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Bardzo blisko ciebie jest Słowo, 

w twoich ustach i w twoim ser-

cu, abyś je czynił.  

5 Mż 30,14 

 Ostatnimi czasy popularne są 

wszelkiego rodzaju wiadomos ci i 

filmiki wysyłane za pomocą prze-

ro z nych komunikatoro w w 

smartfonach. Kilka dni temu 

otrzymałem taką wiadomos c : Co 

stałoby się  z naszą Biblią gdyby-

śmy traktowali ją tak, jak nasz te-

lefon komórkowy? Co by było gdy-

byśmy zawsze mieli ją w rękach, 

albo w torbie? Czy wracalibyśmy 

po nią, gdy o niej zapomnieliśmy? 

Czy również otwieralibyśmy ją tak 

wiele razy w  ciągu dnia? Czy czu-

libyśmy się bez niej nieswojo?  

Ktos  powie ja mam w moim 

smartfonie aplikację z całą Biblią i 

mogę do niej zajrzec  zawsze kie-

dy mam taką potrzebę, a przy-

najmniej mam tam Z Biblią na co 

dzień  i mogę przeczytac  kaz dego 

dnia dedykowany na ten dzien  

werset biblijny i jakąs  ciekawą 

mys l, kto ra prowadzi mnie przez 

cały dzien . Jes li tak rzeczywis cie 

jest to bardzo dobrze. Tylko czy 

zabierając  ze sobą komo rkę, my-

s lisz w pierwszym rzędzie o tym, 

z eby miec  kontakt z  Bogiem 

przez Jego Słowo, czy raczej z eby 

miec  kontakt z rodziną i znajomy-

mi? 14. lutego rozpoczął się czas 

pasyjny, zwany wielkim postem. 

Na pewno jest to dobry czas aby 

pomys lec  o tym jaką rolę w two-

im z yciu odgrywa i jakie miejsce 

zajmuje Słowo Boz e. Czy jest ono 

na twoich ustach i w twoim ser-

cu? Ż yczę Ci odkrycia tego, z e naj-

waz niejszą wiadomos cią, jaką 

Bo g kieruje do Ciebie jest Jego mi-

łos c  objawiona w krzyz u Jezusa 

Chrystusa. 

 

Ż modlitwą 

Wasz Duszpasterz 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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Tak mówi Pan: Niech się nie 

chlubi mędrzec swoją mądro-

ścią i niech się nie chlubi mo-

carz swoją mocą, niech się nie 

chlubi bogacz swoim bogac-

twem! Lecz kto chce się chlu-

bić, niech się chlubi tym, że jest 

rozumny i wie o mnie, iż Ja, 

Pan, czynię miłosierdzie, pra-

wo i sprawiedliwość na ziemi, 

gdyż w nich mam upodobanie - 

mówi Pan. 

Jr 9,22-23 

Żwro c my uwagę na to, jak prorok 

Jeremiasz w dzisiejszym frag-

mencie zaleca, by nie chlubic  się 

mądros cią, mocą i bogactwem (są 

to wartos ci bardzo dobre, ale tyl-

ko ziemskie), a następnie zwraca 

uwagę na to, czym człowiek po-

winien się chlubic . W innym tłu-

maczeniu  przeczytamy: „(…) kto 

się chce chlubić niech się chlubi 

tym, że jest rozumny i rozpoznaje 

mnie czyli JHWH”. Według specja-

listo w uz yte tutaj słowo  posiada 

wiele znaczen . Ale jedno jest nie-

samowicie poruszające i przema-

wiające! Jedno ze znaczen  hebraj-

skiego oryginału oznacza nawią-

zanie głębokiej relacji między 

poznającym a poznawanym, rela-

cji osobistej, bardzo wyjątko-

wej.  Te informacje oznaczają, z e 

człowiek powinien chlubic  się 

tym, z e rozpoznał Boga, jako 

swojego osobistego Żbawcę  i ma 

z Nim relację. 

Pozwo lcie, z e dla lepszego zrozu-

mienia powyz szego tekstu odnio-

sę się do pewnej historii. 

Żnany, znakomity skrzypek Paga-

Rozważanie 

Prawdziwa 
wartość 

Ks. Robert Augustyn 
Wikariusz  Parafii 

w Katowicach Szopienicach 
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nini występując pewnego razu 

przed licznymi słuchaczami, zau-

waz ył w chwili, gdy umilkły okla-

ski, z e z jego skrzypcami cos  jest 

nie w porządku. Obejrzał je po-

wto rnie i zobaczył, z e to nie są 

jego znakomite i cenne skrzypce. 

Poczuł się nagle jakby sparaliz o-

wany, następnie zwro cił się do 

audytorium i wyjas nił słucha-

czom, z e zaszła jakas  pomyłka, 

gdyz  nie są to jego własne 

skrzypce. Odszedł za kulisy, 

w nadziei, z e znajdzie swoje 

skrzypce tam, gdzie je zostawił, 

lecz niestety - przekonał się, z e 

ktos  je ukradł, zamieniwszy jego 

skrzypce na jakies  inne, zupełnie 

bezwartos ciowe. Kilka minut po-

został za kulisami, następnie wy-

szedł ze słowami: „Szanowni 

pan stwo, dowiodę wam, z e mu-

zyka nie tkwi w instrumencie, 

lecz w duszy!” I grał wtedy, jak 

jeszcze nigdy w z yciu i z nędz-

nych skrzypiec popłynęły dz wię-

ki, kto re wywołały taki zachwyt 

i entuzjazm słuchaczy, iz  zdawało 

się, z e oklaski zerwą dach z bu-

dynku, w kto rym się znajdowali. 

Dzisiejszy fragment Biblijny uczy 

nas, z e powinnis my dowies c , nie-

jednokrotnie, tak jak w tej histo-

rii, z e nasza muzyka kryje się nie 

w zewnętrznych wartos ciach te-

go s wiata, mądros ciach, bogac-

twach, sile i potędze, lecz kryje 

się w sercu, w Chrystusie, w po-

znaniu Boga, w miłos ci, w relacji 

z Nim. 

Chluba wierzących chrzes cijan to 

ukryta piękna prawda o pozna-

niu Boga. Choc  nieraz nie łatwo 

jest sprostac  zewnętrznym uwa-

runkowaniom, materialnym moz -

liwos ciom, czy tez  często jest się 

po prostu bezsilnym - to jednak 

nie decyduje o Twojej wartos ci. 

Decyduje o niej poznanie Jezusa 

Chrystusa. To prawdziwa war-

tos c , znacząca więcej niz  mą-

dros c , moc i bogactwo. Tej warto-

s ci z yczę kaz demu z was, amen. 

Rozważanie 
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Wciąz  się zamartwiamy... 

Jest tyle rzeczy, kto re nas przytłaczają. 

Ż yjemy szybko, w biegu, w troskach... 

Mając chwilę czasu zwykle narzekamy 

lub rysujemy w mys lach naszą przyszłos c  w ciemnych barwach. 

Takie czasy... 

Żbyt wiele mamy na głowie, niewiele moz liwos ci, mało nadziei...   

A tak naprawdę po prostu: 

Mało jest w naszym życiu Pana Boga! 

Pro bujemy wiele rzeczy robic  własnymi siłami 

nie pytając Boga o to 

czy to jest dobre 

jak mamy to robic  

nie prosząc Go o pomoc. 

Żapychamy nasz umysł mno stwem informacji, wiadomos ci 

nie przychodząc do Boga w pros bie o wyciszenie 

o pomoc w nauce, pracy 

ufając w Jego mądros c . 

Nie zaczynamy i nie kon czymy dnia modlitwą 

nie powierzamy swoich spraw Ojcu 

nie mo wimy Bogu, co nas dręczy, co boli. 

Milczymy, w ogo le nie pamiętając o Nim. 

Żyjemy obok Boga, a nie z Bogiem. 

Poezja 

Poezja 
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 Poezja 

Bo mamy „zbyt mało czasu, zbyt wiele trosk”. 

Nie dajemy Ojcu moz liwos ci, by nam pomo gł. 

To nie On potrzebuje naszych modlitw, one są nam potrzebne! 

Przyjdz my do Boga ze swoim cięz arem... 

Ta chwila pos więcona Panu moz e stac  się błogosławien stwem 

na cały dzien  

Ta chwila moz e zmienic  nasze perspektywy. 

Jes li pozwolimy Panu Bogu zaistniec  w swoim z yciu 

On je zmieni, da nadzieję, wskaz e, co robic , dokąd is c  

Pokaz e, co jest najwaz niejsze. 

„Nie troszczenie się” nie ma polegac  na naszej bezczynnos ci 

ale na zaufaniu Panu Bogu 

na uwierzeniu, z e On daje swoim dzieciom tylko dobre rzeczy. 

 

 
 

„Jeśli Pan domu nie zbuduje, 

Próżno trudzą się ci, którzy go budują. 

Jeśli Pan nie strzeże miasta, 

Daremnie czuwa stróż. 

Daremnie wcześnie rano wstajecie, 

I późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach: 

Wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego.”   

                                                              Psalm 127, 1-2 

Justyna Minkina 
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 Humor z befką 

11 lekcji z historii o Arce Noego 

1. Nie spo z nij się na statek! 
2. Pomys l o tym, z e razem z innymi siedzicie w tej samej łodzi. 
3. Planuj perspektywicznie. Kiedy Noe budował arkę, nie padał deszcz. 
4. Trzymaj formę! Nawet mając 100 lat ktos  moz e dac  ci jakies  powaz -

ne zadanie do wykonania. 
5. Nie zwracaj uwagi na krytyko w. Ro b po prostu to, co musi byc  zro-

bione. 
6. Buduj swoją przyszłos c  na wysokim poziomie. 
7. Dla bezpieczen stwa podro z uj zawsze z kims  w parze. 
8. Szybkos c  nie zawsze ma znaczenie. Na arce znalazły się zaro wno 

s limaki, jak i gepardy. 
9. Jes li dopada cię stres, pozwo l przez chwilę unosic  się falom. 
10.Pomys l o tym, z e arka została wybudowana przez amatoro w, a Tita-

nic przez profesjonalisto w. 
11.Nie przejmuj się burzą! Jes li podro z ujesz z Bogiem, zawsze  czeka 

na ciebie tęcza. 
*** 

 

List do Noego: 
 

Drogi Noe, 
 

moglibys my przysiąc, z e powiedziałes , z e arka odpływa w niedzie-
lę, a nie w sobotę! 
 

Pozdrawiamy, 
Jednoroz ce 

*** 
 

Co zrobił Jezus po chrzcie w Jordanie? zapytał katecheta w klasie. 
Marek wie dokładnie: Wyszedł z wody!  

Opracował ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 



Informator parafialny, Nr 2 (189) 2018  9 

 

 

Gedeon to kolejny bohater wiary, o kto rym wspomina 11 roz-

dział Listu do Hebrajczyko w. Jego historię znajdziemy zapisaną w 

Księdze Sędzio w, w rozdziałach 6-8. Gedeon z ył w czasach, kiedy 

Izrael odwro cił się od Boga, wybrał z ycie w nieposłuszen stwie, 

czcił boz ki. Mimo z e Gedeon był najmłodszy z rodziny, pochodził 

z najbiedniejszego rodu, to Bo g wybrał go, z eby przypomniał 

Izraelitom, z e to On jest ich Bogiem i Kro lem. Bo g powołał Gedeo-

na do bycia dzielnym i walecznym wojownikiem, kto ry pokona 

wrogo w Izraela. Anioł, kto ry ukazał się Gedeonowi, przywitał go 

słowami: Pan z tobą, męz u waleczny!, mimo z e Gedeon nie był 

jeszcze wojownikiem. Gedeon najpierw nie mo gł uwierzyc , z e Bo g 

go wybrał, ale po upewnieniu się, zaufał i wykonał Boz y plan.  

Dzisiaj tez  Bo g powołuje nas do roz nych zadan , widzi w nas dziel-

nych wojowniko w, odwaz nych głosicieli, wytrwałych modlicieli, 

dobrych pomocniko w, mimo z e w ogo le tak o sobie nie mys limy. 

Pytajmy Pana o plan dla naszego z ycia i zaufajmy, z e On nas wy-

syła i będzie z nami - tak, jak obiecał Gedeonowi. 

 

Pokoloruj obrazek. Dowiedz się więcej o ciekawych walkach Ge-

deona, a znajdziesz je w Księdze Sędzio w 6-8 

Kącik dla dzieci 

Kącik dla dzieci 
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 Kącik dla dzieci 

Pokoloruj obrazek: 
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„Zróbcie miejsce dla nas w ser-

cach waszych; nikogo nie 

skrzywdziliśmy, nikogo nie ze-

psuliśmy, nikogo nie oszukali-

śmy. Nie mówię tego, aby potę-

piać; bo już uprzednio powie-

działem, że w sercach naszych 

jesteście na śmierć i życie. Mam 

wielkie zaufanie do was i wiel-

ka jest chluba moja z was; pe-

łen jestem pociechy i nader ob-

fita jest radość moja we wszel-

kim ucisku naszym. Bo nawet 

wtedy, gdy przybyliśmy do Ma-

cedonii, ciało nasze nie zaznało 

żadnego odpoczynku, lecz ze-

wsząd byliśmy uciśnieni walka-

mi zewnątrz, obawami od we-

wnątrz. Lecz Ten, który pocie-

sza uniżonych, Bóg, pocieszył 

nas przez przybycie Tytusa; 

a nie tylko przez jego przyby-

cie, lecz i przez pociechę, jakiej 

doznał u was, gdy opowiadał 

nam o waszej tęsknocie za na-

mi, o waszej żałości i o waszej 

gorliwości względem mnie, tak 

iż jeszcze bardziej się radowa-

łem. Bo jeśli nawet listem was 

zasmuciłem, nie żałuję tego; 

a jeślim nawet żałował – widzę 

bowiem, że ów list zasmucił 

was przynajmniej na chwilę – 

teraz jednak cieszę się, nie dla-

tego, że byliście zasmuceni, ale 

że byliście zasmuceni ku upa-

miętaniu; zasmuceni bowiem 

byliście po Bożemu tak, że 

w niczym nie ponieśliście szko-

dy z naszej strony. Albowiem 

smutek, który jest według Bo-

ga, sprawia upamiętanie ku 

zbawieniu i nikt go nie żałuje; 

zaś smutek światowy sprawia 

śmierć. Patrzcie, co ten wasz 

smutek według Boga sprawił, 

jaką gorliwość, jakie uniewin-

nianie się, jakie oburzenie, jaką 

   Od Genesis do Apokalipsy: 
Listy do Koryntian 

cz. 40 

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 
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 Od Genesis do Apokalipsy 

obawę, jaką tęsknotę, jaki za-

pał, jaką karę! Pod każdym 

względem okazaliście się czy-

stymi w tej sprawie. Zaiste, je-

śli i pisałem do was, to nie ze 

względu na tego, który krzyw-

dę wyrządził ani ze względu na 

tego, który krzywdy doznał, 

lecz po to, aby u was wyszła na 

jaw gorliwość wasza o nas 

przed obliczem Bożym. Dlatego 

ucieszyliśmy się. A w tej naszej 

pociesze jeszcze więcej ucie-

szyła nas radość Tytusa, iż zo-

stał na duchu pokrzepiony 

przez was wszystkich; bo jeśli 

przed nim chlubiłem się nieco 

wami, nie zostałem zawstydzo-

ny, lecz jak wam we wszystkim 

mówiliśmy prawdę, tak i chlu-

ba nasza przed Tytusem okaza-

ła się prawdą. A uczucia nasze 

względem was są jeszcze goręt-

sze, gdy wspomina posłuszeń-

stwo wszystkich was, jak to 

przyjęliście go z bojaźnią 

i drżeniem. Raduję się, iż pod 

każdym względem mogę na 

was polegać” 

2 Kor 7,2-16 

Początek tego fragmentu jest wy-

raz nym nawiązaniem do sło w 

zapisanych wczes niej, w rozdzia-

le szo stym: „Rozszerzcie i wy ser-

ca wasze!” (2 Kor 6,13). Wracamy 

tu do literackiej formy listu. Jest 

tu więc wyraz na zmiana tonacji, 

następuje kontynuacja pochwał 

i zwierzen  osobistych, a odsta-

wiona zostaje forma wywodu. 

Apostoł wyraz nie uradowany jest 

informacjami, jakie z Koryntu 

przywio zł mu Tytus. Raduje się 

tez  faktem serdecznego przyjęcia 

swego wysłannika, bo daje mu to 

pewnos c , z e sam spotka się 

z ro wnie z yczliwym przyjęciem. 

Apostoł podkres la swe uczucia 

dla chrzes cijan korynckich, kto -

rzy zawsze są bliscy jego sercu. 

Podkres la ufnos c , jaką z ywi wo-

bec nich i z dumą wyznaje, z e są 

oni jego chlubą. Andrzej Jasin ski 

zwraca uwagę na wzmiankę Paw-

ła o wielkich uciskach ducho-

wych i fizycznych, jakie przez y-

wał w Macedonii, oczekując na 

wies ci z Koryntu: „Bo nawet wte-

dy, gdy przybyliśmy do Macedonii, 

ciało nasze nie zaznało żadnego 

odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy 

uciśnieni walkami zewnątrz, oba-

wami od wewnątrz” (w. 5).  Byc  

moz e były one związane z prze-

s ladowaniem chrzes cijan przez 

Ż ydo w i pogan, tak często wystę-

pującym i wielokrotnie wzmian-
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kowanym w pismach nowotesta-

mentowych. Pamiętamy przeciez , 

jak w Pierwszym Lis cie do Tesa-

loniczan pisał Apostoł: 

„Albowiem wy, bracia, staliście się 

naśladowcami zborów Bożych, 

które są w Judei w Chrystusie Jezu-

sie, bo i wy doznaliście tych sa-

mych cierpień od swoich rodaków, 

jak i oni od Żydów”, którzy – jak 

czytamy dalej – „ażeby dopełnić 

miary grzechów swoich, przeszka-

dzają nam w zwiastowaniu poga-

nom zbawiennej wieści” (1 Tes 

2,14.16). O pobycie Pawła w Te-

salonice napisał zresztą obszer-

niej Łukasz w księdze Dziejo w 

Apostolskich, w rozdziale sie-

demnastym. 

Wspo lnie przez ywane cierpienia 

zbliz ają ludzi, kto rzy w sytua-

cjach ekstremalnych nie tylko 

poznają się lepiej, ale ro wniez  

uczą się wzajemnie sobie poma-

gac . „Już uprzednio powiedziałem, 

iż w sercach naszych jesteście na 

śmierć i życie” (w. 3). To niesły-

chanie emocjonalne stwierdzenie 

moz na ro z norodnie tłumaczyc , 

nie tracąc przy tym zasadniczego 

sensu. Eugeniusz Dąbrowski 

w swoim tłumaczeniu oddaje je 

słowami: „Jesteście w moim sercu 

na wspólne życie i na wspólną 

śmierć”, zaznaczając wszakz e, z e 

moz liwe jest ro wniez  podobne 

tłumaczenie, włas ciwie parafra-

za: „Jesteście w moim sercu, aby-

śmy dzielili ze sobą zarówno 

śmierć, jak i życie” albo: „Jesteście 

w moim sercu zawsze – czy żyje-

my, czy umieramy”. Dodajmy tu 

dla porządku najzgrabniejsze 

językowo tłumaczenie Jana Czer-

skiego w Biblii Poznan skiej: 

„W naszych sercach jesteście 

z nami złączeni na śmierć i życie”. 

Uznanie przez Koryntian własnej 

winy i ich skrucha oraz oz ywie-

nie ich gorliwos ci nie tylko budzą 

zaufanie, ale ro wniez  rokują wiel-

kie nadzieje na przyszłos c . Nie 

ulega wątpliwos ci, z e decydujący 

wpływ na poprawę sytuacji 

w Żborze Korynckim miał wcze-

s niejszy list Pawła, kto ry wpraw-

dzie zasmucił adresato w, ale 

w sposo b pozytywny; był to bo-

wiem smutek ku upamiętaniu, 

zasmucenie po Boz emu, a więc 

tak, jak chciał Bo g, zgodnie z Jego 

wolą. W naszym teks cie znajduje-

my tu bardzo waz ne stwierdze-

nie: „Albowiem smutek, który jest 

według Boga, sprawia upamięta-

nie ku zbawieniu i nikt go nie ża-
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łuje; zaś smutek światowy sprawia 

śmierć” (w. 10). 

Smutek według Boga wiedzie do 

prawdziwej pokuty, kto ra wyraz a 

się w działaniu, w uczynkach. Ko-

ryntianie potwierdzili szczeros c  

swojej pokuty, starając się ze 

wszystkich sił naprawic  sytuację, 

do kto rej doprowadzili przez swe 

nieodpowiedzialne i nieprzemy-

s lane postępowanie. A czym jest 

smutek s wiatowy? Według Willia-

ma Barclaya – w pewnym sensie 

nie jest to w ogo le smutek, a jedy-

nie przykre uczucie, poczucie lęku 

przed karą i poczucie zawodu ze 

względu na wykrycie przestęp-

stwa, grzechu. Co więcej, nie jest 

to tez  smutek z powodu grzechu 

czy krzywdy wyrządzonej innemu 

człowiekowi. Gdyby człowiekowi 

zasmuconemu w taki sposo b uda-

ło się ujs c  przed sprawiedliwo-

s cią, to z duz ym prawdopodo-

bien stwem moz na byłoby załoz yc , 

z e podobne przestępstwo powto -

rzy w przyszłos ci. Człowiek taki 

nie ma w nienawis ci grzechu, z a-

łuje tylko, z e z powodu popełnio-

nego grzechu ma teraz kłopoty. 

„Prawdziwa pokuta, smutek we-

dług Boga – pisze Barclay – polega 

na zauważeniu zła w popełnionym 

uczynku. Nie jest to żal z powodu 

konsekwencji tego zła, lecz niena-

wiść wobec samego zła, tkwiącego 

w uczynku. Musimy uważać, aby 

nasz smutek z powodu grzechu nie 

był spowodowany jedynie jego wy-

kryciem czy naszym zamieszaniem 

w ten grzech; trzeba widzieć 

w grzesznym postępku bezwzględ-

ne zło i postanowić, aby uczynku 

tego nigdy nie powtarzać, jedno-

cześnie poświęcając swoje życie na 

zadośćuczynienie krzywd wyrzą-

dzonych wobec Boga i bliźniego”. 

Rados c  Apostoła płynie z faktu, z e 

Koryntianie zrozumieli naganę, 

jakiej musiał im udzielic . Żrozu-

mieli, z e gorzkie słowa, jakie 

wczes niej do nich skierował, po-

wodowane były nie gniewem, ale 

pełną troski miłos cią, obawą o ich 

zbawienie. 

Działanie Pawła jest przykładem 

dobrego duszpasterstwa. Nie 

moz na przymykac  oczu na poja-

wiające się w społecznos ci chrze-

s cijan nieprawidłowos ci, nie wol-

no ich bagatelizowac . Troskliwe 

czuwanie, wypływające z miłos ci 

bliz niego, pozbawione, jes li nie 

jest konieczna, zbędnej surowo-

s ci, wreszcie osobisty przykład 

i prowadzenie z ycia zgodnego 

z biblijnymi normami, to niewąt-
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pliwie waz ne cechy wszystkich, 

kto rzy w Kos ciele Chrystusowym 

sprawują ro z norakie funkcje. 

„A powiadamiamy was, bracia, 

o łasce Bożej okazanej zborom 

macedońskim, iż mimo licznych 

utrapień, które wystawiały ich na 

próbę, jednak niezwykła radość 

ich i skrajne ubóstwo ich przero-

dziły się w nadzwyczajne bogac-

two ich ofiarności; gdyż w miarę 

możności – mogę to zaświadczyć – 

owszem, ponad możność, samo-

rzutnie, usilnym naleganiem do-

praszając się od nas tej łaski, by 

mogli uczestniczyć w dziele miło-

sierdzia dla świętych, i ponad na-

sze oczekiwanie oddawali nawet 

samych siebie najpierw Panu, 

a potem i nam, za wolą Bożą, tak 

iż uprosiliśmy Tytusa, aby, jak roz-

począł, tak też i dokończył i u was 

tej dobroczynnej działalności. 

A jak we wszystkim się wyróżnia-

cie w wierze, w słowie i w pozna-

niu, i we wszelkiej gorliwości oraz 

w miłości, którą w was wzbudzili-

śmy, tak i w tej działalności dobro-

czynnej się wyróżniacie. Nie mó-

wię tego, jakobym wydawał roz-

kaz, ale pragnę na tle gorliwości 

innych wypróbować też szczerość 

waszej miłości” (2 Kor 8,1-8). 

Żacytowany fragment wprowa-

dza nas w temat waz ny dla kaz -

dego chrzes cijanina, dotyczy bo-

wiem okazywania miłosierdzia 

i ofiarnos ci. Temat ten obejmuje 

dwa rozdziały Listu, co potwier-

dza jego znaczenie. 

Żbio rka na ubogich w Jerozolimie 

jest tu znacząca z kilku powodo w. 

Żbo r jerozolimski, będący zbo-

rem-matką dla wszystkich wspo l-

not chrzes cijan skich, nie tylko 

poddawany był presji ze strony 

nieprzyjaznego otoczenia, ale 

ro wniez  cierpiał powaz ny niedo-

statek materialny. Potrzebna była 

więc pomoc, kto ra stanowiła 

i miała stanowic  nie tylko wyraz 

solidarnos ci z tymi, kto rzy tej 

pomocy potrzebowali, ale była 

jednoczes nie potwierdzeniem 

braterskich więzi pomiędzy 

chrzes cijanami. Chrzes cijanie po-

chodzenia pogan skiego, sami tez  

często ubodzy, wspierali w miarę 

moz nos ci, a czasem i ponad moz -

liwos ci, chrzes cijan wywodzą-

cych się z Ż ydo w. Jak wynika ze 

wzmianki w Lis cie do Galacjan, 

Apostoł Paweł, najprawdopodob-

niej podczas tzw. Soboru Jerozo-

limskiego, zobowiązał się do dba-

nia o materialne wspomaganie 
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chrzes cijan jerozolimskich, orga-

nizując w tym celu pomoc w zbo-

rach Galacji (1 Kor 16,1). Chrze-

s cijanie macedon scy z własnej 

inicjatywy przystąpili do zbiera-

nia ofiar. Ich ofiarnos c  przybrała 

tak nieoczekiwane rozmiary, z e 

Apostoł stawia ich postawę jako 

przykład dla Koryntian: „Skrajne 

ubóstwo ich przerodziło się w nad-

zwyczajne bogactwo ich ofiarno-

ści”. Postawa Macedon czyko w 

moz e byc  dobrym przykładem dla 

Koryntian, kto rzy – jak pisze Pa-

weł – wyro z niają się we wszyst-

kim, mogą więc ro wniez  wyro z -

niac  się w tej działalnos ci dobro-

czynnej, kto ra przeciez  nie jest 

obowiązkiem czy przymusem, ale 

potwierdzeniem otrzymania tej 

szczego lnej łaski Boz ej, jaką jest 

działanie dla dobra bliz niego, bra-

ta w wierze, potwierdzeniem 

„szczeros ci miłos ci”. 

Kontynuując swo j wywo d, przy-

wołuje Paweł przykład Chrystu-

sa: „Albowiem znacie łaskę Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, że bę-

dąc bogatym, stał się dla was ubo-

gim, abyście ubóstwem Jego ubo-

gaceni zostali” (w. 9) i przypomi-

na zdanie z Księgi Exodus 

(Wyjs cia), z opisu nakarmienia 

przez Boga Izraelito w manną: 

„Kto wiele zebrał, nie miał za wie-

le, a kto mało, nie miał za ma-

ło” (w. 15; por. 2 Mż 16,18). Ko-

ryntianie juz  wczes niej przygoto-

wywali się do zbio rki, kto ra jed-

nak nie została zrealizowana z 

powodu wewnętrznych napięc  i 

kryzysu w zborze, o czym mo wili-

s my juz  wczes niej, przy okazji 

omawiania Pierwszego Listu do 

Koryntian. Przeprowadzenie tej 

zbio rki powierza Paweł Tytusowi, 

tak serdecznie przyjętemu wcze-

s niej przez Koryntian. Towarzy-

szyc  mu będą jeszcze dwaj bracia, 

kto rych imion nie wymienia, co 

naturalnie stwarza uczonym bi-

blistom okazję do snucia na ten 

temat przero z nych hipotez. Jakim 

to braciom – poza Tytusem – po-

wierzono tak waz ną i odpowie-

dzialną misję? Dos c  prawdopo-

dobne jest przypuszczenie, z e 

„bratem, kto rego za zwiastowanie 

Ewangelii chwalą wszystkie zbo-

ry” (w. 18) mo gł byc  oddany 

i wieloletni wspo łpracownik Apo-

stoła, Łukasz, po z niejszy autor 

Czwartej Ewangelii i księgi Dzie-

jo w Apostolskich, natomiast bra-

tem, „kto rego gorliwos c  wypro -

bowalis my często w wielu spra-

wach, a kto ry teraz jest jeszcze 
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gorliwszy, poniewaz  ma wielkie 

zaufanie do was” (w. 22), mo gł 

byc  Aleksandryjczyk Apollos, cie-

szący się pos ro d Koryntian wiel-

kim uznaniem. Obaj męz owie byli 

„wyznaczeni przez zbory”, jak czy-

tamy w wierszach 19 i 23, co 

s wiadczy, z e byli niejako z urzędu 

przedstawicielami zboro w mace-

don skich (a moz e i azjatyckich). 

Żbio rka na rzecz ubogich chrze-

s cijan w Jerozolimie ma więc jak 

najbardziej urzędowy charakter, 

jest misją kos cielną, zainicjowaną 

wprawdzie przez Apostoła Pawła, 

ale potwierdzoną przez zbory 

chrzes cijan skie, z kto rymi utrzy-

mywał kontakt. 

Temat zbio rki kontynuowany jest 

w rozdziale dziewiątym Drugiego 

Listu do Koryntian. Niekto rzy eg-

zegeci dopatrywali się w tym roz-

dziale fragmentu jakiegos  innego 

pisma Pawłowego w tej samej 

sprawie, wstawionego do tekstu 

przez redaktora czy redaktoro w, 

przygotowujących zbio r Listo w 

Apostoła. Osobis cie uwaz am, z e 

tego rodzaju poglądy nie znajdują 

racjonalnego uzasadnienia. O ile 

w rozdziale o smym Apostoł zaj-

mował się sprawą przygotowan  

związanych z jego przyjazdem do 

Koryntu, zakon czeniem zbio rki 

i przedstawieniem delegacji, ma-

jącej za zadanie przekazanie da-

ro w chrzes cijanom w Jerozolimie, 

o tyle teraz, w rozdziale dziewią-

tym, przedstawia argumenty za-

chęcające Koryntian do hojnos ci 

w ofiarach. Jak pisze w swym ko-

mentarzu Eugeniusz Dąbrowski: 

„Mamy tu ilustrację stylu antycz-

nej diatryby, czyli swobodnego 

pouczenia filozoficzno-

moralnego, formułowanego języ-

kiem przystępnym, kolokwial-

nym, a jednoczes nie wyposaz o-

nym w wysokie wartos ci arty-

styczne. Żnamienną cechą takiego 

stylu jest obfitos c  przykłado w 

z z ycia, przysło w, dzięki kto rym 

prawdy ogo lne, abstrakcyjne, 

przybliz ane są słuchaczom, stają 

się dostępne ich rozumieniu 

i ukazują się jako zasady moz liwe 

do zastosowania w praktyce”. 

Swą diatrybę rozpoczyna Paweł 

bardzo swobodnie: „A powia-

dam” (w. 6). I tu wstawia przysło-

wie, nawiązujące zaro wno do po-

wiedzen  klasycznych, jak i biblij-

nych: „Kto sieje skąpo, skąpo też 

żąć będzie, a kto sieje obficie, obfi-

cie też żąć będzie”. Kojarzy się to 

natychmiast z Księgą Przypowie-

s ci, gdzie czytamy: „Jeden daje 

hojnie, lecz jeszcze więcej zysku-
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je” (11,24) i: „Kto się lituje nad 

ubogim, pożycza Panu, a Ten mu 

odpłaci z jego dobrodziej-

stwa” (19,17). Następuje potem 

aforyzm: „Ochotnego dawcę Bóg 

miłuje” (w. 7), nawiązujący ro w-

niez  do Księgi Przypowies ci, a s ci-

s lej – do jej wersji przedstawionej 

w Septuagincie. Przypomina tez  

Paweł Koryntianom, z e Bo g moz e 

nie tylko obdarzyc  dobrami mate-

rialnymi, ale tez  moz e sprawic , z e 

będą bogacic  się, aby mo c hojnie 

łoz yc  na wszelką dobrą sprawę, 

i odwołuje się tu do sło w Psalmu 

112: „Szczodrze rozdaje, udziela 

ubogim, sprawiedliwość jego trwa 

na wieki” (w. 9). 

Kolejne zdanie Listu tez  pełne jest 

skojarzen  biblijnych: „A Ten, który 

daje ziarno siewcy i chleb na po-

karm, da i pomnoży zasiew wasz, 

i przysporzy owoców sprawiedli-

wości waszej” (w. 10). Przypomina 

się tu Księga Izajasza, gdzie czyta-

my w rozdziale 55: „Gdyż jak 

deszcz i śnieg spada z nieba i już 

tam nie wraca, a raczej zrasza zie-

mię i czyni ja urodzajną, tak iż po-

rasta roślinnością i daje siewcy 

ziarno, a jedzącym chleb, tak jest 

z moim Słowem, które wychodzi 

z moich ust” (Iz 55,10-11a). 

W Księdze Ozeasza zas  napisano: 

„Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie 

w miłości, uprawcie nowy ugór, bo 

już czas szukać Pana, aby przy-

szedł i nauczył was sprawiedliwo-

ści” (Oz 10,12). 

Bardzo pięknie pisze w związku 

z tematami poruszonymi w dzie-

wiątym rozdziale Drugiego Listu 

do Koryntian Andrzej Jasin ski: 

„W życiu chrześcijańskim miłosier-

dzie wobec potrzebujących staje 

się przejawem obfitowania łaski 

Bożej wśród ofiarodawców. Wie-

rzący zachowuje całkowitą wol-

ność, bowiem nikt nie jest zmusza-

ny do składania ofiar dla ubogich. 

Do kolekty na rzecz świętych przy-

nagla chrześcijanina jego własne 

serce. Czyni on to z radością 

i w duchu miłości. (…) Chrześcija-

nin nie tylko ma możność wspoma-

gania ubogich, lecz jest do tego 

zobowiązany łaską Bożą. Dar wie-

rzących służy budowaniu miłości, 

jest znakiem innego porządku 

i innej sprawiedliwości, a więc tych 

wartości, których człowiek nie po-

trafi zaczerpnąć sam z siebie. Apo-

stoł świadomy tego wszystkiego, 

kończy rozważania na temat ko-

lekty dziękczynieniem Bogu za 

„dar niewysłowiony”, który uzdal-

nia chrześcijan do praktykowania 

miłości”.  
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O tym, co za nami 

Sola Scriptura    

Diecezjalny etap Ogo lnopol-
skiego Konkursu Biblijnego 
Sola Scriptura odbył się w tym 
roku w Sopocie w sobotę, 13. 
stycznia. Podobnie jak w eta-
pie parafialnym przedmiotem 
konkursu były księgi Estery i 
Daniela. Żaro wno jedna, jak i 
druga księga nie nalez ą do 
najłatwiejszych, stąd liczba 
uczestniko w drugiego etapu 
była dos c  skromna. Naszą Pa-
rafię na tym etapie reprezen-
towali: Lena Rach, Żuzanna 
Kasprzycka i Przemysław 
Krupa. Niestety na tym etapie 

zakon czyły się zmagania na-
szych konkursowiczo w. Etap 
ogo lnopolski będzie się odby-
wał w tym roku bez słupsz-
czan. Niemniej jednak ser-
decznie gratulujemy i dzięku-
jemy młodziez y za godne re-
prezentowanie naszej Parafii.  

Święto Jordanu  

Tradycyjnie juz , w okresie Ty-
godnia Modlitw o Jednos c  
Chrzes cijan przypada prawo-
sławne S więto Jordanu, ob-
chodzone na pamiątkę chrztu 
Jezusa. Od wielu lat Parafia 
Prawosławna s w. s w. Piotra i 
Pawła  w Słupsku nadaje temu 

s więtu 
ekume-
niczny cha-
rakter za-
praszając 
do udziału 
w liturgii 
duchow-
nych z in-
nych ko-
s cioło w 
chrzes ci-
jan skich i 
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czyniąc z niego jedyne wy-
darzenie ekumeniczne w 
TMoJCh. Tegoroczny Jordan 
miał miejsce w piątek, 19 
stycznia a uczestniczyli w 
nim duchowni z kos cioła 
rzymskokatolickiego, pol-
skokatolickiego, ewangelic-
ko-augsburskiego oraz go-
spodarz miejsca.   

Spotkanie autorskie  

Po raz drugi Słupsk odwie-
dziła autorka powies ci Moc-
niejsza niż śmierć, Lidia 
Czyz .  Spotkanie autorskie 
odbyło się w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej dnia 9. 
lutego o godz. 1700 . Nieliczne 
grono czytelniko w uwaz nie 
przysłuchiwało się rozmowie 
Magdaleny Pepłon skiej z pi-
sarką o jej ksiąz kach i ich bo-
haterach.  Tym razem au-
torka z Wisły przywiozła 
swoją najnowszą powies c : 
Tato! wydaną w 2017 roku. 
Żachęcamy do przeczytania  
ksiąz ki (jak ro wniez  po-
przednich powies ci). Ksiąz -
ki moz na nabyc  w kos ciele.  

Wizyta ks. Leszka Czyża  

W niedzielę 11 lutego go-
s cilis my na naboz en stwie       

ks. Leszka Czyz a z Wisły Ma-
linki, kto ry przyjął zaproszenie 
do wygłoszenia kazania w nie-
dzielę Estomihi. W swoich sło-
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wach opartych na pierwszych 
wersetach księgi Objawienia 
kaznodzieja zwro cił uwagę na 
słowo wkrótce kto re moz e byc  
interpretowane w ro z ny spo-
so b. Ksiądz Czyz  przekazał 
wszystkim zebranym pozdro-
wienia od swojej Parafii w Wi-
s le Malince, proboszcz naszej 
Parafii ro wniez  przekazał po-
zdrowienia dla wis lan skich 
zborowniko w. 

 Nagroda dla Sławka  

W kolejnej edycji Reformacyj-
nego Konkursu Plastycznego 
organizowanego przez Wy-
dawnictwo Augustana wzięło 
udział 6 dzieci z naszej Parafii. 
Wszyscy reprezentowali naj-
młodszą grupę wiekową. Te-
matem prac było reformacyjne 
hasło Jedynie łaska przez wia-
rę, a zadaniem uczestniko w 
było zilustrowanie tego hasła  

w formie kolaz u na podstawie 
wyznaczonych  historii biblij-
nych, Komisja konkursowa w 
Bielsku-Białej dokonała wybo-
ru najlepszych prac. W naj-
młodszej grupie wiekowej 
zwycięz ył Sławek Karasiak z 
naszej Parafii, kto ry przedsta-
wił Piotra chodzącego po mo-
rzu. Nagrodą w konkursie była  
publikacja nagrodzonych prac 
w Żwiastunie, a wszyscy 
uczestnicy z Parafii otrzymali 
dyplomy, Sławek jako zwy-
cięzca dodatkowo ksiąz kę. 

90 urodziny w Lęborku  

W czasie naboz en stwa  11. lu-
tego, w społecznos ci lębor-
skiego zboru,  dziękowalis my 
Bogu za 90 lat z ycia naszej sio-
stry Irmgard Lubeckiej.  Jubi-
latce  z yczymy jeszcze wielu 
lat w zdrowiu pod skrzydłami 
Boz ej Opatrznos ci.  
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Szanowni Państwo! 

Dziękujemy wszystkim dotychczaso-

wym darczyn com, kto rzy przekazali 

1 procent podatku na rzecz naszego 

dziecka oraz wszystkim, kto rzy pa-

miętają o tym, by wspierac  osoby 

niepełnosprawne.  Takz e w tym roku 

zwracamy się z pros bą o przekazanie 

1 procenta podatku na rzecz naszej 

co rki Hani Fiuk, u kto rej zdiagnozo-

wano autyzm w wieku niespełna 3 

lat, a w wieku 5 lat epilepsję. We 

wrzes niu 2018 roku Hania skon czy 12 

lat i jest dzieckiem wymagającym sta-

łej opieki nie tylko nas 

rodzico w, ale takz e 

neurologa i psychiatry 

dziecięcego. Żapewnia-

my Hani indywidualną 

terapię logopedyczną i 

pedagogiczną. Korzy-

stamy takz e z grupo-

wych zajęc  sportowych 

i muzyczno-ruchowych 

organizowanych przez 

Stowarzyszenie "Wiatraczek" w Słup-

sku. Hania kocha muzykę, szczego l-

nie graną na z ywo. Żabieramy ją na 

koncerty do filharmonii i na spekta-

kle dla dzieci. Hania bardzo lubi ruch. 

Uczestniczy w zajęciach gimnastycz-

nych, pływa na basenie, skacze na 

trampolinie. Latem jez dzi z mamą na 

tandemie lub z tatą na motorze. 

Uwielbia takz e spacery nad morzem i 

karmienie mew. Ż mamą pichci w 

kuchni (lubi miksowac  składniki, 

przesiewac  mąkę, coraz lepiej kroi 

warzywa), a w miarę swoich moz li-

wos ci pomaga w innych pracach do-

mowych. Ostatnio tworzy nowe sło-

wa i wzbogaca nasze dialogi, kto re 

bywają bardzo zabawne. Cieszymy 

się, z e jej rozumienie mowy i zaso b 

sło w wciąz  się poprawiają. Sprawniej 

wykonuje codzienne czynnos ci zwią-

zane z samoobsługą, co bardzo wpły-

nęło na jakos c  naszego codziennego 

z ycia. Ro z nica w funkcjonowaniu 

między Hanią, a jej ro wies nikami jest 

bardzo duz a, ale jestes my dumni z 

naszej co rki, widząc jak wiele wysił-

ku wkłada w codzienną naukę. Cie-

szymy się z kaz dego drobnego sukce-

su. Mimo wielu pro-

blemo w z komunika-

cją oraz rozpoznawa-

niem i wyraz aniem 

emocji, Hania daje 

nam duz o rados ci i 

miłos ci. Staramy się 

stworzyc  Hani jak 

najlepsze warunki 

sprzyjające jej 

wszechstronnemu 

rozwojowi. Ż powie-

rzonych przez Pan stwa s rodko w 

opłacamy leki, prywatne wizyty u 

specjalisto w, dodatkowe zajęcia tera-

peutyczne i wydarzenia kulturalne, a 

takz e zakupujemy pomoce edukacyj-

ne do terapii logopedycznej i pedago-

gicznej. W imieniu naszej co rki prosi-

my o dalsze wsparcie i będziemy 

wdzięczni za wszelką pomoc oraz 

słowa otuchy. 

Rodzice Hani, Aneta Kostka i Paweł 
Fiuk (pawel-fiuk@wp.pl, tel. 666 255 
266) 

mailto:pawel-fiuk@wp.pl
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 1% 

 

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce 

„WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ 

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, wpisać: 

KRS 0000037904, a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 

9498 Fiuk Hanna Zuzanna - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

Ogłoszenie!  

W związku z sugestią władz diecezji zawieszamy publikowanie 

dat urodzin Parafian w Informatorze Parafialnym. Spowodowa-

ne to jest ustawą o ochronie danych osobowych.  

Wszystkim solenizantom życzymy Bożej obecności w życiu, ra-

dości i pokoju. Niech Bóg błogosławi każdy kolejny dzień Wa-

szego życia!  

Szanowni Parafianie! 

Od stycznia 2018 roku uległ zmianie numer rachunku bankowego Parafii 

wszelkich wpłat prosimy dokonywać na numer w Banku BGŻ: 

25160014621816836860000001 

Dotychczasowy numer zostanie zamknięty definitywnie z dniem 30 kwietnia. 
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 Skarbonka Diakonijna 
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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej  

w zależności od dochodu danej osoby 

Dochód miesięczny Składka miesięczna Składka roczna 

500,00 zł 5,00 zł 60,00 zł 

800,00 zł 8,00 zł 96,00 zł 

1 000,00 zł 10,00 zł 120,00 zł 

1 300,00 zł 13,00 zł 156,00 zł 

1 600,00 zł 16,00 zł 192,00 zł 

2 000,00 zł 20,00 zł 240,00 zł 

2 500,00 zł 25,00 zł 300,00 zł 

3 000,00 zł 30,00 zł 360,00 zł 

3 500,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 

4 000,00 zł 40,00 zł 480,00 zł 

4 500,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 

5 000,00 zł 50,00 zł 600,00 zł 

5 500,00 zł 55,00 zł 660,00 zł 

6 000,00 zł 60,00 zł 720,00 zł 

6 500,00 zł 65,00 zł 780,00 zł 

7 000,00 zł 70,00 zł 840,00 zł 

10 000,00 zł 100,00 zł 1 200,00 zł 

1% dla Szkół ETE 
1% Pan stwa podatku jest jednym ze z ro deł, kto re 

umoz liwi nam tworzenie nowoczesnych szko ł oferują-

cych wszechstronne wykształcenie dla większej ilos ci 

ucznio w. Żachęcamy do wsparcia. Inwestując w edu-

kację budujesz przyszłos c .  

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne 

KRS: 0000001366 
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 Ogłoszenia 

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej - ŻASADY OGO LNE 
§ 7 

1. Kaz dy członek Parafii, kto ry został konfirmowany i ukon czył 18 lat, 
zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny 
wynosic  co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna moz e zwolnic  od tego 
obowiązku pojedynczych parafian bądz  tez  okres lone grupy społeczne np. 
ucznio w, studento w, bezrobotnych, czy tez  rodziny przez ywające okreso-
we trudnos ci finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien byc  
okres lony czas trwania tego zwolnienia. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 

ZŁOŻONE NA RZECZ PARAFII!   

ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  

SKŁADKI KOŚCIELNEJ  
 

Składkę można opłacać w kościele lub przelewać na nowe konto parafialne 

z dopiskiem darowizna na cele kultu - składka kościelna (pozwoli to na odliczenie 

wpłaconej kwoty od podatku):  

25160014621816836860000001 

Dla innych darowizn obowiązuje ten sam numer rachunku. Poniżej przedstawiamy 

wyciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. 

Jednocześnie przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady para-

fialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają oso-

by, które znajdują się na liście parafialnej, czyli są członkami parafii pod względem 

formalnym, na co składa się również opłacenie składki kościelnej.  

Zachęcamy Was do regularnych wpłat, które można realizować np. przez stałe, 

miesięczne lub kwartalne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 

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

netto, to roczna składka kościelna wynosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12, co daje 

nam miesięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozy-
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Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

11.02 

Estomihi 
 10.30  8.30  

18.02 

Invocavit 
 

10.30 

Ofiara na Diakonię  
  

25.02 

Reminiscere 
 10.30 8.30  

04.03 

Oculi 
9.30 10.30  12.30 

11.03 

Laetare 
 

10.30 

Ofiara na Fundusz 
Stypendialny Kościoła 

8.30  

18.03 

Judica 
 10.30   

PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

16.02 18.00 Studium biblijne Traugutta 16 

22.02 16.30 Rada Parafialna Traugutta 16 

23.02 18.00 Studium biblijne Traugutta 16 

02.03 18.00 Spotkanie  dla oso b zainteresowanych 
kos ciołem ewangelickim Traugutta 16 

08.03 18.00 Spotkanie  dla oso b zainteresowanych 
kos ciołem ewangelickim Traugutta 16 

9-10.03  Synod Diecezjalny  Poznan  


