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Jezus mówi: Jak mnie umiło-
wał Ojciec, tak i Ja was umi-
łowałem, trwajcie w miłości 
mojej.  

J 15,9 

Drodzy Parafianie! 

 Wokoło coraz więcej 
oznak zbliz ającej się wiosny. 
Na polach widziałem juz  z ura-
wie, niebawem powinny poja-
wic  się bociany. W ogro dku 
zakwitły juz  pierwsze przebi-
s niegi. W ostatni weekend mar-
ca, w tym  roku wypada to w 
Wielkanoc, przestawimy zegar-
ki i zmienimy czas na letni. Te 
wszystkie oznaki zbliz ających 
się dłuz szych i cieplejszych dni 
wypełniają mnie optymizmem i 
dodają chęci do z ycia i do dzia-
łania.   

Niebawem rozpocznie się 
pełen refleksji Wielki Tydzien  a 
po nim radosne Ś więta Zmar-
twychwstania Pan skiego. Ten 

wyjątkowy okres roku kos ciel-
nego pozwala nam w szczego l-
ny sposo b dos wiadczac  Boz ej 
miłos ci. Z jednej strony do z y-
cia budzi się przyroda po zimo-
wym letargu, z drugiej Bo g od-
krywa przed nami nową rze-
czywistos c  jaką daje nam w 
Jezusie Chrystusie i w tak s cis le 
związanym z Nim krzyz em i 
pustym grobem.  

Te dowody Boz ej  miłos ci 
do człowieka są dla mojej du-
szy jak wiosna dla mojego ciała 
i umysłu. Kiedy spoglądam w 
stronę Golgoty a po z niej  na 
otwarty gro b Jezusa, wo wczas 
dochodzę do przekonania, z e 
Boz a miłos c  naprawdę nie zna 
granic skoro Bo g kocha mnie 
takiego jakim jestem. Amen. 

Z z yczeniami Błogosławio-
nych Ś wiąt! 

Wasz Duszpasterz  

z Rodziną 

Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

W Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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Na zajęciach z historii staroz ytnej nauczyciel nawiązuje 

do dawnych zwyczajo w patriarcho w. Wyjas nia czym jest 

poligamia i monogamia. Na kolejnych zajęciach pyta 

ucznio w co zapamiętali z poprzedniej lekcji. Marcin wy-

jas nia: „Patriarchowie mieli wiele z on, to nazywa się po-

ligamia, chrzes cijanie mają tylko jedną z onę, to nazywa 

się monotonia.” 

 

 

Przychodzi starszy pan do seminarium duchownego i 

prosi o przyjęcie. Rektor seminarium tłumaczy mu: 

Trzeba było przyjść jakieś 25 lat temu. Teraz jest Pan za 

stary, żeby zostać księdzem. Na co starszy pan odpowia-

da: No tak, ale przeciez  od czasu do czasu potrzebujecie 

jakichś kardynałów. 

 

 

Dwaj profesorowie teologii spotykają się na konferencji. 

Jeden mo wi: Wydaje mi się Pan dziwnie znajomy, moz e 

być, że Pańską twarz już gdzieś widziałem? Nie sądzę - 

odpowiada drugi z us miechem - Zawsze noszę ją w tym 

samym miejscu. 

 

 

Śiostra Amelia pyta szyderczo siostrę Ritę: Matka Prze-

łożona otrzymała przepisane okłady z błota. Myślisz, że 

stała się przez to ładniejsza? Na początku tak - odpowia-

da wspo łsiostra - ale w kon cu błoto opadło. 

Zeb
rał i o

p
raco

w
ał: xw

f  

Humor z Befką 
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Opracowała: Lucyna Bujok 
 

Przeczytaj (sam lub poproś o pomoc kogoś starszego) Przypowieść o miłosier-
nym Samarytaninie, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10, 
wersety od 29-37. Zastanów się, w jaki sposób Ty możesz być „bliźnim” w 
stosunku do osób, które Cię otaczają. Jak możesz służyć im pomocą, pokazywać, 
że ich kochasz? Pamiętaj, że Bóg chce, żebyśmy kochali innych tak mocno jak 
siebie! 

Rozwiąż krzyżówkę: 

Kącik dla dzieci 

1. Ktoś, kto pomaga komuś 
innemu w różnych pracach. 

2. Miasto, z którego Samary-
tanin jechał do Jerycha. 

3. Napadli i pobili  człowieka. 

4. Osoba, która przeszła obok 
pobitego i nie pomogła mu. 

5. Zwierzę, o którym mowa w 
opowiadaniu o miłosier-
nym Samarytaninie. 

6. Płyn, którym Samarytanin 
opatrzył rany pobitego. 

7. Samarytanin dał je gospo-
darzowi gospody. 

8. Postawa wobec drugiego 
człowieka, o jakiej mówi 
Jezus w  o Samarytaninie. 

9. Symbol miłości lub najważ-
niejsza część ciała człowie-
ka, dzięki której żyjemy. 

10. Kto jest głównym bohate-
rem opowiadania? 
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Opracowała: Lucyna Bujok 
 

Kącik dla dzieci 

Pokoloruj pola odpowiednimi kolorami. 
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Zostawiając ból na Krzyżu 
 
Przepraszam, Panie, że nie umiem czasem zawierzyć tak zupełnie 
wszystkiego Tobie 
Przepraszam za żal, którego nie umiem się pozbyć 
Za smutek, który tak skrzętnie wewnątrz siebie zamykam 
Przepraszam za wytrwale pielęgnowany ból 
Którego z jednej strony bardzo pragnę się pozbyć  
A z drugiej… chcę go w sobie zostawić 
By stojąc przed Tobą szeptać: nie radzę sobie! 
I upajać się swoim bólem na przekór zdrowemu rozsądkowi 
Ale przede wszystkim nie traktując Ciebie, Boże, poważnie 
Bo tym, co robię, wyrażam bardzo proste zdanie: 
Nie poradzisz sobie z tym! 
Jakoś to zniosę i będąc twarda wytrwam! 
 
Boże, przepraszam za moje lekceważenie Ciebie moim myśleniem… 
Przepraszam za to, że w tych momentach pokazuję  
Że tak naprawdę Tobie nie ufam 
Że tak naprawdę w ogóle nie potrzebna mi była  
Twoja ofiara za mój grzech 
Za moje nie przepojone Tobą życie 
Za mnie, którą jesteś w stanie wyratować z trudności, przeciwności 
I wszystkich tych sytuacji, w których chcę być Twoim świadectwem 
I mówić, pokazywać, że chcę żyć już czysta, już Twoja 
A spotykam się potem z niezrozumieniem, bólem, zranieniem 
Które, z mojego punktu widzenia, przekracza moje możliwości… 
 
A przecież tak nie jest! 
Przecież Ty umarłeś dla mnie 
By zabrać moje zło raz na zawsze 
I pomóc mi żyć zupełnie w Tobie 
Niezależnie, czy dla kogoś będę śmieszna 
Czy nazbyt dziecinna… 
I obiecałeś, że nie dasz bólu większego 
Niż ten, który umiem znieść. 
A kto zna mnie lepiej, niż Ty, Tatusiu! 

Ju
styn

a M
in

kin
a

 

Poezja 
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Poezja 

 
Proszę pozwól mi teraz wejść w Twoje ramiona w milczeniu 
I zostawić łzy, nad którymi nie jestem w stanie zapanować 
I których tak często się wstydzę.. 
I swoje zranione uczucia, mój smutek, mój żal. 
Zostawić za sobą raz na zawsze… 
Chyba, że Ty, który znasz mnie lepiej niż ja sama 
Wiesz, że to może się do czegoś przydać 
W czymś pomóc… kogoś zrozumieć… 
 
Ale nie pozwól mi żyć w samoudręczeniu… 
Chcę je Tobie oddać…  
By być taką, jaką Ty mnie chcesz widzieć.  
 
Panie, przepraszam, że często swoim użalaniem się 
Przechodzę mimo Twego krzyża, jakby tam nic nie stało się dla mnie 
Pozwól mi w każdej sytuacji być Twoim świadkiem 
I nie gromadzić zranień, ale zostawiać je na Twoim krzyżu.                                                                   
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Rozważania 

Takiego bądźcie względem 

siebie usposobienia, jakie 

było w Chrystusie Jezusie, 

który chociaż był w postaci 

Bożej, nie upierał się 

zachłannie przy tym, aby być 

równym Bogu, lecz wyparł się 

samego siebie, przyjął postać 

sługi i stał się podobny 

ludziom; a okazawszy się z 

postawy człowiekiem, uniżył 

samego siebie i był posłuszny 

aż do śmierci i to do śmierci 

krzyżowej. 

Flp 2,5-8 

Wezwanie do…? 

Apel zawarty w przytoczonych 

słowach apostoła Pawła jest 

łatwy do odczytania. Moja po-

stawa względem drugiego czło-

wieka powinna byc  taka jak po-

stawa Chrystusa. O jakiej posta-

wie mowa? Jezus był Bogiem. 

Nazwijmy roboczo ten stan 

„punktem A”. Następnie stał się 

człowiekiem i był posłuszny 

Ojcu az  do s mierci. Ten stan 

nazwijmy z kolei „punktem B”. 

Jako ten, kto ry ufa Bogu, powi-

nienem nas ladowac  Zbawiciela. 

To oznacza podro z  z „punktu A” 

do „punktu B”. Jak moz e wyglą-

dac  taka podro z  w praktyce? 

Mój punkt „A” 

Po pierwsze muszę us wiadomic  

sobie, co jest moim „punktem 

A”. Kim jestem? Jaka jest moja 

wartos c ? Za jakiego człowieka 

się uwaz am? Jak traktuję in-

nych? Czy inni ludzie są dla 

mnie waz ni? (takz e ci spoza 

rodziny?) Jakie zadanie mam do 

zrealizowania? Co jest moim 

Niedziela  
Palmowa 

Ks. Tymoteusz Bujok 
Wikariusz Parafii E-A  

w Gliwicach i Pyskowicach 
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Rozważania 

powołaniem? Bez s wiadomo-

s ci swojej wartos ci i bez prze-

konania o tym, kim jestem 

wspomniana podro z  okaz e się 

niemoz liwa. Jes li jednak wiem, 

co jest moim punktem wyjs cia 

mogę wyruszyc  w kierunku 

„punktu B”. 

Przejście z punktu „A” do „B” 

Podro z /słuz bę Jezusa moz na 

trafnie okres lic  jednym sło-

wem - „uniz enie”. Na ogo ł uni-

z enie kojarzy się negatywnie. 

Niekiedy bywa pojmowane 

jako wymuszone pomniejsza-

nie własnej wartos ci i kompe-

tencji oraz podporządkowy-

wanie się drugiemu człowie-

kowi. Tymczasem grecki cza-

sownik tapeino wskazuje, z e 

uniz enie ma miejsce wtedy, 

kiedy człowiek w pełni polega 

na Bogu (jest Mu posłuszny) i 

odrzuca poleganie na sobie. 

Jezus uniz ył siebie, to znaczy 

podporządkował się całkowi-

cie Ojcu, nie człowiekowi. Po-

niewaz  jednak wolą Ojca było 

okazac  ludziom miłos c  i zba-

wic  ich, Jezus uznał to zadanie 

za priorytetowe. Porzucił po-

stac  Boga, słuz ył ludziom i po-

traktował ich z ycie za cenniej-

sze od swojego. W ten sposo b 

dotarł do „punktu B”… 

Mój punkt „B” 

Pytanie o „punkt B” to pytanie 

o moment, do kto rego jestem 

w stanie byc  posłuszny/

podporządkowany Bogu. I nie 

chodzi tutaj o moment w cza-

sie, konkretny rok z ycia, czy 

dzien  w kalendarzu. Chodzi 

raczej o to, do jakiego stopnia 

mogę zdobyc  się na posłuszen -

stwo. Jakie są granice Twojego 

posłuszen stwa? Czy są jakies  

sfery Twojego z ycia, w kto rych 

mo wisz: „Panie Boz e, tutaj juz  

wymagasz zbyt wiele, juz  nie 

jestem w stanie byc  Ci posłusz-

nym, rezygnuję. Od teraz za-

czynam polegac  tylko na sobie. 

Podporządkowuję moje z ycie 

własnym planom i pragnie-

niom”?  Jezus był posłuszny az  

do s mierci, a to znaczy, z e 

granica posłuszen stwa lez ała 

poza Jego z yciem. Innymi 

słowy całe z ycie 

podporządkował Bogu i był 

Mu posłuszny. Czy jestes my w 

stanie byc  względem siebie 

takiego włas nie usposobienia? 
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Rozważania 

Łaska wam  i pokój. 

Albowiem ja przejąłem od 
Pana to, co wam przekaza-
łem, że Pan Jezus tej nocy, 
której był wydany, wziął 
chleb, a podziękowawszy, 
złamał i rzekł: Bierzcie, jedz-
cie, to jest ciało moje za was 
wydane; to czyńcie na pa-
miątkę moją. Podobnie i kie-
lich po wieczerzy, mówiąc: 
Ten kielich to nowe przy-
mierze we krwi mojej; to 
czyńcie, ilekroć pić będzie-
cie, na pamiątkę moją. Albo-
wiem, ilekroć ten chleb jecie, 
a z kielicha tego pijecie, 
śmierć Pańską zwiastujecie, 
aż przyjdzie. 

1 Kor 11, 23-26 

Słowo i gest 

Wielki Czwartek. Jezus po raz 
ostatni przed swoją s miercią 
jest ze swoimi uczniami. Zasia-

dają do wieczerzy. Łączy ich 
wspo lnota stołu. Wyjątkowos c  
tej chwili nie polega jedynie na 
tym, z e jest to ostatni wspo lny 
posiłek, ale na ustanowionym 
przez Jezusa sakramencie. 
Wielki Czwartek upamiętnia 
ustanowienie Śakramentu Oł-
tarza.  

Jes li istota Wielkiego Czwartku 
tkwi w gestach i słowach Jezu-
sa, to jak zwiastowac  w Wielki 
Czwartek? Co mo wic , aby nie 

Wielki  
Czwartek 

Ks. Bogusław Cichy 
Proboszcz Parafii E-A w Chorzowie 
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Rozważania 

zaciemnic  i nie zafałszowac  
sło w  Jezusa? Co zrobic , aby 
nie przegadac  sakramentu? 
Czy nie powinnis my raczej 
poprzestac  na jego sprawowa-
niu z rozkazu Chrystusa i 
uczestnictwie w dziękczynnej 
uczcie ze swoim Zbawicielem? 
Czy słowo mo wione, zwiasto-
wane nie powinno zostac  dzi-
siaj, w Wielki Czwartek, zastą-
pione słowem widzialnym, 
jakim jest włas nie sakrament? 
„To czyn cie na pamiątkę moją” 
– mo wi Jezus.  

Mamy ten sakrament sprawo-
wac  i do niego przystępowac . 
Najwaz niejsze jest bowiem 
nasze w nim uczestnictwo. 
Najwaz niejsze jest, abys my 
przyjmowali z dziękczynie-
niem dary ciała i krwi Pan -
skiej. Dzisiejsze s więto przy-
pomina nam, z e ciało Chrystu-
sa za nas się daje i za nas wy-
lewa się krew Pana na odpusz-
czenie grzecho w, z e to dla nas 
dzieje się zbawcza rzeczywi-
stos c . Dzisiejsze s więto przy-
pomina nam, z e nie powinni-
s my opowiadac  o sakramen-
cie, ale czerpac  z niego posile-
nie dla naszej wiary. Nie po-
winnis my skupiac  się na jego 
zrozumieniu, ale powinnis my 
poddac  się jego zbawczemu 
działaniu. 

Dzisiejsze s więto jest dla nas 
napomnieniem, abys my jak 
najczęs ciej przystępowali do 
Śtołu Pan skiego, bo sam Chry-
stus mo wi do nas i zachęca: 
„Bierzcie, jedzcie, to jest ciało 
moje za was wydane. Bierzcie 
i pijcie z niego wszyscy. Ten 
kielich to nowe przymierze we 
krwi mojej”.  

Więcej, sam Chrystus nam 
usługuje. To w Śakramencie 
Ołtarza mamy moz liwos c  naj-
bliz szej, najbardziej intymnej 
społecznos ci z naszym Zbawi-
cielem. To w Śakramencie Oł-
tarza Bo g zawiera z nami 
przymierze. Jest to przymierze 
krwi i ciała, a więc przymierze 
jednos ci i uczestnictwa w 
dziękczynnej uczcie zbawio-
nych.  

Przymierze i testament 

Bo g dopuszcza nas do siebie, 
bo oczyszczeni jestes my krwią 
Baranka. To w Wieczerniku 
rozpoczynają się wydarzenia, 
kto re swoje apogeum osiągają 
na Golgocie. Podczas ostatniej 
wieczerzy Jezus wskazuje 
zdrajcę. Judasz opuszcza spo-
łecznos c  stołu, aby dobic  targu 
z arcykapłanami i uczonymi w 
Pis mie. Po wieczerzy Jezus 
modli się w Ogrodzie Getse-
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Rozważania 

mane, gdzie zostaje aresztowa-
ny i opuszczony przez 
ucznio w. Od ostatniej wiecze-
rzy do s mierci Jezusa na krzy-
z u dzieli nas jedynie kilkana-
s cie godzin. Dlatego apostoł 
Paweł pisze: „Ilekroc  ten chleb 
jecie, a z kielicha tego pijecie, 
s mierc  Pan ską zwiastujecie, az  
przyjdzie”.  Jez eli nie us wiada-
miamy sobie związku, jaki ist-
nieje pomiędzy sakramentem 
ołtarza, a męką i krzyz ową 
s miercią Jezusa, wtedy spoz y-
wamy niegodnie. Innymi sło-
wy – jez eli nie wierzymy, z e za 
nas ciało się daje i za nas wyle-
wa się krew na odpuszczenie 
grzecho w, nie jestes my nalez y-
cie przygotowani. 

„To czyn cie na pamiątkę mo-
ją”. W ustanowieniu sakra-
mentu Ołtarza zawiązane zo-
staje nowe przymierze Boga z 
człowiekiem. Jest ono przypie-
czętowane krwią Chrystusa. 
To przymierze jest nieroze-
rwalne. W Eucharystii czło-
wiek jednoczy się z Chrystu-

sem, a Chrystus z człowiekiem: 
„Kto spoz ywa ciało moje i pije 
krew moją, mieszka we mnie, a 
ja w nim” (J 6,56).  

„I stworzył Bo g człowieka na 
obraz swo j” (1 Mz  1,27). Bo g 
jednocząc się w sakramencie z 
człowiekiem odradza nas, 
oczyszcza, stwarza na nowo. 
Dzieje się tak dlatego, z e w sło-
wach ustanowienia przyobie-
cane nam zostaje odpuszcze-
nie grzecho w, z ycie i zbawie-
nie. A więc nie ma juz  tego, co 
stare i grzeszne.  

Śłowa ustanowienia są ro w-
niez  testamentem, wolą nasze-
go Zbawiciela, kto rą wypełniac  
mamy po wszystkie czasy. Po 
co nakrywac  do stołu, skoro 
nikt nie jest głodny? Po co 
sprawowac  sakrament, skoro 
nikt nie pragnie przymierza z 
Bogiem? Dlatego nie pogar-
dzajmy Boz ym przymierzem i 
nie odrzucajmy go, ale z wiarą 
przystępujmy do Śtołu Pan -
skiego, bo wszystko juz  goto-
we. Amen. 
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2 Kor 5, 14b-17 

 

Umiłowani w Chrystusie! 

Wielki Piątek wbija się w nasze 
beztroskie, duchowe z ycie jak 
ciern . Jest to dla nas z jednej 
strony czas smutku i z ałoby 
związanej ze s miercią Jezusa 
Chrystusa, a z drugiej strony 
czas najbardziej wyrazistego 

s wiadectwa miłos ci Boga do 
człowieka. W Wielkim Piątku 
nie chodzi o sensację. Wielki 
Piątek powinien byc  dniem 
wyjątkowej ciszy i milczenia, 
dniem refleksji związanej z tą 
jednorazową, doskonałą i nie-
dającą się zmierzyc  ofiarą Bo-
z ego Śyna na wzgo rzu, poza 
murami miasta Jerozolimy.  

W tym dniu stajemy w obliczu 
wydarzen , kto re wzbudzają w 
nas złos c , ws ciekłos c  ze wzglę-
du na niesprawiedliwos c , w 
wyniku kto rej Jezus został ska-
zany i ponio sł niezawinioną 
karę. Budzi się w nas oburze-
nie na tych, kto ry przyczynili 
się do Jego s mierci - na Juda-
sza, Piłata, Kajfasza, jak ro w-
niez  na zwykłych ludzi, kto rzy 
wybrali Barabasza, a z kto rych 
woli Jezus został oddany w rę-
ce kato w. Czujemy bezradnos c , 

Wielki  
Piątek 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii E-A w Słupsku 
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tak jak odczuwała ją matka 
Jezusa pod krzyz em. Czujemy 
oburzenie na Piotra, kto ry 
wbrew wczes niejszym zapew-
nieniom wyparł się znajomos ci 
ze Zbawicielem. Jest nam z tym 
cięz ko i strasznie nas to przy-
gniata, bo mamy s wiadomos c  
własnej bezsilnos ci. 

 

Przywołane postacie nie wyka-
zały się postawą godną ucznia 
Jezusa, a przeciez  one  obrazu-
ją nasze codzienne zachowania 
wobec Boga. Często nie jeste-
s my w niczym lepsi od tych, 
kto rzy wołali: Ukrzyz uj Go! A 
jednak Bo g decyduje się na 
krok, kto ry ma na celu urato-
wanie człowieka.  

Chrystus przez s mierc  na krzy-
z u stał się nie tylko znakiem 

pojednania z Bogiem ale sam 
stał się pojednaniem. Przez 
wiarę w Chrystusa, jako ocze-
kiwanego Mesjasza, Zbawicie-
la, kaz dy człowiek moz e do-
s wiadczyc  pojednania z Bo-
giem i stac  się zupełnie kims  
nowym, odnowionym ducho-
wo. Dzięki Chrystusowi staje-
my się ludz mi patrzącymi o 
wiele dalej niz  przed spotka-
niem z Chrystusem. Z ycie, na 
kto re patrzymy przez s mierc  
Chrystusa, zyskuje wiele wię-
cej barw, bo ta s mierc  staje się 
kluczem do nowego z ycia, do 
kto rego bramą wejs ciową jest 
Zmartwychwstanie.  

Umiłowani! Gromadząc się 
woko ł krzyz a Chrystusowego 
dajemy s wiadectwo temu, z e 
przyjmujemy to Boz e pojedna-
nie. To jest włas nie sens 
s mierci Chrystusa, z e Ten kto -
ry był bezgrzeszny, przyjął na 
siebie cały cięz ar ludzkich win 
i ponio sł je na krzyz . Dzięki 
temu my razem z Jego s miercią 
umarlis my dla grzechu ale tez  
razem z Nim zmartwychwsta-
niemy do nowego z ycia. Amen.    
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Gdyż i Chrystus raz za grze-
chy cierpiał, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby was 
przywieść do Boga; w ciele 
wprawdzie poniósł śmierć, 
lecz w duchu został przywró-
cony życiu. W nim też po-
szedł i zwiastował duchom 
będącym w więzieniu, Które 
niegdyś były nieposłuszne, 
gdy Bóg cierpliwie czekał za 
dni Noego, kiedy budowano 
arkę, w której tylko niewielu, 
to jest osiem dusz, ocalało 
przez wodę. Ona jest obra-
zem chrztu, który teraz i was 
zbawia, a jest nie pozbyciem 
się cielesnego brudu, lecz 
prośbą do Boga o dobre su-
mienie przez zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa, 
który wstąpił na niebiosa, 
siedzi na prawicy Bożej, a 
poddani mu są aniołowie i 
zwierzchności, i moce.  
 

1P 3,18-22 

 Wielka Śobota, dzien  o tyle 
szczego lny, z e czasem nie bar-
dzo wiemy co z nim zrobic . To 
taki dzien  pomiędzy. Pomiędzy 
tragedią, kto ra rozegrała się na 
Golgocie, do kto rej to tragedii 
się przyczynilis my, a niedziel-
nym porankiem, pełnym chwa-
ły i niedowierzania, przez kto -
re początkowo nies miało prze-
bijają się rados c  i nadzieja. To 
sobotnie rozdarcie pomiędzy 
tym, co cielesne, bo przeciez  
ciało Mistrza zostało pochowa-
ne, a tym co duchowe, tym w co 
wierzymy i co kiedys  stanie się 
rzeczywistos cią. Dzisiejszy 
tekst mo wi o cierpieniu, ale 
ro wniez  o celu dla  kto rego 
wszystko to się stało. Moz emy 
w Piotrowych słowach zoba-
czyc  ogrom Boz ej cierpliwos ci i 
troski. Jak czytamy, Bo g czekał 
cierpliwie, kiedy budowano 
arkę. Ta cierpliwos c  była prze-
ciez  związana nie z oczekiwa-
niem na upust gniewu, ale z 

Wielka  
Sobota 

Ks. Bogdan Wawrzeczko 
Proboszcz Parafii E-A w Węgrowie 
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dawaniem czasu tym, ws ro d 
kto rych z ył Noe, czasu na re-
fleksję, czasu  na zmianę, czasu 
na nawro cenie. Ale ro wniez  
czasu dla budowniczych, z eby 
byli w stanie przygotowac  ra-
tunek dla siebie i swoich bli-
skich. Boz a troska jest widocz-
na ro wniez  w tym, co dla nas 
moz e brzmiec  zagadkowo. Oto 
bowiem Jezus jest przedsta-
wiany jako zwiastujący kiedys  
nieposłusznym duchom będą-
cym w więzieniu. Dla nas spra-
wa często wygląda w sposo b 
następujący: ktos  wiedział co 
robi, napytał sobie biedy, teraz 
musi „wypic  piwo, kto re nawa-
rzył”. A Bo g w Chrystusie przy-
chodzi do tych, kto rzy byli nie-
posłuszni i dlatego stali się 
więz niami. Jego miłos c  sięga 
poza gro b. W wyznaniu wiary 
mo wimy o Jezusie, z e zstąpił 
do piekieł. Oznacza to sytuację, 
w kto rej Chrystus pojawia się 
w szeolu – krainie umarłych, 
po to, z eby tam przynies c  do-

brą nowinę.  Kraina umarłych, 
to w naszych wyobraz eniach 
miejsce, gdzie nie ma juz  na-
dziei, gdzie wszystko jest juz  
dokonane. Zastanawiam się, na 
ile jej odbicie jest częs cią na-
szej rzeczywistos ci. Przeciez  
dzisiejszy dzien  to czas tuz  po 
pogrzebie. Dla najbliz szych 
Mistrza „wszystko juz  się do-
konało”. Marzenia, wizje, plany 
legły nieodwracalnie w gru-
zach. Ale ten, kto remu poddani 
są aniołowie, przychodzi do 
nas, z eby przynies c  nadzieję, 
poko j, rados c . Pomimo bo lu i 
na przeko r temu, w co mogli-
bys my popas c , pomimo całego 
naszego brudu, z alu, proble-
mo w z percepcją rzeczywisto-
s ci, w kto rej się znalez lis my. 
Mam więc prawo do pros by o 
to, aby Ten, kto ry swoje z ycie 
oddał za mnie, przyszedł i do 
mnie w mojej krainie umar-
łych i przynio sł mi ewangelię. 
Amen. 
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A przypominam wam, bracia, 
ewangelię, którą wam zwia-
stowałem, którą też przyjęli-
ście i w której trwacie, i  
przez którą zbawieni jeste-
ście, jeśli ją tylko zachowuje-
cie tak, jak wam ją zwiasto-
wałem, chyba że nadaremnie 
uwierzyliście. Najpierw bo-
wiem podałem wam to, co i ja 
przejąłem, że Chrystus umarł 
za grzechy nasze według 
Pism i że został pogrzebany, i 
że dnia trzeciego został z 
martwych wzbudzony według 
Pism, i że ukazał się Kefaso-
wi, potem dwunastu; Potem 
ukazał się więcej niż pięciu-
set braciom naraz, z których 
większość dotychczas żyje, 
niektórzy zaś zasnęli; Potem 
ukazał się Jakubowi, następ-
nie wszystkim apostołom; A 
w końcu po wszystkich uka-
zał się i mnie jako poronione-
mu płodowi. Ja bowiem je-
stem najmniejszym z aposto-
łów i nie jestem godzien na-

zywać się apostołem, gdyż 
prześladowałem Kościół Bo-
ży. 

 
1 Kor 15,1-11 

Śłowa „credo, quia absur-
dum” (wierzę, poniewaz  to ab-
surd) przypisuje się Tertulia-
nowi, kto ry przyjął chrzes ci-
jan stwo ok 190 r. naszej ery. 
Tertulian był apologetą, czyli 
obron cą dogmato w chrzes ci-
jan skich. „Wierzę, poniewaz  to 
absurd”: te słowa dobrze pasu-
ją do naszej chrzes cijan skiej 
codziennos ci. Coraz częs ciej 
zadawane są pytania odnoszą-
ce się do zmartwychwstania 
Chrystusa. Czy zmartwych-

Wielkanoc 

Ks. Sebastian Olencki 
Proboszcz –Administrator 

Parafii E-A w Wołczynie 
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wstanie dokonało się rzeczy-
wis cie? Czy nie było ono mi-
styfikacją? Proszę o jakikol-
wiek dowo d, z e to prawda! 
Oczywis cie kaz dy ma prawo o 
to zapytac . Dzisiejszy s wiat 
coraz częs ciej z ąda dowodo w 
na wszystko. Jak pisał Erich 
Fromm w swojej ksiąz ce 
„Zapomniany Język”: zakłada-
my, z e wszystko jest wiadome 
– jes li nie nam samym, to ja-
kiemus  specjalis cie, kto rego 
obowiązkiem jest wiedziec  to, 
czego my nie wiemy. Umiejęt-
nos c  udzielania włas ciwych 
odpowiedzi wydaje się naj-
waz niejsza, zdolnos c  zadawa-
nia włas ciwych pytan  uznawa-
na jest za nieistotną”. Uznaje-
my, z e Apostoł Paweł był spe-
cjalistą w sprawach Ewangelii 
i głoszenia zmartwychwstania. 
Jednak nie odpowiedział zado-
walająco ze wspo łczesnej per-
spektywy na zagadnienie 
Zmartwychwstania. Nie ma w 
jego wypowiedzi „dowodu”. 
Paweł napisał, z e przyjął to co 
zostało mu podane „z e Chry-
stus umarł za nasze grzechy 
według Pisma. I z e został po-
grzebany, i z e dnia trzeciego 
został z martwych wzbudzony 
według Pism” (1 Kor 15,3-4).  

Kaz dego dnia wierzymy i za-
kładamy. Oglądając telewizję, 

słuchając radia, rozmawiając z 
drugim człowiekiem mimo-
wolnie wierzymy lub nie. To 
nam nie sprawia problemu. 
Czujemy, z e nasza cywilizacja 
przewyz sza pozostałe pokole-
nia. Z e nasza technika i odkry-
cia udowodnią wszystko i są 
wyznacznikiem prawdy. Z dru-
giej strony ta sama wiedza i 
nauka nieustannie bombardu-
je nas przesądami, manipula-
cją społeczną, kłamstwami, 
kto re stają się dla nas wy-
znacznikami najnowszych od-
kryc . Wierzymy!  

Zatem warto powto rzyc  za 
Apostołem Pawłem „Jes li 
Chrystus nie został wzbudzo-
ny, tedy i kazanie nasze da-
remne, daremna tez  wiara wa-
sza” (1 Kor 15,14).  

Dlaczego Chrystus zmartwych-
wstał? By s mierc  została znisz-
czona. Po to by rados c  nasza 
była pełna. Zmartwychwstania 
nie ma bez Wielkiego Piątku, w 
kto rym to dokonało się zwy-
cięstwo nad s miercią. Śłusznie 
stwierdza Paweł, z e jes li po-
kładamy nadzieję tylko w tym 
z yciu jestes my ze wszystkich 
ludzi najbardziej poz ałowania 
godni. Niech Zmartwychwstały 
Chrystus będzie dla nas nie 
tylko historycznym wydarze-
niem, lecz dzisiejszym zdumie-
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Tamar - córka Dawida 

Kro l Dawid był dobrym kro -
lem. Śtarał się słuchac  Boga i 
byc  mu posłusznym, jednakz e 
nie miał tylko jednej z ony. 
Pierwsza jego z ona miała na 
imię Michal, kolejne: Abigail, 
Achinoam, Maacha, Chaggita, 
Abitalia, Egla, Batszeba i jesz-
cze inne. Achinoam urodziła 
Dawidowi pierworodnego sy-
na Amnona, natomiast Maacha 
urodziła kro lowi syna i co rkę: 
Absaloma i piękną Tamar. O 
historii tej tro jki dzieci kro la 
Dawida opowiada nam II Śm 
13, 1-38. W pierwszych dwo ch 
wersach tego rozdziału czyta-
my, z e Amnon zakochał się w 
swojej przyrodniej siostrze. 
Tamar była nad wyraz piękną 
dziewczyną, jednakz e Prawo 
Mojz eszowe takich relacji za-
brania. W III Mz  18,11 tak czy-
tamy: Nie będziesz odsłaniał 
nagości córki żony twojego oj-
ca, urodzonej z ojca twojego, 

gdyż jest ona twoją siostrą. Am-
non jednak nie zwaz ał na te 
słowa i pozwolił aby poz ądanie 
zawładnęło jego ciałem. Mło-
dzieniec tak się trapił z powo-
du siostry, z e az  zachorował. 
Młoda księz niczka była dziewi-
cą i robiła wraz enie komplet-
nie niedostępnej. Amnon miał 
kuzyna Jonadaba, kto ry był 
jego przyjacielem. Jonadab nie 
był osobą bogobojną, był bar-
dzo przebiegły. Kiedy dowie-
dział się czym trapi się jego 
przyjaciel obmys lił plan. Kazał 
kuzynowi połoz yc  się do ło z ka 
i udawac  chorego, a gdy przyj-
dzie ojciec, aby go odwiedzic , 
miał poprosic  go, aby wezwał 
Tamar, by upiekła mu placki i 
podała posiłek. Amnon zrobił 
dokładnie tak jak doradził mu 
jego przyjaciel. Co rka kro lew-
ska nie mogła nie posłuchac  
rozkazu swojego ojca, dlatego 
tez  posłusznie wstała i poszła 

Kobiety w Biblii 

Ewa Olencka 
Teolog 
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do domu brata, aby przygoto-
wac  mu posiłek. O czym mogła 
mys lec  Tamar idąc do domu 
brata, czy wyczuwała podstęp? 
A moz e naprawdę uwierzyła, z e 
Amnon jest chory?  

 Kiedy weszła do domu, kro le-
wicz lez ał na swoim ło z ku. Wy-
robiła ciasto i upiekła placuszki. 
Gotowy posiłek połoz yła przed 
bratem, lecz on nie chciał jes c . 
Amnon kazał wszystkim opu-
s cic  komnatę. Tamar została 
sam na sam z bratem, kto ry bar-
dzo jej pragnął. Do tej pory ota-
czająca ich słuz ba mogła dawac  
jej pewne poczucie bezpieczen -
stwa. A moz e Tamar niczego się 
nie domys lała. W kon cu Amnon 
był jej bratem. Pewnie nieraz 
siadali w gronie rodzen stwa, 
wspo lnie się bawili i z artowali. 
Czy mogła przypuszczac , z e jej 
brat planuje ją skrzywdzic ?  

 Amnon poprosił Tamar aby za-
niosła potrawę do komnaty i go 
nakarmiła. Kiedy dziewczyna 
podawała mu posiłek, pochwy-
cił ją w objęcia i tak jej powie-
dział: Chodz  do mnie i oddaj mi 
się siostro! (II Śm 57,55). Tamar 
zaczęła walczyc  i bronic  się: Nie 
bracie mój, nie zhańb mnie! – 
Wołała – tak się nie robi w Izrae-
lu, nie popełniaj takiego beze-
ceństwa! Co do mnie, to dokąd 

miałabym pójść z moją hańbą? A 
co do ciebie to będziesz jak jeden 
z nikczemników (II Śm 55,56-
13). Amnon nie chciał słuchac  
argumento w siostry. Zgwałcił ją 
i tym samym zhan bił, gdyz  z nią 
obcował. Dzis  ws ro d młodziez y 
bycie dziewicą niestety nie ma 
tak wielkiej wartos ci jak było to 
kiedys . Niestety moz na się na-
wet spotkac  z tym, z e bycie 
dziewicą jest problemem. Lecz 
według Boz ych zasad dziewic-
two jest wielkim skarbem, kto ry 
kobieta moz e podarowac  tylko 
jednemu męz czyz nie, a tym 
męz czyzną powinien byc  jej 
mąz . W V Mz  22,21 czytamy, z e 
jez eli w dniu s lubu okazało się, 
z e panna młoda nie jest dziewi-
cą to mieszkan cy miasta mieli 
prawo wyprowadzic  ją poza 
bramę miasta i ukamienowac , 
za to, z e dopus ciła się haniebne-
go czynu w Izraelu. Amnon ob-
cując z Tamar dokonał wielkie-
go bezecen stwa. Po pierwsze 
zgwałcił Tamar odbierając jej 
dziewictwo, po drugie zrobił to 
będąc jej bratem.  

 Dumny, pewny siebie Amnon 
wziął to, czego pragnął, nato-
miast Tamar straciła wszystko. 
Młody ksiąz ę, po swoich doko-
naniach znienawidził siostrę i 
kazał jej odejs c , na co Tamar 
zaczęła bronic  się dalej: Nie tak 

Kobiety w Biblii 
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mój bracie – mo wiła – gdyż czy-
niąc to popełniasz jeszcze więk-
szą niegodziwość niż to, co zro-
biłeś do tej pory (II Śm 57,56). Co 
takiego według Boz ego Prawa 
Amnon był winny Tamar? W III 
Mz  22,16-17 czytamy, z e męz -
czyzna, kto ry pochwyci dziewi-
cę i z nią obcuje powinien ją 
pos lubic , lub jes li ojciec nie wy-
da zgody na s lub, ma zapłacic  
ojcu tyle srebra ile wynosi opła-
ta s lubna za dziewicę. Tak więc 
Amnon albo powinien pojąc  
Tamar za z onę, albo zapłacic  za 
jej zhan bienie. Biorąc pod uwa-
gę, z e byli rodzen stwem w grę 
wchodziła zapłata. Młody na-
stępca tronu nie miał ochoty 
zrobic  ani jednego, ani drugie-
go. Wygonił swoją ofiarę i zary-
glował za nią drzwi. 

 Tamar posypała głowę popio-
łem, rozdarła swoją suknię, po-
łoz yła ręce na głowie i głos no 
płakała. To co zrobiła było tra-
dycyjnym sposobem w jaki w 
Izraelu okazywało się olbrzymi 
bunt przeciwko złamaniu Boz e-
go Prawa. Proszono tak Boga o 
litos c  i zmiłowanie, o łaskę i 
miłosierdzie. Kiedy dziewczyna 
wracała pogrąz ona w swoim 
cierpieniu, wyszedł na jej spo-
tkanie Absalom. Kazał siostrze 
is c  do domu i nie mo wic  o tym 
co się stało. Absalom pozornie 

sprawę uciszył, ale jak czytamy 
w II Śm 13,32 tego dnia posta-
nowił zabic  swojego brata. 

 Kiedy kro l Dawid dowiedział 
się co zrobił Amnon, bardzo się 
zdenerwował, ale nic mu nie 
zrobił, bo jak czytamy, bardzo 
go miłował. Dawid nie chciał 
ukarac  pierworodnego syna i 
niestety go stracił. Dwa lata po 
tych wydarzeniach Absalom 
zamordował Amnona, a po z niej 
zbuntował się zbrojnie przeciw-
ko ojcu. Mszcząc się za zhan bie-
nie siostry wypełnia karę,  jaką 
prorok Natan przepowiedział 
Dawidowi za grzech z Batszebą. 

Czego ta historia nas uczy? 

Poz ądanie jest czyms  nad czym 
powinnis my panowac , gdyz  w 
przeciwnym razie moz e prowa-
dzic  do bardzo trudnych, bole-
snych i nieodwracalnych konse-
kwencji. 

Miłos c  do dzieci nie polega na 
nie stosowaniu kary za złe po-
stępowanie; Bo g, kto ry jest mi-
łos cią wychowując nas karci i 
smaga. Gdyby Dawid odpowied-
nio ukarał Amnona, to moz liwe, 
z e Absalom by się na nim nie 
ms cił i go nie zabił.   
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„Albowiem ja przejąłem od 
Pana to, co wam przekaza-
łem, że Pan Jezus tej nocy, 
której był wydany, wziął 
chleb, a podziękowawszy, 
złamał i rzekł: Bierzcie, jedz-
cie, to jest ciało moje za was 
wydane; to czyńcie na pa-
miątkę moją. Podobnie i kie-
lich po wieczerzy, mówiąc: 
Ten kielich to nowe przymie-
rze we krwi mojej; to czyń-
cie, ilekroć pić będziecie, na 
pamiątkę moją. Albowiem 
ilekroć ten chleb jecie, a z 
kielicha tego pijecie, śmierć 
Pańską zwiastujecie, aż 
przyjdzie”  

(1 Kor. 11:23-26). 

Te słowa wszyscy dobrze zna-
my, poniewaz  słyszymy je w 
kos ciele podczas Wieczerzy 
Pan skiej. Opis ustanowienia 
Eucharystii ma przypomniec , 

czym jest dla społecznos ci 
chrzes cijan sprawowanie litur-
gii eucharystycznej i w jakim 
usposobieniu nalez y w niej 
uczestniczyc . Ciekawe i waz ne 
uwagi na ten temat znajdujemy  
w interesującym komentarzu 
do Pierwszego Listu do Koryn-
tian w tłumaczeniu Biblii Po-
znan skiej; jego autorem jest 
tłumacz tekstu Listu, ks. Janusz 
Czerski. Zwraca on uwagę na 
fakt, z e opis ustanowienia Wie-
czerzy Pan skiej został przeka-
zany w pięciu miejscach Nowe-
go Testamentu, w trzech 
Ewangeliach synoptycznych, w 
Ewangelii Janowej i w Pierw-
szym Lis cie do Koryntian. 
Chronologicznie najstarszy, bo 
najwczes niej zapisany, jest 
włas nie tekst z jedenastego 
rozdziału Pierwszego Listu do 
Koryntian. Dla tych, kto rzy lu-
bią sprawdzac  teksty biblijne, 
podaję pozostałe miejsca: Mar. 

   Od Genesis do Apokalipsy: 
Listy do Koryntian 

cz. 24  

Ks. Andrzej Komraus 
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14:22-24, Mat. 26:26-28, Łuk. 
22:19-20 i Jan 6:51, przy czym 
ten ostatni opis nie jest bezpo-
s rednio związany z Ostatnią 
Wieczerzą. Według relacji Apo-
stoła Pawła, Chrystus ustano-
wił Eucharystię „tej nocy, kto -
rej był wydany”. Poniewaz  
okres lenie „był wydany” w tym 
konteks cie znaczy „cierpiał”, 
„ofiarował się”, widac  więc wy-
raz nie, z e słowa te zostały wy-
powiedziane w perspektywie 
męki Pan skiej. Przed łamaniem 
chleba Jezus odmo wił modli-
twę dziękczynną. Zwro c my 
uwagę, z e eucharystia znaczy 
dziękczynienie. Jak pisze ks. 
Czerski, w Śtarym Testamencie 
eucharystia wyraz a ideę dzięk-
czynienia, a następnie uwiel-
biania Boga przez uroczyste 
wysławianie Jego dzieła stwo-
rzenia oraz interwencji dla do-
bra narodu wybranego. Okre-
s lenie to występuje w opisie 
Pawła i Łukasza przed łama-
niem chleba, u Marka i Mateu-
sza przed podaniem kielicha z 
winem.  

Podczas uczt izraelskich na 
początku gło wnego posiłku 
odmawiający modlitwy przy 
stole brał do ręki chleb, odma-
wiał modlitwę, łamał go i roz-
dawał obecnym. Na obszarze 
palestyn skim była to najwaz -

niejsza czynnos c . Łamany 
chleb traktowano jako gło wne 
danie, kto rego nigdy nie mogło 
zabraknąc , choc by w skrajnych 
sytuacjach była to cząstka chle-
ba tak niewielka, jak owoc 
oliwki.  

Zauwaz my, z e w słowach wy-
mawianych nad chlebem i wi-
nem Jezus identyfikuje chleb ze 
swoim ciałem, a wino ze swoją 
krwią. Z literackiego punktu 
widzenia nie jest to poro wna-
nie, bo wo wczas słowa te 
brzmiałyby: „to jest podobne 
do mojego ciała” albo: „to jest 
podobne do mojej krwi”. Nie 
jest to tez  metafora, poniewaz  
metafora musi byc  znana i zro-
zumiała. Co więcej, gdyby to 
była metafora, to byłaby nie-
zwykle trudna, jako z e kran co-
wo sprzeczna z mentalnos cią 
semicką, dla kto rej spoz ywanie 
krwi było nie tylko odraz ające, 
ale i zabronione, o czym wiemy 
chociaz by z 1 Mojz . 9:3n, 3 
Mojz . 17:10-14, a ro wniez  z 
Dz.Ap. 15:29. Nie moz na tez  
znalez c  z adnych analogii do 
wypowiedzianych podczas 
Ostatniej Wieczerzy sło w Jezu-
sa ani w s rodowisku hellen -
skim, ani judaistycznym. Tak 
więc są one zdecydowanie ory-
ginalne i mogą pochodzic  tylko 
od samego Jezusa.  

Od Genesis do Apokalipsy 
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W pojęciach semickich „ciało” i 
„krew” oznaczają z ywą, kon-
kretną osobę, przy czym termin 
„ciało” uwydatnia naturalną, 
cielesną egzystencję człowieka, 
a termin „krew” – jego z ycie, co 
wynika chociaz by z takich tek-
sto w Pisma Ś w., jak 3 Mojz . 
17:11.14, 5 Mojz . 12:23. 

Nakaz: „To czyńcie na pamiątkę 
moją” moz e kojarzyc  się ze zna-
nym nam z 2 Mojz . 12:14 naka-
zem powtarzania ofiary baran-
ka paschalnego. Tu chodzi jed-
nak nie tyle o powtarzanie 
ostatniej wieczerzy, ale o uo-
becnianie ofiary Jezusa i Jego 
s mierci.  

„Jezus chciał tę swoją Wieczerzę 
obchodzić nie tylko z pierwszy-
mi uczniami i podzielić się swoją 
miłością nie tylko z ich małym 
kręgiem – pisze Werner de Bo-
or. – Patrzył w przyszłość na 
zbór wszystkich czasów i dlate-
go zarządził: ‘To czyńcie na pa-
miątkę moją’. (…) Zaiste, zbór 
zawsze potrzebuje, aby jego 
stan zguby i wielki, zbawczy 
czyn Pana stał mu zawsze żywo 
przed oczami. (…) Gdy zbór 
przyjmuje w złamanym chlebie 
ciało swego Pana i spożywa je, 
wspomina przez to całą historię 
zbawienia Bożego w Chrystusie. 
To ‘wspominanie’ dokonuje się 

nie tylko w myślach, lecz w dzia-
łaniach, w rzeczywistym otrzy-
mywaniu. Paweł był w każdym 
razie przekonany o realnym 
uczestniczeniu w ciele Pana, tak 
jak widzieliśmy to już w 10:16. 
(…) Wyraźniej niż w związku z 
chlebem mówi Jezus o znaczeniu 
zbawczym tego daru: ‘ten kie-
lich to Nowe Przymierze we 
krwi mojej’. W kielichu, według 
słów Jezusa, jest nie wino, lecz 
jest On ‘Nowym Przymierzem’, 
które może być zawarte tylko ‘w 
krwi Jezusa’, przez Jego krew. 
Kto otrzymuje ten kielich i pije z 
niego, przyjmuje nie jakąś nie-
biańska materię, lecz udział w 
Nowym Przymierzu. Bóg obiecał 
je przez proroka Jeremiasza 
(Jer. 31:31-34). Teraz wykonuje 
je w Jezusie. Wykonanie to nie 
jest rzeczą łatwą i nie polega na 
podjęciu decyzji. Obiecane w 
Nowym Przymierzu i konieczne 
w nim przebaczenie może stać 
się rzeczywistością dopiero wte-
dy, gdy cały grzech zostanie 
zdjęty i poniesiony przez Tego 
niesplamionego, świętego Ba-
ranka Bożego (Jan 1:29). Za-
warcie tego przymierza mogło 
się więc dokonać tylko przez 
krew i kosztowało wysoką cenę 
śmierci Syna Bożego. O tym 
przypomina każda Wieczerza 
Pańska.” 

Od Genesis do Apokalipsy 
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Ks. Edward Śzymanek, zwraca-
jąc uwagę na słowa o Nowym 
Przymierzu (w. 25) stwierdza, 
z e mogą byc  one zapowiedzią 
wielkiej dyskusji i bogatych 
wywodo w Pawła o przeminię-
ciu przymierza synaickiego i 
związanego z nim Prawa oraz o 
wypełnieniu się w Chrystusie 
obietnic danych Abrahamowi, o 
czym tak wiele moz na wyczy-
tac  w Listach do Galacjan i do 
Rzymian. Chrystus, ustanawia-
jąc dzięki swemu posłuszen -
stwu wobec Ojca Nowe Przy-
mierze, oparł je na wierze – jak 
było w przymierzu z Abraha-
mem. Przymierze zawarte mię-
dzy Bogiem a patriarchą zobo-
wiązywało do wiernos ci: Bo g 
zobowiązywał się do spełnienia 
własnych obietnic, Abraham 
zas  zobowiązany był zawierzyc  
Bogu. Dzięki temu zawierzeniu 
stał się ojcem wielu narodo w 
(1 Mojz . 17:5, por. Rzym. 4:17), 
a Nowe Przymierze ustanowio-
ne przez Chrystusa włączało 
tych, kto rzy Mu zawierzyli, w 
potomstwo Abrahama. Gdy 
więc Paweł przypominał chrze-
s cijanom korynckim słowa i 
czynnos ci Chrystusa z Ostatniej 
Wieczerzy, chciał, by je odczy-
tali w łącznos ci z wymogami 
wiary. Nowe Przymierze, kto re 
dokonało się dzięki s mierci 
Zbawiciela, wymaga bowiem 

postawy wiary. Na tę postawę 
wskazują ro wniez  słowa o gło-
szeniu ‘s mierci Pana’ (w. 26). 
Koryntianie, sprawując Eucha-
rystię, s więcą pamięc  (w. 25), 
czyli uobecniają zaistniałe 
przed dawnymi czasy wydarze-
nie, włączają się w nie, i dzięki 
temu przez ywają je na nowo i 
przyjmują jego owoce. Przez y-
wają więc mękę Jezusa, korygu-
jąc swe z ycie, głosząc zarazem 
zbawczy owoc cierpien  Chry-
stusa, jak ro wniez  Jego zwycię-
stwo poprzez zmartwychwsta-
nie. To uobecnienie, dokonują-
ce się podczas Wieczerzy Pan -
skiej, będzie się działo az  do 
kon ca s wiata, az  do Powto rne-
go Przyjs cia Pan skiego. 

„Przeto, ktokolwiek by jadł 
chleb i pił z kielicha Pańskiego 
niegodnie, winien będzie ciała i 
krwi Pańskiej. Niechże więc 
człowiek samego siebie do-
świadcza i tak niech je z chleba 
tego i z kielicha tego pije. Albo-
wiem kto je i pije niegodnie, nie 
rozróżniając ciała Pańskiego, 
sąd własny je i pije. Dlatego jest 
między wami wielu chorych i 
słabych, a niemało zasnęło. Bo 
gdybyśmy sami siebie osądzali, 
nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy 
zaś jesteśmy sądzeni przez Pa-
na, znaczy to, że nas wychowuje, 
abyśmy wraz ze światem nie 
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zostali potępieni. A tak, bracia 
moi, gdy się schodzicie, aby jeść, 
czekajcie jedni na drugich. A 
jeśli kto głodny, niech je w do-
mu, abyście się na sąd nie scho-
dzili. A zarządzenie co do pozo-
stałych spraw wydam, gdy 
przyjdę” (1 Kor. 11:27-34). 

Wydaje mi się, z e dobrze bę-
dzie, jes li przy okazji omawia-
nia tego fragmentu Pierwszego 
Listu do Koryntian poznamy 
zdanie ks. dr. Marcina Lutra. 
Pisze on, co następuje, a jego 
słowa cytujemy za znakomi-
tym przekładem ks. bp. An-
drzeja Wantuły: „Czymże jest 
tedy sakrament ołtarza? Odpo-
wiedź: Jest to prawdziwe Ciało i 
prawdziwa Krew Chrystusa Pa-
na, w chlebie i winie, i pod po-
stacią chleba i wina przez Sło-
wo Chrystusa nam, chrześcija-
nom, ku spożywaniu i piciu 
ustanowione. I jak powiedziano 
o chrzcie, że nie jest tylko zwy-
czajną wodą, tak też i tu mówi-
my, że ten sakrament jest chle-
bem i winem, lecz nie tylko zwy-
kłym chlebem i winem, jaki się 
zwykło podawać do stołu, ale 
chlebem i winem objętym Sło-
wem Bożym i z nim połączo-
nym. Słowo, powiadam, jest 
tym, co stanowi o tym sakra-
mencie i pozwala odróżnić, że 
nie jest on samym tylko chlebem 

i winem, lecz jest i nazywa się 
Chrystusowym Ciałem i Krwią. 
Powiedziano bowiem: ‘Accedat 
verbum ad elementum et fit 
sacramentum’ – ‘Gdy słowo do-
łącza się do zewnętrznej rzeczy, 
powstaje sakrament’. To powie-
dzenie św. Augustyna jest tak 
trafne i znakomite, że chyba 
lepszego nie wypowiedział. Sło-
wo musi element uczynić sakra-
mentem, gdyż inaczej pozostaje 
on zwykłym elementem. Zaiste, 
nie jest to Słowo słowem jakie-
goś księcia lub cesarza, lecz Sło-
wem i ustanowieniem najwyż-
szego Majestatu, u którego stóp 
winno się korzyć wszystko stwo-
rzenie i mówić, że tak właśnie 
jest, jak On mówi, i przyjmować 
je z całą czcią, bojaźnią i poko-
rą. (…) Tak, to prawda, jeżeli 
usuniesz Słowo albo bez Słowa 
na to spojrzysz, nie będziesz 
miał nic innego, jak tylko zwy-
kły chleb i wino; jeżeli nato-
miast Słowa pozostają przy 
nich, jak powinny i muszą, to 
zgodnie z nimi chleb i wino są 
ciałem i krwią Chrystusa. Jak 
bowiem mówią i przemawiają 
usta Chrystusa, tak też jest; On 
zaiste nie kłamie ani nie oszu-
kuje”. Koniec cytatu.  

Pisząc te słowa, Luter niewąt-
pliwie miał przed oczyma tekst 
Apostoła Pawła, kto ry teraz 
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omawiamy. Do przemys len  
Reformatora zapewne jeszcze 
wro cimy, bo niewątpliwie war-
to to uczynic . 

Jedno nie ulega wątpliwos ci: to 
sam Pan, Chrystus Jezus, usta-
nowił Ś więtą Wieczerzę. Dlate-
go tez  ani Paweł, ani Koryntia-
nie, ani ktokolwiek inny nie ma 
prawa czegokolwiek tu zmie-
niac . Niezalez nie od tego, w 
jakim zborze sprawowana jest 
Wieczerza Pan ska, musi byc  to 
czynione w sposo b godny, tak 
jak Pan ją ustanowił.  

’Uczestniczenie’ w ciele i krwi 
Chrystusa dokonuje się w Wie-
czerzy Pańskiej z całym reali-
zmem, niezależnie od tego, w 
jaki sposób jest obchodzona – 
pisze Werner de Boor. – Pyta-
nie jednak polega na tym, czy to 
uczestniczenie przyczynia się do 
zbawienia i ułaskawienia, czy 
też raczej obciąża i osądza. Za-
winienie wobec Chrystusa odpo-
wiada ‘pogardzaniu zborem 
Bożym’ (w. 22). A nawet jeszcze 
więcej – kto w taki sposób za-
chowuje się przy Wieczerzy 
Pańskiej, jak czynili to niektórzy 
Koryntianie, ten nie tylko po-
gardza zborem Bożym, lecz nie 
docenia i pogardza samym Pa-
nem i Jego zbawczą miłością, 
stając się ‘winnym ciała i krwi’, 

ofiarowanych właśnie dla jego 
zbawienia.” 

Przypominają się tu słowa z 
dziesiątego rozdziału Listu do 
Hebrajczyko w: „Kto łamie za-
kon Mojżesza, ponosi śmierć bez 
miłosierdzia na podstawie ze-
znania dwóch lub trzech świad-
ków; o ileż sroższej kary, sądzi-
cie, godzien będzie ten, kto Syna 
Bożego podeptał i zbezcześcił 
krew przymierza, przez którą 
został uświęcony, i znieważył 
Ducha łaski! Znamy przecież 
Tego, który powiedział: Pomsta 
do mnie należy, Ja odpłacę; 
oraz: Pan sądzić będzie lud 
swój. Straszna to rzecz wpaść w 
ręce Boga żywego” (Hebr. 
10:28-31). Jest to waz na prze-
stroga, bardzo powaz ne ostrze-
z enie, wezwanie do tego, by 
powaz nie traktowac  wszystko, 
co wiąz e się z naszym z yciem 
wiary, miec  poczucie osobistej 
odpowiedzialnos ci. 
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Reformacja na Pomorzu 

9 i 10 lutego na antenie TVP 2 i 
TV Polonia miała miejsce emi-
sja programu o Reformacji na 
Pomorzu. Znaczna częs c  zdjęc  
wykonana była w Śłupsku, ale 
takz e w Koszalinie i Trzebiato-
wie, gdzie w 1534 roku na sej-
mie postanowiono, z e Pomo-
rze przyjmie protestantyzm. 

Niestety wczesna pora emisji 
(6.35 i 7.00) nie sprzyjała wy-
sokiej oglądalnos ci programu. 
Program został wyemitowany 
w ramach Programu Ekume-
nicznego Telewizji Polskiej. Z 
naszego kos cioła programy 
emitowane są w kaz dy drugi 
wtorek miesiąca. Program o 
Reformacji na Pomorzu zreali-
zował Radomir Wit.  

Wizyta Diakonii Polskiej 

Dnia 25 i 26 lutego 2016r. mia-
ła miejsce w naszej Parafii wi-
zyta Dyrektor generalnej Dia-
konii Polskiej Wandy Falk oraz 
doradcy Diakonii Klausa-
Dietera Kottnika. Podczas spo-
tkania na wieczornej kolacji  z 
przedstawicielami Urzędu Mia-
sta z-cą prezydenta Krystyną 
Danilecką-Wojewo dzką, dyr. 
Wydziału Zdrowia i Polityki 
Śpołecznej Violettą Karwalską, 
dyr. MOPR Klaudiuszem Dyja-
sem, dr. Wojciechem Lewen-
stamem, przewodniczącym 
Komisji Zdrowia Rady Miasta 
oraz przedstawicielami Parafii 
Elz bietą Greinke, Tomaszem 
Śulewskim, Andz eliką Śzuran-
Karpiej i proboszczem Parafii 
ks. Wojciechem Froehlich. Pod-
czas tego spotkania  rozma-
wiano na temat podro z y stu-
dyjnej do Flensburga, kto ra 
miała miejsce w paz dzierniku 
2015 roku. 26 lutego gos cie 
zwiedzili nowo otwarte Cen-
trum Zdrowia Psychicznego, 
Ś rodowiskowy Dom Śamopo-
mocy, Dom Dziennego Pobytu 

O tym, co za nami 

O tym, co za nami 



 30 

  

Informator parafialny, Nr 3 (168) 2016 

oraz KAWON. Waz nym punk-
tem wizyty było spotkanie z  
władzami Miasta, podczas kto -

rego ustalono kolejne kroki  w  
organizacji dwo ch konferencji 
międzynarodowych, z kto rych  
pierwsza ma odbyc  się jeszcze 
w tym roku, 5 paz dziernika a 
ma dotyczyc  alternatywnych 
form finansowania obiekto w 
pomocy społecznej, kolejna 
zaplanowana na 2017 rok bę-
dzie skupiac  się woko ł zagad-
nien  zdrowia psychicznego.  
Gos cie wyjechali ze Śłupska 
pod duz ym wraz eniem  otwar-
tos ci władz Miasta na proble-
my socjalne, jak ro wniez  
wspo łpracę Miasta z Parafią.   

Wystawa Sola Scriptura     

Niestety do historii przeszła 
juz  wystawa pokazywana w 
Muzeum Pomorza Ś rodkowego  
zatytułowana Sola Scriptura 
malarstwo i grafika pomorskich 
protestantów od XVI do XX wie-

ku. Z relacji kurator tej wystawy 
Anny Śujeckiej cieszyła się ona  
zainteresowaniem, jak na na-

sze słupskie warun-
ki, bo zwiedziło ją 
ponad 2000 oso b, 
stąd moz na mo wic  o 
jej sukcesie. 26 lute-
go, a więc tuz  przed 
zdjęciem wystawy 
parafianie naszej 
parafii mieli okazję 
zobaczyc  ekspozycję 
po raz ostatni, ale 

razem z kuratorem wystawy 
Anną Śujecką, kto ra w ciekawy 
sposo b omawiała poszczego lne 
prace prezentowane w dwo ch 
salach wystawowych Muzeum 
Pomorza Ś rodkowego. Wszy-
scy, kto rzy z jakichs  przyczyn 
nie mogli zwiedzic  wystawy 
mogą nabyc  w Muzeum katalog 
prezentujący  większos c  wy-
stawionych prac.  
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ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  
SKŁADKI KOŚCIELNEJ  

 
 

Śkładkę moz na opłacac  po naboz en stwie  lub przelewac  na konto para-
fialne z dopiskiem darowizna - składka kos cielna (pozwoli to na odlicze-
nie wpłaconej kwoty od podatku):  

14 1500 1692 1216 9004 6889 0000 
 

Dla innych darowizn obowiązują te same konta. 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 - ZAŚADY OGÓLNE 
§ 7 

1. Kaz dy członek Parafii, kto ry został konfirmowany i ukon czył 18 
lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Śkładki 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 
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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej  
w zależności od dochodu danej osoby 

Dochód miesięczny Składka miesięczna Składka roczna 

500,00 zł 5,00 zł 60,00 zł 

800,00 zł 8,00 zł 96,00 zł 

1 000,00 zł 10,00 zł 120,00 zł 

1 300,00 zł 13,00 zł 156,00 zł 

1 600,00 zł 16,00 zł 192,00 zł 

2 000,00 zł 20,00 zł 240,00 zł 

2 500,00 zł 25,00 zł 300,00 zł 

3 000,00 zł 30,00 zł 360,00 zł 

3 500,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 

4 000,00 zł 40,00 zł 480,00 zł 

4 500,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 

5 000,00 zł 50,00 zł 600,00 zł 

5 500,00 zł 55,00 zł 660,00 zł 

6 000,00 zł 60,00 zł 720,00 zł 

6 500,00 zł 65,00 zł 780,00 zł 

7 000,00 zł 70,00 zł 840,00 zł 

10 000,00 zł 100,00 zł 1 200,00 zł 

Ogłoszenia 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ: 

Śp. Rosemarie Semler zm. 13 lutego w wieku 65 lat, jej pogrzeb odbył się   

 16 lutego w Głobinie 

Śp. Herbert Grabski zm. 21 lutego w wieku 78 lat, jego pogrzeb odbył się 

25 lutego w Kwakowie 

Śp. Tadeusz Semler zm. 25 lutego w wieku 66 lat, jego pogrzeb odbył się 

27 lutego w Głobinie 

Śp. Jerzy Stasierowski zm. 3 marca w wieku 82 lat, jego pogrzeb odbył się 

5 marca w Słupsku 

  



Herbatka Parafialna Komunia Święta Szkółka Niedzielna 

PLAN NABOŻEŃSTW 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA+ 

GŁÓWCZYCE 

06.03  
4 niedziela pasyjna 

9.30 10.30  12.30 

13.03 
5 niedziela pasyjna 

 10.30 8.30  

20.03 
Niedziela Palmowa 

 12.00   

24.03 
Wielki Czwartek 

 17.00   

25.03 
Wielki Piątek 

15.30  17.00 8.30 
Gł: 10.30 
Ga:12.00 

27.02 
Wielkanoc 

 10.30   

3.04 
1. po Wielkanocy 

9.30 10.30  
Gł: 12.30 
Ga:14.15 

10.04 
2. po Wielkanocy 

 10.30 8.30  

PLANY NA MARZEC 

DATA GODZ. WYDARZENIE MIEJSCE 

4-5.03   Synod Diecezji PW Warcino 

12.03 sb. 10.00 Sola Scriptura (etap ogólnopolski)  Bielsko Biała 

02.04 sb. 16 .00 Spotkanie biblijne sala parafialna 

08.04 śr. 17.50 Rada Parafialna sala parafialna 


