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Taka, mówię wam, jest radość 
wśród aniołów Bożych nad jed-
nym grzesznikiem, który się 
upamięta.  Łk 15,10 

 
Ks. Andrzej Wó jcik 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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Pierwszy raz ze słówem prómó-
cja spótkałem się, kiedy razem z 
ródzicami pószedłem na targ ku-
pic  trampki. Sprzedawca ó dale-
kówschódnich rysach rózłóz ył 
swóje tówary na stólikach tury-
stycznych. Na kawałku kartónu 
napisał markerem 
„PROMOCJA!!!”. Tak przygótówa-
ną etykietę półóz ył na stósie gu-
mówó-materiałówegó óbuwia. 
„Kupic . Tanió. Dóbry but.” Kupili-
s my parę trampkó w za 15 zł. Kil-
kanas cie lat pó z niej dówiedzia-
łem się, z e takie same trampki, 
ale z ódpówiednim lógó, móz na 
nabyc  za 100 zł. Muszę przyznac , 
z e na targu trafilis my na bardzó 
dóbrą prómócję.  
 
Ze swóich s wiadectw szkólnych 
dówiadywałem się rók pó róku, 
z e ótrzymywałem prómócję dó 
następnej klasy. Ta prómócja 
óznaczała z kólei, z e spełniałem 

kónkretne wymagania póstawió-
ne przez Wydział Edukacji. Pró-
mócja = póstęp. Jak dóbrze, z e 
kaz dy czerwiec óznaczóny był 
takim prógresem. Brak tej pró-
mócji byłby bardziej dótkliwy, 
niz  zapłacenie kilku złótych wię-
cej za taki czy inny ródzaj óbu-
wia.  
 
Wreszcie słówó prómócja ewólu-
ówałó. Na studiach musiałem wy-
brac  prómótóra pracy magister-
skiej. Chódziłó ó ósóbę, któ ra zna 
się na rzeczy, ma ódpówiednie 
kómpetencje i kwalifikacje óraz 
będzie prówadzic  mnie, mótywó-
wac  dó napisania pracy pódsu-
mówującej móje pięcióletnie 
zmagania. Prómótór s wietnie 
spełnił swóją rólę. Dzięki pracy 
prómótóra nadanó mi tytuł magi-
stra.   
 

Rozważanie 

Promocja 

Ks.  Tymoteusz Bujok 
wikariusz parafii w Gliwicach  

i Pyskowicach 
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W óstatnim czasie facebóók pró-
pónuje mi, abym prómówał swó-
je pósty. Za 5 lub więcej pólskich 
złótych mógę dótrzec  ze swóją 
tres cią dó większej liczby ósó b. 
Tak, na prómócje kładzie się có-
raz większy nacisk. Jes li uwaz am, 
z e mam cós  wartós ciówegó dó 
zaóferówania zlez y mi, aby dó-
wiedziała się ó tym jak najwięk-
sza grupa ludzi. Prómówanie 
swóich swóich tówaró w, dó br, 
usług, spójrzenia na s wiat jest 
teraz waz ne.  
 
Wszystkie móje dós wiadczenia 
ze słówem prómócja zyskują nó-
wy wymiar w kónteks cie frag-
mentu z Ewangelii Mateusza 5,13
-16: „Wy jestes cie sólą ziemi; jes li 
tedy só l zwietrzeje, czymz e ją 
nasólą? Na nic więcej juz  się nie 
przyda, tylkó aby była precz 
wyrzucóna i przez ludzi 
pódeptana. Wy jestes cie 
s wiatłós cią s wiata; nie móz e się 
ukryc  miastó półóz óne na gó rze. 
Nie zapalają tez  s wiecy i nie 
stawiają jej pód kórcem, lecz na 
s wieczniku, i s wieci wszystkim, 

któ rzy są w dómu. Tak niechaj 
s wieci wasza s wiatłós c  przed 
ludz mi, aby widzieli wasze dóbre 
uczynki i chwalili Ojca waszegó, 
któ ry jest w niebie.” 
 
Mam prómówac  Bóga. Sprawiac , 
z e jak największa grupa ludzi dó-
wie się ó tym, KIM ON JEST! Mam 
byc  prómótórem dla innych. Uz y-
wac  mójej relacji z Bógiem, aby 
innych dó niegó prówadzic . Mam 
zachęcac  ich dó ewóluówania-
prómócji. Dó przechódzenia ód 
niemówlaka pijącegó mlekó dó 
dórósłegó, któ ry móz e pózwólic  
sóbie na wykwintne pótrawy. Dó 
z ycia zgódnie z Jegó Słówem. Dó 
z ycia Jegó wartós ciami.  
I mam ógłaszac , z e zbawienie jest 
prezentem Bóz ej łaski, któ re mó-
z emy przyjąc  wiarą. Chóc  Jezus 
zapłacił za nie najwyz szą cenę, 
nas, ludzi nie kósztuje ónó 
"złamanegó grósza”. 
 
Tó się nazywa bardzó dóbra pró-
mócja. 

Rozważanie 
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 Humor z befką 

Humor z befką 
Niemieckó-z ydówski filózóf Móses Mendelsóhn (1729-1786) spótyka 
pódczas spaceru pó Berlinie trzech studentó w. Młódzi z acy chcieli za-
z artówac  sóbie z uczónegó: 
Dzień dobry, Ojcze Abrahamie! – powiedział pierwszy. 
Dzień dobry, Ojcze Izaaku! – zawołał drugi. 
Dzień dobry, Ojcze Jakubie! – zakończył trzeci. 
Mendelsóhn nie dał się zbic  z pantałyku i ódpówiedział z us miechem. 
Mylicie się drodzy panowie. Nie jestem ani Abrahamem, ani Izaakiem, ani 
Jakubem. O wiele bardziej jestem Saulem, synem Kisza, który jest w dro-
dze i poszukuje osłów swojego ojca. I jestem pewny, że właśnie je odnala-
złem. (I Sam 9) 
 

*** 
 
Dokąd chcesz poprowadzić Lud? Zapytał Pan Mojżesza. Jak wiadomo, 
Mojżesz jąkał się i dlatego jego wypowiedź brzmiała następująco: 
D-d-do… Ka-ka-ka… 
Na tó Pan mó wi: No dobrze, skoro chcesz poprowadzić Lud do tej spalo-
nej słońcem ziemi otoczonej przez wrogie narody, to was tam zaprowa-
dzę. 
To przeklęte jąkanie! Myśli w Mojżesz w duszy. Właściwie to chciałem do 
Kalifornii. 
 

*** 
 
Na lekcji religii nauczyciel zadaje trudne pytanie: Są trzy rzeczy, na któ-
re człowiek jest najmniej przygotowany! Czy ktoś wie co to jest? Florian 
na to: Trojaczki! 
 
Jak tam u was w domu? Słyszałem, że mama zapadła na jakąś groźną 
chorobę? Pyta ksiądz ministranta. Nie jest tak źle, odpowiada ministrant, 
mama jest groźna tylko jak jest zdrowa. 

opracował: xwf 
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 Kącik dla dzieci 

Kólejnym bóhaterem wiary, któ -
regó spótykamy na kartach Stare-
gó Testamentu, jest Mójz esz. Był 
ón dzieckiem ukóchanym przez 
Bóga, pięknym w Jegó óczach 
(móz emy ó tym przeczytac  w 
Dziejach Apóstólskich 7:20, ró z ne 
tłumaczenia Biblii ujmują tó na 
wiele spósóbó w). Tó brzmi wspa-
niale. A teraz pómys l sóbie, z e Ty 
tez  jestes  ukóchanym dzieckiem 
Bóga, pięknym w Jegó óczach! 

História Mójz esza jest niezwykła, 
znajdziesz ją w 2 Księdze Mójz e-
szówej ód 1 rózdziału. Bó g pówó-
łał gó dó wielkich rzeczy. Naj-
pierw kształtówał jegó charakter, 
Mójz esz uczył się zaufania i pó-
słuszen stwa Bógu, óglądał niesa-
mówite cuda (np. znaki w Egip-
cie, przejs cie przez Mórze Czer-
wóne, widóczna Bóz a óbecnós c  
pódczas wędró wki przez pusty-
nię), stał się przyjacielem Bóga, 
rózmawiał z Nim twarzą 
w twarz! (2Mz . 33:11). Zapóznaj 
się z niesamówitą histórią Mójz e-
sza i pamiętaj, z e dla Ciebie Bó g 
ró wniez  ma wyjątkówy plan, juz  
teraz kształtuje Cię i chce Cię 
prówadzic . Jestes  Jegó ukócha-

Kącik dla dzie-
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 Kącik dla dzieci 
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 Poezja 

Poezja... 

Panie, dziś chcę siąść u Twoich stóp 
I objąć Cię za Twoje umęczone nami, ludźmi, kolana, za utrudzone sto-
py… 
I po prostu posiedzieć przy Tobie z wdzięcznością. 
W pokorze pomilczeć przy Tobie - Wierny, Wieczny, Niezmienny… 
Przy Tobie, który nie masz lepszych i gorszych dni 
Którego, nie jest w stanie wytrącić z równowagi, nasze ludzkie byle -  co 
Który nigdy nie jesteś zbyt zajęty, zabiegany, zmęczony 
Zbyt zestresowany, by móc skupić się na jeszcze jednej ludzkiej trosce. 
 
Dziś chcę patrzeć na  najsilniejsze w historii świata ramiona 
Które uniosły nie tylko jeden drewniany rzymski krzyż 
Lecz niewyobrażalny ból, rozpacz, ciemność, beznadzieję 
Przyjęły nienawiść, której nie znasz 
Wzięły krwawiące rany, na które niczym sobie nie zasłużyłeś 
Pozwoliły obciążyć się grzechem, którego nigdy nie zakosztowałeś 
Tylko po to, by dać ludziom wybawienie 
Obok którego większość z nas przejdzie bez zainteresowania. 
 
Dziś chcę z miłością patrzeć na te oczy 
Które widziały całą ciemność, hipokryzję i grzech 
W jakich, my, ludzie, żyliśmy, żyjemy i żyć będziemy. 
Chcę spoglądać w te zasmucone niejednokrotnie źrenice 
Które były świadkiem tego wszystkiego 
O czym nie chcielibyśmy, by ktokolwiek inny się dowiedział. 
Chcę patrzeć w pokorze na Twoje zmęczone powieki 
Które opadają pod naporem ludzkiego, codziennego bycia 
I ŻYCIA… SZKODA TYLKO, ŻE BEZ CIEBIE! 
 
Tato, drogi Ojcze… Jaki Ty musisz odczuwać smutek patrząc na nasz 
świat! 
Ja widzę tylko maluteńki wycinek, niewielką drobinkę tego 
Co było, jest i będzie Tobie dane oglądać na seansie ludzkiego życia 
I oczy zachodzą mi łzami z powodu ludzkiego nie - życia w miłości do 
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 Poezja 

Justyna Minkina 

Ciebie 
Z powodu ludzkiego istnienia obok Boga, a nie w Bogu 
Z powodu ludzkiej niewrażliwości na jedyną prawdziwą promocję 
Na jedyną prawdziwie gratisową ofertę 
Życia w Twoim niewyobrażalnie cudownym Królestwie 
Za darmo, z łaski, przez wiarę. 
Bez zapisków drobnym maczkiem, bez ukrytych opłat, prowizji, oszustw... 
Za darmo, dając tylko zaufanie Tobie. 
Ale dla nas i to jest zbyt… nieopłacalne, niepotrzebne, nieracjonalne. 
Szkoda, że nie włożymy wysiłku w to, by tą ofertę przeanalizować. 
Szkoda. Choć dziś jeszcze promocja trwa. 
Lecz jej czas jest ograniczony. 
Człowieku, czy coś z tym faktem zrobisz?                                  

SPRZĘT REHABILITACYJNY 
  

  

INFORMUJEMY, Z E  NASZA PARAFIA  

DYSPONUJE SPRZĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOZ YCZENIA.  

(ŁO Z KA ELEKTRYCZNE,  

CHODZIKI, WO ZKI INWALIDZKIE) 

                                      TEL. 605556749 
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„Wiedząc tedy, co to jest bojaźń 
Pańska, staramy się przekony-
wać ludzi; a przed Bogiem 
wszystko w nas jest jawne, spo-
dziewam się też, że i w sumie-
niach waszych jest to jawne. Nie 
polecamy się wam ponownie, 
lecz dajemy wam pobudkę do 
tego, abyście mogli nami się 
chlubić i abyście mogli dać od-
prawę tym, którzy się chlubią 
rzeczami zewnętrznymi, a nie 
tym, co w sercu. Jeśliśmy bo-
wiem w stan zachwycenia po-
padli, działo się to dla Boga, 
a jeśli przy trzeźwym umyśle 
jesteśmy, to dla was. Bo miłość 
Chrystusowa ogarnia nas, któ-
rzy doszliśmy do tego przeko-
nania, że jeden za wszystkich 
umarł; a zatem wszyscy umarli; 
a umarł za wszystkich, aby ci, 
którzy żyją, już nie dla siebie 
samych żyli, lecz dla Tego, któ-
ry za nich umarł i został wzbu-
dzony”.  
 

(2 Kor 5,11-15) 
Napisalis my wczes niej, z e Apóstół 
Paweł w swym Lis cie wskazuje na 
rzeczy óstateczne i pisze ó s mier-
ci, któ ra nie kón czy z ycia tegó, 
któ ry zawierzył Chrystusówi. Za-
cytówalis my tez  teksty nówóte-
stamentówe, z któ rych wynika 
wyraz nie, z e chrzes cijanin jednó-
czy się z Chrystusem zaraz pó 
s mierci. Człówiek wierzący móz e 
uzyskac  bezpós rednió pó s mierci 
wieczną szczęs liwós c , czyli óglą-
dac  Chrystusa twarzą w twarz. 
W óparciu ó ustalenia wybitnegó 
pólskiegó biblisty Jana Stępnia 
przedstawióne w jegó mónumen-
talnym dziele, pós więcónym teó-
lógii Apóstóła Pawła, póznalis my 
póglądy staróz ytnych Grekó w na 
sprawy dótyczące z ycia pózagró-
bówegó, póznalis my tez  wyóbra-
z enia Izraelitó w związane z tym 
tematem. Umóz liwia nam tó wła-
s ciwe spójrzenie na wagę, waz -
nós c  zwiastówania, przekazywa-
negó przez Apóstóła Pawła, ód-

   Od Genesis do Apokalipsy: 
Listy do Koryntian 

cz. 38 

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 
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 Od Genesis do Apokalipsy 

krywającegó przed tymi, któ rzy 
przyjęli Chrystusa, a więc ró w-
niez  przed nami, nówą prawdę 
dótyczącą wiecznós ci przez ywa-
nej wraz ze Zbawicielem. 
Zanim przejdę dó ómawiania za-
cytówanegó na wstępie tekstu, 
chciałbym zwró cic  jeszcze uwagę 
na óstatni werset póprzedniegó 
fragmentu, werset dziesiąty róz-
działu piątegó: „Albowiem my 
wszyscy musimy stanąć przed są-
dem Chrystusowym, aby każdy 
odebrał zapłatę za uczynki swoje, 
dokonane w ciele, czy dobre, czy 
złe”. Te słowa zwracają uwagę na 
naszą codzienność, bo przecież 
właśnie nasze codzienne życie, 
zwane często pielgrzymowaniem, 
określa naszą wieczność i – jak to 
trafnie wyraził jeden z komentato-
rów Nowego Testamentu – 
„codziennym postępowaniem 
przybliżamy się lub oddalamy się 
od swego przeznaczenia, zdoby-
wamy lub tracimy koronę”. Od 
treści doczesności zależy cała 
wieczność. 
Przebywanie z Panem jest uzalez -
nióne ód wyróku przed sądem 
Chrystusówym, a s cis lej – przed 
trybunałem Chrystusówym. Pó-
sługując się pójęciem „trybunał” 
ódwółuje się Apóstół dó rzeczy-
wistós ci znanej adresatóm jegó 
Listu, dóbrze wiedzącym, czym 
jest rzymski trybunał. Jest tó 
waz ne przypómnienie, bó bardzó 
częstó, radując się – i słusznie! – 

Bóz ą miłós cią i Bóz ym miłósier-
dziem, zapómina-my ó naszej 
ódpówiedzialnós ci, lekcewaz ąc 
óbówiązki względem Bóga i na-
szych bliz nich, jakby zapómina-
jąc, z e Bó g jest tez  Najwyz szym 
Sędzią... 
„Pódóbanie się Panu”, dó któ regó 
nakłania Paweł, łączy się z tym, 
có teraz pisze ó „bójaz ni Pan -
skiej”. Czym jest ówa „bójaz n  
Pan ska”? Na pewnó nie jest stra-
chem przed Bógiem, przed Chry-
stusem, ale raczej tróską ó tó, by 
nie zawies c  Bóz ych óczekiwan  
względem człówieka, któ ry pó-
znał, có tó jest zbawienie. W Sta-
rym Testamencie wiele razy mó -
wi się ó bójaz ni Bóz ej. W Księdze 
Hióba czytamy na przykład: „Oto 
bojaźń Pańska, ona jest mądro-
ścią, a unikanie złego rozu-
mem” (Hi 28,28). Podobnie w Księ-
dze Przypowieści Salomona: 
„Bojaźń Pana jest początkiem po-
znania” (1,7); „Dzięki bojaźni Pa-
na stronimy od złego” (16,6). Bo-
jaźń Pana, podobanie się Panu, to 
jakby czynna odpowiedź na Boże 
polecenie, zapisane w Księdze 
Deuteronomium, Księdze Powtó-
rzonego Prawa, czyli Piątej Księ-
dze Mojżeszowej: „…Czego więc 
żąda od Ciebie Pan, twój Bóg? Tyl-
ko, abyś okazywał cześć Panu, 
swemu Bogu, abyś chodził tylko 
Jego drogami, abyś Go miłował 
i służył Panu, swemu Bogu, z całe-
go serca i z całej duszy” (5 Mż 
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10,12). Bojaźń Pana jest więc świa-
domością szacunku wobec Boga 
i autentycznej miłości dla Zbawi-
ciela, jest jak najbardziej auten-
tyczną wolą, by w swoim życiu wy-
pełniać Boże Słowo i być posłusz-
nym jego wskazaniom, by rozu-
mieć, że Boża wola nie ogranicza 
praw człowieka, ale uczy radować 
się istnieniem. Psalmista wyznaje: 
„Świadectwo Pana jest wierne, 
uczy prostaczka mądrości. Rozka-
zy Pana są słuszne, rozweselają 
serce. Przykazanie Pana jest jasne, 
oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czy-
sta, ostoi się na zawsze. Wyroki 
Pana są prawdziwe, a zarazem 
sprawiedliwe” (Ps 19,8b-10). 
„Przed Bogiem wszystko w nas jest 
jawne” – pisze Apostoł. Bóg widzi 
wszystko i zna wszystko, nic nie 
jest przed Nim zakryte. Nie da się 
Go oszukać udawaną pobożnością. 
„Albowiem Bóg nie patrzy na to, na 
co patrzy człowiek. Człowiek pa-
trzy na to, co jest przed oczyma, 
ale Pan patrzy na serce” – czytamy 
w Pierwszej Księdze Samuela 16,7. 
„Ty jedynie znasz serca wszystkich 
synów ludzkich” – mówi Salomon 
(1 Krl 8,39b). „Tym, który bada 
serca, jest Pan” (Prz 21,2). „Ja, Pan, 
zgłębiam serca (…), aby oddać 
każdemu według jego postępowa-
nia, według owocu jego uczyn-
ków” (Jr 17,10). „I poznają wszyst-
kie zbory, że Ja jestem Ten, który 
bada nerki i serca, i oddam każde-
mu z was według uczynków wa-

szych” – tak mówi Zmartwych-
wstały do Zboru w Tiatyrze 
(Obj 2,23). 
Waz ne jest tó, có jest w sercu; 
waz na jest nasza szczerós c  wóbec 
Bóga. A skóró jestes my szczerymi 
wóbec Bóga, jestes my ró wniez  
szczerymi wóbec naszych bliz -
nich, naszych braci w wierze. Dla-
tegó Apóstół Paweł jest szczery 
przed swymi brac mi w Kóryncie, 
dlategó ótwiera przed nimi serce 
i wyznaje, z e wszystkó, có czyni, 
całe jegó działanie, jest wynikiem 
pósłuszen stwa Bóz emu wezwa-
niu, by wszystkim zwiastówac  
Bóz ą miłós c , Bóz e zbawienie dó-
kónane przez Jezusa Chrystusa: 
„Bo miłość Chrystusowa ogarnia 
nas, którzy doszliśmy do tego prze-
konania, że jeden za wszystkich 
umarł; a zatem wszyscy umarli; 
a umarł za wszystkich, aby ci, któ-
rzy żyją, już nie dla siebie samych 
żyli, lecz dla Tego, który za nich 
umarł i został wzbudzony”. 
Głó wnym mótywem z ycia chrze-
s cijan skiegó jest więc prawda, z e 
Chrystus umarł za wszystkich, 
umarł za mnie, umarł za ciebie. 
Dla nas tez  zmartwychwstał, có 
jest pótwierdzeniem tegó, z e jest 
Panem z ycia i s mierci. Jes li przy-
jęlis my tó zwiastówanie, jes li sta-
lis my się Chrystusówi, tó teraz 
z yjemy dla Chrystusa, jestes my 
w Chrystusie, stalis my się nówy-
mi ludz mi, z yjącymi nówym z y-
ciem. Stare z ycie zóstałó pógrze-
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bane w s mierci, a my naródzili-
s my się na nówó. Nasze nówe z y-
cie jest z yciem według nówych 
zasad. Człówiek wierzący, jak pó-
wiada jeden z biblistó w, nie óce-
nia wszystkiegó według miary, 
jaką pósługuje się s wiat i nie 
przywiązuje wartós ci dó rzeczy, 
za jakimi ugania się s wiat. Chrze-
s cijanin w Chrystusie jest bówiem 
naprawdę nówym stwórzeniem; 
jegó póstępówanie staje się, 
a przynajmniej pówinnó byc , na-
s ladówaniem Chrystusa. Kaz dy 
wierzący, prawdziwie wierzący 
chrzes cijanin, jakó s wiadek Jezusa 
Chrystusa staje się Bóz ym zna-
kiem dla ótaczającegó gó s wiata. 
„Dlatego już odtąd nikogo nie zna-
my według ciała, a jeśli znaliśmy 
Chrystusa według ciała, to teraz 
już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś 
jest w Chrystusie, nowym jest stwo-
rzeniem; stare przeminęło, oto 
wszystko stało się nowe. A wszyst-
ko to jest z Boga, który nas pojed-
nał z sobą przez Chrystusa i poru-
czył nam służbę pojednania, to 
znaczy, że Bóg w Chrystusie świat 
z sobą pojednał, nie zaliczając im 
ich upadków, i powierzył nam sło-
wo pojednania” (2 Kor 5,16-19). 
Wiersz 16 cytówanegó tekstu Bi-
blia Póznan ska óddaje słówami: 
„Tak więc odtąd nie kierujemy się 
w ocenie czysto ludzkimi względa-
mi. Jeżeli nawet kiedyś ocenialiśmy 
w ten sposób Chrystusa, to obecnie 
już Go tak nie oceniamy”. Nie jest 

to dosłowne tłumaczenie, ale prze-
kład, w maksymalnie przybliżony 
sposób oddający sens zapisanych 
przez Apostoła Pawła słów. Zgod-
nie z dołączonym komentarzem 
Janusza Czerskiego – nie chodzi tu 
o znajomość Chrystusa przed Jego 
śmiercią na krzyżu, czyli o znajo-
mość Chrystusa historycznego, jak 
przypuszczali niektórzy egzegeci, 
lecz o poznanie i oceny Jezusa 
przed nawróceniem Pawła. 
Czy rzeczywis cie móz na przyjąc  
tegó ródzaju interpretację, zresztą 
najczęs ciej dzis  stósówaną? Apó-
stół Paweł zwraca w tych słówach 
uwagę na fakt, z e dzięki nawró ce-
niu patrzy na wszystkó z innej 
perspektywy – i jest tó dós wiad-
czenie, któ re pódzielają wszyscy, 
któ rzy naprawdę uwierzyli, z e 
Jezus jest Chrystusem, Synem Bó-
ga Z ywegó. Dawniej, przed swym 
nawró ceniem, zdarzenia i ósóby 
Apóstół óceniał na innej płasz-
czyz nie, ziemskiej i zmysłówej, 
teraz natómiast zrózumiał, z e ma-
ją óne wartós c  jedynie w tym 
stópniu, w jakim są wyrazem nó-
wej sytuacji, jaka zaistniała ód 
s mierci Chrystusa. Czy Paweł spó-
tkał się z Jezusem w czasie swegó 
póbytu w Jerózólimie? Byc  móz e, 
ale nie zwró cił wó wczas na Niegó 
większej uwagi, póstrzegając gó 
raczej w kategóriach jakiegós  wę-
drównegó nauczyciela-kaznó-
dziei, jakich wielu pójawiałó się 
zresztą w tamtych czasach. Egze-
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geci dós c  pówszechnie przyjmują, 
z e Paweł ósóbis cie nie znał Chry-
stusa, a w czasie Jegó działalnós ci 
publicznej, prócesu i s mierci naj-
prawdópódóbniej przebywał 
w Tarsie, jednakz e nie ma có dó 
tegó z adnych s wiadectw i dówó-
dó w. Nie móz na więc takiej móz li-
wós ci z całą pewnós cią wyklu-
czyc . Móz na natómiast przypusz-
czac , z e gdyby Paweł istótnie spó-
tkał się z Jezusem, znalazłóby tó 
jakies  ódbicie w jegó Listach. Uz y-
te w naszym teks cie wyraz enie 
„kata sarka” = „według ósóby” 
ódnósi się bówiem nie dó ósóby, 
ale dó spósóbu póznawania – i tó 
nie tylkó Chrystusa, ale i wszyst-
kich innych ósó b i zdarzen , któ re 
Apóstół pó swóim nawró ceniu 
ósądzał zupełnie inaczej niz  przed 
nawró ceniem. 
Egzegeza liberalna, nie tylkó pró-
testancka zresztą, ód póczątku 
XIX w. usiłówała dówies c , z e pó-
glądy teólógiczne Apóstóła Pawła, 
zwłaszcza w zakresie chrystólógii, 
rózwijały się stópniówó, pódlega-
jąc swegó ródzaju ewólucji. 
Twierdzónó, z e nawet pó swóim 
nawró ceniu Apóstół ósądzał 
Chrystusa „kata sarka” – według 
ciała, stópniówó dópieró dóchó-
dząc dó óceniania Gó „kata pneu-
ma” – według ducha, a więc 
w s wietle Jegó s mierci i zmar-
twychwstania. Nie jest tó jednak 
pógląd słuszny, póniewaz  nie zga-
dza się z tym, có nazywane jest 

pówszechnie Pawłówym keryg-
ma, czyli głoszeniem, zwiastowa-
niem, nauczaniem. W nauczaniu 
Apostoła nie ulega zmianie to, co 
dotyczy postaci Chrystusa i szcze-
gółów Jego męki i zmar-
twychwstania. Wyrażone w Li-
stach poglądy teologiczne – jeśli 
patrzeć na nie chronologicznie – 
nie ulegają zmianie, ale stopniowe-
mu doprecyzowaniu, rozszerzeniu, 
zawsze w oparciu o podstawowe 
kerygma Pawłowe. Omawiany dziś 
przez nas tekst dotyczy właśnie 
treści tego kerygma, jaką jest za-
stępcza śmierć Chrystusa na krzy-
żu i Jego zmartwychwstanie. Po-
twierdzeniem tego stwierdzenia 
mogą być chociażby wygłaszane 
w różnych miejscach mowy Pawła, 
zapisane w księdze Dziejów Apo-
stolskich w rozdziałach 44-49. 
Tak więc raz jeszcze móz emy pó-
wiedziec , z e mómentem decydu-
jącym dla zmiany póglądu na 
Chrystusa byłó nawró cenie Paw-
ła. Jes li tak na tó patrzymy, wó w-
czas móz emy przyjąc , z e słówa 
„kata sarka” – „według ciała” ód-
nószą się nie dó przedmiótu pó-
znania, ale dó spósóbu póznania, 
czyli w spósó b ógraniczóny, nie-
pełny, niezalez ny ód ówegó 
„pneuma”, mającegó tak wielkie 
znaczenie w zwiastówaniu Apó-
stóła. Ta zmiana póglądó w, ócen 
i wartós ci znajduje swóje uzasad-
nienie w tym, z e pó przyjęciu 
Chrystusa człówiek staje się nó-
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wym stwórzeniem: „Tak więc, jeśli 
ktoś jest w Chrystusie, nowym jest 
stworzeniem; stare przeminęło, 
oto wszystko stało się nowe” – pi-
sze Paweł (2 Kor 5,17). W rozdzia-
le szóstym Listu do Rzymian znaj-
dziemy słowa mówiące o tym, że 
pojednanie z Chrystusem niweczy 
grzech. 
Skóró wszystkó stałó się nówe, tó 
znaczy, z e rózpóczęła się nówa 
epóka, a zakón czyła ta, któ rej wy-
razem był Stary Testament, Stare 
Przymierze. Słówa ó nówym 
stwórzeniu Apóstół mó wi nie 
ó sóbie, ale ó kaz dym, któ ry przyj-
muje Chrystusa. Wykracza więc 
póza granice naródówe, spółecz-
ne czy póchódzeniówe, wskazując 
uniwersalny wymiar chrzes cijan -
stwa i ódkrywając prawdę ó móz -
liwós ci zbawienia kaz degó człó-
wieka. Pamiętajmy, z e ta perspek-
tywa pówszechnós ci zbawienia 
była zdecydówanie óbca wspó ł-
czesnemu czasóm apóstólskim 
judaizmówi. Idea pełnegó zerwa-
nia z przeszłós cią i rózpóczęcia 
całkówicie nówegó z ycia tez  nie 
była znana wspó łczesnym. Ta 
przemiana, ó któ rej mó wi Apó-
stół, jest niemalz e ró wna nówemu 
aktówi stwórzenia, a więc zapó-
czątkówuje zupełnie nówą kate-
górię ludzi, półączónych duchówó 
z Chrystusem. Jest tó przemiana 
tak wielka, z e kładzie kres 
wszystkiemu, có byłó związane 
z dawną naturą człówieka. „Stare 

przeminęłó, ótó wszystkó stałó 
się nówe.” List dó Efezjan ódkry-
wa przed nami w rózdziale dru-
gim tę wspaniałą prawdę, z e zba-
wienie i nówe z ycie w Chrystusie, 
stwórzenie w Chrystusie, jest 
dziełem Bóz ej miłós ci i miłósier-
dzia. Jest tó dóskónałe dópełnie-
nie tegó zwiastówania, któ re 
przekazuje Paweł w zacytówa-
nym pówyz ej fragmencie Drugie-
gó Listu dó Kóryntian. 
„Dlatego w imieniu Chrystusa po-
selstwo sprawujemy, jak gdyby 
przez nas Bóg upominał; w imię 
Chrystusa prosimy: Pojednajcie się 
z Bogiem. On Tego, który nie znał 
grzechu, za nas grzechem uczynił, 
abyśmy w Nim stali się sprawiedli-
wością Bożą. A jako współpracow-
nicy napominamy was, abyście na-
daremnie łaski Bożej nie przyjmo-
wali; mówi bowiem: W czasie łaski 
wysłuchałem cię, a w dniu zbawie-
nia pomogłem ci; oto teraz czas 
łaski, oto teraz dzień zbawienia. 
Nie dajemy w niczym żadnego 
zgorszenia, aby służba nasza nie 
była zniesławiona, ale we wszyst-
kim okazujemy się sługami Bożymi 
w wielkiej cierpliwości, w uciskach, 
w potrzebach, w utrapieniach, 
w chłostach, w więzieniach, w nie-
pokojach, w trudach, w czuwaniu, 
w postach, w czystości, w pozna-
niu, w wielkoduszności, w uprzej-
mości, w Duchu Świętym, w miłości 
nieobłudnej, w słowie prawdy, 
w mocy Bożej; przez oręż sprawie-
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dliwości ku natarciu i obronie, 
przez chwałę i hańbę, przez znie-
sławienie i przez dobrą sławę; ja-
ko zwodziciele a jednak prawi, 
jako nieznani a jednak znani, jako 
umierający a oto żyjemy, jako ka-
rani a jednak nie zabici, jako za-
smuceni ale zawsze weseli, jako 
ubodzy jednak wielu ubogacający, 
jako nic nie mający a jednak 
wszystko posiadający” (2 Kor 5,20 
– 6,10). 
Tó Bó g nas pójednał z sóbą przez 
Chrystusa; jest tó Bóz e dziełó, 
a nie wynik staran  i zabiegó w 
człówieka. Nie ma bówiem z ad-
nych ró z nic między ludz mi, nie 
ma lepszych i górszych. Wszyscy 
bówiem zgrzeszyli, có tak mócnó 
pódkres la List dó Rzymian, 
i wszystkim brak chwały Bóz ej. 
Wszyscy tez , któ rzy przyjmują 
Chrystusa, są usprawiedliwieni 
darmó, z Bóz ej łaski, „przez odku-
pienie w Jezusie Chrystusie, które-
go Bóg ustanowił jako ofiarę prze-
błagalną przez krew Jego, sku-
teczną przez wiarę, dla okazania 
sprawiedliwości swojej przez to, 
że w cierpliwości Bożej pobłażli-
wie odniósł się do przedtem popeł-
nionych grze-chów” (Rz 3,21-26). 
Bó g w Chrystusie s wiat z sóbą 
pójednał. Andrzej Sebastian Ja-
sin ski w swej interesującej pracy, 
pós więcónej Drugiemu Listówi 
dó Kóryntian, pisze w związku 
z tym, có następuje: „Apostoł, 
chcąc jeszcze mocniej podkreślić 

działanie Boga, które doprowadzi-
ło do pojednania Go z człowie-
kiem, stwierdza paradoksalnie, że 
Chrystus za nas przez Boga został 
uczyniony grzechem (5,21). Para-
doks tkwi w tym, że we wspólnocie 
Jezus był czczony jako bezgrzesz-
ny Kyrios, Syn Boży, Ten, który nie 
znał grzechu (5,21). Pawłowe 
sformułowanie zmierza do na-
świetlenia całego procesu soterio-
logicznego. Chrystus prze-jął na 
siebie grzechy, stając się ofiarą za 
nie. Śmierć Jezusa jest ujmowana 
w perspektywie staro-
testamentalnych ofiar za grzechy 
(por. Kapł. 4,13-21 = Leviticus – 
Trzecia Księga Mojżeszowa), przy 
czym skutek ofiary Chrystusowej 
jest niepomiernie większy. Dzięki 
niej Bóg już nie poczytuje ludziom 
ich grzechów. Nastąpiło pojedna-
nie i odtąd chrześcijanin otrzymu-
je nowe określenie – jest 
‘sprawiedliwością Bożą’ (w. 21b)”. 
Zwró c my na tó uwagę: Chrystus 
za nas stał się grzechem! Pódób-
nie zresztą napisanó tez  w Lis cie 
dó Galacjan: „Chrystus wykupił 
nas od przekleństwa zakonu, 
stawszy się za nas przekleń-
stwem” (Ga 3,13a). 
„Bóg w Chrystusie świat z sobą 
pojednał, nie zaliczając im ich 
upadków, i powierzył nam słowo 
pojednania” – pisze Apostoł Pa-
weł. Janusz Czerski, tłumacz i ko-
mentator Listów do Koryntian 
w Biblii Poznańskiej, stwierdza, że 
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możliwe jest też tłumaczenie: 
„a nam włożył w usta słowo pojed-
nania”. To słowo pojednania jest 
świadectwem o Chrystusie, jest 
słowem Ewangelii. Przypomina się 
tu nauczanie Jezusa, który powie-
dział: „…Nie troszczcie się, jak się 
bronić i co mówić będziecie. Duch 
Święty bowiem pouczy was w tej 
właśnie godzinie, co trzeba mó-
wić” (Łk 12,11b-12). „Ja (…) dam 
wam usta i mądrość, której nie 
będą mogli się oprzeć, ani jej odpa-
rować wszyscy wasi przeciw-
nicy” (Łk 21,15). 
Za zwiastówaniem ó pójednaniu, 
ó zbawieniu, stói więc sam Bó g – 
i tó On ró wniez  pówółuje tych, 
któ rym słówó ó pójednaniu wkła-
da w usta, któ rych óbdarza pó-
trzebną mądrós cią i ódwagą. 
Kaz dy, któ przez ył spótkanie 
z Chrystusem, kaz dy, któ dó-
s wiadczył cudównej Bóz ej łaski, 
pówółany jest dó tegó, by s wiad-
czyc  ó Zbawicielu, by dzielic  się 
Dóbrą Nówiną z innymi. S wiadec-
twó tó jest mócne i skuteczne 
wtedy, gdy stói za nim ósóbiste 
przez ycie – i gdy jegó pótwierdze-
niem jest códzienne z ycie gódne 
chrzes cijanina, prawdziwegó 
ucznia i wyznawcy Jezusa Chry-
stusa. Sprawówanie póselstwa 
jest niewątpliwie wielkim za-
szczytem, ale przeciez  tez  niepó-
ró wnanie większym óbówiąz-
kiem i ódpówiedzialnós cią. Apó-
stół Paweł ma głębóką s wiadó-

mós c  tegó zadania, któ re zóstałó 
mu pówierzóne, a włas ciwie – 
któ rym zóstał óbarczóny. Cieka-
we uwagi na temat naszegó tek-
stu znajdujemy w pópularnym 
kómentarzu Williama Barclaya, 
któ ry zwraca uwagę na uz yte 
w teks cie Listu słówó presbeue-
in, ódpówiadające łacin skiemu 
legatus. W Cesarstwie Rzymskim 
istniejące w pan stwie prówincje 
dzieliły się na dwa ródzaje. Częs c  
z nich znajdówała się pód bezpó-
s rednią kóntrólą senatu, pózósta-
łe – pód bezpós rednią kóntrólą 
samegó cesarza. Prówincje, 
w któ rych panówał ład i pórzą-
dek, w któ rych nie stacjónówały 
wójska – pódlegały senatówi. Te 
natómiast, w któ rych występówa-
ły ró z negó ródzaju napięcia 
i gdzie trzeba byłó utrzymywac  
wójskó, pilnujące utrzymania 
spókóju w przypadku zagróz enia 
zamieszkami – były prówincjami 
cesarskimi. Prówincją cesarską 
zarządzał bezpós redni przedsta-
wiciel cesarza, ókres lany jakó le-
gatus albó – pó grecku – 
presbeutes. Słówó tó óznaczałó 
więc człówieka wyznaczónegó 
czy delegówanegó bezpós rednió 
przez samegó cesarza. Skóró Pa-
weł tegó słówa uz ywa w swym 
pis mie, znaczy tó, z e zdaje sóbie 
sprawę z faktu, iz  jest ósóbistym 
wysłannikiem Jezusa Chrystusa. 
Wartó wiedziec  ó jeszcze jednej 
rzeczy, któ rą znamy z histórii. 
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Otó z , gdy senat rzymski pódejmó-
wał decyzję, by jakis  kraj uczynic  
rzymską prówincją, wysyłał tam 
dziesięciu legati lub presbeutai, 
któ rych zadaniem byłó ustalenie 
wraz ze zwycięskim wódzem wa-
runkó w pókóju dla pódbitegó na-
ródu. Wyznaczali óni tez  granice 
nówej prówincji, ókres lali przepi-
sy i prawa, óbówiązujące nówą 
administrację, a następnie wypra-
cówane dókumenty przedkładali 
dó zatwierdzenia senatówi. Tak 
więc byli tó ludzie, któ rzy ódpó-
wiadali za włączenie nówegó na-
ródu dó ródziny cesarstwa rzym-
skiegó. Apóstół Paweł w kóntek-
s cie tegó, có tu pówiedziałem, jest 
więc człówiekiem, któ ry przed-
kłada ludzióm warunki pójedna-
nia z Bógiem, na mócy któ rych 
stają się óni óbywatelami Bóz egó 
kró lestwa i człónkami Bóz ej ró-
dziny. Móz e więc pó z niej pówie-
dziec  tym, któ rych przyprówadził 
dó Chrystusa tó, có napisał w Li-
s cie dó Efezjan: „Tak więc już nie 
jesteście obcymi i przychodniami, 
lecz współobywatelami świętych 
i domownikami Boga, zbudowani 
na fundamencie apostołów i pro-
roków, którego kamieniem węgiel-
nym jest sam Chrystus Jezus, na 
którym cała budowa mocno spojo-
na rośnie w przybytek święty 
w Panu, na którym i wy się wespół 
budujecie na mieszkanie Boże 
w Duchu” (Ef 2,19-22). 

Stwierdzilis my, z e kaz dy, któ 
przez ył spótkanie z Chrystusem, 
kaz dy, któ dós wiadczył cudównej 
Bóz ej łaski, pówółany jest dó te-
gó, by s wiadczyc  ó Zbawicielu, by 
dzielic  się Dóbrą Nówiną z inny-
mi. Jakó chrzes cijanie jestes my 
więc óbdarzeni zadaniem spra-
wówania póselstwa w imieniu 
Chrystusa. Chrzes cijanin, chóciaz  
z yje w tym s wiecie, nie jest jed-
nak człówiekiem nalez ą-cym du-
chówó dó tegó s wiata, jest bó-
wiem – jakó wierzący – óbywate-
lem Kró lestwa Bóz egó. A jakó 
óbywatel Kró lestwa Bóz egó – swą 
póstawą, swóim códziennym z y-
ciem reprezentuje swegó Pana, 
składa s wiadectwó ó miłującym 
i miłósiernym Bógu, wyznaje 
swegó Zbawiciela. 
Póselstwó Pawła jest wyraz ne: 
Pójednajcie się z Bógiem! I rzecz 
charakterystyczna: jest tó prós ba, 
a nie rózkaz. Jak stwierdza jeden 
z kómentatóró w: „Nowy Testa-
ment nigdzie nie mówi o pojedna-
niu Boga z człowiekiem, lecz zaw-
sze o pojednaniu ludzi z Bogiem. 
Nie chodzi tu bowiem o udobru-
chanie rozgniewanego Boga. Cały 
proces zbawienia rozpoczyna się 
z Boga. Bóg posłał swego Syna, 
ponieważ umiłował ten świat. To 
nie Bóg jest więc obcy człowieko-
wi, lecz człowiek jest obcy wobec 
Boga. Oddzielającą barierę zbudo-
wał nie Bóg, ale człowiek. Posel-

Od Genesis do Apokalipsy 
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stwo Boże zwiastowane przez 
Pawła jest apelem miłującego Ojca 
do błądzących dzieci, jest zapro-
szeniem ich do domu, gdzie ocze-
kuje na nich miłość”. Trudno nie 
zgodzić się z tymi słowami, tak 
wyraźnie wskazującymi na sens 
Apostolskiego poselstwa. Trudno 
też nie przyjąć ważnego ostrzeże-
nia, również przekazanego przez 
Apostoła: „Napominamy was, aby-
ście nadaremnie łaski Bożej nie 
przyjmowali” (6,1). 
Bó g, któ regó dziełem miłós ci jest 
zbawienie człówieka, óbdarza 
ró wniez  łaską, stwarzającą pód-
stawy pełnegó i ówócnegó z ycia 
chrzes cijan skiegó. Waz ne jest jed-
nak, aby łaskę tę przyjąc  szcze-

rym sercem, aby óchótnie i bez 
przymusu przyjąc  Pana. Nie wól-
nó Bóz ej łaski lekcewaz yc . An-
drzej Jasin ski pisze, z e łaska Bóz a 
rózumiana jest tu jakó sama 
Ewangelia i wszystkó, có z niej 
wypływa, łącznie z pójednaniem, 
któ re Apóstół szczegó lnie pód-
kres la. 
Uzasadnieniem Pawłówegó 
óstrzez enia jest cytat z 49. róz-
działu Księgi Próróka Izajasza, 
przytóczóny dósłównie według 
tłumaczenia Septuaginty. Dlacze-
gó włas nie tym cytatem pósługu-
je się Apóstół i jakie wnióski 
z zacytówanegó tekstu wyprówa-
dza? O tym pówiemy sóbie juz  
następnym razem. 

Od Genesis do Apokalipsy 
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 Prezent pod choinkę 

 

Czy pudełko po 
butach może  

odmienić czyjeś 
życie? 

 
Włas nie wró ciłam ze 

sklepu. Z tegó duz egó na „ L”, 
któ regó klientki ubiera Heidi 
Klum. Nie zróbiłam wielkich za-
kupó w, ót kilka dróbnóstek. Ale 
zajęłó mi tó tróchę czasu, bó 
szukałam ókazji, prómócji, prze-
cen i znalazłam.  Kupiłam kilka 
kóstek mydła. Jakis  czas temu 
„rzuciłam się” na pastę dó zę-
bó w – tez  była w prómócji. Kie-
dy reszki zeszytó w przecenili na 
19 grószy, ópró z niłam kósz, w 
któ rym lez ały. Tó móje pólówa-
nie na tegó ródzaju ókazje trwa 

juz  dwa miesiące. I nie są tó 
przygótówania dó kón ca s wiata, 
czy tez  dó tzw. czarnej gódziny 
(przypómniałó mi się dziecin -
stwó). Tó są przygótówania dó 
akcji „Prezent pód chóinkę”. I 
wiem, z e nie jestem jedyną ósó-
bą, któ ra pódczas róbienia zaku-
pó w wypatruje prómócji, dzięki 
któ rym będzie mógła wypełnic  
kólejne pudełkó pó butach. Na 
całym s wiecie są nas tysiące, a 
pudełka pó butach wypełnióne 
tym wszystkim, có sprawia dzie-
cióm radós c , trafiają dó malu-
chó w z ró z nych krajó w.  
 Nasze „pólskie” paczki ótrzymu-
ją dzieci z Ukrainy, Białórusi i 
Rumunii. Pamiętam, kiedy 
pierwszy raz wzięłam udział w 
akcji. Dókładnie studiówałam 
listę rzeczy, któ re mógą znalez c  
się w paczce i nie mógłam się 
nadziwic , z e znalazłam tam ta-
kie rzeczy jak mydłó czy chus-
teczki higieniczne. Dzisiaj wiem, 
z e ta kóstka mydła, któ ra dla 
mnie i dla Ciebie jest rzeczą nór-
malną, kósztująca czasami mniej 
niz  1 PLN, dla dziecka, któ re 
znajdzie ją w paczce jest speł-
nieniem z yczenia. Na strónie 
Centrum Misji i Ewangelizacji 
(https://cme.órg.pl/prezent/
dla-kógó-prezent/)  znajdziemy 
pórtrety tró jki dzieci z krajó w 

https://cme.org.pl/prezent/dla-kogo-prezent/
https://cme.org.pl/prezent/dla-kogo-prezent/
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dó któ rych trafiają nasze pre-
zenty. Jedną z tych ósó b jest Pe-
ter z Rumunii, któ ry w przyszłó-
s ci chce zóstac  pólicjantem. Na 
jaki prezent czeka Peter? Ubra-
nia, pasta dó zębó w, mydłó, 
szampón, pió ró, kredki i ółó wki. 
Ucieszą gó takz e słódycze.  

Musimy pamiętac , z e 
nasze paczki trafiają dó dzieci 
bardzó ubógich. Częstó jest tak, 
z e tó nasze pudełkó pó butach 
jest jedynym prezentem, jaki 
dóstaną. Ten wypełnióny słódy-
czami, kredkami, kósmetykami 
kartón jest tez  bardzó częstó 
spełnieniem marzen . Jednak 
najwaz niejszą rzeczą jest tó, z e 
póprzez paczkę jaką przygótu-
jemy dla tegó małegó człówieka 
pókazujemy mu, z e nie jest sam, 
z e któs  ó nim mys li. Jes li chcecie 
dówiedziec  się, jak Wasza pacz-
ka móz e zmienic  czyjes  z ycie 
ódwiedz cie facebóók’ówy prófil 
amerykan skiej akcji  - Opera-
tión Christmas Child.  

Nie wiem, czy wiecie, ale 
Centrum Misji i Ewangelizacji 
órganizuje jeszcze jedną akcję 
związana z prezentami. Akcja ta 
nósi nazwę „List dó Dzieciątka” 
i órganizówana jest z mys lą ó 
pódópiecznych Grupy Pedagó-
gó w Ulicy UNO. Pódópiecznymi 
streetwórkeró w są dzieci, dla 
któ rych ulica, pódwó rkó są sta-
łym miejscem spędzania czasu. 

Dzieci te piszą list dó Dzieciąt-
ka, w któ rym zdradzają swóje 
marzenia. Listy te trafiają dó 
ósó b, któ re zgłósiły chęc  speł-
nienia tych marzen . Jes li chcesz, 
jak Dzieciątkó przynósic  dary i 
radós c  napisz dó Grupy Pedagó-
gó w Ulicy UNO (mail: 
unó@cme.órg.pl) lub skóntaktuj 
się telefónicznie (tel. 693 92 73 
73), albó pórózmawiaj ze mną. 

 
Radósnegó pakówania! 

 
 Uwaga! Paczki dostarczamy 
do 13 listopada. Jeśli nie mo-
żesz sam zrobić paczki mo-
żesz dołożyć się do akcji prze-
kazując na ten cel ofiarę albo 
zakupione rzeczy, z których 
my z dziećmi zrobimy paczki.  

Dagmara Grajczak 

Dzieciątko tó na Gó rnym S ląsku 
mały Jezus, któ ry przynósi w Wi-
gilię prezenty dla dzieci.  
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O tym, co za nami 
Reformacyjnie i marynistycz-
nie  
 
Kós ció ł ewangelicki na s wiecie, a 
więc takz e parafie ewangelickie 
w całej Pólsce w ró z ny spósó b 
akcentówały i akcentują przez y-
wany w tym róku Jubileusz 500-
lecia wydarzen  związanych z wy-
stąpieniem ks. Marcina Lutra i 
zapóczątkówaniem ruchu refór-
macyjnegó w Kós ciele. Takz e na-
sza parafia póstanówiła dółączyc  

się dó tych óbchódó w. Pó wielu 
rózmówach w grónie rady para-
fialnej stwierdzónó, z e ciekawą 
fórmą upamiętnienia wydarzen  
sprzed 500 lat na pómórskiej zie-

mi, któ ra przez długi ókres czasu, 
az  dó zakón czenia II wójny s wia-
tówej była integralną częs cią Nie-
miec, a ód Sejmu Pómórskiegó w 
Trzebiatówie w 1534 róku ró w-
niez  „ziemią ewangelicką”, będzie 
zaprópónówanie dziecióm i młó-
dziez y óraz nauczycielóm kón-
kursó w ó tematyce związanej z 
zagadnieniami dótyczącymi sze-
rókó pójętej refórmacji, wiary, 
Kós cióła, ale takz e tólerancji czy 
z yciem w mniejszós ci.  

Ogłószóne zóstały 
dwa międzynaródó-
we kónkursy, nad 
któ rymi patrónat 
hónórówy óbjął Ró-
bert Biedrón  – pre-
zydent Słupska. 
Pierwszy z nich był 
kónkursem plastycz-
nym i fótógraficz-
nym pt. Nas ladówa-
nie, drugi kró tkich 
fórm literackich pt. 
Póesia semper re-
fórmanda. Na kón-

kursy przysłanych zóstałó łącz-
nie bliskó 200 prac, z czegó ku 
zaskóczeniu órganizatóró w - Pa-
rafii  óraz Zespółu Szkó ł Samó-
rządówych w Kóbylnicy - więk-
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szós c  uczestnikó w przysłała pra-
ce literackie – zaró wnó póezję, 
jak i prózę. Jury kónkursówe 
składające się z ósó b związanych 
zawódówó ze sztuką (Krystyna 
Mazurkiewicz-Palacz – Kierów-
niczka słupskiej delegatury Pó-
mórskiegó Wójewó dzkiegó Kón-
serwatóra Zabytkó w w Gdan sku, 
Anna Sujecka – históryczka sztuki 
i pracównica Muzeum Pómórza 
S ródkówegó óraz Sylwia Pilarek 

– kóórdynatórka pracy s wietlic 
szkólnych w Kóbylnicy) i słówem 
pisanym (próf. Daniel Kalinówski 
– dziekan Wydziału Filólógicznó-
Histórycznegó Akademii Pómór-
skiej, Danuta Sróka – dyrektórka 
Miejskiej Biblióteki Publicznej w 

Słupsku óraz ks. Sławómir Sikóra 
– próbószcz Parafii Ewangelickó-
Augsburskiej w Szczecinie) dókó-
nałó wybóru najlepszych prac, 
któ re zóstały wyekspónówane w 
kós ciele s w. Krzyz a w Słupsku, a 
częs c  z nich ró wniez  ópublikówa-
na na łamach „Zwiastuna Ewan-
gelickiegó” (nr 15-16/2017 i nr 
17/2017).  
Ogłószenie wynikó w kónkursó w i 
wręczenie nagró d miałó miejsce 
pódczas óbchódó w Marynistycz-
nó-Refórmacyjnegó Spótkania 
Młódych, któ re zóstałó zaplanó-
wane jakó jubileuszówa própózy-
cja dla młódych, nie tylkó ewan-
gelikó w, z Pómórza i całej Pólski, 
a któ re ódbyłó się w Kóbylnicy, 
Słupsku i Ustce w dniach 9 i 10 
wrzes nia 2017 róku. W jegó pró-
gramie znalazły się warsztaty 
z eglarskie, któ rych głó wnym pó-
mysłódawcą i órganizatórem był 
słupski óddział Ligi Mórskiej i 
Rzecznej óraz Os ródek Dóskóna-
lenia Nauczycieli w Słupsku. 
Uczestnicy warsztató w mógli pó-
znac  wiele elementó w 
„z eglarskiegó” z ycia, ale takz e 
spró bówac  własnych sił na Opti-
mistach (z agló wkach dla dzieci), 
kajakach, łódziach mótórówych i 
jachtach dalekómórskich, mógli 
zwiedzic  Kapitanat Pórtu Ustka, 
ustecką latarnię mórską, bazę i 
statek ratównictwa mórskiegó, 
zapóznac  się ze sprzętem ratów-

O tym, co za nami 
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niczym, sprzętem nurkówym i 
wiązaniem węzłó w marynar-
skich. Kaz dy z uczestnikó w 
warsztató w ótrzymał stósówny 
certyfikat.  
                   Uróczystós c  w Sali Kónferen-
cyjnej „Fórum” w Kóbylnicy, pód-
czas któ rej wręczóne zóstały na-
gródy zwycięzcóm kónkursó w 
refórmacyjnych, miała bardzó 
uróczysty przebieg, póniewaz  w 
jej trakcie wręczóne zóstały Krzy-
z e Pró Mari Nóstró dwóm ewan-
gelikóm ze Słupska: próf. Antó-
niemu Drapelli z Akademii Mary-
narki Wójennej w Gdyni óraz Ra-
fałówi Przybyle ze Szkóły w Kó-

bylnicy. Pó uróczystós ciach, któ re 
swóją óbecnós cią zaszczycili 
m.in.: Leszek Kulin ski, wó jt gmi-
ny Kóbylnica, Waldemar Parus, 
człónek Zarządu Głó wnegó Ligi 
Mórskiej i Rzecznej, kmdr Maciej 
Jónik, dówó dca dywizjónu bójó-
wegó Mórskiej Jednóstki Rakietó-
wej, wszyscy uczestnicy zapró-

szeni zóstali na pósiłek - kiełbasę 
z grilla.  
                    Spótkanie Młódych zakón -
czyłó się niedzielnym nabóz en -
stwem w kós ciele, pódczas któ re-
gó próbószcz parafii ks. Wójciech 
Fróehlich óraz jej kuratór Jan 
Wild wręczyli wyró z niónym w 
kónkursach ewangelikóm: Elizie 
Bąkówskiej z PEA w Słupsku, Ma-
ciejówi Jurze z PEA w Starym 
Bielsku i Oliwerówi Chróbakówi 
z PEA w Jawórzu - nagródy za 
udział w kónkursach.  
                   Nalez y wspómniec  ó spónsó-
rach, któ rzy ufundówali atrakcyj-
ne nagródy. Były tó słupskie fir-
my Markós i Plast-bóx, Urząd 
Miejski w Słupsku, Staróstwó 
Słupskie, Urząd Mórski w Słup-
sku, Wydawnictwó Wartó, Tówa-
rzystwó Biblijne w Pólsce, Słup-
ski Związek Ludnós ci Póchódze-
nia Niemieckiegó óraz Parafia 
Ewangelickó-Augsburska w Słup-
sku. Dziękuję wszystkim, któ rzy 
dółóz yli swóich sił i zaangaz ówali 
się w prójekt! Przede wszystkim 
nalez y byc  wdzięcznym Panu Bó-
gu, za pógódę, bezpieczen stwó i 
dóbrą atmósferę.  

ks. Wójciech Fróehlich 
 
 
2. Diecezjalne Śniadanie dla 
Kobiet w Toruniu 
 
Wczesnym rankiem w słóneczną 
wrzes niówą sóbótę (16.09) 4-

O tym, co za nami 
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ósóbówa ekipa kóbiet z naszej 
parafii wybrała się dó Miasta Kó-
pernika, z eby wziąc  udział w 2. 
Diecezjalnym S niadaniu dla Kó-
biet. W tym wydarzeniu uczestni-
czyłó ókółó 80 pan  z całej naszej 
Diecezji, a tematem tegórócznegó 
spótkania, w związku z 500-
leciem refórmacji, były Kóbiety 
Refórmacji: Katarzyna Luter, Elz -
bieta Cruciger, Anna Wazó wna 
óraz Argula vón Grumbach.  
Fragmentem z Pisma i módlitwą 
przywitała nas góspódyni Tórun -

skiej Parafii p. Elz bieta Walukie-
wicz. Pó óbfitym s niadaniu, p. 
Agnieszka Gódfrejó w-
Tarnógó rska, teólóg, rzecznik 
prasówy naszegó kós cióła, w bar-
dzó ciekawy spósó b zaprezentó-
wała biógrafie wspómnianych juz  
kóbiet refórmacji. W tórun skiej 
kaplicy pójawiły się 4 panie w 
XVI-wiecznych strójach i ópówia-

dały ó swóim z yciu. Następnie w 
grupkach dyskutówałys my ó ce-
chach charakteru, któ re ujęły nas 
w tych silnych ósóbówós ciach 
czasu refórmacji i zastanawiały-
s my się czegó móz emy się dzisiaj 
ód nich nauczyc .  

Pó kró tkiej przerwie, w trak-
cie któ rej zdąz yłys my zakupic  
pachnące kórzenne pierniki, pani 
psychólóg Jóanna Anuszewska 
póprówadziła drugą częs c  spó-
tkania: „Wspó łczesne wyzwania 
kóbiet – byc  bóhaterką dzis …?”. 

Ta niewielka, ale 
jakz e z ywiółówa 
kóbieta w zabawny, 
a jednóczes nie bar-
dzó realistyczny 
spósó b przedstawiła 
wyzwania jakim 
dzis  stawiają czółó 
kóbiety-bóhaterki w 
swójej códziennós ci.  
Pó półudniu miały-
s my ókazję zwiedze-
nia wystawy w Mu-
zeum Okręgówym 
zatytułówanej 
„Refórmacja w Tó-

runiu. Wpływ kultury ewangelic-
kiej na rózwó j miasta” óraz pó-
spacerówac  pó uróczym zabytkó-
wym mies cie. Wyjazd ten był 
ró wniez  s wietną ókazją, z eby się 
lepiej póznac  i miłó wspó lnie spę-
dzic  dzien . Mamy nadzieję, z e w 
przyszłym róku jeszcze więcej 
Słupszczanek wez mie udział w 
tak wartós ciówym spótkaniu. 
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Drógie Panie, zaznaczcie sóbie 
juz  dzis  w swóich kalendarzach 
15 wrzes nia 2018 – 3. Diecezjal-
ne Spótkanie dla Kóbiet w Tóru-
niu. W kón cu któ jak któ, ale my, 
bóhaterki w natłóku naszej có-
dziennós ci, pótrafimy ógarnąc  
jeszcze i taki niezwykły, niecó-
dzienny wyjazd ;)  

Anna Fróehlich 
 
Chrzest Larsa Lenoxa 
 
17 wrzes nia, pódczas nabóz en -
stwa przez ywalis my uróczystós c  
chrztu s w. małegó Larsa Beben-
rótha. Wydarzenie tó byłó ó tyle 
niecódzienne, z e ódbywałó się w 
dwó ch językach. Lars ze swóimi 
ródzicami  mieszka bówiem w 
Niemczech, w związku z czym nie 
„zasili” szeregó w naszej Parafii 
ale cieszymy się, z e zasila szeregi 
ródziny dzieci Bóz ych. Na dródze  
wzrastania w wierze z yczymy z 
serca Bóz egó błógósławien stwa  
Larsówi, jak i jegó ródzicóm óraz 
ródzicóm chrzestnym.  

Nabożeństwo  
na zielonej szkole 
 
Na póczątku wrzes nia w jednym 
z ós ródkó w wypóczynkówych  w 
Łebie, na tzw. zielónej szkóle, 
przebywała grupa ókółó 40 dzie-
ci ze Szkóły Pódstawówej w Dzię-
gielówie.  Jedna z ópiekunek i wy-
chówawczyn  (wcale nie ewange-
liczka) zwró ciła uwagę na tó z e w 
całej grupie jest 13 dzieci ewan-
gelickich i póprósiła ó póprówa-
dzenie dla niech ewangelickiegó 
nabóz en stwa pódczas gdy ich 

katóliccy kóledzy i kólez anki uda-
dzą się na niedzielną mszę.  Na-
bóz en stwó tó ódbyłó się 17 wrze-
s nia ó 17.00 w s wietlicy ós ródka.  
 
 
Seminarium na Rugii 
 
Od 19 dó 22 wrzes nia  w  ramach 
partnerstwa naszej diecezji z Kó-
s ciółem Pó łnócnych Niemiec  w 
Thissów na Rugii ódbyłó się spó-
tkanie przedstawicieli partner-
skich kós ciółó w Nórdkirche z 
całegó s wiata. Byli tam przedsta-
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wiciele  kós cióła z Michigan 
(USA), Republiki Półudniówej 
Afryki, Tanzanii, Szwecji i Pólski. 
Nasz Kós ció ł a włas ciwie dwie 
diecezje - wrócławską i pómór-
skó-wielkópólską reprezentówali 
ks. S. Sikóra (Szczecin), D. Grzy-
wacz (Póznan ) i ks. Wójciech  
Fróehlich. Tematem przewódnim 
spótkania był Czas łaski. Delegaci 
z  kós ciółó w przedstawiali  gdzie 
w swóich kós ciółach i krajach 
dóstrzegają Bóz ą łaskę. Pózwóli-
łó tó uczestnikóm spótkania spój-
rzec  na Kós ció ł w ró z nych aspek-
tach i z ró z nej perspektywy. Waz -
nym punktem i dós wiadczeniem 
byłó wspó lne nabóz en stwó w 
kós ciele w Puttbus, gdzie  mógli-
s my uczestniczyc  w nabóz en -
stwie  z sakramentem Kómunii 

s więtej.  
 

 
Z karty żałobnej  
 
30 wrzes nia br. zmarła s p. Emilia 
Wró blewska ur. 15 lipca 1924 
róku. Jej pógrzeb ódbył się 4 paz -
dziernika br. na cmentarzu w 
Słupsku. Zmarła pózóstawiła  w 
smutku sióstrę i brata z ródzina-
mi.  

Zapraszamy do zaangażowania się w przygotowania  
do kiermaszu adwentowego! 

 
Możesz podzielić się swoimi wyrobami takimi jak:  
•rękodzieło artystyczne•ozdoby świąteczne• 

domowe przetwory•rzeczy, które masz  
ale ich nie używasz. 

 
Zbiórka darów na kiermasz trwa do 

końca listopada. 
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 Ogłoszenia 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY ZŁOŻONE NA 

RZECZ PARAFII!   

ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  

SKŁADKI KOŚCIELNEJ  

 

Składkę można opłacać w zakrystii po nabożeństwie lub przelewać na konto para-

fialne z dopiskiem darowizna na cele kultu religijnego- składka kościelna z poda-

niem imienia i nazwiska osoby i okresu jakiego dotyczy: 

PEA Słupsk- 14 1500 1692 1216 9004 6889 0000 
  

Dla innych darowizn obowiązuje ten sam numer konta. Poniżej przedstawiamy wyciąg z 

regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie 

przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakich-

kolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się 

na liście parafialnej, czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa 

się również opłacenie składki kościelnej.  

  

Zachęcamy państwa do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez stałe, 

miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych 

kwot. (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 2400 netto, to 

roczna składka kościelna wynosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12, co daje nam mie-

sięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty 

w wysokości 24 zł na konto bankowe parafii).  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej - ZASADY OGO LNE 
§ 7 

1. Kaz dy człónek Parafii, któ ry zóstał kónfirmówany i ukón czył 18 lat, 
zóbówiązany jest dó płacenia składek parafialnych. Składki te pówinny 
wynósic  có najmniej 1% jegó dóchódu. 
  
2. W uzasadniónych przypadkach Rada Parafialna móz e zwólnic  ód tegó 
óbówiązku pójedynczych parafian bądz  tez  ókres lóne grupy spółeczne np. 
ucznió w, studentó w, bezróbótnych, czy tez  ródziny przez ywające ókresó-
we trudnós ci finansówe. W uchwale dótyczącej zwólnienia pówinien byc  
ókres lóny czas trwania tegó zwólnienia. 
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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej  

w zależności od dochodu danej osoby 

Dochód miesięczny Składka miesięczna Składka roczna 

500,00 zł 5,00 zł 60,00 zł 

800,00 zł 8,00 zł 96,00 zł 

1 000,00 zł 10,00 zł 120,00 zł 

1 300,00 zł 13,00 zł 156,00 zł 

1 600,00 zł 16,00 zł 192,00 zł 

2 000,00 zł 20,00 zł 240,00 zł 

2 500,00 zł 25,00 zł 300,00 zł 

3 000,00 zł 30,00 zł 360,00 zł 

3 500,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 

4 000,00 zł 40,00 zł 480,00 zł 

4 500,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 

5 000,00 zł 50,00 zł 600,00 zł 

5 500,00 zł 55,00 zł 660,00 zł 

6 000,00 zł 60,00 zł 720,00 zł 

6 500,00 zł 65,00 zł 780,00 zł 

7 000,00 zł 70,00 zł 840,00 zł 

10 000,00 zł 100,00 zł 1 200,00 zł 

Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej  

w zależności od dochodu danej osoby 

Dochód miesięczny Składka miesięczna Składka roczna 

500,00 zł 5,00 zł 60,00 zł 

800,00 zł 8,00 zł 96,00 zł 

1 000,00 zł 10,00 zł 120,00 zł 

1 300,00 zł 13,00 zł 156,00 zł 

1 600,00 zł 16,00 zł 192,00 zł 

2 000,00 zł 20,00 zł 240,00 zł 

2 500,00 zł 25,00 zł 300,00 zł 

3 000,00 zł 30,00 zł 360,00 zł 

3 500,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 

4 000,00 zł 40,00 zł 480,00 zł 

4 500,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 

5 000,00 zł 50,00 zł 600,00 zł 

5 500,00 zł 55,00 zł 660,00 zł 

6 000,00 zł 60,00 zł 720,00 zł 

6 500,00 zł 65,00 zł 780,00 zł 

7 000,00 zł 70,00 zł 840,00 zł 

10 000,00 zł 100,00 zł 1 200,00 zł 

PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

12.10  18.00   Nabóz en stwó ekumeniczne w Lębórku Kaplica EA  

 29.10 9.30 Nabóz en stwó ródzinne i spótkanie na 
Rybackiej - (zmiana czasu na zimówy) kós ció ł  

 31.10  17.00 500 rócznica refórmacji kós ció ł  
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Nasi Solenizanci 

Życzymy Wszystkim Bożego błogosławieństwa! 

2 października Elsa Kuschel Pieski 

4 października Detlef Rach Słupsk 

6 października Andrzej Cieślar Zakrzewo 

8 października Horst Zander Siemirowice 

9 października Wojciech Froehlich Słupsk 

12 października Charlotte Skuriat Gardna Wlk. 

13 października Bartosz Wasilkowski  Mosty 

16 października Adam Wild Słupsk 

18 października  Regina Krzyżanowska Wieszyno 

19 października  Bogna Jankowska Słupsk 

23 października Jan Sass Dargoleza 

 

Aktualizacja kartoteki parafialnej 

 

W związku z kóniecznós cią aktualizacji danych ósóbówych w kartótece 

parafialnej zwracamy się dó Was z prós bą  ó pódanie swóich aktualnych 

danych na przygótówanych w tym celu  fórmularzach. Nawet jes li w 

óstatnich latach nic się u was w tej kwestii nie zmieniłó prósimy ó wypeł-

nienie fórmularza. Głównie chódzi ó pódanie numeru telefónu kómó rkó-

wegó i maila (jes li któs  pósiada), abys my tą drógą mógli infórmówac  Was 

ó wydarzeniach bądz  zmianach w z yciu naszej parafii.  

Dziękujemy za zrózumienie. 

Rada Parafialna 
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Herbatka Parafialna Kómunia S więta Szkó łka Niedzielna 

Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

08.10 
17. po Trójcy Św. 

  10.30   8.30   

12.10 
czwartek 

    18.00   

15.10 
18. po Trójcy Św. 

  10.30    

22.10  
19. po Trójcy Św. 

 10.30  8.30  

29.10 
20.  po Trójcy Św. 

   
          9.30  
 
Zmiana czasu na zimowy 

31.10 
Święto Reformacji 

 17.00   

05.11 
21. po Trójcy Św. 

9.30 10.30  12.30 

12.11 
3 przed końcem 
roku kościelnego 

 10.30 8.30  


