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O to modlę się, aby miłość wa-
sza coraz bardziej obfitowała w 
poznanie i wszelkie doznanie.  
Flp 1,9 
 
Drodzy w Chrystusie! 

 Nadeszło lato, przynajmniej 
tak mo wią w telewizji, a z latem 
wakacje, urlopy i wypoczynek.  To 
zawsze bardzo wyczekiwany czas, 
bo po cięz kiej całorocznej pracy w 
kon cu moz na odpocząc .                                             
Ludzie zaczynają się przemiesz-
czac  z go r nad morze, znad morza 
w go ry, bo chcą zmienic  klimat i 
otoczenie, odciąc  się od codzien-
nos ci, miec  więcej czasu dla siebie 
i bliskich.  W kon cu Pan Bo g tez  
odpoczywał po szes ciu dniach 
pracy.  

Ż yczę kaz demu z Was odpo-
czynku i  regeneracji sił, choc  
wiem, z e od wielu spraw, kto re 

nieraz spędzają nam sen z po-
wiek, nie moz na uciec nawet na 
urlopie.  Ż yczę refleksji nad z y-
ciem i przez ywaniem relacji z Bo-
giem zaro wno tej w społecznos ci 
Kos cioła i naszej Parafii, jak ro w-
niez , a moz e przede wszystkim, 
tej osobistej, codziennej wszędzie 
gdzie się znajdziecie. Pamiętajmy 
o sobie w modlitwie, jak pisze o 
tym apostoł Paweł w Lis cie do 
Filipian. Pamiętajmy o poszuki-
waniu społecznos ci z ludz mi wie-
rzącymi i z Bogiem w miejscach 
naszego letniego wypoczynku i 
składajmy dobre  s wiadectwo wo-
bec wszystkich, bo byc  moz e to 
włas nie Ciebie Bo g postawi na 
drodze człowieka poszukującego, 
zagubionego lub potrzebującego 
pomocy. Niech Was Pan Bo g 
strzez e i prowadzi, niech błogo-
sławi Waszą pracę i wypoczynek! 

Amen. 

Ż modlitwą  

Wasz Duszpasterz  

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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J 1,35-42  
rozwaz anie radio Katowice 
16.07.2017 r. 

Nazajutrz znowu stał Jan z 
dwoma uczniami swoimi i uj-
rzawszy Jezusa przechodzące-
go, rzekł: Oto Baranek Boży. A 
owi dwaj uczniowie, usłyszaw-
szy jego słowa, poszli za Jezu-
sem. A gdy Jezus się odwrócił i 
ujrzał, że idą za nim, rzekł do 
nich: Czego szukacie? A oni od-
powiedzieli mu: Rabbi! (to zna-
czy: Nauczycielu) gdzie miesz-
kasz? Rzekł im: Pójdźcie, a zo-
baczycie! Poszli więc i zobaczy-
li, gdzie mieszka, i pozostali u 
niego w tym dniu; a było to 
około dziesiątej godzi-
ny. Andrzej, brat Szymona Pio-
tra, był jednym z tych dwóch, 
którzy to słyszeli od Jana i po-
szli za nim. Ten spotkał naj-
pierw Szymona, brata swego, i 
rzekł do niego: Znaleźliśmy 
Mesjasza (to znaczy: Chrystu-

sa). I przyprowadził go do Jezu-
sa. Jezus, spojrzawszy na niego, 
rzekł: Ty jesteś Szymon, syn 
Jana; ty będziesz nazwany Ke-
fas (to znaczy: Piotr). 

 

 Od początku naszego z ycia 
zapisane mamy w sobie pragnie-
nie Boga. I tego Boga s wiadomie 
lub mniej s wiadomie poszukuje-
my. Często te nasze poszukiwania 
kon czą się szczęs liwie, bywa jed-
nak i tak, z e dajemy się zwies c  i 
mys limy, z e znalez lis my cel i sens 
naszego z ycia lub dajemy się 
oszukac  i przestajemy szukac … 
W dzisiejszym teks cie widzimy 
niesamowitą sytuację, uczniowie 
Jana spotykają Jezusa… Ich cieka-
wos c  doprowadza do tego, z e do-
s wiadczają jeszcze więcej, gosz-
czą u Jezusa w domu… Ich poszu-
kiwania kon czą się tym, z e spoty-
kają juz  nie tylko nauczyciela, ale 
rozpoznają w Jezusie Mesjasza, 
Chrystusa. Ot taka prosta histo-

Rozważanie 

POSZUKIWANIA  

Ks.  Andrzej Wójcik 
proboszcz parafii w Gliwicach  

i Pyskowicach 
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ria, takie jedno spotkanie, jednak 
spotkanie, kto re rozpoczęło w 
z yciu tych ludzi rewolucję, du-
chowy i nie tylko przewro t. Od 
tej pory idą za Mesjaszem, otrzy-
mują nowe imiona, nową toz sa-
mos c , w zasadzie decydują się na 
nowy początek, taki trochę start 
w nieznane, ale ufają, czują, z e 
ten Baranek Boz y to ktos , na ko-
go czekali, ktos , kto nada cel i 
sens ich z yciu. Wielu ludzi pos ro d 
nas pamięta to pierwsze spotka-
nie z Jezusem. Kaz dy z nas prze-
z ył, przez ywał je inaczej. Jedni 
byc  moz e dos wiadczyli go pod-
czas jakiegos  naboz en stwa, inni 
byc  moz e na jakims  tygodniu 
ewangelizacyjnym, rekolekcjach, 
a moz e po prostu w zaciszu swo-
jego domu. Moz e w ciszy, a moz e 
podczas jakiejs  z yciowej burzy. 
Przypuszczam, z e to pierwsze 
spotkanie uczniowie bardzo do-
brze sobie zapamiętali i ci, kto rzy 
spotkali się z osobą Jezusa, ro w-
niez  mają je w pamięci, bo prze-
ciez  wielka to rzecz spotkac  Żba-
wiciela i zmienic  swoje z ycie, od-
nalez c  sens i cel, rozpocząc  z ycie 
w nadziei na wiecznos c , na niebo. 
Bywa jednak i tak, z e smagani 
ro z nymi dos wiadczeniami, bądz  
paradoksalnie otoczeni komfor-
tem zapominamy o Jezusie, o 
tym, kto rego kiedys  spotkalis my 
na naszej drodze… Dzisiejszego 
poranka po pierwsze warto za-
dac  sobie pytanie, na jakim etapie 
swojej drogi duchowej jestes . Ża-

czynasz szukac , znalazłes , czy 
moz e zgubiłes  tego nadającego 
sens z yciu Chrystusa…  
I po drugie, jes li szukasz, to szu-
kaj u z ro dła, idz  tam, gdzie są Ci, 
kto rzy znalez li Mesjasza, szukaj 
go w Słowie Boz ym i modlitwie, i 
nie bo j się pytac , poszukiwac . A 
jes li znalazłes , to pomo z  odnajdy-
wac  go tym, kto rzy szukają, skła-
daj dobre s wiadectwo wiary i 
wreszcie, jes li jestes  tym, kto zgu-
bił Chrystusa, to nie wstydz  się 
wro cic , byc  moz e ponownie do 
tej chwili i miejsca, gdzie go spo-
tkałes , On cię nie odrzuci, ale 
ucieszy się z Twojego powrotu i 
nada ci z powrotem godnos c , 
sens i cel. 

W Ewangelii Łukasza 15,7 
znajdujemy taką zachętę – Jezus 
mówi: Powiadam wam: Większa 
będzie radość w niebie z jednego 
grzesznika, który się upamięta, niż 
z dziewięćdziesięciu dziewięciu 
sprawiedliwych, którzy nie potrze-
bują upamiętania. 

Być może podczas którejś aktyw-
ności związanej z wielkim Jubileu-
szem 500 lat reformacji spotkasz 
Chrystusa, spotkasz swojego Me-
sjasza lub wrócisz z powrotem na 
duchową drogę życia! Tego Ci ży-
czę! 

Błogosławionej niedzieli! 

Amen. 

Rozważanie 
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 Humor z befką 

H
u
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Pewien ksiądz dla urozmaicenia swoich kazan  chętnie wplatał 
w nie drobne z arty i humoreski. Jeden z parafian z ciekawos ci 
pyta duchownego, skąd one wszystkie pochodzą. Na to ksiądz 
odpowiada: „Wszystkie są moje.” W odpowiedzi słyszy: „To w 
takim razie musi ksiądz byc  o wiele starszy niz  na to wygląda.” 
  
 
Podczas pikniku pastor w rozmowie z parafianką pyta, jak jej 
się podobało kazanie. Na to zagadnięta kobieta odpowiada: 
„Kazanie było dobre, tylko zakon czenie było trochę spo z nione.” 
  
 
Na lekcji religii, kto rej tematem były niebezpieczen stwa zwią-
zane z piciem alkoholu, katecheta wyjas nia, z e zwierzęta same 
z siebie nie piją alkoholu, co moz e byc  dobrym przykładem dla 
ludzi. „Jes li spragnionemu osłu dasz wiadro wody i wiadro al-
koholu, to jak mys lisz Krzysiu, co zacznie pic  osioł?” „Wodę.” - 
odpowiada zapytany Krzysztof. „Masz zupełną rację Krzysiu, a 
dlaczego?” „Bo jest osłem!” - krzyczy Jas  z ostatniej ławki. 
  
 
Filip nie potrafi wysiedziec  spokojnie nawet kilku minut na 
lekcji religii - bez przerwy przebiera rękami i nogami. Żdener-
wowany katecheta pyta: „Co z ciebie kiedys  wyros nie? Kim 
chcesz byc  w przyszłos ci?” Filip na to, z e chce zostac  kierowcą 
rajdowym. „Dzięki Bogu!” - odpowiada kateche-
ta.  „Przynajmniej wtedy będziesz przypięty pasami!” 
  
 
Andrzej jest zupełnym ignorantem na lekcji religii. Pewnego 
razu katecheta nie wytrzymuje i mo wi: „Andrzej, po jdz  szybko 
do apteki i kup za trzy grosze rozumu!” „Dobrze, proszę Pana, a 
czy jeszcze cos  Pan potrzebuje?” 
 
 

Miłych, bezpiecznych i wesołych wakacji! 

o
p

raco
w

ał: xw
f 
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 Kącik dla dzieci 

Wszystkim dzieciom małym i du-
z ym z yczymy udanych, bezpiecz-
nych, błogosławionych, spędzo-
nych z Bogiem wakacji! 

  

Polecamy Wam ro wniez  aplikację 
Biblia dla Dzieci. Żnajdziecie w 
niej pięknie zilustrowane historie 
biblijne i ro z ne quizy. Do zeska-
nowanie QR Code dla Androida i 
AppStore. 

Natomiast w TVP ABC moz ecie 
obejrzec  Księgę Ksiąg - niezapo-

mniane historie biblijne w odcin-
kach. "Gło wni bohaterowie Ola, 
Krzys  i robot Gizmo przeniosą się 
w czasie, aby przez yc  i odkryc  
prawdziwe historie biblijne." Do-
kładne informacje i linki do 
miejsc, gdzie jeszcze moz na oglą-
dac  ten animowany serial znaj-
dziecie na stronie: 
www.ksiegaksiag.com. W ten 
sposo b czas spędzony na telefo-
nie, tablecie czy przed telewizo-
rem będzie naprawdę wartos cio-
wy! 

http://www.ksiegaksiag.com/
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 Kącik dla dzieci 
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 Poezja 

Piórem... 

Często padam przed Tobą, Panie na kolana 
I modlę się... 
O dzisiaj, o jutro 
O moje decyzje 
O kaz dy drobiazg, kto ry ma zaistniec  
  
Chcę, bys  Ojcze – był waz ny w moim z yciu 
Chcę, bys  mi pomagał w kroczeniu przez nie 
Chcę nie cierpiec  głodu, chłodu 
Braku czegokolwiek, co niezbędne 
  
Chcę miec  co robic  
Chcę miec  dokąd po js c  
Chcę byc  blisko Ciebie 
Czy to złe? 
Nie. 
  
Proszę, a Ty odpowiadasz 
Proszę, a Ty dajesz mi to, co najlepsze 
Ale często tylko proszę 
W moim potoku sło w często brakuje dziękczynienia 
  
Dzis  chcę za to przeprosic  
Przeprosic  za moją pychę 
I za to, z e ciągle mys lę 
Ż e to wszystko po prostu mi się nalez y 
  
Chcę Ci tez , Ojcze podziękowac  
Ża wszystko, co mi dajesz 
Kim mnie obdarzasz 
Ale nade wszystko dziękuję Ci za to 
Kim jestes  w moim z yciu.                        

Justyna Minkina 
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Jeśli tedy służba śmierci wyryta 
literami na tablicach kamien-
nych taką miała chwałę, że sy-
nowie izraelscy nie mogli pa-
trzeć na oblicze Mojżesza z po-
wodu przemijającej wszak ja-
sności oblicza jego, czy nie da-
leko więcej chwały mieć będzie 
służba ducha? Jeśli bowiem 
służba potępienia ma chwałę, 
daleko więcej obfituje w chwa-
łę służba sprawiedliwości. Al-
bowiem to, co niegdyś miało 
chwałę, teraz nie ma chwały z 
powodu chwały, która tamtą 
przewyższa. Jeśli bowiem 
chwałę miało to, co przemija, 
daleko więcej jaśnieje w chwale 
to, co trwa. Mając więc taką na-
dzieję, bardzo śmiało sobie po-
czynamy, a nie jak Mojżesz, któ-
ry kładł zasłonę na oblicze swo-
je, aby synowie izraelscy nie 
patrzyli na koniec tego, co mia-
ło ustać. Lecz umysły ich otę-
piały. Albowiem aż do dnia dzi-
siejszego przy czytaniu starego 
przymierza ta sama zasłona 

pozostaje nie odsłonięta, gdyż 
w Chrystusie zostaje ona usu-
nięta. Tak jest aż po dzień dzi-
siejszy, ilekroć czyta się Mojże-
sza, zasłona leży na ich sercu; 
lecz gdy się oni do Pana nawró-
cą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan 
jest Duchem; gdzie zaś Duch 
Pański, tam wolność. My wszy-
scy tedy, z odsłoniętym obli-
czem, oglądając jak w zwiercia-
dle chwałę Pana, zostajemy 
przemienieni w ten sam obraz, 
z chwały w chwałę, jak to spra-
wia Pan, który jest Duchem . 

2 Kor 3,7-12 

W uwagach Apostoła Pawła na 
temat Izraela historycznego nie-
wątpliwie Drugi List do Koryntian 
zajmuje miejsce szczego lne. Oczy-
wis cie więcej będziemy mogli po-
wiedziec  na ten temat, analizując 
List do Galacjan, gdzie bardzo wy-
raz nie jest powiedziane, z e syna-
mi Abrahama są ci, kto rzy są z 
wiary, a błogosławien stwo Abra-
hama przechodzi w Chrystusie 

   Od Genesis do Apokalipsy: 
Listy do Koryntian 

cz. 36 

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 
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 Od Genesis do Apokalipsy 

Jezusie na pogan, kto rzy otrzy-
mują obiecanego Ducha przez 
wiarę. Wszyscy są synami Boz y-
mi przez wiarę w Chrystusa Jezu-
sa, a przez chrzest stają się czyms  
jednym w Chrystusie Jezusie. Na-
lez ąc do Chrystusa, jestes my 
dziedzicami, zgodnie z obietnicą. 
Od Żakonu uwolnił nas Chrystus; 
Żakon był bowiem przewodni-
kiem narodu wybranego az  do 
Chrystusa, natomiast z chwilą 
przyjs cia Chrystusa przewodnik 
stał się zbędny i podleganie mu 
jest bezuz yteczne. Tak napisano 
w rozdziale trzecim Listu do Ga-
lacjan. W tym samym Lis cie do 
Galacjan znajdziemy jeszcze jed-
no waz ne stwierdzenie, mianowi-
cie wskazanie, z e Ż ydzi, kto rzy 
nie przyjęli Ewangelii Chrystuso-
wej, zostali wykluczeni z dzie-
dzictwa, podobnie jak i judaizan-
ci, domagający się zachowania 
przepiso w Starego Prawa oraz ci, 
kto rzy tym naciskom ulegają. 

Wskazując na wyz szos c  Nowego 
Przymierza nad Starym – temat 
ten pojawi się zresztą i w innych 
księgach Nowego Testamentu – 
Apostoł Paweł sięga do zapowie-
dzi proroczych i nawiązuje do 
proroczych sło w Jeremiasza o 
wypisaniu nowego prawa w no-
wym przymierzu na sercach 
ludzkich: „Złożę mój zakon w ich 
wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. 
Ja będę ich Bogiem, a oni będą 
moim ludem” (Jr 31,33). Teraz, w 

nowej rzeczywistości, następuje 
wypełnienie proroctwa Ezechiela: 
„Wtedy Ja dam im nowe serce i 
nowego ducha włożę do ich wnę-
trza; usunę z ich ciała serce ka-
mienne i dam im serce mięsi-
ste…” (11,19); „I dam wam serce 
nowe, i ducha nowego dam do wa-
szego wnętrza, i usunę z waszego 
ciała serce kamienne, a dam wam 
serce mięsiste” (36:26). To ciele-
sne serce będzie mogło przyjąć 
Ducha Bożego. Tak więc chrześci-
janie stają się dowodem spełnienia 
się zapowiedzi proroczych, będąc 
jednocześnie znakiem potwierdza-
jącym autentyczność misji apo-
stolskiej. 

Judaizanci oskarz ali Pawła o po-
mijanie prawa Mojz eszowego w 
nauczaniu wierzących, tym-
czasem – co dowodzi Apostoł – 
jego zadaniem, jak i zadaniem 
innych Apostoło w, będących słu-
gami Nowego Przymierza, jest 
pos redniczenie w udzielaniu Du-
cha, a nie głoszenie litery, a więc 
Prawa, kto re bez Ducha zabija, i 
to na całą wiecznos c . 

Jan Stępien  w swym waz nym 
dziele pos więconym teologii Apo-
stoła Pawła wskazuje, z e Paweł 
wyjas nia tę sprawę w omawia-
nym dzis  przez nas fragmencie, 
interpretując alegorycznie opis z 
księgi Exodus, Księgi Wyjs cia czy-
li Drugiej Księgi Mojz eszowej, 
gdzie w rozdziale 34. jest mowa o 
zasłonie, kto rą Mojz esz nakładał 
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na twarz, gdy kon czył przemawia-
nie do syno w izraelskich, a kto rą 
zdejmował, gdy stawał przed obli-
czem Boga. Mojz esz po przekaza-
niu otrzymanego od Boga orędzia 
nakładał na twarz zasłonę, aby 
blask jego oblicza nie raził oczu 
ludu. Chciał ukryc  cudowne pro-
mieniowanie chwały. Według in-
terpretacji tego wydarzenia w 
trzecim rozdziale Drugiego Listu 
do Koryntian, przed oczami Izrae-
lito w zostało ukryte włas nie jej 
stopniowe przemijanie. „Można 
dopatrywać się tu nawet pewnego 
rodzaju ironii – pisze Stępień. – Nie 
przeciw Mojżeszowi, który by 
chciał oszukać Żydów, lecz przeciw 
tym, którzy przeceniali prawo, łą-
cząc jego chwałę z chwałą Mojże-
sza”. Słowa wiersza 13: „…
Mojżesz… kładł zasłonę na oblicze 
swoje, aby synowie izraelscy nie 
patrzyli na koniec tego, co miało 
ustać” Stępień parafrazuje: „aby 
ukryć przed oczyma synów Izraela 
zanik rzeczy przemijającej”. Zwra-
ca też uwagę, że aczkolwiek tekst 
ten odnosi się bezpośrednio do bla-
sku twarzy Mojżesza, o czym mo-
wa w wierszu siódmym, to przecież 
następne wiersze dowodzą, że Apo-
stoł posługuje się tym szczegółem 
jako symbolem, aby stwierdzić, że 
ten blask, który oglądającym to 
wydawał się trwały, a pod zasłoną 
stopniowo zanikał, wyobraża 
chwałę Prawa, które jest równie 
jak ten blask przemijająca. 

Chociaz  Apostołowie i ich wspo ł-
pracownicy jasno i zdecydowanie 
głosili Ewangelię, to przeciez  zna-
komita większos c  Ż ydo w tę 
Ewangelię odrzuciła. Apostoł Pa-
weł w swym pis mie przypomina 
zebrania synagogalne, gdzie w 
dalszym ciągu odczytuje się pisma 
starotestamentowe, nie dostrze-
gając Nowego Przymierza. Prze-
szkadza zasłona, kto ra spoczywa 
na sercach słuchaczy, podobnie 
jak zasłona, kto ra osłaniała praw-
dziwe oblicze Mojz esza przeszka-
dza w zrozumieniu prawdziwego 
znaczenia nauczania starotesta-
mentowego, z e ma ono jedynie 
charakter przejs ciowy. Dopiero 
wo wczas, gdy serca słuchaczy 
zwro cą się do Pana, zasłona zo-
stanie usunięta. Żrozumieją, z e 
pod literą kryje się duch, z e Moj-
z esz mo wił im w istocie o Chry-
stusie, i z e przepisy prawa Mojz e-
szowego straciły swoją obowiązu-
jącą moc. 

Poprzez trzy antytezy – posługi-
wanie s mierci i posługiwanie w 
Duchu, posługiwanie ku potępie-
niu i ku sprawiedliwos ci, chwała 
przejs ciowa i trwała – ukazuje 
Apostoł Paweł chwałę wyz szą i 
trwałą Nowego Przymierza. Mając 
s wiadomos c  tej chwały i wiedząc, 
z e ona nie zniknie, jako sługa No-
wego Przymierza moz e działac  
odwaz nie, przepełniony ufnos cią. 

Ten włas nie tekst stanowi punkt 
zwrotny w wypowiedziach Apo-
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stoła Pawła na temat historyczne-
go Izraela. Tu bowiem Paweł nie 
tylko stwierdza zatwardziałos c  
Ż ydo w, ale stara się tez  ją wytłu-
maczyc , wskazując z e owa zasło-
na odsłania się tylko w Chrystu-
sie. Apostoł doskonale wiedział, 
z e przyjęcie tego wszystkiego nie 
było dla Ż ydo w proste ani łatwe. 
Pojawia się jednak w tym teks cie 
niezmiernie waz na i istotna mys l 
o przyszłym nawro ceniu całego 
Izraela; mys l, kto ra znajdzie swe 
rozwinięcie w jedenastym roz-
dziale Listu do Rzymian. 

„Dlatego, mając tę służbę, która 
nam została poruczona z miłosier-
dzia, nie upadamy na duchu, lecz 
wyrzekliśmy się tego, co ludzie 
wstydliwie ukrywają, i nie postępu-
jemy przebiegle ani nie fałszujemy 
Słowa Bożego, ale przez składanie 
dowodu prawdy polecamy siebie 
samych sumieniu wszystkich ludzi 
przed Bogiem. A jeśli nawet ewan-
gelia nasza jest zasłonięta, zasło-
nięta jest dla tych, którzy giną, któ-
rych bóg świata tego zaślepił umy-
sły niewierzących, aby im nie świe-
ciło światło ewangelii o chwale 
Chrystusa, który jest obrazem Bo-
ga. Albowiem nie siebie samych 
głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że 
jest Panem, o sobie zaś, żeśmy słu-
gami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, 
który rzekł: Z ciemności niech 
światłość zaświeci, rozświecił ser-
ca nasze, aby zajaśniało poznanie 
chwały Bożej, która jest na obliczu 

Chrystusowym” (2 Kor 4,1-6). 

Rozdział czwarty rozpoczyna 
dłuz szy fragment Listu, pos więco-
ny stawianym Pawłowi zarzutom. 
Wiersze, kto re teraz omawiamy, 
dotyczą sprawy głoszenia Ewan-
gelii. Apostoł Paweł mo wi tu o 
sobie, o wiernos ci otrzymanemu 
powołaniu, o zasadniczej tres ci 
przekazywanej Dobrej Nowiny, 
kto rą jest Jezus Chrystus, wresz-
cie o stosunku ludzi do Słowa Bo-
z ego. Powołanie jest wyrazem 
miłosierdzia Boz ego, zas  Apostoł 
jest wierny swemu powołaniu i 
trwa w słuz bie, przekazując 
prawdziwą i niezmienioną naukę 
Boz ą, i unikając jakichkolwiek 
niewłas ciwych interpretacji. 

Ten fragment jest waz ny nie tylko 
w sensie historyczno-
teologicznym, a więc w odniesie-
niu do osoby Pawła i lepszego po-
znania pełnionej przez niego misji 
i jej motywacji, ale zwraca tez  
uwagę na bardzo często zacho-
dzącą sytuację oporu wobec gło-
szonej Ewangelii i na argumenty 
jej przeciwniko w. Apostoł bardzo 
wyraz nie podkres la, z e podstawą 
jego działan  i urzędu, jaki spra-
wuje, jest Boz e miłosierdzie. 
S wiadomos c  powołania przez sa-
mego Boga, a nie przez jakichs  
ludzi, jest gło wnym czynnikiem, 
obdarzającym odwagą do wyko-
nywania zadan , jakz e często spo-
tykających się ze sprzeciwem ze 
strony oso b niechętnych. Nie jest 
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więc Paweł uzurpatorem, bez-
prawnie przypisującym sobie po-
zycję, jaką zajmuje. Stoi za nim 
Boz y autorytet. 

Aby dobrze realizowac  swe zada-
nia, wyzbył się wszystkiego, co 
stało w sprzecznos ci z jego powo-
łaniem, „wyrzekł się tego, co ludzie 
wstydliwie ukrywają”. W innym 
przekładzie znajdujemy słowa: 
„odrzucił skrytą nieprzystoj-
ność” (E. Dąbrowski), albo: „unika 
rzeczy, które się wstydliwie ukry-
wa” (Biblia Poznańska). Chodzi tu 
o to wszystko, co skrywa się przed 
innymi jako naganne lub niewła-
ściwe. Sens tych słów wyjaśnia ciąg 
dalszy zdania, gdzie wymienione 
jest przebiegłe postępowanie i fał-
szowanie Słowa Bożego. Mowa tu 
więc o jakże często występującej 
gotowości do uciekania się do 
wszystkich środków dla osiągnię-
cia założonego celu, nawet tych 
najbardziej niegodziwych. Jeśli zaś 
chodzi o „fałszowanie Słowa”, to 
Paweł najpewniej ma na myśli sto-
sowanie krętych i często kłamli-
wych interpretacji nie tylko nauki 
chrześcijańskiej, ale również Słowa 
Bożego Starego Testamentu, w 
czym – można powiedzieć – 
„specjalizowali się” zwłaszcza 
uczeni w Piśmie i faryzeusze, a w 
zborach chrześcijańskich naśladu-
jący ich judaizanci. 

Jest więc misja Apostoła realizo-
wana w pełnej otwartos ci i szcze-
ros ci. Jak pisze Andrzej Jasin ski: 

„Posłannictwo realizowane w Du-
chu Świętym domaga się przepo-
wiadania opartego na prawdzie, 
tzn. na głoszeniu orędzia o święto-
ści Boga, jak również o grzeszności 
człowieka. Próby zakrywania 
prawdziwego oblicza człowieka, 
podejmowane w przepowiadaniu 
fałszywych nauczycieli, doprowa-
dzają do zafałszowania Słowa Bo-
żego (4:2a), gdyż ujawnia ono cały 
stan duchowy człowieka. Apostoł 
Chrystusa nie może kierować się 
żadnym względem na osoby, nie 
może celem zdobycia sobie popu-
larności dowolnie manipulować 
treścią orędzia. Paweł piętnuje 
wszelkie podstępy, jakie w tej dzie-
dzinie pojawiają się w praktyce 
niektórych misjonarzy, ma bowiem 
świadomość, że wobec Boga trzeba 
postępować w całej prawdzie, a 
wówczas nie trzeba lękać się osądu 
sumienia ludzkiego”. 

A dla kogo zasłonięta jest Ewan-
gelia? Dla tych, kto rzy giną, bo 
pozwolili, aby ich umysłami za-
władnął „bo g s wiata tego”, czyli 
szatan, aby je zas lepił, aby odwro -
cił ich od Boz ej s wiatłos ci, od je-
dynej Prawdy, jaką jest sam Chry-
stus. 

Poselstwo, kto re przekazuje Apo-
stoł Paweł, jest jasne i oczywiste, 
przeznaczone dla wszystkich, nie 
tylko dla mądrych i uczonych. 
Bardzo wyraz nie zostało to okre-
s lone juz  w Pierwszym Lis cie do 
Koryntian, gdzie czytalis my wy-
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znanie Pawła: „Również ja, gdy 
przyszedłem do was, bracia, nie 
przyszedłem z wyniosłością mowy 
lub mądrości, głosząc wam świa-
dectwo Boże. Albowiem uznałem 
za właściwe nic innego nie umieć 
między wami, jak tylko Jezusa 
Chrystusa i to tego ukrzyżowane-
go. (…) A mowa moja i zwiastowa-
nie moje nie były głoszone w prze-
konywujących 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 2,1-2.4-5). 

Tam tez  Paweł stwierdził: „Ale 
człowiek zmysłowy nie przyjmuje 
tych rzeczy, które są z Ducha Boże-
go, bo są dlań głupstwem, i nie mo-
że ich poznać, gdyż należy je du-
chowo rozsądzać” (1 Kor 2,14). 

Ci, kto rzy nie przyjmują prawdy 
Ewangelii, są więc ludz mi zmysło-
wymi, odrzucającymi zwiastowa-
nie o Chrystusie, poniewaz  nad 
ich umysłami panuje „bo g s wiata 
tego”, szatan. Takiego okres lenia 
szatana nie znajdujemy w z adnej 
innej księdze Nowego Testamen-
tu, chociaz  niewątpliwie są pewne 
analogie do tej nazwy. W Lis cie do 
Efezjan mowa jest o „władcy, kto -
ry rządzi w powietrzu, duchu, 
kto ry teraz działa w synach opor-
nych” (Ef 2,2); Apostoł Jan w swej 
Ewangelii trzykrotnie wspomina 
„władcę tego s wiata” (12,31, 
14,30, 16,11 – tu „ksiąz ę tego 
s wiata”); Mateusz pisze o „księciu 

demono w” (9,34, 12,24), podob-
nie Marek (3,22), natomiast Łu-
kasz mo wi o „władcy demo-
no w” (11,15). 

Żas lepienie umysłu sprawia, z e 
ludzie nie dostrzegają chwały 
Chrystusa, kto ry jest obrazem Bo-
ga (w. 4). Biblis ci zwracają uwagę 
na fakt, z e jest to jeden z tych tek-
sto w Pawłowych, w kto rych Apo-
stoł zbliz a się najbardziej do Jano-
wej koncepcji Logosu. W Lis cie do 
Hebrajczyko w ta sama mys l wy-
raz ona jest podobnie, tylko od-
miennymi słowami: „Wielokrotnie 
i wieloma sposobami przemawiał 
Bóg dawnymi czasy do ojców przez 
proroków; ostatnio, u kresu tych 
dni, przemówił do nas przez Syna, 
którego ustanowił dziedzicem 
wszechrzeczy, przez którego także 
wszechświat stworzył. On, który 
jest odblaskiem chwały i odbiciem 
jego istoty, i podtrzymuje wszystko 
słowem swojej mocy, dokonawszy 
oczyszczenia z grzechów, zasiadł 
po prawicy majestatu na wysoko-
ściach…” (Hbr 1,1-3). 

William Barclay w swym popular-
nym komentarzu do Listo w do 
Koryntian przypomina, z e podsta-
wą wiary z ydowskiej było przeko-
nanie o dwo ch wiekach: wieku 
teraz niejszym i wieku przyszłym. 
Wiek teraz niejszy uwaz ali Ż ydzi 
za całkowicie zły, całkowicie pod-
legły mocy zła i dlatego w kon cu 
wieko w przeznaczony do zupeł-
nej zagłady. Dałoby się więc po-
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wiedziec , z e skoro obecny wiek 
znajduje się w mocy boga tego 
s wiata, dlatego tez  jest wrogo 
nastawiony wobec prawdziwego 
Boga. Pojęcie zła i nieprzyjaz nie 
usposobionych mocy jest nie tyle 
pojęciem teologicznym, ile raczej 
faktem wynikającym z osobistych 
prze-z yc . Chociaz  teologicznie czy 
filozoficznie pojęcie złej mocy 
jest trudne do uzmysłowienia, to 
przeciez  jest ono bardzo dobrze 
rozumiane dos wiadczalnie. Ci, 
kto rzy nie mogą uwierzyc  i przy-
jąc  dobrej nowiny o Chrystusie, 
są całkowicie oddani mocy zła w 
tym s wiecie i dlatego nie są w 
stanie usłyszec  Boz ego zaprosze-
nia. Nie znaczy to, z e Bo g się od 
nich odwro cił. To oni, przez swo-
je postępowanie, całkowicie od-
cięli się od Boga. 

Andrzej Jasin ski, analizując roz-
waz any przez nas tekst, stwier-
dza: „Orędzie Chrystusowe głoszo-
ne wśród ludzi ma zdolność do ich 
osądzania. Choć Ewangelia jest 
odsłonięta, dla niektórych staje się 
zakryta (4,3). Przypominają oni 
tych, których „umysły stępia-
ły” (3,14), i „zasłona spoczywa na 
ich sercach” (3,15). Oni to odrzu-
cają Ewangelię idąc na zatrace-
nie, głoszone im słowo Boże nie 
przynosi im życia, lecz śmierć. Po-
zostający poza Ewangelią są nie-
wiernymi (4,4). Ich wina polega 
na tym, że pozwolili zaślepić swe 

umysły „bogiem tego świa-
ta” (złego świata; por. Ga 1,4), 
który zgodnie z ówczesną apoka-
liptyką poddany jest szata-nowi, w 
przeciwieństwie do „świata, który 
przychodzi”. Szatan ma zdolność 
zaślepiania człowieka. Człowiek 
traci wówczas możliwość przyję-
cia Ewangelii Chrystusa. Zaistnia-
ła w ten sposób duchowa nie-
sprawność uniemożliwia kontakt 
z chwałą Chrystusa, który jest ob-
razem Boga (4,4b; por. Rz 8,29, 
Kol 1,15)”. Przypomina tu Jasiński 
znane słowa Listu do Kolosan: „On 
jest obrazem Boga niewidzialne-
go” (Kol 1,15). 

To bardzo waz ne słowa Apostoła 
Pawła, kto ry wskazuje, z e w 
Chrystusie widzimy Boga i w Nim 
tez  dostrzegamy charaktery-
styczne cechy Boga. „Kto mnie 
widział, widział Ojca” – mówi Je-
zus o sobie w słowach, zapisanych 
w Ewangelii Janowej (14,9). 

Wielu biblisto w uwaz a, z e ten 
fragment Drugiego Listu do Ko-
ryntian jest wyraz nym nawiąza-
niem do pierwszych wierszy 
Księgi Genesis, Pierwszej Księgi 
Mojz eszowej; więcej nawet: z e 
jest alegoryczną egzegezą Księgi 
Rodzaju. Ciemnos c  zalegająca 
wszechs wiat przed aktem stwo-
rzenia staje się symbolem ciem-
nos ci niewiedzy i błędu, ciemno-
s ci „tego s wiata”, „tego wieku”, 
kto rą moz e rozproszyc  jedynie 
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włas ciwe zrozumienie objawienia 
chrzes cijan skiego. Ta sama meta-
fora pojawia się często w Ewan-
geliach. Moz na tu wspomniec  
chociaz by przepiękne proroctwo 
Żachariasza, zapisane w pierw-
szym rozdziale Ewangelii Łuka-
sza: „…Przez wielkie zmiłowanie 
Boga naszego, dzięki któremu na-
wiedzi nas światłość z wysokości, 
by objawić się tym, którzy są w 
ciemności i siedzą w mrokach 
śmierci, aby skierować nogi nasze 
na drogę pokoju” (Łk 1,78-79). 
Podobnie Prolog Ewangelii Jano-
wej: „A światłość świeci w ciemno-

ści, lecz ciemność jej nie przemo-
gła” (J 1,5) i Pierwszy List Św. Ja-
na: „Bóg jest światłością a nie ma 
w Nim żadnej ciemności” (1 J 1,5). 

Czytając słowa Pawła w zacyto-

wanym na wstępie fragmencie 
czwartego rozdziału Pierwszego 
Listu do Koryntian nie sposo b nie 
skojarzyc  ich ze słowami Jezusa 
wypowiedzianymi w trakcie roz-
mowy z Nikodemem, dostojni-
kiem z ydowskim: „Światłość przy-
szła na świat, lecz ludzie bardziej 
umiłowali ciemność, gdyż ich 
uczynki były złe. Każdy bowiem, 
kto źle czyni, nienawidzi światłości 
i nie zbliża się do światłości, aby 
nie ujawniono jego uczynków” (J 
3,19-20). Jezus powiedział też wy-
raźnie o sobie: „Ja jestem światło-
ścią świata; kto idzie za mną, nie 

będzie chodził w 
ciemności, ale 
będzie miał świa-
tłość żywota” (J 
8,12) – „Ja jako 
światłość przy-
szedłem na świat, 
aby nie pozostał 
w ciemności nikt, 
kto wierzy we 
mnie” (J 12,46). 

Widzimy więc, 
z e rozwaz anie 
tekstu Apostoła 
Pawła prowadzi 
nas tez  do zasta-

nowienia się nad naszą postawą, 
nad naszym osobistym stosun-
kiem do Chrystusa. Kim jest dla 
nas Jezus Chrystus? Kim jest On 
dla Ciebie, Drogi Czytelniku? 

Od Genesis do Apokalipsy 
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Konkursy Reformacyjne 

- rozstrzygnięte 

W czerwcu zostały rozstrzygnię-

te Reformacyjne Konkursy ogło-
szone przez naszą Parafię i Że-
spo ł Szko ł Samorządowych w 
Kobylnicy. Szczego lnie cieszy nas 
liczna prac przysłanych na Mię-
dzynarodowy Konkurs Małych 
Form Literackich  Poesia Semper 
Reformanda. Komisje  konkurso-

we wybrały najlepsze prace, kto -
re będzie moz na zobaczyc  nieba-
wem w kos ciele . Żwycięzcom 
gratulujemy.  Wręczenie nagro d 

nastąpi podczas Reformacyjno-
Marynistycznego Spotkania Mło-
dych w dniu 9 wrzes nia 2017 w 
Szkole w Kobylnicy.  Wyniki moz -
na znalez c  na stronie: 
www.slupsk.luteranie.pl 
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Grillowanie w KAWON-ie 

21.06  w ramach spotkan  w KA-
WONIE odbył się grill, podczas 
kto rego nie zabrakło zabawy i 
dobrego jedzenia. Czerwcowe 
solenizantki otrzymały prezenty 
wykonane  przez uczestniko w 

zajęc . Jednoczes nie przypomina-
my wszystkim Parafianom, z e 
klub KAWON jest otwarty dla  
wszystkich, codziennie od 9.00 
do 15.00 Żapraszamy.   

 

Kaplica w Główczycach  

W dniu 22.06 w siedzibie Biskupa 
Kos cioła miało miejsce podpisa-
nie aktu notarialnego, na podsta-
wie kto rego nasza Parafia stała 
się prawnym włas cicielem kapli-
cy w Gło wczycach (do tej pory 

była własnos cią Kos cioła). Nie-
stety od pewnego czasu w kaplicy 
nie odbywają się juz  naboz en -
stwa, poniewaz  ich uczestnicy 
przyjez dz ają na naboz en stwa do 
Gardny Wielkiej.   

 

Nabożeństwo  

w plenerze  

W niedzielę 25 czerw-
ca  na zakon czenie 
roku szkolnego i roz-
poczęcie wakacji od-
było się naboz en stwo 
w ogrodzie domu pa-
rafialnego przy ul. 
Traugutta 16. W nabo-
z en stwie, opro cz nie-
stety nielicznie zgro-
madzonych parafian,  
uczestniczyli gos cie z 
KAWONU oraz Pan -

stwo Anna i ks.  Georg Kraft, kto -
ry s więtował swoje 70 urodziny, 
jak ro wniez  bp. em. Janusz Jaguc-
ki z z oną. Biskup Jagucki towa-
rzyszył nam grą na organach. 
Dzieci ze Szko łki Niedzielnej 
otrzymały nagrody ksiąz kowe. 
Plenerowa atmosfera zachęca do 
powto rzenia takiego letniego na-
boz en stwa za rok. Po naboz en -
stwie  miał miejsce parafialny 
piknik, kto rego gło wną atrakcją 
była węgierska zupa gulaszowa 
przygotowana przez rodowitego 
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Węgra Andrasa Asztalosa oraz 
ciasta buraczkowe, cukiniowe i 
marchewkowe.    

 

Nabożeństwo dla b. mieszkań-
ców Lęborka  

26.06 o 11.00 w kaplicy w Lębor-
ku odbyło się  naboz en stwo, kto -
re co dwa lata gromadzi byłych 
mieszkan co w Lęborka i powia-
tu Lęborskiego. Od kilku lat  
naboz en stwo w lęborskiej ka-
plicy stało się waz nym punktem 
wizyty dawnych mieszkan co w 
Lauenburga in Pom. Po nabo-
z en stwie uczestnicy spotkania 
zgromadzili się woko ł pamiąt-
kowego pomnika przypomina-
jącego o spoczywających w tym 
miejscu  zmarłych.  

Ogólnopolska Konferencja Du-
chownych 

W roku jubileuszowym doroczna 
Konferencja 
Duchownych  
odbyła się w 
dniach 26-28 
czerwca we 
Wrocławiu, jed-
nym z dwo ch 
polskich Euro-
pejskich Miast 
Reformacji . W 
tym roku nabo-
z en stwo inau-
guracyjne po-
prowadzone 
było przez du-
chownych na-
szej Diecezji.  

Tematyka konferencji koncentro-
wała się woko ł zagadnien  i wy-
zwan  jakie stoją przed kos ciołem 
jutra . Mo wiono o uchodz cach, 
liturgii, konfirmacji. Odbyła się 
ro wniez  debata nt. pan stwo-
kos cio ł  
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 O tym, co za nami 

Pod żaglami na 500 - lecie Re-
formacji    

W ramach partnerskich kontak-
to w z Nordkirche przedstawiciele 
diecezji pomorsko-wielkopolskiej 
i wrocławskiej zostali zaproszeni 
na niecodzienne s więtowanie 
500-lecia reformacji (ks. Janusz 
Staszczak., bk. Waldemar Pytel i  
ks. Wojciech Froehlich. Tro jmasz-
towiec Artemis wypłynął 29.06 z 
Greifswaldu w 4 tygodniową po-
dro z  po wszystkich okręgach ko-
s cielnych Kos cioła Po łnocnych 
Niemiec. Pierwszą stacją był 
Stralsund, gdzie w porcie odbyło 
się naboz en stwo z udziałem bi-
skupa Hansa-Ju rgena Abromaiata  
i bp Waldemara Pytla. Reforma-
cyjny z aglowiec zakon czy swoją  
podro z  na wyspie Sylt.   

 

Koncert dyplomowy  

Kolejna grupa studento w Akade-
mii Pomorskiej w Słupsku z wy-
działu Edukacji artystycznej bro-
niła swoich dyplomo w w naszym 

kos ciele. Tym razem 4 lipca, 6 
dyplomanto w prezentowała 
swoje muzyczne umiejętnos ci 
przed komisją. Dwie osoby  zda-
wały dyplom na organach, 4 dy-
rygowały cho rem. Moz na po-
wiedziec , z e  koncerty te na sta-
łe wpisały się w wizerunek na-
szej parafii.  
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Obiad  

z prezydentem  

5 lipca w klubie KA-
WON gos cił z wizytą 
prezydent Robert 
Biedron . Klubowicz-
ki pod okiem       p. 
Basi oraz      p. 
Agnieszki przygoto-
wały prezydenckie 
menu - zupę cebulo-
wą, ravioli z bobem i 
deser z arbuza. W 
spotkaniu uczestni-
czyli takz e p. dyr. 
Violetta Karwalska oraz dyr.  
MOPR Klaudiusz Dyjas. Prezy-
dent został „wyposaz ony” w gad-

z ety związane z jubileuszem Re-
formacji oraz  rękodzieło wyko-
nane na zajęciach w KAWONIE. 

O tym, co za nami 

SPRZĘT REHABILITACYJNY 
  

  

INFORMUJEMY, Ż E  NASŻA PARAFIA  

DYSPONUJE SPRŻĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOŻ YCŻENIA.  

(ŁO Ż KA ELEKTRYCŻNE,  

CHODŻIKI, WO ŻKI INWALIDŻKIE) 
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 Ogłoszenia 
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 Ogłoszenia 
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Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku, 

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy                     

oraz Liga Morska i Rzeczna o. w Słupsku          

zapraszają na: 

Reformacyjno-Marynistyczne 

Spotkanie Młodych  

8-10 września 2017 r.   

Ustka • Słupsk • Kobylnica 

W programie: 

8 września  (piątek) 

KOBYLNICA ul. Główna 63 (budynek 

szkoły) • od 17.00 rejestracja uczestni-

ków • 18.00 zajęcia na hali sportowej • 

seans filmowy • warsztaty biblijne • 

kolacja 

9 września  (sobota) 

KOBYLNICA • 8.00 – biblijny początek dnia • 8.30 – śniadanie • 9.00 – warsztaty re-

formacyjne • USTKA PORT • 11.00 – warsztaty żeglarskie • żeglowanie na Optimistach 

i jachtach morskich • prace bosmańskie • udzielanie pierwszej pomocy • ratownictwo 

wodne • ratownictwo okrętowe • latarnia morska • kapitanat portu • pokazy kitesur-

fingu i windsurfingu • KOBYLNICA • obiad • 17.00 uroczyste podsumowanie  między-

narodowych konkursów reformacyjnych • wręczenie nagród •występ chóru gospel• 

wręczenie krzyży Pro Mari Nostro • koncert niespodzianka • wspólne grillowanie 

10 września (niedziela)  

KOBYLNICA • 8.00 – śniadanie • SŁUPSK • 9.00 – nabożeństwo spowiednio-

komunijne • spacer po Słupsku  

Koszt uczestnictwa 60 zł • zgłoszenia i informacje na: www.slupsk.luteranie.pl  

Patronat honorowy nad konkursami: Prezydent Słupska Robert Biedroń  
Sponsorzy i fundatorzy nagród: starosta słupski Zdzisław Kołodziejski • Plast-Box • 
Markos•  

Ogłoszenia 

http://www.slupsk.luteranie.pl
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Nasi Solenizanci 

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; 
Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; 

Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.  IV Mż 6,24-26 

1 lipca 
Irmgard Szymańska 

Julia Rach 

Słupsk 

Dębnica Kaszubska 

2 lipca Piotr Karasiak Słupsk 

4 lipca Janina Pawluk Gardna Wlk. 

7 lipca Waldemar Markwart Słupsk 

9 lipca Waldemar Rach Dębnica Kaszubska 

10 lipca Henryka Stasierowska Słupsk 

11 lipca Ellen Ciupak Bożepole Wlk. 

14 lipca Klaudia Skierczyńska Słupsk 

15 lipca Emilia Wróblewska Słupsk 

16 lipca Urszula Osterode Słupsk 

18 lipca  Karina Tandek Redzikowo 

19 lipca Stanisława Palka Ustka 

20 lipca 
Maja Hinc 

Lena Rach 

Kobylnica 

Dębnica Kaszubska 

21 lipca Jakub Lemtis Postomino 

26 lipca Anna Jankowska Słupsk 

27 lipca Kinga Rosiak Słupsk 

30 lipca Zygfryd Czerwiński Jezierzyce 

31 lipca Krystyna Turowska Machowino 
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2 sierpnia Jonatan Froehlich Słupsk 

3 sierpnia Zygmunt Biel Domaradz 

6 sierpnia Berta Minginowicz Siemianice 

7 sierpnia  Antonia Jerzak Słupsk 

10 sierpnia 
Krystyna Kargul 

Władysław Kordyjak 

Słupsk 

Gardna Wlk. 

12 sierpnia Stanisław Czupajło Słupsk 

17 sierpnia Irma Harthun Pieski 

18 sierpnia Jan Wild Słupsk 

25 sierpnia Frieda Najack Równo 

27 sierpnia Bożena Wocial-Stefańska Słupsk 

28 sierpnia Paweł Semler Kusowo 

31 sierpnia Mirosława Rzeźniczak Słupsk 

 

11 lipca 2017 r. godz. 1830 

Kościół Ewangelicko-Augsburski 

Słupsk, ul. Słowackiego 40. 

Wstęp: ofiara na zwrot kosztów podróży 
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Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

09.07 
4. Niedziela po 

Trójcy Św.  
 1030 830  

16.07 
5. Niedziela po 

Trójcy Św.  
 1030   

23.07 
6. Niedziela po 

Trójcy Św. 
 1030 830 

 

30.07 
7. Niedziela po 

Trójcy Św.  
 930   

06.08 
8. Niedziela po 

Trójcy Św. 

Zapraszamy 
we wrześniu! 1030  Zapraszamy 

we wrześniu! 

13.08 
9. Niedziela po 

Trójcy Św. 
 1030 830  

20.08 
10. Niedziela po 

Trójcy Św. 
 1030   

27.08 
11. Niedziela po 

Trójcy Św. 
 1030 830  

3.09 
12. Niedziela po 

Trójcy Św. 
930 1030  1230 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

11.07 18.30  Koncert Tomasza Żółtki kościół 

14.07. 16.30 Rada Parafialna Traugutta 16 

20.07 17.30  Marsz Pokoju i nabożeństwo eku-
meniczne Lębork 

Od kaplicy ewangelicko augs-
burskiej do kościoła Jakuba 

17-21.07  Bible English Camp 2017 Szkoła Podstawowa nr 9 

8-10.09  Marynistyczno-Reformacyjne    
Spotkanie Młodych Kobylnica/Słupsk/Ustka 


