił, natomiast z drugiej 
strony mogła swoją kąpiel 
traktowac  jako niewinny flirt.  

Kiedy kro l Dawid dowiedział 
się kim jest Batszeba posłał po 

nią i z nią obcował. Dla kro la 
w tamtych czasach było to 
czyms  normalnym, ale nie dla 
człowieka, kto ry miał polegac  
na Bogu. Czasami to, co jest 
normalne dla ludzi, kto rzy są 
wokoło nas, nie jest włas ciwe 
dla tych, kto rzy chcą is c  za Bo-
giem. Dawid poddał się poku-
sie i musiał ponies c  tego kon-
sekwencje.  

Wro c my jednak do postaci 
z ony Uriasza Chetejczyka. Czy 
miała jakis  wybo r? Czy mogła 
nie przyjs c  skoro wzywał ją 
kro l? Co mogła zrobic  w tej 
sytuacji? Mogła pro bowac  
walczyc  z Dawidem i uciec jak 
zrobił to Jo zef. Mogła podob-
nie jak Tamar (o kto rej bę-
dziemy mo wic  następnym ra-
zem) odwołac  się do Boz ego 
Prawa, skoro kro l wierzył w 
Boga. Jednakz e o niczym ta-
kim Biblia nam nie mo wi. W 
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konsekwencji upojnej nocy 
Batszeba zaszła w ciąz ę. 

Według III Mz  20,10 kobieta, 
kto ra była niewierna swojemu 
męz owi, jak i męz czyzna, z kto -
rym obcowała, powinni po-
nies c  karę s mierci. Dawid znał 
Prawo Mojz eszowe, wiedział, 
z e moz e jemu jako kro lowi 
udałoby się jakos  z tego wywi-
nąc , ale Batszeba na pewno nie 
uniknęłaby kary. Mys lę, z e była 
ona zrozpaczona, jedna noc z 
kro lem miała kosztowac  ją 
utratę z ycia. Nic nie mogła zro-
bic . Nie miała nic na swoją 
obronę, zresztą kogo miałaby 
oskarz yc  o zhan bienie, kro la 
Izraela? Dawid chcąc bronic  
z ycia Batszeby zaczyna kombi-
nowac . Wysyła wiadomos c  do 
Joaba, dowo dcy swoich wojsk, 
aby przysłał do niego Uriasza. 
Kiedy ten przyjechał Dawid 
udawał, z e chodzi mu o infor-
macje z pola walki. Kiedy 
Uriasz skon czył całe sprawoz-
danie, kro l wysłał go do jego 
domu. Mys lał, z e wojownik po j-
dzie do swojej z ony, będzie z 
nią obcował i prawda o jego 
kro tkim romansie nigdy nie 
wyjdzie na jaw. Jednakz e z oł-
nierz nie wszedł do swojego 
domu, połoz ył się w bramie i 
tam przenocował. Uriasz był 
nad wyraz lojalnym i oddanym 
z ołnierzem, uwaz ał, z e nie mo-

z e s więtowac  i oddawac  się 
rozkoszy gdy inni wojownicy 
walczą. Mys lę, z e ta noc była 
jedną z najtrudniejszych dla 
Batszeby, włas nie rozgrywa się 
sprawa jej z ycia lub s mierci, a 
jej mąz  nie chce do niej przyjs c . 
Gdy Dawid dowiedział się, z e 
Uriasz nie poszedł do swojej 
z ony, zaprosił go jeszcze raz do 
siebie. Tym razem kro l upił wo-
jownika mys ląc, z e pod wpły-
wem alkoholu zapomni o swo-
im z ołnierskim honorze. Jed-
nakz e Uriasz nawet będąc pija-
ny nie chciał spełnic  małz en -
skiego obowiązku. Dawid nie 
widząc innego rozwiązania 
włoz ył do ręki z ołnierza list, w 
kto rym wojownik nio sł własny 
wyrok s mierci. Kro l Dawid ka-
zał Joabowi postawic  Uriasza w 
miejscu najcięz szych walk i 
pozostawic  go tam samego. Do-
wo dca wojsk wykonał polece-
nie i Uriasz zginął. 

Co czuła Batszeba gdy dowie-
działa się o s mierci męz a? My-
s lę, z e z jednej strony poczuła 
ulgę. Nikt przeciez  nie musi 
wiedziec , z e dziecko, kto re nosi 
w swym łonie nie jest jej męz a, 
tym bardziej, z e Uriasz był w 
Jerozolimie przez 2 dni. Lecz z 
drugiej strony mogła miec  duz e 
poczucie winy i odczuwac  głę-
boki smutek, przeciez  straciła 
męz a. Mys lę, z e tego dnia ko-

Kobiety w Biblii 
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tłowało się w jej sercu wiele 
sprzecznych emocji. Kiedy mi-
nął okres z ałoby, kro l Dawid 
sprowadził wdowę do swojego 
domu, a ona została jego z oną.  

Mogłoby się wydawac , z e Da-
widowi i Batszebie się upiekło, 
lecz Bo g wszystko widzi i nic 
się przed nim nie ukryje. W II 
Sm 12,1-14 czytamy, z e Bo g 
posłał do kro la proroka Nata-
na, kto ry us wiadomił mu jego 
grzech i konsekwencje jakie za 
ten grzech poniesie. Po pierw-
sze, nie odstąpi juz  miecz od 
domu Dawida. Po drugie, Bo g 
odbierze z ony Dawidowi i odda 
je innemu, kto ry będzie z nimi 
obcował na oczach całego Izra-
ela. A po trzecie dziecko, kto re 
urodzi Batszeba umrze. Gdy 
Kro l Izraela usłyszał te słowa 
padł na twarz, pos cił i prosił 
Boga o przebaczenie. Słowa, 
kto rymi wtedy się modlił mo-
z emy przeczytac  w Ps 51. Bo g 
przebaczył Dawidowi, lecz karę 
musiał ponies c . Dziecko, kto re 
urodziła Batszeba zmarło, a po 
pewnym czasie kro lewski syn 
Absalom zbuntował się prze-
ciwko ojcu i zaczął z nim zbroj-
nie walczyc , a takz e na oczach 

całego ludu obcował z nałoz ni-
cami kro la Dawida. 

Lecz na tym nie kon czy się hi-
storia Batszeby i Dawida. Po 
s mierci ich syna Dawid poszedł 
pocieszyc  swoją małz onkę, kto -
ra poczęła i urodziła syna Salo-
mona. Młody ksiąz ę po s mierci 
ojca zasiadł na tronie Izraela. 
Salomon otrzymał od Boga dar 
wielkiej mądros ci, dzięki kto rej 
kraj posiadał wiele bogactw. A 
Batszeba była kro lewską mat-
ką, kto ra cieszyła się wielkim 
powaz aniem u swojego syna. 

 

Czego możemy się nauczyć z 
tej historii? 

To co moz e byc  normalne dla 
ludzi, kto rzy z yją wokoło nas 
nie zawsze jest włas ciwe dla 
tych, kto rzy chcą is c  za Bogiem. 

Rzeczy, kto re mogą nam się 
wydawac  niewinną intrygą mo-
gą przerodzic  się w wielki bo l i 
cierpienie. 

Bo g wszystko widzi, w swoim 
czasie moz e odsłonic  i osądzic  
to, co pozornie „pozamiata-
lis my pod dywan”. 

Ewa Olencka 

Kobiety w Biblii 

Pilnie poszukujemy organisty!  
Jeśli znasz kogoś, kto mógłby przyjąć na siebie tę służbę w naszej Parafii,       

to proszę o kontakt 605 556 749 ks. W. Froehlich. 
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„Bądźcie naśladowcami moi-
mi, jak i ja jestem naśladow-
cą Chrystusa. A chwalę was, 
bracia, za to, że we wszyst-
kim o mnie pamiętacie i że 
trzymacie się pouczeń, jakie 
wam przekazałem. A chcę, 
abyście wiedzieli, że głową 
każdego męża jest Chrystus, 
a głową żony mąż, a głową 
Chrystusa Bóg. Każdy męż-
czyzna, który się modli albo 
prorokuje z nakryta głową, 
hańbi głowę swoją. I każda 
kobieta, która się modli albo 
prorokuje z nie nakrytą gło-
wą, hańbi głowę swoją, bo to 
jest jedno i to samo, jak gdy-
by była ogolona. Bo jeśli ko-
bieta nie nakrywa głowy, to 
niech się też nie strzyże; a 
jeśli hańbiącą jest rzeczą dla 
kobiety być ostrzyżoną albo 
ogoloną, to niech nakrywa 
głowę. Mężczyzna bowiem 
nie powinien nakrywać gło-

wy, gdyż jest obrazem i odbi-
ciem chwały Bożej; lecz ko-
bieta jest odbiciem chwały 
mężczyzny. Bo nie mężczy-
zna jest z kobiety, ale kobie-
ta z mężczyzny. Albowiem 
mężczyzna nie jest stworzo-
ny ze względu na kobietę, ale 
kobieta ze względu na męż-
czyznę. Dlatego kobieta po-
winna mieć na głowie ozna-
kę uległości ze względu na 
aniołów. Zresztą, w Panu ko-
bieta jest równie ważna dla 
mężczyzny, jak mężczyzna 
dla kobiety. Albowiem jak 
kobieta jest z mężczyzny, tak 
też mężczyzna przez kobietę, 
a wszystko jest z Boga. 
Osądźcie sami: Czy przystoi 
kobiecie bez nakrycia mo-
dlić się do Boga? Czyż sama 
natura nie poucza was, że 
mężczyźnie, jeśli zapuszcza 
włosy, przynosi to wstyd, a 
kobiecie, jeśli zapuszcza 

   Od Genesis do Apokalipsy: 
Listy do Koryntian 

cz. 23  

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 
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włosy, przynosi to chlubę? 
Gdyż włosy są jej dane jako 
okrycie. A jeśli się komuś wy-
daje, że może się upierać 
przy swoim, niech to robi, ale 
my takiego zwyczaju nie ma-
my ani też zbory Boże”.  

1 Kor. 11:1-16 

Rozdziały od dwunastego do 
czternastego Pierwszego Listu 
do Koryntian mają szczego lne 
znaczenie; pos więcone są bo-
wiem problemom dotyczącym 
naboz en stwa chrzes cijan skie-
go. Przy omawianiu tego frag-
mentu trzeba sobie zdawac  
sprawę z faktu, z e włas ciwie 
wszystkie teksty biblijne, w 
tym ro wniez  nowotestamento-
we, jes li chodzi o ich tło czaso-
we, związane są z okresem, kie-
dy zostały zapisane. Poruszane 
w nich jednak tematy mają jed-
nak znaczenie nie tylko histo-
ryczne, ale dotyczą ro wniez  jak 
najbardziej naszej rzeczywisto-
s ci, naszej wspo łczesnos ci. Bi-
blia, czyli Słowo Boz e Starego i 
Nowego Testamentu, nie jest 
jedynie dziełem literackim, 
zbiorem ksiąg, wyraz ających 
poglądy i wiarę minionych po-
kolen , odnoszących się do cza-
so w staroz ytnych. Zawsze mu-
simy pamiętac  tę prawdę, kto rą 
przypomina Apostoł Piotr w 
swym Pierwszym Lis cie: 

„Słowo Boz e (…) z yje i trwa. 
(…) …Słowo Pana trwa na wie-
ki. A jest to Słowo, kto re wam 
zostało zwiastowane” (1 Piotra 
1:23.25). Za tym dziełem, zapi-
sanym przez konkretnych ludzi, 
kto rych imiona znamy, chociaz  
nie zawsze znamy ich z yciory-
sy, stoi sam Bo g Wszechmogą-
cy, działający przez Ducha 
S więtego. Tak więc o tym, co 
jest waz ne dla człowieka wie-
rzącego, decydują nie profeso-
rowie teologii, poddający anali-
zie teksty Ksiąg s więtych, ale 
Duch Boz y, kto ry przestrzega, 
aby do sło w Pisma niczego nie 
dodawac , ale tez  i niczego nie 
odejmowac . Nie ma tu więc rze-
czy niewaz nych czy obojętnych. 
Przekonalis my się juz  przy 
omawianiu poprzednich roz-
działo w Pierwszego Listu do 
Koryntian, z e nawet te sprawy, 
kto re wydawac  się mogą odle-
głą historią, niosą jednak dla 
nas konkretną naukę i poucze-
nie, są przykładem, napomnie-
niem i ostrzez eniem. 

Rozdział jedenasty rozpoczyna 
bardzo ciekawe wezwanie Apo-
stoła Pawła: „Bądz cie nas la-
dowcami moimi, jak i ja jestem 
nas ladowcą Chrystusa”. Wielu 
biblisto w wyraz a przekonanie, 
z e w gruncie rzeczy słowa te 
nalez ą do wywodo w zawartych 

Od Genesis do Apokalipsy 
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w rozdziale poprzednim. Mys lę 
wszakz e, z e stanowią one do-
bre połączenie obu rozdziało w. 
Apostolskie wezwanie moz e 
wydawac  się trochę przesadne. 
Staje się ono jednak zrozumia-
łe, jes li pamiętamy, z e bezu-
stannie jestes my napominani, 
by okres loną postawę demon-
strowac  całym naszym zacho-
waniem, by nasze chrzes cijan -
stwo, naszą wiarę, potwierdzac  
codziennym z yciem. „Nie-
wprawnemu, początkującemu 
alpinis cie nie pomogą ani 
ksiąz ki, ani ogo lne wskazo wki. 
Musi miec  moz liwos c  
‘nas ladowania’ krok po kroku 
dos wiadczonego towarzysza, 
aby w ten sposo b nauczyc  się 
wspinaczki” – pisze Werner de 
Boor. Paweł wprawdzie nie 
pisze tutaj, jak rozumie owo 
„nas ladowanie Chrystusa”, ale 
wystarczające objas nienie 
znajdujemy w Lis cie do Fili-
pian: „Takiego bądz cie wzglę-
dem siebie usposobienia, jakie 
było w Chrystusie Jezusie, kto -
ry chociaz  był w postaci Boz ej, 
nie upierał się zachłannie przy 
tym, aby byc  ro wnym Bogu, 
lecz wyparł się samego siebie, 
przyjął postac  sługi i stał się 
podobny ludziom; a okazawszy 
się z postawy człowiekiem, 
uniz ył samego siebie i był po-
słuszny az  do s mierci, i to do 

s mierci krzyz owej” (Fil. 2:5nn). 
Chrystus jest tam ukazany jako 
wzo r pokory. „Nie chodzi o 
sztuczne nas ladowanie Jezusa 
– pisze de Boor – o 
‘dopasowanie się’ do Jego po-
szczego lnych wymagan  lub 
czyno w. Prowadziłoby to tylko 
do karykatury. Chodzi raczej o 
‘Chrystusowy sposo b mys le-
nia”, kto ry ‘mamy’ przez Ducha 
S więtego (jak czytalis my wcze-
s niej w rozdziale drugim, wier-
szu szesnastym naszego Listu), 
o sposo b mys lenia, kto ry nie 
pozwala ‘trzymac  się zachłan-
nie przy swoim’, lecz jest 
skłonny ‘wyrzec się samego 
siebie’ i ‘przyjąc  postac  niewol-
nika’, aby słuz yc  innym i po-
mo c im w drodze do zbawie-
nia.” Tak więc ‘nas ladowanie 
Chrystusa’ przejawia się w 
tym, o czym Apostoł Paweł pi-
sał juz  Koryntianom w rozdzia-
le czwartym, wiersze od dzie-
wiątego do trzynastego, w roz-
dziale o smym, wiersz trzyna-
sty, w rozdziale dziewiątym, 
wiersze od dziewiętnastego do 
dwudziestego drugiego.  

Wskazo wki dla zgromadzen  
liturgicznych rozpoczyna Apo-
stoł od pochwały dla adresa-
to w Listu: „A chwalę was, bra-
cia, za to, z e we wszystkim o 
mnie pamiętacie i z e trzymacie 

Od Genesis do Apokalipsy 



 14 

  

Informator parafialny, Nr 2 (167) 2016 

się pouczen , jakie wam przeka-
załem”. Chodzi tu zapewne o 
pouczenia ustne, dotyczące nie 
tylko nauki, a więc zasad wiary, 
ale takz e tradycji apostolskiej 
dotyczącej obowiązujących w 
społecznos ci chrzes cijan skiej 
zwyczajo w. Gdzie poznał tę 
tradycję sam Paweł? W Jerozo-
limie czy w Damaszku? To py-
tanie, kto re niejednokrotnie 
stawiają sobie uczeni biblis ci, 
najczęs ciej opowiadając się za 
tym ostatnim miastem, waz -
nym, jak wiemy, os rodkiem 
z ycia chrzes cijan skiego. Wyda-
je się jednak, z e Apostoł, obda-
rzony wyjątkową inteligencja i 
niezwykłą spostrzegawczos cią, 
dobrze poznał z ycie chrzes ci-
jan skie w obu tych miastach. 
Dobrze znał znaczenie tradycji 
i wiedział, jak niezbędnym dla 
z ycia wiary jest przyjmowanie i 
przekazywanie tradycji. Spra-
wa, o kto rej teraz będzie pisał, 
wiąz e się z tradycją, ale tez  po-
za tę tradycję wykracza.  

Problem dotyczy sposobu 
uczestniczenia niewiast w 
chrzes cijan skich naboz en -
stwach liturgicznych, dodajmy 
tu, niewiast zamęz nych. Na 
Wschodzie obowiązywał oby-
czaj nakrywania głowy przez 
niewiasty i dotyczyło to nie 
tylko kultu s wiątynnego, ale 

ro wniez  ukazywania się w 
miejscach publicznych. Ten 
sam obyczaj obowiązywał w 
judaizmie, przy czym był on 
respektowany w tak dalekim 
stopniu, z e wychodzenie nie-
wiasty z domu bez nakrycia 
głowy uwaz ano za jeden z po-
wodo w do rozwodu. Jes li cho-
dzi o Grecję czy Rzym, to juz  
Plutarch pisał, z e „Jest bardziej 
zgodne ze zwyczajami, aby ko-
biety ukazywały się publicznie 
z nakrytymi głowami, a męz -
czyz ni z głową odkrytą” (cyt. za 
ks. prof. E. Dąbrowskim). Przy-
pomnę na marginesie, z e Plu-
tarch był greckim pisarzem i 
filozofem moralistą, z yjącym w 
latach 50-125 naszej ery. Zo-
stało to przyjęte ro wniez  przez 
społecznos c  chrzes cijan ską, o 
czym s wiadczą słowa Pawła z 
wiersza szesnastego: „ale my 
takiego zwyczaju nie mamy, ani 
tez  zbory Boz e”. 

Ciekawe, z e swo j wywo d roz-
poczyna Apostoł od stwierdze-
nia w wierszu trzecim hierar-
chicznego porządku: Bo g – 
Chrystus – męz czyzna – nie-
wiasta. Uz yte tu słowo „głowa” 
ma zdecydowanie przenos ne 
znaczenie i oznacza zwierzch-
nictwo. W odniesieniu do nie-
wiast nakrycie głowy jest uzna-
niem tego zwierzchnictwa; nie-

Od Genesis do Apokalipsy 



  

Informator parafialny, Nr 2 (167) 2016  15 

okrywanie głowy podczas na-
boz en stwa jest znakiem han by. 

Odwołuje się tu Apostoł Paweł 
do opisu stworzenia męz czy-
zny i niewiasty w Biblii i sięga 
do Księgi Genesis, Pierwszej 
Księgi Mojz eszowej, wskazując, 
z e męz czyzna jest „obrazem i 
odbiciem chwały Boz ej” (w. 7), 
poniewaz  stworzony został 
bezpos rednio przez Boga, nie-
wiasta została natomiast stwo-
rzona ze względu na męz czy-
znę i tego następstwa i zalez no-
s ci nic nie moz e przekres lic  
(Gen. 1:26-28, 2:18-23). Pe-
wien problem sprawia stwier-
dzenie Apostoła, z e „dlatego 
kobieta powinna miec  na gło-
wie oznakę uległos ci ze wzglę-
du na anioło w” (w. 10). Trady-
cja chrzes cijan ska wskazuje tu, 
w oparciu o teksty biblijne, z e 
aniołowie Boz y obecni są wszę-
dzie tam, gdzie chwali się Boga, 
i czuwają nad włas ciwym prze-
biegiem naboz en stwa. Jes li 
więc uczestnicy naboz en stwa 
mogą byc  zgorszeni niewłas ci-
wym zachowaniem niewiast, to 
o ilez  bardziej aniołowie z bez-
pos redniego otoczenia Boga. W 
z ydowskiej egzegezie rabinac-
kiej, kto rą przypomina prof. 
William Barclay, znajdujemy 
następujący komentarz: „Bo g 
nie uformował niewiasty z gło-

wy Adama, aby nie stała się 
zbyt dumna; ani z oka, aby nie 
była poz ądliwa; nie z ucha, aby 
nie była zbyt ciekawa; nie z ust, 
aby nie była gadatliwa; nie z 
ręki, aby nie była chciwa; nie ze 
stopy, by nie chodziła na plotki; 
ale z z ebra, kto re zawsze jest 
ukryte i dlatego skromnos c  po-
winna byc  jej najbardziej wy-
ro z niającą się cechą”. W syna-
godze niewiasty nie uczestni-
czyły w naboz en stwie razem z 
męz czyznami, ale były całkowi-
cie od nich oddzielone, albo 
nawet umieszczano je w innej 
częs ci budynku.  

Mający zdecydowanie dyscypli-
narny charakter zalecenia Apo-
stoła przeznaczone były przede 
wszystkim dla zboru w Koryn-
cie i Kos cioła czaso w apostol-
skich. Jednakz e mają one ro w-
niez  znaczenie ponadczasowe. 
Jak pisze wspomniany wyz ej 
prof. Barclay, znajdujemy tu 
trzy wielkie, obowiązujące nas 
wszystkich prawdy. 

Po pierwsze: Zawsze lepiej jest 
byc  zbyt surowym niz  nadmier-
nie pobłaz liwym. Lepiej jest 
zrezygnowac  ze swoich upraw-
nien , jes li stanowią one zgor-
szenie dla innych, aniz eli upo-
rczywie się ich domagac . Zaw-
sze istnieje chęc  łamania usta-
lonych zasad, nalez y jednak 
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dobrze się zastanowic , jes li 
chcemy naruszyc  praktykowa-
ny porządek i sprzeciwic  się 
innym. Nie musimy byc  nie-
wolnikami zwyczajo w, ale pa-
miętajmy, z e zwyczaje nie po-
wstały same z siebie. 

Po drugie: Powiedziawszy o 
poddaniu niewiast, Apostoł 
zwraca uwagę na bezpos rednie 
partnerstwo niewiasty i męz -
czyzny. Jedno nie moz e z yc  bez 
drugiego. Poddanie nie istnieje 
dla samego poddania, lecz dla 
pełniejszej jednos ci i obfitszej 
wzajemnej miłos ci obu stron. 

Po trzecie: Omawiany przez 
nas fragment kon czy się skar-
ceniem przez Pawła tych, kto -
rzy bezpodstawnie upierają się 
przy swoich poglądach. W zbo-
rze nie ma miejsca na załatwia-
nie spornych spraw, a szcze-
go lnie spraw stawianych przez 
osoby skłonne do kło tni. 

 

„A dając to zalecenie, nie po-
chwalam, z e się schodzicie nie 
ku lepszemu, ale ku gorszemu. 
Słyszę bowiem najpierw, z e 
gdy się jako zbo r schodzicie, 
powstają między wami podzia-
ły; i po częs ci temu wierzę. 

Zresztą, muszą byc  nawet roz-
dwojenia między wami, aby 
wyszło na jaw, kto rzy ws ro d 
was są prawdziwymi chrzes ci-
janami. Wy tedy, gdy się scho-
dzicie w zborze, nie spoz ywa-
cie w sposo b nalez yty Wiecze-
rzy Pan skiej; 

 

Powiedzielis my juz , z e Paweł 
dobrze znał znaczenie tradycji 
i wiedział, jak niezbędnym dla 
z ycia wiary jest przyjmowanie 
i przekazywanie tradycji, oczy-
wis cie dobrej tradycji. W na-
wiązaniu do tej tradycji zajął 
się tez  sprawą sposobu uczest-
niczenia niewiast zamęz nych w 
chrzes cijan skich zebraniach o 
charakterze liturgicznym, od-
ro z niając wyraz nie nowo 
wprowadzane zwyczaje od 
zwyczaju uznawanego przez 
tradycję apostolską i respekto-
waną przez zbory Boz e.   

Kolejny temat, jaki porusza 
Paweł, dotyczy niewłas ciwego 
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przystępowania do Wieczerzy 
Pan skiej. Poznajemy przy oka-
zji zwyczaj, jaki praktykowany 
był w pierwotnym Kos ciele. 
Wieczerza Pan ska poprzedza-
na była tam agapą, wspo lnym 
posiłkiem, przygotowanym z 
potraw czy produkto w z ywno-
s ciowych, przynoszonym przez 
jej uczestniko w. Dopiero po 
spoz yciu takiego wspo lnego 
posiłku następowało łamanie 
chleba i dzielenie się nim, oraz 
spoz ywanie wina. W Kos ciele 
Wschodnim w pierwszych wie-
kach chrzes cijan stwa stosowa-
no praktykę odwrotną: naj-
pierw przystępowano do Wie-
czerzy Pan skiej (ze względu na 
obowiązujący tam post), a do-
piero następnie dzielono się 
zwykłym posiłkiem. Nie jest 
wykluczone, z e obyczaj spoz y-
wania wspo lnego posiłku, na-
zywanego agape albo ucztą 
miłos ci, co odbywało się w 
miejscu zgromadzen  liturgicz-
nych, nawiązywał do znanego 
w s wiecie hellen skim zwyczaju 
uczt s wiątynnych, organizowa-
nych przez religijne kolegia 
ro z nego typu. Znany biblista, 
ks. prof. dr Eugeniusz Dąbrow-
ski przypuszcza, z e włas nie w 
s wiecie hellen skim, a więc 
ro wniez  w Koryncie, nawiązy-
wanie do pewnych obyczajo w 
religijnych, z jednej strony 

wpłynęło na rozpowszechnia-
nie się agap w pierwotnym 
chrzes cijan stwie, miało tez  ne-
gatywne skutki w postaci infil-
tracji pewnych naduz yc , znaj-
dujących swe z ro dło włas nie w 
ucztach pogan skich. 

Agapy miały byc  ucztami 
wspo lnoty, tę wspo lnotę budo-
wac  i tę wspo lnotę przypomi-
nac . Niestety, w Koryncie, a 
zapewne i w innych kongrega-
cjach chrzes cijan skich, poja-
wiały się ro z nego rodzaju po-
działy, tworzyły się takie czy 
inne stronnictwa czy odłamy. 
O tych podziałach pisał Apo-
stoł w pierwszej częs ci swoje-
go Listu do Koryntian. Brak 
zgody pomiędzy Koryntianami 
widoczny był ro wniez  podczas 
zgromadzen  liturgicznych, 
gdzie kaz da frakcja organizo-
wała agapę dla swych zwolen-
niko w. Deptano ideę brater-
skiej ro wnos ci zwracając tez  
uwagę na wyraz nie istniejące 
ro z nice społeczne i majątkowe. 
O tym, z e w zborach chrzes ci-
jan skich pierwotnego chrzes ci-
jan stwa, przynajmniej niekto -
rych, moz na było dostrzec ta-
kie podziały, s wiadczy chociaz -
by List S w. Jakuba, gdzie znaj-
dujemy takie słowa: „Bracia 
moi, nie czyn cie ro z nicy mię-
dzy osobami przy wyznawaniu 
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wiary w Jezusa Chrystusa, na-
szego Pana chwały. Bo gdyby 
na wasze zgromadzenie przy-
szedł człowiek ze złotymi pier-
s cieniami na palcach i we 
wspaniałej szacie, a przyszedł-
by tez  ubogi w nędznej szacie, 
a wy zwro cilibys cie oczy na 
tego, kto ry nosi wspaniałą sza-
tę i powiedzielibys cie: Ty 
usiądz  tu wygodnie, a ubogie-
mu powiedzielibys cie: Ty stan  
sobie tam lub usiądz  u podno z -
ka mego, to czyz  nie uczynili-
s cie ro z nicy między sobą i nie 
stalis cie się sędziami, kto rzy 
fałszywie rozumują? (…) …Jes li 
czynicie ro z nicę między osoba-
mi, popełniacie grzech (…) 
(Jak. 2:1-4.9). 

Apostoł Paweł zdecydowanie 
potępia wszelkie podziały, po-
jawiające się w obrębie spo-
łecznos ci chrzes cijan skiej. Po-
działy uwaz a zresztą za do-
s wiadczenie, pro bę, pokazują-
cą, kto jest prawdziwym chrze-
s cijaninem (w. 19). Ciekawą 
uwagę w związku z tą sprawą 
czyni William Barclay: 
„Pierwszy Kos cio ł był jedynym 
miejscem w całym staroz yt-
nym s wiecie, gdzie zanikały 
wszelkie bariery dzielące ludzi 
między sobą. Staroz ytny s wiat 
był s wiatem podzielonym; 
składał się on z wolnych i nie-

wolniko w, z Greko w i barba-
rzyn co w – kto rzy nie rozma-
wiali po grecku, z Z ydo w i po-
gan, z obywateli rzymskich i 
ludzi stojących poza prawem, z 
ludzi wykształconych i niewy-
kształconych. Zbo r był jedy-
nym miejscem, gdzie wszyscy 
się spotykali. Wielki historyk 
Kos cioła tak pisał o tych pierw-
szych zborach chrzes cijan -
skich: ‘W ramach własnych 
moz liwos ci niemal rozwiązały 
one problem społeczny, kto ry 
sprawiał Rzymowi wiele kło-
poto w i do dzis  istnieje w Eu-
ropie. Podniosły one rangę nie-
wiasty, przywro ciły dostojen -
stwo pracy, zlikwidowały 
skrajną nędzę i zneutralizowa-
ły z ądło niewolnictwa. Tajem-
nica tej rewolucji polegała na 
zapomnieniu o egoizmie i kla-
sowos ci w czasie Wieczerzy 
Pan skiej, a nową podstawę z y-
cia społecznego znaleziono we 
wzajemnej miłos ci tych, za kto -
rych Chrystus umarł’. Zbo r, w 
kto rym nadal istnieje podział 
społeczny, nie nalez y do praw-
dziwego Kos cioła. Prawdzi-
wym Kos ciołem jest zgroma-
dzenie męz czyzn i niewiast 
z yjących w społecznos ci ze so-
bą, poniewaz  wszyscy oni są 
zjednoczeni Chrystusem. (…) 
Zbo r nie jest prawdziwym Ko-
s ciołem, jez eli zapomina o po-
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trzebie wzajemnego dzielenia 
się dobrami materialnymi. (…) 

 

W Koryncie nie działo się do-
brze. Nie dostrzegano tu bliz -
niego, dbając przede wszyst-
kim o siebie i własne przywile-
je. Zapominano, z e członkowie 
istniejącego tam „zboru Boz e-
go” są ze sobą związani, a więc 
nie powinno dochodzic  do sy-
tuacji, gdzie jedni głodują, a 
drudzy z yją w przesycie. Co 
więcej, jak pisze Paweł, ponie-
wierano tymi, kto rzy nic nie 
mają. Agapa, uczta miłos ci, sta-

wała się w gruncie rzeczy ob-
razem tego wszystkiego, co juz  
wczes niej Apostoł krytykował i 
potępił.  

Czy te problemy, kto re istniały 
w Kos ciele chrzes cijan skim 
pierwszego wieku, są tylko hi-
storią? Czy słowa apostolskie, 
skierowane do Koryntian, są 
jedynie smutnym wspomnie-
niem przeszłos ci? Czy z yjący 
dzisiaj chrzes cijanie wyzbyli 
się tendencji do dzielenia się 
na „lepszych” i „gorszych”, ro z -
nicowania ludzi ze względu na 
ich majątek czy pochodzenie 
społeczne? Czy nowotestamen-
towy obraz zboru korynckiego 
nie jest przypadkiem zwiercia-
dłem, w kto rym sami powinni-
s my się przejrzec ? 

Od Genesis do Apokalipsy 

DANE STATYSTYCZNE  ZA ROK 2015 

 Liczba parafian: 

                  - na początku 2015 -  225 oso b, na koniec  2015 -  220 oso b                     

        (Sł. PL –131; Sł. D - 50; Lę– 23; Gł - 7;  Ga - 9) 

 Liczba chrzto w - 3 

 Liczba wystąpien  z Kos cioła - 1 

 Liczba zgono w parafian - 6 

 Liczba pogrzebo w - 8 (w  tym 2 spoza Parafii) 

 Liczba s lubo w - 2  

 Liczba dzieci (0-18) - 36 

 S rednia wieku parafian: 

Słupsk PL - 43 lata; Słupsk D - 70 lat; Lębork - 53 lata 

Gło wczyce - 77 lat; Gardna Wlk. - 71 lata 
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Nowy biskup  
Diecezji Cieszyńskiej 
6 stycznia w dniu S więta Epifa-
nii w Kos ciele Jezusowym w 
Cieszynie odbyła się uroczy-
stos c  konsekracji i wprowa-
dzenia w urząd Biskupa diece-
zji  cieszyn skiej ks. dra Adriana 

Korczago. Obecny na uroczy-
stos ci był proboszcz naszej 
Parafii ks. Wojciech Froehlich. 

Nasi w finale! 

9 stycznia 2016 r. we wszyst-
kich diecezjach odbył się die-
cezjalny etap  9. edycji Ogo lno-
polskiego Konkursu Biblijnego 
„Sola Scriptura” 2015/2016, 
kto rego organizatorem, jak co 
roku jest Wydawnictwo Augu-
stana. Naszą parafię w tym 
konkursie reprezentowało pię-
cioro  ucznio w -  ze szkoły 
podstawowej Milena Sieklicka 
i a w grupie szko ł ponadgim-
nazjalnych Dorota Sieklicka, 
Aleksandra Łojewska, Przemy-
sław Krupa i Adam Parol, Kin-

ga Rosiak, kto ra 
zakwalifikowała 
się ro wniez  do 
kolejnego etapu 
nie wzięła 
udziału z powo-
du choroby. Po 
ogłoszeniu wy-
niko w okazało 
się, z e z całej 
piątki do etapu 
ogo lnopolskiego 
zakwalifikowali 

O tym, co za nami 

O tym, co za nami 
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się Dorota Sieklicka i Adam 
Parol.   Gratulujemy udziału w 
konkursie i z yczymy Boz ego 
błogosławien stwa! 
Konkursowe zmagania na eta-
pie diecezjalnym odbyły się w 
Bydgoszczy. Uczniowie klas I-
III SP przygotowali prace pla-
styczne (malowane plasteliną)  
a ich tematem były przypowie-
s ci i uzdrowienia  w Ewangelii  
Łukasza.  

TVP 2 o Reformacji  
na Pomorzu 
18 stycznia w Słupsku gos ciła 
ekipa telewizyjnej Dwo jki, kto -
ra na zlecenie Programu Eku-
menicznego TVP nagrywała 
materiał do programu o Refor-
macji na Pomorzu. Zdjęcia były 
kręcone w naszym kos ciele, 
gdzie proboszcz opowiadał o 

jego historii, ale takz e w Mu-
zeum, gdzie eksponowana jest 
wystawa Sola Scriptura. Ekipa 
z redaktorem Radomirem Wi-
tem udała się po z niej do Kosza-
lina i Trzebiatowa, gdzie w 
1534 roku Pomorze przyjęło 
luteranizm. Program będzie 
emitowany 9 lutego o 6.35 
(rano!) w TVP2 a powtórzo-
ny w TV Polonia 10 lutego o 
7.00. Zachęcamy do obejrzenia 
mimo tak wczesnych po r emi-
sji :)  
 
Święto Jordanu 
Tradycyjnie, moz na powie-
dziec , jak co roku 19 stycznia 
nasi bracia prawosławni 
(siostry takz e) obchodzą s wię-
to Chrztu Pan skiego, zwanego 
potocznie s więtem Jordanu. 
Tradycyjnie tez  jestes my za-

praszani na tę uroczystos c  
w ramach Tygodnia Mo-
dlitw o Jednos c  Chrzes cijan. 
To naboz en stwo jest okazją 
do spotkania ale takz e zło-
z enia s wiadectwa jednos ci 
w modlitwie i wspo lnocie 
mimo istniejących pomię-
dzy chrzes cijan skimi ko-
s ciołami ro z nic teologicz-
nych i dogmatycznych. Za-
chęcamy na przyszłos c , do 
udziału w tym naboz en -
stwie, kto re odbiega formą 

O tym, co za nami 
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od naszych naboz en stw nie-
dzielnych, ale z pewnos cią 

warte jest poznania i dos wiad-
czenia specyficznej wschodniej 
poboz nos ci.  
   
Ekumenicznie  
u metodystów 
Kolejne ekumeniczne naboz en -
stwo miało miejsce w niedzielę 
24 stycznia o godz. 16.00 w 
Kos ciele Ewangelicko Metody-
stycznym  w Słupsku. W liturgii 
uczestniczyło liczne grono du-
chownych oraz niewielka gru-
pa wiernych. Kazanie na tym 
naboz en stwie wygłosił ojciec 
Janusz Jędryszek franciszkanin 

z klasztoru na s więtej Go rze 
Polanowskiej.  

 
Zgromadzenie  
parafialne 
Zgodnie z obowiązują-
cym prawem kos ciel-
nym na początki roku  
w parafiach muszą od-
byc  się Zgromadzenia 
Parafialne, kto re w for-
mie uchwały zatwier-
dzają sprawozdanie 
finansowe za rok po-

przedni oraz preliminarz bu-
dz etowy na kolejny rok. Takie 
Zgromadzenie odbyło się w 
naszej Parafii w niedzielę 31 
stycznia po naboz en stwie. W 
sobotę, 30 stycznia kontroli 
dokonała Komisja Rewizyjna 
Parafii.  
W tym roku odbędzie się jesz-
cze jedno Zgromadzenie Para-
fialne, tym razem jesienią, a 
dokona ono wyboru przedsta-
wicieli do Rady Parafialnej, do 
Synodu Diecezjalnego i do Ko-
misji Rewizyjnej.  
 

O tym, co za nami 
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Wizytacja  
rady diecezjalnej 

3 lutego (s roda) w naszej Para-
fii gos cili biskup Diecezji Po-
morsko Wielkopolskiej ks. 
prof. Marcin Hintz oraz Radca 
Diecezji ks. Janusz Staszczak z 
Koszalina. Najpierw księz a w 
naszym domu Parafialnym 
przy ul Traugutta 16 odbyli 
posiedzenie Rady Diecezjalnej, 
a od 16 odbywała się wizytacja 
Parafii, co nalez y do kompeten-
cji i obowiązko w biskupa die-
cezji. Po wizytacji Biskup prze-
wodniczył posiedzeniu Rady 
Parafialnej, podczas kto rego 
omo wił przebieg wizytacji. Wi-
zytatorzy nie mieli z adnych 
zastrzez en  do prowadzenia 
Parafii i zarządzania nią przez 
proboszcza i Redę Parafialną.  
Zgodnie z przepisami prawa   
kos cielnego wizytacje biskupa 
powinny odbywac  się w kaz dej 
parafii co najmniej raz na 5 lat.  

 
 

Z karty żałobnej 
20 stycznia w wieku 93 lat 
zmarła s p. Katarzyna Mostowa. 
Jej pogrzeb odbył się w Słup-
sku 22 stycznia. 
 
2 lutego w wieku 84 lat zmarła 
s p. Leoni Ida Grunwald. Po-
grzeb odbył się w Gardnie 
Wielkiej na miejscowym cmen-
tarzu. 
Obie zasmucone rodziny chce-
my nosic  w naszych modli-
twach. 

O tym, co za nami 
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ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  
SKŁADKI KOŚCIELNEJ  

 
 

Składkę moz na opłacac  po naboz en stwie lub przelewac  na konto parafial-
ne z dopiskiem darowizna - składka kos cielna (pozwoli to na odliczenie 
wpłaconej kwoty od podatku):  

14 1500 1692 1216 9004 6889 0000 
 

Dla innych darowizn obowiązuje to samo konto. Poniz ej przedstawiamy wy-
ciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kos ciel-
nych. Jednoczes nie przypominamy, z e pełnoprawny udział np. w wyborach 
do rady parafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzen  
parafialnych mają osoby, kto re znajdują się na lis cie parafialnej, czyli są 
członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się ro wniez  opła-
cenie składki kos cielnej.  
 
Zachęcamy pan stwa do cyklicznych wpłat, kto re moz na realizowac  np. 
przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną nalez nos c  
na 12 mniejszych kwot. (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie 
wynosi 2400 netto, to roczna składka kos cielna wynosi 288 zł. Kwotę 
dzielimy przez 12, co daje nam miesięcznie 24 zł. W swoim banku doko-
nujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty w wysokos ci 24 zł na kon-
to bankowe parafii).  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej - ZASADY OGÓLNE 
§ 7 

1. Kaz dy członek Parafii, kto ry został konfirmowany i ukon czył 18 
lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te 
powinny wynosic  co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna moz e zwolnic  od 
tego obowiązku pojedynczych parafian bądz  tez  okres lone grupy 
społeczne np. ucznio w, studento w, bezrobotnych, czy tez  rodziny 
przez ywające okresowe trudnos ci finansowe. W uchwale dotyczącej 
zwolnienia powinien byc  okres lony czas trwania tego zwolnienia. 

Ogłoszenia 



  

Informator parafialny, Nr 2 (167) 2016  25 

Przykładowe kwoty składki parafialnej w zależności od dochodu 

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 

nr KRS nazwa działalność 

001366 Ewangelickie Towarzystwo  Edukacyjne  edukacja 

225011 Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelic-

ko-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  
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PLAN NABOŻEŃSTW 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK GŁÓWCZYCE GARDNA 

7.02 
Niedziela  

Przedpostna 

9.30 
 

10.30  12.30 W GARDNIE 

14.02 
Niedz. Pasyjna 
Niedz. Diakonii 

 10.30 
 

8.30 
 

  

21.02 
2. Niedziela 

Pasyjna 
 10.30    

28.02 
3. Niedziela 

Pasyjna 
 10.30 8.30   

06.03 
4. Niedziela 

Pasyjna 
9.30 10.30  12.30 W GARDNIE 

13.03 
5. Niedziela 

Pasyjna 
 10.30 8.30   

Herbatka Parafialna Komunia Święta Szkółka Niedzielna 

DATA GODZ. WYDARZENIE MIEJSCE 

06.02. 16.00 Spotkanie biblijne Sala parafialna 

09.02 6.35 Reformacja na Pomorzu  TVP2 

10.02 7.00 Reformacja na Pomorzu TV Polonia 

13.02 16.00 Spotkanie biblijne Sala parafialna 

15-28.02  Ferie zimowe  

4-5.03  Synod Diecezjalny Warcino 

12.03 10.00 Ogólnopolski etap Sola Scriptura Bielsko-Biała 

PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC  


