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 Słowo od Duszpasterza 

Śpiewajcie radośnie, niebio-
sa, i wesel się, ziemio, i wy, 
góry, rozbrzmiewajcie rado-
ścią, gdyż Pan pocieszył swój 
lud i zmiłował się nad jego 
biedakami!  

Iz 49,13 

Drodzy Parafianie! 
 

 W czasie Adwentu i Ś wiąt 
Narodzenia Pan skiego staramy 
się znalez c  czas na z yczenia, na 
pomys lenie o bliskich, na re-
fleksję nad z yciem. Nieodzow-
ną w naszej tradycji jest uro-
czysta wigilijna wieczerza spo-
z ywana przy stole z najbliz szy-
mi. To przeciez  takie rodzinne 
s więta! Tak, to jeden z najwaz -
niejszych aspekto w tych Ś wiąt, 
bo są okazją do poprawienia 
relacji, moz e pojednania, moz e 
innego spojrzenia na sprawy, 
kto re nas nurtują.  

 Jako chrzes cijanie nie 
moz emy dostrzegac  jedynie 

tego społecznego wymiaru 
Ś wiąt Boz ego Narodzenia. Dla 
nas jest w nich cos  o wiele wię-
cej, bo są one przypomnieniem 
najbardziej spektakularnego i 
najwaz niejszego dla naszej 
wiary wydarzenia jakim było 
przyjs cie na s wiat Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa. To ta Dobra 
Nowina jest przez nas na ro z ne 
sposoby zwiastowana - w cza-
sie  naboz en stw, spotkan  opłat-
kowych, wieczoro w kolęd, 
dziecięcych występo w w czasie 
wigilijnego naboz en stwa. To 
ona powoduje, z e jestes my 
ludz mi wiary, a nie tradycji, bo 
Jezus przyszedł na s wiat nie po 
to aby zainicjowac  nową trady-
cję, ale aby dac  człowiekowi 
realne zbawienie!  

Takich włas nie Ś wiąt, pełnych 
obecnos ci narodzonego Chry-
stusa z yczę Wam z serca z całą 
Rodziną! 

Wasz Duszpasterz 

Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 
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 Kącik dla dzieci młodszych 

Opracowała: Lucyna Bujok 
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 Kącik dla dzieci starszych 

Znacie tę piękną kolędę? Jes li 
nie - popros cie Rodzico w albo 
Dziadko w, z eby Wam ją za-
s piewali czy znalez li gotowe jej 
wykonanie. Trzecia zwrotka to 
mogą byc  słowa kaz dego z nas 
– wyznanie miłos ci Bogu i 
pros ba o to, z eby zawsze przy 
nas stał, a kiedys  wziął nas do 
Nieba.  

Pan Jezus przyszedł do nas naj-
pierw jako małe dziecko, uro-
dził się jak kaz dy z nas, uczył 
się chodzic , mo wic , bawił się, 
ro sł. Potem pokazał s wiatu, z e 
jest jedynym Zbawicielem – 
zmarł na krzyz u nie dlatego, z e 
był winny czy zrobił cos  złego, 
ale dlatego, z e tak bardzo nas 
kocha, z e wziął na Śiebie 
wszystkie nasze winy, słabos ci. 
I zmartwychwstał!!! Wstąpił 
do Nieba i wro ci po nas jako 
Wielki, Zwycięski Kro l!  

Przez ywając Ś więta Boz ego 
Narodzenia, pamiętajcie – Je-
zus nie jest juz  malen kim, bez-
bronnym bobaskiem, kto rego 

widzimy na obrazkach w sta-
jence, ale jest Zbawicielem, 
Potęz nym Kro lem, kto ry chce 
mieszkac  w naszych sercach, 
zmieniac  kaz dy nasz dzien , po-
magac  nam byc  dobrymi, kto ry 
przyjdzie po nas! 

 

„W ubogiej stajence” 

W ubogiej stajence nieziemski blask 

lśni. Maleńki Pan Jezus na sianku 

tam śpi. A z nieba rój gwiazdek spo-

gląda wciąż w dół, Gdzie w żłobie 

spoczywa maleńki Król – Bóg. 

Ryk bydląt obudził to Dziecię ze snu. 

Lecz Jezus nie płacze, przypatrzcie 

się Mu! Uśmiechem promiennym 

rozprasza w krąg mrok, Spokojem 

niebiańskim przyciąga nasz wzrok. 

Ja kocham Cię, Jezu, i proszę Cię stój 

Przy moim łóżeczku, aż zgaśnie 

gwiazd rój. A potem do nieba, do 

Siebie mnie weź, Bym wiecznie prze-

bywał, gdzie Ty jesteś też. 

Opracowała: Lucyna Bujok 
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 Humor z Befką 
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Podczas wigilijnego naboz en stwa ksiądz zaprasza dzieci 
do przodu, do prezbiterium gdzie ustawiona jest stajen-
ka, aby się jej dobrze przyjrzały. „Zobaczcie, jak dzieciąt-
ko Jezus w stajence się us miecha”, pro buje zaintereso-
wac  dzieci wydarzeniem Boz ego Narodzenia duchowny. 
„Ro wniez  Maria, Jo zef i pasterze wyglądają na bardzo 
szczęs liwych. Nawet wo ł i osioł w stajence i owieczki, 
kto re przyszły z pasterzami stoją bardzo posłusznie 
przy pasterzach. Z adne zwierzątko nie kopie kopytem, 
wszystkie są do siebie przyjaz nie nastawione. Jak mys li-
cie, dlaczego wszyscy są do siebie tak pokojowo nasta-
wieni?” Lusia zna odpowiedz : „Bo oni wszyscy są zrobie-
ni z drewna.”  

  

Gosposia wychodząc z kuchni mo wi do księdza: Znowu 
zostało tyle ziemniako w z obiadu. Albo musimy kupic  
prosiaka, albo zwro cic  się do biskupa o wikariusza" 

  

Proboszcz i wikariusz pewnej parafii nie nadają najwy-
raz niej na tych samych falach. Kos cielny chce temu jakos  
zaradzic  i mo wi do wikariusza: "Kiedy ksiądz proboszcz 
robi z arty, proszę się wtedy nie us miechac , bo ksiądz 
proboszcz będzie mys lał, z e wikary s mieje się z niego. 
Jes li ktos  s mieje się do rozpuku, to uwaz a go za niewy-
chowanego. Jes li ktos  w ogo le nie reaguje, wo wczas my-
s li, z e jego "przeciwnik" jest zbyt głupi, aby rozumiec  
jego z arty. Proszę trzymac  się na przyszłos c  tych zasad." 

  

Po lekcji nauki konfirmacyjnej Michał pyta księdza: 
"Proszę, moz e mi ksiądz powiedziec , czego nauczylis my 
się dzisiaj na lekcji od księdza? Wieczorem znowu mnie 
tata o to zapyta a ja nie będę wiedział."  

Zeb
rał i o

p
raco

w
ał: xw

f  
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Przyszedłeś na świat, ale my powiedzieliśmy 
Nie ma tu dla Ciebie miejsca! 
 
Od razu się zbuntujesz, przecież to ONI nie chcieli Go przyjąć 
Gdy pojawił się na naszym świecie w innym kraju, w innych czasach 
To już historia! 
Taaak, to historia, ale wcale nie z zamierzchłych czasów 
Ale historia wielu nas dzisiaj, teraz, tu. 
Śmieszne, powiesz?! 
Niestety, wcale nie, bo prawdziwe aż do bólu. 
Popatrz, On przyszedł. Ale nie jest na tyle ważny w Twoim życiu 
Byś coś chciał zmieniać w swoich planach, czy przestawiać życie. 
Nie jest na tyle istotny, by zaraz popadać w przesadę  
I pytać Go o zdanie 
Nie jest na tyle ważny, byś Ty chciał się zmieniać dla Niego, przez Nie-
go 
Nie jest na tyle wpływowy, byś zaryzykował  
I przyznał w towarzystwie: Jezus to KTOŚ 
Nie jest na tyle przebojowy, by stać się dla Ciebie wzorem, idolem 
Kimś, kogo niezależnie od konsekwencji będziesz chciał naśladować 
Oczekujesz tego, że kiedyś, gdy będziesz odczuwać lęk przed śmiercią 
On weźmie Cię do siebie 
Chcesz wierzyć w Mesjasza 
Czekać na Niego... 
Oni wtedy też wypatrywali Zbawiciela 
A gdy pojawił się, powiedzieli: Nie ma tu dla Ciebie miejsca! 
Ty też chcesz być zbawiony, ale patrząc na Zbawiciela mówisz: 
Nie ma dla Ciebie miejsca w moim życiu, bo... 
Jesteś przestarzały, niemodny, niepopularny 
Śmieszny, pobłażliwy, nie taki, jakim chciałbym Cię widzieć 
Może, gdybyś był kimś ważnym, znaczącym... 
Czy to logiczne??? 
On – największy, najmądrzejszy, ze znajomościami w Niebie 
A Ty Mu mówisz, dla mnie jesteś zbyt... 
No właśnie, jaki... 
Co myślisz o Nim, gdy odmawiasz Mu miejsca w swoim życiu? 
 
Jezus przyszedł na świat. 
A mu powiedzieliśmy: Nie ma dla Ciebie miejsca w naszym życiu.    

Ju
styn

a M
in

kin
a

 

Poezja 
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Wigilia? Boz e Narodzenie? 
Oczekiwanie? Wiele pracy? - 
to na pewno!  

Człowiek raczej nie lubi ocze-
kiwac , i chce, jes li ma się cos  
wydarzyc , wydarzyło się to, 
jak najszybciej. Wigilijne pre-
zenty, kolacja, film, choinka – 

szybko, szybko. Dzisiaj czło-
wiek nie usiedzi spokojne, a o 
spoko j w tym dniu przeciez  
chodzi. Jes li wszystkie nasze 
oczekiwania nie mogą się 
spełnic , to kultura, komercja 
oferuje odpowiednio wydłu-
z ony zamiennik przez ywania. 
W pos piechu z ycia, szalonej 
konsumpcji, pogoni za sukce-
sami i ucieczką od poraz ek, 
ogromie informacji tracimy z 
oczu oczekiwanie. Tracimy z 
oczu Chrystusa, narodzonego 
w Betlejem. Czekanie sprawia 
nam zmartwienie, chcemy 
wszystkiego od zaraz.  

Rozważanie 

Wigilia 

ks. Sebastian Olencki 
Proboszcz Administrator  

Parafii w Wołczynie 
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Kos cio ł zamienił Tego, kto ry 
przyszedł w naukę, reguły 
teologiczne i filozofię. Śłusz-
nie zauwaz yła Priscilla Śhi-
rer, z e w pierwszym wieku na 
ziemiach okupowanego Izra-
ela przez Rzymian 
„Chrzes cijan stwo było spo-
łecznos cią wierzących. Po z -
niej Chrzes cijan stwo przenio-
sło się do Grecji i stało się fi-
lozofią. Następnie pojawiło 
się w Rzymie i stało się insty-
tucją. 

 

Czy chcę oczekiwac  na tego, 
kto ry ma przyjs c ? Czy tez  gra-
nice mojego oczekiwania się 
zatarły? Śpro bujmy jeszcze 
raz, na nowo przez yc  Wigilię, 
nie tylko w gonitwie przygo-
towan , lecz z dziękczynie-
niem. Wielki i potęz ny Bo g 
przychodzi w dziecku, by sta-
nąc  ws ro d nas i natchnąc  na-
dzieją na z ycie wieczne. 

„I ty, Betlejemie, ziemio judz-
ka, wcale nie jesteś najmniej-
sze między książęcymi miasta-
mi judzkimi, z ciebie bowiem 
wyjdzie wódz, który paść bę-
dzie lud mój izraelski”  (Ew Mt 
2,6) 

 

Z okazji Ś wiąt Boz ego Naro-
dzenia z yczymy wszystkim 
Wam: rados ci, wspo lnego 
czasu, bycia ze sobą przy Wi-
gilijnym stole, pamiętając, z e 
gło wnym solenizantem i go-
spodarzem naszych domo w 
jest Jezus Chrystus. 

 

Z yczą Wam ,  

 

Rozważanie 
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Boże Narodzenie 

ks. Bogdan Wawrzeczko 
Proboszcz Parafii w Węgrowie 

Lud, który chodzi w ciemno-
ści ujrzy światło wielkie, nad 
mieszkańcami krainy mroku 
zabłyśnie światłość . 

Iz. 9,1 

 

Kilka lat temu na chilijskiej pu-
styni Atakama prawie 700 me-
tro w pod ziemią uwięzionych 
zostało 33 go rniko w. Cały 
s wiat s ledził akcję ratunkową i 
cieszył się, kiedy po 69 dniach 
go rnicy pojedynczo w kapsule 
„Feniks” opuszczali czelus cie 
ziemi i wciągani byli na s wiat 
pełen s wiatła. Mys lę, z e wielu z 
nich zaczęło w nowy sposo b 
patrzec  na to, co wydawało im 
się jeszcze kilka miesięcy temu 
czyms  prozaicznym, zwyczaj-
nym a moz e codziennym. My-
s ląc o tym zastanawiam się, co 
przez ywali, kiedy jeszcze pod 
ziemią po raz pierwszy od wie-
lu dni mogli nawiązac  kontakt  
z zewnętrznym s wiatem? Co 

czuli, gdy nastał dzien  wyba-
wienia i kolejno kaz dy z nich 
zajmował miejsce w jednooso-
bowej kapsule?  

Byc  moz e zastanawiasz się, co 
ta historia ma wspo lnego z dzi-
siejszym dniem? Mamy prze-
ciez  Boz e Narodzenie. „Czas 
rados ci, wesołos ci nastał s wia-
tu temu, bo Zbawiciel Odkupi-
ciel s wiatu dan grzesznemu, 
dzis  się nam narodził z bied nas 
wyswobodził, …”  

Jestem przekonany, z e w kaz -
dym z wspomnianych go rni-
ko w czas oczekiwania w ciem-
nos ci na zbawienie i dzien  ra-
tunku, pozostawił niezatarty 
s lad.   A co z tobą i ze mną? 

Czy i w jaki sposo b identyfikuję 
się z tymi, kto rzy chodzili w 
ciemnos ci, tymi, kto rzy przeby-
wali w krainie mroku? Co było 
moją ciemnos cią, moim mro-
kiem? Co pojawienie się wiel-
kiego s wiatła Boz ej miłos ci – 

Rozważanie 
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Jezusa, zmieniło w tobie? Co 
było, a co jest obecnie twoją 
nadzieją? A moz e uwaz asz, z e 
nie potrzebujesz z adnego Zba-
wiciela, a s więta to czas, w kto -
rym ma byc  miło, rodzinnie, 
nastrojowo, …  Co prawda dale-
kie to od pierwowzoru, w kto -
rym ani jakiegos  specjalnego 
ciepła, ani nastrojowej kolacji 
czy s wiątecznego obiadu nie 
było, ale czy ma to dzisiaj jakies  
znaczenie? Nie dla s wiata, czy 
znajomych ale dla mnie i dla 
ciebie?  

Go rnik, kto ry wydobyty po wie-
lu dniach odczuwa na twarzy 
powiew s wierzego powietrza, 
polarnik, kto ry po długiej po-
larnej nocy widzi pierwszy od 
wielu miesięcy s wit, rodzicie, 
kto rzy po długim czasie oczeki-
wania trzymają w rękach swoje 
ukochane dziecko; kaz dy z nich 
ma powo d do rados ci i s więto-
wania. A co z nami, z tobą i ze 
mną? 
 

„Chrystus się rodzi, świat (mnie) 
oswobodzi, …” 

Rozważanie 
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2. dzień Świąt 
Bożego Narodzenia 

Wielokrotnie i wieloma spo-
sobami przemawiał Bóg 
dawnymi czasy do ojców 
przez proroków; Ostatnio, u 
kresu tych dni, przemówił do 
nas przez Syna, którego usta-
nowił dziedzicem wszechrze-
czy, przez którego także 
wszechświat stworzył. On, 
który jest odblaskiem chwały 
i odbiciem jego istoty i pod-
trzymuje wszystko słowem 
swojej mocy, dokonawszy 
oczyszczenia z grzechów, za-
siadł po prawicy majestatu 
na wysokościach. 

Hbr 1, 1-3 

Ś więtujemy. Przy stołach, z ro-
dziną, w Kos ciele. I siłą rzeczy 
kierujemy się w stronę historii 
z Betlejem. A przeciez  Ś więta 
Boz ego Narodzenia nie są 
wspomnieniem i historią – 
s piewamy przeciez  Bo g się ro-
dzi….Tekst z listu do Hebrajczy-
ko w – do Z ydo w –zwraca uwa-

gę, z e wielokrotnie i wieloma 
sposobami przemawiał Bóg. 
Moz e to wezwanie aby przybli-
z yc  sobie Boz e Śłowo Śtarego 
Testamentu, aby poznac  te hi-
storie, te wydarzenia, gdy Bo g 
w losach narodu wybranego 
objawiał się nawołując do 
przymierza. By wczytywac  się 
w prorockie przekazy woli Bo-
z ej – wcale nie tak nieaktualne 
dla naszego z ycia. Wreszcie 
moz e to wezwanie, aby zoba-
czyc  miłosiernego Boga, kto ry 
wielokrotnie i wieloma sposo-
bami pochyla się nad człowie-
kiem, wyciąga do niego swoją 
dłon , chce zawrzec  nowe przy-
mierze.  Jak pisze autor li-
stu do Hebrajczyko w u kresu 
dni Bóg przemówił do nas przez 
Syna. Także w Ewangelii Jana 
czytamy traktat o wcieleniu 
odwiecznego Logosu, Boz ej 
mys li, Śłowa – kto re ciałem się 
stało. „Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, a Bogiem 

ks. Waldemar Wunsz 
Proboszcz Parafii w Koninie 

Rozważanie 
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było Słowo. Ono było na począt-
ku u Boga. Wszystko przez nie 
powstało, a bez niego nic nie 
powstało, co powstało. W nim 
było życie, a życie było światło-
ścią ludzi. A światłość świeci w 
ciemności, lecz ciemność jej nie 
przemogła”. Te wiersze Prologu 
Janowego niedwuznacznie na-
wiązują do początkowych sło w 
Pierwszej Księgi Mojz eszowej. 
Tam czytamy, z e dzieło stwo-
rzenia jest zarazem pierwszym 
etapem Boz ego objawienia 
przez Śłowo. Zaro wno w 
pierwszej Księdze Mojz eszo-
wej, jak i w Prologu Ewangelii 
Jana mamy do czynienia z opi-
sem momentu powstania s wia-
ta, Śłowo jest od początku 
obecne w s wiecie nadając mu 
sens. Ewangelista Jan 
o zbawczym darze Boga 
w Jezusie pisze: „Tym zaś, któ-
rzy go przyjęli, dał prawo stać 
się dziećmi Bożymi”. Takz e w 
lis cie do Hebrajczyko w czyta-
my: Syna ustanowił dziedzicem 
wszechrzeczy, przez którego 
także wszechświat stworzył. 
Śłowo – Chrystus stwarza nas 
na nowo w kąpieli odrodzenia 
w mocy Jego Śłowa.  

Ś więta Boz ego Narodzenia po-
wiązane z przyjs ciem Jezusa na 
s wiat w postaci małego dzie-
ciątka, słabego, niepozornego, 

akcentują nam paradoks Boz e-
go objawienia. Zamiast mocy i 
chwały – bieda, ubo stwo i płacz 
dziecka. Ale nawet tak połoz o-
ny akcent nie powinien nam 
przesłonic  całego wymiaru Bo-
z ego planu zbawienia wobec 
człowieka. Na drodze naszej 
wiary nie moz emy zatrzymac  
się przy betlejemskim z ło bku – 
choc  tej scenerii pełnej blasku i 
nastroju, rados ci z małego 
dziecka, chcielibys my zacho-
wac  jak najdłuz ej. Wcielone 
Śłowo objawia nam wolę Boga 
dotyczącą kaz dego człowieka, 
realizując ją az  po krzyz  Golgo-
ty i Zmartwychwstanie. Jezus 
Chrystus jest najdoskonalszym 
objawieniem nam grzesznym 
ludziom Śłowa Boz ego.  

Bo g objawia się pomiędzy ludz -
mi. Włas nie czytając Śtary Te-
stament spotkamy objawienia 
Boz e w znaku tęczy, gorejącym 
krzewie, łagodnym powiewie 
pos ro d burzy i grzmoto w, w 
ogniu spadającym z nieba by 
zapalic  ofiarę na ołtarzu Kar-
mel, w wielu Śłowach proroc-
kiego nawoływania. Zas  obja-
wienie w Śynu – odwiecznym 
Śłowie, uznajemy za prawdzi-
we i doskonałe. Czy to znaczy, 
z e od tej pory Bo g się nie obja-
wia? Czy wraz z wywyz szeniem 
Chrystusa na prawicy Bożej na 

Rozważanie 
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wysokości majestatu – jak czyta-
my w naszym teks cie – Bo g za-
przestał przypominania o sobie 
poprzez objawienie?Od czasu 
do czasu czytamy w prasie czy 
słyszymy w telewizyjnych wia-
domos ciach o objawieniu się 
Boga – o cudzie! Czy to wielo-
krotnych objawieniach maryj-
nych w ro z nych częs ciach na-
szego kraju czy s wiata, obja-
wieniach „prywatnych” gdzie 
Bo g miałby przemawiac  do 
konkretnych oso b w wizji lub 
s nie, czy ostatnio w objawieniu 
związanym z obecnos cią w sa-
kramencie Komunii barwiąc 
wodę w kielichu na kolor krwi. 
I choc  nabierają one charakteru 
sensacji, czy medialnego roz-
głosu – to chyba nie takiego 
objawienia Boga pos ro d nas 
oczekujemy. Bo g objawia się w 
Śłowie i poprzez Śłowo! Chyba 
nie potrzeba takich „specjal-
nych” objawien  – bo objawił się 
Chrystus, nie potrzeba specjal-
nych znako w – bo On jest obec-
ny pos ro d nas w swoim Śłowie! 
W mocy Ducha Ś więtego jest z 

nami i pos ro d nas. Kiedy czyta-
my ewangelię, gdy głoszone 
jest Jego Śłowo w Kos ciele, gdy 
odpowiadamy na nie naszym 
wyznaniem wiary. On jest obec-
ny w sakramencie, gdy nad da-
rami chleba i wina wypowiada-
my Śłowa Chrystusa. Bo Boz e 
Śłowo jest z ywym Śłowem – 
ono porusza serca, powołuje do 
czynu, oz ywia społecznos c  z 
Bogiem. 
 

Droga do relacji z Bogiem pro-
wadzi przez słuchanie Boz ego 
Śłowa: tego kto re Bo g wypo-
wiedział nad Betlejem, przez 
kto re zrealizował plan naszego 
zbawienia, to kto re jest s wia-
tłos cią w ciemnos ciach naszego 
z ycia. Bo ziemia i niebo przemi-
ną, ale Słowo moje nie przemi-
nie mówi Pan. Bóg – Śłowo 
wciela się w nasz s wiat, w na-
sze z ycie jako małe dziecię – a o 
małe dziecię trzeba dbac  i pie-
lęgnowac  je. Dbajmy więc i pie-
lęgnujmy w naszym z yciu Boz e 
Śłowo – czytajmy i rozwaz ajmy 
je, „s więtując” kaz dego dnia.  

Rozważanie 
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Psalm dnia: Miłosierny i łaska-
wy jest Pan, cierpliwy i pełen 
dobroci. 

Ps 103,8 

Kropka 

To zdanie z Ps 103 kon czy się 
kropką - jest to stwierdzenie, 
kto re informuje nas o tym, jaki 
jest Pan Bo g. Mamy do czynie-
nia z czterema istotnymi okre-
s leniami charakteryzującymi 
postawę Najwyz szego wobec 
człowieka. Wszystkie te cechy 
potrzebują bowiem relacji, z e-
by zafunkcjonowac . Miłosier-
dzie, łaska, cierpliwos c  i do-
broc  to „zasady”, kto rymi Bo g 
kieruje się w postępowaniu z 
człowiekiem. Bez nich los ludzi 
byłby tragiczny. 

Pytajnik 

A gdyby kropkę na kon cu zda-
nia zastąpic  pytajnikiem? Gdy-
by tak wykorzystac  to powsta-

łe pytanie do zweryfikowania 
kon czącego się roku? Czy do-
s wiadczyłem miłosierdzia? 
Łaski? Cierpliwos ci? Dobroci? 
Śpro buj przypomniec  sobie 
konkretne zdarzenia. Jes li po-
trafisz to zrobic , oznacza to, z e 
dos wiadczyłes  działania z ywe-
go Boga.  
 

Wykrzyknik 

A gdyby znak zapytania wy-
prostowac  i zmienic  w wy-
krzyknik? Gdyby tak, bez z ad-
nych wątpliwos ci, zakomuni-
kowac  ludziom woko ł, jakiego 
Boga dos wiadczam i jak cu-
downie jest kon czyc  rok z 
przes wiadczeniem, z e On był, 
jest i będzie względem mnie 
miłosierny, łaskawy, cierpliwy 
i pełen dobroci? Gdyby tak te 
cztery zasady Boz ego działania 
- miłosierdzie, łaskę, cierpli-
wos c  i dobroc  - uczynic  zasa-
dami mojego z ycia? 

Pożegnanie  
Starego Roku 

ks. Tymoteusz Bujok 
Wikariusz Parafii w Gliwicach  

i Pyskowicach 

Rozważanie 
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Tak mówi Pan: Jak matka 
pociesza syna, tak ja będę 
was pocieszał.  

Iz 66,13a 

 

Umiłowani w Chrystusie! 

Z Boz ej woli niedługo przywi-
tamy Nowy, 2016 rok. Takie 
chwile przełomo w, jak poz e-
gnanie starego i wkroczenie w 
Nowy Rok wyzwalają w nas 
wiele refleksji. W tym czasie 
składamy sobie z yczenia, bawi-
my się na balach. Bardzo często 
jednak rados c , kto rą epatujemy 
na zewnątrz miesza się z zatro-
skaniem o to, co włas ciwie ten 
kolejny rok przyniesie. Jakie 
zmiany w z yciu nas dotkną, czy 
przez ten cały kolejny rok bę-
dziemy się mogli cieszyc  do-
brym zdrowiem, a moz e przyj-
dzie nam rozstac  się z kims  z 
naszych bliskich. Zastanawia-
my się czy nie dotknie nas jakis  

finansowy kryzys, czy nie po-
padniemy w długi. W tym my-
s leniu nie jestes my egoistami 
mys lącymi wyłącznie o sobie. 

 

Jako Kos cio ł wprawdzie spo-
glądamy wstecz na minione 
365 dni, ale bardziej z nadzieją 
i optymizmem patrzymy na-
przo d. Przeszłos ci nie zmieni-
my, ale przyszłos c  nalez y do 
nas, to my moz emy ją wspo ł-
kształtowac . Zdajemy sobie 
sprawę, z e gremia kos cielne 
będą podejmowały trudne de-

Nowy Rok 

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii w Słupsku 

Rozważanie 
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www.warto.cme.org.pl 

cyzje. Będziemy wybierali no-
we synody diecezjalne i Śynod 
Kos cioła, będziemy intensyw-
nie przygotowywac  się do ob-
chodo w jubileuszu 500-lecia 
Reformacji. Będąc Kos ciołem 
tworzymy wspo lnotę, kto rej 
jednym z zadan  jest modlitwa o 
jego dobre s wiadectwo i mą-
dros c  dla kierujących nim tak, 
aby kaz dy, kto do niego nalez y 
i kto chce do niego nalez ec  
mo gł znalez c  w nim miejsce dla 
siebie. Do trwania w jednos ci 
pomimo ro z norodnos ci, takz e 
wewnątrz kos cioła zachęcają 
nas słowa hasła tego roku: Jak 
matka pociesza syna, tak ja bę-
dę was pocieszał. 

 

Głęboko wierzę w to, z e Bo g 
swojemu Kos ciołowi błogosła-
wi i chce błogosławic , choc  nie-
raz dos wiadcza go sytuacjami, 
kto re z ludzkiego punktu wi-
dzenia są trudne, ale widocznie 
potrzebne, abys my doznawali 
opamiętania i stale mieli na 
uwadze słowa, kto re ks. dr 
Marcin Luter zawarł w pierw-
szej ze swoich tez - Prawdzi-
wym skarbem Kościoła jest naj-
świętsza Ewangelia chwały i 
łaski Bożej. Niech ta Ewangelia 
przys wieca wszystkim naszym 
Parafiom, abys my wszystko co 
robimy i co zamierzamy jako 
wspo lnota parafii, diecezji czy 
Kos cioła przedsięwziąc , czynili 
nie dla swojej chwały, ale na 
chwałę Boz ą, abys my w ten 
sposo b powierzony nam s wiat 
i Kos cio ł pozostawili lepszym 
dla następnych pokolen . Amen. 

Rozważanie 
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Święto Epifanii 

ks. Bogusław Cichy 
Proboszcz Parafii w Chorzowie 

Rozważanie 

Ciemność ustępuje, a świa-
tłość prawdziwa już świeci.  

1J 2,8 

Pobłaz liwos c  i rygor, smutek i 
rados c , s wiatło i mrok, grzech i 
s więtos c , miłos c  i nienawis c , 
zaangaz owanie i obojętnos c , 
ciemnos c  i s wiatłos c . Kon-
trasty i przeciwien stwa nalez ą 
do naszej codziennos ci. Często 
boles nie je odczuwamy. Nie 
moz emy sobie z nimi poradzic  
targani sprzecznymi emocjami, 
popadający ze skrajnos ci w 
skrajnos c , rozdwojeni. Rozpa-
czliwie pragniemy ładu i ciszy. 

W dniu, kiedy Bo g zrobił swoją 
dłonią pierwszą bruzdę na 
ziemi, kto rą stworzył, cos  się 
wydarzyło.  Śtworzony został 
człowiek na obraz i podo-
bien stwo Najwyz szego. Czło-
wiek nie rozdarty, nie targany 
sprzecznos ciami, wewnętrznie 
jednolity. Wraz z nieposłuszen -

stwem wobec Boga, wszystko 
to utracilis my. Nie pozwolił 
jednak Bo g, abys my musieli się 
szamotac . W dniu, kiedy Bo g 
zszedł na ziemię jako człowiek, 
ciemnos c  ustępuje, a prawdzi-
wa s wiatłos c  juz  s wieci. 

Ciemnos c  ustępuje, a prawdzi-
wa s wiatłos c juz  s wieci. To co 
ciemne, złe, krzywe, wyboiste, 
smutne, grzeszne,  nienawistne 
odchodzi, kurczy się, jest coraz 
mniejsze, coraz mniej dokucza. 
Ś wiatłos c , dobro, miłos c  rosną, 
rozprzestrzeniają się, są coraz 
potęz niejsze. Czy czujemy to? 
Czy chcemy w tym uczest-
niczyc , czy brniemy w mroku? 

Bo g w Chrystusie objawił nam 
swoją miłos c  i dobroc . Kaz dy z 
nas moz e byc  uczestnikiem tej 
nowej rzeczywistos ci. To co 
ciemne, złe i grzeszne nie musi 
miec  juz  nad nami władzy. 
Wraz z przyjs ciem na s wiat 
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A chcę, bracia, abyście do-
brze wiedzieli, że ojcowie 
nasi wszyscy byli pod obło-
kiem i wszyscy przez morze 
przeszli, i wszyscy w Mojże-
sza ochrzczeni zostali w ob-
łoku i w morzu, i wszyscy ten 
sam pokarm duchowy jedli, i 
wszyscy ten sam napój du-
chowy pili; pili bowiem z du-
chowej skały, która im towa-
rzyszyła, a skałą tą był Chry-
stus. Lecz większości z nich 
nie upodobał sobie Bóg; cia-
ła ich bowiem zasłały pusty-
nię. A to stało się dla nas 
wzorem, ostrzegającym nas, 
abyśmy złych rzeczy nie po-
żądali, jak tamci pożądali. 
Nie bądźcie też bałwochwal-
cami, jak niektórzy z nich; 
jak napisano: Usiadł lud, aby 
jeść i pić, i wstali, aby się ba-
wić. Nie oddawajmy się też 

wszeteczeństwu, jak niektó-
rzy z nich oddawali się wsze-
teczeństwu, i padło ich jed-
nego dnia dwadzieścia trzy 
tysiące; ani nie kuśmy Pana, 
jak niektórzy z nich kusili i 
od wężów poginęli; ani nie 
szemrajcie, jak niektórzy z 
nich szemrali, i poginęli z 
ręki Niszczyciela. A to 
wszystko na tamtych przy-
szło dla przykładu i jest na-
pisane ku przestrodze dla 
nas, którzy znaleźliśmy się u 
kresu wieków. A tak, kto 
mniema, że stoi, niech baczy, 
aby nie upadł. Dotąd nie 
przyszło na was pokuszenie, 
które by przekraczało siły 
ludzkie; lecz Bóg jest wierny 
i nie dopuści, abyście byli 
kuszeni ponad siły wasze, 
ale z pokuszeniem da i wyj-
ście, abyście je mogli znieść  

Chrystusa narodził się nowy 
człowiek. 

 

   Listy do Koryntian 
cz. 21  

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 
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1 Kor. 10:1-13 

Ten niewielki fragment Pierw-
szego Listu do Koryntian zwra-
ca uwagę na kilka niezmiernie 
interesujących i waz nych 
spraw. Zwro c my uwagę na 
sformułowanie Pawła: „ojcowie 
nasi”. Jak wynika z kontekstu, 
chodzi tu o tych, kto rzy wyszli z 
Egiptu. Nie dziwiłoby nas ono, 
gdyby Apostoł zwracał się do 
Hebrajczyko w. W Zborze Ko-
rynckim oczywis cie byli tez  Z y-
dzi, ale przewaz ającą jego częs c  
stanowili wierzący, wywodzący 
się ze s rodowiska pogan skiego: 
byli tu zaro wno Grecy, jak i ci, 
kto rzy pochodzili ze s rodowi-
ska orientalnego. W relacjach 
ewangelicznych Jezus, zwraca-
jąc się do Z ydo w, mo wi: 
„Ojcowie wasi” (tak na przykład 
w Ewangelii Mateusza 23:32, 
Ewangelii Łukasza 11:47, 
Ewangelii Jana 6:49). Apostoł 
przenosi ten stosunek ro wniez  
na pogan, wskazując tu Izraeli-
to w jako duchowych przodko w 
chrzes cijan. Występuje to 
zresztą nie tylko w Pierwszym 
Lis cie do Koryntian. Kiedy się-
gniemy na przykład do napisa-
nego po z niej Listu do Galacjan, 
znajdziemy tam takie zdanie: 
„Albowiem ani obrzezanie, ani 
nieobrzezanie nic nie znaczy, 
lecz nowe stworzenie. A pokój i 
miłosierdzie nad tymi wszystki-
mi, którzy tej zasady trzymać się 
będą, i nad Izraelem Bo-

żym” (Gal. 6:15-16). Okres lenie 
„Izrael Boz y” odnosi się tu do 
całej społecznos ci chrzes cijan -
skiej – i to w dos c  ciekawym 
konteks cie, przeciwstawiają-
cym chrzes cijan stwo rytualne-
mu judaizmowi. 

Moz e trochę dziwic  okres lenie: 
„wszyscy w Mojz esza ochrzcze-
ni zostali”. W pismach Pawło-
wych spotykamy okres lenie 
„ochrzczeni w Chrystusie” (tak 
w Rzym. 6:3 i Gal. 3:27), wska-
zujące na zjednoczenie chrze-
s cijan z Chrystusem, na spo-
łecznos c  ze Zbawicielem. Ko-
mentatorzy wskazują, z e 
„zjednoczenie Izraelito w z Moj-
z eszem było w pewnym sensie 
analogiczne do zjednoczenia 
chrzes cijan z Chrystusem, z tym 
oczywis cie, z e Mojz esz pojęty 
jest jako zapowiedz , symbol czy 
figura odkupicielskiej mocy Śy-
na Boz ego”. (Tak na przykład 
ks. prof. dr Eugeniusz Dąbrow-
ski.) Podobien stwo i ro z nica 
pomiędzy Chrystusem a Mojz e-
szem zostały ukazane w Lis cie 
do Hebrajczyko w: „Przeto, bra-
cia święci, współuczestnicy po-
wołania niebieskiego, zważcie 
na Jezusa, posłańca i arcykapła-
na naszego wyznania, wiernego 
Temu, który Go ustanowił, jak i 
Mojżesz był wierny w całym do-
mu Bożym. Uznany On bowiem 
został za godnego o tyle więk-
szej chwały od Mojżesza, o ile 
większą cześć ma budowniczy 
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od domu, który zbudował. Albo-
wiem każdy dom jest przez ko-
goś budowany, lecz tym, który 
wszystko zbudował, jest Bóg. 
Wszak i Mojżesz był wierny jako 
sługa w całym domu Jego, aby 
świadczyć o tym, co miało być 
powiedziane, lecz Chrystus jako 
Syn był ponad domem Jego; a 
domem Jego my jesteśmy, jeśli 
tylko aż do końca zachowamy 
ufność i chwalebną nadzie-
ję” (Hebr. 3:1-6). 

Metaforyczny „chrzest w Moj-
z esza” dokonał się „pod obło-
kiem” i przy „przejs ciu przez 
morze”. Jest to nawiązanie do 
wyjs cia Izraelito w z Egiptu i ich 
dalszej wędro wki przez pusty-
nię. Chrzes cijan ski „chrzest w 
Chrystusa” dokonuje się w wo-
dzie. Jak pisze ks. prof. Dąbrow-
ski, „[Apostoł] Paweł kroczy tu 
drogą egzegezy alegorycznej, 
czy raczej typologicznej, która 
miała swe wzorce nie tylko w 
hellenistycznym czy judaistycz-
nym intelektualizmie Aleksan-
drii, ale również w nauczaniu 
samego Chrystusa”. Widzimy to 
wyraz nie w dalszym ciągu Li-
stu. Kiedy Paweł mo wi, z e 
‘wszyscy spoz ywali ten sam 
pokarm duchowy i wszyscy pili 
ten sam napo j duchowy’, przy-
pomina nam się zapewne fakt, 
z e w Ewangelii Janowej manna 
uwaz ana jest za symboliczną 
zapowiedz  Śakramentu Wie-
czerzy Pan skiej: „Rzekli tedy do 

Niego: Jaki więc znak czynisz, 
abyśmy widzieli i uwierzyli To-
bie? Jakie dzieło wykonujesz? 
Ojcowie nasi jedli mannę na pu-
styni, jak napisano: Chleb z nie-
ba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł 
im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam, nie Mojżesz dał 
wam chleb z nieba, ale Ojciec 
mój daje wam prawdziwy chleb 
z nieba. Albowiem chleb Boży to 
Ten, który z nieba zstępuje i da-
je światu żywot” (Jan 6:30-33).  

W szesnastym rozdziale Dru-
giej Księgi Mojz eszowej znajdu-
jemy opis wydarzenia, jakim 
było nakarmienie wędrujących 
Izraelito w manną. „Gdy to uj-
rzeli synowie izraelscy, mówili 
jeden do drugiego: Co to jest? – 
bo nie wiedzieli, co to było. A 
Mojżesz rzekł do nich: To jest 
chleb, który Pan dał wam do 
jedzenia” (Ex. 16:15). Psalmista 
nazywa mannę „chlebem aniel-
skim” (Ps. 78:25). Tak więc juz  
w Śtarym Testamencie manna 
obdarzona była tres cią sakral-
ną. Dokonane w Ewangelii ze-
stawienie manny z Wieczerzą 
Pan ską dopełnia jej duchowej 
symboliki. To włas nie dokona-
ne w nauczaniu Jezusowym 
zestawienie legło niejako u 
podstaw Pawłowej interpreta-
cji tres ci wydarzen  Drugiej 
Księgi Mojz eszowej, Księgi 
Exodus. Manna jest symbolem 
albo typem chleba łamanego i 
spoz ywanego podczas Ostat-
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niej Wieczerzy, podobnie woda, 
kto ra wytrysnęła ze skały 
(rozdział 17 Drugiej Księgi Moj-
z eszowej), jest symbolem albo 
typem wina spoz ywanego pod-
czas Ostatniej Wieczerzy. 

„Pili bowiem z duchowej skały, 
która im towarzyszyła, a skałą 
tą był Chrystus” – pisze dalej 
Apostoł w swym Lis cie. Nawią-
zuje tu najprawdopodobniej nie 
tyle do tekstu biblijnego, ile do 
teologicznej tradycji z ydow-
skiej, w mys l kto rej Izraelitom 
w ich wędro wce towarzyszyła 
owa z ro dłodajna skała. Paweł 
uz ywa tego obrazu w swej ale-
gorycznej interpretacji tekstu 
biblijnego. Śkała nie jest jedy-
nie symbolem Chrystusa; Apo-
stoł Paweł wyraz nie mo wi, z e 
skała była Chrystusem, a raczej, 
z e Chrystus był z ro dłem ocale-
nia wo wczas Izraelito w. Na 
uczestnictwo Chrystusa w dzie-
jach s wiata przed Jego zstąpie-
niem na ziemię wyraz nie wska-
zują pisma Apostoła Jana, czy to 
Czwarta Ewangelia w jej Prolo-
gu, czy Księga Objawienia. 

Pamiętajmy, z e w Koryncie – a 
dodajmy: bywa tak nie tylko w 
Koryncie – spotkac  moz na było 
wielu chrzes cijan, odznaczają-
cych się nadmierną pewnos cią 
siebie w sprawach wiary. Uwa-
z ali, z e – skoro nalez ą do spo-
łecznos ci chrzes cijan skiej, 
uczestniczą w naboz en stwach, 
łączy ich wspo lnota Wieczerzy 
Pan skiej, wspierają materialnie 
zbo r – to w zasadzie nic im nie 
grozi, mogą byc  absolutnie 
pewni swego zbawienia, a co za 
tym idzie – wszystko im wolno, 
nie muszą zwracac  uwagi na 
z adne ograniczenia, a więc mo-
gą spokojnie odrzucic  wszyst-
kie zakazy. Uwaz ny czytelnik 
pism nowotestamentowych na 
pewno zwro cił uwagę na wielo-
krotnie powtarzające się 
ostrzez enie: „Czuwajcie!”. 
Ostrzeżenie to skierowane 
jest nie do niewierzących, ale 
właśnie do wierzących. 
Wspaniałe uzasadnienie tego 
ostrzez enia znajdujemy wła-
s nie w rozwaz anym przez nas 
fragmencie Pierwszego Listu 
Apostoła Pawła do Koryntian. 
Prof. William Barclay w swoim 
popularnym komentarzu do 
Nowego Testamentu tez  zwraca 
uwagę na nasz tekst i wskazuje, 
z e Apostoł odwołuje się tu do 
historii narodu wybranego, po-
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kazując co moz e stac  się z ludz -
mi obdarowanymi największy-
mi przywilejami. Mo wi o cza-
sach, gdy Izraelici wędrowali 
po pustyni. Przez ywali wo w-
czas wspaniałe rzeczy: stale 
towarzyszący im obłok wska-
zywał drogę i chronił przed 
niebezpieczen stwami (2 Mojz . 
13:21, 14:19), zostali przepro-
wadzeni przez s rodek Morza 
Czerwonego (2 Mojz . 14:19-
31), na pustyni byli karmieni 
manną (2 Mojz . 16:11-15), ga-
sili pragnienie wodą ze skały, 
kto ra im towarzyszyła (4 Mojz , 
20:1-11). A jednak, mimo po-
siadania tych wszystkich szcze-
go lnych przywilejo w, Izraeli-
to w spotkało niepowodzenie i 
to, dodajmy, bardzo przykre 
niepowodzenie. Gdy – z wyjąt-
kiem Jozuego i Kaleba – wszy-
scy wysłannicy Izraelito w przy-
nies li pesymistyczne wies ci 
odnos nie Ziemi Obiecanej i cały 
lud zrezygnował z wejs cia do 
niej, Bo g postanowił, aby całe 
to pokolenie wymarło na pu-
styni (4 Mojz . 14:30-32). Gdy 
Mojz esz na Go rze Śynaj otrzy-
mywał Zakon, lud zmusił Aaro-
na do sporządzenia złotego 
cielca i oddawał mu czes c  na-
lez ną Bogu (2 Mojz . 32:6); wte-
dy, jak czytamy, „zesłał Pan ka-
rę na lud za to, że uczynili ciel-
ca, którego sporządził Aaron” (2 
Mojz . 32:35). Grzech cudzoło -

stwa z Midianitami i Moabitami 
s ciągnął na Izraelito w sąd Boz y 
(4 Mojz . 25:1-9). Śzemranie 
Izraelito w zostało ukarane pla-
gą węz y (4 Mojz . 21:4-6). Gdy 
Korach, Datan i Abiram prze-
wodzili otwartemu buntowi, 
wielu straciło z ycie (4 Mojz . 
16). Tak więc cała historia Izra-
ela dowodzi, z e ludzie, kto rzy 
byli obdarzeni największymi 
przywilejami Boz ymi, nie byli 
jednak wolni od pokus; szcze-
go lny przywilej nie jest gwa-
rancją bezpieczen stwa w mo-
mencie nawiedzenia przez po-
kusę. 

Apostoł Paweł zwraca uwagę 
na wiele pokus i moz liwych w 
związku z nimi upadko w. Jest 
pokusa bałwochwalstwa. Cho-
ciaz  nie czcimy dzis  takich boz -
ko w, jakich wiele było w cza-
sach apostolskich, to przeciez  
miejmy s wiadomos c , z e boz -
kiem jest to, czemu pos więca 
się cały swo j czas, wszystkie 
mys li i siły. Czy przypadkiem 
boz kiem naszych czaso w nie 
stał się Internet i wszystkie 
elektroniczne gadz ety, kto re 
całkowicie absorbują naszą 
uwagę? Jakz e wielu jest dzisiaj 
ludzi, kto rzy czują się całkowi-
cie niepewni i bezradni, gdy nie 
mają przy sobie swej elektro-
nicznej zabawki!  

Kolejną pokusą, o kto rej wspo-
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mina Apostoł, jest pokusa cu-
dzoło stwa. Kaz dy człowiek na-
raz ony jest na ataki pokus, a w 
naszych czasach są one zwielo-
krotnione i spotęgowane dzięki 
s rodkom masowego przekazu. 
Naprawdę, jedynie bardzo z ar-
liwe umiłowanie czystos ci mo-
z e zachowac  człowieka od mo-
ralnej nieczystos ci! 

A pokusa naduz ywanie Boz ej 
dobroci? Człowiek bardzo czę-
sto naduz ywa Boz ego miłosier-
dzia i czyni to s wiadomie lub 
pods wiadomie. Przekonanie, z e 
Bo g i tak przebaczy, usprawie-
dliwia nas w naszych oczach. 
Pamiętając o Boz ej miłos ci, za-
pominamy o Boz ej s więtos ci. 

Często jestes my tez  kuszeni, by 
narzekac  i szemrac . Kaz dy no-
wy dzien  staje się dla nas kolej-
ną okazją do utyskiwan . Nie 
potrafimy dostrzec niczego, co 
dobre, i za to Bogu dziękowac , 
ale z upodobaniem wynajduje-
my wszystkie mankamenty na-
szej codziennos ci.  

Bo g nie chce s mierci grzesznika 
i dlatego przestrzega, aby nikt 
nie był zaskoczony. Pokusa 
przyjdzie, co więcej, na pewno 
niejedna pokusa nas zaatakuje. 
Jej zadaniem nie ma byc  jednak 
doprowadzenie nas do upadku, 
ale raczej wypro bowanie, 
sprawdzenie, abys my przez 
tego rodzaju dos wiadczenie 
stali się silniejszymi i bardziej 
odpornymi. Z kaz dego poku-
szenia zawsze jest wyjs cie. Tak 
więc nikt nie musi ulegac  poku-
sie, poddawac  się jej, poniewaz  
zawsze istnieje droga wyjs cia z 
najbardziej nawet niebezpiecz-
nej sytuacji. Nie jest to droga 
poddania i uległos ci czy rezy-
gnacji i odwrotu, ale droga 
zwycięstwa dzięki mocy i łasce 
Boz ej. Powtarzam: zwycięstwa 
dzięki mocy i łasce Bożej. 
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Ewa Olencka 
Teolog 

Kobiety w Biblii: 
Abigail 

Kobiety w Biblii 

W 1 Śm 25,2-42 czytamy o 
kobiecie o imieniu Abigail. 
Była piękną i roztropną z oną, 
natomiast jej mąz  Nabal był 
nieokrzesany i niecnych po-
stępko w. Był bardzo zamoz ny, 
miał trzy tysiące owiec i tysiąc 
ko z. Abigail była bogata, 
mieszkała w pięknej posiadło-
s ci w Karmelu, ale czy moz na 
byc  szczęs liwą u boku męz -
czyzny, kto rego imię brzmi 
głupiec? 

W pobliz u posiadłos ci Nabala 
przebywał Dawid za swoimi 
sprzymierzen cami. Gdy Da-
wid usłyszał, z e Nabal strzyz e 
owce, wysłał do niego swoich 
towarzyszy. Dawid miał na-
dzieję, z e gospodarz podzieli 
się z nimi swoim s wiątecznym 
posiłkiem. Tym bardziej, z e 
pomagali jego pasterzom pod-
czas wypasu i dbali aby nic 
nie stało się jego owcom. Na-

bal jednak wzgardził Dawi-
dem i jego towarzyszami. Na-
zwał Dawida buntownikiem, a 
jego wysłan co w odesłał z ni-
czym. Dawida bardzo to zde-
nerwowało. Zabrał ze sobą 
czterystu wojowniko w i wy-
ruszył zbrojnie na dom Naba-
la. W tym to czasie jeden ze 
sług donio sł Abigail o tym, co 
zrobił jej mąz . Abigail przejęła 
inicjatywę i zaczęła działac . 
Dobrze wiedziała, z e nie moz -
na byc  uległym przywo dcy, 
kto ry czyni zło. Z ona powinna 
byc  uległa swojemu męz owi, 
ale tylko w tym, co jest dobre. 
Nie moz na pozwalac  na to, co 
jest złe, nawet jez eli oznacza 
to otwarty sprzeciw. Abigail 
nie była szarą myszką, wyszła 
z inicjatywą aby uratowac  
swo j dom. Zabrała 200 chle-
bo w, dwie łagwie wina, pięc  
oprawianych owiec, praz one 
ziarno, rodzynki, placki figo-
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we i wyruszyła w drogę. Tym-
czasem Dawid szedł ze swoim 
wojskiem w kierunku domu 
Nabala, pragnąc s mierci 
wszystkich mieszkających 
tam męz czyzn. Gdy Abigail 
zobaczyła Dawida zsiadła z 
osła i padła przed nim na 
twarz. Wzięła całą winę na 
siebie, przedstawiła swojego 
męz a jako głupca, a Dawidowi 
dała swo j dar i prosiła o prze-
baczenie. Przyjęła przed Da-
widem postawę pokornego 
sługi, uniz yła się i błogosławi-
ła go. Dawid widząc postawę 
Abigail i słysząc jej słowa za-
czął ją błogosławic , przyjął jej 
dar i odesłał ją w pokorze do 
domu.  

Gdy wro ciła do domu, trwała 
tam niemalz e kro lewska ucz-
ta. Jej mąz  s więtował upojony 
winem. Pełen rados ci nie zda-
wał sobie sprawy z tego co 
przed chwilą miało miejsce. 
Następnego dnia rano, gdy 
Nabal wytrzez wiał Abigail 
opowiedziała mu o tym, co 
zrobiła dzien  wczes niej. Gdy 
małz onek zdał sobie sprawę z 
tego co się wydarzyło, zamar-
ło w nim serce i zdrętwiał jak 
kamien . A po dziesięciu 
dniach dotknął Pan Nabala i 

ten umarł. 

Tego dnia do niewoli trafiły 
takz e dwie z ony Dawida: Abi-
gail i Achinoam. O czym mo-
gły mys lec  będąc porwane 
przez Amalekito w? Mogły 
czuc  lęk, strach, przeraz enie, 
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ale i mogły miec  nadzieję, ze 
ich mąz  przyjedzie, aby je oca-
lic . 

Towarzysze Dawida, kto rych 
z ony i dzieci porwano byli tak 
rozgoryczeni, z e chcieli Dawi-
da ukamienowac . Dawid poło-
z ył swoją ufnos c  w Bogu. Za-
miast się poddac  wezwał ka-
płana i pytał Boga o radę. 
Przyszły kro l nie działał po-
chopnie i pod wpływem emo-
cji, lecz podszedł do całej sy-
tuacji z pokorą i modlitwą. 
Posłuszny Boz ej woli, zebrał 
wojowniko w i pus cił się w po-
gon  za Amalekitami. Dawid 
uratował wszystkich porwa-
nych, a takz e obydwie swoje 
z ony. Abigail mogła znowu 
poczuc  się bezpiecznie u boku 
swojego męz a. 

Kolejnym miejscem, w kto rym 
czytamy o Abigail, jest 2 Śm 
2,1-4. Fragment ten opisuje 
dzien  koronacji Dawida na 
kro la Judy. Z ycie byłej z ony 
Nabala całkowicie się odmie-
niło, z z ony bogatego głupca 
na z onę mądrego, ufającego 
Bogu kro la. 

Czego możemy nauczyć się 
od Abigail? 

Nie moz na byc  uległym czło-
wiekowi, kto ry czyni zło, nie-
zalez nie czy jest to nasz 
wspo łmałz onek czy inny prze-
łoz ony. Warto jest robic  to, co 
jest słuszne i dobre. 

Błogosławien stwo jakie spły-
wa na wierzącego męz a staje 
się udziałem jego z ony. 
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Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015 
XVI edycja pod hasłem Głodni Miłosierdzia 

 
„Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec. (…)  

Dawajcie, a będzie wam dane. (…)Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.” 
Ew. Łukasza 6, 36.38  

 

Drodzy Siostry i Bracia, 
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła 
Rzymskokatolickiego, Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS i Diakonią Ko-
ścioła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po raz szesnasty organizują wspól-
ną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  
Tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom odbywa się pod hasłem „Głodni 
miłosierdzia”, które w pełni wpisuje się w przesłanie i misję diakonii. Głód miło-
sierdzia to głód szczególnego rodzaju: to potrzeba miłości, mądrego i aktywnego 
współczucia, które przejawia się w konkretnej pomocy i działaniu. Bez miłosier-
dzia skierowanego w stronę naszego bliźniego, nasza wiara jest niepełna – może 
być w niej wiele słów i najlepszych nawet przekonań, które jednak – niepoparte 
działaniem i krokiem w stronę drugiego człowieka – wydają się puste.  
Podczas akcji, która rozpocznie się 29 listopada 2015 roku, w 1. Niedzielę Adwen-
tu, rozprowadzane będą świece wigilijne. Nabywając świece wigilijną wspieramy 
projekty Diakonii na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej – nasze 
konkretne działanie miłosierdzia. Pozyskane w ten sposób środki będą przezna-
czone na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, na zakup podręczników i 
przyborów szkolnych; na rehabilitację i leczenie dzieci.  
 

Dziękujemy za każde wsparcie wspólnego dzieła miłosierdzia. 
 
 
 
             Wanda Falk       Biskup Ryszard Bogusz 
Dyrektor generalna Diakonii           Prezes Diakonii  
 
 

Akcja trwa od 1. Niedzieli Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. 
Świece są do nabycia w każdej parafii ewangelickiej na terenie całego kraju. 

Diakonia 
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Finał Sekretnej 
Misji Kobiet 

 
15 listopada Sekretna 

Misja Kobiet została zakoń-
czona – panie w Pobe Mengao 
(w Burkina Faso w Afryce Za-
chodniej) otrzymały zebraną 
w Polsce bieliznę. Do Polski 
dotarły zdjęcia, a także słowa 
Mamouny Ganame – z kobie-
cego stowarzyszenia „Dofre 
Hansi”: „Wszystkie kobiety 
ogromnie się cieszą z tego, co 
dla nas zrobiliście. Dzisiaj 
bardzo się cieszyliśmy rozda-
jąc bieliznę. Starczyło dla 
wszystkich”. 
 

Śekretna Misja Kobiet 
została zorganizowana w odpo-
wiedzi na pros bę mieszkanek 
Burkina Faso, aby pomo c im 
zdobyc  bieliznę. W ciągu trzech 
miesięcy w Polsce na apel Cen-
trum Misji i Ewangelizacji 
(jednostki Kos cioła Ewangelic-
ko-Augsburskiego w RP) zebra-
no 4224 pary majtek, 1898 biu-

stonoszy, 368 podkoszulek. W 
akcję zaangaz owały się lokalne 
koordynatorki w 25 miastach, 
między innymi w Śłupsku. Do 
Afryki wysłano w sumie 260 
kilogramo w bielizny dla pan  w 
ro z nym wieku począwszy od 
nastolatek. 
  Jedną z oso b odpowiedzialnych 
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za rozdawanie bielizny na 
miejscu była Mamouna Ga-
name z kobiecego stowarzy-
szenia „Dofre Hansi”. W języ-
ku moore nazwa stowarzy-
szenia oznacza „Niech Bo g 
pomoz e”. To włas nie wiado-
mos c  o tym, z e kobiety w 
Burkina Faso, pomimo bar-
dzo trudnej sytuacji społecz-
nej i materialnej potrafią 
zjednoczyc  się i wzajemnie 
wspierac , sprowokowała 
powstanie Śekretnej Misji 
Kobiet oraz tak duz y odzew 
społeczny na apel z Afryki. 

  Bieliznę otrzymały wszystkie 
mieszkanki Pobe Mengao nie-
zalez nie od wyznania, a więc z 
dwo ch kos cioło w protestanc-
kich, z kos cioła katolickiego 
oraz muzułmanki i animistki.  

  - Po akcji chrzes cijanki w Po-
be Mango mo wią, z e dzięki 
temu mogą teraz głosic  ewan-
gelię osobom dotychczas nie-
zainteresowanym. Efekt 
zbio rki w Polsce jest przeko-
nującym s wiadectwem wiary 
– podsumowuje Lidia Żur, 
koordynatorka projektu 
„Pomoc dla Afryki” w Cen-
trum Misji i Ewangelizacji. 

  Przed CME stoi kolejne zada-

nie, kto re moz e odmienic  z y-
cie wszystkich mieszkan co w 
Pobe Mangao. Nowym celem 
jest odbudowa zniszczonej 
tamy wodnej. 

  Pobe Mengao to wioska 
(4 700 mieszkan co w) w po ł-
nocnej – subsaharyjskiej czę-
s ci Burkina Faso. Osiem lat 
temu apel o pomoc dotarł 
stamtąd do Dzięgielowa po-
przez doktora Lucjana Bucha-
lika, afrykanistę i badacza 
prowadzącego badania m.in. 
w rejonie Pobe Mengao. CME 
pomogło m.in. w budowie 
studni i szkoły, zaopatrzeniu 
mieszkan co w w z ywnos c , leki, 
artykuły pierwszej pomocy, 
ale takz e Biblie czy artykuły 
szkolne. 
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Synod Diecezjalny 

W Poznaniu 31 października 

odbyła się jesienna sesja syno-

du Diecezji Pomorsko-

Wielkopolskiej.  Obrady roz-

poczęły się centralnym, diece-

zjalnym nabożeństwem refor-

macyjnym, podczas którego 

kazanie wygłosił biskup diece-

zji ks. prof. Marcin Hintz.  Te-

matyka Synodu skupiona była 

wokół tematu - Reformacja 

dzisiaj, a uczestnikom  (nie 

tylko synodałom) zapropono-

wana została praca w grupach 

dyskusyjnych, w których po-

ruszono takie tematy jak: sek-

sualność, uchodźcy, liberalizm. 

Dr. Małgorzata Grzywacz 

przedstawiła referat nt. kobiet 

reformacji.  

 

Wykłady  w Muzeum 

W ramach ekspozycji wystawy 

Sola Scriptura malarstwo i gra-

fika u pomorskich  protestan-

tów w Muzeum Pomorza Środ-

kowego odbył się cykl wykła-

dów związanych tematycznie z 

Reformacją i sztuką. Mogliśmy 

uczestniczyć w kolejne środy w 

następujących prelekcjach : Po-

czątki Reformacji i jej wpływ na 

sztukę (4.11) Protestanckie 

Pomorze na ideowej mapie  

Europy (18.11) dr. Marzeny 

Głodek, M. Luter i muzyka doby 

Reformacji Piotra Macalaka 

(2.12) i Zabytki Pomorza  Kata-

rzyny Bartoszewicz (2.12).  W 

każdym spotkaniu wzięło 

udział po kilkanaście osób.  

Prezent pod Choinkę 2015 

Po raz 15 Centrum Misji i 

Ewangelizacji zorganizowało 

akcję pomocową dla dzieci na 

Ukrainie, Białorusi i w Rumu-

nii. Również nasza parafia 

przyłączyła się do tej akcji. Po 

raz siódmy, za pośrednictwem 

naszej Parafii, do akcji przyłą-

czyła się Szkoła Podstawowa 

Słupskiego Stowarzyszenia 

Oświatowego, której ucznio-

wie przygotowali 97 paczek. 

Po raz pierwszy do akcji przy-

stąpiły szkoły Zespołu Szkół 
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Samorządowych w Kobylnicy, 

których uczniowie zebrali 119 

prezentów. W obydwu szko-

łach odbyły się apele kończące 

akcję - w STO 9.11, w Kobylni-

cy 10.11. W Szkole w Kobylni-

cy akcji towarzyszył konkurs 

na kartkę świąteczną i życze-

nia w j. niemieckim lub angiel-

skim. Klasa naszej parafianki 

Małgorzaty Paczesnej-

Przybyło wykonała najwięk-

szą liczbę paczek i w nagrodę 

pojedzie na ufundowaną 

przez Szkołę wycieczkę. Łącz-

nie w Słupsku zebraliśmy 230 

paczek (w tym 6 wirtualnych) 

Telewizja Słupsk wyemitowa-

ła materiał informacyjny o 

akcji.  

Nabożeństwo w Dublinie  

Od stycznia 2015 roku pro-

boszcz  naszej Parafii został 

mianowany duszpasterzem 

ewangelików mieszkających 

w Irlandii. W ramach swoich 

obowiązków 14 listopada 

przebywał w Dublinie, gdzie 

prowadził nabożeństwo.  
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 O tym, co za nami 

Koncert Chóru AP  

W ramach projektu 

„Muzyczne wieczory w ko-

ściele ewangelickim” 17.11. 

godz. 1930  odbył się trzeci 

koncert w tym cyklu. Tym 

razem usłyszeliśmy chór 

akademicki Akademii Po-

morskiej w Słupsku pod 

dyr. dra Tadeusza Formeli. 

Na organach grał prof. Ma-

ciej Babnis, a utwory solo-

we wykonała sopranistka 

Katarzyna Chacińska. Kon-

cert zgromadził ok. 80 słu-

chaczy. Cykl koncertów 

mógł się odbyć dzięki dofi-

nansowaniu Urzędu Miasta 

Słupsk.  Dziękujemy w 

szczególności Panu Macie-

jowi 

Babnisowi 

z Instytutu 

Muzyki 

Akademii 

Pomor-

skiej za 

inicjatywę 

i współ-

pracę.  

Sola Scriptura  

10 listopada odbył się etap 

parafialny Ogólnopolskiego 

konkursu biblijnego Sola 

Scriptura. Do konkursu 

przygotowało się 6 osób, 

wszystkie zakwalifikowały 

się do etapu diecezjalnego. 

Ze szkoły podstawowej Mi-

lena Sieklicka z grupy po-

nadgimnazjalnej: Przemy-

sław Krupa, Aleksandra 

Łojewska, Adam Parol, Kin-

ga Rosiak i Dorota Sieklic-

ka. Etap diecezjalny odbę-

dzie się w Bydgoszczy 9.01 

o godz 1000. Gratulujemy i 

życzymy powodzenia i bło-

gosławieństwa w kolejnym 

etapie konkursu.  
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 O tym, co za nami 

Parafialne spotkania         

adwentowe 

Tradycyjne adwentówki odby-

wają się co roku w naszej para-

fii we wszystkich punktach  

(filiałach) czyli w Słupsku, Lę-

borku,  i Gardnie Wielkiej. W 

tym roku czas adwentu trady-

cyjną adwentówką rozpoczęli-

śmy w pierwszą niedzielę Ad-

wentu 29 listopada. Po rodzin-

nym nabożeństwie spotkaliśmy 

się tradycyjnie w Sali Mniejszo-

ści Niemieckiej. Ks. proboszcz 

opowiedział zebranym o ewan-

gelickich zwyczajach adwento-

wych. Przypomniał historię 

wieńca adwentowego, gwiazdy 

adwentowej z Herrnhut, kalen-

darza adwentowego, oraz bo-

żonarodzeniowej stajenki. Ko-

lejna adwentówka odbyła się w 

Gardnie Wielkiej 6 grudnia, 

gdzie przy wspólnym 

stole spotkali się pa-

rafianie z Gardny i 

Główczyc. Adwentów-

ki zostały wsparte 

finansowo przez 

Pommernkonvent.  

Adwentówki w Słupsku i Gardnie 

Wielkiej, Lena Rach gra kolędę na 

flecie podczas spotkania adwento-

wego.  
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 O tym, co za nami 

Wizyta diakonów                

z Niemiec.  

1. grudnia po raz dziesiąty 

odwiedzili nas nasi partne-

rzy z Schwestern und Brue-

derschaft z Nie-

miec. Już dziesiąty 

rok z rzędu nasi 

przyjaciele z Nie-

miec organizują 

akcję paczkową dla 

dzieci z naszej Pa-

rafii. Tym razem 

przywieźli 31 adresowa-

nych do naszych dzieci pa-

czek - prezentów na Boże 

Narodzenie. Tradycją stało 

się także spotkanie przy sto-

łach zastawionych przynie-

sionymi przez uczestników  

spotkania potrawami. W 

tym roku szczególną rado-

ścią była dla naszych gości  

obecność wielu dzieci, które 

są adresatami akcji. W tym 

roku odwiedzili nas trady-

cyjnie Gabriele i Werner 

Schroeer i Thomas Corbach. 

Dziękujemy wszystkim za 

zaangażowanie.  
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 O tym, co za nami 

Nowy samochód  

Zapowiedzi o zakupie nowe-
go samochodu spełniły się na 
początku grudnia. Dziewię-
cioletniego busa zamienili-
śmy na nowego siedmiooso-
bowego Volkswagena Caddy 
maxi. Projekt mógł dojść do 
skutku dzięki finansowemu 
wsparciu Konwentu Pomor-

skiego (Pommernkonvent), 
Gustav Adolf Werk w 
Niemczech, Pommer-
scher Kirchenkreis 
(Nordkirche). Wszyst-
kim ofiarodawcom 
dziękujemy!  

 

Kiermasz  

Od drugiej niedzieli 
adwentu do świąt Bo-
żego Narodzenia w 

kościele można zakupić ozdo-
by choinkowe i dekoracje 
świąteczne przygotowane i 
ofiarowane przez naszych 
parafian. Podobny kiermasz 
odbył się w ratuszu w dniu 9 
grudnia, gdzie swoje stoisko 
ze świątecznymi dekoracjami 
zorganizował klub KAWON, 
który w tym roku prowadzo-

ny był przez na-
szą Parafię we 
współpracy  z 
Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy 
Rodzinie ze 
środków PFRON. 
Część dekoracji 
świątecznych 
przygotowanych 
przez uczestni-
ków klubu moż-

na zakupić także na naszym 
stoisku.   

stary nowy 
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ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA 

SKŁADKI KOŚCIELNEJ 
 

Składkę można opłacać po nabożeństwach 
lub przelewać na konto parafialne:  
Słupsk 14 1500 1692 1216 9004 6889 0000 
z dopiskiem darowizna - składka kościelna. 
Składkę można opłacać w formie zlecenia stałego w 
banku także miesięcznie.  
Zalecamy taką formę płatności.  
Dla innych darowizn obowiązują te same konta. 
Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego dotyczący 
zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przypominamy, że 
pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkol-
wiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, któ-
re znajdują się na liście parafialnej, czyli są członkami parafii pod 
względem formalnym, na co składa się również opłacenie składki.  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej - ZASADY OGÓLNE 
 

§ 7 
 

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 
lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te 
powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić 
od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone 
grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też 
rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale 
dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego 
zwolnienia. 

Ogłoszenia 
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 Ogłoszenia 

NASI SOLENIZANCI 

Niechaj każdy Wasz nowy dzień  

przepełnia Boża radość,  

Boży pokój i Jego błogosławieństwo! 

1 grudnia Maciej Dębowski Strzelino 

3 grudnia Zygmunt Gawin Potęgowo 

7 grudnia Krystyna Dąbrowska Machowino 

8 grudnia Anna Kozłowska Słupsk 

10 grudnia   
Horst Biel Domaradz 

Dorota Sieklicka Słupsk 

11 grudnia Iwona Markwart Słupsk 

14 grudnia  
Renata Rosiak Słupsk 

Jennifer Stefańska Słupsk 

17 grudnia Krystyna Choitz Damnica 

19 grudnia Halina Litorowicz Słupsk 

23 grudnia Aleksandra Sopolińska Siemianice 

24 grudnia Weronika Maciejewska Słupsk 

27 grudnia Marcelina Dębowska Strzelino 

Agnieszka Rach-

Tomaszewska 

Dębnica Kasz. 

31 grudnia  

Nadia Syrek Słupsk 



PLAN NABOŻEŃSTW 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/  

GŁÓWCZYCE 

6.12 
2. Niedziela 

9.30 10.30  12.30 

13.12 
3. Niedziela 

 10.30 13.30  

20.12 
4. Niedziela 

Adwentu 
 10.30   

24.12 
Wigilia 

9.30 16.30  Gwiazdka 
dla dzieci   

25.12 
Boże  

Narodzenie 
 10.30 8.30  

27.12 
1. Niedz. po Nar. 

Pańskim 
 10.30   

1.01.2016 
Nowy Rok 

 16.30   

3.01.2016 
2. Niedz. po Nar. 

Pańskim 
9.30  10.30   12.30 

10.01.2016 
1. Niedz. po 

Epifanii 
 10.30 8.30  

Herbatka Parafialna Komunia Święta Szkółka Niedzielna 

PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC  

DATA GODZ. WYDARZENIE MIEJSCE 

15.12 17.00 Próba przedstawienia  Traugutta 16 

18.12 17.50  Rada Parafialna Traugutta 16 

19.12 16.00 Spotkanie sobotnie Traugutta 16 

06.01 11.00 Konsekracja bpa. A. Korczago Cieszyn 

09.01 10.00 Sola Scriptura - etap diecezjalny Bydgoszcz 


