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I znowu rzekł do nich Jezus: 

Pokój wam! Jak Ojciec mnie 

posłał, tak i Ja was posyłam. 

J 20,21 

 Kwiecień  powitał ńas ra-

dosńym Ś więtem Zmartwych-

wstańia ńaszego Pańa Jezusa  

Chrystusa. Tajemńicze słowa 

„Nie ma Go tu!” przeradzają się 

w radosńe „Alleluja! Pań zmar-

twychwstał!” Ta Dobra Nowińa  

chce stac  się tres cią ńaszego 

z ycia, bo ńiesie ońa w sobie ńa-

dzieję powszechńego zmar-

twychwstańia wszystkich lu-

dzi. Jezus zmartwychwstały 

pojawia się ws ro d swoich 

uczńio w i daje im zadańie do 

wykońańia. Posyła ich do ludzi, 

aby składali s wiadectwo o Bo-

gu objawiońym w Chrystusie.  

To poleceńie ma jedńak szer-

szy zasięg. Nie ograńicza go 

czas, dlatego tak samo waz ńe 

jest ońo dla kaz dego z ńas, jes li 

przyjmujemy z wiarą Boz e ob-

jawieńie w Jezusie Chrystusie. 

Jest wielu ludzi, kto rzy potrze-

bują ńaszego s wiadectwa, kto -

rzy poszukują seńsu z ycia. Mo-

z e to włas ńie ciebie Bo g wybie-

ra abys  o Nim zas wiadczył i po-

mo gł komus  odńalez c  seńs z y-

cia wskazując ńa Tego, kto ry 

kocha bezgrańiczńie.  

Niech Pań Bo g Was błogosławi! 

Z modlitwą 

Wasz Duszpasterz 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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Sprawiedliwy jest Pan, nasz 

Bóg, we wszystkich swoich 

dziełach, których dokonał 

Dn 9,14 

Śąd sądem, ale sprawiedliwos c  

musi byc  po ńaszej strońie. Śpra-

wiedliwos c  to zagadńieńie, o kto -

rym wiele mo wimy. Zgodzimy się 

chyba wszyscy, z e sprawiedli-

wos c  jest dobra. Chcemy jej. Nie-

raz ńawet domagamy się. Prote-

stujemy, jes li cos  jest ńiesprawie-

dliwe. Czym jedńak jest ta spra-

wiedliwos c ? Najczęs ciej chyba 

ńasza ludzka defińicja sprawie-

dliwos ci mies ci się w katego-

riach: cos  za cos . 

Za “to” ńalez y się “tyle”. Za do-

brze wykońańą pracę ńalez y się 

wyńagrodzeńie, za dobry uczy-

ńek ńagroda, za zły kara. Najle-

piej, z eby wszystkie te zasady 

precyzyjńie opisac  i potem stoso-

wac . To jest podstawa do doma-

gańia się tej sprawiedliwos ci. Bo 

przeciez  to mi się ńalez y. Mam 

prawo! 

Co jedńak ciekawe, ńa pojęcie 

sprawiedliwos ci opro cz jasńych, 

przejrzystych czyńńiko w i prze-

piso w ma wpływ jeszcze jedńa 

rzecz:  kwestia poro wńywańia się 

z ińńymi. W zńańej przypowies ci 

Jezusa o robotńikach wińńicy, ci, 

kto rzy poszli pracowac  od rańa 

umo wili się ńa jedńego deńara, 

zaakceptowali taką stawkę jako 

uczciwą i sprawiedliwą, potem 

jedńak, kiedy zobaczyli, z e ińńi 

pracowńicy za kro tszą pracę 

ro wńiez  dostali deńara, zaczyńają 

protestowac . To ńiesprawiedli-

we! 

Rozważanie 

Sprawiedliwy? 

Ks. Marcin Podżorski 
Wikariusz  Parafii 

w Cieszynie (Hażlach i Zamarski) 
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Niesprawiedliwos c  tej sytuacji 

ńie polega jedńak ńa tym, z e ktos  

dostał za mało. Deńar to była 

ńormalńa uczciwa stawka za 

dzień  pracy. Niesprawiedliwos c  

polega ńa tym, z e ńiekto rzy do-

stali za duz o. W ńaszym z yciu tez  

byc  moz e czasami dostajemy ńie-

sprawiedliwie za duz o. Zawyz ońa 

oceńa przez ńauczyciela, pomył-

ka ńa ńaszą korzys c  w jakiejs  sy-

tuacji. Czy wtedy ro wńiez  tak 

głos ńo protestujemy, domagając 

się sprawiedliwos ci, jak wtedy, 

gdy dzieje się ńam krzywda? 

Wątpię. 

A co ńa to Pań Bo g? Bo g jest spra-

wiedliwy, mo wi wielokrotńie Bo-

z e Śłowo. Gdybys my jedńak przy-

łoz yli ńasze ludzkie pojęcie spra-

wiedliwos ci, to włas ciwie trzeba 

by powiedziec  ńieco ińaczej. 

Z jedńej strońy Bo g jest sprawie-

dliwy bo okres la bardzo jasńo 

zasady i końsekweńtńie ich prze-

strzega. Zapłatą za grzech jest 

s mierc , ale darem łaski Boz ej jest 

z ywot wieczńy. W tej prawdzie 

ńic się ńie zmieńia ńa przestrzeńi 

wieko w. Bo g jest bardzo końse-

kweńtńy w swoim działańiu. 

Z drugiej jedńak strońy, patrząc 

ńaszymi ludzkimi kategoriami, 

trzeba by uczciwie powiedziec , z e 

Pań Bo g wielokrotńie jest ńie-

sprawiedliwy wobec ńas. Nie-

sprawiedliwy, bo daje ńam zbyt 

wiele, bo daje ńam cos , ńa co ńie 

zasługujemy. Kocha, choc  ńa to 

ńie zasługujemy. Przebacza, choc  

ńie powińień i to ńie raz czy dru-

gi, ale zńosi ńasz buńt i zawsze 

jest gotowy by przyjąc , kiedy 

wracamy. Niesprawiedliwy, bo 

jest dobry i ńas kocha. 

Widzimy to doskońale w posta-

wie Jezusa, kto ry przyszedł ńa 

s wiat i dobrowolńie zgodził się 

zńosic  uńiz eńie, sprzeciwy 

i w koń cu pokorńie przyjął ńa 

siebie całe cierpieńie i oddał 

swoje z ycie ńa krzyz u. To wszyst-

ko, co go spotkało, było ńiespra-

wiedliwe. W kaz dej chwili Jezus 

miał prawo i co więcej, miał moc 

do tego, by powiedziec  dos c ! By 

jedńym słowem powalic  wszyst-

kich swoich przeciwńiko w i wy-

mierzyc  im karę, ale zrezygńował 

z tego.  Wyrzekł się samego sie-

bie, jak pisze apostoł Paweł 

w lis cie do Efezjań. 

Pań Bo g jest sprawiedliwy, ale ńa 

szczęs cie dla ńas, ludzi, bo jest 

takz e, a moz e ńalez ałoby powie-

dziec  przede wszystkim, miło-

sierńy! 

Ameń. 

Rozważanie 
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26.09.2017 

Pierwsza doba w Hospicjum. Noc 

przespańa! Dzis  jest piękńy sło-

ńeczńy dzień . Odwiedzili mńie 

wolońtariusze, rozmawiali, po-

mogli w zagospodarowańiu się. 

Jedńa z ńich zrobiła mi zakupy. 

Opro cz wolońtariuszy miałam 

odwiedzińy kilku ińńych oso b. 

Duz o mo wiłam, az  mi prawie głos 

zańikł. 

Mam ładńy, słońeczńy, trzyoso-

bowy poko j. Po ki co, jestem tu 

sama. Jest telewizor. Obym tylko 

wydobrzała. Jeszcze jedńo – wy-

pis z klińiki dostałam 25.09, a ńa 

usuńięcie szwo w miałam się 

zgłosic  28.09. Nie mogłam zostac  

jeszcze trzy dńi? Widoczńie ńie. 

Tutaj jest chirurg i mam ńadzieję, 

z e ńie będę musiała ńigdzie je-

chac . Pod końiec dńia zańiemo wi-

łam. Za duz y wysiłek głosem. 

Obym sobie krzywdy ńie zrobiła. 

Jest noc z 26 na 27.09.2017 

godz.23.00 

Nie mogę zasńąc , jest mi gorąco, 

trochę kaszlę. Przez yłam kilka 

tzw. białych ńocy, kiedy w ogo le 

ńie spałam. Było to w 2009 roku 

po radioterapii. I jakos  fuńkcjo-

ńowałam. Postańowiłam pisac , 

aby czas szybciej mińął. 

Opiszę swo j stań zaraz po opera-

cji, kto ra zaczęła się 14.09.2017 r. 

o 8.00 rańo. Przebudzońa usły-

szałam, z e jest godz. 18.15. Byłam 

tak rozdygotańa, trzęsłam się 

z zimńa, pańie pielęgńiarki przy-

kryły mńie ciepłą kołdrą i spraw-

dzały temperaturę. Widziałam 

swoje opuchńięte ręce. Co 15 mi-

ńut sprawdzańo mi cis ńieńie 

krwi, ogo lńie byłam mońitorowa-

ńa. Miałam juz  załoz ońą soń-

dę.  Po 12 godzińach przewiezio-

ńo mńie ńa salę ńr 34 i tak prze-

lez ałam kolejńe cztery dńi. W jed-

ńej pozycji ńa płasko. Nie zapo-

Świadectwo 

Wspomnienia z Kliniki 
onkologicznej 

Irena Krupa 
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mńę tego uczucia ńiemocy, ńie 

mogłam wykońac  z adńego ruchu. 

Do tego całe ciało opuchńięte. 

Mńo stwo rurek wystających 

z szyi. Przez pierwsze dwa dńi 

ńic ńie jadłam. Po ńarkozie mia-

łam odruchy wymiotńe. Po 

dwo ch dńiach, rańo, pielęgńiarka 

postawiła obok mńie miskę z wo-

dą: – Proszę się umyc . Popatrza-

łam ńa pańią, ńie rozumiejąc, co 

do mńie mo wi. Musiałam jakos  

sobie poradzic . Będąc pod wpły-

wem s rodko w przeciwbo lowych 

ńie czułam (ńa szczęs cie) bo lu. 

To były ńiezwykle trudńe dńi, 

o kto rych mys lałam, z e ńigdy ńie 

mińą. Mińęły. W klińice schudłam 

5 kg. 

27.09. środa godz. 19.00 

Od dzis  ńie jestem sama. Na sali 

są dwie pańie: Śabińa, kto ra ma 

90 lat i Olga, kto ra jest trochę 

wycofańa. Z ńikim ńie rozmawia, 

ńiczego ńie potrzebuje i ogo lńie 

mam wraz eńie, z e jest tu za karę. 

Jakby obraz ońa ńa wszystkich za 

wszystko. 

Odwiedziła mńie wolońtariuszka, 

kto ra wręczyła  ulotkę o cierpie-

ńiu. Zrozumiec  cierpieńie i mo c 

się z ńim zmierzyc , powierzając 

wszystko Pańu Bogu - to ułatwia 

pogodzeńie się z losem. To ńa 

pewńo duz y krok w kieruńku 

uzdrowieńia samych siebie i psy-

chiki. Nie pytam dlaczego, ale po 

co. W cierpieńiu tez  jest seńs. 

Obym zasńęła tej ńocy. 

30.09 sobota, 1 w nocy. 

Obudziły mńie pojękiwańia Pańi 

Olgi, obudziła się tez  Pańi Śabińa, 

chciała po js c  do toalety i wołała 

co rkę Ulę. Zadzwońiłam po pielę-

gńiarkę. 

Nie wiem, jak tu długo będę, ale 

wiem jedńo - ńigdzie się stąd ńie 

ruszam, dopo ki ńie będę dobrze 

i samodzielńie chodzic . Na teń 

momeńt ńiepokoi mńie wygląd 

szyi. Jest obrzęk, zaczerwieńieńie 

i sączy się z rańy krew+ropa. Do-

staję leki, mimo to cos  jest ńie 

tak. Na spokojńie przeczytałam 

wypis z klińiki. Az  ńieprawdopo-

dobńe, co mi usuńięto: guz dńa 

jamy ustńej wraz z ½ lewą strońą 

języka, migdałkiem podńiebień-

ńym, trzońem z uchwy + węzły 

chłońńe, wszystko wraz z margi-

ńesem. Wykońańo rekoństrukcję 

z uchwy, pobierając kos c  strzał-

kową z prawej ńogi. Wykońańo 

tez  przeszczep sko ry, wycińając 

ją z uda i przyszywając ńa rańę, 

kto ra powstała po pobrańiu kos ci 

Świadectwo 
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i mięs ńia. Z owego mięs ńia 

ukształtowańo i przyszyto do 

brakującego języka, abym mogła 

w miarę jes c  i mo wic . Jest 1.40. 

Gaszę s wiatło i spro buję pospac . 

02.10 poniedziałek 

Mija tydzień , jak jestem w hospi-

cjum. Jestem po s ńiadańiu, kto re 

dzisiaj zjadłam z apetytem. Kakao 

miało dobry, lekko gorzkawy 

smak, jakbym piła czekoladę. Noc 

tez  w miarę dobrze przespałam. 

Wczoraj odwiedzili mńie rodzice 

Karola wraz z Karolem (dla ńie-

wtajemńiczońych, Karol to doro-

sły „chłopak” z zespołem Dowńa, 

kto rym od lat się opiekowałam). 

Alez  Oń był zaskoczońy. Mys lał, 

z e ńa Niego krzyczę. A ja ńiestety 

głos ńo mo wię, ze względu ńa ńie-

zasklepiońą jeszcze rańę po tra-

cheotomii. Dowiedziałam się, z e 

zobaczę mojego chrzes ńiaka, kto -

ry w paz dzierńiku skoń czy rok. 

Bardzo się cieszę ńa to spotkańie. 

03.10 wtorek 

Alez  Oń wyro sł. Jest bardzo po-

godńym dzieckiem Zapropońo-

wałam, aby w ńiedzielę 08.10 

uczestńiczyli w ńaboz eń stwie 

z okazji ukoń czeńia pierwszego 

roku z ycia. Mama Feliksa przyjęła 

tę propozycję z eńtuzjazmem. 

Odwiedziła mńie tez  Asia W. Wy-

słuchałys my kazańia i pomodliły-

s my się. Odwiedziły mńie tez  iń-

ńe osoby. W hospicjum juz  wie-

dzą, z e jak ktos  przychodzi w od-

wiedzińy, to do mńie -:) 

O godzińie 21.40 przyszły pielę-

gńiarki z lekarstwami. Po raz 

pierwszy poprosiłam o tabletkę 

ńa seń. Ze względu ńa emocje 

gorzej sypiam. Chcę się wreszcie 

dobrze wyspac . 

04.10 środa 

Dobrze się wyspałam. Codzieńńie 

rańo o godz. 5.00 dostaję za-

strzyk w brzuch (przeciw-

zakrzepowy) i z reguły juz  ńie 

s pię. Dzisiaj musiańo mńie obu-

dzic . Miałam tez  usuńięte szwy 

ńa szyi. Cos  tam jeszcze się sączy, 

ale lekarz stwierdził, z e jest duz o 

lepiej. No ńic, tylko się cieszyc . 

08.10 niedziela 

Miałam tyle odwiedziń, z e ńie 

zńalazłam czasu ńa pisańie. Po 

połudńiu Mama Feliksa z eńtuzja-

zmem opowiadała, jaka to była 

wyjątkowa uroczystos c  i ńabo-

z eń stwo. Bardzo obydwie to 

przez ywałys my. 

Regińa Brett „Bo g ńigdy ńie mru-

ga” 

Świadectwo 
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O Pańie spraw, abys my mogli, ńie 

tyle szukac  pociechy, co pociechę 

dawac . 

Nie tyle szukac  zrozumieńia, co 

rozumiec . 

Nie tyle szukac  miłos ci, co ko-

chac . 

Albowiem dając, otrzymujemy. 

Wybaczając, zyskujemy przeba-

czeńie. 

A umierając, rodzimy się do 

wieczńego z ycia. 

09.10.2017 poniedziałek 

Czytam ksiąz kę, kto rej motto jed-

ńego z działo w pozwoliłam so-

bie  zacytowac . Wciągńęła mńie 

ńa tyle, z e czytam ją codzieńńie, 

dos c  długo. Kaz dy z ńas wiele 

przez ył, wiele dos wiadczył. Au-

torka  dos wiadczyła wszystkiego, 

co związańe jest z chorobą ńowo-

tworową. Dzieli się z czytelńi-

kiem, ńa co i jak zwracac  uwagę. 

Co jest waz ńe, a co waz ńiejsze. 

Oczywis cie, co ińńego czytac , a co 

ińńego dos wiadczyc . Nie ze 

wszystkim się zgadzam, ale do-

brze się czyta  tekst, w kto rym 

odńajduję samą siebie. 

Wczoraj odwiedziła mńie Mama 

Karola i była pod wraz eńiem, jak 

dobrze juz  mo wię. Zasklepia się 

otwo r po tracheotomii; czuję, z e 

łatwiej mi się mo wi, połyka i s pi. 

W szybkim tempie idzie ku lep-

szemu. Od dzis  opro cz stałej re-

habilitacji w postaci kilku pro-

stych c wiczeń , ńauka chodzeńia 

po schodach. Trochę się bałam, 

a ńie było czego. Poradziłam so-

bie, choc  przyzńaję - było cięz ko 

i czuję to w ńogach. Najwaz ńiej-

sze, z e pierwsze kroki za płoty. 

Teraz codzieńńie będzie treńińg. 

13.10.2017 

Jest piątek i od rańa w radiu mo -

wią, z e trzyńastego i piątek to 

pechowy dzień . Śprawdziłam 

w ińterńecie, dlaczego. Tego dńia 

w 1307 roku zostali ńapadńięci 

i wymordowańi co jedńego Tem-

plariusze. Przez kro la Frańcji Fili-

pa IV zostali oskarz eńi o herezję, 

sodomię i bałwochwalstwo. To 

oczywis cie był pretekst. Templa-

riusze pozńali „tajemńicę” ko-

s cioła i byli dla ńiego zagroz e-

ńiem. Śtąd teń akt mordu. 

14.10.2017 

Dzis  ńa drugie s ńiadańie, po raz 

pierwszy w z yciu, zjadłam owoc 

avocado. Dostałam od syńa z za-

leceńiem, aby często go jes c . Po 

pierwsze jest kaloryczńy, po dru-

gie, zwalcza komo rki ńowotwo-

Świadectwo 
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rowe. Dodatkowo jest miękki, 

więc dam radę zjes c . Chyba 

opro cz ńiewątpliwych zalet, obńi-

z a cis ńieńie. Było mi słabo i dusz-

ńo. Poprosiłam o zmierzeńie ci-

s ńieńia: 90/60. Pojechałam wiń-

dą do jadalńi i po raz pierwszy 

(po operacji) zrobiłam sobie ka-

wę. Poczułam się trochę lepiej. 

Wolońtariuszka Gosia M. ńa moją 

pros bę kupiła piwo Karmi. Wie-

czorem wypiłam ze smakiem, 

zdając sobie sprawę, z e mińął 

miesiąc od operacji. 

15.10.2017 

Obudziłam się, ńie wiedziec  cze-

mu, o 2.00 ńad rańem i juz  ńie 

zasńęłam. Nie paliły się ńocńe 

lampy, było dos c  ciemńo, a ńiebo 

rozgwiez dz ońe. Urokliwa, pogod-

ńa ńoc. Wpatrując się w migocące 

gwiazdy rozmawiałam z Pańem 

Bogiem. Większos c  z ńas obser-

wując ńiebo dos wiadcza odczucia 

Boskiej Mocy. Jak wielki i skom-

plikowańy jest kosmos, a jak do-

kładńie „działa”. Tak jakby 

wszystko było pod końtrolą. Po 

piękńej ńocy rozpoczął się pięk-

ńy, słońeczńy dzień . Od razu 

wszyscy mają ińńy, lepszy ńastro j 

i pozytywńe ńastawieńie do pro-

blemo w. Osobis cie czuję się tak, 

jakbym us miechała się „całą so-

bą”. Mińęły trzy tygodńie, jak je-

stem w hospicjum. 

20.10.2017 

Tyle się dzieje i mam tyle odwie-

dziń, z e ńormalńie brakuje mi 

czasu ńa pisańie. A wydawałoby 

się, z e tutaj tak ńaprawdę ńic się 

ńie dzieje. Śkupię się ńa tym, co 

waz ńe i co zapamiętałam. 17.10 

byłam w klińice ńa końtroli. 

Wszystko dobrze się goi, chemii 

ńie zalecońo, radioterapii drugi 

raz ńie moz ńa przyjąc , pozostaje 

więc obserwacja, leczeńie wspo-

magające i objawowe pod opieką 

hospicjum. Następńe badańie to 

MR 11 grudńia, a 29 grudńia ko-

lejńa końtrola i wyńik badańia. 

W s rodę 18 paz dzierńika odwie-

dzili mńie zńajomi „z ekipy go r-

skiej”, w sumie osiem oso b. Po-

ńiewaz  była piękńa pogoda, go-

s cilis my się przed hospicjum. Do-

stałam piękńą ro z ę + kopertę. 

Miła ńiespodziańka. Ilez  razem 

przedreptalis my szlako w go r-

skich. Ile mamy wspomńień , 

piękńych chwil i widoko w. Fajńie 

miec  „takich” zńajomych. 

Świadectwo 
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Jakz e łatwo jest ńam się poro wńywac ... 

I co ciekawe - ńigdy ńie poro wńujemy się z kims  

Kto postawiłby ńas w ńiekorzystńym s wietle 

Jakz e łatwo przychodzi ńam kogos  oceńiac , krytykowac  

I widziec  to, co w ńim złe 

Ujrzec  wszystkie wady, przywary, ńiedociągńięcia 

Zobaczyc  jego grzech... 

Jakz e łatwo potem o ńim mo wic  między sobą 

Bo tak bardzo lubimy wyłuskiwac  takie "perełki"... 

To takie proste! 

Czasem mamy takie poczucie tego 

Z e w Niebieskim Kro lestwie tez  tak włas ńie będzie 

Z e będziemy tymi "lepszymi" 

Czy po prostu "dobrymi ludz mi" 

Kto rych Bo g wybierze, bo ińńi przeciez  robili o wiele gorsze rzeczy... 

Tak włas ńie my - ludzie - często upraszczamy sobie 

Obraz Nieba i Piekła 

Gdzie w swoim tłumaczeńiu 

Zńo w w poro wńańiu z ińńymi 

Będziemy go rą! 

A Pań Bo g, gdy przyjdzie two j czas 

Nie będzie patrzył ańi w prawo, ańi w lewo 

Będziesz tylko ty i Oń 

Ty ze swoim grzechem i Oń - Ś więty Bo g w swej mocy... 

Dzis  jeszcze moz esz cos  w swoim z yciu zmieńic  

Teraz juz  ńie obracaj się ńa boki 

W tej chwili ńieistotńy jest sąsiad z ławki 

Waz ńy jestes  tylko ty i two j grzech 

Nie poro wńuj się z ńikim 

Lecz z pokorą pochyl głowę przed Ś więtym Bogiem 

Poezja 

Poezja 
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I pomys l o tym wszystkim, co w twoim z yciu jest ńie tak... 

Wyzńaj to Bogu 

Zobacz kaz de swoje ńiedociągńięcie... 

Mys l, do kto rej ńie chciałbys  się przyzńac  ńikomu... 

Śłowa, kto re ńigdy ńie powińńy wyjs c  z twoich ust... 

Wyzńaj egoizm, zas lepieńie, pychę 

I wszystko to, co Bogu się ńie podoba 

 

Nie zerkaj ńa boki 

Bądz  tylko ty i Pań Bo g 

 

Otwo rz swe serce przed Ojcem 

Kto ry kocha swoje dzieci 

I kto ry chce im przebaczac ... 

To teraz jest two j czas! 

Nie jutro, ńie za tydzień , ńie za rok, ńie za po z ńo... 

Teraz! 

Tylko ty i Pań Bo g 

Wyzńaj Mu grzech, kto ry cię obciąz a 

Wylej przed Nim swą duszę 

Nie uwaz aj się za "dobrego człowieka" 

Bo to cię zńiewala... 

Jemu to tez  ńie wystarczy! 

Oń pragńie twojej pokory, ńawet słabos ci 

I tego, co z siebie zrzucisz... 

Oń chce zabrac  two j cięz ar... 

Czy Mu ńa to pozwolisz? 

 

Pamiętaj! Tylko ty i Pań Bo g! 

Justyna Minkina 
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Ksiądz pyta ńa lekcji: Jakie święto obchodzimy 10 dni po Zmar-
twychwstaniu? Na to głosi się Ola i mówi: Święto spadających ję-
zyczków! (oczywiście chodziło o Święto Zesłania Ducha Świętego…) 

*** 

Ilu braci miał Jakub? Pyta katechetka na lekcji religii. Zgłasza się 
Nina i mówi: Miał dwóch braci. Jeden nazywał się Ezaw, a drugim 
był on sam. 

*** 

Nauczyciel ńa lekcji opowiada uczńiom historię Jo zefa, kto rego 
bracia sprzedali za 20 srebrńiko w do Egiptu i pyta: Jaki błąd po-
pełnili bracia wobec Józefa? Zgłasza się Grzesiu i mówi: Za tanio go 
sprzedali! 

*** 

Wiesz dlaczego Izraelici wędrowali przez pustynię przez 40 lat? - 
pyta żona męża. Nie mam pojęcia. – odpowiada mąż. Bo byli tacy 
jak ty, byli zbyt dumni, żeby zapytać kogoś o drogę! - wyjaśnia żona. 

 

*** 

W jakiej tońacji grały trąby jerychoń skie? 

W d-mol… 
bo z-d-mol-owały miasto.  

Opracował ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 
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Kącik dla dzieci 

Kącik dla dzieci 

Samuel to kolejńy biblijńy bohater wiary, kto rego historię zńajdziemy 

w 1 Księdze Śamuela od rozdziału 1 do 25. Jego mama - Anna, długo i 

gorliwie prosiła Boga o to, by dał jej dziecko, obiecała Mu ńawet, z e kie-

dy urodzi syńa, odda go ńa słuz bę Bogu. Bo g wysłuchał modlitwy Ańńy 

- urodziła syńka, a ońa spełńiła swoją obietńicę - kiedy chłopczyk tro-

chę podro sł, zaprowadziła go do s wiątyńi, gdzie mały Śamuel pod opie-

ką kapłańa Helego uczył się, jak słuz yc  Bogu. Bo g ńie tylko spełńił pra-

gńieńie Ańńy, ale tez  wyńagrodził jej posłuszeń stwo - potem urodziła 

jeszcze pięcioro dzieci! Pewńego wieczoru wydarzyło się cos  ńiezwy-

kłego - Bóg zawołał Samuela! Chłopiec usłyszał Jego głos! Od tego mo-

meńtu stał się Boz ym prorokiem - Bo g przemawiał do ńiego, a oń zaw-

sze w posłuszeń stwie przekazywał Śłowo Boz e ludowi. Dzisiaj Bo g tez  

chce do ńas mo wic ! Oń woła ńas po imieńiu! Wiesz, w jaki sposo b mo-

z esz Go usłyszec ?  

Rozwiąz  działańia matematyczńe, a wyńik wskaz e Ci miejsce w diagra-

mie, gdzie masz wpisac  odpowiedńie słowo. Następńie opowiedz histo-

rię Śamuela,  uz ywając sło w z krzyz o wki w takiej formie, w jakiej zosta-

ły wpisańe do diagramu. 

30:10 głos; 2x6+2 słuchać; 3x15 służyć; 3x6+0 synów;  6x3+9 pła-

cze; 3+90:3 pijana; 97-70+10 świątynia; 7x0+42 Anna; 14+34+2 

prośby; 80+11-43 Boży; 9x8 mnie; 9x9 jestem; 5x8+44 Heli; 

76+3x8 dziecko. 

Posłuszeństwo lepsze jest niż 

ofiara, a uważne słuchanie 

lepsze niż tłuszcz barani. 

1 Śm 15,22 
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 Zdrowy kącik 

Zakwas kontra wino 

O walorach prozdrowotńych czerwońego wińa, a włas ciwie resweratro-
lu - substańcji o włas ciwos ciach ańtyoksydacyjńych, ńa pewńo wielu z 
ńas słyszało. Jak wyraził to grecki mys liciel, Plutarch: ”Wińo jest ńajbar-
dziej korzystńym ze wszystkich ńapojo w, ńajbardziej przyjemńym z 
lekarstw oraz ńajmńiej szkodliwym ze wszystkich przysmako w". Nie-
stety, alkohol zawarty w tym truńku ńie moz e byc  spoz ywańy przez 
wszystkie osoby: dzieci, kobiety w ciąz y, abstyńeńto w, osoby z proble-
mami z wątrobą, kierowco w, a pońadto powoduje ińterakcje z wieloma 
lekami. Codzieńńe spoz ywańie alkoholu rodzi wiele końtrowersji i mo-
z e prowadzic  do ńałogu. 
Propońuję alterńatywę - ZAKWAŚ BURACZANY. Piękńy, szkarłatńy ko-
lor, delikatńy aromat oraz bardzo wiele korzys ci zdrowotńych. Zakwas 
buraczańy ma [podobńie jak wińo] włas ciwos ci ańtyoksydacyjńe, więc 
moz e byc  stosowańy w profilaktyce ńowotworo w. Polecańy jest w prze-
ziębieńiach, osłabieńiu i ańemii (zwiększa ilos c  czerwońych krwińek). 
Badańia wskazują, z e picie zakwasu zwiększa końceńtrację i przeciw-
działa miaz dz ycy poprzez odkwaszańie orgańizmu (pomaga w wydala-
ńiu kwasu moczowego przez ńerki, a przez to oczyszcza orgańizm z 
substańcji toksyczńych). Zakwas buraczańy poprawia odporńos c , ma 
włas ciwos ci probiotyczńe, hamuje rozwo j szkodliwych bakterii w jeli-
tach oraz spowalńia procesy gńilńe. Buraki zawierają kwas foliowy, kto -
ry jest ńiezbędńy dla kobiet w ciąz y oraz plańujących ciąz ę. Pońadto 
buraki zawierają mńo stwo witamiń i mińerało w (wit. A, C, wit. z grupy 
B, z elazo, wapń , magńez, kobalt). Wszystkie te składńiki przeńikają do 
zakwasu. Z elazo i kobalt są ńiezbędńymi składńikami fuńkcjońowańia i 
tworzeńia czerwońych krwińek. 
W okresie wioseńńym, gdy orgańizm ńaraz ońy jest ńa ro z ńego rodzaju 
ińfekcje oraz zazwyczaj osłabiońy po zimie, to idealńy, tańi i prosty spo-
so b ńa wzmocńieńie odporńos ci. 
W Ińterńecie moz ńa zńalez c  mńo stwo sposobo w, jak zrobic  taki za-
kwas. Ja robię wersję ńajprostszą. 
 
Przepis. Do duz ego słoja drobńo kroję umyte i obrańe buraki (tak 3/4 
słoja). Zalewam przegotowańą ciepłą wodą. Nie gorącą. Zostawiam ńa 3 
dńi pod przykryciem (ńie trzeba zakręcac ). Zlewam zakwas. Piję po po ł 
- 1 szklańki dzieńńie po posiłku. To wszystko. 
By przyspieszyc  kiszeńie, moz ńa dodac  kilka łyz ek soku z kiszońej ka-
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 Zdrowy kącik 

pusty albo ogo rko w. Moz ńa dodac  czosńku i odrobińę soli do smaku. Ja 
jedńak ńie dodaję, gdyz  czosńek mi szkodzi, a soli w diecie spoz ywamy i 
tak w ńadmiarze. 
Zakwas polecam szczego lńie dzieciom oraz osobom starszym, tym po 
chorobach oraz wszystkim, kto rzy chcą pozostac  w dobrym zdrowiu i 
końdycji. DLA WŚZYŚTKICH. Mojemu dziecku mieszam zakwas z so-
kiem jabłkowym. Śamego zakwasu ńie ruszy, ale z sokiem wypija do 
dńa. Śpro bujcie sami! 

Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu 

  

INFORMUJE, Z E   

DYŚPONUJE ŚPRZĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOZ YCZENIA.  

(ŁO Z KA ELEKTRYCZNE,  

CHODZIKI, WO ZKI INWALIDZKIE)                                      

TEL. 605556749 

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 26 kwietnia. 
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„Muszę się chlubić, choć nie ma 

z tego żadnego pożytku; toteż 

przejdę do widzeń i objawień 

Pańskich. Znam człowieka 

w Chrystusie, który przed 

czternastu laty – czy to w ciele 

było, nie wiem, czy poza ciałem, 

nie wiem, Bóg wie – został unie-

siony w zachwyceniu aż do 

trzeciego nieba. I wiem, że ten 

człowiek – czy to w ciele było, 

czy poza ciałem, nie wiem, Bóg 

wie – został uniesiony w za-

chwyceniu aż do trzeciego nie-

ba. I wiem, że ten człowiek – czy 

to w ciele było, czy poza ciałem, 

nie wiem, Bóg wie – został unie-

siony w zachwyceniu do raju 

i słyszał niewypowiedziane sło-

wa, których człowiekowi nie 

godzi się powtarzać. Z takiego 

chlubić się będę, ale z siebie 

samego chlubić się nie będę, 

chyba tylko ze słabości moich. 

Bo jeśli nawet zechcę się chlu-

bić, nie będzie to przechwałka 

głupiego, bo prawdą będzie to, 

co powiem; lecz wstrzymuję 

się, aby ktoś nie myślał o mnie 

więcej nad to, co u mnie widzi, 

lub co ode mnie słyszy. Bym się 

więc z nadzwyczajności obja-

wień zbytnio nie wynosił, wbity 

został cierń w ciało moje, jakby 

posłaniec szatana, by mnie po-

liczkował, abym się zbytnio nie 

wynosił. W tej sprawie trzy ra-

zy prosiłem Pana, by on odstą-

pił ode mnie. Lecz powiedział 

do mnie: Dosyć masz, gdy masz 

łaskę moją albowiem pełnia 

mej mocy okazuje się w słabo-

   Od Genesis do Apokalipsy: 
Listy do Koryntian 

cz. 42 

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 
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ści. Najchętniej więc chlubić się 

będę słabościami, by zamiesz-

kała we mnie moc Chrystuso-

wa. Dlatego mam upodobanie 

w słabościach, w zniewagach, 

w potrzebach, w prześladowa-

niach, w uciskach dla Chrystu-

sa; albowiem kiedy jestem sła-

by, wtedy jestem mocny” 

2 Kor 12,1-10 

 

Dwuńasty rozdział Drugiego Li-

stu do Koryńtiań jest końtyńuacją 

wyzńań  Apostoła Pawła, odkry-

wających prawdę o wielos ci 

i wielkos ci Boz ych działań  w jego 

z yciu. Wspomińa ńajpierw o swo-

ich przez yciach mistyczńych, 

„widzeńiach i objawieńiach Pań -

skich”. Te wizje, kto re umiejsca-

wia bardzo dokładńie w czasie – 

miały ońe miec  miejsce „przed 

czterńastu laty” w stosuńku do 

daty pisańia Listu, a więc mńiej 

więcej w roku 42 lub 43, zapew-

ńe podczas pobytu w Cylicji lub 

w Ańtiochii, w kaz dym razie jesz-

cze przed pierwszą podro z ą mi-

syjńą. Śą ońe zaro wńo potwier-

dzeńiem wielkiego wyro z ńieńia 

go przez Boga, jak i uwiarygod-

ńieńiem sprawowańego przez 

ńiego apostolatu. 

Paweł jakby ńiechętńie wspomi-

ńa o tych przez yciach, daleki jest 

bowiem od jakiejkolwiek chęci 

przechwalańia się, chlubieńia się 

swymi dozńańiami mistyczńymi. 

Jes li je teraz wspomińa, to dlate-

go, z e w Koryńcie pojawili się lu-

dzie, kwestiońujący autorytet 

Pawła i głoszońą przez ńiego 

Ewańgelię, kto rzy dla podkres le-

ńia własńego zńaczeńia powoły-

wali się ńa rzekomo przez ywańe 

wizje i ińńe tego rodzaju do-

s wiadczeńia. Apostoł ńie zamie-

rza przesadńie oceńiac  swej pra-

cy, jez eli jedńak pisze o swych 

wizjach, to dlatego, z e między 

ińńymi włas ńie od wylegitymo-

wańia się takimi dozńańiami za-

lez y skuteczńos c  jego misji, sku-

teczńos c  Śłowa głoszońego Ko-

ryńtiańom. Jak pisze ańglikań ski 

biblista Alfred Plummer: 

„Słowami uroczystymi i opanowa-

nymi, ale jednocześnie drżącymi 

wewnętrznym rytmem, które zda-

ją się być wyrazem długich samot-

nych medytacji i które przekazują 



 20 Informator parafialny, Nr 4 (191) 2018 

 

 

czytelnikowi znacznie więcej, niż 

zawierają – Paweł stwierdza rze-

czywistość swoich mistycznych 

doświadczeń. Z niechęcią i tylko 

na krótką chwilę podnosi zasłonę, 

okrywającą zazwyczaj najwznio-

ślejsze momenty jego życia, i po-

zwala Koryntianom zobaczyć do-

statecznie wiele, aby mogli się 

przekonać, że objawienia, które 

sobie przypisywał, są w najwyż-

szym stopniu prawdziwe”. 

Czym jest trzecie ńiebo, wspo-

mńiańe przez Apostoła? Teologo-

wie judaistyczńi w czasach Pawła 

dowodzili, z e jest siedem ńieb, 

o czym s wiadczą zachowańe pi-

sma apokryficzńe z tamtego 

okresu, m.iń. Testamenty Dwuna-

stu Patriarchów i Księga Tajemnic 

Henocha. Według ich poglądów 

raj miał być trzecim niebem, albo 

znajdować się w kręgu trzeciego 

nieba. Nie wydaje się jednak, aby 

Apostoł sięgał do tych teorii, po-

nieważ starał się pisać zawsze 

językiem zrozumiałym dla odbior-

ców, a jest raczej mało prawdopo-

dobne, by Koryntianie pasjonowali 

się dyskusjami judaistycznych mę-

drców. 

Podczas widzeńia Apostoł Paweł 

ujrzał raj „i słyszał niewypowie-

dziane słowa, których człowieko-

wi nie godzi się powtarzać”. Tekst 

grecki mówi tu o rzeczach, któ-

Od Genesis do Apokalipsy 
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rych nie da się wypowiedzieć, to 

znaczy nie da się opisać przy po-

mocy powszechnie znanych okre-

śleń, albo rzeczy zbyt święte albo 

zbyt straszne, aby było można 

o nich mówić. 

Ańdrzej Jasiń ski pisze: „Apostoł w 

swoich doświadczeniach nie pod-

kreśla doznań ekstatycznych, lecz 

upokorzenia, został mu bowiem 

dany ‘oścień dla ciała, wysłannik 

szatana’ (w. 7). To bliżej nieokre-

ślone doznanie było niewątpliwie 

bolesną słabością, być może była 

to jakaś choroba. Oścień może też 

być traktowany bardziej symbo-

licznie, wskazując na przeciwni-

ków Apostoła. Tak czy inaczej, 

Apostoł ocenia doświadczenie po-

zytywnie, pozwala mu ono bowiem 

zachować stosowny dystans do 

doznań ekstatycznych i zaangażo-

wać się w dzieło ewangelizacji”. 

O w „os cień  dla ciała”, w ńaszym 

tłumaczeńiu trafńiej ńazwańy 

„cierńiem”, bo i takie jest zńacze-

ńie uz ytego przez Pawła słowa 

greckiego, wiąz e się z ostrym 

i przejmującym bo lem, a więc 

z cierpieńiem jak ńajbardziej fi-

zyczńym, zapewńe z chorobą. 

Apostoł mo wi tu o „posłań cu sza-

tańa”, byc  moz e ńawiązując do 

staroz ytńych przekońań , z e 

wszelka choroba pochodzi od sza-

tańa. Cierpieńie Pawła, spowodo-

wańe przez szatańa, kojarzy się 

z cierpieńiem Hioba, ro wńiez  do-

s wiadczańego, pro bowańego 

w teń sam sposo b. Śtwierdzeńie 

„by mńie policzkował” moz e byc  

tez  przetłumaczońe jako „bił pię-

s ciami po twarzy”, co sugerują 

ńiekto rzy biblis ci. Na temat ta-

jemńiczego „os cieńia” czy 

„cierńia” ńapisańo wiele i temat 

teń obecńy jest w egzegezie biblij-

ńej od czaso w ńajdawńiejszych. 

Ze względu ńa ograńiczońy czas 

ńie będę tu przytaczał wszystkich 

hipotez, ńawet ńajciekawszych, 

bo zajęłoby ńam to zbyt wiele cza-

su. Wydaje się jedńak, z e ńajbar-

dziej prawdopodobńa hipoteza 

wskazuje ńa szczego lńy rodzaj 

malarii, występujący ńa obszarze 

Ś ro dziemńomorza, a miańowicie 

ńa malarię maltań ską. Ogńisko tej 

choroby zńajdowało się ńa tere-

ńach często odwiedzańych przez 

Apostoła, mo gł się więc ńią zara-

zic  i jej ataki, ńiezmierńie bolesńe, 

ńękały go do koń ca z ycia. 

Od Genesis do Apokalipsy 
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Paweł, kto ry przeciez  uzdrawiał 

ińńych, prosił tez  o zdrowie dla 

siebie, jedńakz e jego modlitwa 

ńie została wysłuchańa. „Dosyć 

masz, gdy masz łaskę moją – usły-

szał – albowiem pełnia mej mocy 

okazuje się w słabości”. Dlatego 

Apostoł mógł z całym przekona-

niem wyznać: „Albowiem kiedy 

jestem słaby, wtedy jestem moc-

ny”. 

William Barclay pisze: „Paweł 

modlił się, aby Bóg uwolnił go od 

tej bolesnej choroby. W odpowie-

dzi na jego prośbę Bóg jedynie 

udzielił mu sił do jej znoszenia. 

Bóg nie uwalnia nas od ciężarów, 

ale umożliwia nam je nosić i poko-

nywać”. I dalej pisze szkocki bibli-

sta: „Chwała życia polega na tym, 

że w swojej słabości spotykamy 

cudowną łaskę; koniec naszych 

możliwości jest początkiem możli-

wości Bożych”. 

Jes li walą się ńasze kuńsztowńie 

obmys lańe plańy, jes li ńasze wy-

siłki rozbijają się o s ciańę ńie-

moz ńos ci, miejmy odwagę zdac  

się ńa Boga, zaufac  Bogu. I uczmy 

się od Niego cierpliwos ci, syste-

matyczńos ci i wytrwałos ci, 

a przede wszystkim pokory i po-

słuszeń stwa. Tam, gdzie Oń 

przejmuje dowodzeńie, tam zaw-

sze zapewńiońe jest zwycięstwo. 

„Wszystko mogę w Tym, który 

mnie wzmacnia, w Chrystusie” – 

napisał Paweł w Liście do Filipian 

(4,13). 

Od Genesis do Apokalipsy 
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„Stałem się głupi; wyście mnie do 

tego zmusili. Wyście bowiem po-

winni byli mnie polecić. Bo w ni-

czym nie ustępowałem owym ar-

cyapostołom, chociaż jestem ni-

czym. Znamiona potwierdzające 

godność apostoła wystąpiły wśród 

was we wszelakiej cierpliwości, 

w znakach, cudach i przejawach 

mocy. W czym bowiem gorsze jest 

położenie wasze w porównaniu 

z pozostałymi zborami, jeśli nie 

w tym tylko, że ja jeden nie byłem 

wam ciężarem? Darujcie mi, że 

wam tak przymówiłem. Oto po raz 

trzeci przygotowuję się do podróży 

do was i nie będę wam ciężarem; 

nie szukam bowiem tego, co wa-

sze, ale was samych; bo nie dzieci 

powinny gromadzić majątek dla 

rodziców, ale rodzice dla dzieci. Ja 

zaś jak najchętniej sam na koszta 

łożyć będę i samego siebie wydam 

za dusze wasze. Czy tak ma być, że 

im więcej ja was miłuję, tym mniej 

przez was mam być miłowany? 

Lecz przyjmijmy, że nie byłem dla 

was ciężarem, lecz będąc chytry, 

podstępem was wziąłem. Otóż, czy 

wyzyskałem was przez któregoś 

z tych, których do was przysłałem? 

Uprosiłem Tytusa i z nim razem 

posłałem brata; czyżby was Tytus 

wyzyskał? Czy nie postępowaliśmy 

w tym samym duchu? Czy nie kro-

czyliśmy tymi samymi śladami? Już 

dawno myślicie, że się przed wami 

usprawiedliwiamy. Lecz my mówi-

my w obliczu Boga w Chrystusie. 

To wszystko zaś, umiłowani, służy 

zbudowaniu waszemu. Obawiam 

się bowiem, że gdy przyjdę, zasta-

nę was nie takimi, jakimi bym 

chciał, i że wy również nie znaj-

dziecie mnie takim, jakim chcieli-

byście, lecz że może będą swary, 

zazdrości, gniewy, zwady, oszczer-

stwa, obmowy, nadymanie się, nie-

porządki. Obawiam się, że gdy 

przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie 

przed wami i że będę musiał ubo-

lewać nad wieloma z tych, którzy 

ongiś popełnili grzechy, i do dziś 

jeszcze za nie nie odpokutowali, 

grzechy nieczystości, wszeteczeń-

stwa i rozwiązłości, których się 

dopuścili” (2 Kor 12,11-21). 

Druga częs c  komeńtarza opubli-

kowańa zostańie w ńastępńym 

ńumerze Ińformatora 

Od Genesis do Apokalipsy 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Wizyty uczniów  

W marcu ńasz kos cio ł odwiedzi-
ły dwie grupy uczńio w w ramach 
pozńawańia ro z ńych religii i wy-
zńań  chrzes cijań skich. Pierwszą 
stańowili uczńiowie zajęc  etyki z 
ŚP 5 w Śłupsku, kto rzy 20 marca 
wraz ze swoją ńauczycielką p. 
Małgorzatą Nastalską dowiedzie-
li się podstawowych rzeczy o 
kos ciele ewańgelickim. Druga 
grupa to gimńazjalis ci z Potęgo-
wa, kto rzy odwiedzili ńasz ko-
s cio ł 28 marca, w ramach projek-
tu: Religie Ś wiata pisańego pod 
kieruńkiem p. Mateusza Błaz e-
jewskiego.  

Pasyjne odwiedziny i nabo-
żeństwo domowe  

Jak co roku w okresie Wielkańo-
cy w Pieskach odbyło się domo-
we ńaboz eń stwo połączońe z 
Komuńią Ś w. Od lat ńaboz eń stwa 
te odbywają się w domu Pań stwa 
Rosiń. W tym roku spotkalis my 
się w Wielką Śobotę 31.03. w 
ńieliczńym, ale zawsze serdecz-
ńym grońie.   

Zabytkowe organy 

Na wńiosek Parafii, z dńiem 
16 marca 2018 roku zńajdują-
ce się w ńaszym kos ciele orga-
ńy firmy Śchlag & Śo hńe opus 
444 zostały wpisańe do reje-
stru zabytko w ruchomych  
Wojewo dztwa Pomorskiego  
pod ńumerem B 375/1.  
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 Biblia Ekumeniczna  

Biblia Ekumeńiczńa 
to pierwszy ekumeńiczńy 

przekład Pisma Ś więtego ńa język 

polski. Prace ńad przekładem ro-

zpoczęto w 1994. Nowy Testa-

meńt wraz z Psalmami został wy-

dańy w 2001, a Śtary Testameńt 

w pięciu tomach – Księgi Dydak-

tyczńe wydańo w 2008 (z ńa 

ńowo zredagowańym tekstem 

Księgi Psalmo w), Księgi Deutero-

kańońiczńe w 2012, Pięcioksiąg 

w 2015, a w 2016 Księgi Histo-

ryczńe oraz Księgi Prorockie. 17 

marca 2018 ogłoszońo wydańie 

całos ci dzieła w dwo ch wersjach 

ro z ńiących się obecńos cią ksiąg 

deuterokańońiczńych. 

Tekstowi Biblii Ekumeńiczńej 

ńadańo wspo łczesńe brzmieńie, 

tak, aby był łatwiejszy do 

czytańia dla dzi-

siejszego czytel-

ńika. Nad prze-

kładem praco-

wało łączńie 

trzydzies ci oso b, 

w tym dwu-

dziestu tłuma-

czy pochodzą-

cych z siedmiu Kos cioło w, a koń-

sultacje ńad tekstem przekładu 

prowadzońo w sumie z jedeń-

astoma Kos ciołami działającymi 

w Polsce. Wydawcą przekładu 

jest Towarzystwo Biblijńe w Pol-

sce. Naboz eń stwo  ekumeńiczńe  

z okazji wydańia Biblii Ekume-

ńiczńej odbyło się w kos ciele e-

wagelicko reformowańym w 

Warszawie 17 marca br.  

(wikipedia). 

 

Zamówienia  indywidualne 

na Biblię Ekumeniczną oraz 

inne wydania Biblii można 

składać w Parafii do  końca 

kwietnia br.   

• wersja bez ksiąg deu-

terokańońiczńych 120 zł. 

• wersja z księgami deu-

terokańońiczńymi 130 zł. 
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Ogłoszenia 
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PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

20.04. 17.00 Rada Parafialńa Traugutta 16 

27.04. 18.00 Śpotkańie biblijńe Traugutta 16 

04.05. 18.00 Śpotkańie dla wstępujących do kos cioła Traugutta 16 

10.05. 17.00 Naboz eń stwo w  Ś więto Wńiebowstą-
pieńia Pań skiego (czwartek) kos cio ł 

11.05. 18.00 Śpotkańie dla wstępujących do kos cioła Traugutta 16 

    

Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

15.04 

Misericordias      
Domini 

 10.30    

22.04 

Jubilate  10.30 8.30  

29.04 

Cantate 
 12.00   

06.05 

Rogate 
9.30 10.30  12.30 

10.05 

Wniebowstąpienie 
 17.00   

13.05 

Exaudi 
 10.30 8.30  

20.05 

Zesłanie Ducha Św.  
 10.30   


