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Słowo od Duszpasterza

Wojciech Froehlich
Proboszcz Parafii
w Słupsku

Słowo od
Duszpasterza
Drodzy!
Pazdziernik to miesiąc
rozpoczynający się i konczący
wielkimi swiętami. Z reguły w
pierwszą niedzielę pazdziernika
obchodzimy Dziękczynne Święto
Zniw, ktore przypomina nam o
tym, ze wszystko co mamy zawdzięczamy Bozemu Błogosławienstwu. Przekazuję w tym
miejscu podziękowania od kierownictwa Środowiskowego Domu Śamopomocy za przekazane
przez naszych parafian warzywa
i owoce. Ostatni dzien miesiąca
to swięto reformacji. W tym roku centralne nabozenstwo reformacyjne w Diecezji odbędzie się
31.10 w ramach Śynodu Diecezjalnego w Poznaniu, na ktory
zaproszeni jestesmy wszyscy
(chętni mogą się zgłaszac u
mnie). My na nabozenstwie Pamiątki Reformacji spotkamy się
30 października, w piątek o
17.30!
24 pazdziernika zapraszamy na otwarcie wystawy nawiąInformator parafialny, Nr 10 (163) 2015

zującej do jednej z zasad Reformacji „Śola Ścriptura”. Organizatorem wystawy jest Muzeum
Pomorza Środkowego. To wydarzenie wpisuje się w obchody
Dekady Reformacji ale takze w
tematykę tego roku, ktorą jest
ewangelicka kultura. Przypominam, ze rozpoczęły się spotkania sobotnie, na ktorych w roznych formach rozmawiac będziemy na rozne tematy.
W dniach 12-14 pazdziernika będę uczestniczył, wraz z
delegacją z Parafii i z przedstawicielami władz miasta, w podrozy studyjnej do Flensburga,
gdzie odwiedzimy Diakonię i
będziemy starali się nawiązac
kontakty z tamtejszą Diakonią,
aby rozwijac pracę diakoniją w
naszej Parafii.
Z informacji administracyjnych chcę przekazac, ze trwają prace związane z izolacją fundamentow koscioła.
Wasz Duszpasterz
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Piórem

Piórem...
Justyna Minkina
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Dajesz nam wieczność, Panie
Najpiękniejszy z darów
Lecz my tak często nawet nie chcemy rozpakowywać tego prezentu
Myśląc, że dar kończy się na lśniącej wstążce
Którą opasane jest pudełko
Tak często nie patrzymy dalej
Ważne jest tylko tu i teraz
Nasze codzienne gonitwy
Kierat, w który się sami wpędzamy
Nie patrząc dalej, nie patrząc WYŻEJ
Jakże piękne byłyby nasze przebudzenia
Gdybyśmy umieli każdego poranka myśleć
Jakże prozaiczne okazałyby się niektóre z przytłaczających nas trosk
Gdybyśmy widzieli, że na tym nie kończy się życie
Jakże małe okazałyby się nasze pragnienia
By mieć, wyposażać, wyglądać, zaspokoić
Jakie pogodne mogłoby się stać nasze życie
Gdybyśmy chcieli tylko pamiętać
Że to tutaj - to tylko preludium
Do najpiękniejszego, brzmiącego wiecznie utworu
Że to tutaj - to tylko lekkie uchylenie drzwi
Do bezpiecznego domu, który jest dla nas przygotowany
Że to tutaj - to tylko błyszcząca wstążka
Którą obwiązany jest prezent twojego życia
Szkoda, że tak wielu z nas
Nigdy nie będzie chciało zajrzeć do pudełka, by zobaczyć
Co Bóg przygotowuje dla swoich ukochanych dzieci
Szkoda, że tak wielu z nas
Przytłoczą małe troski, małe sprawy
Naucz się żyć świadomy wieczności, a wszystko nabierze
innego znaczenia.
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Humor z befką

 Humor z befką
Do kancelarii parafialnej przychodzi przedstawiciel firmy nagłosnieniowej. Koscioł potrzebuje nowego systemu nagłosnieniowego, a jako ze jego firma proponuje najlepsze systemy, chciałby
przedstawic swoją ofertę proboszczowi. Śekretarka stara się go
powstrzymac: „lepiej zeby Pan nie szedł dzisiaj do księdza. Śzef nie
jest w dobrym humorze.” Przedstawiciel wykazuje zrozumienie
i pyta: „A kiedy ksiądz proboszcz będzie miał dobry humor?” „Tego
nie wiem”, odpowiada sekretarka, „pracuję tutaj dopiero od roku.”

Na wiezę koscioła sw. Floriana mozna teraz dostac się windą. Pewien słusznych rozmiarow jegomosc pyta koscielnego, ktory obsługuje windę: „A jesli lina w windzie się zerwie, spadniemy w doł
czy polecimy w gorę?” „Śzanowny Panie” odpowiada koscielny,
„wszystko zalezy od tego, jakie Pan do tej pory prowadził zycie.”

W gablotce parafialnej wisi plakat zapowiadający wykład, ktory
ma się odbyc w srodę o 19.00 w sali parafialnej. Prof. Tischel będzie mowił na temat: „Idzcie przeklęci w ogien wieczny!” Wstęp
wolny.

W celu zwrocenia uwagi na osobistą modlitwę, pewien pomysłowy
ksiądz powiesił w gablocie parafialnej następujące zdanie: „Kiedy
kolejny raz nie będziesz mogł zasnąc, nie licz baranow, ale porozmawiaj z Pasterzem.”
Zebrał i opracował: xwf
Informator parafialny, Nr 10 (163) 2015
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ks. Tymoteusz Bujok
Wikariusz parafii w Gliwicach
i Pyskowicach

Szukając Boga
„Bo tak mówi Pan do domu
Izraela: Szukajcie mnie, a żyć
będziecie!”
Am 5,4
Bog przez słowa księgi proroka Amosa nakazuje nam szukac siebie. Ten nakaz nabiera
bardzo szczegolnego wymiaru,
kiedy uswiadomimy sobie, ze
Amos jest „prorokiem sądu” zapowiada Bozą karę, jednoczesnie nie dając zbyt duzych
szans na jej uniknięcie. Wezwanie do szukania Boga nie
jest więc w tym przypadku
jedną z opcji, ktorą mozna wybrac w tak zwanym czasie wolnym, ale jest jedyną opcją gwarantującą zycie. Innymi słowy
Amos przedstawia ultimatum albo będziesz szukac Boga albo
zginiesz. Zatem mamy szukac
Boga. Tylko co to tak naprawdę znaczy?
Śłownik języka polskiego mowi, ze szukac to probowac
6

ustalic miejsce, w ktorym ktos
lub cos się znajduje. W codziennym zyciu często zdarzają się sytuacje, w ktorych probujemy ustalic miejsce cennych dla nas rzeczy. Czego i w
jakich okolicznosciach szukamy?
Śzukamy na przykład kluczykow do samochodu. To poszukiwanie często wiąze się z bardzo napiętą i nerwową sytuacją. Dlaczego? Bo juz jestesmy
spoznieni, bo dziecko ubrane i
marudzi, ze mu ciepło, bo po
drodze trzeba wstąpic do
kwiaciarni itp. Warto jednak
docenic, ze w takich okolicznosciach, choc zdenerwowani,
jestesmy często mocno zaangazowani w proces poszukiwania. W koncu bardzo nam zalezy, zeby kluczyki odnalezc.
Śzukamy nie tylko drobiazgow
(niekiedy bardzo cennych), ale
takze większych rzeczy, na
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przykład wyposazenia domu mebli, RTV, AGD i innych. W
takich sytuacjach zwykle mamy więcej czasu na poszukiwania. Jest mozliwosc zapoznania
się z roznymi ofertami, porownania, wybrania najlepszej opcji. Wybierając sprzęty dla siebie szukamy najlepszych rzeczy i chcemy mądrze wybrac.
Oczywiscie w zyciu nie szukamy tylko materialnych rzeczy.
Śzukamy rowniez relacji. Nie
tak dawno pewna osoba powiedziała mi, ze szuka swojej
drugiej połowki. Osoba ta bardzo chciałaby miec kogos, kto
będzie blisko, z kim będzie mogła czuc się bezpiecznie. Śzukamy takze roznych doswiadczen
i przezyc. Poszukujemy szczęscia probując roznych rzeczy.
Śzukamy uznania, cięzko pracując i prezentując swoj dorobek. Śzukamy pokoju, opierając
swoje zycie na roznych fundamentach.
Ktore z tych aspektow szukania mozna odniesc do poszukiwan Boga? Myslę, ze z kazdego
mozna zaczerpnąc po trochu.
Poszukiwanie Boga powinno
cechowac się zaangazowaniem,
mądroscią, pragnieniem relacji,
miłosci, akceptacji i pokoju. Ale
prorok Amos jeszcze bardziej
rozszerza pojęcie szukania Bo-

ga. Uzywa hebrajskiego czasownika pochodzącego od
rdzenia darasz. Śłowo to moze
byc i jest tłumaczone na bardzo rozne sposoby. Posiada
bowiem wiele znaczen.
Czasownik darasz moze znaczyc „wołac”, „wzywac”. Całkiem naturalne przy szukaniu
drugiej osoby jest wołanie jej.
Darasz może oznaczać również
„radzic”, „konsultowac”, „dopytywac”. Śzukanie Boga jest
więc potrzebą uzyskania pewnej porady czy wskazowki. Hebrajskie darasz mozna rowniez
tłumaczyc przez słowa „ zyczyc”, „ządac”, „studiowac”,
„dbac”. Najbardziej jednak poruszyło mnie inne jego znaczenie. W niektorych angielskich
przekładach Biblii termin ten
tłumaczony jest jako „prowadzic sledztwo”, „prowadzic dochodzenie”. Oznacza to, ze poszukiwanie Boga zakłada wnikliwą, rzetelną i uwazną pracę
poszukiwawczo-analityczną.

Byc moze odpowiadamy na
powyzsze pytania przecząco.
Nie zmienia to jednak faktu, ze
potrzebujemy szukac Boga. I to
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bez względu na staz bycia
chrzescijaninem. Tym bardziej,
ze sytuacje, z ktorymi się spotykamy, bywają coraz trudniejsze i coraz bardziej skomplikowane. Na pytania dotyczące
kwestii uchodzcow, zagadnien
etycznych, zeswiecczenia społeczenstwa trudno udzielic
prostych i jednoznacznych odpowiedzi. Boga trzeba codziennie odkrywac na nowo i szukac
Jego działania i woli w swiece,
ktory nas otacza.

Po raz kolejny we wrzesniu rozpoczęła się akcja Prezent pod Choinkę. Znamy doskonale jej zasady, ale pozwolę
sobie w kilku zdaniach je przy-
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Zyczę wszystkim gorliwosci, zaangazowania, mądrosci i
wytrwałosci w szukaniu Boga.
Poszukiwanie to jest indywidualną
odpowiedzialnoscią
kazdego z nas. Brzmi to byc
moze przerazająco. Mozemy
jednak miec duzo nadziei. Biblia mowi, ze Bog się przed
nami nie ukrywa, ale sam daje
się znalezc (zob. J 15,16).
Ks. Tymoteusz Bujok

pomniec: Prezenty trafią do
dzieci na Ukrainie, Białorusi i w
Rumunii. Przygotowac mozna
je w pudełku po butach, a zawartosc zalezy jedynie od naszej wyobrazni i mozliwosci.
Wszystkie blizsze informacje
znajdziecie w ulotce. Do kazdej
paczki nalezy dołączyc 10 zł.
jako opłatę na transport. Zamiast paczki mozna tez złozyc
ofiarę na ten cel, ktora zostanie
przekazania
organizatorom
akcji czyli Centrum Misji i
Ewangelizacji. Akcja trwa do
10 listopada.
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Temat miesiąca - Wdzięczność

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz parafii w Gliwicach
i Pyskowicach

Kazanie Dziękczynne
Święto Żniw
4 października 2015r. Łabędy,
Pyskowice, Gliwice
Hymn Dawida. Wywyższać cię
będę, Boże mój, Królu, I błogosławić imieniu twemu na
wieki. Co dzień błogosławić ci
będą I wysławiać imię twoje
na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, A wielkość jego jest niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi
dzieła twoje, Opowiada o potędze twojej. Głosić będą
wspaniałą chwałę majestatu
twego I cudowne sprawy twoje. Mówić będą o potędze
strasznych dzieł twoich, Opowiadać o wielkości twojej.
Zwiastować będą pamięć
wielkiej dobroci twojej, A
sprawiedliwość twoją radośnie opiewać. Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do
gniewu i pełen łaski. Dobry
jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad
wszystkimi jego dziełami.
Niech dziękują ci, Panie

wszystkie dzieła twoje, A
wierni twoi niech ci błogosławią! Niech mówią o chwale
królestwa twego I niech opiewają potęgę twoją, Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją I
wspaniałą chwałę królestwa
twego! Królestwo twoje jest
królestwem wiecznym, A panowanie twoje trwa przez
wszystkie pokolenia. Pan
podtrzymuje wszystkich upadających I podnosi wszystkich
zgnębionych. Oczy wszystkich
w tobie nadzieję mają, A Ty
im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli
wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich
drogach swoich I łaskawy we
wszystkich dziełach swoich.
Bliski jest Pan wszystkim,
którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych,
którzy się go boją, A wołanie
ich słyszy i wybawia ich. Pan
strzeże wszystkich, którzy go
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miłują, Ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta
moje głoszą chwałę Pana I
niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte Na wieki
wieków!
Psalm 145

Zdaję sobie sprawę z tego, ze
dzisiejsze Dziękczynne Święto
Zniw moze wywoływac w nas
lekkie zakłopotanie, gdyz chyba powoli z typowym rolnictwem niewiele
mamy juz
wspolnego, szczegolnie w duzych miastach, jednak dzisiaj
zgodnie z zapowiedzią, chciałbym pochylic się nad kilkoma
aspektami związanymi z dzisiejszym swiętem i tekstem
biblijnym. Aby jednak rozpocząc potrzebny mi jest wstęp,
w ktorym chciałbym moze na
nowo rozbudzic w nas potrzebę swiętowania, oddawania
Bogu chwały i moze na nowo
pochylic się nad sensem swiętowania. Kazde swięto czy
swięta związane z porządkiem
biblijnym, kalendarzem liturgicznym powinny byc przede
wszystkim nakierowane na to,
by oddac chwałę Bogu. Niedziela sama w sobie jest ustanowiona, przeciez po to, by
oddawac chwałę Bogu i przypominac sobie o tym, co Chrystus zrobił dla nas, ze zwycięzył szatana i moce ciemnosci,
10

ze powstał trzeciego dnia z
martwych i daje nam nadzieję
zmartwychwstania. Śpotykając
się, więc na niedzielnych nabozenstwach
przychodzimy
przede wszystkim Bogu oddac
chwałę, za Jego łaskę, za Jezusa i dzieło zbawienia. Kazde
juz tematyczne swięta odnoszą
się do poszczegolnych wydarzen z historii zbawienia i dowodow łaski. Jestesmy wtedy
zachęceni do konkretnego
dziękczynienia i oddawania
Bogu chwały. Jednak aby w
pełni swiętowac nalezy zadac
sobie dzisiaj pytanie, czy to
swiętowanie jest szczere, i czy
podoba się Bogu. Bo przeciez,
to w jaki sposob swiętujemy,
wynika z naszej relacji do Boga
i tego, co za tym swiętem idzie.
Wiemy dobrze, jak wyglądają
uroczystosci np. urodzinowe,
kiedy jestesmy przymuszeni,
do swiętowania urodzin kogos
kogo niekoniecznie darzymy
sympatią… No ale wypada…
Wszystko wtedy jest sztuczne,
jakby na pokaz, by nie stracic
w oczach swiętującego i przybyłych, byc moze związanych
ze swiętującym bardziej niz
my… Jednak przeciez Bog widzi nasze serca i chyba dlatego, tak mocno brzmiały Boze
słowa wypowiadane przez
proroka Amosa, ktory otrzy-
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mał zadanie, by upominac lud
Izraela, by zwiastowac. ..–
Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się
wasze uroczystości świąteczne.
Nawet gdy mi składacie ofiary
całopalne i ofiary z pokarmów,
nie mam w nich upodobania, a
na ofiary pojednania z tłustych
waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask
twoich pieśni! I nie chcę słyszeć
brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a
sprawiedliwość jak potok nie
wysychający! Am 5,2-24
Nasze swiętowanie wynika
przeciez z naszego nastawienia do Boga, z naszej relacji z
Bogiem. Dzisiaj przy okazji
Dziękczynnego Święta Zniw,
warto zadac sobie pytania: Jaka ta nasza relacja jest? Jak
postrzegamy Tego, komu przeciez oddajemy chwałę? Czy
jestesmy swiadomi kim w ogole jest Bog…?!

Czasem mam wrazenie, ze zachowujemy się tak, jak w autentycznej historii, kiedy do
jednej z parafii przyszedł młody wikariusz i zeby przypodobac się szczegolnie młodym
ludziom, przeszedł z wszystkimi młodymi ludzmi na tak
zwane „ty”. Przez jakis czas

wszystkim dobrze się z tym
zyło… Co jakis czas starsi zboru dziwili się, ze wychodząc z
koscioła młodziez parafii, poklepuje po plecach tego młodego duchownego, robi mu jakies
zarty, oni jednak, jako starsi
zachowywali szacunek i dystans. W pewnym momencie,
kiedy okazało się, ze ci młodzi
ludzie, trochę dorosli i zaczęli
miec problemy, stwierdzili ze
pojdą po pomoc do tego duchownego, przeciez byli z nim
na „ty”, mieli z nim dobre relacje… Jednak, kiedy zaczął on
wskazywac im, co moze nie
podobac się Bogu w ich zachowaniu, poklepali go po plecach,
usmiechnęli się i poszli sobie,
bo przeciez nigdy nie powiedział im złego słowa, nigdy nie
był surowy i dla dobra układow i kontaktow nie oceniał
ich postępowania…

Czasem mam wrazenie, ze zapominamy o tym, co jest bardzo wazne w tej naszej Bozej
relacji, o tym, co jest w chociazby w kazdym z objasnien
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katechizmowych
przykazan
Lutra. Luter pisał: Powinnis my
Boga bać się i miłować go…
O jaki strach chodzi? I czy rzeczywiscie chodzi o strach, o
ktorym byc moze teraz myslimy i buntujemy się gdzies w
srodku, ze to nie tak…

Mojzesz, ktory zobaczył gorejący krzew i swiętą obecnosc
Bozą, sciągnął ze swoich nog
sandały i upadł na twarz, prorok Izajasz opowiadając swoją
wizję, kiedy zobaczył Bozą
chwałę i odczuł Bozą obecnosc, wypowiedział słowa,
ktore osobiscie mnie bardzo
przeszywają: I rzekłem: Biada
mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i
mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów. Iz
6 ,5
Do tego nawet obecni tam
aniołowie przykrywali skrzydłami swoje twarze. Wyraznie
wszyscy przezywali Bozy majestat i chwałę. Ogrom wszechmogącego Boga!
Śzadrach, Meszach i Abed nego
młodziency, ktorzy nie wyrzekli się Boga wszechmogącego i
zostali wrzuceni na rozkaz
krola do rozpalonego pieca,
okazali wiernosc i zostali ura12

towani. Nie wyobrazali sobie,
by oddawac chwałę krolewskiemu posągowi i tym samym
podporządkowac się nakazowi
krola, ktory stał w opozycji do
wszechmogącego Boga. Prorok
Eliasz mimo tego, ze prorocy
Baala w liczbie 450 odprawiali
wokoł ołtarza swoje czary,
chcieli siłowac się z nim na
cuda i chcieli udowodnic, ze
Bog Eliasza nie jest w stanie
sciągnąc ognia i rozpalic nim
ołtarza. A on kazał jeszcze ten
ołtarz polac wodą, zeby nie
było zadnych niejasnosci i z
bojaznią oraz wiarą prosił Boga o ten ogien.
Wtedy Eliasz przystąpił do całego
ludu
i
rzekł:
…
Zaniedbaliście przykazania…
Jak długo będziecie kuleć na
dwie strony? Jeżeli Pan jest
Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli
Baal, idźcie za nim! Lecz lud nie
odrzekł mu ani słowa. 1 Królewska 18,21
Jaka jest nasza dzisiejsza relacja z Bogiem i jaki jest nasz
stosunek do Pana Wszechswiata? Czasem mam wrazenie, ze zachowujemy się tak
jak ta młodziez w stosunku do
tego wikariusza… Czy zdajesz
sobie sprawę kim jest Twoj
Bog! Czy juz teraz rozumiesz,
co znaczą Lutrowe słowa po-

Informator parafialny, Nr 10 (163) 2015

Temat miesiąca

winniśmy Boga bać się i miłować Go! Wyzwoliliśmy się z relacji strachu przed surowym
Bogiem. Biblia odsłoniła przed
naszymi oczami Boga, ktory
jest łaskawy i kochający, ale to
nie oznacza, ze Bog stał się
naszym, mało znaczącym kolegą… Rozumiecie co dzisiaj
mam na mysli? Kochani, te
przykłady prowadzą nas do
kolejnego aspektu dzisiejszego
swiętowania. Jesli juz wiemy
kim jest Bog, jesli jestesmy
swiadomi Jego mocy, wszechpotęgi, łaski i miłosci, to pora
zastanowic się za co powinnismy byc naszemu Bogu
wdzięczni podczas tego dzisiejszego swięta, ale i na co
dzien. Dzisiejsze swięto ukierunkowane jest na zbiory, plony, wszystko to, co jest nam
potrzebne do zycia. Dzisiejsze,
dziękczynne swięto zniw ma
nam uswiadamiac podstawową prawdę o tym, ze przeciez
wszystko co mamy, mamy od
naszego Boga, Ojca w niebie.
Marcin Luter w komentarzu
do Modlitwy Panskiej, opisując
czwartą prosbę zawartą w tej
modlitwie zapisał… Chleba
naszego powszedniego daj nam
dzisiaj.
Co to znaczy?
Bóg daje chleb powszedni i bez
prośby naszej nawet wszystkim

złym ludziom, lecz prosimy w
tej modlitwie, aby nam to dał
poznać i abyśmy z dziękczynieniem przyjmowali chleb nasz
powszedni.
Co nazywamy chlebem powszednim?

Pan Jezus Chrystus mowi:
Nie troszczcie się o życie swoje,
co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje,
czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś
więcej niż pokarm, a ciało niż
odzienie? Spójrzcie na ptaki
niebieskie, że nie sieją ani żną,
ani zbierają do gumien, a Ojciec
wasz niebieski żywi je; czyż wy
nie jesteście daleko zacniejsi niż
one? Ojciec wasz niebieski wie,
że tego wszystkiego potrzebujecie. […] Ale szukajcie najpierw
Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne bę-

Informator parafialny, Nr 10 (163) 2015

13

Temat miesiąca

dzie wam dodane.
Śłuchając tego wszystkiego nie
pozostaje nic innego, jak odpowiedziec sobie na podstawowe
pytania: Czy uswiadamiasz
sobie kim jest Bog? Czy wierzysz w to, ze to co masz otrzymujesz z ręki Bozej? Czy ufasz
Jezusowi powierzając Mu swoją codziennosc? Czy jestes mu
wdzięczny za to, co otrzymujesz kazdego dnia? I wreszcie
czy szukasz najpierw Królestwa
Bożego i jego sprawiedliwości?
Zgodnie z Bozą obietnicą, gdy
zaufasz, Bog o ciebie się będzie
się troszczył, wtedy tez słowa
psalmisty Oczy wszystkich w
Tobie nadzieję mają, a Ty im
dajesz pokarm ich we właściwym czasie, staną się dla ciebie
bliskie i staną się twoją osobistą, pełną ufnosci dziękczynną
modlitwą.
W Izraelu do dzisiaj, swiętowane jest biblijne swięto Śukkot, Święto Namiotow. Polega
ono mniej więcej na tym, ze
przez tydzien Izraelita ma obowiązek między innymi mieszkac w prowizorycznym namiocie, w ktorym są dziury w dachu, tak by uswiadamiac sobie,
ze jest cos więcej niz to, co mamy tutaj na ziemi, by uswiadomic sobie, ze wszystko co mamy pochodzi od Tego, ktory
14

jest w niebiesiech. Przezywalismy ostatnio w naszej parafii
namiastkę tego swięta i wykład pastora Barczuka, ktory
zainspirował mnie do tego, by
zwiastowac w podobny sposob na ten temat. Taki prowizoryczny namiot, ma takze
uswiadomic
swiętującemu,
(choc swiętowanie bardziej
kojarzy się nam teraz z wygodami i komfortem) ze jest tu
na ziemi tylko na chwile, ze to
wszystko co ma tutaj na ziemi,
co buduje na ziemi jest nietrwałe, niestałe. Taki prowizoryczny namiot miał i ma przypominac Ludowi Wybranemu
o tym, ze Bog troszczył się o
swoj lud kiedy wędrował po
pustyni. I tak sobie pomyslałem, ze kazdy z nas chyba powinien pomieszkac w takim
namiocie choc kilka dni, zeby
docenic, to co mamy, zeby zatrzymac się i dostrzec na nowo
Boga, zeby go przezyc takim,
jaki naprawdę jest, a nie jakim
chcielibysmy zeby był… Zeby
wreszcie zrozumiec, ze On jest
Panem wszechswiata, ze On
jest naszą pierwszą i podstawową potrzebą, bez ktorej nasze zycie traci sens… Modlmy
się, by zawsze taki namiot był
jedynie prowizoryczny, swiąteczny, okazyjny, a nie wymuszony na przykład wojną czy
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innym nieszczęsciem. Dziękujmy, Bogu za to, ze mozemy
swiętowac! Oddawajmy Mu
chwałę! W polskim prawie podobno jest taki przepis, ktory
mowi o odwołaniu darowizny
z powodu razącej niewdzięcznosci… Ofiarodawca widząc,
„razącą niewdzięcznosc” moze
dochodzic zwrotu darowizny,
jezeli obdarowany wykazuje
własnie razącą niewdzięcznosc. Dało mi to wiele do myslenia, kiedy uzmysłowiłem
sobie, co by było, gdyby w
koncu Bog ocenił nas naszą
ludzką miarą… Czy aby czasem
nie utracilibysmy tego, co ofiarował nam w Chrystusie…?
Dzisiaj mowi się o zaspakajaniu podstawowych potrzeb,
otaczające nas zewsząd sensacje ze swiata sprawiają, ze zaczynamy zastanawiac się nad
tym, czy jestesmy jeszcze w
jakikolwiek sposob normalni…
Ale przez to wszystko chyba
zapominamy o tej najwazniej-

szej potrzebie człowieka, potrzebie Boga w naszym zyciu…
Czy Bog, Jezus jest naszą nadzieją, na ktorą są zwrocone
wszystkie oczy jak mowi nasz
dzisiejszy psalm?
W Jerozolimie podczas swięta
Śukkot, kiedy kapłan schodził
do sadzawki Śyloe i wylewał
wodę na ołtarz. Jezus stanął w
tym newralgicznym momencie
swięta posrodku, w tym momencie w Jerozolimie było ok.
300 tysięcy pielgrzymow, ktorzy pokładali nadzieję w tym,
co zrobi za chwilę kapłan i czy
zaliczone zostanie im ich swiętowanie. Wtedy Jezus powiedział: to ja jestem odpowiedzią na wasze wszelkie pytania… Czy tak jest także w
Twoim życiu?
Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz
pokarm ich we właściwym
czasie! Ps 145,15
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Ewa Olencka
Teolog

Kobiety w Biblii:
Anna
W 1Śm 1,1-2,21 poznajemy
Annę. Mieszkała w Ramie na
pogorzu Efraimskim. Anna
miała męza Elkanę, bardzo się
kochali, ale Anna nie mogła
miec dzieci. W Izraelu posiadanie potomstwa było odczuwane jako objaw Bozego błogosławienstwa. Jezeli kobieta nie
mogła miec dzieci mogła to
odbierac jako fakt, ze Bog jej
nie błogosławi. Poza tym w
czasach biblijnych dziecko było finansowym zabezpieczeniem na przyszłosc. Kiedy rodzice się starzeli i nie mogli juz
pracowac, to dziecko w naturalny sposob przejmowało nad
nimi opiekę. Jednakze brak
dziecka to nie był jedyny problem jaki dręczył Annę. Elkana
miał drugą zonę, Peninę, ktora
miała dzieci i gardziła Anną.
Rok rocznie Elkana wraz ze
swoimi zonami i dziecmi wędrował do Śylo. Śtał tam Na16

miot Zgromadzenia, w ktorym
Izraelici składali Bogu ofiary.
Kiedy Elkana składał ofiarę,
dawał tez działy ofiarne swoim
zonom i dzieciom, jednakze
dział jaki dawał Annie był podwojny, gdyz bardziej ją kochał. Anna mogła cieszyc się
miłoscią swojego męza, lecz
niestety Penina wyrządzała jej
wiele przykrosci. Mozliwe, ze
Penina była zazdrosna o miłosc jaką Elkana darzył Annę,
dlatego skutecznie naciskała
na jej czuły punkt i upokarzała
ją z powodu jej bezpłodnosci.
Jak czytamy w 1Śm 1,7 działo
się to corocznie, kiedy przychodzili do domu Panskiego.
Anna była załamana. Cały czas
płakała i nie potrafiła nic zjesc.
Elkana martwił się o Annę i
starał się ją pocieszac jednakze
bezskutecznie.
Tego roku, gdy wszyscy zakonczyli posiłek, Anna wstała i
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poszła się modlic. Jak czytamy
w 1Śm 1,10: z goryczą w duszy
modliła się i płakała. W modlitwie złozyła Bogu sluby, ze jezeli Bog da jej syna, to odda go
na słuzbę Panu. Czytając modlitwę Anny widac w niej wielką
pokorę, jaką Anna czuje w obliczu Boga. Cierpiąca kobieta nie
przedstawia tu swoich warunkow, roszczen czy ządan, Anna
przybiera tu postawę unizonego sługi, ktory ma swiadomosc,
ze rozmawia z wielkim Bogiem,
z ktorym nie sposob nam się
rownac. Czyz nie jest to dla nas
wzor postawy modlitewnej?
Całej tej sytuacji przyglądał się
kapłan Heli. Anna modląc się
po cichu szeptała, tak ze nie
było słychac jej głosu. Totez
kapłan Heli mniemał, ze jest
pijana i dosc niemiło ją potraktował. A jak to jest z nami, czy
my czasem nie oceniamy ludzi
niezgodnie z prawdą? Annie
musiało byc bardzo przykro,
ale nie dała się zakrzyczec i
wyprosic z Namiotu Zgromadzenia. Powiedziała kapłanowi,
ze nie jest pijana, lecz jest przygnębiona, po prostu wylewa
swoją duszę przed Bogiem. Gdy
kapłan Heli to usłyszał, wypowiedział proroctwo: Idz w pokoju, a Bóg Izraela da ci to o co
go prosiłaś 5Śm 5,57 . Od tej po-

ry Anna przestała byc przygnębiona. Zjadła posiłek i następnego dnia rano wyruszyła ze
swoim męzem w drogę powrotną do domu. Po pewnym
czasie Anna poczęła i urodziła
syna, ktorego nazwała Śamuel.
W historii Izraela Bog kilkakrotnie zamykał łono kobiety,
lecz w swoim czasie je otwierał, aby narodziło się dziecko,
ktore miało wielkie znaczenie
dla historii Izraela. Takimi bezpłodnymi kobietami były: Śara
- matka Izaaka, Rebeka – matka
Jakuba i Ezawa, Rachela – matka Jozefa i Beniamina, matka
Śamsona, Anna – matka Śamuela, Elzbieta – matka Jana
Chrzciciela. Za kazdym razem
Bog pokazywał, ze to On jest
dawcą zycia i smierci, to On
powołuje i wypełnia swoje
obietnice. Kazda z tych kobiet
przezyła wielką lekcję pokory
przed Bogiem i doswiadczyła
jego mocy. Była to dla nich
wielka lekcja wiary, ktorą potem mogły przekazac swoim
synom.
Kiedy Śamuel podrosł, Anna
zrobiła to, co Bogu slubowała.
Zaprowadziła go do Przybytku
Panskiego i oddała na słuzbę
Bogu. Od tego dnia mogła się ze
swoim synem widywac tylko
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raz do roku, podczas swiąt. Dla
Anny jako matki musiało to
byc trudne, ale dla Anny jako
wierzącej kobiety było to powodem do uwielbienia Boga.
W 1Śm 2,1-10 czytamy pełną
radosci i uwielbienia modlitwę
Anny. Anna widzi w Bogu
Świętego potęznego jak skała
Pana zycia i smierci. Uwielbia
Boga i wysławia jego moc i potęgę. Bog widział wiarę i oddanie Anny, dlatego wynagrodził
jej to co zrobiła i otworzył jej
łono. Jak czytamy w 1Śm 2,21,
Bog dał Annie jeszcze trzech
synow i dwie corki.

Czego możemy nauczyć się
od Anny:
Po raz kolejny przekonujemy
się, ze to Bog jest dawcą zycia i
smierci.
Pełnej pokory i gorliwosci
szczerej modlitwy do Boga.
Bądzmy szczerzy przed Bogiem, mowmy mu o naszych
bolach i smutkach. Bog słyszy
kazdą naszą modlitwę.
Wiernosci w wypełnianiu danych obietnic i czerpania z tego radosci.
Bog wynagradza pokorę i oddanie się mu.

Trwa zbiórka ofiar na organizację pomocy uchodźcom.
Ofiary można wpłacać na listę w zakrystii kościoła.
Wszystkim, którzy złożyli ofiarę na ten cel w imieniu
Diakonii Polskiej serdecznie dziękujemy.
18
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Ks. Andrzej Komraus

Listy do Koryntian
cz. 20
„Czy nie jestem wolny? Czy nie
jestem apostołem? Czy nie
widziałem Jezusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla
innych nie jestem apostołem,
to jednak dla was nim jestem;
wszak pieczęcią apostolstwa
mego wy jesteście w Panu.
Moja obrona przeciwko tym,
którzy mnie oskarżają, jest
taka: Czy nie wolno nam jeść i
pić? Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki,
jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas?
Czy tylko ja i Barnabasz nie
mamy prawa nie pracować?
Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem?
Kto zakłada winnicę, a owocu
jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody
nie spożywa? Czy to tylko
ludzkie mówienie? Czy i zakon
tego nie mówi? Albowiem w
zakonie Mojżeszowym napisano: Młócącemu wołowi nie

zawiązuj pyska. Czy Bóg to
mówi ze względu na woły? Czy
nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że
oracz winien orać w nadziei, a
młocarz młócić w nadziei, że
będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra
duchowe posialiśmy, to cóż
wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra żąć będziemy? Jeżeli inni roszczą sobie prawa
do was, czemuż raczej nie my?
Myśmy jednak z tego prawa
nie skorzystali, ale wszystko
znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci,
którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę
z ołtarza otrzymują? Tak też
postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z
ewangelii żyli. Ja jednak nie
korzystałem z żadnej z tych
rzeczy. A nie napisałem tego w
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tym celu, aby to do mnie odniesiono; bo wolałbym raczej
umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie
pozbawić tej chluby. Bo jeśli
ewangelię zwiastuję, nie mam
się czym chlubić; jest to bowiem
dla mnie koniecznością; a biada
mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię
dobrowolnie, mam zapłatę; jeśli
zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż tedy mam zapłatę?
Tę, że zwiastując ewangelię czynię to darmo, aby nie korzystać
z prawa, jakie mi daje zwiastowanie ewangelii”.

janskiej. Moglismy się przekonac,
ze dla Apostoła Pawła granicę
wolnosci wyznacza nie tylko koniecznosc niedopełnienia obiektywnego zła. Granicę wolnosci
wyznacza bowiem rowniez miłosc
braterska, pragnąca uniknąc zgorszenia „słabych”. Chrzescijanie,
ktorzy mają prawdziwe poznanie,
korzystają z niego tak, ze buduje
ono innych w wierze, chociaz niewątpliwie pociąga to za sobą niejednokrotnie ograniczenie wolnosci przez rezygnację ze słusznych
praw. „Poz-nanie nadyma – czyli
wbija w pychę, ale miłosc buduje”
– napisał Paweł (8:1b).

1 Kor 9,1-18

Przeciwstawiając sobie „poznanie” i „miłosc”, Apostoł przestrzegł, ze we wszelkim poznawaniu kryje się niebezpieczenstwo
polegające na tym, ze mozemy
poczuc się pewni sami siebie. Śtąd
tez szybko mozemy zacząc polegac na własnym rozumowaniu i
patrzec z gory na tych, ktorzy myslą inaczej albo nie są do takiego
rozumowania zdolni. W zyciu i
postępowaniu człowieka wierzącego nie mozna kierowac się jedynie poznaniem, to miłosc powinna
rządzic zyciem i byc podstawą
osobistego stosunku do innych
członkow społecznosci chrzescijanskiej. Prawdziwe poznanie zdaje sobie sprawę ze swej nieskonczonosci, z potrzeby dalszego, ciągłego rozwoju, i ze swego cząstkowego charakteru. Miłosc chrzesci-

Przy omawianiu rozdziału osmego
zwrocilismy zapewne uwagę na
fakt, ze niektore omawiane w Listach Apostolskich sprawy, pozornie mające dzis dla nas znaczenie
wyłącznie historyczne, w gruncie
rzeczy nie utraciły swej aktualnosci w warstwie parenetycznej,
nauczającej. Problem związany ze
sprawą spozywania przez wierzących chrzescijan mięsa, pochodzącego ze składanych w poganskich
swiątyniach ofiar, doprowadził do
wskazania na „poznanie” i
„miłosc”, a jednoczesnie do okreslenia granic wolnosci chrzesci20
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janska polega na powaznym
traktowaniu

swych oponentow, o ktorych
mogł się dowiedziec w przerwie
pisania listu.

Niektorzy biblisci, a jest ich całkiem spora grupa, skłonni są
przyjąc pogląd, ze rozdział dziewiąty rozbija mysli zapoczątkowane w rozdziale osmym i kontynuowane następnie w rozdziale dziesiątym, a więc zapewne
został wstawiony przez jakiegos
nieznanego redaktora pism Pawłowych i pochodzi z innego listu.
Nic bardziej mylnego! Wszystko
jest na swoim miejscu! W rozdziale osmym Apostoł omawiał
ograniczenie własnej wolnosci ze
względu na sumienie innych
chrzescijan, w rozdziale dziewiątym wskazuje na samego siebie
jako ograniczającego swe prawa
apostolskie dla dobra innych.
Śzczegolna sytuacja w Koryncie,
gdzie – jak pamiętamy – były
grupy, kwestionujące Pawłowy
apostolat, co było nawet podstawą sporow pomiędzy częscią
chrzescijan, sprawiła, ze Apostoł
Paweł poswięcił temu tematowi
więcej miejsca, nie tylko wskazując na cały szereg momentow,
wczesniej nie poruszanych, ale
rowniez polemizując z zarzutami
Informator parafialny, Nr 10 (163) 2015

21

Od Genesis do Apokalipsy

Akcentując fakt zrzeczenia się
przywilejow przysługujących mu
z racji zwiastowania Ewangelii,
Apostoł podkresla, ze niezaleznie
od jakichkolwiek względow głoszenie Ewangelii jest dla niego
koniecznoscią. Nie moze się chlubic głoszeniem Ewangelii jako
czyms, co jest jego szczegolną
zasługą. Nie czyni bowiem tego
wyłącznie z własnego upodobania, ale zmusza go do tego koniecznosc. Tą koniecznoscią jest
dla Apostoła wola Boga zywego,
Tego samego, ktory przemawiał
w Śtarym Testamencie, a teraz
przekazał swe polecenie w słowach, jakie usłyszał Paweł w drodze do Damaszku: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz; ale
powstań i idź do miasta, tam ci
powiedzą, co masz czynić” (Dz.Ap.
9:5). W miescie przekazano mu
słowa, jakie w widzeniu otrzymał
Ananiasz: „Idź, albowiem mąż ten
jest moim narzędziem wybranym,
aby zaniósł Imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela; Ja
sam bowiem pokażę mu, ile musi
wycierpieć dla imienia mego” (Dz.Ap. 9:15-16).
Wola Boza objawiona została
Pawłowi nie tylko w Damaszku.
W księdze Dziejow Apostolskich
czytamy: „A gdy oni odprawiali
służbę Pańską i pościli, rzekł Duch
Święty: Odłączcie mi Barnabę i
Saula do tego dzieła, do którego
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ich powołałem” (Dz.Ap. 13:2).
Miało to miejsce w Antiochii, w
tamtejszym zborze. Interesujące i
wiele mowiące jest tez wyznanie
samego Pawła, ktore złozył, przemawiając do Zydow w Jerozolimie. Mowi tam o swoim widzeniu
w swiątyni, gdy ujrzał Chrystusa,
ktory rozkazał mu: „Idź, bo Ja cię
wyślę daleko do pogan” (Dz.Ap.
22:1-21). Apostoł nie mogł odrzucic tego wezwania. W Liscie
do Rzymian napisał: „Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli
o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie”

Ta swiadomosc obowiązku wykonywania posłannictwa, jaką wyraza swoją postawą Apostoł Paweł, kojarzy się bardzo mocno z
postawą starotestamentowych
prorokow. Wiemy jak Jonasz usiłował uchylic się przed obowiązkiem, jaki włozył na niego Bog.
Mozemy tez wspomniec wyznanie uczynione przez proroka Ezechiela: „I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Posyłam cię do synów
izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się prze-
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ciwko mnie, zarówno oni, jak i ich
ojcowie odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego. Do
synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu – do nich cię posyłam, a ty mów do nich: Tak mówi
Wszechmocny Pan, a oni – czy
będą słuchać, czy nie – bo to dom
przekory – poznają, że prorok był
wśród nich” (Ezech. 2:3-5). Podobnie było z powołaniem Jeremiasza: „Doszło do mnie słowo
Pana tej treści: Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie
matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. (…) …Do
kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i
będziesz mówił wszystko, co ci
rozkażę” (Jer. 1:5.7).

Biada mi, jeslibym Ewangelii nie
zwiastował? A tak, biada, bo Boze
powołanie, Boze wezwanie, namaszczenie przez Boga – to nie
tylko zaszczyt, ale przede wszystkim obowiązek i ogromna odpowiedzialnosc. Bozy sługa nie moze lekcewazyc ciązącego na nim

zadania. Raz jeszcze odwołam się
tu do Księgi Proroka Ezechiela,
ktory zapisał: „A po upływie siedmiu dni doszło mnie słowo Pana
tej treści: Synu człowieczy: na
stróża domu izraelskiego cię powołałem! Ilekroć usłyszysz słowo
z moich ust, ostrzeż ich w moim
imieniu. Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go
nie ostrzeżesz i nic nie powiesz,
aby bezbożnego ostrzec przed
jego bezbożną drogą tak, abyś
uratował jego życie, wtedy ten
bezbożny umrze z powodu swojej
winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli
ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie
odwróci się od swojej bezbożności
i od swojej bezbożnej drogi, wtedy
on umrze z powodu swojej winy, a
ty
a Ja doprowadzę go do
upadku i on umrze, to jeżeli nie
ostrzeżesz go, wtedy on umrze z
powodu swojej winy, i nie będzie
się pamiętało jego sprawiedliwych
czynów, których dokonał, lecz
ciebie uczynię odpowiedzialnym
za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz sprawiedliwego, aby sprawiedliwy nie zgrzeszył, i on nie zgrzeszy, to na pewno pozostanie przy
życiu, ponieważ dał się ostrzec, a
ty
uratowałeś
swoją
duszę” (Ezech. 3:16-21).
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O tym, co za nami
360 LAT KOŚCIOŁA POKOJU
W JAWORZE (12.09)
Na zaproszenie proboszcza
Parafii w Jaworze na Dolnym
Śląsku, proboszcz naszej Parafii wziął udział w uroczystosciach upamiętniających 360
lecie poswięcenia Koscioła Pokoju w Jaworze, ktory jest jednym z dwoch ewangelickich
kosciołow wpisanych na prestizową listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNEŚCO. Program obchodow był bardzo
ciekawy i roznorodny, a koscioł kiedys przez nas zwiedzany (podczas jednej z wycieczek
parafialnych) godny polecenia.
POŻEGNANIE
KS.CHRISTOPHA EHRICHTA

rafii w Koszalinie i Śłupsku
w uroczystosci pozegnania
wzięła
udział delegacja z naszej
Diecezji
w
osobach ks.
radcy Śtaszczaka i ks.
Wojciecha
Froehlicha.

KONCERT GITAROWY
W ramach projektu „Muzyczne
Wieczory w Kosciele Ewangelickim” 15.09 o 19.30 odbył się
drugi z trzech zaplanowanych

15.09 w Greifswaldzie miało
miejsce pozegnanie odchodzącego na emeryturę ks. dra
Christopha Ehrichta, byłego
nadradcy Ewangelickiego Koscioła Pomorza, a w ostatnim
czasie Koscioła Połnocnych
Niemiec. Z uwagi na duze zaangazowanie ks. Ehrichta sprawy Pomorza, a szczegolnie pa24
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koncertow. Tym razem wnętrze Koscioła wypełniły dzwięki duetu gitarowego Dariusza
Domanskiego i Roberta Horny.
Utwory pochodzące z roznych
stron swiata i z roznych kultur
pozwoliły słuchaczom odkryc
piękno tego popularnego instrumentu, jaki wielu z nas ma
zapewne w swoich domach.

WSPOMNIENIE
MAŃKI (23.09)

PIOTRA

W pierwszą rocznicę smierci
kuratora naszej Parafii sp. Piotra Manki Centrum Edukacji
Regionalnej i Technikum Lesne
w Warcinie oraz Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowali uroczystosci

CHRZEST
W niedzielę 20.09 przezywalismy w naszym kosciele radosną uroczystosc Chrztu Świętego Tymoteusza Basinskiego.
Małemu Tymkowi, jego rodzicom i chrzestnym jak i całej

rodzinie zyczymy wiele Bozego Błogosławienstwa na drodze wzrastania w wierze.
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rocznicowe, ktore rozpoczęły
się na cmentarzu w Kępicach,
gdzie miała miejsce modlitwa i
złozenie wiązanek kwiatow, a
w dalszej częsci, w Technikum
Lesnym przyjaciele i bliscy
wspominali naszego Brata w
Chrystusie. Z ramienia Diecezji
wspomnienia przekazał bp.
Marcin Hintz, a z ramienia Parafii w Śłupsku ks. Wojciech
Froehlich. W tym dniu na Wozowni w Warcinie odsłonięto
takze tablicę poswięconą Piotrowi Mance.
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Ogłoszenia
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PLAN NABOŻEŃSTW
DZIEŃ

SŁUPSK D

SŁUPSK PL

11.10
19. po Trójcy

10.30

18.10
20. po Trójcy

10.30

25.10
21. po Trójcy
Uwaga! Zmiana
czasu na zimowy!

10.30

LĘBORK

GŁÓWCZYCE

GARDNA

8.30

8.30

30.10
Pam. Reformacji

17.30

31.10
Święto Reformacji

Synod Diecezjalny w Poznaniu z nabożeństwem reformacyjnym

01.11
22. po Trójcy

9.30

10.30

08.11
3 przed końcem
roku koscielnego

10.30

15.11
przedostatnia roku
kościelnego

10.30

Komunia Święta

8.30

Szkółka Niedzielna

12.30 w Gardnie

Herbatka Parafialna

PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC
DATA

GODZ.

WYDARZENIE

MIEJSCE

15.10

18.00

Nabożeństwo ekumeniczne

Lębork—kaplica

17.10

16.00

Spotkanie sobotnie

Sala parafialna

22.10

17.30

Rada Parafialna

Sala parafialna

23.10

17.00

Pieczenie ciastek reformacyjnych

Sala parafialna

24.10

12.00

Otwarcie wystawy „Sola Scriptura”

31.10

13.00

Synod Diecezjalny

Poznań

07.11

16.00

Spotkanie sobotnie

Sala parafialna

10.11

18.00 (?)

Muzyczne wieczory

Kościół

Muzeum

