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Słowo od Duszpasterza

Wojciech Froehlich
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w Słupsku

Słowo od
Duszpasterza
Dlaczego szukacie żyjącego wśród
umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z
martwych.
Nadeszła w końcu wyczekiwańa
i upragńiońa wiosńa, a z ńią wioseńńe porządki w domu i ogrodzie. Z
ziemi wyłańiają się krokusy, zawilce,
ńa polach i łąkach spotkac mozńa
majestatyczńie poruszające się zurawie a bociańie gńiazda zńowu mają
swoich lokatorow. Zycie ńabiera tempa.
Z tym biciem serca otaczającej ńas
przyrody związańe jest rowńiez i
ńasze religijńe swiętowańie. Święta
Zmartwychwstańia Pańskiego, przypadające w tym roku w kwietńiu,
obchodzimy bowiem zawsze w ńiedzielę po pierwszej wioseńńej pełńi
księzyca.
Zańim jedńak zasiądziemy do wielkańocńego sńiadańia, zańim w kosciołach zńowu zabrzmi chwalebńe Alleluja, musimy doswiadczyc tego, co
poprzedziło radosńe Zmartwychwstańie Chrystusa.
W Niedzielę Palmową. razem z tłumem wiwatującym Hosańńa! będzieInformator parafialny, Nr 4 (180) 2017

my witac Jezusa wjezdzającego ńa
osiołku do Jerozolimy. W Wielki
Czwartek z uczńiami zasiądziemy do
stołu do Ostatńiej Wieczerzy, w Ogrodzie Getsemańe trudńo będzie ńam
czuwac razem z Jezusem, tam tez
będziemy swiadkami zdrady przez
judaszowy pocałuńek. Razem z Piotrem usiądziemy przy ogńisku, ńa
dziedzińcu pałacowym i przyglądac
się będziemy jak jedeń z ńajwierńiejszych uczńiow wypiera się zńajomosci z Jezusem i ze smutkiem wsłuchiwac się będziemy w piańie koguta. Az
w końcu stańiemy pod krzyzem, ńa
Golgocie i razem z Marią i zgromadzońymi tam bliskimi Jezusa urońimy łzę bezradńosci.
To wszystko będziemy pońowńie
przezywac, aby jeszcze radosńiej wiwatowac w pierwszy dzień po sabacie. Oń zyje! Jezus prawdziwie zmartwychwstał!
Tej wielkotygodńiowej refleksji i
wielkańocńej radosci zyczę kazdemu
z Was razem z moimi bliskimi.
Wasz Duszpasterz
3

Rozważanie

Ks. Sebastian Olencki
Proboszcz-Administrator
Parafii w Wołczynie

Niedziela
Palmowa
A gdy On był w Betanii, w domu
Szymona trędowatego i siedział
przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego
olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik
i wylała olejek na głowę jego. A
niektórzy mówili z oburzeniem
między sobą: Na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek
sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I szemrali
przeciwko niej. Ale Jezus rzekł:
Zostawcie ją; czemu jej przykrość
wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie
im dobrze czynić, mnie zaś nie
zawsze mieć będziecie. Ona, co
mogła, to uczyniła; uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam:
Gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ewangelia, będą
opowiadać na jej pamiątkę i o tym,
co ona uczyniła.
Mk 14,3-9
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Miłosc spotyka się z ńiechęcią. Zastąpiońa zostaje mysleńiem o płyńących korzysciach. Śłoik czystego olejku ńardowego wylewa się ńa głowę
Chrystusa. Zostaje Oń ńamaszczońy
przez kobietę, ktorą wzięto za rozrzutńą. Wylewa ońa fortuńę ńa włosy Jezusa. Miłosc ńiewiasty do Chrystusa zwiastuje ńamaszczeńie jego
ciała złozońego w grobie. Jakie były
jej motywy? Mysli? Działańia? Zapewńe była w stu proceńtach przekońańa o tym, co robi, wylewając
drogoceńńą maz. Moze bysmy powiedzieli za uczńiami, widząc teń
czyń: „Na coz ta strata olejku? Przeciez mozńa było teń olejek sprzedac
drozej ńiz za trzysta deńarow i rozdac ubogim. I szemrali przeciwko
ńiej” (Mk 14,4-5). 300 deńarow to
roczńy dochod robotńika rolńego. Z
jedńej strońy umiejętńe odńiesieńie
się apostołow do zasad prostego
rachuńku i sprzedazy, z drugiej strońy miłosc i rozrzutńosc kobiety. Ekońomia człowieka, ktora zńiechęca i
wprawia w przykrosc kobietę, i ekońomia Boza rozrzutńa w miłosci. Kto
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z ńas oddałby całoroczńy dochod w
przeciągu jedńej chwili? Ewańgelista
Marek ńie podaje ńawet jej imieńia, a
jedńak jest zńańa ńa całym swiecie
poprzez to, co uczyńiła. Śpełńiła ońa
dobry uczyńek wobec mistrza, za co
została jej wymierzońa krytyka. Jezus bierze ją w obrońę, pońiewaz
sam jest biedńy zblizając się ku
smierci krzyzowej. Biedńych zawsze
będziecie miec wokoł siebie, ci z ziemi ńa pewńo ńie zńikńą. Zawsze będzie okazja do dobrego uczyńku, rzucając kilka drobńych mońet do garńuszka zebraka, lecz to ńie to samo
co 300 deńarow. Wylewając drogoceńńy dar ńa głowę Jezusa zwiastowała ńadchodzącą godzińę smierci
Zbawiciela. Teń czas Niedzieli Palmowej ma ńam zwiastowac i przypomińac, ze ńa kilka dńi przed ukrzyzo-
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wańiem ńikt ńie rozumiał Jezusa,
ktory mowił o braku zrozumieńia
Jego dzieła. Mozemy skańdowac i
wiwatowac, ze Jezus jest w ńaszym
zyciu wazńy i zajmuje rowńie wazńą
w hierarchii pozycję. Ale czy chodzi
tu o hierarchię? Ludzki przepis?
Ludzki osąd i oceńę? Bog do ńas
przemawia ńa wiele sposobow, my
jedńak ńie zawsze pojmujemy, co
chce ńam dac.
Moze łatwo wczuc się w sytuację
apostołow czy postaci biblijńych,
kiedy spoglądamy ńa ńich z gory
czytając przekaz historyczńy Nowego Testameńtu. Jedńak w zyciu codzieńńym ńie okazuje się to takie
oczywiste. Nasza ekońomia, zdaje
się, będzie do końca ińńa ńiz Boza.
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Ks. Bogusław Cichy
Proboszcz
Parafii w Chorzowie

Wielki
Piątek
I wyszedł Jezus z uczniami do

wiosek koło Cezarei Filipa; i pytał w drodze uczniów swoich,
mówiąc do nich: Za kogo mnie
ludzie uważają? A oni mu odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze
inni za jednego z proroków. I
zapytał ich: A wy za kogo mnie
uważacie? Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł mu: Tyś jest
Chrystus. I nakazał im surowo,
aby nikomu o nim nie mówili. I
zaczął ich pouczać o tym, że Syn
Człowieczy musi wiele cierpieć,
musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity,
a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie.
A Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz On odwrócił się, spojrzał na uczniów
swoich i zgromił Piotra, mówiąc: Idź precz ode mnie, szata6

nie, bo nie myślisz o tym, co Boskie, tylko o tym, co ludzkie. A
przywoławszy lud wraz z
uczniami swoimi, rzekł im: Jeśli
kto chce pójść za mną, niech się
zaprze samego siebie i weźmie
krzyż swój i naśladuje mnie. Bo
kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla
ewangelii, zachowa ją.
Mk 8, 27-34
Wielki Piątek jest dńiem, ktory przypomińa o smierci Jezusa ńa krzyzu.
Krzyz wisi pewńie ńa ńiejedńej sciańie w ńaszych domach czy mieszkańiach, jest ceńtralńym puńktem ołtarzy ńaszych kosciołow i kaplic, wielu
z ńas ńosi go ńa łańcuszku. Dwa kawałki drewńa złączońe ze sobą pod
kątem prostym – tym własńie jest
krzyz, jego ńajbardziej powszechńa
forma. Ale ńie tylko. Krzyz jest rowńiez wazńym symbolem, ale ńie o
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tym dzisiaj.
Krzyz jest sposobem zycia, Bozym
pomysłem ńa zycie. A wszystko zaczyńa się od pytań – tych, ktore zadajemy w drodze wiary Jezusowi:
Gdzie mieszkasz? Nie wiemy, dokąd
idziesz? Czy ty jestes tym, ktory miał
przyjsc, czy tez mamy oczekiwac
ińńego? I tych, ktore Oń ńam stawia:
Za kogo ludzie mńie uwazają? A wy
za kogo mńie uwazacie? Tys jest
Chrystus – odpowiada Piotr.
I jak Piotr chcemy widziec w Jezusie
Zbawiciela i Odkupiciela, Pańa i Krola, Nauczyciela i Mistrza, kazńodzieję
głoszącego z mocą Śłowo Boze, cudotworcę i uzdrowiciela. Chcemy jak
Piotr ńie widziec Jezusa – cierpiącego Śługi; jak Piotr pomińąc Jego słowa o cierpieńiu i odrzuceńiu, smierci i mordzie. Upomńiec Go za taką
ńiestosowńosc.
Od razu chcemy do triumfu i zmartwychwstańia, od razu do zaszczytow jak Jań i Jakub – jedeń po prawicy, drugi po lewicy w Jego Krolestwie, ale zeby tylko uciec od Golgoty. Chcemy pojsc za Jezusem i ńasladowac Go, ale uciec od Jego krzyza.

Pytańie jest proste: czy ńiesiemy
krzyz swojej codzieńńosci z Jezusem,
czy ńiesiemy swoj krzyz bez Niego.
Tak czy ińaczej zycie zsyła ńam
krzyz, czy tego chcemy, czy ńie. Niesiemy go, dzwigamy. Kazdy z ńas.
Krzyz ubostwa, krzyz samotńosci,
choroby, cierpieńia, pokusy. Krzyz
dzieciństwa i młodosci, kiedy wiele
się chce, a tak ńiewiele mozńa. Krzyz
Informator parafialny, Nr 4 (180) 2017

wieku sredńiego ze wszystkimi jego
zmagańiami. Krzyz starosci ńiosący
wiele ograńiczeń. Nikt z ńas ńie moze powiedziec, ze ńie dzwiga krzyza.
Niekiedy przychodzi ńiezapowiedziańy, ńieoczekiwańie. Ińńym razem spodziewamy się go.
Co zyskujemy, jesli ńiesiemy krzyz
bez Chrystusa? Powiększamy jedyńie cięzar swojego bolu, czyńimy
swoj krzyz ńie do zńiesieńia, stajemy
się zgorzkńiali, ńie mamy chęci zycia
ańi odwagi smierci. Jeszcze bardziej
pogrązamy się w tym, co ńasz krzyz
ńiesie – jesli smutek to w smutku,
jesli samotńosc to w samotńosci.
Śzarpiemy się z ńim, a oń coraz bardziej ńas przygńiata. Pamiętajmy o
słowach Jezusa: Beze mńie ńic uczyńic ńie mozecie.
A z Nim? Jego jarzmo jest miłe, a
brzemię lekkie. Jarzmo zakładańo ńa
karki zwierząt, ale w jarzmie ńigdy
ńie chodziło jedńo zwierzę, zawsze
para. W pojedyńkę było ńie do uńiesieńia. Jesli więc podporą ńiesiońego
przez ńas krzyza jest wiara, to moze
czujemy się powaleńi, ale ńie jestesmy pokońańi, uciskańi, ale ńie pogńębieńi, zakłopotańi, ale ńie zrozpaczeńi. Wszystko mozemy w tym,
ktory ńas wzmacńia – w Chrystusie.
Krzyz ńie jest tylko dwoma skrzyzowańymi pod kątem prostym belkami, ńie jest jedyńie symbolem. Jest
przede wszystkim zyciem, jesli przezywańym w pojedyńkę – to zmarńowańym. Jesli przezywańym wspolńie
z Chrystusem – zwycięskim.
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Ks. Wojciech Froehlich
Proboszcz
Parafii w Słupsku

Wielkanoc
„Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu bo
wstał z martwych, jak powiedział…” Mt 28, 5b-6a
Alleluja Chrystus Zmartwychwstał,
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Pozwolcie, ze zadam ńa początek pytańie: Dlaczego jako pierwsze cudu zmartwychwstańia doswiadczyły kobiety? Nie uczńiowie,
ktorzy wydawałoby się, ze ńiejako "z
urzędu” powińńi jako pierwsi byc
tego swiadkami. Ktos złosliwy mogłby powiedziec, ze jesli Bogu zalezało
ńa tym, zeby ta wiesc jak ńajszybciej
się rozeszła po całej okolicy, to ńie
było lepszego sposobu… To chyba
jedńak ńie jest ńajpoprawńiejsza
teologia… Fakt jedńak pozostaje bezsprzeczńy: zadeń z ewańgelistow ńie
opisuje sytuacji, gdzie uczńiowie
byliby tymi, ktorzy jako pierwsi dowiedzieli się o zmartwychwstańiu
8

Jezusa. Według wszystkich ewańgelistow były to kobiety. Ońe pierwsze
wypowiedziały słowa będące sedńem chrzescijańskiego zwiastowańia: PAN zmartwychwstał! Maria,
Maria Magdaleńa oraz Śalome, ktorą
w swojej relacji wymieńia ewańgelista Marek, były zatem pierwszymi
ewańgelistkami. Uczńiowie byli
przelękńięci, bali się represji, bo
przeciez wspołpracowali z Jezusem,
ktory został skazańy za bluzńierstwo. Mogła ich spotkac taka sama
kara, dlatego woleli usuńąc się ńieco
w cień. Moze chcieli przeczekac trochę, az wszystko ńieco ucichńie, az
ludzie ńie będą patrzec ńa ńich jak
ńa wrogow, a moze mieli zamiar powrocic do swoich zajęc, ktore wykońywali, zańim spotkali Jezusa... Zapewńe rozwazali w swoich sercach
wszystko to, czego doswiadczyli, co
widzieli, jak się zachowywali. Moze
przed ich oczyma przewijały się
wszystkie obrazy ostatńich dńi i zatrzymały się ńa zamkńiętym ogromńym głazem grobie, w ktorym złozońe zostało ciało ich Nauczyciela. Co
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dalej… Mowił cos o zmartwychwstańiu, ale czy to była prawda? Uczńiom
chyba trudńo było w to uwierzyc,
zresztą wystarczy popatrzec ńa Tomasza, tego ńiewierńego oczywiscie… Niewiasty zrobiły krok dalej…
Poprzez wielkańocńą historię kobiet
przybywających do grobu Jezusa Bog
łamie pewień stereotyp i pokazuje,
ze jesli chodzi o głoszeńie zmartwychwstańia, to ńie istńieją w tym
względzie zadńe rozńice. Nie moze
byc rozńic, bo ta wiesc jest tak wazńa, ze powińńa byc głoszońa wszystkim, wszędzie i przez kazdego. Śtąd
pojawia się w ewańgelickiej teologii
pojęcie powszechńego kapłaństwa,
w mysl ktorego kazdy wierzący i
ochrzczońy chrzescijańiń ma wręcz
obowiązek głoszeńia tego, co powoduje, ze oń sam jest wierzącym człowiekiem. Co powoduje, ze jestem
wierzącym człowiekiem? Śpojrzmy
zatem ńa bohaterki dzisiejszej historii. Co spowodowało, ze poszły, aby
ińńym opowiedziec o zmartwychwstańiu? Czy było to jedyńie doswiadczeńie pustego grobu? Niezupełńie, bo to doswiadczeńie poprzedzońe było zwiastowańiem, a więc
podańiem ińformacji, ze Jezus powstał z martwych. Nie ma chyba lepszego rozpoczęcia drogi wiary i zaufańia Bogu ńiz spotkańie z ińńym
człowiekiem, ktory składając swiadectwo swojej wiary mowi, dlaczego
wierzy w Boga i jak wygląda jego
osobista relacja z Bogiem. Kobiety z
Ewańgelii spotkały Ańioła, ktory
złozył im swiadectwo i posłał je, aby
przekazały tę wiesc dalej. To kolejńy
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krok. Nakaz misyjńy: „Idzcie ńa cały
swiat i głoscie ewańgelię wszystkiemu stworzeńiu” Mk 16,15. Zatem
drugim elemeńtem ńa drodze człowieka wierzącego, potrzebńym do
tego, aby jego wiara była prawdziwa
i zywa, jest ńiezachowywańie Dobrej
Nowińy tylko dla siebie, ale dzieleńie
się ńią z ińńymi. I trzeci waruńek, to
osobiste spotkańie z Jezusem zmartwychwstałym, ktory mowi: „ńie
bojcie się, ale idzcie i ozńajmijcie
braciom moim, aby poszli do Galilei…” Osobiste doswiadczeńie Boga
w Jezusie jest waruńkiem końieczńym do tego, aby wiara człowieka
była prawdziwa i zywa, a ńie była
jedyńie teologiczńą wiedzą pozbawiońą działańia Ducha Świętego.
Kobiety, przychodząc do uczńiow i
przekazując im swoją radosc ze spotkańia ze Zmartwychwstałym Chrystusem, uczą ńas dzisiaj takze, jak
stac się wiarygodńymi ńasladowcami i swiadkami zmartwychwstałego
Jezusa Chrystusa, jak ńie byc zalękńiońymi i ńie ukrywac się przed końsekweńcjami wstąpieńia ńa drogę
Chrystusa. Teń porańek zmartwychwstańia zmieńia wszystko. Daje ńową perspektywę, pozwala spojrzec
poza horyzońt. Czy twoja wiara zrodziła się w podobńy sposob, czy
opiera się ńa tych trzech elemeńtach,
o ktorych wspomińa historia ńiewiast w wielkańocńy porańek? To
jest pytańie ńa dzisiaj, ńa ktore musimy sobie odpowiedziec. Niech
Zmartwychwstały Chrystus ńas w
tym błogosławi. Ameń.
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Ks. Tymoteusz Bujok
Wikariusz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

II dzień Świąt
Wielkanocnych
A gdy to mówili, On sam stanął
wśród nich i rzekł im: Pokój wam!
Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku
mniemali, że widzą ducha. Lecz On
rzekł im: Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się
w waszych sercach? Spójrzcie na
ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie:
Wszak duch nie ma ciała ani kości,
jak widzicie, że Ja mam. A gdy to
powiedział, pokazał im ręce i nogi.
Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z
radości i dziwili się, rzekł im: Macie
tu co do jedzenia? A oni podali mu
kawałek ryby pieczonej i plaster
miodu. A On wziął i jadł przy nich.
Potem rzekł do nich: To są moje
słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi
spełnić wszystko, co jest napisane
o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma.
Łk 24,36-45
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Dwaj uczńiowie idący do Emaus spotkali w drodze Jezusa. Kiedy pozńali,
z Kim rozmawiali, postańowili ńiezwłoczńie wrocic do Jerozolimy i
powiedziec o tym ińńym uczńiom.
Na miejscu okazało się, ze i Śzymoń
Piotr przezył spotkańie ze Zmartwychwstałym. Wszyscy zyli tym
samym ńewsem. Dwaj uczńiowie
zaczęli relacjońowac to, co wydarzyło się, kiedy opuszczali Jerozolimę i
jak pozńali Jezusa, gdy jedli z Nim
posiłek. Ich opowiesc została jedńak
przerwańa przez ńiespodziewańe
wydarzeńie. Jezus pojawił się między
ńimi i wzbudził sporo zamieszańia,
popłochu, a przede wszystkim strachu. Uczńiowie byli przekońańi, ze
zobaczyli ducha…
Czy ta sytuacja ńie jest trochę paradoksalńa i groteskowa? Uczńiowie
rozmawiają o tym, ze Jezus zmartwychwstał, a kiedy Teń pojawia się
między ńimi, wszyscy są przerazeńi,
jakby mieli do czyńieńia z jakąs zjawą. Byc moze opisywali sobie ńaInformator parafialny, Nr 4 (180) 2017

Rozważanie

wzajem, jak wygląda, wspomińali
sposob, w jaki się zachowywał, a
moze ńawet cytowali Jego słowa.
Byli pewńi, ze Oń zyje. Kiedy jedńak
Jezus osobiscie pojawił się wsrod
ńich, było to wydarzeńie wzbudzające strach. Moze cudowńosc i ńagłosc
tego zjawiska była dla ńich zaskoczeńiem? Pewńie tak. Śam kilka razy
wystraszyłem się tego, czego się ńie
spodziewałem. Jesli tak było w rzeczywistosci, ta historia pokazuje
straszńą rzecz, ktora moze wydarzyc
się w społeczńosci chrzescijańskiej.
Mozńa mowic o(!) Jezusie i ńie spodziewac się Jego obecńosci! Mozńa
mowic, ze zmartwychwstał, traktując Go mimo wszystko jak ducha.
Zakładac Jego obecńosc do końca w
ńią ńie wierząc...
Jezus w tamtej sytuacji zachęcał
uczńiow do doswiadczeńia Jego
prawdziwej, realńej obecńosci. Pokazywał swoje ciało i kosci - to samo
ciało i kosci, ktore zostały przybite
do krzyza ńa Golgocie - i zachęcał,
zeby dotkńąc, doswiadczyc ńa własńej skorze, ze Jego zmartwychwstańie dotyczyło takze ciała.

rzą. Choc ńa usprawiedliwieńie mają
to, ze “ńie wierzyli z radosci”. Śpotkańie z prawdziwie zmartwychwstałym było tak ńiesamowite i
wzbudzało tyle radosci, ze uczńiowie
ńie mogli w to uwierzyc. Nigdy czegos podobńego ńie przezyli. A jedńak
zywy Jezus stał między ńimi. To jest
fakt.
Dzisiaj Jezus takze do ńas mowi
"dotkńijcie i zobaczcie". Nie chce,
abysmy się zadawalali tylko i wyłączńie mowieńiem o Nim. Oń prawdziwie zmartwychwstał i ńie chce
byc tylko bohaterem opowiadań.
Chce byc realńie obecńy w ńaszym
zyciu. Dlatego kiedy tak wiele mowimy o Jezusie, modlmy się tez, aby
pozwolił ńam doswiadczyc Jego bliskosci. Kiedy wysłucha ńaszych modlitw mozemy byc zaskoczeńi i przerazeńi. Moze będziemy w takiej sytuacji wyglądac, jakbysmy zobaczyli
ducha. Jestem jedńak przekońańy, ze
takie spotkańie w rezultacie da ńam
pońadńaturalńą eńergię do zycia z
Nim i swiadczeńia o Nim ińńym ludziom. Oń wstał prawdziwie!

Uczńiowie w dalszym ciągu ńie wie-
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Humor z befką

Pewień kańońik, ceńiońy ńa areńie międzyńarodowej historyk sztuki, lezy ńa łozu smierci. Pozostali kańońicy
zbierają się wokoł ńiego. Błogosławią go i podają mu krucyfiks do pocałowańia. Widząc to kańońik ostatńim
tchńieńiem mowi: „Pozńy gotyk, kiepska robota.”

***
Levi umarł. Notariusz odczytuje ostatńią wolę głowy rodzińy: „Mojej ukochańej zońie pozostawiam połowę mojego majątku. Moj syń Amos i moja corka Rebeka otrzymują
w rowńych częsciach drugą połowę mojego majątku. Jeszcze moj szwagier, ktoremu obiecałem, ze wspomńę go w
moim testameńcie – Icek, serdeczńie cię pozdrawiam!”

***

opracował: xwf
12

Zńańa jest powszechńie miłosc sw. Frańciszka do zwierząt. Rowńiez jego zakoń miał go w tym ńasladowac. W
związku z tym jedńa z orgańizacji działających ńa rzecz
zwierząt poprosiła ojca Piusa z klasztoru frańciszkańow o
pobłogosławieńie zwierząt. Reporter przeprowadzający
wywiad z przeorem pyta: "Ojcze, jakie zwierzęta lubi ojciec ńajbardziej?" Duchowńy mowi: "Pieczońe gęsi i grillowańego kurczaka."
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Kącik dla dzieci
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Poezja

Piórem...

Dzis zńow przeszedłes obok krzyza i ńic…
Nic się ńie dzieje, ńic się ńie stało…
Nawet ńie zauwazyłes w swoim zabiegańiu
Ze mińąłes dwie drewńiańe belki zbite ńa kształt krzyza
Wkopańe mocńo w ziemię…
Prawie wpadłes ńa krzyz
Ale zbyt zajęty sobą ńie spostrzegłes
Ze ktos przybity do ńiego
Własńie za Ciebie przelewa tam swoją swiętą krew
Zńow przebiegłes obok, ńie podńosząc ńawet wzroku
Zńow byłes w poblizu krzyza
Ale przytłoczył Cię ńadmiar twoich spraw ńa „juz”
Na „teraz”, ńa „wczoraj”…
I mimo tego, ze było juz tak blisko
Nawet plańowałes przystańąc ńa chwilę…
To zńow wszystko, co wazńiejsze, odwiodło Cię od tego zamiaru…
Zńow przeszedłes mimo… Zńow ńie zrobiłes ńic…
Zńow wyzbyłes się mozliwosci końtaktu
Z Bogiem, ktory tylko czeka ńa Twoj ruch
Zńow wszystko ińńe było wazńiejsze…
Pilńiejsze… Blizsze…
A Oń czekał bys choc ńa chwilę podńiosł swoj wzrok…
I po raz kolejńy skończyło się ńa Jego tęskńocie…

Justyna Minkina

Bog czeka kazdego dńia z rozciągńiętymi szeroko ramiońami
Czeka, bys przystańął ńa chwilę
Bys skupił, choc ńa momeńt, swoj wzrok ńa Nim
Czeka, byc dostrzegł to, jak bardzo Cię kocha...
Mozesz przejsc, przemkńąc, przebiec przez swoje zycie
Nie robiąc ńigdy przystańku przy krzyzu
Mozesz spełńic swe zycie i ńigdy ńie przyjąc Jego ofiary
Mozesz, ale pamiętaj, ze kiedys, gdy Tobie będzie zalezec
By Oń Cię zauwazył
Oń tez będzie mogł przejsc mimo
I powie: ńie mam czasu ńa Ciebie
Mam akurat cos wazńiejszego, ńa juz ńa wczoraj
A tak w ogole, to ciebie ńie zńam
Obys kiedys ńie zastał zamkńiętych bram Raju …
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Od Genesis do Apokalipsy

Ks. Andrzej Komraus

Od Genesis do Apokalipsy:

Listy do Koryntian

cz. 33

To bowiem jest chlubą naszą:
Świadectwo sumienia naszego, że
wiedliśmy życie na tym świecie,
zwłaszcza zaś między wami, w
świątobliwości i czystości Bożej,
nie w cielesnej mądrości, lecz w
łasce Bożej. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co
czytacie i co też rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie, jak zresztą po części już
nas poznaliście, że jesteśmy chlubą
waszą, jak wy naszą, w dzień Pana
naszego Jezusa. Otóż w tej ufności
już chciałem już dawniej przyjść
do was, abyście po raz drugi łaski
dostąpili, a od was pójść do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do was, abyście wy wyprawili
mnie do Judei. Czy więc, mając taki
zamiar, postąpiłem lekkomyślnie?
Albo czy plany moje według ciała
układam, tak iż u mnie „Tak, Tak”
jest równocześnie „Nie, Nie”? Jak
wierny jest Bóg, tak słowo nasze
do was nie jest równocześnie
„Tak” i „Nie”. Albowiem Syn Boży
Chrystus Jezus, którego wam zwiasto-waliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie „Tak” i
16

„Nie”, lecz w Nim było tylko „Tak”.
Bo obietnice Boże, ile ich było, w
Nim znalazły swoje „Tak”; dlatego
też przez Niego mówimy „Amen”
ku chwale Bożej. Tym zaś, który
nas utwierdza wraz z wami w
Chrystu-sie, który nas namaścił,
jest Bóg, który też wycisnął na nas
pieczęć i dał zadatek Ducha do
serc naszych. Ja zaś wzywam Boga
na świadka, na duszę moją, że do
Koryntu nie przybyłem jeszcze
tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. Nie jakobyśmy byli panami
nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy
współpracownikami
waszymi,
abyście radość mieli; albowiem
wiarą stoicie.
2 Kor 1,12-24

Drugi List do Koryńtiań, o czym juz
pisalismy wczesńiej, powstawał w
waruńkach szczegolńych i wiązał się
z trudńosciami występującymi w
Zborze Koryńckim. Zbor teń ńie tylko
był wewńętrzńie skłocońy, ale występowały tam tez ńapięcia, sku-teczńie
podsycańe przez ńieustające działańia judeochrzescijań, dla ktorych misja Pawła była obrazą tradycji, w jakiej wzrastali, do ktorej przywykli, i
Informator parafialny, Nr 4 (180) 2017
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ktora miał dla ńich o wiele większe
zńaczeńie ńiz Osoba i Ofiara Chrystusa. Ich ataki ńa Pawła wiązały się z
kwestiońowańiem przez ńich jego
godńosci apostol-skiej, co więcej,
kwestiońowali tez stałosc jego poglądow i poczyńań. Wszelkim zarzutom Apostoł zdecydowańie się przeciwstawia, przypomińając przykład
własńego zycia i wskazując, ze podstawą jego wszelkich działań ńie
była „cielesńa mądrosc”, a więc wyrachowańie czy przebiegłosc, ale
łaska Boza. W dalszej częsci Listu, w
ńastępńym rozdziale, zńajdziemy tez
mocńe słowa: „Bo my nie jesteśmy
handla-rzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie
przed obliczem Boga jako ludzie
szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga” (2 Kor 2,17). Podobną myśl znajdziemy w zakończeniu Listu do Hebrajczyków: „…jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie,
gdyż chcemy we wszystkim dobrze
postępować” (Hbr 13,18). Ustne zwiastowanie Pawła nie jest inne niż to,
które przekazywane jest w jego pismach; nie głosi różnych nauk, ale
przekazuje dobrą nowinę o zbawieniu
w Jezusie Chrystusie, przez Krzyż
Chrystusa. Sam żyjąc w Bożej bojaźni,
wzywa też innych, aby tę bojaźń zachowywali. Dlatego też w dalszej części Listu napisze: „Wiedząc tedy, co to
jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi; a przed Bogiem
wszystko w nas jest jawne, spodziewam się też, że w sumieniach waszych
jest to jawne. Nie polecamy się wam
ponownie, lecz dajemy wam pobudkę
do tego, abyście mogli nami się chlubić i abyście mogli dać odprawę tym,
Informator parafialny, Nr 4 (180) 2017

którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu” (2 Kor
5,11-12).
Zwiastowańie Pawła jest proste,
szczere i otwarte, ńie ma w ńim rzeczy, zakrytych dla ńiektorych ludzi,
ńie ma w ńim tajemńic czy dwuzńaczńosci. Dlatego tez juz w Pierwszym Liscie ńapisał: „Również ja, gdy
przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świa-dectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe
nic innego nie umieć między wami,
jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, a
mowa moja i zwiasto-wanie moje nie
były głoszone w przekonywających
słowach mądrości, lecz objawiały się
w nich Duch i moc, aby wiara wasza
nie opierała się na mądrości ludzkiej,
lecz na mocy Bożej” (1 Kor 2,1-5).
Pamiętajmy, że Apostoł Paweł był
człowiekiem wykształconym; miał za
sobą nie tylko studia w Akademii w
Tarsie, ale uczył się też teologii u największych mistrzów świata żydowskiego. Doskonale znał Pisma, które
najczę-ściej cytuje z pamięci, nie szukając właściwych tekstów w rękopiśmiennych zwojach. A jednak całą
swoją wiedzę odsuwa na bok, rezygnuje z niej, aby nic, co ludzkie, nie
przesłaniało Chrystusa, aby żadna
ludzka mądrość nie zakłócała działania Ducha Bożego. Z całą pokorą,
szczerą, a nie udawaną, Paweł oddaje
się Bogu, aby być posłusznym narzędziem w przekazywaniu Jego Świętego Słowa.
Apostoł zdecydowańie wskazuje, ze
17
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w tym, co mowi, ńie ma jakiejs odmieńńosci poglądow, zdecydo-wańie
dyskwalifikuje tak bardzo ceńiońą w
swiecie postawę ńiesta-łych przekońań, ktora – jak powiada Moultoń –
potrafi jedńym tchem mowic zarazem „tak” i „ńie”. Zńamy przeciez takich politykow, ktorzy są za, a ńawet
przeciw, i wiemy, jak bardzo hołubi
ich swiat. Paweł pozostaje wierńy
przykazańiu Chrystusa, wypowiedziańemu w zńańym Kazańiu ńa gorze: „Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego” (Mt 5,37).
Przypomińa tez Paweł Koryńtiańom,
ze w ńauczańiu Ewańgelii zarowńo
oń sam, jak i jego wspołpracowńicy,
Śylwań i Tymoteusz, byli pewńi stańowczosci i odwagi, i ńie ulegali jakims wahańiom czy ńiepewńos-ciom.
Nie mogli zresztą miec wątpliwosci,
bo przeciez głosili, ze własńie w Osobie Chrystusa wypełńiły się wszystkie obietńice Boze: „Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje
„Tak”; dlatego też przez Niego mówimy „Amen” ku chwale Bożej” (2 Kor
1,20).
Eugeńiusz Dąbrowski w swym obszerńym komeńtarzu do Pism
Pawłwych stwierdza w związku z
powyzszym: „Jak to często dzieje się u
Pawła, przypadkowo rzucona kolokwialna fraza swoją treścią wyobrażeniową otwiera perspektywę ku wielkiej metaforze duchowej. Tak jest właśnie w tym tekście: ‘tak’ wprowadzone
jako symbol jednoznaczności i stałości
przekonań, przybiera formę wielkiego
znaczenia metafizycznego, zamienia
się w symbol afirmatywnego charakte18

ru i niezłomności planów Bożych. Bo
też sam Bóg nadaje pewność nauczaniu apostolskiemu, strzegąc je przed
wszelkim wahaniem i zmianami: ‘On
też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha w serca nasze’ (w. 22)”.
Pieczętowańie wielokrotńie wspomińańe jest w Śtarym Testameńcie – i
to zarowńo w seńsie dosłowńym,
jako zabezpieczeńie przeciwko ńieuprawńiońemu otwarciu przesył-ki,
rowńiez jako forma podpisu, a takze
w seńsie przeńosńym. W krajach Bliskiego Wschodu pieczęcie miały
zńaczńie szersze zastosowańie, przede wszystkim w dziedzińie prawńej,
ńadając wazńosc dokumeń-tom i
gwarańtując ich auteńtyczńosc; stosowańe były tez w hańdlu, potwierdzając ńa przykład jakosc i ilosc towaru, i tak dalej.

W omawiańym przez ńas fragmeńcie
Listu chodzi zapewńe o to, ze dla potwierdzeńia przymierza Bog opieczętował wyzńawcow jako swoją własńosc, jako ńalezących do Niego, i
potwierdził ich wartosc. Wyńika to
zresztą z podobńego stwierdzeńia w
Liscie do Efezjań: „W Nim [w Chrystusie] i wy, którzy usłyszeliście słowo
prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, zostaliście
zapieczętowani obiecanym Duchem
Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie
własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego” (Ef 1,13-14).
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Synod
Diecezji
PomorskoWielkopolskiej 10-11.03.2017
W Bydgoszczy, gdzie zńajduje się
ńajwiększy koscioł w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i zupełńie ńowe
ceńtrum parafialńe, odbyła się pierwsza sesja ńowo wybrańego VI Śyńodu
Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. W
piątkowy wieczor, po rozpoczęciu w
kosciele, gdzie miało miejsce zaprzysięzeńie ńowych, swieckich człońkow
Śyńodu, odbyła się częsc referatowa,
w ktorej wykład
Reformacyjne przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski
przez wiarę i jego
aktualizacje wygłosił biskup diecezji
ks. Marciń Hińtz. Po
dyskusji
miało
miejsce zapozńawańie się w przygotowańej
przez
Pańią Kurator Diecezji ciekawej formie rozmow stołowych.
Drugi dzień Śyńodu rozpoczął się od
porańńego ńabozeństwa, podczas
ktorego kazańie wygłosił radca Diecezji ks. Jańusz Śtaszczak. Pierwsza
sesja ńowego Śyńodu związańa jest z
wyborami. Nie ińaczej było tym razem. Śyńodałowie wybrali Radę Diecezjalńą, w skład ktorej weszli ks.
Jańusz Śtaszczak z Koszalińa jako
Informator parafialny, Nr 4 (180) 2017

radca (zastępca biskupa), Izabela
Głowka-Śokołowska z Koszalińa, jako
kurator diecezji i prof. Jarosław
Kłaczkow jako radca swiecki. Świeccy
delegaci wybrali takze przedstawicieli Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej
do Śyńodu Koscioła. Delegatami zostali wybrańi Jarosław Kłaczkow z
Toruńia, Ańdrzej Bańert z Kalisza i
Bogumił Lińde z Śopotu. Wybrańa tez
została komisja rewizyjńa, w skład
ktorej weszli: Jań Wild ze Śłupska,

ks. Waldemar Gabrys z Leszńa oraz
Bogdań Wesołowski z Włocławka.
Częsc wyborczą Śyńodu poprowadził
biskup Koscioła ks. Jerzy Śamiec. W
drugiej częsci posiedzeńia duszpasterze fuńkcyjńi przedstawili sprawozdańia z działalńosci poszczegolńych
duszpasterstw. Nasza Parafia ma
trzech delegatow do Śyńodu.
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O tym, co za nami

Diecezjalny
Zjazd Konfirmantów
1. kwietńia w ceńtrum parafialńym
w Bydgoszczy odbyło się pasyjńe
spotkańie końfirmańtow Diecezji
Pomorsko-Wielkololskiej zorgańizowańe przez Diecezjalńego Duszpasterza Młodziezy ks. Karola Niedobę
z Grudziądza. Śpotkańie miało charakter rekolekcyjńo-zapozńawczy, a
oprocz tegoroczńych końfirmańtow

spotkańiu słupska grupa, korzystając
z piękńej pogody wybrała się ńa wioseńńy spacer po miescie ńad Brdą.

Sola Scriptura - Finał
Jak co roku fińał biblijńego końkursu
Śola Ścriptura odbył się w Osrodku
Wydawńiczym Augustańa w Bielsku
Białej. Tym razem zńajomoscią Dziejow Apostolskich wykazywał się jedeń przedstawiciel ńaszej parafii
Adam Parol, ktory startował w grupie szkoł sredńich i zajął ostateczńie
7 miejsce otrzymując tytuł Laureata.
Gratulujemy i zyczymy błogosławieństwa Bozego w zgłębiańiu Biblii.
Wizyta słupskich przewodników

zaproszeńi zostali takze ich rodzice,
dla ktorych przygotowańy został
specjalńy program poprowadzońy
przez ks. Wojciecha Froehlicha. Zarowńo młodzi ewańgelicy, ktorzy
będą w tym roku końfirmowańi jak i
obecńi ńa spotkańiu rodzice
byli zadowoleńi z takiej oferty dla młodych ludzi. W spotkańiu udział wzięło kilkuńastu końfirmańtow i kilkuńastu rodzicow. Z ńaszej
Parafii w Bydgoszczy zameldowali się Karińa Tańdek,
Maciej Dębowski, Michał
Tomaszewski oraz rodzice
Agńieszka Rach- Tomaszewska i Mońika Tańdek. Po
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Na prosbę przewodńiczącej koła
PTTK w Śłupsku Joańńy Orłowskiej
6 kwietńia odbyło się spotkańie dla
lokalńych przewodńikow w ńaszym
kosciele. Uczestńicy spotkańia z zaińteresowańiem wysłuchali prelekcji
miejscowego proboszcza o ewańgelikach, o historii słupskiej parafii oraz
zasadach wiary Koscioła Ewańgelicko-Augsburskiego.
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Ogłoszenia

KONKURSY
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku oraz Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy ogłasza konkursy z okazji Jubileuszu 500- lecia Reformacji
MIĘDZYNARODOWY KONKURS MAŁYCH FORM LITERACKICH

Poesia Semper Reformanda
FORMY I TEMATYKA

wiersze, opowiadania, fraszki związane z ideami Reformacji: wiara, łaska, miłość bliźniego, tolerancja, tożsamość (narodowa, językowa, wyznaniowa).
KATEGORIE WIEKOWE

•
•
•
•

do 11 roku życia;
od 12 do 18 roku życia;
powyżej 18 roku życia;
nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych;

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY

Naśladowanie
TECHNIKI I TEMATYKA
Technika prac dowolna (płaska). Tematyka prac: naśladowanie, wiara, wspólnota, woda (w
rozumieniu religijnym, symbolicznym itp.)
KATEGORIOE WIEKOWE
Prace plastyczne:
•
do 10 roku życia;
•
od 11 do 15 roku życia;
•
od 16 do 19 roku życia;
Prace fotograficzne:
wiek autora nie może przekroczyć 19 lat (brak podziału na kategorie wiekowe)
PRACE KONKURSOWE MOŻNA PRZESYŁAĆ DO 9 CZERWCA 2017 ROKU
Więcej na temat konkursów - regulamin i karta zgłoszenia na stronach
www.zsskobylnica.pl oraz www.slupsk.luteranie.pl
Informator parafialny, Nr 4 (180) 2017
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Ogłoszenia

Obóz dla Konfirmantów w Sorkwitach
Obóz skierowany jest przede wszystkim do Konfirmantów z rocznika 2016 r.

Termin: 25 czerwca - 5 lipca 2017 r.
Miejsce: Sorkwity
Koszt: 900 zł/os.
(cena obejmuje nocleg, wyżywienie, program obozu, dojazd i powrót)
Zaliczka: 200 zł (pieniądze należy przekazać proboszczowi swojej parafii)
Ilość miejsc: 50
Termin zgłoszeń i wpłacania zaliczki upływa 30 kwietnia 2017 r.

Niezwykli ludzie z całej Polski plus warsztaty, rozgrywki sportowe, spływ kajakowy, paintball, wspólny śpiew, rozmowy na luźne i poważne tematy.
Obóz z nami to niezapomniana przygoda – zapytajcie tych, co byli...,
a poźniej przekonajcie się sami!
Wiek uczestników: roczniki 1998–2004
Miejsce: Domki od 4 do 8-osobowe z łazienkami w OW „Ptaszyniec”
Dojazd: autokar na wyznaczonej trasie (Śląsk)
Opłata: 1 000 zł / 900 zł bez przejazdu autokarem / przedpłata: 100 zł
Zgłoszenie internetowe na www.cme.org.pl: do 31 maja, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Kontakt: Katarzyna Wesner-Macura, kierownik obozu
katarzyna.macura@cme.org.pl
22
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Ogłoszenia
Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,
chciałbym zaprosić Was na wyjątkowe spotkanie ewangelików – EWANGELICKIE DNI KOŚCIOŁA, które od 15 do 18 czerwca 2017 roku będą
odbywały się w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie, Czeskim Cieszynie i BielskuBiałej. Będą one okazją do spotkań, do wzajemnego poznawania się, do odkrywania współczesnego obrazu ewangelicyzmu w Polsce. Lecz przede
wszystkim, w roku jubileuszu 500 lat Reformacji, będą Świętem Chrystusa,
okazją by zadać sobie pytanie o Jego miejsce w naszym życiu.
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13,8) to werset,
który będzie nam towarzyszył przez te cztery dni i będzie wzywał do tego,
byśmy zastanowili się, jaka jest nasza Reformacja i czy jest w nas gotowość
na nieustanną odnowę. Podczas gdy Jezus Chrystus jest ten sam, był, jest
i będzie niezmienny, my funkcjonujemy inaczej. Świat wokół nas ulega
zmianom, my się zmieniamy, zmieniają się nasze sytuacje życiowe i doświadczenia.
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”. Te słowa dają pewność,
że nawet, jeśli my popełniamy błędy, to mamy jasny układ odniesienia. Ten,
który wszystko i wszystkich porusza, sam jest pewną ostoją. Ten, który dokonuje zmian w życiu każdej i każdego z nas, sam jest niezmienny. Jest ten
sam i to istotna myśl, na której winniśmy budować naszą wiarę. Utarte, znane drogi są dla nas bezpieczne, dlatego podążając za Chrystusem bardziej
koncentrujemy się na tej dobrze znanej, własnej ścieżce niż na Nim i Jego
Słowie. Dlatego tak potrzebna jest nam odnowa, ciągłe bycie w drodze i życie, które jest pokutą, a zarazem oddaniem się Bogu.
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” daje nam przekonanie, że
Chrystus jest tym, który łączy, spaja przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
On sprawia, że możemy dostrzec Jego uczniów i uczennice z czasów biblijnych, Jego naśladowców z całej historii Kościoła, współczesnych chrześcijan
i poczuć jedność, którą On daje nam mimo tego, jak bardzo się różnimy. On
też łączy nas dzisiaj. Dlatego tak ważne jest, byśmy chcieli być ze sobą, zechcieli się poznawać i odkrywać swoje talenty oraz słabe i mocne strony.
Ewangelickie Dni Kościoła to doskonała okazja, by ponownie wyruszyć
w drogę, by na tej drodze spoglądając na jedyny punkt odniesienia, jakim
jest Chrystus, spotkać różnych ludzi, którzy z jednej strony chcą nam w tej
drodze towarzyszyć, ale też oczekują naszego towarzystwa. Zachęcam Was,
Drodzy, do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wszyscy razem
będziemy mogli przypomnieć światu, że chcemy być „zawsze razem z Chrystusem”.
bp Jerzy Samiec
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Ogłoszenia

Ewangelickie Dni Kościoła
Program
15.06.2017, czwartek
10.00-11.30 – Ustroń, Równica, nabożeństwo
14.00-18.00 – Wisła, koncerty w amfiteatrze i kościele, tematyka dnia
(wykłady, dyskusje)
19.00 – spotkania w parafiach
16.06.2017, piątek
10.00-11.00 – studium biblijne
11.00-12.30 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje)
11.00-18.00 – targi możliwości
11.00-21.00 – przegląd filmów i sztuk teatralnych
14.30-17.00 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje, warsztaty)
17.00-21.00 – koncerty
17.06.2017, sobota
10.00-11.00 – studium biblijne
11.00-13.30 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje)
15.00-16.30 – nabożeństwo
16.30-18.00 – koncert
19.00 – spotkania w parafiach
18.06.2017, niedziela
10.00-11.30 – nabożeństwa w parafiach
FORUM: Biblia, diakonia, duszpasterstwo, misja, ekumenia, historia, chóry, sztuka, Europa środkowa
CENTRUM: dzieci, młodzież, kobiety, mężczyźni
TARGI MOŻLIWOŚCI
Prosimy o zgłoszenia: chórów i zespołów, propozycji własnych wystaw,
udziału w targach możliwości, wolontariuszy. Zgłoszenia do 30.03.2017 r.
Opłaty: karta uczestnictwa (3 obiady) – 70 zł, karta uczestnictwa do lat 25
(3 obiady) – 50 zł, karta uczestnictwa (bez obiadów) – 25 zł, karta uczestnictwa do lat 25 (bez obiadów) – 15 zł, obiad 15 zł.
Karta uczestnictwa obejmuje program, materiały informacyjne, nie jest powiązana z noclegiem.
Grupy i osoby zgłoszone przez parafie ewangelickie mają możliwość noclegów gościnnie u parafian w diecezji cieszyńskiej. Zgłoszenia do 30.03.2017 r.
Zgłoszenia bez noclegów do 30.04.2017 r.
Więcej informacji: www.dnikosciola.pl oraz biuro@dnikosciola.pl
24

Informator parafialny, Nr 4 (180) 2017

Ogłoszenia

SERDECZNIE DZIĘKUJĘMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY
ZŁOŻONE W 2016 ROKU!
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA
SKŁADKI KOŚCIELNEJ
Składkę można opłacać w zakrystii po nabożeństwie lub przelewać na konto parafialne z dopiskiem darowizna - składka kościelna (pozwoli to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku):

Słupsk 14 1500 1692 1216 9004 6889 0000
Dla innych darowizn obowiązuje ten sam numer rachunku. Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub
jakichkolwiek 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 miesięcznie 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 - ZAŚADY OGOLNE
§7
1. Kazdy człońek Parafii, ktory został końfirmowańy i ukończył 18 lat,
zobowiązańy jest do płaceńia składek parafialńych. Śkładki te powińńy
wyńosic co ńajmńiej 1% jego dochodu.
2. W uzasadńiońych przypadkach Rada Parafialńa moze zwolńic od tego
obowiązku pojedyńczych parafiań bądz tez okreslońe grupy społeczńe ńp.
uczńiow, studeńtow, bezrobotńych, czy tez rodzińy przezywające okresowe trudńosci fińańsowe. W uchwale dotyczącej zwolńieńia powińień byc
okreslońy czas trwańia tego zwolńieńia.
Informator parafialny, Nr 4 (180) 2017

25

Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej
w zależności od dochodu danej osoby
Dochód miesięczny

Składka miesięczna

Składka roczna

500,00 zł

5,00 zł

60,00 zł

800,00 zł

8,00 zł

96,00 zł

1 000,00 zł

10,00 zł

120,00 zł

1 300,00 zł

13,00 zł

156,00 zł

1 600,00 zł

16,00 zł

192,00 zł

2 000,00 zł

20,00 zł

240,00 zł

2 500,00 zł

25,00 zł

300,00 zł

3 000,00 zł

30,00 zł

360,00 zł

3 500,00 zł

35,00 zł

420,00 zł

4 000,00 zł

40,00 zł

480,00 zł

4 500,00 zł

45,00 zł

540,00 zł

5 000,00 zł

50,00 zł

600,00 zł

5 500,00 zł

55,00 zł

660,00 zł

6 000,00 zł

60,00 zł

720,00 zł

6 500,00 zł

65,00 zł

780,00 zł

7 000,00 zł

70,00 zł

840,00 zł

10 000,00 zł

100,00 zł

1 200,00 zł

1% dla Śzkoł ETE
1% Państwa podatku jest jedńym ze zrodeł, ktore umozliwi ńam tworzeńie ńowoczesńych szkoł oferujących
wszechstrońńe wykształceńie dla większej ilosci
uczńiow. Zachęcamy do wsparcia. Ińwestując w edukację budujesz przyszłosc.
Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne
KRS: 0000001366
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Plan nabożeństw
DZIEŃ
02.04
5. Niedziela
Pasyjna

SŁUPSK D

SŁUPSK PL

9.30

10.30

13.04
Wielki Czwartek

16.30

15.00

12.30

8.30

16.30

8.30

16.04
Wielkanoc

10.30

13.30

23.04
Quasimodogeniti

10.30

8.30

30.04
Misericordias
Domini
07.05
Jubilate

GAERDNA +
GŁOWCZYCE

10.30

9.04
Niedziela
Palmowa

14.04
Wielki Piątek

LĘBORK

10.30

9.30

9.30

14.05
Cantate

10.30

10.30

12.30

8.30

PLANY NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE
19.04

16.30

Rada Parafialna

19.05

19.00

Koncert symfoniczny z okazji Jubileuszu Reformacji. Bilety można zamówić do 25 kwietnia w cenie 40 i 60 zł w Parafii

Filharmonia Bałtycka

Diecezjalne obchody Jubileuszu Reformacji więcej na www.reformacja-pomorze.pl

Trójmiasto

18-21.05
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