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 Słowo od Duszpasterza 

Drodzy ! 

 Witam w czerwcu! 
Wreszcie jest ciepło, a w ko-
s ciele przyjemnie chłodno. 
Dzieci i nauczyciele cieszą się 
juz  na wakacje. Planujemy wy-
jazdy na wakacje i urlopy.  Pro-
s my Boga o nieustające błogo-
sławien stwo i opiekę, tak jak 
nalegał Jakub walczący z Bo-
giem mo wiąc „Nie puszczę  cię 
dopo ki mi nie pobłogosławisz.”  

 W minionym czasie prze-
z ywalis my, jak w z yciu, rados ci 
i smutki. Jak pisze ap. Paweł 
„Weselcie się z weselącymi się i 
płaczcie z płaczącymi” (Rz 
12,15) cieszylis my się z naro-
dzin syna  Joanny i Mieczysła-
wa - Tymoteusza, przez ylis my 
rados c  uroczystos ci konforma-
cji Konrada. Smucilis my się z e-
gnając naszą siostrę w Chrystu-
sie s p. Małgorzatę Kundlacz z 
Lęborka.    

 Chcę Was poinformowac , 
z e od 1 czerwca do kon ca roku 
jako Parafia prowadzimy Klub 
Aktywnos ci i Wsparcia oso b 
Niepełnosprawnych, kto ry mie-
s ci się w budynku przy ul. Jana 
Pawła II na 7 piętrze. Klub ofe-
ruje ciekawe zajęcia warsztato-
we (terapię zajęciową, gimna-
stykę, zajęcia kulinarne, naukę 
j. angielskiego, porady psycho-
loga oraz kurs komputerowy). 
Zapraszamy na wizytę codzien-
nie od 10 do 15. Bliz szych in-
formacji mogę udzielic  bezpo-
s rednio osobom zainteresowa-
nym. Projekt jest  finansowany 
ze s rodko w Pan stwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Oso b Nie-
pełnosprawnych. 

 

Niech Bo g Was błogosławi! 

Z modlitwą 
Wasz Duszpasterz  

Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 
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 Piórem 
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Rozświetl mnie, Panie… 
Spraw, bym chodziła w Twojej światłości 
Bym chciała w niej mieszkać, oddychać, przebywać 
Spraw, Panie, bym z niej czerpała 
Bym z niej chciała brać wszystkie pomysły na moje życie 
Bym żyjąc w Światłości sama była blaskiem 
Bym żyjąc w Światłości sama nią była… 
 

Rozświetl, Panie me życie 
Spraw, bym nie chciała ukrywać  
Żadnego skrawku mojego życia przed Tobą 
Pomóż mi oddać Tobie wszystko! 
 

Spraw, Panie, bym była taką 
Żebyś Ty nie musiał się za mnie wstydzić 
By nic nie musiało być ukryte 
By moje życie faktycznie było świadectwem 
By było światłem zawsze, czy ktoś patrzy, czy nie… 
Czy ktoś mnie widzi, czy patrzysz tylko Ty… 
Czy jestem w swej samotni, czy otoczona ludźmi… 
 

Spraw, Panie bym była zawsze taka sama… taka Twoja… 
Bym nie pokazywała czegoś, czego naprawdę nie ma… 
Bym niczego nie udawała 
I bym niczego nie pragnęła bardziej, niż być blisko Ciebie 
 

Panie, spraw, bym Światło niosła w sobie 
A nie włączała światła na przepięknym żyrandolu 
Wtedy, gdy ktoś przechodzi 
By widział moje udawane jasne życie 
I by, gdy już pójdzie 
Móc znów na spokojnie go wyłączyć 
I nie narażać się na bycie oświetloną wtedy 
Gdy nie chcę, by coś było jawne… 
 

Spraw, bym żyła w Światłości 
Tak po prostu 
Zwyczajnie 
Na co dzień 
A nie bawiła się włącznikiem 
Tego, kiedy chcę być Twoja 
A kiedy nie. 

Ju
styn

a M
in

kin
a
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 Kącik dla dzieci 

Kiedys  nie było nic. Ani drzew, 
ani kwiato w, ani nawet ziemi, 
słon ca i gwiazd. No i oczywi-
s cie człowieka tez  nie było. Czy 
umiecie sobie wyobrazic , z e 
niczego nie ma? Tak, macie 
rację, bardzo trudno to sobie 
wyobrazic . Pomimo tego, z e 
nie było jeszcze tego, co po-
strzegamy naszymi zmysłami 
(mamy pięc  zmysło w: wzrok, 
słuch, węch, dotyk, smak), był 
juz  Ktos , kto istnieje od zaw-
sze, czyli Bo g. S wiat został 
stworzony przez Boga.  Kim 
jest Bo g? Jest taka wspaniała 
księga, kto ra mo wi nam o Bo-
gu. To Biblia. Juz  na pierw-
szych stronach tej księgi do-
wiadujemy się, z e Bo g JEST. 
Jest. Był, zanim cokolwiek za-
częło istniec . To włas nie On 
postanowił stworzyc  s wiat. Co 
to znaczy stworzyc ? To znaczy 
zrobic  cos  z niczego. Kiedy Ju-
rek chce cos  narysowac , bierze 
kredki i kartkę i powstają pięk-
ne krajobrazy, zwierzęta i ro-
s liny albo ludzie. Jurek jest 

bardzo two rczy. To znaczy, z e 
umie wymys lac  ro z ne rzeczy, 
na przykład to, co chce naryso-
wac . S wiat, kto ry tworzy Jurek, 
jest piękny. Ale Bo g nie potrze-
bował kartki i kredek. Nie po-
trzebował tez  wzoro w, wystar-
czyła Mu wyobraz nia. Jurek tez  
uz ywa wyobraz ni, sam decy-
duje o tym, jak mają wyglądac  
domy i  kwiaty. Potrafi tez  na-
rysowac  zmys lone postacie, 
ale nawet nie zdaje sobie spra-
wy, z e jego stworki mimo 
wszystko trochę przypominają 
prawdziwe zwierzęta. 
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Ale Pan Bo g jest nieskon czenie 
bardziej two rczy niz  człowiek. 
Wymys lił mro wkę i wieloryba, 
układ krwionos ny i ruch pla-
net. A przede wszystkim potra-
fił sprawic , z e to, co z yło w Je-
go wyobraz ni, zaczęło z yc  na-
prawdę. Stało się to za pomocą 
wypowiedzianych przez Niego 
sło w.   
Stworzył niebo i ziemię, a na-
wet cos  takiego, jak  c z a s , 
kto ry wydaje nam się czyms  
tak oczywistym!  I powietrze, 
kto rym oddychamy. Tez  zosta-
ło stworzone. To niesamowi-
te!  I wymys lił, a potem, znowu 
za pomocą sło w, stworzył ro-
s liny i zwierzęta, a takz e czło-
wieka. 
Niech stanie się s wiatłos c ! 
Niech zazieleni się ziemia! — 
gdy Bo g wypowiadał te słowa, 
wszystko zaczęło byc … I tak 
włas nie powstał s wiat. 
 
Nie było nic, nie było nic 
a Bóg postanowił,  
że ma zacząć być 
i niebo nagle zabłękitniało 
i ziemia powstała.  
I wszystko powstało 
gwiazdy zalśniły  
blaskiem nieziemskim 
wiatr w drzewach  
wesoło zaszeleścił 
i woda, którą nalewasz  
do szklanki 

drzewa i kwiaty i małe baranki 
ludzie, biedronki i wielkie skały 
w sześć dni Bóg stworzył świat 
tak wspaniały 
  
W szes c  dni. A sio dmego dnia 
Bo g odpoczął. Nie znaczy to 
jednak, by był zmęczony. Po 
prostu chciał spokojnie przyj-
rzec  się swojemu dziełu. To, co 
stworzył było piękne i dobre. 
Kiedy zobaczył te wszystkie 
zwierzęta — tak bardzo się 
ucieszył i od razu bardzo poko-
chał i wro belki, i chrząszcze, i 
wieloryby. Najwięcej rados ci 
sprawił mu jednak człowiek, 
kto rego stworzył na swo j ob-
raz i podobien stwo i dał mu 
cały s wiat! Wszystko, co stwo-
rzył, ofiarował ludziom. Chciał, 
z eby człowiek panował nad 
ziemią i opiekował się nią. 
S wiat jest nasz, dzięki naszemu 
Bogu, kto ry dał nam z ycie. Bo 
On stworzył kaz dego z nas.  I 
dzięki Niemu JESTES MY. Dzię-
ki Niemu wszystko JEST. 
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 Humor z befką 

Pewien Pastor zwraca się do swojej z ony: „Musimy porozmawiac  
powaz nie z naszym synem – zabrał pieniądze z mojego portfela.” 
Matka natychmiast broniąc swojego syna mo wi: „Dlaczego mys lisz, 
z e to on, przeciez  ja tez  mogłam zabrac  pieniądze  z twojego port-
fela.” „Nie” odpowiedział duchowny spoglądając jeszcze raz do 
swojego portfela – „na pewno nie, bo trochę tam jeszcze zostało.” 
 





„Na łące we wsi znaleziono zdechłego osła” informuje telefonicz-
nie miejscowy proboszcz stację SANEPIDu. „Ale czy zmarli nie 
podlegają księdza jurysdykcji?” zapytał z artobliwie urzędnik. „Tak 
mo j synu” odpowiedział z nalez ną powagą duchowny. Ale przede 
wszystkim moim zadaniem jest powiadomic  ich najbliz szych 
krewnych.”  





Podekscytowana przyszła Panna Młoda opowiada swojemu dusz-
pasterzowi o swoim przyszłym męz u: „Jestem taka szczęs liwa, z e 
znalazłam takiego chłopaka. Wszystko we mnie mu się podoba. 
Mo wi, z e  moje dłonie są piękne, moja sko ra delikatna, moja figura 
perfekcyjna, mo j głos melodyjny, a moje wychowanie wys mienite.” 
„A co ty w nim cenisz najbardziej?” upewnia się duchowny. „No, 
jego naprawdę bardzo dobry gust!” 
 





Dlaczego Izraelici nie darzą Mojz esza zbyt wielką atencją? Ponie-
waz  po czterdziestoletniej wędro wce po pustyni przyprowadził 
ich do jedynego na Bliskim Wschodzie kraju, w kto rym nie ma zło z  
ropy naftowej. 

Zebrał i opracował: xwf 

Humor z befką 
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Gdy przyjdzie Pocieszyciel, 
którego Ja wam poślę od Ojca, 
Duch Prawdy, który od Ojca 
wychodzi, złoży świadectwo o 
mnie; ale i wy składacie świa-
dectwo, bo ze mną od począt-
ku jesteście. To wam powie-
działem, abyście się nie zgor-
szyli. Wyłączać was będą z 
synagog, więcej, nadchodzi 
godzina, gdy każdy, kto was 
zabije, będzie mniemał, że 
spełnia służbę Bożą. A to bę-
dą czynić dlatego, że nie po-
znali Ojca ani mnie. Lecz to 
wam powiedziałem, abyście, 
gdy przyjdzie ich godzina, 
wspomnieli na to, że Ja wam 
powiedziałem, a tego wam na 
początku nie mówiłem, bo 
byłem z wami. 

J 15,26 - 16,4 

Drodzy w Chrystusie! 

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę 
Exaudi, co tłumacząc na język 

polski znaczy -  „Wysłuchaj.” 
Często włas nie w taki sposo b 
kon czymy nasze modlitwy. Mo-
dlimy się o przero z ne sprawy i 
czasem to „…wysłuchaj mnie 
Panie…” jest po porostu 
stwierdzeniem, włas nie zakon -
czeniem modlitwy, jednak by-
wa i tak, z e to „…wysłuchaj 
mnie Panie…” jest pełne lęku, 
obaw, goryczy, bezsilnos ci, mo-
z e nawet rozczarowania czy 
niepokoju… Wiemy doskonale, 
z e nasze modlitwy mają prze-
ro z ny bagaz  emocjonalny. Cza-
sem są nawet aktem rozpaczy, 
gdy wołamy „…wysłuchaj mnie 
Panie…” niedowierzając, no bo 
przeciez  sytuacja jest drama-
tyczna, nie do rozwiązania, czy 
wydawac  by się mogło o zgro-
zo, bez wyjs cia, nawet wyda-
wac  by się mogło dla samego 
Boga… Wołamy wtedy „…
wysłuchaj mnie Panie…” i jak-
by w skrytos ci dodajemy, „…

Rozważania 

O prześladowaniach,  
chrześcijańskim świadectwie i 

jego konsekwencjach. 
 

Kazanie wygłoszone w niedzielę Exaudi 17.05.2015r. 

ks. Andrzej Wójcik 
Proboszcz parafii w Gliwicach  

i Pyskowicach 
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wysłuchaj mnie Panie, choc  
wiem, z e to i tak niemoz liwe…” 
Jestes my moz e nawet wtedy z li 
na Boga, z e dopus cił do takiego 
stanu naszego bądz  czyjegos  
z ycia… Mys lę, z e kaz dy z nas, 
kto przez ywał, czy przez ywa 
jakąs  nad wyraz trudną sytua-
cję, doskonale wie, o czym te-
raz mo wię. Absolutnie nie bę-
dę oceniał takiej modlitwy, jed-
nak tekst biblijny jaki dzisiaj 
jest wyznaczony prowokuje do 
trudnych przemys len . Widzi-
my ucznio w, kto rzy słuchają 
kolejnej mowy poz egnalnej 
Jezusa, zapowiadającego swoje 
odejs cie, swoją zbawczą ofiarę 
na krzyz u. I tutaj muszę wam 
powiedziec , z e gdybym był 
wtedy uczniem Jezusa, to był-
bym co najmniej rozczarowa-
ny... Dlaczego? Bo Jezus mo wi 
o s wiadectwie wiary, ale ro w-
noczes nie podkres la, z e jego 
uczniowie będą: znienawidze-
ni, przes ladowani, będą nawet 
tracili z ycie z powodu tego, z e 
wyznają, z e przyznają się do 
Niego… I dobrze wiemy, z e taki 
czas nadszedł, z e wraz z ukrzy-
z owaniem Jezusa rozpoczęły 
się przes ladowania, kto re mia-
ły miejsce w ro z nych częs ciach 
s wiata, w ro z nych okresach 
historii, włącznie z dniem dzi-
siejszym! Wyłączac  was będą z 

synagog, więcej, nadchodzi 
godzina, gdy każdy, kto was 
zabije, będzie mniemał, że 
spełnia służbę Bożą.  

Wiemy, z e popularną formą 
uhonorowania tych, kto rzy 
słuz ą na ro z nych polach jest 
przyznawanie ro z nych nagro d, 
wręcza się pamiątkowe meda-
le, dyplomy, po prostu w taki 
sposo b okazujemy wdzięcz-
nos c  za oddanie i pos więcenie. 
I chyba kaz dy kto jest wierny 
jakiemus  dziełu prędzej czy 
po z niej, jest w jakis  sposo b 
uhonorowany, doceniony itd. 
Często się przed tym bronimy, 
ale tez  z drugiej strony nie mo-
z emy zabraniac  tym, kto rzy 
doceniają daną osobę, by ją 
oczywis cie w odpowiednim 
zakresie i stosownie honoro-
wali. Często nawet potrzebuje-
my komus  takiemu najnormal-
niej w s wiecie przy takiej oka-
zji podziękowac . Uczniowie, 
kto rzy byli wierni Jezusowi na 
pewno nie spodziewali się 
usłyszec  takich trudnych sło w. 
Każdy kto was zabije…  
Na pewno te słowa zabrzmiały 
złowrogo i nie brzmiały jak 
zapowiedz  jakies  nagrody czy 
docenienia za oddanie ucznio w 
w składaniu s wiadectwa. Sło-
wa te okazały się jednak praw-
dziwe. Wiemy przeciez , jak 

Rozważania 
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 Rozważania 

zginął apostoł Jan, Apostoł 
Piotr czy Apostoł Paweł. Jeden 
s cięty, drugi ponoc  ukrzyz owa-
ny, trzeci zginał takz e w wyni-
ku przes ladowan … Jednak oni 
mieli pełną s wiadomos c  tego w 
co i w kogo wierzyli! Doskona-
le wiedzieli, z e wyrzekając się 
Chrystusa, tylko pozornie za-
chowaliby swoje z ycie, a straci-
liby jego pełnię, sens i cel… Nie 
wiem czy dzisiaj w ogo le rozu-
miemy, co to jest przes ladowa-
nie za wiarę… W naszym kraju, 
wcale nie tak dawno, były cza-
sy ustroju, gdzie uczęszczanie 
do kos cioła, praktykowanie 
swojej wiary było delikatnie 
mo wiąc z le widziane. Bywało i 
tak, z e ludzie z powodu przy-
znawania się do Chrystusa, de-
klarowania swojej wiary, nie 
awansowali, czy wręcz tracili 
pracę… Wtedy, gdy pytano o 
wiarę, często słyszało się odpo-
wiedz  – „to jest moja osobista 
sprawa…” Nie chce dzisiaj oce-
niac  tego co było, bo nie były to 
łatwe czasy. Jednak nurtuje 
mnie dzisiaj ciągle pytanie o to, 
co takiego się dzieje, czy co ta-
kiego się stało, z e dzisiaj, kiedy 
szczycimy się wolnos cią , jako 
chrzes cijan ski kraj, kiedy mo -
wimy o wszechpanującej wol-
nos ci, ciągle nie potrafimy, albo 
nie chcemy mo wic  o naszej 

wierze. W naszym dzisiejszym 
teks cie kazalnym wybrzmiewa 
słowo – „s wiadectwo” . Jezus 
mo wi o składaniu s wiadectwa. 
Często z tej ambony słyszycie 
włas nie o składaniu s wiadec-
twa, ale co to znaczy dzisiaj? 
Dlaczego mając wszystkie po-
trzebne instrumenty jest w nas 
ciągle blokada, jakby wpisane 
w nas jest to, z e o wierze nie do 
kon ca wypada mo wic …? To 
przeciez  niepopularny i niewy-
godny temat, a jes li juz  z kims  
go zaczynamy, to jest w nas 
moz e obawa, z e zostaniemy 
ocenieni, jako członkowie ja-
kiejs  sekty, albo włas nie usły-
szymy – to jest moja osobista 
sprawa… 

Przyznam się, z e kiedy prze-
czytałem ten tekst trochę wy-
straszyłem się, szczego lnie te-
go wersetu - Wyłączać was 
będą z synagog, więcej, nad-
chodzi godzina, gdy każdy, 
kto was zabije, będzie mnie-
mał, że spełnia służbę Bożą.  
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 Rozważania 

Bardzo duz o słyszymy o pan -
stwie Islamskim, na tyle, z e juz  
nawet komercyjne media, kto re 
z ro z nych przyczyn nie poda-
wały tego typu informacji, po-
kazują zbiorowe egzekucje i 
informują szeroko o bardzo 
brutalnych i krwawych atakach 
na chrzes cijan.  

Kto bowiem wstydzi się mnie i 
moich słów, tego i Syn Czło-
wieczy wstydzić się będzie, 
gdy przyjdzie w chwale swojej 
i Ojca, i aniołów świętych.  

Łk 9,26 

Jeśli bowiem z nim umarli-
śmy, z nim też żyć będziemy;  
jeśli z nim wytrwamy, z nim 
też królować będziemy; jeśli 
się go zaprzemy, i On się nas 
zaprze; jeśli my nie dochowu-
jemy wiary, On pozostaje 
wierny, albowiem samego 
siebie zaprzeć się nie może.  

2 Tm 2,11-13   

Każdego więc, który mię wy-
zna przed ludźmi, i Ja  wy-
znam przed Ojcem moim, któ-
ry jest w niebie; ale tego, kto 
by się mnie zaparł przed ludź-
mi, i Ja się zaprę przed Ojcem 
moim, który jest w niebie.  

Mt 10,32-33  

Zanim zadam najtrudniejsze 

pytanie, chciałbym zapytac  was 
jeszcze o jedną sprawę… Choc  
powiem szczerze, z e zastana-
wiałem się czy włas nie to nie 
jest najtrudniejszym z pytan , 
jakie chcę zadac  w dzisiejszym 
kazaniu. Jestes my na biez ąco z 
tematem chrzes cijan skich imi-
granto w np. z Syrii, gdzie trwa 
wojna. Czy mając  s wiadomos c , 
z e nasi bracia i siostry w wie-
rze tracą z ycie,  przyjęlibys my 
ich, tym samym ratując ich z y-
cie? Jak zachowalibys my się 
jako społecznos c , jako kos cio ł, 
jako zbo r, wreszcie jako poje-
dynczy chrzes cijanie…? Tak 
wiele mo wimy o miłos ci, o z y-
ciu o s wiadectwie… 

Po podaniu tych wszystkich 
informacji, po przeczytaniu 
tych wszystkich werseto w, az  
boję się zadac  to gło wne pyta-
nie na dzis … Co zrobiłbys , gdy-
by ktos  dał ci wybo r, tak jak 
tam na s wiecie, gdzie dzisiaj 
przes ladowani są chrzes cijanie  
-  Chrystus, albo z ycie…?  

Jakis  czas temu rozmawiałem z 
kims , kto powiedział mi, z e w 
modlitwie dziękuje Bogu za to 
co ma, za kraj wolny od prze-
s ladowan , wreszcie modli się o 
to, by nigdy nie trzeba było sta-
nąc  przed tego typu wybora-
mi… Jednak ile w naszym co-
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dziennym z yciu jest innych wy-
boro w, kto re dotyczą naszego 
codziennego z ycia i w zasadzie 
okres lają naszą relację z Bogiem. 
Uczciwos c , sumiennos c , praco-
witos c . Ile razy bardzo jestes my 
obserwowani przez niechrzes ci-
jan w sytuacjach trudnych... Czy 
zdajemy sobie z tego sprawę? 
I wcale nie oczekuję teraz na 
Twoją odpowiedz , nie oczekuję 
teraz mierzenia się z tym trud-
nym pytaniem, ale ufam, z e mo-
z e dzisiaj, w ciszy i spokoju 
przemys lisz te tematy… Chciał-
bym jednak jeszcze zwro cic  
uwagę na jeden dos c  istotny 
aspekt tego tekstu kazalnego, 
kto ry byc  moz e w jakis  sposo b, 
pokaz e Ci dzisiaj, jak wiele 
masz… 

Jezus mówi: Gdy przyjdzie Po-
cieszyciel, którego Ja wam po-
ślę od Ojca, Duch Prawdy, któ-
ry od Ojca wychodzi, złoży 
świadectwo o mnie; ale i wy 
składacie świadectwo, bo ze 
mną od początku jesteście.  

Kiedy zastanawiałem się nad 
tymi trudnymi pytaniami, kto re 
przed chwilą sformułowałem, 
stwierdziłem, z e jes li jestes my 
ugruntowani na Chrystusowym 
fundamencie, jes li wierzymy, z e 
Bo g tak wiele nam dał i daje, je-
s li z yjemy zgodnie z Jego zasada-
mi, to wiemy, jak wiele mamy i 

jak mimo wszystko moz emy 
pięknie z yc . Wierzę tez  w to, z e 
takie trudne godziny, godziny 
pro by i decydowania nas do-
tkną, przeciez  sam Jezus wielo-
krotnie wspominał o nich i był-
bym księdzem oszustem, pro-
mowałbym ewangelię sukcesu, 
gdybym w swoich kazaniach nie 
poruszał takz e tych niepopular-
nych i trudnych fragmento w. 
Jednak wg obietnicy zawartej w 
tym teks cie, paraklet – Duch 
S więty Pocieszyciel jest i będzie 
z nami w dniu pro by i wskaz e 
nam w jaki sposo b się zachowac . 
Przeciez  jes li wierzymy i ufamy 
Jego obietnicom, to musimy tak-
z e ufac  słowu:  

Bo myśli moje, to nie myśli wa-
sze, a drogi  wasze, to nie drogi 
moje - mówi Pan, lecz jak nie-
biosa są wyższe niż ziemia, tak 
moje drogi są wyższe  niż drogi 
wasze i myśli moje niż myśli 
wasze.  

Iz 55,8-9 

Zdaję sobie sprawę z tego, z e 
niekto rzy mogą odebrac  to zwia-
stowanie jako kontrowersyjne, 
wymagające i moz e zbyt rady-
kalne… Dzisiaj nie jest w modzie 
okres lanie się i zasady. Często 
chrzes cijan stwo staje się bardzo 
rozmyte i wygodne... Jednak dro-
ga z Bogiem, Chrystusem jest 
wymagająca i zobowiązująca. 
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Zastanawiam się jaki jest koszt 
sensu i celu w z yciu, jaki nadaje 
Bo g w Chrystusie! Jaki jest 
koszt spełnienia siebie, z ycia 
pełnią pokoju, pełnią ducha... 
Mys lę, z e taka wycena sensu i 
celu z ycia moz e nam pomo c w 
odpowiadaniu na trudne pyta-
nia. Ostatnio słyszałem historię 
o bardzo bogatym człowieku, 
kto ry nawro cił się w kraju 
arabskim na chrzes cijan stwo, a 
ze względu na układ i kraj, w 
jakim tkwił, uciekł do Europy, 
porzucając w zasadzie więk-
szos c  majątku i zaczyna 
wszystko od nowa. Zapytany 
czy nie z ałuje swojej decyzji 
powiedział, z e naprawdę nie 
jest w stanie wycenic  tego, z e 
wreszcie zaczął z yc  pełnią wol-
nos ci w Chrystusie oraz znalazł 
sens i cel z ycia... S wiadomos c  
tego gdzie zmierzam, jest o 
wiele więcej warta niz  całe mo-
je bogactwo – powiedział. Dla-
tego az  prosi się, by na koniec 

przypomniec  apel, jakz e aktu-
alne słowa: 

Szukajcie Pana, dopóki moż-
na Go znaleźć, wzywajcie go, 
dopóki jest blisko!  Niech bez-
bożny porzuci swoją drogę, a 
przestępca swoje zamysły i 
niech się nawróci do Pana, 
aby się nad nim zlitował, do 
naszego Boga, gdyż jest hojny 
w odpuszczaniu!  

Iz 55,6-7 

Mo dlmy się zatem o przekucie 
strachu na odwaz ne s wiadec-
two, o to bys my z yjąc tu i teraz 
byli uz ytecznymi sługami, dzia-
łającymi w imieniu Chrystusa. 
Wtedy odejdzie strach przed 
trudnymi pytaniami i będziemy 
z yli rados niej, oczekując nie 
nagro d, medali czy pomniko w 
tu na ziemi, ale przyszłej na-
grody w wiecznos ci. Niech Bo g 
Was błogosławi! 

Amen. 

Sommerfest w Siecieminie 

11 lipca 2015 r 

Zgłoszenia do 28 czerwca u pana D. Racha lub u ks. W. Froehlicha.  

Przejazd autokarem w zależności od ilości zgłoszonych osób.          

Planowany wyjazd z Placu Zwycięstwa o godz. 800 
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Kobiety, które  
pokochał Samson cz.1 

Ewa Olencka 
Teolog 

W Sdz 13,1-25 poznajemy z o-
nę Manoacha, kto ra jest nie-
płodna. W Izraelu niepłodnos c  
była nieraz odbierana jako 
brak Boz ego błogosławien -
stwa. A jednak Bo g o niej nie 
zapomniał. Pewnego dnia owej 
kobiecie ukazał się anioł Pan -
ski, kto ry powiedział jej, z e 
pocznie i urodzi syna. Anioł 
zakazał jej picia wina i innych 
mocnych trunko w, oraz nie 
miała jes c  niczego, co jest nie-
czyste. Natomiast chłopiec, 
kto rego urodzi, nie miał miec  
nigdy obcinanych włoso w, 
gdyz  miał byc  Boz ym nazyrej-
czykiem, kto ry miał wybawic  
Izraela z ręki Filistyno w. W IV 
Mz  6,1-6 czytamy o prawie 
nazyreatu. Męz czyzna, albo 
kobieta mogli złoz yc  specjalny 
s lub nazyreatu, aby się po-
s więcic  Panu. Przez cały okres 
swojego nazyreatu, taka osoba 
powinna powstrzymywac  się 

od wina i innych mocnych 
trunko w, oraz jedzenia wino-
gron i wszystkiego, co od nich 
pochodzi. Taka osoba nie ma 
podcinac  włoso w, ani podcho-
dzic  do zmarłych. Z ona Manoa-
cha mała byc  objęta tym pra-
wem do czasu urodzenia syna. 
Natomiast jej syn Samson miał 
byc  objęty tym prawem przez 
całe swoje z ycie.  

Przyszła matka Samsona do 
tego dnia borykała się ze swoją 
bezpłodnos cią. Moz e porzuciła 
juz  nadzieję, z e kiedykolwiek 
urodzi dziecko. A teraz widzia-
ła anioła Pan skiego, kto ry za-
powiedział jej, z e urodzi syna, 
kto ry będzie w szczego lny spo-
so b pos więcony Bogu. Bo g dał 
jej szczego lne zadanie, ma uro-
dzic  i wychowac  przyszłego 
sędziego Izraela, Samsona. 

Gdy Samson doro sł zakochał 
się w Filistynce. Filistyni byli 
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wrogami Izraela, to z ich ręki 
Samson miał wyratowac  Izrae-
la. Pozornie mogło by się wy-
dawac , z e Samson pos lubiając 
Filistynkę sprzeciwia się Boz ej 
woli i Boz emu Prawu, tymcza-
sem w Sdz 14,4 czytamy z e to 
wyszło od Pana, gdyż szukał on 
zaczepki z Filistynami. Dla 
Samsona, ta filistyn ska kobieta 
wydawała się byc  najodpo-
wiedniejszą kandydatką na 
z onę i postanowił się z nią oz e-
nic . Niestety jeszcze nie zakon -
czył się ich tydzien  weselny, a 
juz  młoda z ona zdradziła swo-
jego męz a.  

Podczas uczty weselnej Sam-
son zadał biesiadnikom zagad-
kę, za jej odgadniecie obiecał 
nagrodę: trzydzies ci szat lnia-
nych i trzydzies ci szat s wią-
tecznych. Natomiast jez eli bie-
siadnicy nie odgadną tej za-
gadki, to mieli sami wręczyc  
powyz szy dar Samsonowi. Go-
s cie weselni nie znali odpowie-
dzi, dlatego namo wili z onę 
Samsona, aby dowiedziała się, 
jaka jest odpowiedz  i im ją wy-
jawiła. Dziewczyna zaczęła 
przed swoim małz onkiem pła-
kac  i go emocjonalnie szanta-
z owac . Mo wiła: Ty mnie tylko 
nienawidzisz, a nie kochasz 
mnie; zadałeś zagadkę moim 
rodakom, ale mnie nie powie-

działeś, co ona znaczy. I płakała 
przed nim przez siedem dni, 
póki trwała uczta weselna (Sdz 
14,16-17). Sio dmego dnia 
uczty tak napierała na Samso-
na, z e wyjawił jej odpowiedz  
zagadki, a ona od razu poszła i 
powto rzyła ją swoim rodakom. 
Dla młodej z ony Samsona, w 
tym momencie, waz niejsza 
byłą jej rodzina i weselni go-
s cie aniz eli jej mąz . Kiedy go-
s cie weselni podali odpowiedz , 
Samson się zdenerwował. Do-
brze wiedział, z e bez podpo-
wiedzi jego z ony, nigdy nie 
domys lili by się odpowiedzi. 
Jak czytamy w Sdz 14,19 Sam-
son poszedł do Aszkalonu, 
gdzie zabił trzydziestu męz o w, 
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zabrał wszystko co mieli na so-
bie i dał s wiąteczne szaty tym, 
kto rzy rozwiązali zagadkę. Po 
czym pełen gniewu powro cił do 
rodzinnego domu. 

Dlaczego z ona Samsona go zdra-
dziła? Moz e nie zdawała sobie 
sprawy jakie konsekwencje przy-
niesie jej zachowanie. Była na-
pierana przez biesiadniko w, kto -
rzy dawali jej pewne poczucie 
bezpieczen stwa. Nie wiadomo 
czy panna młoda w ogo le kocha-
ła swojego małz onka, czy mu 
ufała, czy czuła się w jego obec-
nos ci bezpiecznie. W kon cu na jej 
uczcie weselnej było trzydziestu 
męz czyzn, kto rzy mieli za zada-
nie pilnowac  Samsona, gdyz  się 
go bano. Jedno jest pewne, z e 
była bardziej związana ze swoją 
rodziną i gos c mi weselnymi, ani-
z eli ze swoim męz em. Co w po z -
niejszym rozrachunku przypłaci-
ła własnym z yciem. Gdyby była 
wierna Samsonowi, on na pewno 
by ją ochraniał, a jej historia po-
toczyłaby się inaczej. 

Gdy ojciec panny młodej zoba-
czył co zrobił Samson, oddał 
swoją co rkę za mąz  za weselnego 
druz bę. To wydarzenie jeszcze 
bardziej rozzłos ciło Samsona. 
Samson nałapał trzysta liso w, do 
ich ogono w poprzyczepiał rozpa-
lone pochodnie i wypus cił je w 
pola i winnice filistyn skie. Kiedy 

pola i winnice spłonęły Filistyn -
czycy szukali winnego. Kiedy do-
wiedzieli się, z e zrobił to Samson 
za to co go spotkało, przyszli do 
byłej z ony Samsona i jej ojca i 
obydwoje spalili w ogniu. To 
jeszcze bardziej rozzłos ciło Sam-
sona, tak z e urządził okrutną 
rzez  ws ro d Filistyno w, po czym 
udał się do pieczary skalnej i tam 
zamieszkał. Tak kon czy się smut-
na historia z ony Samsona, choc  
w z yciu jej małz onka miała poja-
wic  się inna kobieta, Dalila, o kto -
rej będziemy mo wic  następnym 
razem. 

Czego uczy nas ta historia? 

To Bo g jest dawcą z ycia i s mierci, 
moz e zamknąc  kobiece łono, ale i 
w swoim czasie otworzyc . 

Bądz my wierni i lojalni wzglę-
dem naszych wspo łmałz onko w. 
W naszej hierarchii wartos ci na 
pierwszym miejscu powinien 
stac  Bo g, na drugim nasz wspo ł-
małz onek, a dopiero na trzecim 
miejscu reszta naszej rodziny, a 
na czwartym miejscu nasza pra-
ca. Poprzestawianie tych warto-
s ci często prowokuje rodzinne 
kło tnie, a nawet moz e doprowa-
dzic  do rozwodu. 

Nie szantaz ujmy emocjonalnie 
naszych bliskich. W ten sposo b 
moz emy wygrac  bitwę, ale prze-
gramy wojnę. 
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   Listy do  
Koryntian cz. 17    

Ks. Andrzej Komraus 

A teraz o czym pisaliście: Do-
brze jest, jeżeli mężczyzna nie 
dotyka kobiety; jednak ze 
względu na niebezpieczeń-
stwo wszeteczeństwa, niechaj 
każdy ma swoją żonę i każda 
niechaj ma własnego męża. 
Mąż niechaj oddaje żonie, co 
jej się należy, podobnie i żona 
mężowi. Nie żona rozporzą-
dza własnym ciałem, lecz 
mąż; podobnie nie mąż rozpo-
rządza własnym ciałem, lecz 
żona. Nie strońcie od współży-
cia ze sobą, chyba za wspólną 
zgodą do pewnego czasu, aby 
oddać się modlitwie, a potem 
znowu podejmujcie współży-
cie, aby was szatan nie kusił z 
powodu niepowściągliwości 
waszej. A to, co mówię, jest 
zaleceniem, a nie rozkazem. A 
wolałbym, aby wszyscy ludzie 
byli tacy, jak ja, lecz każdy ma 
własny dar łaski od Boga, je-
den taki, a drugi inny. 

(1 Kor. 7:1-7). 

Do prawd, przedstawionych w 
szo stym rozdziale swego Listu, 
a omo wionych przez nas w po-
przednim odcinku, nawiązuje 
teraz Apostoł, odpowiadając na 
konkretne pytania Koryntian. 
Czy sprawy, o kto rych pisze, 
nawiązując do problemo w wy-
stępujących w połowie pierw-
szego stulecia nowej ery, są 
waz ne dla nas, z yjących dwa 
tysiące lat po z niej? Alez  tak, bo 
chociaz  zmieniły się czasy, całe 
historyczne tło wydarzen , to 
przeciez  nie zmienili się ludzie 
– i wciąz  występują te same 
zagroz enie, te same niebezpie-
czen stwa, jakie towarzyszyły 
korynckim chrzes cijanom. 

Z ycie w Koryncie, jak juz  mo -
wilis my o tym wczes niej w 
oparciu o relacje z epoki, nace-
chowane było niezwykłą nawet 
w s rodowisku pogan skim roz-
pustą. Wiązało się to nie tylko z 
faktem, z e miasto było waz nym 
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centrum handlowym staroz yt-
nego s wiata i krzyz owały się 
tam ro z ne trakty, do tego dzia-
łały dwa porty, ale przede 
wszystkim sytuacji tego rodza-
ju sprzyjał kult bogini miłos ci 
Afrodyty, sprawowany w cen-
tralnej s wiątyni metropolii, 
gdzie słuz yło ponad tysiąc ka-
płanek, uprawiających prosty-
tucję sakralną. Istniały natural-
nie w Koryncie ro wniez  inne 
s wiątynie pogan skie, pos wię-
cone przero z nym bo stwom, 
gdzie ro wniez  moz na było zna-
lez c  kapłanki, chętnie słuz ące 
swym ciałem celom religijnym.  

Obawa przed uleganiem grze-
chom ciała sprawiała, z e w krę-
gach chrzes cijan skich pojawiali 
się ludzie, kto rzy nawet mał-
z en stwo uwaz ali za cos  prze-
ciwnego czystej nauce chrze-
s cijan skiej. Zapewne do po-
wstawania tego rodzaju poglą-
do w przyczyniało się nie tyle 
złe zrozumienie głoszonych 
przez Apostoła Pawła nauk, ile 
raczej uleganie popularnym w 
mies cie poglądom gnostyckim, 
według kto rych ciało było 
czyms  złym juz  z natury, stano-
wiło więzienie duszy i utrud-
niało wykonywanie jej zadan . 

Rozwaz ania o małz en stwie 
rozpoczyna Apostoł słowami: 
„Dobrze jest, jeżeli mężczyzna 

nie dotyka kobiety”. Tak brzmią 
te słowa w uz ywanym przez 
nas przekładzie; dosłownie 
brzmią one jednak: „Dobrze 
jest człowiekowi nie dotykac  
kobiety”. Jest tu zastosowany 
eufemizm na okres lenie wspo ł-
z ycia płciowego. Powiedzmy 
sobie od razu, z e Pierwszy List 
do Koryntian nie przekazuje 
nam całej nauki apostolskiej o 
małz en stwie, jednakz e zawiera 
szereg waz nych uwag i spo-
strzez en . Małz en stwo w mys l 
wywodo w w teks cie Listu mia-
łoby na celu przeciwdziałanie 
popędowi zmysłowemu, a ra-
czej uregulowanie go. Znany 
tłumacz i komentator Nowego 
Testamentu, ks. prof. dr Euge-
niusz Dąbrowski, przestrzega 
przed nazbyt pos piesznym wy-
ciąganiem wniosko w w tej 
sprawie i wskazuje inne Listy 
Pawłowe, w kto rych Apostoł 
omawia problematykę małz en -
stwa chrzes cijan skiego. Pisze 
tez , co następuje: „W Lis cie do 
Koryntian chodziło Apostołowi 
wyłącznie o podkreślenie godzi-
wości małżeństwa i wzajem-
nych obowiązków małżonków. 
Uderza trzeźwe i realne ich uję-
cie bez uszczuplania praw żad-
nej ze stron. Komentatorzy 
zgodnie zwracają uwagę, że 
wiersze 3-4 nawet swoją syme-
trycznością stylistyczną służą 
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podkreśleniu równości kobiety z 
mężczyzną. Małżeństwo chrze-
ścijańskie ma być monogamicz-
ne i oparte na wzajemnych zo-
bowiązaniach, tak że tylko dla 
przyczyn istotnie ważnych i to 
‘za wspólną zgodą’ (w. 5) zobo-
wiązania te można zawiesić na 
czas określony. To czasowe za-
wieszenie praw małżeńskich 
znane było i w ustawodawstwie 
Starego Testamentu (Exod. 
19:15, 1 Sam. 21:5-6), a doty-
czyło nawet arcykapłana w 
okresie przygotowawczym do 
sprawowania ważnych funkcji 
liturgicznych w świątyni. Teolo-
gia rabinistyczna przewidywała 
jeszcze dalsze ograniczenia w 
tym względzie dla kapłanów i 
sług świątynnych wszystkich 
stopni”. 

Z Listu wynika jednak bardzo 
wyraz nie, z e Apostoł pragnie, 
by jego słowa o wstrzymywa-
niu się przez jakis  czas od obo-
wiązko w małz en skich nie były 
traktowane jako nakaz, ale ra-
czej jako ustępstwo. Jest to ra-
da, a nie przykazanie. 

Mo wienie o sprawach dotyczą-
cych małz en stwa nie przesła-
niają sprawy, o kto rej Apostoł 
wspomniał w pierwszym wier-
szu rozdziału sio dmego. Mowa 
tam bowiem o stosunku męz -
czyzny do kobiety, a nie męz a 
do z ony.  

„A wolałbym, aby wszyscy lu-
dzie byli tacy, jak ja, lecz każdy 
ma własny dar łaski od Boga, 
jeden taki, a drugi inny. A mó-
wię tym, którzy nie wstąpili w 
związki małżeńskie, oraz wdo-
wom: Dobrze zrobią, jeśli pozo-
staną w tym stanie, w jakim ja 
jestem. Jeśli jednak nie mogą 
zachować wstrzemięźliwości, 
niechaj wstępują w stan mał-
żeński; albowiem lepiej jest 
wstąpić w stan małżeński, niż 
gorzeć. Tym zaś, którzy żyją w 
stanie małżeńskim, nakazuję 
nie ja, lecz Pan, ażeby żona mę-
ża nie opuszczała, a jeśliby opu-
ściła, niech pozostanie nieza-
mężna, albo niech się z mężem 
pojedna; niech też mąż z żoną 
się nie rozwodzi. Pozostałym 
zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś 
brat ma żonę pogankę, a ta zga-
dza się na współżycie z nim, 
niech się z nią nie rozwodzi; i 
żona, która ma męża poganina, 
a ten zgadza się na współżycie z 
nią, niech się z nim nie rozwo-
dzi. Albowiem mąż poganin 
uświęcony jest przez żonę i żona 
poganka uświęcona jest przez 
wierzącego męża; inaczej dzieci 
wasze byłyby nieczyste, a tak są 
święte. A jeśli poganin chce się 
rozwieść, niechże się rozwie-
dzie; w takich przypadkach brat 
czy siostra nie są niewolniczo 
związani, gdyż do pokoju powo-
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łał was Bóg. Bo skądże wiesz, 
żono, że zbawisz męża? Albo 
skąd wiesz, mężu, że zbawisz 
żonę? Poza tym, niech każdy 
żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, 
w takim stanie, w jakim powo-
łał go Bóg; tak też zarządzam 
we wszystkich zborach”  

Kor. 7:7-17 

Dla Apostoła Pawła, przynajm-
niej w ujęciu Pierwszego Listu 
do Koryntian, małz en stwo po-
zornie jest mniej doskonałe niz  
dziewictwo. Sam Apostoł, jak 
się wydaje, był wdowcem; taką 
informację przekazuje zresztą 
tradycja chrzes cijan ska. Dobre 
uzasadnienie dla tego stwier-
dzenia podaje zresztą prof. dr 
William Barclay, kto ry pisze 
m.in. na ten temat, co następu-
je: „Moz emy nawet byc  pewni, 
że Paweł był żonaty. Wynika to 
z jednej, bardzo ważnej zasady. 
Paweł był rabinem i według je-
go słów nie uchybił w niczym, co 
było zalecane przez Zakon i tra-
dycję żydowską. Ortodoksyjna 
wiara żydowska nakazywała 
wstąpienie w związek małżeń-
ski. Jeżeli mężczyzna nie żenił 
się i nie miał dzieci, mówiło się 
o nim jako o tym, który 
‘wymordował swoje potomstwo’ 
i przez to ‘pomniejszył obraz 
Boga w świecie’. Siedem rodza-
jów ludzi nie mogło liczyć na 

niebo. Ich wykaz rozpoczynał 
się następująco: ‘Żyd, który nie 
ma żony, lub który ma żonę, ale 
nie posiada dzieci’. Bóg powie-
dział: ‘Bądź płodny i rozmnażaj 
się’ i dlatego pozostawanie w 
stanie bezżennym lub nie posia-
danie dzieci było uważane za 
naruszenie rozkazu Bożego. 
Wiek małżeński rozpoczynał się 
od osiemnastego roku życia i 
rzeczą nieprawdopodobną było-
by, aby tak pobożny Żyd, jakim 
był Paweł, pozostawał w stanie 
bezżennym. Istnieje też druga 
podstawa do przypuszczenia, że 
Paweł był żonaty. Skoro, jak 
sam powiada (Dz 26:10), głoso-
wał przeciwko chrześcijanom, 
to musiał być członkiem Sanhe-
drynu. Według regulaminu, 
wszyscy członkowie Sanhedry-
nu musieli być ludźmi żonatymi, 
ponieważ, jak uważano, żonaci 
są bardziej miłosierni. Możliwie 
żona Pawła zmarła, a może zo-
stawiła go po jego nawróceniu 
się na chrześcijaństwo, stąd dla 
sprawy Chrystusa naprawdę 
zrezygnował on ze wszystkiego. 
Ostatecznie ta strona jego życia 
została raz na zawsze przekre-
ślona, gdyż nie ożenił się po raz 
drugi. Żonaty człowiek nigdy 
nie byłby w stanie tyle podróżo-
wać, co Paweł. Jego pragnienie, 
by wszyscy inni pozostali w ta-
kim samym stanie wynikało z 
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oczekiwania na rychły powrót 
Chrystusa; tak mało było czasu 
na ziemskie sprawy. Paweł nie 
dyskredytuje małżeństwa, lecz 
kieruje naszą uwagę na ko-
nieczność przygotowania się na 
przyjście Chrystusa”. 

Wprawdzie pytania Koryntian 
o sprawy dotyczące małz en -
stwa wiązały się z niecierpli-
wym i pełnym napięc  oczeki-
waniem na Powto rne Przyjs cie 
Pan skie, to przeciez  odpowie-
dzi Apostoła Pawła i jego uwa-
gi dotyczą nie tylko tamtego 
okresu historycznego, ale waz -
ne są i aktualne ro wniez  dzi-
siaj, w naszych czasach. Nie 
moz na ich zresztą traktowac  
jedynie w kategoriach osobi-
stych poglądo w Autora. To, co 
napisał Paweł, stanowi bo-
wiem integralną częs c  Słowa 
Boz ego, a więc jest inspirowa-
ne przez Ducha S więtego. To 
Bo g przemawia przez Pawła, 
tak jak w czasach Starego Przy-
mierza przemawiał za pos red-
nictwem Proroko w. O tym mu-
simy pamiętac  nie tylko pod-
czas czytania i rozwaz ania 
Pierwszego Listu do Koryntian, 
ale ro wniez  i pozostałych ksiąg 
Nowego Testamentu. 

Jak juz  wspomnielis my, chrze-
s cijanie korynccy z yli w wiel-
kim napięciu eschatologicz-

nym, kto re – na co wskazuje ks. 
Grzegorz Rufin ski – wzbudziło 
skrajne tendencje ascetyczne. 
Stąd tez  pojawiało się wiele 
nieporozumien . „Eschatologia 
korynckich ‘entuzjastów’ była 
nacechowana ‘niecierpliwością’ 
odpowiadającą ich teologii 
chwały. Obdarzeni różnorakimi 
darami Bożymi Koryntianie 
musieli uważać, że już w pełni 
partycypują w dobrach eschato-
logicznych. Powstało wiele wąt-
pliwości podważających war-
tość małżeństwa. Paweł prze-
ciwstawia się tej tendencji.” 

Kiedy Apostoł pisze, z e „kaz dy 
ma własny dar łaski od Boga, 
jeden taki, a drugi inny” (w. 7), 
to zwraca uwagę na bardzo 
waz ny fakt: zaro wno stan bez-
z enny, jak i małz en stwo, są da-
rami łaski Boga, są darami cha-
ryzmatycznymi. Tak więc – 
podkres lmy to raz jeszcze – 
małz en stwo jest darem Boz ym, 
jest tez , jak czytac  będziemy w 
dalszej częs ci tego Listu, insty-
tucją, kto ra słuz y społecznos ci 
wierzących. Dlatego tak bardzo 
waz ne są napomnienia apo-
stolskie, wskazujące na niero-
zerwalnos c  małz en stwa. Jes li 
małz en stwo jest darem Boz ym, 
nie moz e byc  lekcewaz one i nie 
powinno byc  rozwiązywane. 
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Ks. prof. Eugeniusz Dąbrowski 
zwraca w swym obszernym 
komentarzu uwagę na fakt, z e 
nauczanie Pawła jest w pełni 
zgodne z tym, co zawierają 
Ewangelie. Ciekawe ro wniez , 
z e podkres lając nierozerwal-
nos c  małz en stwa Apostoł po-
sługuje się terminologią stoso-
waną w obowiązujących za je-
go czaso w przepisach praw-
nych.  

Zaro wno prawodawstwo z y-
dowskie, jak i grecko-rzymskie 
przewidywało wypadki, w kto -
rych z ona mogła opus cic  męz a. 
Jes li chodzi o męz a, to Prawo 
Mojz eszowe dawało mu moz li-
wos c  odesłania z ony nawet z 
błahych powodo w. „Jez eli ktos  
pojmie kobietę za żonę, a potem 
zdarzy się, że ona nie znajdzie 
upodobania w jego oczach, gdyż 
on odkrył w niej coś odrażające-
go, to wypisze jej list rozwodo-
wy, wręczy jej go i odprawi ją ze 
swego domu” – czytamy w sta-
rotestamentowej Księdze Po-
wto rzonego Prawa, albo ina-
czej Piątej Księdze Mojz eszo-
wej (24:1). List rozwodowy był 
złoz oną przez męz a na pis mie 
deklaracją, stwierdzającą ze-
rwanie kontraktu małz en skie-
go i dającą z onie moz liwos c  
zawarcia ponownego małz en -
stwa. Szkoły rabinistyczne da-
wały ro z norakie uzasadnienia 

okres lające powo d wydania 
listu rozwodowego. Tak więc 
na przykład bardzo rygory-
styczna szkoła Szammaja ogra-
niczała powody do dwo ch, a 
mianowicie cudzoło stwa i złe-
go prowadzenia się. Liberalna 
szkoła Hillela odrzucała ogra-
niczenia, pozostawiając męz o-
wi pod tym względem pełną 
swobodę. 

Jezus w Ewangeliach wyraz nie 
naucza: „Co tedy Bo g złączył, 
człowiek niechaj nie rozłącza”. I 
dalej mo wi: „Ktokolwiek by 
rozwiódł się z żoną swoją i po-
ślubił inną, popełnia wobec niej 
cudzołóstwo. A jeśliby sama roz-
wiodła się z mężem swoim i po-
ślubiła innego, dopuszcza się 
cudzołóstwa” (Mar. 10:9.11-12). 
Podobnie słowa Jezusa zapisał 
Mateusz: „Ktokolwiek by od-
prawił żonę swoją, z wyjątkiem 
przyczyny wszeteczeństwa, i 
poślubił inną, cudzołoży, a kto 
by odprawioną poślubił, cudzo-
łoży” (Mat. 19:9). Ewangelia 
Łukasza przekazuje kro tkie 
stwierdzenie Jezusa: „Kaz dy, 
kto opuszcza żonę swoją, a poj-
muje inną, cudzołoży, a kto 
opuszczoną przez męża poślu-
bia, cudzołoży” (Łuk. 16:18). 

Widzimy więc, z e Apostoł Pa-
weł wyraz nie nawiązuje w 
swym nauczaniu do wypowie-
dzianego przez Jezusa prawa. 
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 O tym, co za nami 

O TYM, CO ZA NAMI 

Koncert Petty Haas Howell 

W ramach projektu „Muzyczne 
wieczory w kos ciele ewangelic-

kim” 12 maja o godz. 19.30, mieli-
s my wyjątkową okazję posłuchac  
muzyki organowej w wykonaniu 
amery-
kan skiej 
orga-
nistki z 
Missou-
ri. Kon-
cert 
zgroma-
dził 
około 
70 słu-
chaczy. 
Wszyscy byli zauroczeni muzyką, 
wykonaniem ale takz e moz liwo-
s ciami naszych organo w, kto re 
przez fachowco w oceniane są 
jako najlepsze w Słupsku. Kolejne 
koncerty w ramach projektu we 
wrzes niu i w listopadzie. Projekt 

jest dofinansowany przez UM w 
Słupsku. 

Konfirmacja 

W niedzielę Exaudi, 17 maja prze-
z ywalis my w naszej społecznos ci 
uroczystos c  konfirmacji. Tym 
razem, po pomys lnie zdanym eg-
zaminie konfirmacyjnym, s lubo-
wanie wiernos ci Bogu i Kos cioło-
wi złoz ył i po raz pierwszy do 
Sakramentu Komunii S więtej 
przystąpił Konrad Niedzielski. 
Z yczymy mu Boz ego błogosła-
wien stwa i rados ci w z yciu z Bo-
giem.  

 

 

44. Stolper Heimattreffen 

30 maja miały miejsce gło wne 
obchody zjazdu dawnych miesz-
kan co w Słupska. W niedzielę 31 
maja w naszym kos ciele odbyło 
się naboz en stwo z tej okazji.  
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 Zapraszamy  

KONCERT TOMASZA ŻÓŁTKO 

10 LIPCA 2015 GODZ. 1900 

(piątek) 

Kościół Ewangelicko-Augsburski  

Wstęp wolny. 

Koncert dyplomowy  

studentów Akademii Pomorskiej  

1 lipca 2015 o godz. 1700 (środa) 
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 O tym, co za nami 

Od 8 marca do 26 maja trwała 
w Polsce kampania społeczna 
pod nazwą Sekretna Misja Ko-
biet na rzecz mieszkanek Bur-
kina Faso, jednego z najbied-
niejszych krajo w w Afryce, 
kto rej towarzyszyło hasło 
„Łączy nas więcej niż my-
ślisz”. 

Punktem wyjs cia do zorgani-
zowania kampanii była pros ba 
Burkinek z gminy Pobe Men-
gao, skierowana do jednej z 
wolontariuszek Centrum Misji 
i Ewangelizacji Kos cioła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w RP 
(CME), organizatora tej nieco-

dziennej kampanii, o bieliznę.  

W Burkina Faso bielizna jest 
trudno dostępna (jedynie w 
duz ych miastach i słabej jako-
s ci), a przede wszystkim poza 
zasięgiem finansowym tamtej-
szych kobiet. W Dzięgielowie 
powstał pomysł na kampanię i 
dzięki kolez en skim i zawodo-
wym kontaktom powstała siec  
koordynatorek w całej Polsce, 
a takz e poza granicami kraju: 
w Londynie, Czechach i Kana-
dzie, skąd zgłosiły się do CME 
Polki od lat tam mieszkające.  

Sekretna Misja Kobiet polegała 
na kupnie 
nowego 
kompletu 
bielizny z 
naturalnej 
tkaniny, 
zachęce-
niu do 
tego sa-
mego bli-
skiej ko-
biety oraz 
dostar-
czeniu 
bielizny 

Podsumowanie Sekretnej Misji Kobiet 
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do jednego z 34 miejsc. 

Polki z ro z nych miejscowos ci i 
s rodowisk zareagowały entu-
zjastycznie, podobnie jak me-
dia w całej Polsce. Ten prosty 
pomysł na pomoc kobietom 
afrykan skim przynio sł nadspo-
dziewane efekty.  

Koordynatorkom i uczestnicz-
kom kampanii opro cz konkret-
nej propozycji pomocy spodo-
bał się takz e solidarnos ciowy 
wymiar kampanii: 

– Sekret powodzenia tego 
przedsięwzięcia czerpie siłę z 
solidarnos ci kobiet. Takz e du-
chowej. Mimo ro z nic kulturo-
wych i odległos ci – podsumo-
wała Lidia Tarczyn ska z TVP 
Katowice. 

Tradycyjnie kobiety w Burkina 
Faso odpowiedzialne są za 
utrzymanie rodziny. To one 
pracują w polu przy pomocy 
prostych narzędzi, noszą wodę 
kilkanas cie kilometro w dzien-
nie, zajmują się domem i opie-
kują dziec mi. Mimo iz  kulturo-
wo są całkowicie zalez ne od 
męz czyzn, powołały pierwsze 
stowarzyszenie kobiece o na-
zwie „Dofre Hansi” z przekona-
niem, z e razem mogą więcej. 

Polacy ro wniez  włączyli się do 
akcji, m.in. finansowo wspiera-

jąc wysyłkę paczek z bielizną, 
kto ra planowana jest w najbliz -
szych miesiącach. 

Dziękujemy wszystkim, kto rzy 
włączyli się w akcję zbio rki 
bielizny i przyczynili się do te-
go, by Burkinki mogły poczuc  
się bardziej kobieco i dos wiad-
czyc , z e ktos  interesuje się ich 
losem. 

W Słupsku do akcji włączył się 
ro wniez  Kos cio ł Zielonos wiąt-
kowy. Dziękuję paniom, kto re 
nie tylko zakupiły bieliznę, lub 
przekazały na ten cel pienią-
dze, ale takz e tym, kto re zachę-
cały swoje kolez anki, znajome i 
sąsiadki, kto re rozwieszały pla-
katy lub rozprowadzały ulotki.   

Ogo łem w naszym mies cie ze-
brałys my 229 sztuk bielizny. 
Wszystkim kobietom, kto re 
włączyły się w akcję SERDECZ-
NIE DZIĘKUJEMY! 

Anna Froehlich 

Sekretna Misja Kobiet była 
kampanią CME jako organizacji 
non-profit w ramach projektu 
„Pomoc dla Afryki”, kto rej jedy-
nym celem jest korzys c  spo-
łeczna. Więcej informacji: 
www.sekretna.cme.org.pl. 

 



PLAN NABOŻEŃSTW 

Herbatka Parafialna Komunia Święta Szkółka Niedzielna 

PLANY  

DATA GODZ. WYDARZENIE MIEJSCE 

22.06 14.00 Nabożeństwo  
dla dawnych mieszkańców Lęborka Kaplica Lębork 

01.07 17.00 Koncert dyplomowy studentów  
Akademii Pomorskiej Kościół Słupsk 

03.07 17.30 Rada Parafialna Sala parafialna  

10.07 19.00 Koncert Tomasza Żółtko  Kościół Słupsk 

11.07 10.00 (?) Sommerfest Sieciemin 

  23.07 11.00 Sommergottesdienst mit grillen Kaplica Gardna 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK GŁÓWCZYCE GARDNA 

14.06 
2. po Trójcy 

 10.30 8.30   

21.06 
3. po Trójcy 

 10.30 
 
 

  

28.06 
4. po Trójcy   10.30 8.30   

5.07 
5. po Trójcy 

9:30 10.30    

12.07 
6. po Trójcy 

 10.30 8.30   

19.07 
7. po Trójcy 

 10.30    

23.07 
czwartek 

   11.00 w Gardnie 


