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Dlaczego szukacie żyjącego wśród 
umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z 
martwych.  

 

                    Nadeszła w koń cu wyczekiwańa 
i upragńiońa wiosńa, a z ńią wioseń-
ńe porządki w domu i ogrodzie. Z 
ziemi wyłańiają się krokusy, zawilce, 
ńa polach i łąkach spotkac  moz ńa 
majestatyczńie poruszające się z ura-
wie a bociańie gńiazda zńowu mają 
swoich lokatoro w. Z ycie ńabiera tem-
pa.  

 Z tym biciem serca otaczającej ńas 
przyrody związańe jest ro wńiez  i 
ńasze religijńe s więtowańie. Ś więta 
Zmartwychwstańia Pań skiego, przy-
padające w tym roku w kwietńiu,  
obchodzimy bowiem zawsze w ńie-
dzielę po pierwszej wioseńńej pełńi 
księz yca.   

Zańim jedńak zasiądziemy do wielka-
ńocńego s ńiadańia, zańim w kos cio-
łach zńowu zabrzmi chwalebńe Alle-
luja,  musimy dos wiadczyc  tego, co 
poprzedziło radosńe Zmartwych-
wstańie Chrystusa.  

W Niedzielę Palmową. razem z tłu-
mem wiwatującym Hosańńa! będzie-

my witac  Jezusa wjez dz ającego ńa 
osiołku do Jerozolimy. W Wielki 
Czwartek z uczńiami zasiądziemy  do 
stołu do Ostatńiej Wieczerzy, w Ogro-
dzie Getsemańe trudńo będzie ńam 
czuwac  razem z Jezusem, tam tez  
będziemy s wiadkami zdrady przez 
judaszowy pocałuńek. Razem z Pio-
trem usiądziemy przy ogńisku, ńa 
dziedziń cu pałacowym i przyglądac  
się będziemy jak jedeń z ńajwierńiej-
szych uczńio w wypiera się zńajomo-
s ci z Jezusem i ze smutkiem wsłuchi-
wac  się będziemy w piańie koguta. Az  
w koń cu stańiemy pod krzyz em, ńa 
Golgocie i razem z Marią i zgroma-
dzońymi tam bliskimi Jezusa urońi-
my łzę bezradńos ci.  

To wszystko będziemy pońowńie 
przezywac , aby jeszcze rados ńiej wi-
watowac  w pierwszy dzień  po saba-
cie. Oń z yje! Jezus prawdziwie zmar-
twychwstał! 

Tej wielkotygodńiowej refleksji i 
wielkańocńej rados ci z yczę kaz demu 
z Was razem z moimi bliskimi. 

 

Wasz Duszpasterz 

Wojciech Froehlich  
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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A gdy On był w Betanii, w domu 
Szymona trędowatego i siedział 
przy stole, przyszła niewiasta, ma-
jąca alabastrowy słoik czystego 
olejku nardowego, bardzo kosz-
townego; stłukła alabastrowy słoik 
i wylała olejek na głowę jego.  A 
niektórzy mówili z oburzeniem 
między sobą: Na cóż ta strata olej-
ku?  Przecież można było ten olejek 
sprzedać drożej niż za trzysta de-
narów i rozdać ubogim. I szemrali 
przeciwko niej.  Ale Jezus rzekł: 
Zostawcie ją; czemu jej przykrość 
wyrządzacie? Wszak dobry uczy-
nek spełniła względem mnie.  Albo-
wiem ubogich zawsze macie po-
śród siebie i gdy zechcecie, możecie 
im dobrze czynić, mnie zaś nie 
zawsze mieć będziecie.  Ona, co 
mogła, to uczyniła; uprzedziła na-
maszczenie ciała mego na po-
grzeb.  Zaprawdę powiadam wam: 
Gdziekolwiek na całym świecie bę-
dzie zwiastowana ewangelia, będą 
opowiadać na jej pamiątkę i o tym, 
co ona uczyniła. 

Mk 14,3-9 

Miłos c  spotyka się z ńiechęcią. Zastą-
piońa zostaje mys leńiem o płyńą-
cych korzys ciach. Śłoik czystego olej-
ku ńardowego wylewa się ńa głowę 
Chrystusa. Zostaje Oń ńamaszczońy 
przez kobietę, kto rą wzięto za roz-
rzutńą. Wylewa ońa fortuńę ńa wło-
sy Jezusa. Miłos c  ńiewiasty do Chry-
stusa zwiastuje ńamaszczeńie jego 
ciała złoz ońego w grobie. Jakie były 
jej motywy? Mys li? Działańia? Za-
pewńe była w stu proceńtach prze-
końańa o tym, co robi, wylewając 
drogoceńńą maz . Moz e bys my po-
wiedzieli za uczńiami, widząc teń 
czyń: „Na co z  ta strata olejku? Prze-
ciez  moz ńa było teń olejek sprzedac  
droz ej ńiz  za trzysta deńaro w i roz-
dac  ubogim. I szemrali przeciwko 
ńiej” (Mk 14,4-5). 300 deńaro w to 
roczńy docho d robotńika rolńego. Z 
jedńej strońy umiejętńe odńiesieńie 
się apostoło w do zasad prostego 
rachuńku i sprzedaz y, z drugiej stro-
ńy miłos c  i rozrzutńos c  kobiety. Eko-
ńomia człowieka, kto ra zńiechęca i 
wprawia w przykros c  kobietę, i eko-
ńomia Boz a rozrzutńa w miłos ci. Kto 

Niedziela 
Palmowa 

Ks. Sebastian Olencki 
Proboszcz-Administrator 

Parafii w Wołczynie 

Rozważanie 
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 Rozważanie 

z ńas oddałby całoroczńy docho d w 
przeciągu jedńej chwili? Ewańgelista 
Marek ńie podaje ńawet jej imieńia, a 
jedńak jest zńańa ńa całym s wiecie 
poprzez to, co uczyńiła. Śpełńiła ońa 
dobry uczyńek wobec mistrza, za co 
została jej wymierzońa krytyka. Je-
zus bierze ją w obrońę, pońiewaz  
sam jest biedńy zbliz ając się ku 
s mierci krzyz owej. Biedńych zawsze 
będziecie miec  woko ł siebie, ci z zie-
mi ńa pewńo ńie zńikńą. Zawsze bę-
dzie okazja do dobrego uczyńku, rzu-
cając kilka drobńych mońet do gar-
ńuszka z ebraka, lecz to ńie to samo 
co 300 deńaro w. Wylewając drogo-
ceńńy dar ńa głowę Jezusa zwiasto-
wała ńadchodzącą godzińę s mierci 
Zbawiciela. Teń czas Niedzieli Pal-
mowej ma ńam zwiastowac  i przypo-
mińac , z e ńa kilka dńi przed ukrzyz o-

wańiem ńikt ńie rozumiał Jezusa, 
kto ry mo wił o braku zrozumieńia 
Jego dzieła. Moz emy skańdowac  i 
wiwatowac , z e Jezus jest w ńaszym 
z yciu waz ńy i zajmuje ro wńie waz ńą 
w hierarchii pozycję. Ale czy chodzi 
tu o hierarchię? Ludzki przepis? 
Ludzki osąd i oceńę? Bo g do ńas 
przemawia ńa wiele sposobo w, my 
jedńak ńie zawsze pojmujemy, co 
chce ńam dac . 

Moz e łatwo wczuc  się w sytuację 
apostoło w czy postaci biblijńych, 
kiedy spoglądamy ńa ńich z go ry 
czytając przekaz historyczńy Nowe-
go Testameńtu. Jedńak w z yciu co-
dzieńńym ńie okazuje się to takie 
oczywiste. Nasza ekońomia, zdaje 
się, będzie do koń ca ińńa ńiz  Boz a.  
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 Rozważanie 

I wyszedł Jezus z uczniami do 
wiosek koło Cezarei Filipa; i py-
tał w drodze uczniów swoich, 
mówiąc do nich: Za kogo mnie 
ludzie uważają? A oni mu odpo-
wiedzieli: Jedni za Jana Chrzci-
ciela, inni za Eliasza, jeszcze 
inni za jednego z proroków. I 
zapytał ich: A wy za kogo mnie 
uważacie? Wtedy Piotr, odpo-
wiadając, 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 star-
szych, arcykapłanów oraz uczo-
nych w Piśmie i musi być zabity, 
a po trzech dniach zmartwych-
wstać.  I mówił o tym otwarcie. 
A Piotr wziął go na stronę i po-
czął go upominać. Lecz On od-
wrócił się, spojrzał na uczniów 
swoich i zgromił Piotra, mó-
wiąc: Idź precz ode mnie, szata-

nie, bo nie myślisz o tym, co Bo-
skie, 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 za-
chować, utraci ją, a kto by utra-
cił duszę swoją dla mnie i dla 
ewangelii, zachowa ją. 

Mk 8, 27-34 

 

Wielki Piątek jest dńiem, kto ry przy-
pomińa o s mierci Jezusa ńa krzyz u. 
Krzyz  wisi pewńie ńa ńiejedńej s cia-
ńie w ńaszych domach czy mieszka-
ńiach, jest ceńtralńym puńktem ołta-
rzy ńaszych kos cioło w i kaplic, wielu 
z ńas ńosi go ńa łań cuszku. Dwa ka-
wałki drewńa złączońe ze sobą pod 
kątem prostym – tym włas ńie jest 
krzyz , jego ńajbardziej powszechńa 
forma. Ale ńie tylko. Krzyz  jest ro w-
ńiez  waz ńym symbolem, ale ńie o 

Wielki 
Piątek 

Ks. Bogusław Cichy 
Proboszcz  

Parafii w Chorzowie 
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tym dzisiaj. 

Krzyz  jest sposobem z ycia, Boz ym 
pomysłem ńa z ycie. A wszystko za-
czyńa się od pytań  – tych, kto re za-
dajemy w drodze wiary Jezusowi: 
Gdzie mieszkasz? Nie wiemy, dokąd 
idziesz? Czy ty jestes  tym, kto ry miał 
przyjs c , czy tez  mamy oczekiwac  
ińńego? I tych, kto re Oń ńam stawia: 
Za kogo ludzie mńie uwaz ają? A wy 
za kogo mńie uwaz acie? Tys  jest 
Chrystus – odpowiada Piotr.  
I jak Piotr chcemy widziec  w Jezusie 
Zbawiciela i Odkupiciela, Pańa i Kro -
la, Nauczyciela i Mistrza, kazńodzieję 
głoszącego z mocą Śłowo Boz e, cu-
dotwo rcę i uzdrowiciela. Chcemy jak 
Piotr ńie widziec  Jezusa – cierpiące-
go Śługi; jak Piotr pomińąc  Jego sło-
wa o cierpieńiu  i odrzuceńiu, s mier-
ci i mordzie. Upomńiec  Go za taką 
ńiestosowńos c . 

Od razu chcemy do triumfu i zmar-
twychwstańia, od razu do zaszczy-
to w jak Jań i Jakub – jedeń po prawi-
cy, drugi po lewicy w Jego Kro le-
stwie, ale z eby tylko uciec od Golgo-
ty. Chcemy po js c  za Jezusem i ńas la-
dowac  Go, ale uciec od Jego krzyz a. 

Pytańie jest proste: czy ńiesiemy 
krzyz  swojej codzieńńos ci z Jezusem, 
czy ńiesiemy swo j krzyz  bez Niego. 
Tak czy ińaczej z ycie zsyła ńam 
krzyz , czy tego chcemy, czy ńie. Nie-
siemy go, dz wigamy. Kaz dy z ńas. 
Krzyz  ubo stwa, krzyz  samotńos ci, 
choroby, cierpieńia, pokusy. Krzyz  
dzieciń stwa i młodos ci, kiedy wiele 
się chce, a tak ńiewiele moz ńa. Krzyz  

wieku s redńiego ze wszystkimi jego 
zmagańiami. Krzyz  staros ci ńiosący 
wiele ograńiczeń . Nikt z ńas ńie mo-
z e powiedziec , z e ńie dz wiga krzyz a. 
Niekiedy przychodzi ńiezapowie-
dziańy, ńieoczekiwańie. Ińńym ra-
zem spodziewamy się go. 

Co zyskujemy, jes li ńiesiemy krzyz  
bez Chrystusa? Powiększamy jedy-
ńie cięz ar swojego bo lu, czyńimy 
swo j krzyz  ńie do zńiesieńia, stajemy 
się zgorzkńiali, ńie mamy chęci z ycia 
ańi odwagi s mierci. Jeszcze bardziej 
pogrąz amy się w tym, co ńasz krzyz  
ńiesie – jes li smutek to w smutku, 
jes li samotńos c  to w samotńos ci. 
Śzarpiemy się z ńim, a oń coraz bar-
dziej ńas przygńiata. Pamiętajmy o 
słowach Jezusa: Beze mńie ńic uczy-
ńic  ńie moz ecie. 

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 uńie-
sieńia. Jes li więc podporą ńiesiońego 
przez ńas krzyz a jest wiara, to moz e 
czujemy się powaleńi, ale ńie jeste-
s my pokońańi, uciskańi, ale ńie po-
gńębieńi, zakłopotańi, ale ńie zroz-
paczeńi. Wszystko moz emy w tym, 
kto ry ńas wzmacńia – w Chrystusie. 

Krzyz  ńie jest tylko dwoma skrzyz o-
wańymi pod kątem prostym belka-
mi, ńie jest jedyńie symbolem. Jest 
przede wszystkim z yciem, jes li prze-
z ywańym w pojedyńkę – to zmarńo-
wańym. Jes li przez ywańym wspo lńie 
z Chrystusem – zwycięskim. 

Rozważanie 
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Wielkanoc 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz 

Parafii w Słupsku 

 
„Wy się nie bójcie; wiem bo-
wiem, że szukacie Jezusa ukrzy-
żowanego. Nie ma Go tu bo 
wstał z martwych, jak powie-
dział…” Mt 28, 5b-6a 
 
 
Alleluja Chrystus Zmartwychwstał, 
Chrystus prawdziwie zmartwych-
wstał! Pozwo lcie, z e zadam ńa po-
czątek pytańie: Dlaczego jako pierw-
sze cudu zmartwychwstańia do-
s wiadczyły kobiety? Nie uczńiowie, 
kto rzy wydawałoby się, z e ńiejako "z 
urzędu” powińńi jako pierwsi byc  
tego s wiadkami. Ktos  złos liwy mo gł-
by powiedziec , z e jes li Bogu zalez ało 
ńa tym, z eby ta wies c  jak ńajszybciej 
się rozeszła po całej okolicy, to ńie 
było lepszego sposobu… To chyba 
jedńak ńie jest ńajpoprawńiejsza 
teologia… Fakt jedńak pozostaje bez-
sprzeczńy: z adeń z ewańgelisto w ńie 
opisuje sytuacji, gdzie uczńiowie 
byliby tymi, kto rzy jako pierwsi do-
wiedzieli się o zmartwychwstańiu 

Jezusa. Według wszystkich ewańgeli-
sto w były to kobiety. Ońe pierwsze 
wypowiedziały słowa będące sed-
ńem chrzes cijań skiego zwiastowa-
ńia: PAN zmartwychwstał! Maria, 
Maria Magdaleńa oraz Śalome, kto rą 
w swojej relacji wymieńia ewańgeli-
sta Marek, były zatem pierwszymi 
ewańgelistkami. Uczńiowie byli 
przelękńięci, bali się represji, bo 
przeciez  wspo łpracowali z Jezusem, 
kto ry został skazańy za bluz ńier-
stwo. Mogła ich spotkac  taka sama 
kara, dlatego woleli usuńąc  się ńieco 
w cień . Moz e chcieli przeczekac  tro-
chę, az  wszystko ńieco ucichńie, az  
ludzie ńie będą patrzec  ńa ńich jak 
ńa wrogo w, a moz e mieli zamiar po-
wro cic  do swoich zajęc , kto re wyko-
ńywali, zańim spotkali Jezusa... Za-
pewńe rozwaz ali w swoich sercach 
wszystko to, czego dos wiadczyli, co 
widzieli, jak się zachowywali. Moz e 
przed ich oczyma przewijały się 
wszystkie obrazy ostatńich dńi i za-
trzymały się ńa zamkńiętym ogrom-
ńym głazem grobie, w kto rym złoz o-
ńe zostało ciało ich Nauczyciela. Co 

Rozważanie 
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dalej… Mo wił cos  o zmartwychwsta-
ńiu, ale czy to była prawda? Uczńiom 
chyba trudńo było w to uwierzyc , 
zresztą wystarczy popatrzec  ńa To-
masza, tego ńiewierńego oczywi-
s cie… Niewiasty zrobiły krok dalej… 

Poprzez wielkańocńą historię kobiet 
przybywających do grobu Jezusa Bo g 
łamie pewień stereotyp i pokazuje, 
z e jes li chodzi o głoszeńie zmar-
twychwstańia, to ńie istńieją w tym 
względzie z adńe ro z ńice. Nie moz e 
byc  ro z ńic, bo ta wies c  jest tak waz -
ńa, z e powińńa byc  głoszońa wszyst-
kim, wszędzie i przez kaz dego. Śtąd 
pojawia się w ewańgelickiej teologii 
pojęcie powszechńego kapłań stwa, 
w mys l kto rego kaz dy wierzący i 
ochrzczońy chrzes cijańiń ma wręcz 
obowiązek głoszeńia tego, co powo-
duje, z e oń sam jest wierzącym czło-
wiekiem. Co powoduje, z e jestem 
wierzącym człowiekiem? Śpo jrzmy 
zatem ńa bohaterki dzisiejszej histo-
rii. Co spowodowało, z e poszły, aby 
ińńym opowiedziec  o zmartwych-
wstańiu? Czy było to jedyńie do-
s wiadczeńie pustego grobu? Niezu-
pełńie, bo to dos wiadczeńie poprze-
dzońe było zwiastowańiem, a więc 
podańiem ińformacji, z e Jezus po-
wstał z martwych. Nie ma chyba lep-
szego rozpoczęcia drogi wiary i zau-
fańia Bogu ńiz  spotkańie z ińńym 
człowiekiem, kto ry składając s wia-
dectwo swojej wiary mo wi, dlaczego 
wierzy w Boga i jak wygląda jego 
osobista relacja z Bogiem. Kobiety z 
Ewańgelii spotkały Ańioła, kto ry 
złoz ył im s wiadectwo i posłał je, aby 
przekazały tę wies c  dalej. To kolejńy 

krok. Nakaz misyjńy: „Idz cie ńa cały 
s wiat i głos cie ewańgelię wszystkie-
mu stworzeńiu” Mk 16,15. Zatem 
drugim elemeńtem ńa drodze czło-
wieka wierzącego, potrzebńym do 
tego, aby jego wiara była prawdziwa 
i z ywa, jest ńiezachowywańie Dobrej 
Nowińy tylko dla siebie, ale dzieleńie 
się ńią z ińńymi. I trzeci waruńek, to 
osobiste spotkańie z Jezusem zmar-
twychwstałym, kto ry mo wi: „ńie 
bo jcie się, ale idz cie i ozńajmijcie 
braciom moim, aby poszli do Gali-
lei…” Osobiste dos wiadczeńie Boga 
w Jezusie jest waruńkiem końiecz-
ńym do tego, aby wiara człowieka 
była prawdziwa i z ywa, a ńie była 
jedyńie teologiczńą wiedzą pozba-
wiońą działańia Ducha Ś więtego. 
Kobiety, przychodząc do uczńio w i 
przekazując im swoją rados c  ze spo-
tkańia ze Zmartwychwstałym Chry-
stusem, uczą ńas dzisiaj takz e, jak 
stac  się wiarygodńymi ńas ladowca-
mi i s wiadkami zmartwychwstałego 
Jezusa Chrystusa, jak ńie byc  zalęk-
ńiońymi i ńie ukrywac  się przed koń-
sekweńcjami wstąpieńia ńa drogę 
Chrystusa. Teń porańek zmartwych-
wstańia zmieńia wszystko. Daje ńo-
wą perspektywę, pozwala spojrzec  
poza horyzońt. Czy twoja wiara zro-
dziła się w podobńy sposo b, czy 
opiera się ńa tych trzech elemeńtach, 
o kto rych wspomińa historia ńie-
wiast w wielkańocńy porańek? To 
jest pytańie ńa dzisiaj, ńa kto re mu-
simy sobie odpowiedziec . Niech 
Zmartwychwstały Chrystus ńas w 
tym błogosławi. Ameń.     

Rozważanie 
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II dzień Świąt 
Wielkanocnych 

Ks. Tymoteusz Bujok 
Wikariusz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 

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 zatrwo-
żeni i czemu wątpliwości budzą się 
w waszych sercach? Spójrzcie na 
ręce moje i nogi moje, że to Ja je-
stem. 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, bę-
dąc jeszcze z wami, że się musi 
spełnić wszystko, co jest napisane 
o mnie w zakonie Mojżesza i u pro-
roków, i w Psalmach. Wtedy otwo-
rzył im umysły, aby mogli zrozu-
mieć Pisma. 

Łk  24,36-45 

Dwaj uczńiowie idący do Emaus spo-
tkali w drodze Jezusa. Kiedy pozńali, 
z Kim rozmawiali, postańowili ńie-
zwłoczńie wro cic  do Jerozolimy i 
powiedziec  o tym ińńym uczńiom. 
Na miejscu okazało się, z e i Śzymoń 
Piotr przez ył spotkańie ze Zmar-
twychwstałym. Wszyscy z yli tym 
samym ńewsem. Dwaj uczńiowie 
zaczęli relacjońowac  to, co wydarzy-
ło się, kiedy opuszczali Jerozolimę i 
jak pozńali Jezusa, gdy jedli z Nim 
posiłek. Ich opowies c  została jedńak 
przerwańa przez ńiespodziewańe 
wydarzeńie. Jezus pojawił się między 
ńimi i wzbudził sporo zamieszańia, 
popłochu, a przede wszystkim stra-
chu. Uczńiowie byli przekońańi, z e 
zobaczyli ducha… 

Czy ta sytuacja ńie jest trochę para-
doksalńa i groteskowa? Uczńiowie 
rozmawiają o tym, z e Jezus zmar-
twychwstał, a kiedy Teń pojawia się 
między ńimi, wszyscy są przeraz eńi, 
jakby mieli do czyńieńia z jakąs  zja-
wą. Byc  moz e opisywali sobie ńa-

Rozważanie 
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wzajem, jak wygląda, wspomińali 
sposo b, w jaki się zachowywał, a 
moz e ńawet cytowali Jego słowa. 
Byli pewńi, z e Oń z yje. Kiedy jedńak 
Jezus osobis cie pojawił się ws ro d 
ńich, było to wydarzeńie wzbudzają-
ce strach. Moz e cudowńos c  i ńagłos c  
tego zjawiska była dla ńich zaskocze-
ńiem? Pewńie tak. Śam kilka razy 
wystraszyłem się tego, czego się ńie 
spodziewałem. Jes li tak było w rze-
czywistos ci, ta historia pokazuje 
straszńą rzecz, kto ra moz e wydarzyc  
się w społeczńos ci chrzes cijań skiej. 
Moz ńa mo wic  o(!) Jezusie i ńie spo-
dziewac  się Jego obecńos ci! Moz ńa 
mo wic , z e zmartwychwstał, traktu-
jąc Go mimo wszystko jak ducha. 
Zakładac  Jego obecńos c  do koń ca w 
ńią ńie wierząc... 

Jezus w tamtej sytuacji zachęcał 
uczńio w do dos wiadczeńia Jego 
prawdziwej, realńej obecńos ci. Poka-
zywał swoje ciało i kos ci - to samo 
ciało i kos ci, kto re zostały przybite 
do krzyz a ńa Golgocie - i zachęcał, 
z eby dotkńąc , dos wiadczyc  ńa wła-
sńej sko rze, z e Jego zmartwychwsta-
ńie dotyczyło takz e ciała. 

Uczńiowie w dalszym ciągu ńie wie-

rzą. Choc  ńa usprawiedliwieńie mają 
to, z e “ńie wierzyli z rados ci”. Śpo-
tkańie z prawdziwie zmartwych-
wstałym było tak ńiesamowite i 
wzbudzało tyle rados ci, z e uczńiowie 
ńie mogli w to uwierzyc . Nigdy cze-
gos  podobńego ńie przez yli. A jedńak 
z ywy Jezus stał między ńimi. To jest 
fakt. 

Dzisiaj Jezus takz e do ńas mo wi 
"dotkńijcie i zobaczcie". Nie chce, 
abys my się zadawalali tylko i wy-
łączńie mo wieńiem o Nim. Oń praw-
dziwie zmartwychwstał i ńie chce 
byc  tylko bohaterem opowiadań . 
Chce byc  realńie obecńy w ńaszym 
z yciu. Dlatego kiedy tak wiele mo wi-
my o Jezusie, mo dlmy się tez , aby 
pozwolił ńam dos wiadczyc  Jego bli-
skos ci. Kiedy wysłucha ńaszych mo-
dlitw moz emy byc  zaskoczeńi i prze-
raz eńi. Moz e będziemy w takiej sytu-
acji wyglądac , jakbys my zobaczyli 
ducha. Jestem jedńak przekońańy, z e 
takie spotkańie w rezultacie da ńam 
pońadńaturalńą eńergię do z ycia z 
Nim i s wiadczeńia o Nim ińńym lu-
dziom. Oń wstał prawdziwie! 

Rozważanie 
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Pewień kańońik, ceńiońy ńa areńie międzyńarodowej hi-
storyk sztuki, lez y ńa łoz u s mierci. Pozostali kańońicy 
zbierają się woko ł ńiego. Błogosławią go i podają mu kru-
cyfiks do pocałowańia. Widząc to kańońik ostatńim 
tchńieńiem mo wi: „Po z ńy gotyk, kiepska robota.” 

 

*** 

 
Levi umarł. Notariusz odczytuje ostatńią wolę głowy ro-
dzińy: „Mojej ukochańej z ońie pozostawiam połowę moje-
go majątku. Mo j syń Amos i moja co rka Rebeka otrzymują 
w ro wńych częs ciach drugą połowę mojego majątku. Jesz-
cze mo j szwagier, kto remu obiecałem, z e wspomńę go w 
moim testameńcie – Icek, serdeczńie cię pozdrawiam!” 

 

*** 

 
Zńańa jest powszechńie miłos c  s w. Frańciszka do zwie-
rząt. Ro wńiez  jego zakoń miał go w tym ńas ladowac . W 
związku z tym jedńa z orgańizacji działających ńa rzecz 
zwierząt poprosiła ojca Piusa z klasztoru frańciszkańo w o 
pobłogosławieńie zwierząt. Reporter przeprowadzający 
wywiad z przeorem pyta: "Ojcze, jakie zwierzęta lubi oj-
ciec ńajbardziej?" Duchowńy mo wi: "Pieczońe gęsi i gril-
lowańego kurczaka." 

o
p

raco
w

ał: xw
f 

Humor z befką 
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 Kącik dla dzieci 

S K L E F R F R C H J O H A B K L G D T 

B J L P W I L Y P V H L D E S Z B J L W 

B P M W I P D P G H X Z K O F S A W Q N 

M N W I E L K I C Z W A R T E K H M L P 

Z D C V L N J I U R D S V J K W D F T K 

C G B H K K J U T D D F J L G I V B U Ó 

H H D R I J K I D C T Y N O D E L P S Z 

N M K D P Ą D B H U S B M L F L O C G A 

D G H N I A D R G J K L F C Z K N M L Q 

S D N K Ą D N K L D R T Y N L A Z D G A 

M N G P T F E Z A T N K L O G S F O D R 

B N N I E D Z I E L A P A L M O W A N K 

D G H K K L O F S C V B M L P B F G K L 

Z R F S D B T B M K O L D T N O J K L Z 

Y H J L P C F G K S D F G V H T L P I R 

X F Y R F S L P E L Z B N G H A K O I E 

K L I E S A Z D Y J U T S A D N J Y R S 

M L U W I E L K A N O C S D E O U Y D N 

Z J K L E S V T U O S A Z Y K I O P K Y 

B N H S D G U K D J K L S E R F G U I A 

ZNAJDŹ NAZWY PIĘCIU ŚWIĄT Z RYSUNKU 
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Dzis  zńo w przeszedłes  obok krzyz a i ńic… 
Nic się ńie dzieje, ńic się ńie stało… 
 
Nawet ńie zauwaz yłes  w swoim zabiegańiu 
Z e mińąłes  dwie drewńiańe belki zbite ńa kształt krzyz a 
Wkopańe mocńo w ziemię… 
 
Prawie wpadłes  ńa krzyz  
Ale zbyt zajęty sobą ńie spostrzegłes  
Z e ktos  przybity do ńiego 
Włas ńie za Ciebie przelewa tam swoją s więtą krew 
 
Zńo w przebiegłes  obok, ńie podńosząc ńawet wzroku 
Zńo w byłes  w pobliz u krzyz a 
Ale przytłoczył Cię ńadmiar twoich spraw ńa „juz ” 
Na „teraz”, ńa „wczoraj”… 
I mimo tego, z e było juz  tak blisko 
Nawet plańowałes  przystańąc  ńa chwilę… 
To zńo w wszystko, co waz ńiejsze, odwiodło Cię od tego zamiaru… 
 
Zńo w przeszedłes  mimo… Zńo w ńie zrobiłes  ńic… 
Zńo w wyzbyłes  się moz liwos ci końtaktu 
Z Bogiem, kto ry tylko czeka ńa Two j ruch 
Zńo w wszystko ińńe było waz ńiejsze… 
Pilńiejsze… Bliz sze… 
A Oń czekał bys  choc  ńa chwilę podńio sł swo j wzrok… 
I po raz kolejńy skoń czyło się ńa Jego tęskńocie… 
 
Bo g czeka kaz dego dńia z rozciągńiętymi szeroko ramiońami 
Czeka, bys  przystańął ńa chwilę 
Bys  skupił, choc  ńa momeńt, swo j wzrok ńa Nim 
Czeka, byc  dostrzegł to, jak bardzo Cię kocha... 
Moz esz przejs c , przemkńąc , przebiec przez swoje z ycie 
Nie robiąc ńigdy przystańku przy krzyz u 
Moz esz spełńic  swe z ycie i ńigdy ńie przyjąc  Jego ofiary 
Moz esz, ale pamiętaj, z e kiedys , gdy Tobie będzie zalez ec  
By Oń Cię zauwaz ył 
Oń tez  będzie mo gł przejs c  mimo 
I powie: ńie mam czasu ńa Ciebie 
Mam akurat cos  waz ńiejszego, ńa juz  ńa wczoraj 
A tak w ogo le, to ciebie ńie zńam 
 
Obys  kiedys  ńie zastał zamkńiętych bram Raju … 

Poezja 
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 Od Genesis do Apokalipsy 

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 bo-
wiem nic innego, jak tylko to, co 
czytacie i co też rozumiecie, a spo-
dziewam się, że całkowicie zrozu-
miecie, 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 Mace-
donii, a z Macedonii znowu przy-
być 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 zwia-
sto-waliśmy, ja i Sylwan, i Tymote-
usz, nie był równocześnie „Tak” i 

„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 oszczę-
dzić. 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  
pisalis my wczes ńiej, powstawał w 
waruńkach szczego lńych i wiązał się 
z trudńos ciami występującymi w 
Zborze Koryńckim. Zbo r teń ńie tylko 
był wewńętrzńie skło cońy, ale wystę-
powały tam tez  ńapięcia, sku-teczńie 
podsycańe przez ńieustające działa-
ńia judeochrzes cijań, dla kto rych mi-
sja Pawła była obrazą tradycji, w ja-
kiej wzrastali, do kto rej przywykli, i 

   Od Genesis do Apokalipsy: 
Listy do Koryntian 

cz. 33  

Ks. Andrzej Komraus 
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 Od Genesis do Apokalipsy 

kto ra miał dla ńich o wiele większe 
zńaczeńie ńiz  Osoba i Ofiara Chrystu-
sa. Ich ataki ńa Pawła wiązały się z 
kwestiońowańiem przez ńich jego 
godńos ci apostol-skiej, co więcej, 
kwestiońowali tez  stałos c  jego po-
glądo w i poczyńań . Wszelkim zarzu-
tom Apostoł zdecydowańie się prze-
ciwstawia, przypomińając przykład 
własńego z ycia i wskazując, z e pod-
stawą jego wszelkich działań  ńie 
była „cielesńa mądros c ”, a więc wy-
rachowańie czy przebiegłos c , ale 
łaska Boz a. W dalszej częs ci Listu, w 
ńastępńym rozdziale, zńajdziemy tez  
mocńe słowa: „Bo my nie jesteśmy 
handla-rzami Słowa Bożego, jak wie-
lu innych, lecz mówimy w Chrystusie 
przed obliczem Boga jako ludzie 
szczerzy, jako ludzie mówiący z Bo-
ga” (2 Kor 2,17). Podobną myśl znaj-
dziemy w zakończeniu Listu do He-
brajczyków: „…jesteśmy bowiem prze-
konani, że mamy czyste sumienie, 
gdyż chcemy we wszystkim dobrze 
postępować” (Hbr 13,18). Ustne zwia-
stowanie Pawła nie jest inne niż to, 
które przekazywane jest w jego pi-
smach; 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 za-
chowywali. Dlatego też w dalszej czę-
ści Listu napisze: „Wiedząc tedy, co to 
jest bojaźń Pańska, staramy się prze-
konywać ludzi; a przed Bogiem 
wszystko w nas jest jawne, spodzie-
wam się też, że w sumieniach waszych 
jest to jawne. Nie polecamy się wam 
ponownie, lecz dajemy wam pobudkę 
do tego, abyście mogli nami się chlu-
bić i abyście mogli dać odprawę tym, 

którzy się chlubią rzeczami zewnętrz-
nymi, a nie tym, co w sercu” (2 Kor 
5,11-12). 

Zwiastowańie Pawła jest proste, 
szczere i otwarte, ńie ma w ńim rze-
czy, zakrytych dla ńiekto rych ludzi, 
ńie ma w ńim tajemńic czy dwu-
zńaczńos ci. Dlatego tez  juz  w Pierw-
szym Lis cie ńapisał: „Również ja, gdy 
przyszedłem do was, bracia, nie przy-
szedłem z wyniosłością mowy lub mą-
drości, głosząc wam świa-dectwo Bo-
że. Albowiem uznałem za właściwe 
nic innego nie umieć między wami, 
jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzy-
żowanego. I przybyłem do was w sła-
bości 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 naj-
większych mistrzów świata żydow-
skiego. Doskonale znał Pisma, które 
najczę-ściej cytuje z pamięci, nie szu-
kając właściwych tekstów w rękopiś-
miennych zwojach. A jednak całą 
swoją wiedzę odsuwa na bok, rezy-
gnuje z niej, aby nic, co ludzkie, nie 
przesłaniało Chrystusa, aby żadna 
ludzka mądrość nie zakłócała działa-
nia Ducha Bożego. Z całą pokorą, 
szczerą, a nie udawaną, Paweł oddaje 
się Bogu, aby być posłusznym narzę-
dziem w przekazywaniu Jego Święte-
go Słowa. 

Apostoł zdecydowańie wskazuje, z e 



 18 Informator parafialny, Nr 4 (180) 2017 

 

 

w tym, co mo wi, ńie ma jakiejs  od-
mieńńos ci poglądo w, zdecydo-wańie 
dyskwalifikuje tak bardzo ceńiońą w 
s wiecie postawę ńiesta-łych przeko-
ńań , kto ra – jak powiada Moultoń – 
potrafi jedńym tchem mo wic  zara-
zem „tak” i „ńie”. Zńamy przeciez  ta-
kich polityko w, kto rzy są za, a ńawet 
przeciw, i wiemy, jak bardzo hołubi 
ich s wiat. Paweł pozostaje wierńy 
przykazańiu Chrystusa, wypowie-
dziańemu w zńańym Kazańiu ńa go -
rze: „Niechaj więc mowa wasza bę-
dzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponad-
to jest, to jest od złego” (Mt 5,37). 

Przypomińa tez  Paweł Koryńtiańom, 
z e w ńauczańiu Ewańgelii zaro wńo 
oń sam, jak i jego wspo łpracowńicy, 
Śylwań i Tymoteusz, byli pewńi sta-
ńowczos ci i odwagi, i ńie ulegali ja-
kims  wahańiom czy ńiepewńos -ciom. 
Nie mogli zresztą miec  wątpliwos ci, 
bo przeciez  głosili, z e włas ńie w Oso-
bie Chrystusa wypełńiły się wszyst-
kie obietńice Boz e: „Bo obietnice Bo-
że, ile ich było, w Nim znalazły swoje 
„Tak”; dlatego też przez Niego mówi-
my „Amen” ku chwale Bożej” (2 Kor 
1,20). 

Eugeńiusz Dąbrowski w swym ob-
szerńym komeńtarzu do Pism 
Pawłwych stwierdza w związku z 
powyz szym: „Jak to często dzieje się u 
Pawła, przypadkowo rzucona kolo-
kwialna fraza swoją treścią wyobraże-
niową otwiera perspektywę ku wiel-
kiej metaforze duchowej. Tak jest wła-
śnie w tym tekście: ‘tak’ wprowadzone 
jako symbol jednoznaczności i stałości 
przekonań, przybiera formę wielkiego 
znaczenia metafizycznego, zamienia 
się w symbol afirmatywnego charakte-

ru i niezłomności planów Bożych. Bo 
też sam Bóg nadaje pewność naucza-
niu apostolskiemu, strzegąc je przed 
wszelkim wahaniem i zmianami: ‘On 
też wycisnął na nas pieczęć i dał zada-
tek Ducha w serca nasze’ (w. 22)”. 

Pieczętowańie wielokrotńie wspomi-
ńańe jest w Śtarym Testameńcie – i 
to zaro wńo w seńsie dosłowńym, 
jako zabezpieczeńie przeciwko ńieu-
prawńiońemu otwarciu przesył-ki, 
ro wńiez  jako forma podpisu, a takz e 
w seńsie przeńos ńym. W krajach Bli-
skiego Wschodu pieczęcie miały 
zńaczńie szersze zastosowańie, prze-
de wszystkim w dziedzińie prawńej, 
ńadając waz ńos c  dokumeń-tom i 
gwarańtując ich auteńtyczńos c ; sto-
sowańe były tez  w hańdlu, potwier-
dzając ńa przykład jakos c  i ilos c  to-
waru, i tak dalej. 

W omawiańym przez ńas fragmeńcie 
Listu chodzi zapewńe o to, z e dla po-
twierdzeńia przymierza Bo g opieczę-
tował wyzńawco w jako swoją wła-
sńos c , jako ńalez ących do Niego, i 
potwierdził ich wartos c . Wyńika to 
zresztą z podobńego stwierdzeńia w 
Lis cie do Efezjań: „W Nim [w Chrystu-
sie] i wy, którzy usłyszeliście słowo 
prawdy, ewangelię zbawienia wasze-
go, i uwierzyliście w Niego, zostaliście 
zapieczętowani obiecanym Duchem 
Świętym, który jest rękojmią dziedzic-
twa naszego, aż nastąpi odkupienie 
własności Bożej, ku uwielbieniu chwa-
ły Jego” (Ef 1,13-14). 

Od Genesis do Apokalipsy 
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Synod Diecezji Pomorsko-
Wielkopolskiej 10-11.03.2017 

W Bydgoszczy, gdzie zńajduje się 
ńajwiększy kos cio ł w Diecezji Pomor-
sko-Wielkopolskiej i zupełńie ńowe 
ceńtrum parafialńe, odbyła się pierw-
sza sesja ńowo wybrańego VI Śyńodu 
Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. W 
piątkowy wieczo r, po rozpoczęciu w 
kos ciele, gdzie miało miejsce zaprzy-
sięz eńie ńowych, s wieckich człońko w 
Śyńodu, odbyła się częs c  referatowa, 
w kto rej wykład 
Reformacyjne prze-
słanie o usprawie-
dliwieniu z łaski 
przez wiarę i jego 
aktualizacje wygło-
sił biskup diecezji 
ks. Marciń Hińtz. Po 
dyskusji miało 
miejsce zapozńa-
wańie się w przy-
gotowańej przez 
Pańią Kurator Die-
cezji ciekawej formie rozmo w stoło-
wych.  

Drugi dzień  Śyńodu rozpoczął się od 
porańńego ńaboz eń stwa, podczas 
kto rego kazańie wygłosił radca Die-
cezji ks. Jańusz Śtaszczak. Pierwsza 
sesja ńowego Śyńodu związańa jest z 
wyborami. Nie ińaczej było tym ra-
zem. Śyńodałowie wybrali Radę Die-
cezjalńą, w skład kto rej weszli ks. 
Jańusz Śtaszczak z Koszalińa jako 

radca (zastępca biskupa), Izabela 
Gło wka-Śokołowska z Koszalińa, jako 
kurator diecezji i prof. Jarosław 
Kłaczkow jako radca s wiecki. Ś wieccy 
delegaci wybrali takz e przedstawicie-
li Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej 
do Śyńodu Kos cioła. Delegatami zo-
stali wybrańi Jarosław Kłaczkow z 
Toruńia, Ańdrzej Bańert z Kalisza i 
Bogumił Lińde z Śopotu. Wybrańa tez  
została komisja rewizyjńa, w skład 
kto rej weszli: Jań Wild ze Śłupska,  

ks. Waldemar Gabrys  z Leszńa oraz  
Bogdań Wesołowski z Włocławka. 
Częs c  wyborczą Śyńodu poprowadził 
biskup Kos cioła ks. Jerzy Śamiec. W 
drugiej częs ci posiedzeńia duszpaste-
rze fuńkcyjńi przedstawili sprawoz-
dańia z działalńos ci poszczego lńych 
duszpasterstw. Nasza Parafia ma 
trzech delegato w do Śyńodu. 

 

O tym, co za nami 

O tym, co za nami 
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 O tym, co za nami 

Diecezjalny  

Zjazd Konfirmantów 

1. kwietńia w ceńtrum parafialńym 
w Bydgoszczy odbyło się pasyjńe 
spotkańie końfirmańto w Diecezji 
Pomorsko-Wielkololskiej zorgańizo-
wańe przez Diecezjalńego Duszpa-
sterza Młodziez y ks. Karola Niedobę 
z Grudziądza.  Śpotkańie miało cha-
rakter rekolekcyjńo-zapozńawczy, a 
opro cz tegoroczńych końfirmańto w 

zaproszeńi zostali takz e ich rodzice, 
dla kto rych przygotowańy został 
specjalńy program poprowadzońy 
przez ks. Wojciecha Froehlicha. Za-
ro wńo młodzi ewańgelicy, kto rzy 
będą w tym roku końfirmowańi jak i 
obecńi ńa spotkańiu rodzice 
byli zadowoleńi z takiej ofer-
ty dla młodych ludzi. W spo-
tkańiu udział wzięło kilku-
ńastu końfirmańto w i kilku-
ńastu rodzico w. Z ńaszej 
Parafii w Bydgoszczy zamel-
dowali się Karińa Tańdek, 
Maciej Dębowski, Michał 
Tomaszewski oraz rodzice 
Agńieszka Rach- Tomaszew-
ska i Mońika Tańdek. Po 

spotkańiu słupska grupa, korzystając 
z piękńej pogody wybrała się ńa wio-
seńńy spacer po mies cie ńad Brdą.  

Sola Scriptura - Finał 

Jak co roku fińał biblijńego końkursu 
Śola Ścriptura odbył się w Os rodku 
Wydawńiczym Augustańa w Bielsku 
Białej. Tym razem zńajomos cią Dzie-
jo w Apostolskich wykazywał się je-
deń przedstawiciel ńaszej parafii 
Adam Parol, kto ry startował w gru-
pie szko ł s redńich i zajął ostateczńie 
7 miejsce otrzymując tytuł Laureata. 
Gratulujemy i z yczymy błogosła-
wień stwa Boz ego w zgłębiańiu Biblii.  

 

Wizyta słupskich przewodników 

Na pros bę przewodńiczącej koła 
PTTK w Śłupsku Joańńy Orłowskiej 
6 kwietńia odbyło się spotkańie dla 
lokalńych przewodńiko w w ńaszym 
kos ciele. Uczestńicy spotkańia z za-
ińteresowańiem wysłuchali prelekcji 
miejscowego proboszcza o ewańgeli-
kach, o historii słupskiej parafii oraz 
zasadach wiary Kos cioła Ewańgelic-
ko-Augsburskiego.  
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 Ogłoszenia  

KONKURSY  
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku oraz Zespół Szkół Samorządo-

wych 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 bliźnie-

go, 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  
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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 ka-
jakowy, 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 ograni-
czona, decyduje kolejność zgłoszeń 

Kontakt: Katarzyna Wesner-Macura, kierownik obozu 
katarzyna.macura@cme.org.pl 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cme.org.pl%2F&h=ATOtoOfioBViFiCudvspCkOoy7z0zU8httZQRPJAYSizQZkRk_0sexJ_pvETH989T9kNBy7YSPPb07BPcWIgcrqs6AGyxkS3SL6GJVIqnozNRez92CIRM3Xz3FxBUK8d4ia-dNvLvjAe&enc=AZPny8RnLKn5JyaO4MHKbGi2gppg0_HvflGWpL_AEBqt2zvtgp
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 Ogłoszenia 

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie, 
 
chciałbym zaprosić Was na wyjątkowe spotkanie ewangelików – EWAN-
GELICKIE DNI KOŚCIOŁA, które od 15 do 18 czerwca 2017 roku będą 
odbywały się w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie, Czeskim Cieszynie i Bielsku-
Białej. Będą one okazją do spotkań, do wzajemnego poznawania się, do od-
krywania 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 do-
świadczenia. 
 
„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 do-
konuje 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, zna-
ne 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 ży-
cie, 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 biblij-
nych, 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, ze-
chcieli 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 Chry-
stusem”. 
 

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, chó-
ry, 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 uczestnic-
twa do lat 25 (bez obiadów) – 15 zł, obiad 15 zł. 
 
Karta uczestnictwa obejmuje program, materiały informacyjne, nie jest po-
wiązana z noclegiem. 
Grupy i osoby zgłoszone przez parafie ewangelickie mają możliwość nocle-
gów 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 
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 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 para-
fialne z dopiskiem darowizna - składka kościelna (pozwoli to na odliczenie wpłaco-
nej kwoty od podatku):  

Słupsk 14 1500 1692 1216 9004 6889 0000 
 

Dla innych darowizn obowiązuje ten sam numer rachunku. Poniżej przedstawiamy wy-
ciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jedno-
cześnie przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub 
jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znaj-
dują 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 - ZAŚADY OGO LNE 
§ 7 

1. Kaz dy człońek Parafii, kto ry został końfirmowańy i ukoń czył 18 lat, 
zobowiązańy jest do płaceńia składek parafialńych. Śkładki 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. 
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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 Śzko ł ETE 
1% Pań stwa podatku jest jedńym ze z ro deł, kto re umoz -

liwi ńam tworzeńie ńowoczesńych szko ł oferujących 

wszechstrońńe wykształceńie dla większej ilos ci 

uczńio w. Zachęcamy do wsparcia. Ińwestując w eduka-

cję budujesz przyszłos c .  

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne 

KRS: 0000001366 
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 Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GAERDNA +     

GŁOWCZYCE 

02.04 
5. Niedziela 

Pasyjna 
9.30 10.30  12.30 

9.04 
Niedziela 
Palmowa 

 10.30 8.30  

13.04 
Wielki Czwartek 

 16.30   

14.04 
Wielki Piątek 

15.00 16.30 8.30 10.30 

16.04 
Wielkanoc 

 10.30 13.30  

23.04 
Quasimodogeniti 

 10.30 8.30  

30.04 
Misericordias 

Domini 
  9.30 

07.05 
Jubilate 

9.30 10.30  12.30 

14.05 
Cantate 

 10.30 8.30  

PLANY NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE 

19.04 16.30 Rada Parafialna Traugutta 16 

19.05 19.00 
Koncert symfoniczny z okazji Jubileuszu Re-
formacji. Bilety można zamówić do 25 kwiet-
nia w cenie 40 i 60 zł w Parafii 

Filharmonia Bałtycka 

Diecezjalne obchody Jubileuszu Reformacji - 
więcej na www.reformacja-pomorze.pl Trójmiasto 18-21.05  

    


