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Pan jest mocą i pieśnią moją, 

i stał się zbawieniem moim... 

2 Mż 15,2a 

 

Drodzy! 
Czerwiec „pachnie” juz  nieco 
wakacjami, ale na ostatni 
dzwonek roku szkolnego trze-
ba jeszcze trochę poczekac . 
Wakacje to czas, na kto ry cze-
kają uczniowie i nauczyciele, 
bo to czas odpoczynku.              
Ś ledząc etapy stworzenia nie 
ulega wątpliwos ci, z e Pan Bo g 
„wpisał” odpoczynek od pracy 
do harmonogramu z ycia czło-
wieka. Odpoczywając moz emy 
kontemplowac  Boga, a czyniąc 
to w ro z nych miejscach moz e-
my przyglądac  się Boz emu 
stworzeniu i podziwiac  kunszt 
Jego dzieła. Wtedy us wiada-
miamy sobie jak niesamowitym 
artystą jest Bo g, jak doskonale 
wszystko przemys lał i powołał 
do istnienia. Kiedy dochodzi to 

do naszej s wiadomos ci to chce-
my chwalic  Boga i dziękowac  
Mu tak, jak czynił to Mojz esz, 
kto ry za sprawą Boz ej ingeren-
cji przeprowadził z niewoli Na-
ro d Izraelski przez Morze Czer-
wone. To wydarzenie opisane 
jest jako spektakularny cud, 
kto ry umocnił wiarę Izraelito w 
w Boga Jahwe, a takz e przeko-
nał, z e Mojz esz jest tym, kto ry 
jako ich przywo dca wypełnia 
wolę Boz ą. Moz e czasami tez  
oczekiwalibys my podobnego 
cudu, z eby prawdziwie uwie-
rzyc  w Boga, a jednoczes nie nie 
dostrzegamy tych drobnych 
cudo w codziennos ci, kto re wy-
dają nam się byc  zbyt oczywi-
ste by przypisywac  je Bogu. 
Ż yczę wam, abys cie dostrzegali 
na kaz dym kroku Boz ą inge-
rencję w Waszym z yciu. 
 

Ż modlitwą o Was 
Wasz Duszpasterz 

Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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Pewna zakonnica oprowadza po zakonie reporte-

ra radiowego, kto ry chce nieco przybliz yc  swoim 

słuchaczom z ycie klasztorne. Najpierw siostra 

prowadzi go do kos cioła, po z niej do refektarza 

(stoło wki) i do klasztornej kuchni. Na zakon cze-

nie reporter moz e nawet zajrzec  do celi klasztor-

nej.  Żakonnica objas nia harmonogram dnia, pory 

modlitw i opowiada o wykonywanych pracach 

w klasztorze i w ogrodzie. Na koniec wizyty re-

porter pyta o motywację do takiego z ycia. Śiostra 

wyjas nia: „Oczywis cie z yjcie zgodnie z Ewangelią 

– na tyle, na ile pozwalają na to zakonne reguły.”  

 

Pewien paryski mnich był strasznym plotkarzem 

i był znany z ostrego języka, kto rym wielu wyrzą-

dzał szkodę. Pewnego razu rozeszła się plotka, z e 

ojczulek czyms  się okropnie zatruł. „Wiem co się 

stało…” powiedział jego młodszy wspo łbrat, „on 

się po prostu ugryzł w język.”  

 

Męz czyzna w czarnym stroju puka do bram nie-

ba. Piotr otwiera bramę i pyta: „Czy byłes  kiedys  

niesprawiedliwy?” „Byłem sędzią piłkarskim”, 

odpowiada męz czyzna. „Podczas jednego z me-

czo w przeciwko Polakom niesłusznie podykto-

wałem karnego. To był mo j błąd!” Na to pyta 

Piotr: „A kiedy to było?” „Jakies  30 sekund temu.” 

o
p

raco
w

ał: xw
f  

Humor z befką 
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Przeczytaj (sam lub popros  
o pomoc kogos  starszego) Podo-
bieństwo o czworakiej roli, 
kto re jest zapisane w Ewangelii 
Mateusza w rozdziale 13, werse-
ty od 1 do 9 i jego wyjas nienie w 
wersetach od 18 do 23. 

Podobien stwo to opisuje ro z ne 
postawy, reakcje na usłyszane 
Boz e Śłowo. Jak mys lisz, jaką 
glebą jest Twoje serce? Jak rea-
gujesz na historie biblijne, nauki 
werseto w, na to, co mo wi Biblia? 
Śtarasz się o tym pamiętac , robic  

to, co w Śłowie mo wi nam Bo g? 
Biblia mo wi na przykład o tym, 
z e mamy szanowac  swoich ro-
dzico w - jak sobie z tym radzisz? 
Jak udaje Ci się unikac  kłam-
stwa? Pomagac  tym, kto rzy aku-
rat tego potrzebują? Jes li masz 
dobre sposoby na wykonywanie 
Boz ych zalecen  - podziel się ni-
mi z kims ! Pamiętaj, z e tylko ro-
zumiejąc i wykonując Boz e Śło-
wo, moz emy wydawac  owoce w 
naszym z yciu. 

Kącik dla dzieci 

Jezus opowiedział 

swoim uczniom przy-

powies c  o siewcy. Lecz 

nie wszystkie rzeczy, 

kto re widzisz na ry-

sunku, mogły byc  zna-

ne uczniom Jezusa. 

Kto re elementy nie 

pasują do rysunku? 
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Poezja 

P
ió

rem
... 

Panie spraw, bym potrafiła być czasem jak dziecko… 

Bym nie analizowała, nie chciała zrozumieć więcej niż mi jest dane 

Bym po prostu zaufała 
A nie miała jedynie świadomość, że tak należy 

Bym bez pytań: dlaczego? zginała kolana przed Tobą 

I schylała swą głowę przez Ojcowskim majestatem 

Byś był dla mnie autorytetem 

Bym z dziecięcą szczerością potrafiła wylewać przed Tobą 
Każdą radość, troskę, przeżycie… 

Bym z dziecięcym entuzjazmem opowiadała Ci każdą sprawę 

Dużą i tą pozornie banalną 

Bym chciała cieszyć się z Tobą 

I wylewać łzy przytulona do Ciebie 

I bym po przeżyciach męczącego dnia prosiła z miłością: 

A teraz mnie przytul, potrzymaj za rękę… 

 

Spraw, bym zawsze wieczorem sięgała po książkę 

Tą najpiękniejszą z ksiąg 
I bym chciała słuchać głosu rodzica, który czyta, który mówi 

Przekazuje ukojenie tak potrzebne przed snem 

Spraw, Ojcze, bym w trakcie czytania zadawała tyle pytań 

Ile kiedyś ich zadawała moja mała córeczka  

W czasie tego wieczornego procederu 

I bym z tą samą zachłannością chciała słuchać odpowiedzi 

A potem w najprostszej i najszczerszej modlitwie powiem Ci: 

Dziękuję Ojcze 

Bo jest tyle powodów do dziękczynienia 

I zaśniemy głowa przy głowie 

Dziecko i rodzic 

Ja - Twoje dziecko 

I Ty - mój Ojciec 

 

Daj mojej wierze taką prostotę 
Bo czasem chyba właśnie tego jej brakuje 

Spraw, bym tak bezgranicznie, jak dziecko, umiała Ci zaufać. 

Ju
styn

a M
in

kin
a

 



 8 

  

Informator parafialny, Nr 6 (171) 2016 

Jak używać pieniędzy? 

Jak UŻ YWAĆ  pieniędzy i majęt-
nos ci? I nie mys l, z e to Ciebie 
nie dotyczy (nawet, gdy jestes  
uczniem, czy studentem…), 
gdyz  masz za mało pieniędzy, 
by się tym zajmowac . 

Jezus mo wi: (19) Nie gromadz -
cie sobie skarbów na ziemi, gdzie 
je mól i rdza niszczą i gdzie zło-
dzieje podkopują i kradną; 
(20) ale gromadźcie sobie skar-
by w niebie, gdzie ani mól, ani 
rdza nie niszczą i gdzie złodzieje 
nie podkopują i nie kradną. 
(21) Albowiem gdzie jest skarb 
twój - tam będzie i serce twoje. 

Czy Jezus mo wi, czym mogą byc  
skarby, kto rych nie nalez y gro-
madzic  na ziemi? 

Nie, nie wymienia ich, jako kon-
kretnych rzeczy. Ale daje jasne 
wskazo wki, czym mogą one byc . 

Śą tym, co moz e byc  zniszczone 
przez mole, są tym, co moz e byc  
zniszczone przez rdzę i są tym, 
co moz e nam ukras c  człowiek. 

Ż łatwos cią odgadniemy, z e są 
to ubrania słuz ące do ochrony 
i ozdobienia naszych ciał, 
wszystkie materialne rzeczy 
podlegające korozji, butwieniu, 
gniciu, wysychaniu, utlenianiu, 
ale tez  oszczędnos ci podlegają-
ce inflacji, akcje podlegające 
spadkom kurso w oraz słabnące 
waluty. To wszystko, co moz e 
byc  ukradzione z woli drugiego 
człowieka, co znajduje się 
w naszym domu, samochodzie, 
torebce …ale tez  czyjes  s wiado-
me kopiowanie naszych pomy-
sło w, działania prowadzące do 
pozbawienia nas stanowiska, 
czy wreszcie pognębienia 
i przejęcia naszej firmy. A więc 
skarby te, jak widac , to niemal 

Biblia  
o dawaniu  

cz.2 

Aleksander Macha 

Temat miesiąca 
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wszystko, co posiadamy i czym 
jestes my, a co jest materialnie 
widzialne. 

Dlaczego Jezus chce, abys my 
nie gromadzili tych wszystkich 
rzeczy (skarbo w na ziemi)? 

Dlatego, z e nas kocha i chce 
ustrzec nas od frustracji wyni-
kających z kurczenia się lub 
całkowitej straty tych rzeczy, 
gdyz  On wie, z e taka jest ich 
natura, ale przede wszystkim 
dlatego, z e gdy je gromadzimy, 
zajmują one miejsce w naszym 
sercu tak skutecznie, z e nie ma 
w nim juz  miejsca dla Jezusa. 

Jezus mo wi za to, z eby groma-
dzic  sobie skarby w niebie! No 
dobrze, ale czy mo wi, jak to 
robic ? 

Ż ydzi, kto rzy Go słuchali, za-
pewne natychmiast skojarzyli 
przywołane przez Jezusa  przy-
kłady kurczenia się lub utraty 
do br ziemskich z nauczaniem 
na temat dziesięciny, daro w 
i jałmuz ny. 

Śpo jrzmy: 

Malachiasz 3,10-12: (10) Przy-
nieście całą dziesięcinę do spi-
chlerza, aby był zapas w moim 
domu, i w ten sposób wystawcie 
mnie na próbę! - mówi Pan Za-
stępów - czy wam nie otworzę 

okien niebieskich i nie wyleję na 
was błogosławieństwa ponad 
miarę. (11) I zabronię potem 
szarańczy pożerać wasze plo-
ny rolne, wasz winograd zaś 
w polu nie będzie bez owocu - 
mówi Pan Zastępów.  

Przypowies ci 3,9-10: Czcij Pa-
na darami ze swojego mienia 
i z pierwocin wszystkich swoich 
plonów! I będą twoje stodoły 
wypełnione ponad miarę, 
a twoje prasy opływać będą 
w moszcz. 

Łukasz 12,33: (33) Sprzedajcie 
majętności swoje, a dawajcie 
jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, 
które nie niszczeją, skarb nie-
wyczerpany w niebie, gdzie zło-
dziej nie ma przystępu, ani 
mól nie niszczy. 

Śpo jrz, Biblia naucza, z e dziele-
nie się swoim majątkiem skut-
kuje czyms  niesamowitym! 
Bo g nie tylko błogosławi nam 
ponad miarę, ale w ponadnatu-
ralny sposób powstrzymuje 
niszczące działanie proceso w 
„zjadających” nasz majątek. 
Powstrzyma szaran czę, mola i 
złodzieja. Nasze stodoły nie 
pomieszczą do br, jakie będzie-
my mieli. A to tylko dlatego, z e 
zamiast gromadzic  majątek dla 
siebie oddajemy go na powro t 

Temat miesiąca 
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Bogu, finansujemy zwiastowa-
nie Ewangelii i wspomagamy 
potrzebujących w Kos ciele i 
poza nim. 

Żapamiętaj ro wniez , z e tylko 
w sprawach finansowych Bo g 
sam wzywa nas, aby go 
„wystawic  na pro bę”, 
„wytestowac ” – spo jrz na po-
wyz szy werset z Malachiasza - 
i zobaczyc , czy jest wierny? To 
niesamowite wskazanie, jak 
waz ną sprawą jest nasze po-
dejs cie do pieniędzy i jak wiel-
kie problemy z tym mamy. Po-
twierdza to ro wniez  biblijna 
symbolika liczby „10” – war-
tos c  dziesięciny – kto ra jest 
w całej Biblii liczbą pro by, 
symbolem testu, jakim podda-
wani są ludzie, a kto rej chce 
byc  poddawany ro wniez  sam 
Bo g:  

W Śtarym Testamencie to mię-
dzy innymi: 1) Dziesięc  plag, 
jakimi testowany był Faraon, 
2) Dziesięc  przykazan , jako 
test dla kaz dego człowieka, 
3) Dziesięc  dni postu Daniela, 
kto ry miał pokazac , z e nie 
chudnie mimo, z e nie je;  

a w Nowym Testamencie: 
1) Dziesięciu trędowatych, 
z kto rych tylko jeden zdał test 
wdzięcznos ci, 2) Dziesięc  pa-
nien, kto re były testowane na 

gotowos c  do spotkania oblu-
bien ca i wiele innych… 

Ile i jak mamy zatem dawać? 

Nowotestamentowe przykaza-
nie miłos ci wypełnia cały za-
kon, więc to, w jakim stopniu 
dzielimy się naszym majątkiem 
wynika z tego, co podpowiada 
nam miłos c  Jezusowa rozlana 
w naszych sercach. Nie podob-
na dopuszczac  Boz ą miłos c  do 
działania w naszym z yciu 
i ro wnoczes nie gromadzic  tyl-
ko dla siebie i nie dzielic  się 
obficie z innymi. Mając Boz ą 
miłos c  nie musimy miec  nada-
nego „zakonu” ilos ci i wartos ci, 
jestes my wszak w kaz dej mi-
nucie naszego z ycia prowadze-
ni przez Chrystusowego Du-
cha!!! 

Bo g upewnia nas w tym, gdy 
mo wi: 

2 Koryntian 9,7-8: (7) …gdyż 
ochotnego dawcę Bóg miłuje 
(8) A władny jest Bóg udzielić 
wam obficie wszelkiej łaski, 
abyście, mając zawsze wszyst-
kiego pod dostatkiem, mogli 
hojnie łożyć na wszelką dobrą 
sprawę. 

Śtarotestamentowe zasady 
i praktyki mogą byc  dla nas 
bardzo pomocne, aby zrozu-
miec  mechanizmy Boz ej eko-
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nomii. Wielu członko w wspo ł-
czesnego Kos cioła przyjmuje je 
jako inspirację, dlatego: 

Po pierwsze - bądz  zainspiro-
wany dziesięciną i praktykuj 
regularne wpłaty o ustalonej 
wysokos ci na zadeklarowane 
uprzednio cele. To wpłaty na 
Two j lokalny Kos cio ł, zbo r do 
kto rego uczęszczasz, general-
nie tam, gdzie Bo g moz e kar-
mic  Ciebie i innych, abys  mo gł 
rosnąc  i rozwijac  się w Nim. 
Taka rolę spełniają ro wniez  np. 
organizacje misyjne lub poje-
dyncze osoby, kto re zwiastują 
Ewangelię. Naszym zadaniem 
jest złoz yc  te pieniądze na ręce 
tych, kto rym zaufalis my, z e wy-
konują pracę zwiastowania 
Ewangelii i pozostawic  im wy-
bo r w sposobie ich wydatko-
wania. Mamy jednak wspierac  
ich modlitwą i interesowac  się 
ich słuz bą. 

Po drugie - bądz  zainspirowa-
ny przynoszeniem daro w 
i praktykuj to! W Śtarym Testa-
mencie było wiele rodzajo w 
daro w – sama dziesięcina tez  
jest jednym z nich, lecz dla na-
szych dzisiejszych potrzeb po-
wiedzmy: nie przychodz  do 
Kos cioła, do społecznos ci i na 
jakiekolwiek spotkania dzieci 
Boz ych z pustymi rekami. Da-
rem jest Two j czas, ale jest tez  

niezliczona ilos c  potrzeb zwia-
nych z kaz dym takim wydarze-
niem, kto re trzeba zaspokoic . 
Żaoferowanie Twojego trans-
portu, przygotowanie jedzenia, 
zakupienie innych potrzebnych 
rzeczy, usłuz enie swoim sprzę-
tem lub jakąkolwiek częs cią 
twojego majątku. Żbieranie 
pieniędzy na pokrycie koszto w 
tego typu wydarzen  to tez  dar, 
jaki składasz przy tej okazji 
i nie musi to byc  częs c  Twojej 
dziesięciny. Żalicza się ro wniez  
do tego zwykła ofiara, jaką 
zbieramy na naboz en stwie czy 
spotkaniu.  Nawet większe 
zbio rki pieniędzy na remont 
czy zakup jakiegos  droz szego 
sprzętu mogą byc  darem, a nie 
pochodzic  z regularnych wpłat 
inspirowanych dziesięciną. 
Usłuz  zawsze tym, co masz naj-
lepsze, a nie tym, co jest juz  
stare i Ci zbywa. Pos więcaj naj-
lepszy czas dla Boga i Jego 
dzieci, a nie ten, w kto rym juz  
„ledwo z yjesz” lub, gdy i tak nie 
masz nic innego do roboty. Tak 
więc dary są ponad regularne 
wpłaty. 

Po trzecie - praktykuj tez  jał-
mużny (można też używać 
słowa „dobroczynnos c ”). Jał-
muz ny przeznaczone są dla 
konkretnych ludzi w potrzebie 
i to nie tylko wierzących, ale 
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ro wniez , a moz e przede 
wszystkim ludzi spoza Kos cio-
ła. Praktykuj jałmuz ny tak, aby 
nie wynosic  się nad obdarowa-
nego i nie wpędzac  go w nad-
mierne poczucie wdzięcznos ci. 
To ze względu na niewłas ciwe 
postawy darczyn co w słowo 
jałmuz na zyskało takie pejora-
tywne znaczenie, dlatego Bo g 
nawołuje do skromnos ci mo -
wiąc, aby: „twoja lewica nie 
wiedziała, co czyni prawica 
twoja”. A Bo g błogosławi tego, 
kto ry wspomaga innych. To 
Korneliusza i jego rodzinę, kto -
ry obficie dawał jałmuz ny lu-
dowi izraelskiemu Bo g wybrał 
na pierwszych pogan, kto ry 
otrzymali Ducha Ś więtego. Jał-
muz ny jednak są ponad regu-
larne wpłaty i ponad dary. 

Wiem, mys lisz, z e to bardzo 
duz o. To prawda. Praktykowa-
nie obfitego dawania wymaga 
zazwyczaj zmiany wielu rzeczy 
w naszym z yciu, przyjęcia no-

wych prioryteto w, a czasem 
rezygnacji z niekto rych dotych-
czasowych wydatko w. Wymaga 
miłos ci, ale tez  wiary, odwagi 
i wiernos ci. 

Ale powody, aby tak czynić, 
są nie do odrzucenia!  

Po pierwsze, tak mówi Bóg, 
który jest źródłem wszyst-
kiego, co mamy! 

Po drugie, to uzdrawia nas 
duchowo, uwalnia od wię-
zów, daje nagrodę w Niebie, 
a tu na ziemi Boże zaopatrze-
nie i zwrotną życzliwość in-
nych ludzi:   

Łukasza 6,38: (38) Dawajcie,  
a będzie wam dane; miarę do-
brą, natłoczoną, potrzęsioną 
i przepełnioną dadzą w zana-
drze wasze; albowiem jakim 
sądem sądzicie, takim was osą-
dzą, i jaką miarą mierzycie, ta-
ką i wam odmierzą. 

Niech Cię Bo g błogosławi.  
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„Starajcie się tedy usilnie 
o większe dary łaski; a ja wam 
wskażę drogę jeszcze doskonal-
szą” (1 Kor 12,31). Tymi słowa-
mi kon czy Apostoł Paweł dwu-
nasty rozdział swego Pierw-
szego Listu do Koryntian. Po 
przedstawieniu i omo wieniu 
daro w Ducha Ś więtego, tak 
waz nych dla dobra i rozwoju 
wspo lnoty chrzes cijan skiej, 
odkrywa wielki mąz  Boz y ta-
jemnicę doskonałos ci chrzes ci-
jan skiej: 

„Choćbym mówił językami ludz-
kimi i anielskimi, a miłości bym 
nie miał, byłbym miedzią 
dźwięczącą lub cymbałem 
brzmiącym. I choćbym miał dar 
prorokowania, i znał wszystkie 
tajemnice, i posiadał całą wie-
dzę, i choćbym miał pełnię wia-
ry, tak żebym góry przenosił, a 
miłości bym nie miał, byłbym 
niczym. I choćbym rozdał całe 
mienie swoje, i choćbym ciało 

swoje wydał na spalenie, a miło-
ści bym nie miał, nic mi to nie 
pomoże. Miłość jest cierpliwa, 
miłość jest dobrotliwa, nie za-
zdrości, miłość nie jest chełpli-
wa, nie nadyma się, nie postępu-
je nieprzystojnie, nie szuka swe-
go, nie unosi się, nie myśli nic 
złego, nie raduje się z niespra-
wiedliwości, ale się raduje 
z prawdy; wszystko zakrywa, 
wszystkiemu wierzy, wszystkie-
go się spodziewa, wszystko zno-
si. Miłość nigdy nie ustaje; bo 
jeśli są proroctwa, przeminą; 
jeśli języki, ustaną; jeśli wiedza, 
wniwecz się obróci. Bo cząstko-
wa jest nasza wiedza i cząstko-
we nasze prorokowanie; lecz 
gdy nastanie doskonałość, to, co 
cząstkowe, przeminie. Gdy by-
łem dziecięciem, mówiłem jak 
dziecię, myślałem jak dziecię, 
rozumowałem jak dziecię; lecz 
gdy na męża wyrosłem, zanie-
chałem tego, co dziecięce. Teraz 
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bowiem widzimy jakby przez 
zwierciadło i niby w zagadce, 
ale wówczas twarzą w twarz. 
Teraz poznanie moje jest cząst-
kowe, ale wówczas poznam tak, 
jak jestem poznany. Teraz więc 
pozostaje wiara, nadzieja, mi-
łość, te trzy; lecz z nich najwięk-
sza jest miłość” (1 Kor 13,1-13). 

Uwaz a się dos c  powszechnie, 
z e trzynasty rozdział Pierwsze-
go Listu do Koryntian jest naj-
wyz szym osiągnięciem sztuki 
pisarskiej Apostoła Pawła i jed-
noczes nie szczytem jego du-
chowego natchnienia. Żnako-
mity polski biblista, ks. prof. dr 
Eugeniusz Dąbrowski pisze, z e 
„tekst ten jest niewątpliwie 
utworem poetyckim najwyższej 
klasy, jest w swojej istocie hym-
nem, i nie bez racji zestawia się 
go z Psalmami Starego Testa-
mentu albo z fragmentami Pie-
śni nad Pieśniami”. Jeden z ko-
mentatoro w pism nowotesta-
mentowych wyraził opinię, z e 
wystarczy w tym teks cie za-
mienic  słowo „miłos c ” imie-
niem „Jezus”, aby cały ten frag-
ment stał się opisem Jezusa 
historycznego. W związku 
z tym zdaniem znowu odwo-
łam się do opinii ks. prof. Dą-
browskiego. „Bez znajomości 
kolei życia Chrystusa, Jego cech 
i odruchów, Jego sposobu zacho-

wania się w konkretnych sytua-
cjach ludzkich – Paweł nie zdo-
łałby nakreślić tak nowej, tak 
przekraczającej kryteria an-
tycznej cywilizacji koncepcji 
życia. Grecja czciła intelekt, 
Rzym zachwycał się wielką 
i wzniosłą, pełną dostojeństwa 
potęgą, Apostoł ponad tymi 
dwoma ideałami stawia trzeci, 
wyższy od nich, który określa 
słowem agape, będącym dla 
niego syntezą tych cech, jakie 
olśniły go w życiu i w charakte-
rze Jezusa historycznego.” 

Trzynasty rozdział Pierwszego 
Listu do Koryntian stanowi 
niewątpliwie pewną całos c  sty-
listyczną, uwaz any jest tez  
przez niekto rych biblisto w za 
wstawkę, wtręt w całos c  pisma. 
Istotnie, rozdziela jakby roz-
dział dwunasty od czternaste-
go, a oba przeciez  traktują 
o charyzmatach, darach Ducha 
Ś więtego. Czy jednak rzeczywi-
s cie nie jest z nimi powiązany? 
Uwaz na lektura tego fragmentu 
dowodzi, z e wyraz nie nawiązu-
je on do wczes niej omo wio-
nych spraw i problemo w. 

Okazując wyz szos c  wskazane-
go teraz ideału – miłos ci – nad 
wszelkimi „darami duchowy-
mi”, kto rymi tak bardzo szczy-
cili się Koryntianie, w pierw-
szych trzech wierszach roz-
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działu trzynastego Apostoł raz 
jeszcze wspomina te wszystkie 
charyzmaty, o jakich mo wił 
wczes niej. Pamiętamy te słowa 
z rozdziału dwunastego: „A Bóg 
ustanowił w Kościele najpierw 
apostołów, po wtóre proroków, 
po trzecie nauczycieli, następnie 
moc czynienia cudów, potem 
dary uzdrawiania, niesienia po-
mocy, kierowania, różne języ-
ki” (1 Kor 12,28). Teraz wspo-
mina najpierw o darach eksta-
tycznych (w. 1), następnie 
o darze nauczania (czyli proro-
kowania) i o darze czynienia 
cudo w w oparciu o wiarę (w. 
2), ro wniez  o darze niesienia 
pomocy (w. 3). I tutaj Paweł 
wyraz nie stwierdza, z e moz e 
istniec  miłosierdzie bez miło-
s ci. Ciekawe, z e przy wspo-
mnieniu daru języko w Apostoł 
wymienia obok ludzkich – języ-
ki anielskie. Warto wiedziec , z e 
w s rodowiskach z ydowskich 
uwaz ano wo wczas, to jest 
w okresie powstawania Listo w 
do Koryntian, a ro wniez  znacz-
nie po z niej, z e aniołowie roz-
mawiają wprawdzie ze sobą po 
hebrajsku, ale na przykład ar-
chanioł Gabriel zna az  siedem-
dziesiąt języko w (przy czym 
oczywis cie liczba siedemdzie-
siąt ma tu znaczenie symbolicz-
ne). Wielki teolog wczesnego 

chrzes cijan stwa Orygenes 
(z yjący w latach 185 – 254) 
przypuszczał natomiast, z e mo-
wa anioło w jest o tyle dosko-
nalsza od mowy ludzkiej, o ile 
język ludzi dorosłych ro z ni się 
od gaworzenia niemowląt. Oso-
bis cie nie jestem pewien, czy 
aniołowie mo wią po hebrajsku; 
byc  moz e posługują się jidysz, 
albo językiem, kto rego jidysz 
jest tylko dialektem; skłonny 
byłbym raczej zgodzic  się z hi-
potezą Orygenesa. Nie o to jed-
nak chodzi w naszym rozwaz a-
niu. Śprawą istotną jest wska-
zanie, z e nawet dar języko w, 
jes li nie towarzyszy mu miłos c , 
jest tyle wart, co dz więcząca 
miedz  lub cymbał brzmiący. 
„Dz więcząca miedz ” jest naj-
prawdopodobniej okres leniem 
gongu, cymbały natomiast, kil-
kakrotnie wspominane w Śta-
rym Testamencie, w Nowym 
Testamencie wymienione są 
tylko w tym jednym miejscu. 
W czasach apostolskich cymba-
ły uz ywane były w kulcie Dio-
nizosa i Kybeli oraz w obrzę-
dach pos więconych koryban-
tom, bo stwom, czy raczej de-
monom, czczonym jako dzieci 
Apolla czy Heliosa. Wierzono, 
z e hałas powodowany przez 
cymbały, a takz e przez specjal-
ne bębenki, powstrzymuje złe 
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moce, zagłuszając je, a takz e 
leczy obłąkanych, a ponadto 
wprowadza w s więty trans. Cy-
towany juz  dzisiaj ks. prof. Dą-
browski pisze: „Jeśli zważymy, 
że Paweł tak silnie podkreśla 
wątpliwe z moralnego i ducho-
wego punktu widzenia aspekty 
‘daru języków’, wyda się zupeł-
nie możliwe, iż Apostoł zestawia 
w tym zdaniu niewłaściwe, bli-
skie zbiorowym psychozom 
przejawy ‘daru języków’ z chao-
tyczną wrzawą gongów i cym-
bałów w kultach pogańskich. 
Może też stara się podkreślić 
jałowość zewnętrznych przeja-
wów i takich aspektów kultu, 
jakie wynikają z ludzkiej próż-
ności, a nie z prawdziwej potrze-
by serca, i właśnie dlatego po-
sługuje się metaforycznym obra-
zem cymbałów, które – jak wie-
my – były wydrążone, puste – i 
właśnie ta pustka wzmagała 
rozgłośność ich brzmienia”. Do-
dam tu, z e Apostoł posługuje 
się często okres leniami i epite-
tami, funkcjonującymi w języku 
potocznym jego czaso w, a czę-
sto ro wniez  uz ywanymi 
i w czasach po z niejszych, na-
wet znacznie po z niejszych. Bo 
przeciez  i dzis  jeszcze stosowa-
ny niepochlebny epitet „skon -
czony cymbał”, oznaczający 
człowieka ograniczonego, tępe-

go, wywodzi się jeszcze ze sta-
roz ytnos ci… 

Wracając do naszego zasadni-
czego tematu powto rzmy to, co 
jest najistotniejsze w pierw-
szym wierszu trzynastego roz-
działu Pierwszego Listu do Ko-
ryntian. Miłos c  przewyz sza 
wszelkie dary duchowe, jest od 
nich nieporo wnywalnie waz -
niejsza. Niezbędna jest tez  
w kaz dym działaniu chrzes ci-
jan skim, bo jej wzorem jest 
sam Chrystus. Jest to – jak pisze 
jeden z komentatoro w – miłos c  
skierowana do ludzi i uwierzy-
telniająca się w ustosunkowa-
niu się do nich i w działaniu 
wobec nich. 

Wszyscy biblis ci zgodnie 
stwierdzają, z e Hymn do miło-
s ci składa się z trzech częs ci, 
z kto rych pierwsza ukazuje 
wyz szos c  miłos ci nad darami 
charyzmatycznymi (ww. 1-3); 
wszelkie dary duchowe są bez-
uz yteczne bez miłos ci. Druga 
częs c  (ww. 4-7) wskazuje na 
przymioty i dzieła miłos ci i jest 
wspaniałą pochwałą miłos ci. 
Częs c  trzecia (ww. 8-13) akcen-
tuje nieprzemijalnos c  miłos ci; 
dary duchowe przemijają, ale 
miłos c  trwa. 

Wyz szos c  miłos ci nad darami 
duchowymi wynika z jej z ro dła 

Od Genesis do Apokalipsy 



  

Informator parafialny, Nr 6 (171) 2016  17 

i wzorca, jakim jest miłos c  Bo-
ga ku ludziom. Miłos c  tę oma-
wia Apostoł Paweł w swych 
listach nauczając, z e Bo g wydał 
Śyna swego dla zbawienia 
grzeszniko w (Rz, 2 Kor, Ef), 
czyniąc ich swoimi wybran ca-
mi i synami (Ef). Miłos c  ta jest 
w Ojcu, jak ro wniez  w Śynu, 
kto ry kocha Ojca, jak i sam jest 
przez Niego kochany. Kocha 
ro wniez  ludzi, dla kto rych zo-
stał posłany na ziemię. Miłos c  
Boz a jest tez  w Duchu Ś wię-
tym, kto ry wlewa ją w ludzkie 
serca i dzięki temu pozwala 
wypełnic  to, co jest istotne we 
wszelkim przykazaniu – przy-
kazanie miłos ci wobec Boga 
i ludzi. Miłos c  jest więzią do-
skonałos ci (Kol), a człowiek 
opierając się na niej, niczego 
nie musi się lękac  (Rz), z yje 
prawdą (Ef) i potrafi dotrzec  
do poznania Boz ych tajemnic 
(Kol).  

Podsumowaniem i ukoronowa-
niem wszystkich wypowiedzi 
Apostoła Pawła na temat miło-
s ci, całego jego nauczania, jest 
włas nie Hymn o miłos ci, 
a zwłaszcza jego pierwsza 
częs c .  

Druga częs c , jak juz  powiedzie-
lis my, wskazuje na istotę i dzia-
łanie miłos ci. Paweł ukazuje tę 
miłos c  w sposo b jak najbar-

dziej praktyczny i z yciowy, 
a nie jedynie abstrakcyjny. 

Trzecia częs c  odkrywa waz ną 
prawdę, z e wszelkie ludzkie 
poznanie i wiedza są ograni-
czone. Podobnie niedoskonała 
jest nasza wiedza o Bogu; ustą-
pi ona miejsca widzeniu bezpo-
s redniemu i bezpos redniemu 
poznaniu, co nastąpi po s mier-
ci człowieka. Wiara – rozumia-
na jako droga poznania Boga – 
ustanie, podobnie ustanie tez  
nadzieja. Pozostanie miłos c , 
kto ra trwac  będzie wiecznie. 

Co jest naturą chrzes cijan skiej 
miłos ci? William Barclay, oma-
wiając wiersze 4-7, wylicza 
piętnas cie cech chrzes cijan -
skiej miłos ci. Po pierwsze – 
miłos c  jest cierpliwa. Żnaczy 
to, z e w stosunku do innych 
ludzi powinnis my kierowac  się 
taką samą cierpliwos cią, jaką 
Bo g okazuje względem nas. Po 
drugie – miłos c  jest uprzejma. 
Moz na tu zacytowac  Orygene-
sa, kto ry mo wił o miłos ci 
„słodkiej dla wszystkich”, albo 
Ś w. Hieronima, nauczającego 
o „dobroci” miłos ci. Po trzecie 
– miłos c  nie zazdros ci. Po 
czwarte – nie jest chełpliwa. Po 
piąte – miłos c  nie nadyma się 
z powodu własnej waz nos ci. 
Naprawdę wielki człowiek ni-
gdy nie mys li o waz nos ci wła-
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snej osoby. Po szo ste – miłos c  
zachowuje się przyzwoicie. 
Warto tu pamiętac , z e miłos c  
chrzes cijan ska nigdy nie zapo-
mina o uprzejmos ci, taktowno-
s ci i grzecznos ci. Po sio dme – 
miłos c  nie domaga się swoich 
praw. Gdyby ludzie mniej my-
s leli o swoich prawach, a bar-
dziej pamiętali o obowiązkach, 
mniej byłoby problemo w, z ja-
kimi wszyscy dzis  się boryka-
my. Po o sme – miłos c  nigdy nie 
wpada w złos c . Rozdraz nienie 
jest oznaką klęski, panowanie 
nad sobą oznacza zwycięstwo. 
Po dziewiąte – miłos c  nie pa-
mięta o własnych krzywdach. 
Prawdziwie chrzes cijan ska mi-
łos c  uczy zapominania krzywd 
i wyrzucania z serca nienawi-
s ci. Po dziesiąte – miłos c  nie 
lubuje się w czynieniu zła. Cho-
dzi tu nie tylko o jakies  złe 
działania, ale ro wniez  o rados c  
z czyichs  niepowodzen . Praw-
dziwie chrzes cijan ska miłos c  
z ywi wyłącznie dobre zamiary. 
Po jedenaste – miłos c  raduje 
się z prawdy. Bardzo często nie 
zgadzamy się na ujawnianie 
prawdy, często nie chcemy tez  
prawdy słyszec . Tymczasem 
chrzes cijan ska miłos c  nie boi 
się spojrzec  prawdzie w oczy 
i cieszy się, gdy prawda zwy-
cięz a. Po dwunaste – miłos c  
moz e wszystko przetrzymac . 

Moz e znies c  zniewagę, krzyw-
dę czy rozczarowania, nie wy-
ciąga tez  na s wiatło dzienne 
potknięc  i błędo w innych ludzi, 
nie rezygnując wszakz e z ich 
naprawiania. Po trzynaste – 
miłos c  okazuje pełne zaufanie. 
W odniesieniu do Boga – ozna-
cza to pełne zaufanie Jego 
obietnicom, Jego Śłowu. W od-
niesieniu do ludzi – oznacza do 
pozytywny do nich stosunek. 
Mo wi się, z e zawsze czynimy 
ludzi takimi, jakimi ich sobie 
wyobraz amy. Okazując im zau-
fanie, czynimy ich godnymi 
zaufania. Miłos c  uszlachetnia 
nawet tych, kto rym daleko do 
szlachetnos ci. Po czternaste – 
miłos c  nigdy nie traci nadziei. 
Mo j ojciec, kto ry był lekarzem, 
mawiał zwykle, z e nie ma cze-
gos  takiego, jak „stan bezna-
dziejny” i jego praktyka po-
twierdzała te słowa. Żawsze 
jest nadzieja i nie wolno z niej 
rezygnowac . Nigdy tez  nie wol-
no nikogo przekres lac . Po pięt-
naste – miłos c  wszystko znosi 
odwaz nie. Miłos c  wszystko 
znosi nie z rezygnacją, lecz ze 
zwycięską wytrwałos cią, wyni-
kającą ze s wiadomos ci, z e Bo g 
jest miłos cią i nigdy nie zapo-
mina o tych, kto rzy Mu zawie-
rzyli. 
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Czytajmy trzynasty rozdział 
Pierwszego Listu do Koryntian 
i uczmy się od Apostoła Pawła, 
kto ry przekazuje nam Boz e 
Śłowo i Boz ą zachętę! 

Trzecia częs c  Hymnu do miło-
s ci (ww. 8-13) akcentuje nie-
przemijalnos c  miłos ci; wszyst-
ko przemija, ro wniez  dary du-
chowe, ale miłos c  trwa. Miłos c  
nigdy nie ustaje, ani w tej, ani 
w przyszłej egzystencji. Wcze-
s niej okres lał Apostoł przymio-
ty miłos ci w z yciu ziemskim, 
teraz odkrywa jej perspektywę 
metafizyczną.  

Poro wnując miłos c  z trzema 
najwaz niejszymi darami du-
chowymi, wskazuje Paweł, z e 
wszystkie będą miały swo j 
kres i po prostu staną się nie-
potrzebne. Nie neguje bynajm-
niej wartos ci tych daro w, ale 
wyraz nie daje do zrozumienia, 
z e w ostatecznym wymiarze 
będą czyms  zdecydowanie dru-
gorzędnym. 

W dalszym ciągu swych wywo-
do w, w kolejnym wierszu, Apo-
stoł Paweł pomija dar języko w, 
jest bowiem czyms  absolutnie 
oczywistym, z e w mającej na-
stąpic  rzeczywistos ci nie bę-
dzie juz  potrzebna z adna for-
ma jakiejkolwiek mowy eksta-
tycznej. Mowa jest teraz o wie-

dzy i prorokowaniu, zapewne 
dlatego, z e przemijalnos c  tych 
daro w jest jakby mniej oczywi-
sta. Jednakz e Autor Listu wy-
raz nie pisze, z e w doczesnos ci 
ro wniez  wiedza i prorokowa-
nie mają jedynie względną 
wartos c , poniewaz  są czyms  
niepełnym. Jeden z dziewiętna-
stowiecznych komentarzy bi-
blijnych stwierdza: „Wiedza 
i proroctwo są użyteczne jako 
lampy w ciemności, ale staną się 
niepotrzebne, gdy zaświta wie-
kuisty Dzień”. 

Ro z nice między s wiatem obec-
nym a przyszłym poro wnuje 
Apostoł do ro z nic pomiędzy 
s wiatem pojęc  dziecka a umy-
słowos cią człowieka dorosłego. 
Ż punktu widzenia człowieka 
dojrzałego rozumowanie dzieci 
jest bardzo niedoskonałe; po-
dobnie rozumowania doczesne 
okaz ą się naiwne i niewystar-
czające w s wietle ostatecznej, 
pełnej prawdy. „Teraz bowiem 
widzimy jakby przez zwiercia-
dło i jakby w zagadce, ale wów-
czas twarzą w twarz”. Johan 
Huizinga, holenderski historyk, 
eseista i językoznawca, ro w-
niez  orientalista, w swej znako-
mitej ksiąz ce Jesien  S rednio-
wiecza napisał: „Żadna wielka 
prawda nie utkwiła głębiej 
w mentalności średniowiecznej 
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niż zdanie św. Pawła: Videmus 
nunc per speculum in aenig-
mate, tunc autem facie ad faci-
em. S rednie wieki nigdy nie 
zapominały o tym, że wszystkie 
rzeczy byłyby absurdalne, gdyby 
ich sens wyczerpywał się w ich 
funkcji i ich miejscu w świecie 
zjawisk; gdyby istotą swoją nie 
sięgały w zaświaty. Ta kon-
cepcja głębszego znaczenia 
ukrytego w zwykłych przed-
miotach jest nam bardzo bliska, 
nawet niezależnie od naszych 
przekonań religijnych: jest to 
niby nieokreślone odczucie, 
które może wyłonić się w każdej 
chwili, gdy np. słyszymy krople 
deszczu padające za oknami 
albo widzimy światło lampy 
palącej się na stole. Odczucia 
tego rodzaju mogą nabrać 
charakteru chorobliwej obsesji, 
tak jakby wszystkie rzeczy były 
obciążone groźbą albo zagadką, 
którą musimy rozwiązać za 
wszelką cenę. Ale można też ich 
doświadczać jako źródła 
spokoju i bezpieczeństwa, 
napełniającego nas prze-
konaniem, że również nasze 
własne życie jest włączone 
w ów ukryty sens świata”.  

Śtaroz ytne lustra, sporządzane 
z polerowanego metalu, ro w-
niez  słynne z jakos ci korynckie 
zwierciadła, ukazywały odbicie 

obrazu daleko niedoskonałe, 
niezbyt wyraz ne, a nawet nieco 
chwiejne. Widziec  przez zwier-
ciadło znaczy widziec  w spo-
so b pos redni. Takie jest tez  na-
sze dzisiejsze poznanie, pozna-
nie pos rednie, widzenie niedo-
skonałe. Przed nami jednak 
poznanie twarzą w twarz. Mo-
wa tu o poznaniu Boga. Helle-
nizm czaso w Pawła mo wiąc 
o poznaniu Boga rozumiał to 
poznanie przez wiedzę intelek-
tualną, nadając mu w po z niej-
szym okresie ro wniez  formę 
mistyczną. Apostoł nie odstę-
puje od mys li wypowiedzianej 
w Śtarym Testamencie: na zie-
mi nie moz na oglądac  Boga. 
Wie jednak, z e będzie moz na 
oglądac  Boga kiedys , w wiecz-
nos ci, i ta społecznos c  z Bo-
giem oglądanym twarzą 
w twarz, uz ywając tego staro-
testamentowego wyraz enia, 
będzie najwyz szą nagrodą wy-
branych, tych, kto rzy dostąpią 
zbawienia. W ten sposo b nastę-
puje przeciwstawienie pozna-
nia obecnego, ziemskiego, do-
czesnego i kontemplacji 
w przyszłos ci. 

William Barclay pisze: „Według 
Pawła w tym życiu widzimy je-
dynie odzwierciedlenie Boga 
i stąd stoimy przed wieloma 
tajemnicami i zagadkami. To 
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odbicie zauważamy w Bożym 
świecie, gdyż dzieło zawsze 
świadczy o swoim twórcy. Ob-
raz Boży widzimy w Ewangelii 
i w osobie Jezusa Chrystusa. 
Chociaż w Chrystusie nastąpiło 
doskonałe objawienie Boga, 
nasze poszukujące umysły mogą 
tylko w części je zrozumieć, po-
nieważ ograniczone nigdy nie 
może w pełni pojąć nieograni-
czonego. Nasza wiedza wciąż 
jest podobna do wiedzy dziecka. 
Droga miłości poprowadzi nas 
jednak do momentu, gdy zasło-
na zostanie uniesiona i zobaczy-
my Boga twarzą w twarz, po-
znamy Go tak, jak On nas zna. 
Do tamtej chwili nie możemy 
zbliżyć się bez miłości, ponie-
waż Bóg jest miłością i tylko ci, 
którzy kochają, mogą zobaczyć 
Boga”.  

Chciałbym na zakon czenie 
zwro cic  uwagę jeszcze na dwie 
mys li, kto re moz na wyprowa-
dzic  z omawianego tekstu. Po 

pierwsze – chrzes cijan ska mi-
łos c  jest stała i niezmienna; 
nawet gdy wszystko przeminie, 
miłos c  pozostanie. „Wielkie 
wody nie ugaszą miłości, a stru-
mienie nie zaleją jej” – stwier-
dza starotestamentowa Pies n  
nad pieśniami (8 ,7 a). Miłości 
nie da się pokonac  i jest ona 
wielkim argumentem przema-
wiającym na korzys c  nies mier-
telnos ci. Chrzes cijan ska miłos c  
tak bardzo wiąz e nasze z ycie 
z Bogiem, z e zaro wno czas, jak 
i s mierc  nie mogą tej społecz-
nos ci zerwac . Po drugie – mi-
łos c  jest większa od wiary 
i nadziei. Wiara bez miłos ci jest 
chłodna, a nadzieja bez miłos ci 
jest ponura. To miłos c  jest 
ogniem, kto ry roznieca wiarę 
i s wiatłem, kto re nadzieję za-
mienia w pewnos c . 

A więc – „Teraz więc pozostaje 
wiara, nadzieja, miłość, te trzy; 
lecz z nich największa jest mi-
łość”. 

Od Genesis do Apokalipsy 

W ramach tegorocznej zbiórki ofiar na Bratnią Pomoc 

Gustawa Adolfa, która wspiera parafie w zakresie re-

montów  kościołów i obiektów parafialnych zebrali-

śmy 1000,00 zł. Wszystkim, którzy  przyłączyli się do 

tej zbiórki serdecznie dziękujemy. 
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Goście z Osterburga  

11 maja (s roda) 2016 r. 
o godz.14.30 w naszym kos cie-
le odbyło się modlitewne spo-
tkanie z gos c mi z Osterburga, 
kto rzy od kilku lat  przyjez dz a-
ją na Pomorze odwiedzac  swo-
je dawne rodzinne strony. Or-
ganizatorami wyjazdo w są p. 
Renate Merten i Horst Lau. 
Tym razem gos ciom towarzy-
szył Burmistrz Osterburga Ni-
co Śchulz z z oną Anją i synem, 
jak ro wniez  ks. Norbert Lazay 
z parafii w Gladigau, zarazem 
przewodniczący lokalnego 
związku ziomkowskiego. Po 
modlitwie poprowadzonej 
przez ks. W. Froehlicha wszy-
scy udali się do Śali Mniejszo-
s ci Niemieckiej przy Rybackiej, 
gdzie przy kawie i cies cie kon-
tynuowano rozmowy.  

Nasi gos cie zaprosili delegację 
z naszej Parafii do odwiedzenia 
ich regionu w przyszłym roku. 
Ża przygotowanie spotkania  - 
upieczone ciasta i udostepnie-
nie i przygotowanie Śali na 
spotkanie wszystkim serdecz-
nie dziękujemy.  

Agapa Parafialna 

Od kilku lat tradycją w naszej 
Parafii stają się agapy parafial-
ne w Poniedziałek Żielono-
s wiąteczny. Tym razem miało 
byc  wspo lne smaz enie jajeczni-
cy na ognisku. Wszystko, łącz-
nie z kociołkiem zakupionym 
do tego celu było przygotowa-
ne. Niestety tylko pogoda nie 
dopisała i wszystko musiało 
odbyc  się w pomieszczeniach 
parafialnych. Mimo pogody 
zjedlis my jajecznicę, kiełbasę i 
przygotowane przez wszyst-
kich inne potrawy. Mamy na-
dzieję, z e w przyszłym roku 
pogoda będzie bardziej sprzy-
jająca.  

 

Noc muzeów 

21 maja nasza parafia wzięła 
udział w Europejskiej Nocy 
Muzeo w. Kos cio ł był udostęp-

O tym, co za nami 

O tym, co za nami 
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niony dla odwiedzających od 
18.00 do 
22.00. 
Opro cz 
moz liwo-
s ci zoba-
czenia 
wnętrza 
naszej 
s wiątyni,  
moz na 
było wy-
słuchac  

koncertu ucznio w Pan stwowej 
Śzkoły Muzycznej w Śłupsku, 
obejrzec  reportaz  o Reformacji 
na Pomorzu, zobaczyc  wystawę 
zdjęc  z z ycia parafialnego, jak  
ro wniez  wystawę archiwalio w 
i s piewniko w ewangelickich. 
Gos cie mogli poczęstowac  się 
kawą lub herbatą jak ro wniez  
zjes c  ciastko w kształcie ro z y 
Lutra przygotowane przez Pa-
nie z KAWONU. Tej Nocy ko-
s cio ł odwiedziło ok. 130 oso b. 
Dziękujemy wszystkim wolon-
tariuszom za wsparcie! 

  

Wycieczka Parafialna 

Ż inicjatywy proboszczo w z 
Koszalina i Śłupska w dzien  
Bratniej Pomocy Gustawa Ad-
olfa a zarazem w Dzien  Matki 
(26.05) została zorganizowana 
wycieczka do Ogrodo w HOR-

TULUŚ w Dobrzycy koło Koło-
brzegu. Że Śłupska wyjechali-
s my o 9.00. Po drodze zabrali-
s my parafian z Koszalina i 
przed 11 bylis my na miejscu. 
W pierwszej kolejnos ci zwie-
dzilis my ogrody tematyczne. 
Chyba wszyscy byli pod uro-
kiem kwitnących rododendro-
no w, azalii i tulipano w oraz    
przepięknie pachnących bzo w. 
Żwiedzilis my ogro d japon ski, 
skalny, biały, niebieski, z o łto-
pomaran czowy. Ż platformy 
widokowej moglis my podzi-
wiac  misternie poprzycinane 
bukszpany i ligustry. A to 
wszystko przy  dz więkach go-
dowego rechotu z ab w lokal-
nych stawach i oczkach wod-
nych. Przed przemieszczeniem 
się do drugiej częs ci  zjedlis my 
obiad a częs c  z nas zrobiła za-
kupy w sklepie z sadzonkami. 
Drugi ogro d z labiryntem i wie-
z ą widokową przypadł do gu-
stu szczego lnie młodszej częs ci 
wycieczki. Na szczęs cie z wiez y 
widokowej moz na było nawi-
gowac  tych,  kto rzy pobłądzili 
w labiryncie (ze słupskim pro-
boszczem na czele). Dzięki Bo-
gu wszyscy się odnalez li i w 
pełnej liczbie powro cili do 
swoich parafii. Dla wszystkich 
był to bardzo udany wyjazd, 
szczego lnie tez  ze względu na 

O tym, co za nami 
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moz liwos c  spotkania się z pa-
rafianami z „sąsiedztwa”. Ini-
cjatywa  jest warta powto rze-
nia.  

 

Uroczystość konfirmacji 

29 maja 2016 r. odbyła się uro-
czystos c  Konfirmacji. Ś lubowa-
nie konfirmacyjne złoz yła Jo ze-
fa Tandek, kto ra po dwuletnim 
przygotowaniu pozytywnie 

zdała egzamin konfirmacyjny. 
Po uroczystos ci w kos ciele 
miało miejsce spotkanie w Śali 
na Rybackiej.  

Jo zi z yczymy Boz ego błogosła-
wien stwa i wytrwałos ci w zło-
z onej przysiędze. 

 

Doktorat z historii 

Dnia 8 czerwca na Wydziale 
Filologiczno- historycznym 
Akademii Pomorskiej odbyła 
się publiczna obrona rozprawy 
doktorskiej naszej parafianki 
Dagmary Janiny Grajczak pt. 
„Działalnos c  Konsulatu Gene-
ralnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Londynie w latach 
1939-1945”.  Gratulujemy. 

 

O tym, co za nami 
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Nagroda dla Sola Scriptura  

W Dniu Muzealnika, czyli 18 
maja, w Gdan sku rozstrzygnię-
to konkurs „Pomorska Nagro-
da Muzealna 2016”. Ws ro d 
zwycięzco w (wytypowanych 
spos ro d 17 nominacji) znalazła 
się zrealizowana w słupskim 
muzeum wystawa „Śola scrip-
tura – biblijne malarstwo i gra-
fika pomorskich protestanto w 
od XVI do XX wieku”. W ocenie 
juroro w wystawa „wyprzedziła 
swo j czas” i jest zapowiedzią 
planowanych na paz dziernik 
2017 roku obchodo w rocznicy 
500 -lecia reformacji. 
Nagrodzoną wystawę, realizo-
waną w Żamku Ksiąz ąt Pomor-
skich, oglądac  moz na było od 
24 paz dziernika 2015 do 28 
lutego 2016. Żwiedziło ją w 
tym czasie ponad 3 000 oso b. 
Towarzyszył jej obszerny, 
dwujęzyczny katalog oraz cykl 
wykłado w i spotkan  przybliz a-
jących dzieje pomorskiej refor-
macji. 
Wystawa, kto rej autorem 
jest Anna Sujecka (historyk 
sztuki ze słupskiego muzeum), 
została zorganizowana we 
wspo łpracy ze słupską Parafią 
Ewangelicko-Augsburską oraz 
stowarzyszeniem dawnych 
mieszkan co w powiatu słup-
skiego Śtolper Heimatkreise 
e.V. Wsparcia finansowego 

przedsięwzięciu udzieliła Fun-
dacja Wspo łpracy Polsko-
Niemieckiej, a patronem me-
dialnym wydarzenia było Ra-
dio Koszalin. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomorska Nagroda Muzealna 
jest przyznawana przez Mar-
szałka Wojewo dztwa Pomor-
skiego od 2015 roku. Jej celem 
jest wyłonienie najlepszych 
realizacji muzealnych – wy-
staw, programo w edukacyj-
nych, projekto w badawczych i 
konserwatorskich.  
 
 
Pogrzeb  
śp. Małgorzaty Gryglewicz 
W dniu 5 czerwca 2016 roku 
zmarła w wieku 87 lat nasza 
wspo łsiostra Małgorzata Gry-
glewicz zam. w Damnicy. Jej 
pogrzeb odbył się z kos cioła w 
Śłupsku 8 czerwca o godz. 
14.30, a pocho wek na cmenta-
rzu w Damnicy.  

O tym, co za nami 
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Informacje/Zaproszenia 

Od początku czerwca  pełną parą 

ruszył długo oczekiwany remont ka-

plicy w Lęborku. Dzięki wsparciu 

finansowemu samorządo w, ro z nych 

instytucji i prywatnych darczyn co w, 

lęborska kaplica zyska nowy blask. 

Żostanie wykonany remont dachu z 

dociepleniem, wstawione nowe okna, 

wyremontowane drzwi i wnętrze z 

nową aranz acją. Koszt całego przed-

sięwzięcia to ok. 150.000 zł. Obszer-

niejsza relacja z projektu po zakon -

czeniu prac. To, po remoncie scho-

do w zewnętrznych, drugi etap prac 

remontowych. Kolejne jeszcze przed 

nami.  

Chcemy dziękowac  Bogu, z e błogosła-

wi naszym zamiarom.  

Kaplica w Lęborku odzyskuje dawną świetność 



PLAN NABOŻEŃSTW 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK GŁÓWCZYCE GARDNA 

05.06 
2. Niedziela po 
Trójcy Świętej  

9.30 10.30 12.30 14.15 

W ZWIĄZ-
KU Z RE-

MONTEM 
KAPLICY  

NABOZEŃ-
STWA W 
CZERCU I 
W LIPCU 

SĄ ODWO-
ŁANE! 

12.06 
3. Niedziela po 
Trójcy Świętej  

 
10.30 
 

  

19.06 
4. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

 

10.30 
 
Zakończenie roku 
szkolnego 

  

26.06 
5. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

 10.30   

3.07 
6. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

9.30 10.30 12..30 14.15 

10.07 
7. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

 
 
10.30 
 

   

17.07 
8. niedziela po 
Trójcy Świętej 

 10.30   

Herbatka Parafialna Komunia Święta Szkółka Niedzielna 

18.06 16.00 Ślub Agata Soboczyńska– Sebastian Żak kościół 

21.06 18.00 150. lecie Kościoła Korony w Lęborku Lębork  

01.07 18.00 Egzamin dyplomowy studentów AP-koncert kościół 

02.07 15.00 Modlitwa ekumeniczna Bronowo Świetlica wiejska 

11.07 18.00 Rada Parafialna Sala parafialna 

2-10.07  Tydzień Ewangelizacyjny  Dzięgielów 

PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC  


