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Drogie Siostry i Bracia! 

 Grudzień  to miesiąc szczego l-
ńy. W kos cielńej liturgii jest to 
czas przełomu. Z adweńtowego 
refleksyjńo-pokutńego wypatry-
wańia Chrystusa wchodzimy w  
pełeń s wiatła i radosńego kolędo-
wańia okres boz ońarodzeńiowy 
roku kos cielńego.  

Czego oczekujemy od s wiąt Boz e-
go Narodzeńia? Odpowiedńiej 
atmosfery, s ńiegu, wypoczyńku, 
rados ci (z czego?),  s więtego spo-
koju, rodzińńego spotkańia przy 
wigilijńym stole?… To wszystko 
piękńe, choc  ńie zawsze osiągalńe 
elemeńty s wiąteczńej układańki. 
Zapewńe kaz dy człowiek  wiąz e 
ińńe oczekiwańia i ińńe ńadzieje 
związańe z tym szczego lńym 
okresem. Wielu ludziom w tym 
czasie otwierają się serca i portfe-
le, bo zauwaz ają obok siebie czło-
wieka potrzebującego, często ańo-
ńimowego. Przeciez  ńikt ńie po-
wińień w tym czasie czuc  się sa-

motńy… a poza tym okresem? Czy 
wtedy z yjemy w ińńym s wiecie? 
Oczywis cie istńieje mńo stwo do-
broczyńńych orgańizacji, kto rych 
statutowym zadańiem jest pomoc 
potrzebującym, ale czy wo wczas 
ńie wzrusza ńas juz  dola bliz ńie-
go? Jedńa ze s wiąteczńych piose-
ńek zespołu Sound’n’Grace mo wi:  

Święta będą u nas cały rok. 
Wokół domu niepotrzebny płot. 

Chodźcie wszyscy wejdźcie kiedy 
ziąb ogrzać się, 

Ogrzać się. 
 

Święta będą u nas cały rok. 
Nigdy się nie spali świecy knot.  

Chodźcie wszyscy wejdźcie kiedy 
ziąb ogrzać się, 

Ogrzać się.  

Błogosławiońych S wiąt Boz ego 
Narodzeńia, bliskos ci Zbawiciela i 
otwartos ci ńa bliz ńiego ńa co 
dzień , ńie tylko od s więta! 

Z yczy Wam wszystkim  

Wasz Duszpasterz z Rodzińą 

Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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Księdzu bardzo zasmakowała zapiekańka grzybowa, kto rą 
przygotowała jego gospodyńi. Chwaląc ją zapytał, skąd wzię-
ła przepis ńa tak smakowite dańie. Na to usłyszał odpo-
wiedz : „Zńalazłam go w jedńej z powies ci Agaty Christie”. 

 

Dwie gospodyńie spotkały się ze sobą i wymieńiają opińie 
o domach parafialńych, w kto rych pracują. Pańi Szmit chwali 
swojego księdza, mo wiąc: „Mo j ksiądz ńie ma z adńych obcią-
z eń . Nie gra w karty ańi ńie pali papieroso w.” „Tak, tak”, po-
twierdza pańi Szulc, „…ale z pewńos cią alkohol pije?” Na to 
odpowiada Pańi Szmit: „No wie Pańi, po dobrym obiedzie 
wypije sobie kieliszek. Ale to zdarza się rzadko, moz e jakis  
raz ńa szes c  tygodńi.” 

 

Kos cielńy pewńego starego księdza pomaga mu zdjąc  
płaszcz, przy czym mamrocze cicho pod ńosem: „I co staru-
chu, zńowu byłes  w kńajpie, piłes  i opowiadałes  swoje głupie 
kawały, z kto rych ńikt się ńie s miał!” Na to odpowiada 
ksiądz: „Jestes  w błędzie, byłem włas ńie w mies cie i kupiłem 
sobie ńowy aparat słuchowy”. 

 

Kiedy z ońa pastora wyjechała do sańatorium, oń sam musiał 
się troszczyc  o porządek w domu. Podczas sprzątańia zńalazł 
pod ło z kiem kartoń po butach. Zajrzał do ńiego i zńalazł tam 
3 jajka i 300 złotych. Przez wiele dńi zastańawiał się, co to 
ma zńaczyc , ale ńie mo gł wpas c  ńa jakies  seńsowńe rozwią-
zańie. Dlatego pyta o to swoją z ońę po jej powrocie z kuracji. 
Na to z ońa odpowiada: „Zawsze kiedy miałes  kiepskie kaza-
ńie, wkładałam jajko do kartońu”. Ksiądz jest zachwycońy: 
„To zńaczy, z e przez całe moje 32 lata pracy miałem tylko 
trzy kiepskie kazańia. Cieszy mńie, z e podobały ci się moje 
kazańia. Ale wyjas ńij mi proszę, co zńaczą te trzy stuzłotowe 
bańkńoty?” Z ońa z us miechem wyjas ńia: „Zawsze kiedy kar-
toń był pełńy, sprzedawałam jajka”. 
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Humor z befką 
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 Kącik dla dzieci 

Po raz kolejńy Bo g pozwala ńam s więtowac  ńarodzeńie Jezusa. Z yczymy 
Ci rados ci i odczuwańia Boz ej miłos ci w tym szczego lńym czasie! Pamię-
tajmy jedńak, z e Jezus przyszedł po to, z eby oddac  za ńas swoje z ycie 
i zmartwychwstac  ńa zńak zwycięstwa ńad grzechem i s miercią. Naj-
waz ńiejszą rzeczą, jaką moz esz w z yciu zrobic , to uwierzyc  w tę prawdę 
i zaprosic  Jezusa do swojego z ycia! 
 
Pokoloruj kolorowańkę. Co, poza stajeńką, dostrzegasz ńa tym obrazku? 
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Dla starszych: Z rozsypańych liter utwo rz wyrazy i wpisz je do diagra-
mu, a ńastępńie odczytaj hasło. Czy wiesz, co ońo ozńacza? 



Informator parafialny, Nr 12 (176) 2016  7 

 

Ju
styn

a M
in

kin
a

 

Poezja 

P
ió

rem
... 

Dziękuję, Panie, że mogę się ciebie uchwycić 

Że jesteś Kimś, kto stoi wciąż niezmiennie w tym samym miejscu 

I czeka na mnie 

Na moje westchnienie do Ciebie, na moje szepty 

Na moje modlitwy, na moje łzy 

Na to, bym wylała przed Tobą duszę 

Na to, bym powiedziała i głęboko odczuła 

Że bez Ciebie wszystko jest pustką, beznadzieją, marnością 

Niczym... 

 

Czasem dopiero 

Gdy odchodzi ktoś, kogo kochamy 

Ktoś, na kim opieraliśmy nasz ludzki świat 

Spostrzegamy, jak mało wszystko inne jest warte 

Jak bezsensowne są nasze starania by mieć, by posiadać 

By być kimś... 

To naprawdę nic nie znaczy! 

Ważniejsze jest to, co zachowało się w sercu 

To jest skarbem! 

Wspomnienia stają się powodem do wdzięczności Tobie 

A przyszłość trudną koniecznością... 

 

Ale tam, gdzie jesteś Ty 

Jest też nadzieja, perspektywa 

Ożywcze tchnienie 

Wizja przyszłości w Niebie 

Bo tylko w Tobie wszystko jest możliwe! 

Dziękuję Ci za to 



 8 Informator parafialny, Nr 12 (176) 2016 

 Poezja 

Że Ty obiecujesz nowy początek 

A nie koniec drogi 

Możliwość spotkania 

A nie tylko pożegnanie 

Dziękuję Ci za to 

Że przed Tobą nie muszę ukrywać moich łez 

Nie muszę być silna, ani dzielna 

Dziękuję za to, że mogę przyjść 

W mojej słabości do Ciebie 

I powiedzieć, że boli... 

Że tęsknię... 

Że kocham... 

A Ty ogrzejesz mnie swoją bliskością... 

 

Rozdajmy siebie - okruchy dobroci 

Rozdane innym – dobrem procentują 

Radość przynoszą, smutki złe przegonią 

Okruchy szczęścia tak słodko smakują 
 

Rozdajmy siebie, co w nas najlepszego 

Nie to, co zbędne i nam nie smakuje 

Sercem obdarzmy swojego bliźniego 

Niech dobro w duszy słońcem procentuje 
 

Tyle jest smutków, rozpaczy na ziemi 

Łez nie otartych, godzin samotności 

Dzielmy się ciepłem ze swymi bliźnimi 

Okruszkiem serca, kropelką miłości. 

 

Maria Szymańska 15.11.2016 
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Tak Bóg umiłował świat, że Sy-
na swego jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny. 
Bo nie posłał Bóg Syna na świat, 
aby sądził świat, lecz aby świat 
był przez niego zbawiony. Kto 
wierzy w niego, nie będzie są-
dzony; kto zaś nie wierzy, już 
jest osądzony dlatego, że nie 
uwierzył w imię jednorodzone-
go Syna Bożego. A na tym pole-
ga sąd, że światłość przyszła na 
świat, lecz ludzie bardziej umi-
łowali ciemność, bo ich uczynki 
były złe. Każdy bowiem, kto źle 
czyni, nienawidzi światłości 
i nie zbliża się do światłości, 
aby nie ujawniono jego uczyn-
ków. Lecz kto postępuje zgodnie 
z prawdą, dąży do światłości, 
aby wyszło na jaw, że uczynki 
jego są dokonane w Bogu. 

J 3,16-21 

Bo g się rodzi! To ńajwaz ńiejsza 
wiadomos c , kto ra obiega s wiat 
w dzień  Wigilii Boz ego Narodze-
ńia. Rodzi się z ycie, kto re daje 
ńam s wiatło tak potrzebńe 
w mrokach codzieńńego z ycia. 
Rzeczą ńiepojętą jest, z e tak wiel-
ki Bo g stał się tak małym dziecię-
ciem. Zbawieńie przyszło, by roz-
s wietlic  s wiatłem to, co jest pełńe 
mroku i cieńia. Bo g daje ńam ńa-
dzieje, jedńorodzońego Syńa, kto -
ry jest ńaszym Emmańuelem. Mo-
z emy odczuwac , z e co roku to 
samo! Ale czy to s więtowańie się 
ńam ńudzi? 

Otaczający s wiat diametralńie 
zmieńia się z dńia ńa dzień . Tem-
po, w kto rym się poruszamy, pro-
wadzi ńas do zmęczeńia, frustra-
cji i krzyku. Zachodzą zmiańy 
w s rodowisku, obyczajach, zacho-
wańiu i ńa wielu ińńych płaszczy-
zńach ńaszego z ycia. Jedńo w ńa-

Wigilia 

Ks. Sebastian Olencki 
Proboszcz Administrator  

Parafii w Wołczynie 

Rozważanie 
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szych sercach pozostaje ńie-
zmieńńe. Poza pieńiędzmi, gońi-
twą za lepszym jutrem, kto rego 
zresztą ńie dogońimy, tęskńimy 
za tym wszystkim, co kryje się 
w słowach: dom, rodzińa, poko j, 
dobroc , miłos c . Tęskńimy za rela-
cją z drugim człowiekiem, kto ry 
ńie będzie od ńas z ądał, rozkazy-
wał, wymuszał, lecz zapewńiał 
ńas o tym, z e jest obecńy z ińńych 
powodo w ńiz  te, kto re są tylko 
komercją dńia codzieńńego. 

Bo g chciał i chce z ńami się spo-
tkac . Jego wyrazem ńawiązańia 
z ńami głębszych relacji jest mi-
łos c , pońiewaz  „Tak Bo g umiło-
wał s wiat, z e Syńa swego jedńo-
rodzońego dał, aby kaz dy, kto 
weń  wierzy, ńie zgińął, ale miał 
z ywot wieczńy. Bo ńie posłał Bo g 
Syńa ńa s wiat, aby sądził s wiat, 
lecz aby s wiat był przez ńiego 
zbawiońy. Kto wierzy w ńiego, 
ńie będzie sądzońy; kto zas  ńie 
wierzy, juz  jest osądzońy dlatego, 
z e ńie uwierzył w imię jedńoro-

dzońego Syńa Boz ego.” 

Czy s wiat tak ńaprawdę jest pięk-
ńy tylko przez tych kilka dńi? Za-
raz po s więtach wszystko wraca 
do ńormy? Co jest ńormą? To, ile 
będą trwały s więta, zalez y od ńas. 
Zalez y od tego, czy będziemy spo-
glądac  ńa ńaszą codzieńńos c  pa-
trząc ńa Chrystusa. Z ycie jest ńam 
dańe, a s wiatłos c  przyszła ńa 
s wiat, by przemo c ciemńos c . 

Jak wiele s wiatła potrzebńego 
jest ńam w z yciu, by zasiąs c  wo-
ko ł wigilijńego stołu? Jak wiele 
jest ńam potrzebńej odwagi, by 
się z kims  pogodzic  i ńie z yc  tylko 
zawis cią i kło tńią? Bo g rozpro-
mieńia mroki s wiata, dlatego 
przyjmijmy go jako jedńorodzo-
ńego Syńa, kto ry przyszedł, by 
dac  ńam miłos c . Z yczymy Wam 
wszystkim jako rodzińa pastor-
ska, wielu Boz ych błogosła-
wień stw, spokoju, wewńętrzńego 
wyciszeńia i mile spędzońych 
chwil z ńajbliz szymi. Pozostań cie 
z Bogiem. 
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Ale ty, Betlejemie Efrata, naj-
mniejszy z okręgów judzkich, 
z ciebie mi wyjdzie ten, który 
będzie władcą Izraela. Początki 
jego od prawieku, od dni za-
mierzchłych. (2) Dlatego wyda 
ich aż do czasu, gdy ta, która 
ma porodzić, porodzi. Potem 
reszta jego braci wróci do sy-
nów Izraela. (3) Będzie stał 
mocno i będzie pasł w mocy Pa-
na, w chwale imienia Pana, 
swojego Boga. Wtedy będą 
mieszkać w spokoju, gdyż jego 
moc będzie sięgać aż po krańce 
ziemi. (4) I On będzie pokojem.  

Mi 5, 1-4a 

S wiat rozbłyska s wiatłem boz o-
ńarodzeńiowej wies ci. Oto wy-
pełńia się micheaszowe proroc-
two. To, co prorok okres la mia-
ńem ńajmńiejszego, ńabiera zńa-
czeńia, wielkos ci, jakiej ńigdy się 
ńie spodziewańo. Betlejem było 
bowiem ńiewielką wioską za-

mieszkałą gło wńie przez rolńi-
ko w, włas cicieli sado w, po l i wiń-
ńic. Ziemia była dla tych ludzi 
gło wńym z ro dłem utrzymańia 
i słuz yła przede wszystkim do 
wyz ywieńia rodzińy, dlatego lu-
dzie w Betlejem i podobńych do 
ńiego wioskach z yli ńader skrom-
ńie. O Betlejem czytamy takz e 
w Księdze Rut, kto ra opisuje losy 
dwo ch dzielńych kobiet - tytuło-
wej Rut i jej tes ciowej Noemi. Te 
dwie dzielńe kobiety wyruszyły 
z Moabu do rodzińńej wioski No-
emi, kto rą ońa opus ciła wraz ze 
swoim męz em i syńami ze wzglę-
du ńa pańujący gło d. To włas ńie 
tu ma miejsce ńajwiększy para-
doks w historii, dzięki kto remu 
Betlejem staje się ceńtrum zaiń-
teresowańia całego Bliskiego 
Wschodu, a z czasem i całego 
s wiata. To tu będą podąz ac  ńie-
bawem Mędrcy, aby w betlejem-
skiej grocie pokłońic  się małemu 

Boże 
Narodzenie 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii w Słupsku 
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Jezusowi - wcielońemu Bogu. Dzi-
siaj po dwo ch tysiącach lat istńie-
ńia chrzes cijań stwa ta wies c  
o ńarodzińach Boga w urągają-
cych ludzkiej godńos ci waruń-
kach, wybrzmiewa chyba jeszcze 
bardziej wyraz ńie, ale co wńosi ta 
radosńa ńowińa w ńasze z ycie? 
Jak przekłada się wies c  o ńaro-
dzeńiu Kro la Izraela ńa ńaszą wia-
rę, ńa ńasze postrzegańie Boga? 
W koń cu co robimy z tą ńowińą? 
Czy kro l Izraela staje się tez  ńa-
szym Kro lem (abstrahując od te-
go, czy ktos  obwołał Go Kro lem 
Polski…). Czasami moz ńa odńies c  
wraz eńie, z e z ńaszym s więtowa-
ńiem ńarodzeńia Jezusa jest tak, 
jak z piękńie zapakowańym pre-
zeńtem, takim, jakie dostajemy 
ńomeń omeń włas ńie z okazji Je-
go urodziń. Prezeńt musi, albo 
przyńajmńiej powińień byc : pięk-
nie zapakowany - podobńie, jak 
ńasze s więta są „opakowańe” licz-
ńymi tradycjami i zwyczajami, 
wzbudzający ciekawość – bo 
kto z  ńie chce się dowiedziec , co 
jest w s rodku, wywołujący pełne 
zachwytu „ŁAŁ!” – z e taki trafio-
ńy, wytęskńiońy… z czasem jed-
ńak poddany spowszednieniu – 
porzucońy gdzies  w kąt, ńiepo-

trzebńy, zapomńiańy… moz e po 
to, by po jakims  czasie zńowu go 
odkryc , przypomńiec  sobie o ńim, 
o jego przydatńos ci, moz e wręcz 
ńiezbędńos ci do z ycia… Ludzie 
z yjący Betlejem w czasach, kiedy 
ńa s wiat przyszedł Jezus, ńie z yli 
w luksusach, a Jezus ńie urodził 
się w klińice, ńawet ńie w powia-
towym szpitalu, ale w grocie, bez 
jakichkolwiek wygo d. Takie było 
całe Jego po z ńiejsze z ycie. W cią-
głej podro z y, bez stałego miejsca 
zamieszkańia, bez wygo d, z ńieu-
stającą misją i „programem ńa-
prawczym” dla człowieka. Jezus 
ńiczego ńie upiększał. To my po-
trzebujemy ńieraz tego, aby 
„upiększyc ” Mu z ycie, bo przeciez  
Syńowi Najwyz szego ńie przystoi 
przebywac  w takich waruńkach… 
Bo g pokazuje ńam przez miejsce, 
w kto rym rodzi się Zbawieńie, z e 
to ńie stań i posiadańie czyńią 
człowieka godńym i wybrańym, 
ale jego otwarte serce i szczeros c  
w przez ywańiu wspo lńoty z Tym, 
kto ry bez względu ńa waruńki 
i okoliczńos ci jest Miłos cią w ńaj-
czystszej postaci. Błogosławiońe-
go przez ywańia s wiąteczńego 
czasu! 

Ameń. 
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2. Dzień Świąt 
Bożego Narodzenia 

Ks. Bogusław Cichy 
Proboszcz Parafii w Chorzowie 

Ja jestem światłością świata; 
kto idzie za mną, nie będzie cho-
dził w ciemności, ale będzie 
miał światłość żywota. Rzekli 
wtedy do niego faryzeusze: Ty 
sam o sobie świadczysz; świa-
dectwo twoje nie jest prawdzi-
we. Odpowiedział Jezus i rzekł 
im: Chociaż Ja sam świadczę 
o sobie, świadectwo moje jest 
prawdziwe, bo wiem, skąd przy-
byłem i dokąd idę; lecz wy nie 
wiecie, skąd przychodzę i dokąd 
idę. Wy sądzicie według ciała, 
Ja nikogo nie sądzę. A jeśli już 
sądzę, to sąd mój jest prawdzi-
wy, bo nie jestem sam, lecz je-
stem Ja i Ten, który mnie posłał. 

J 8, 12-16 

 

„Lud, kto ry chodzi w ciemńos ci, 
ujrzy s wiatło wielkie, ńad miesz-
kań cami kraińy mroko w zabły-

s ńie s wiatłos c " (Iz 9,1) – to pro-
rocka pewńos c , kto ra zis ciła się 
z przyjs ciem ńa s wiat Jezusa 
Chrystusa. I ta s wiatłos c  jest 
wszechobecńa. Juz  ńoc i mrok, 
jakie spowijały pasterzy czuwają-
cych ńad stadami przełamuje 
s wiatłos c  towarzysząca ańiołom 
zwiastującym ńarodzeńie Mesja-
sza. A jeszcze wczes ńiej, sięgając 
do pierwszej strońy Biblii, czyta-
my, z e stworzył Bo g s wiatłos c  
i widział, z e była ońa dobra. Od-
dzielił więc s wiatłos c  od ciemńo-
s ci. 

W tym miejscu poczyńię małą 
uwagę – s wiatłos c  to ńie to samo, 
co słoń ce. Słoń ce stwarza Pań 
Bo g kiedy ińdziej; ońo ma rządzic  
dńiem, a księz yc i gwiazdy ńocą. 
S wiatłos c  jest zatem zupełńie 
czyms  ińńym ńiz  słoń ce. S wia-
tłos c  jest początkiem Boz ego 
stworzeńia. Poprzedza wszystko 
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ińńe. Jest więc dobrem darowa-
ńym ńam od Stwo rcy. Przeciwień -
stwem s wiatłos ci jest ciemńos c , 
a ńie ńoc. 

S wiatłos c  to miejsce przebywańia 
samego Boga. Wiemy z teksto w 
biblijńych, z e Bo g przebywa 
w s wiatłos ci ńiedostępńej. Wła-
s ńie ta S wiatłos c  ńiedostępńa 
ńam grzeszńym ludziom, syńom 
i co rkom ciemńos ci, objawiła się 
w betlejemskim Dziecku. Dlatego 
Jezus moz e o sobie powiedziec , z e 
jest s wiatłos cią s wiata i Jego sło-
wa są prawdą. 

Kaz dy z ńas moz e miec  udział 
w s wiatłos ci Chrystusa. Nie trzeba 
jej wykradac  ańi uz ywac  ińńego 
podstępu. Nie trzeba cięz ko haro-
wac , aby ją kupic . Niepotrzebńy 
jest większos ciowy pakiet akcji. 
Wystarczy is c  w jej strońę. „Kto 
idzie za mńą, ńie będzie chodził 
w ciemńos ci, ale będzie miał 
s wiatłos c  z ywota" – mo wi Jezus. 
Tak jak s wiatło brzasku daje pew-
ńos c  ńowego dńia, tak s wiatłos c , 

kto rą jest Chrystus, daje pewńos c  
z ycia wieczńego. 

Jedńak my, chowający się w ciem-
ńos ci, mo wimy od razu: „Ty sam 
o sobie s wiadczysz; s wiadectwo 
twoje ńie jest prawdziwe". Tak 
często ńie kochamy s wiatłos ci, bo 
to, co robimy, jest ciemńe, złe. 
A przeciez  z ycie jest ńaszą s wia-
tłos cią, z ycie ukryte w Chrystusie. 
Ta S wiatłos c  przyszła ńa s wiat, 
aby ńas os wiecic , wskazac  drogę, 
kieruńek, z ebys my zawro cili ze 
swoich krętych dro g. Jeszcze ńie 
tak dawńo s piewalis my adweńto-
wy hymń: Prostujcie swoje drogi... 

Przyjs cie ńa s wiat Chrystusa jest 
czasem rados ci, bo ciemńos c  juz  
ustąpiła. Nad ludz mi pogrąz ońy-
mi w mroku strachu, braku ńa-
dziei, zabłysła s wiatłos c  Boz ej 
miłos ci, ratuńku, pomocy. 

Tej s wiatłos ci z yczę wszystkim. 
S wiatłos ci, kto ra daje rados c  
i rozprasza wszystko, co w ńas 
ciemńe. 
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WSTĘP DO DRUGIEGO LISTU 
DO KORYNTIAN 

 

„Paweł, z woli Bożej apostoł 
Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, 
brat, zborowi Bożemu, który 
jest w Koryncie, wraz ze 
wszystkimi świętymi, którzy są 
w całej Achai: Łaska wam 
i pokój od Boga, Ojca naszego, 
i Pana Jezusa Chrystusa”  

2 Kor 1,1-2 

Przystępując do omawiańia 
Drugiego Listu do Koryńtiań, tej 
waz ńej księgi Nowego 
Testameńtu, spro bujmy przy-
pomńiec  sobie to, co wiemy ńa 
temat Koryńtu i dos wiadczeń  
Apostoła Pawła z tym miastem 
związańych. Koryńt był 
w tamtych czasach jedńym 
z ńajwaz ńiejszych os rodko w 
miejskich staroz ytńego s wiata, 
zńaczącym ceńtrum 

admińistracyjńym i hańdlowym. 
Było to miasto ogromńe, liczące 
pońad 600 tysięcy mieszkań co w 
(z czego dwie trzecie stańowili 
ńiewolńicy); pos redńiczyło 
w hańdlu pomiędzy Europą 
a Azją, co okres lało jego 
zamoz ńos c . Zwańe było „miastem 
dwumorskim”, Bimaris Corinthus, 
pońiewaz  istotńie połoz ońe było 
ńad dwoma morzami, Egejskim 
i  Joń skim, i miało dwa porty, 
Lechaioń i Keńchry. Koryńtiańie 
ńiewątpliwie ceńili sobie przede 
wszystkim swą pozycję 
gospodarczą, przez długi czas 
udawało się im więc zachowac  
ńiezalez ńos c  polityczńą. Czyńńą 
postawę zajęli dopiero w obliczu 
ńiebezpieczeń stwa 
macedoń skiego, a ńastępńie 
rzymskiego. Rzymiańie, 
dokońawszy rozbicia koalicji 
pań stw greckich, w 196 r. przed 
Chr. zajęli Koryńt. Po ł wieku 
po z ńiej Koryńtiańie usiłowali 

   Od Genesis do Apokalipsy: 
Listy do Koryntian 

cz. 31  

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 



 16 Informator parafialny, Nr 12 (176) 2016 

 Od Genesis do Apokalipsy 

wyzwolic  się spod rzymskiego 
pańowańia, jedńakz e skoń czyło 
się to – dosłowńie! – zro wńańiem 
miasta z ziemią. W 146 r. przed 
Chr. końsul Lucjusz Mummiusz 
wraz ze swymi oddziałami 
wkroczył do miasta i uczyńił 
z ńiego pustyńię; jedyńie 
samotńe kolumńy, pozostałe po 
s wiątyńi Apollońa, wskazywały 
miejsce, gdzie wczes ńiej 
podziwiańo piękńe budowle 
stolicy hańdlu. Mińęło dokładńie 
sto lat – i oto w roku 46 przed 
Chr. Juliusz Cezar postańowił 
przekazac  tereńy miasta 
zasłuz ońym weterańom 
wojskowym; otrzymało ońo 
jedńoczes ńie status kolońii. 
Przyczyńiło się to do jego 
błyskawiczńej ńiemal odbudowy, 
a włas ciwie budowy od podstaw, 
i rozkwitu, dzięki moz liwos ci 
korzystańia ze wspomńiańych 
wczes ńiej porto w morskich. 

Badańia archeologiczńe, 
prowadzońe od 1895 r., 
umoz liwiły pozńańie miasta 
takiego, jakie oglądał Apostoł 
Paweł. „…Ujawniły [one] całą 
świetność dawnego Koryntu – 
pisze jedeń z ńajzńakomitszych 
polskich biblisto w, Eugeńiusz 
Dąbrowski. – Obejmował on 
[Korynt] miasto dolne i górne 
(Akrokorynt), położone na 
wzniesieniu (575 m) królującym 

nad całą okolicą. Życie handlowe 
ogniskowało się oczywiście 
w mieście dolnym, usianym 
świątyniami, portykami, posągami 
bóstw itp. i połączonym 
dogodnymi drogami z odległym 
o dwa kilometry Lechaionem oraz 
z leżącymi nad Morzem Egejskim 
Kenchrami (12 km). W pobliżu 
agory wznosiła się tak 
charakterystyczna dla tego miasta 
świątynia Fortuny (Templum 
Fortunae). Akrok-orynt był 
miejscem urzędów i kultu sławnej 
Afrodyty korynckiej (Venus 
vulgivaga) z tysiącem kapłanek 
oddających się prostytucji 
sakralnej, co na całe miasto 
rzucało swój ponury cień. Stąd 
wyrażenie ‘żyć po koryncku’, tj. 
oddawać się rozpuście w sposób 
wyszukany.” 

„Wśród mieszkańców Koryntu 
obok Rzymian, Greków 
i przedstawicieli wielu narodów 
orientalnych nie zabrakło i Żydów, 
osiedlających się chętnie 
w miastach handlowych, 
a szczególniej w portach” – 
stwierdza Dąbrowski i ińformuje 
o waz ńym odkryciu 
archeologiczńym, a miańowicie 
ńapisu greckiego „syńagoga 
hebrajska”, zńajdującego się ńad 
wejs ciem do jedńego 
z budyńko w. Napis teń moz e 
pochodzic  z okresu pomiędzy 
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setńym rokiem przed 
Chrystusem a dwusetńym ńaszej 
ery, a więc moz e wiązac  się 
z miejscem, kto re odwiedzał 
Apostoł Paweł. 

Z księgi Dziejo w Apostolskich 
wiemy, z e Paweł przybył do 
Koryńtu z Ateń. „Przyszedł do 
Koryntu” – pisze Łukasz 
(Dz 18,1). Czy „przyszedł” 
w dosłowńym tego słowa 
zńaczeńiu? Droga z Ateń do 
Koryńtu prowadziła przez 
Eleusis i Megerę i miała az  85 
kilometro w; zńaczńie 
wygodńiejsza była droga morska, 
wystarczało bowiem zaledwie 
kilka godziń, aby ją pokońac . 
W Koryńcie Paweł spotkał 
pewńego Z yda, Akwilę, 
pochodzącego z Pońtu, kto ry do 
Koryńtu przybył z Italii wraz 
z z ońą Pryscyllą. Akwila 
i Pryscylla trudńili się 
rzemiosłem, prowadząc warsztat 
tkacki lub rymarski i zajmując się 
wytwarzańiem ńamioto w. Ich 
działalńos c  ńie tylko zapewńiała 
im utrzymańie, ale ro wńiez  
umoz liwiała udzielańie pomocy 
potrzebującym i, w po z ńiejszym 
okresie, utrzymańie zboru 
chrzes cijań skiego, kto remu 
udzielili gos cińy w własńym 
domu. Jak pamiętamy, Paweł 
ro wńiez  zńał rzemiosło, jakiego 
wyuczył się zgodńie z tradycją 

z ydowską, by kaz dy syń, 
ńiezalez ńie od ińńych zajęc , 
umiał się utrzymac  z pracy 
własńych rąk. Apostoł szył 
ńamioty, zńał się więc zapewńe 
ńa tkactwie, a byc  moz e i ńa 
rymarstwie, pońiewaz  ńamioty 
wykońywańo często ro wńiez  ze 
sko r zwierzęcych. Zamieszkał 
w domu ńowo pozńańych 
przyjacio ł, ńajpewńiej juz  
chrzes cijań, pońiewaz  ńie ma 
wzmiańki o ich ńawro ceńiu, 
i wraz z ńimi pracował. Moz ńa 
więc przypus cic , z e pracował 
przez cały tydzień , w szabat 
głosząc Ewańgelię w syńagodze, 
dyskutując ńie tylko z Z ydami, ale 
i z Grekami, starając się ich 
przekońac , z e Jezus jest 
Chrystusem, zapowiedziańym 
Mesjaszem. 

Gdy do Koryńtu przybyli 
z Macedońii Sylas i Tymoteusz 
(Dz 18,5), wpłyńęło to w sposo b 
istotńy ńa sytuację i działalńos c  
Pawła. Wspo łpracowńicy 
Apostoła ńie tylko przekazali mu 
radosńe ińformacje o z yciu 
społeczńos ci chrzes cijań skich, ale 
ro wńiez  przywiez li zasiłek 
pieńięz ńy, aby umoz liwic  mu 
ńieskrępowańą działalńos c  
misyjńą (2 Kor 11,8-9). Mo gł 
więc w dalszym ciągu dąz yc  do 
pozyskańia dla Chrystusa Z ydo w 
i „bojących się Boga” Greko w. 

Od Genesis do Apokalipsy 
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Istńieje dos c  ińteresujące 
przypuszczeńie, z e początkowe 
ńauczańie Pawła w syńagodze 
miało charakter przygo-
towawczy. Nauczońy dos wia-
dczeńiem, omawiał proroctwa 
mesjań skie i wskazywał ńa 
zapowiedzi Starego Testameńtu, 
dotyczące czaso w ostateczńych. 
Dopiero ostateczńe wskazańie ńa 
Chrystusa, jako ńa Tego, 
w kto rym zńalazły swoje 
spełńieńie biblijńe proroctwa, 
spotkało się z z ywiołową 
ńiechęcią ze strońy Z ydo w. 

Tak więc, ńiestety, syńagoga ńie 
przyjęła głoszońego przez Pawła 
poselstwa, odrzuciła s wiadectwo, 
z e Jezus jest Chrystusem. 
Doprowadziło to do zerwańia 
końtakto w. Nastąpiło więc to 
samo, co i w ińńych miastach, 
gdzie Apostoł rozpoczyńał 
głoszeńie Ewańgelii od Z ydo w. 
Łukasz przekazuje o tym 
w Dziejach Apostolskich zwięzłą 
ińformację: „Lecz gdy mu się 
sprzeciwiali i bluźnili, 
otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: 
Krew wasza na głowę waszą, ja 
jestem czysty, od tej chwili pójdę 
do pogan” (Dz 18,6). 

Po rozstańiu ze społeczńos cią 
z ydowską Paweł zamieszkał 
u Tycjusza Justusa, ńawro cońego 
pogańińa, kto ry miał swą 

siedzibę w bezpos redńim 
sąsiedztwie syńagogi. Dawało to 
zńakomitą moz liwos c  końtaktu 
ze sporą rzeszą „bojących się 
Boga” pogań, juz  wczes ńiej 
chętńie słuchających wywodo w 
Apostoła, a takz e Z ydo w, kto rzy 
uwierzyli, z e Jezus jest 
obiecańym Mesjaszem i Pańem. 
Pos ro d tych ostatńich zńalazł się 
ro wńiez  dotychczasowy 
przełoz ońy syńagogi Kryspus, 
kto ry – jak pisze Łukasz – 
„uwierzył w Pana wraz z całym 
swoim domem” (Dz 18,8). Tycjusz 
Justus i Kryspus zostali 
ochrzczeńi przez Pawła, o czym 
zńajdujemy wzmiańkę 
w Pierwszym Lis cie do 
Koryńtiań: „…nikogo z was nie 
chrzciłem, prócz Kryspa 
i Gajusa” (1 Kor 1,14). 

Powodzeńie misji Pawłowej 
ńapotkało oczywis cie ńa 
powaz ńy opo r. Nie moz ńa się 
zresztą dziwic : dom Tycjusza 
Justusa, gdzie zńalazł swoje 
locum zbo r chrzes cijań ski, 
połoz ońy był w bezpos redńim 
sąsiedztwie syńagogi. Zapewńe 
pojawiały się jakies  pogro z ki, 
moz e dochodziło do zaczepek, 
w kaz dym razie Apostoł 
zamierzał opus cic  Koryńt, by ńie 
ńaraz ac  się ńa bezpos redńie 
ńiebezpieczeń stwo. Co do tego – 
ńie mamy bezpos redńiej relacji. 

Od Genesis do Apokalipsy 
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Zńajdujemy wszakz e ińteresującą 
ińformację w księdze Dziejo w 
Apostolskich, gdzie Łukasz pisze: 
„I rzekł Pan do Pawła w nocnym 
widzeniu: Nie bój się, lecz mów 
i nie milcz, bo Ja jestem z tobą 
i nikt się nie targnie na ciebie, aby 
ci uczynić coś złego; mam bowiem 
wiele ludu w tym mieście” (Dz 
18,9-10). 

To ńocńe widzeńie umocńiło 
Apostoła i przekońało, z e jego 
misyjńy trud ńie jest daremńy 
i z e przyńiesie poz ądańy owoc. 
Zrezygńował z chęci wyjazdu 
i pozostał w Koryńcie. Mijały 
kolejńe tygodńie i miesiące, i oto 
– ńa wiosńę roku 52 – pojawił się 
w Koryńcie ńowy prokońsul 
Achai, kto rym został Juńńius 
Ańńaeus Gallio. Miańował go 
cesarz Klaudiusz. Przybycie 
ńowego prokońsula przywiodło 
przeciwńiko w Apostoła Pawła do 
oskarz eńia go przed 
reprezeńtańtem władzy Rzymu. 
Jak czytamy w księdze Dziejo w 
Apostolskich: „A gdy Gallion był 
prokonsulem Achai, powstali 
jednomyślnie Żydzi przeciwko 
Pawłowi i stawili go przed sądem, 
mówiąc: Człowiek ten namawia 
ludzi, aby oddawali cześć Bogu 
niezgodnie z zakonem” (Dz 18,12-
13). To było bardzo powaz ńe 
oskarz eńie. Zarzucońo bowiem 
Pawłowi, z e szerzy religię ńie 

dopuszczońą przez prawo. Rzym 
był bardzo tolerańcyjńy wobec 
religii, wyzńawańych przez 
podbite ludy i ńarody, wymagańe 
było jedńak prawńe 
potwierdzeńie działalńos ci 
religijńej. Nie przestrzegający 
prawa ńaraz eńi byli ńa powaz ńe 
końsekweńcje. 

Gallioń ńie dopus cił do głosu 
Pawła, kto ry zapewńe chciał się 
brońic , i oddalił oskarz eńie 
stwierdzając, z e ńie zamierza 
zajmowac  się sprawami 
z ydowskiej religii i zwyczajo w. 
Rzymski dostojńik ńie tylko 
zlekcewaz ył wystąpieńie 
wzburzońych Z ydo w, ale ńakazał 
przepędzic  ich z gmachu sądu. 
Rozzłoszczońy tłum wyładował 
swe emocje ńa ńowym 
przełoz ońym syńagogi, 
Sosteńesie, kto rego pobito 
w obecńos ci prokońsula. Gallioń 
jedńak ńie zwro cił ńa to 
ńajmńiejszej uwagi, okazując 
w teń sposo b swą całkowitą 
obojętńos c  i brak 
zaińteresowańia sprawami 
z ydowskimi. Wyńikało to, byc  
moz e, z jego wczes ńiejszych 
dos wiadczeń  rzymskich. Przybył 
do Achai prosto z Rzymu, a tam 
przeciez  cesarz Klaudiusz, aby 
zakoń czyc  ńieustańńe awańtury 
i rozruchy w dzielńicy 
z ydowskiej, wydał dekret 
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bańicyjńy, usuwający Z ydo w ze 
stolicy Imperium. To, co Gallioń 
widział w Rzymie, ujrzał ro wńiez  
w Koryńcie, i zapewńe pogłębiło 
to jego ńiechęc  do Z ydo w. 

Decyzja Galliońa sprawiła, z e juz  
ńikt ńie os mielił się więcej 
przeszkadzac  Pawłowi w jego 
ewańgelizacji. Dlatego mo gł 
Łukasz ńapisac  w Dziejach 
Apostolskich: „A Paweł przebywał 
tam jeszcze dłuższy 
czas…” (Dz18,18). W sierpńiu 52 
r. Apostoł Paweł opus cił Koryńt, 
udając się w dalszą drogę. 
Towarzyszyli mu Akwila 
i Pryscylla. Z Koryńtu, jak wiemy, 
ńapisał dwa listy do 
Tesalońiczań. 

W Koryńcie pozostawił Apostoł 
dobrze zorgańizowańy, mocńy 
zbo r, z kto rego wywodziło się 
po z ńiej wielu jego bliskich 
wspo łpracowńiko w; ich imiońa 
pozńajemy chociaz by z Listu do 
Rzymiań czy z Listo w do 
Koryńtiań. Jaki był skład tego 
zboru? Z ydo w było tam 
stosuńkowo ńiewielu, chociaz  
byli pomiędzy ńimi ludzie 
zńaczący, ńa przykład 
wspomńiańy wczes ńiej Kryspus. 
Praca misyjńa Pawła 
w syńagodze ńie doprowadziła 
do zbyt wielu ńawro ceń ; 
Ewańgelię przyjmowali przede 
wszystkim „bojący się Boga” 

pogańie. To zapewńe jest 
przyczyńą gorzkich sło w, jakie 
zńajdujemy w Listach do 
Koryńtiań, gdzie Paweł ze 
smutkiem stwierdza, z e 
ukrzyz owańy Chrystus jest dla 
Z ydo w zgorszeńiem (1 Kor 1,23). 
Dopiero w po z ńiejszym okresie 
Apollos dotarł do bardziej 
os wiecońych Z ydo w, pozyskując 
ich dla społeczńos ci 
chrzes cijań skiej. 

Składał się więc Zbo r Koryńcki 
przede wszystkim z ńawro cońych 
pogań. Byli tam liczńi wy-
zwoleń cy, rzemies lńicy, ńie-
wolńicy, ale ro wńiez  jedńostki, 
reprezeńtujące warstwy 
os wiecońe czy zamoz ńiejsze, jak 
zńańy ńam juz  Gajus Tytus Justus 
czy skarbńik miejski Erast. Był to 
tez  zbo r ńiewątpliwie liczńy 
i wyraz ńie odro z ńiający się od 
ińńych społeczńos ci religijńych 
w mies cie, będącym stolicą Achai. 
Dodajmy tu jeszcze, z e 
opuszczając Koryńt, Paweł 
pozostawił w zborze Sylasa, aby 
teń czuwał ńad porządkiem 
i włas ciwą ńauką. 

Takie były początki 
chrzes cijań stwa w Koryńcie 

 

Kolejńe częs ci tekstu ukaz ą się 
w ńastępńych ńumerach 
Ińformatora Parafialńego. 
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Zakończenie projektu 

Z dńiem 30 października zakoń -

czylis my udział w projekcie 

„Niemoz liwe uczyńic  moz liwym - 

- sezoń II” w Klubie Aktywńos ci i 

Wsparcia Oso b Niepełńospraw-

ńych (KAWONie). Od czerwca do 

koń ca paz dzierńika przy wspo ł-

pracy z Miejskim Os rodkiem Po-

mocy Społeczńej w Słupsku i Wy-

działem  Zdrowia i Polityki Spo-

łeczńej bylis my jako Parafia zaań-

gaz owańi w realizację tego pro-

jektu, fińańsowańego ze s rodko w 

pań stwowego Fuńduszu Rehabi-

litacji Oso b Niepełńosprawńych. 

Klub KAWON prowadzi swoją 

działalńos c  od 2007 roku i jest 

ofertą dla oso b dorosłych z orze-

czeńiem o ńiepełńosprawńos ci. 

W ramach projektu oferowalis my 

zajęcia z j. ańgielskiego, zajęcia 

kulińarńe „Z patelńią przez 

s wiat”, zajęcia komputerowe, 

gimńastykę, spotkańia z psycho-

logiem oraz zajęcia z arteterapii. 

Z tej szerokiej gamy zajęc  skorzy-

stało pońad 20 oso b, kto re wy-

bierały odpowiedńie dla siebie 

zajęcia. Klub Kawoń to miejsce, w 

kto rym z pewńos cią takz e ktos  z 

ńaszych Parafiań mo głby zńalez c  

miejsce dla siebie ńa spędzeńie 

wolńego czasu. Klub czyńńy jest 

od pońiedziałku do piątku od 

10.00 do 15.00. Zaińteresowa-

ńych serdeczńie zapraszam do 

końtaktu. Siedziba Klubu mies ci 

się przy ul. Jańa Pawła II ńa 7 pię-

trze (jest wińda!) 

 

Synod Diecezjalny  

5.11. w Bydgoszczy,  po raz ostat-

ńi w tej kadeńcji, zebrał się Syńod 

Diecezjalńy Diecezji Pomorsko-

Wielkopolskiej. Obradom prze-

wodńiczył Biskup Diecezji ks. 

prof. Marciń Hińtz. Podczas Syńo-

du swoimi spostrzez eńiami z pra-

cy w gremiach diecezjalńych i 

ogo lńokos cielńych podzielili się z 

syńodałami delegaci do Syńodu 

Kos cioła ks. Marek Loskot, ks. 

Tomasz Wola, pań Lińde oraz ku-

rator ńaszej Diecezji Izabela 

Gło wka-Sokołowska.  O swoich 

dos wiadczeńiach takz e z pracy w 

Końsystorzu Kos cioła opowie-

dział ks. radca Jańusz Staszczak  

 

O tym, co za nami 
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radca, czyli zastępca biskupa ńa-

szej diecezji. Wszyscy syńodało-

wie otrzymali w podziękowańiu 

filiz ańkę do kawy z logiem Diece-

zji Pomorsko-Wielkopolskiej. Z 

ramieńia ńaszej Parafii delegata-

mi do Syńodu Diecezjalńego byli 

Jań Wild, Gustaw Rychter oraz 

Detlef Rach. Delegatom serdecz-

ńie dziękujemy, za reprezeńto-

wańie słupskiej pa-

rafii w Syńodzie. W 

ostatńich wyborach 

do Syńodu mańdaty 

otrzymali Joańńa 

Basiń ska, dr Dag-

mara Grajczak oraz 

Jań Wild. Pierwsza 

sesja ńowego syńo-

du odbędzie się w 

dńiach 10-11 marca 

2017. Będzie to sy-

ńod sprawozdawczy jak ro wńiez  

wyborczy, czyli wybrańa zostańie 

Rada Syńodalńa (radca duchow-

ńy, kurator diecezji i radca s wiec-

ki).  

Paczki dla dzieci  

Po raz dziesiąty (7-8.11)

odwiedzili ńas  ńasi przyjaciele z 

Niemiec z Wspo lńoty Sio str i Bra-

O tym co poza nami 
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 Ogłoszenia 

ci z Berlińa Spańdau (końweńt 

Eberswalde) kto rzy przywiez li 

dla ńaszych dzieci paczki s wią-

teczńe. Tym razem gos cili u ńas 

Leańe i Uwe Markwardt oraz Ga-

briela Schroeer. Jak juz  to jest 

tradycją spotkalis my się przy 

wspo lńej kolacji i przy rozmo-

wach. Paczki, dzięki kto rym ńa-

wiązują się bliz sze końtakty ńa-

sze dzieci otrzymają w dzień  Wi-

gilii Narodzeńia Pań skiego pod-

czas ńaboz eń stwa w kos ciele. 

 

Zakończenie Akcji PPCH 

16 edycja akcji Prezeńt pod Cho-

ińkę zakoń czońa. Ze Słupska wy-

jechały do Dzięgielowa 163 pacz-

ki. W tym roku, opro cz ńaszych 

parafiań, kto rzy przygotowali 10 

paczek i złoz yli ofiarę ńa akcję w 

wys. 590 zł w akcji udział wzięli: 

Zespo ł Szko ł Sa-

morządowych w 

Kobylńicy gdzie 

zebrańo 144 pre-

zeńty, Szkoła Pod-

stawowa ńr 9, 

Niepubliczńa 

Szkoła Podstawo-

wa ńr 7 oraz 

Przedszkole ńr 1. 

Wszystkim dzię-

kujemy za zaańga-

z owańie.  
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 O tym, co za nami 

Modlitwa o prześladowany 

kościół 

22 listopada w Sali parafialńej 

przy ul. Traugutta  odbyło się 

spotkańie modlitewńe o przes la-

dowańy kos cio ł w Sudańie i Iń-

diach. Podczas tego spotkańia 

usłyszelis my i zobaczylis my jak 

trudńa jest sytuacja chrzes cijań 

w tych krajach, modlilis my się o 

te kraje i chrzes cijań w ńich 

mieszkających. Orgańizacją, kto ra 

zajmuje się sprawą przes ladowa-

ńego kos cioła  jest opeń doors 

(www.opeńdoors.pl) 

Koncert 

23.11 odbył się w ńaszym kos cie-

le końcert orgańowy (muzyka 

polskich kompozytoro w) w wy-

końańiu prof. Macieja Babńisa 

(AP) 

Nowa Rada Parafialna 

W pierwszą ńiedzielę adweńtu 

(27.11) biskup diecezji dokońał 

wprowadzeńia ńowej Rady Para-

fialńej, w skład kto rej wchodzą: 

Mieczysław Basiń ski, Marta Biel 

(zastępca) Tomasz Jerzak, Jań 

Wild, Ańńa Hofmań, Dagmara 

Grajczak i Agńieszka Maciejew-

ska. Po ńaboz eń stwie odbyło się 

spotkańie adweńtowe.  
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SERDECZNIE DZIĘKUJĘMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 
ZŁOŻONE NA RZECZ PARAFII W 2016 ROKU!   

ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  
SKŁADKI KOŚCIELNEJ  

 
Składkę można opłacać w kancelarii parafialnej lub przelewać na konto parafialne z 
dopiskiem darowizna - składka kościelna (pozwoli to na odliczenie wpłaconej kwo-
ty od podatku):  

14 1500 1692 1216 9004 6889 0000 

Dla innych darowizn obowiązuje to samo konto. Poniżej przedstawiamy wyciąg z regu-
laminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przy-
pominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkol-
wiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się na 
liście parafialnej, czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się 

również opłacenie składki kościelnej.  
 
Zachęcamy państwa do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez stałe, 
miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych 
kwot. (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 2400 netto, to 
roczna składka kościelna wynosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12, co daje nam mie-
sięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty 
w wysokości 24 zł na konto bankowe parafii).  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej - ZASADY OGO LNE 
§ 7 

1. Kaz dy człońek Parafii, kto ry został końfirmowańy i ukoń czył 18 lat, 
zobowiązańy jest do płaceńia składek parafialńych. Składki te powińńy 
wyńosic  co ńajmńiej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzasadńiońych przypadkach Rada Parafialńa moz e zwolńic  od tego 
obowiązku pojedyńczych parafiań bądz  tez  okres lońe grupy społeczńe ńp. 
uczńio w, studeńto w, bezrobotńych, czy tez  rodzińy przez ywające okreso-
we trudńos ci fińańsowe. W uchwale dotyczącej zwolńieńia powińień byc  
okres lońy czas trwańia tego zwolńieńia. 

Ogłoszenia 
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 Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GŁÓWCZYCE 

+GARDNA 

11.12 
3. Niedziela 
Adweńtu 

 10.30 
13.30 
 
Adwentówka 

 

18.12 
4. Niedziela 
Adweńtu 

 10.30   

24.12 
Naboz eń stwo 

wigilijńe 
15.30 17.00   

25.12 
Boz e Narodzeńie  10.30 8.30  

1.01 
1. N. po Boz ym 
Narodzeńiu 
Nowy Rok 

9.30 10.30  12.30 

6.01 
S więto Epifańii  17.00   

8.01 
1. Niedziela po 

Epifańii 
 10.30 8.30  

15.01 
2. Niedziela po 

Epifańii 
 10.30   

Herbatka Parafialna Komunia Święta Szkółka Niedzielna 

PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC 

11.12 12.00 Zebranie Rady Parafialnej Kościół 

11.12 14.30  Adwentówka w Lęborku Kaplica Lębork 

    

    


