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A wiara jest pewnością tego, 

czego się spodziewamy, prze-

świadczeniem o tym, czego nie 

widzimy. 

Hbr 11,1 

Drodzy w Chrystusie! 

 Majowe słoń ce dodaje 

eńergii do z ycia. Przemińęła po-

ńura aura zimy, choc  moz e u ńas 

ńie takiej srogiej ale za to wydają-

cej się ńie miec  koń ca. W kos ciele 

juz  ńie jest tak zimńo jak w stycz-

ńiu, czy w lutym, więc chciałoby 

się powiedziec , z e wszystko wra-

ca do takiego stańu jaki większos c  

z ńas lubi. Zastańawiam się, jak   

jest z tą ńaszą wiarą? Czy poja-

wiają się w ńaszym z yciu takie 

okresy, w kto rych ońa słabńie jak-

by zapadała w seń zimowy, aby  

pońowńie obudzic  się ńa wiosńę? 

Czy moz e w ńiekto rych wypad-

kach w ogo le trudńo ją odńalez c  

pod stertą tego wszystkiego, co 

„waz ńiejsze” jak jez a, kto ry zako-

pał się w stercie jesieńńych lis ci.  

A przeciez  wiara jest podstawą 

ńaszego chrzes cijań skiego pojmo-

wańia Boga. To włas ńie ją obok 

Boz ej łaski ńa piedestał wyńosi 

reformacja, kto rej jedńa z zasad 

brzmi Sola fide! Jedyńie wiara w 

zbawczy czyń Jezusa Chrystusa 

daje człowiekowi zbawieńie. Bez 

ńiej bycie w Kos ciele traci seńs.  

 Chrzes cijańiń składa  s wia-

dectwo swojej wiary, między iń-

ńymi przez swoją obecńos c  w Ko-

s ciele, ńie w parafialńej kartotece 

ale  we wspo lńocie, kto rą wszyscy 

tworzymy. Składajmy to s wiadec-

two i pokazujmy w teń sposo b 

s wiatu, z e wiara ńie jest przez yt-

kiem, ale czyms  stale aktualńym i 

atrakcyjńym ńawet w XXI wieku. 

Z modlitwą o Was  

Wasz Duszpasterz 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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1 maja obchodzilis my S więto 

Pracy. Z puńktu widzeńia wie-

rzącego człowieka mys lę, z e do-

brze byłoby zadac  sobie pytańie 

o mo j osobisty stosuńek do pra-

cy. Czy widzę w mojej pracy 

wartos c , błogosławień stwo, czy 

raczej cos , co mńie ograńicza, 

cos  co uwaz am wręcz za prze-

kleń stwo... Przez wiele lat pra-

ca, a szczego lńie praca fizyczńa, 

skazańa była ńa bańicję. Juz  

w czasach staroz ytńych praca 

fizyczńa była zrzucońa ńa ńie-

wolńiko w i biedńą częs c  społe-

czeń stwa. Praca była uzńawańa 

za przekleń stwo, a do tego słu-

z yły tez  z le ińterpretowańe 

fragmeńty Słowa Boz ego. Utarł 

się bowiem stereotyp, z e czło-

wiek ńa pracę został ńiejako 

skazańy przy okazji wypędzeńia 

z raju. 

W mozole żywić się będziesz 

z niej po wszystkie dni życia swe-

go! Ciernie i osty rodzić ci będzie 

i żywić się będziesz zielem pol-

nym. W pocie oblicza twego bę-

dziesz jadł chleb, aż wrócisz do 

ziemi, z której zostałeś wzięty; 

bo prochem jesteś i w proch się 

obrócisz. 1 Mz  3,1-19 

Jedńak mało kto zauwaz ał, z e 

pierwsi ludzie od samego po-

czątku pracowali - I wziął Pan 

Bóg człowieka i osadził go 

w ogrodzie Eden, aby go upra-

wiał i strzegł. 1 Mz  2,15 

Zatem problemem wygańiańego 

Rozważanie 

Praca 
- błogosławieństwo 

czy przekleństwo? 

Ks. Andrzej Wójcik 
Proboszcz Parafii 

w Pyskowicach i Gliwicach 
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człowieka ńie było li tylko, jak 

ńiekto rzy by chcieli,  skazańie 

go ńa pracę, ale przede wszyst-

kim skazańo go ńa przerwańie 

ńiesamowitej, jakby bezpos red-

ńiej relacji z Bogiem, skazańie 

ńa oddaleńie z Boz ej, doskońałej 

przestrzeńi. 

Pracowali wielcy męz owie Boz y. 

Patriarchowie - Noe, Abraham, 

Hiob - dzisiaj moz ńa by powie-

dziec  o ńich, z e byli przedsię-

biorcami. Mieli swoje pola, 

uprawy, hodowle. Praca ńie ob-

ca była takz e Jezusowi. Do mo-

meńtu rozpoczęcia swojej słuz -

by, a więc do 30 roku z ycia, ńasz 

Zbawiciel pracował jako cies la 

w Nazarecie. 

Ze Słowa Boz ego dowiadujemy 

się takz e o pracy Apostoła Paw-

ła - szył ńamioty, by, jak mo wił, 

ńie byc  obciąz eńiem dla ińńych 

podczas swoich misyjńych po-

dro z y. Apostoł doceńiał pracę, 

zresztą w swoich listach do ńie-

kto rych zboro w, w kto rych lu-

dzie zańiechali pracy, 

(stwierdzając, z e przyjs cie Pańa 

jest bliskie) pisał: „Kto nie chce 

pracować, niechaj też nie 

je” (2 Tes 3,10) albo „Tym też 

nakazujemy i napominamy ich 

przez Pana Jezusa Chrystusa, aby 

w cichości pracowali i własny 

chleb jedli” (2 Tes 3,12). 

W pismach Ojco w Kos cioła pra-

ca fizyczńa została dowartos cio-

wańa jako jedeń z aspekto w do-

skońaleńia drogi duchowej czło-

wieka. Na uwagę zasługuje tez  

dewiza s w. Beńedykta  

z Nursji, kto ry w 529 r. załoz ył 

zakoń beńedyktyńo w i wypro-

mował słyńńe zdańie Ora et la-

bora (łac. mo dl się i pracuj). 

Trzeba przyzńac , z e po jakims  

czasie wspo lńotowos c  kos cioła 

ustąpiła rzeczywistos ci mńiszej, 

klasztorńej. W po z ńiejszym cza-

sie uwaz ańo ją za cńotę, odda-

wańo się końtemplacji, a praca 

była często traktowańa jako po-

kuta za jakis  grzech. Upatrywa-

ńo w zamkńięciu i samotńos ci 

rzeczywistos c , w kto rej moz ńa 

lepiej zbliz yc  się do Boga. Do 

tego s w. Tomasz z Akwińu, idąc 

za Arystotelesem, rozro z ńiał 

dwa rodzaje pracy – końtempla-

cyjńą i aktywńą, przypisując tej 

pierwszej wyz szą wartos c . Ła-

two zatem się domys lic , z e 

stworzył się jasńy podział ńa 

Rozważanie 
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kler i s wieckich oraz pracę lep-

szą i gorszą.  W czasach s re-

dńiowiecza praktyki postńe, 

umartwiańie ciała, szeroko po-

jęte z ycie ascetyczńe było wyra-

zem z ycia w bliskos ci Boga. Od-

cińańo się od grzeszńego s wia-

ta, pro bując zaskarbic  sobie ła-

skę u Boga. No i wreszcie Refor-

macja i Luter przyńosi cos  zu-

pełńie ińńego. Luter bowiem 

okres la pracę, ńiemieckie Beruf 

– zawo d, praca, jako Berufung  - 

powołańie. 

Jez eli do tych mys li Lutra doło-

z ymy jego stwierdzeńia o mo-

dlitwie i pracy typu: 

… Mam dzis  wiele do zrobieńia, 

muszę więc dzisiaj duz o się mo-

dlic . Albo  …Jak szewc robi buty, 

a krawiec ubrańie, tak chrzes ci-

jańiń powińień się modlic . …

Rzemiosłem chrzes cijańińa jest 

modlitwa…, to zauwaz ymy, z e 

z czasem mys li te urosły do do-

brego przekońańia, z e kimkol-

wiek jestem, jakąkolwiek pracę 

wykońuję, jestem powołańy, 

a powołańie jest od Boga. Dlate-

go ńawet jes li po prostu szyję 

komus  buty, to skoro jestem 

powołańy (berufuńg), powińie-

ńem je szyc  tak, jakbym szył je 

dla samego Chrystusa. 

Jaki zatem jest Two j stosuńek 

do pracy? Czerpiesz z ńiej ra-

dos c , widzisz w ńiej wartos c ? 

Albo jeszcze ińaczej– w jaki 

sposo b ńa co dzień  szyjesz owe 

buty? 

Rozważanie 
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24.10.2017 wtorek 

Odwiedzają mńie wolońtariusze, 
zńajomi i rodzińa. To zmusza 

mńie do mo wieńia. To oczywis cie 
jest bardzo korzystńe. Miałam 

zaleceńie, aby duz o mo wic , 

a w razie braku moz liwos ci czy-

tac  ksiąz ki ńa głos. 

Dzisiaj miałam kolejńą wizytę 

u ńeurologopedy w klińice. 
Opro cz c wiczeń  lekarka zrobiła 

mi fańtastyczńy masaz  twarzy. 
Dobrze się po ńim czułam. Jak-

bym była u kosmetyczki. 

Rańa ńa ńodze z le wygląda i z le 
się goi. Wdała się martwica. Do-
stałam ańtybiotyk w postaci ma-

s ci. Częs c  martwiczą chirurg usu-

ńął. Bolało, szczypało i krwawiło. 
Dałam radę. Jestem z siebie dum-
ńa. 

29.10.2017 niedziela 

Moja Tes ciowa koń czy 90 lat. Od 
dwo ch lat lez y w s piączce. Nie 
podtrzymywańa z adńą aparaturą 

po prostu lez y i s pi. W związku 
z tym mieszkałam w Kędzierzy-
ńie-Koz lu i wraz z męz em dbali-

s my o Babcię. W Gliwicach zaw-
sze cos  się działo. Bywałam tu 

i tam. A  w Sławięcicach 

(dzielńica oddalońa od ceńtrum 

Kędzierzyńa o 10 km) dzień  do 
dńia podobńy. Pierwszy rok był 

dla mńie dos c  trudńy. Czułam się 
jak ńa wsi. W zeszłym roku wio-
sńą cos  się zmieńiło. Posadzili-

s my kwiaty, ńagle zauwaz yłam 
urok miejsca, w kto rym miesz-

kam. Spoko j, cisza. Porańńe s pie-
wy ptako w, wieczorńe rozmowy 
przy grillu, moz liwos c  przesiady-

wańia w ogrodzie do po z ńych 

godziń wieczorńych. Dzisiaj 
wspomińam to z ńostalgią. 

Dzisiaj tez  pozńałam w hospi-
cjum Pańią Jo zię z pokoju ńr 13. 
Niezwykle sympatyczńa starsza 

Pańi. Ma 88 lat, była ńauczycielką 
historii. Od tego dńia codzieńńie 

spotykamy się do połudńia ńa 
kawie, po połudńiu ńa herbatce. 

Świadectwo 

Wspomnienia z Hospicjum 
Irena Krupa 
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Z reguły wińdą jedziemy ńa dru-
gie piętro. Tam jest stolik, krze-
sła. To  taka ńamiastka kawiareń-

ki. Pańi Jo zia w sposo b barwńy, 
wciągający opowiada o ro z ńych 
sytuacjach z yciowych lub zawo-

dowych. Jestem Jej oczami. 
W po z ńym wieku straciła wzrok. 

Persońel oczywis cie to zauwaz ył, 
pochwalił. Lekarz podkres lił, jak 
waz ńe dla pacjeńto w są takie 

spotkańia. Bardzo się polubiły-
s my. 

31.10.2017 wtorek 

Dzis  przyjechała telewizja TVS. 

Poproszońo mńie o udzieleńie 
kro tkiego wywiadu. Chodzi o ju-

trzejszą kwestę ńa rzecz hospi-
cjum. Po połudńiu oglądałam sie-
bie w wiadomos ciach. Z dziesię-

ciu wypowiedzi wybrańo zaled-
wie dwa zdańia. Dobre i to. 

15.11.2017 środa 

Wydaje się, z e tu mało się dzieje. 
Pacjeńci lez ą, oglądają TV lub 

s pią. Nic podobńego. Nudzic  tu 
się ńie da. Codzieńńie cos  się 

dzieje. Dyrektor hospicjum pro-
wadzi szkoleńie studeńto w me-
dycyńy. Poprosił mńie, a ja chęt-
ńie się zgodziłam, abym opowie-
działa o swojej chorobie, operacji 

i wszystkim, co się z tym wiąz e. 
Dla studeńto w mo j przykład to 
ciekawy przypadek medyczńy. 

Chyba pierwszy raz mieli okazję 
wysłuchac  i zobaczyc , co i jak le-
karze chirurdzy potrafią. To 

wręcz „korońkowa robota”. Poga-
dańka trwała po ł godzińy. 

W hospicjum praktyki odbywają 

tez  studeńci rehabilitacji. Uczą się 
ńa mojej osobie, jak prowadzic  

c wiczeńia, ńa co zwracac  uwagę. 
W sumie jest to korzystńe dla 
obu stroń.   

Jak czuję się lepiej, przejdę się po 
pokojach. Komus  zrobię kawę, 

przy kims  usiądę i chwilę poroz-
mawiam, czasem podam cos  do 

picia. Czuję się wtedy, jakbym 
była wolońtariuszką. Lubię to 

uczucie. 

Jedńa z pacjeńtek powiedziała, z e 
się boi. Pytam: 

- Czego? 

- Wszystkiego, a najbardziej 

śmierci – odpowiedziała. 

Przyzńam szczerze, z e ńie wie-
działam, jak rozmawiac . Osobi-

s cie tez  się boję, tyle z e bo lu. 
Większos c  oso b s mierc  traktuje 

jak końiec wszystkiego. Nie my-
s lą, z e to początek czegos  ńowe-

go. 

-Proszę nie myśleć o śmierci, 
o tym, co będzie, gdy… proszę się 

skupić na tym, co dzisiaj – odpo-
wiedziałam. 

Świadectwo 
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Raz w miesiącu odbywają się wy-
stępy uczńio w LO ńa Zimńej Wo-
dy. Grają ńa gitarze, s piewają lub 

przygotują kro tki spektakl tea-
tralńy. Do tego jest poczęstuńek 

w postaci własńych wypieko w. 
To ńaprawdę jest sympatyczńe 

i pacjeńci to doceńiają. 

23.11.2017 czwartek 

Do hospicjum przyjechał ksiądz 

proboszcz Ańdrzej Wo jcik. Spe-
cjalńie dla mńie w kaplicy odpra-

wił ńaboz eń stwo, spowiedz  oraz 
przyjęłam komuńię. Bardzo to 
przez yłam, była to wręcz uczta 

duchowa. Tak było od początku. 

Pamiętam, jak pierwszy raz 
uczestńiczyłam w ńaboz eń stwie 
w kos ciele ńa Jagielloń -

skiej.  Wtedy poczułam cos  ńie-
zwykłego. Dozńałam wzruszeńia, 
jakiego dawńo ńie było. I tak juz  

zostało. 
Tu oczywis cie co ńiedzielę jest 

odprawiańa msza dla pacjeńto w. 
W pokojach są głos ńiki, osoby 

lez ące mają moz liwos c  wysłu-
chac  Słowa Boz ego, wspo lńie się 
pomodlic . Po mszy ksiądz chodzi 

po pokojach z komuńią. Raz ńa 
kwartał jest msza za tych, co ode-
szli. Wtedy jest to msza z kaza-
ńiem. 

29.11.2017 środa 

Bardzo z le spałam, do połudńia 

czułam się słabo. Dostałam za-
strzyk wzmacńiający. Studeńci 
medycyńy mierzyli dzisiaj 

wszystkim pacjeńtom cis ńieńie. 
Moje jest dobre: 100/60, pońoc  

słabo słyszalńe. Po połudńiu 
o 17.00 odbył się końcert operet-

kowy. Przyjechała artystka ope-

rowa z Bytomia i zas piewała kil-
ka zńańych i lubiańych arii. Prze-

piękńie ubrańa, zaglądała do 
oso b lez ących, aby i ońi mogli ńie 

tylko posłuchac , ale tez  popa-
trzec . Wszyscy byli zachwyceńi. 

03.12.2017 niedziela 

Wczoraj syń przyńio sł pismo 

z PZU. Jestem ubezpieczońa mię-
dzy ińńymi od pobytu w szpitalu 
i operacji. Składałam reklamację 

ze względu ńa sumę, jaką mi wy-
płacońo. Niestety została rozpa-
trzońa odmowńie. Muszę jeszcze 

raz przeańalizowac , sprawdzic  
dokładńie waruńki i zastańowic  

się, czy odwoływac  się od tej de-
cyzji. Przedyskutuję to z rodzińą. 

Od piątku jest w pokoju Pańi Sta-
sia. Została przeńiesiońa z ińńego 
pokoju, w kto rym z le się czuła. 

Chyba mńie polubiła, bo mo wi do 

mńie „moja pańi”. Ma 83 lata. Ro-

dzińa jest zadowolońa ze zamia-
ńy. Od razu widac , z e to było z 

korzys cią dla pacjeńtki. 

 

Świadectwo 
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05.12.2017 wtorek 

Obudziłam się z silńym bo lem 
głowy. Po dwo ch kawach ńie 

przeszło, poprosiłam o pomoc. 
Dostałam zastrzyk przeciwbo lo-
wy. To typowy bo l migreńowy. 

Było mi ńiedobrze + s wiatło-
wstręt. Po kilku godzińach prze-

szło. Po połudńiu wybrałam się 
ńa mszę za wolońtariuszy. Dzisiaj 
jest obchodzońy dzień  wolońta-

riusza. Jakiez  było moje rozczaro-
wańie, ksiądz w ogo le o ńich ńie 

wspomńiał i ńie modlił się za wo-
lońtariuszy. Dyskutowałam o tym 
z ińńymi pacjeńtami oraz woloń-
tariuszami, kto rzy specjalńie 

przyjechali tu do hospicjum. Nie 
tylko ja byłam zawiedziońa. 

10.12.2017 niedziela 

Jest piękńy, słońeczńy dzień . Do-
brze się czuję, mam apetyt, duz o 
jem. Chciałabym przytyc . Jutro 

mam badańie, rezońańs magńe-
tyczńy głowy i szyi. Badańie jest 

długie, trwa 40 mińut i jest dos c  
ńieprzyjemńe. Nic ńie boli, ale 

trzeba lez ec  w jedńej pozycji, ńie 
ruszac  się i ńie połykac  s lińy. Sam 
fakt, z e ńie moz ńa i od razu poja-

wia się odruch połykańia. Do te-
go badańie jest głos ńe. Na uszy 

zakładańe są odpowiedńie słu-

chawki i pacjeńt jest „wsuwańy” 
w tuńel. Końtrola i wyńik bada-
ńia 29.12 br. 

13.12.2017 środa 

Dzis  spotkańie opłatkowe ze zńa-
jomymi. Poprosiłam o przepust-

kę ńa dwie godzińy. Mąz  wcze-
s ńiej przywio zł bluzki (abym 
miała do wyboru), sweterek oraz 

pierńiczki. Przygotowałam drob-
ńe upomińki. Spotkańie zaplańo-

wańe jest ńa 16.00, wro ciłam 
o 18.00. 

Dyrektor poprosił mńie o poga-

dańkę ze studeńtami, wieczorem. 
Do pokoju wro ciłam o 19.30. 

Ogo lńie dzień  pełeń wraz eń . Wy-
jas ńię, z e aby dostac  przepustkę 

ńie wystarczy zgoda lekarza. Mu-
si odebrac  mńie i odwiez c  osoba, 

kto ra w tym czasie pońosi za 
mńie odpowiedzialńos c . Podaje 
swoje dańe oraz ńr telefońu. 

19.12.2017 wtorek 

W hospicjum jest s wiąteczńa at-

mosfera. Przygotowańe są ro z ńe 
ozdoby, kto re pojawiają się ńa 
korytarzach, w salach. Sprawdza-

ńe są os wietleńia. Kaz dy poko j 
dostańie swoją małą choińkę. 

Z Pańią Jo zią chodzimy, ogląda-
my, a ja opisuję, co widzę. Podję-
łam decyzję, z e s więta spędzam 
tu w hospicjum. Raz, z e tak bę-
dzie bezpieczńiej, dwa, z e będą 

po prostu ińńe. Zaczęłam jes c  
kańapki. Kroję je w drobńą kost-
kę, aby mo c połkńąc  i popijam. 

Świadectwo 
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23.12.2017 sobota 

Dzis  wigilia parafialńa w s wietli-

cy szkoły ETE.  Oczywis cie wcze-

s ńiej potwierdziłam swoją obec-

ńos c , wczes ńiej tez  był ustalońy 

trańsport. Był tez  ńagrańy ze 

mńą kro tki filmik. Przepustkę 

dostałam bez problemu. Bardzo, 

bardzo się cieszę. W zeszłym ro-

ku w ostatńiej chwili musiałam 

odwołac  ze względu ńa zapaleńie 

oskrzeli. 

25.12.2017 poniedziałek 

Pierwszy dzień  s wiąt. Wczoraj 

w wigilię Boz ego Narodzeńia do 

połudńia odwiedziło mńie i za-

prosiło do siebie ńa wigilię zńajo-

me małz eń stwo. W pierwszej 

chwili byłam bardzo zaskoczońa, 

ale szybko doszłam do siebie 

i z przyjemńos cią przyjęłam za-

proszeńie. Umo wilis my się ńa 

17.00. Wczes ńiej, bo o 16.00 była 

wigilia zorgańizowańa przez ho-

spicjum dla pacjeńto w i wolońta-

riuszy. Wszystko było dobrze 

przygotowańe. Piękńie zastawio-

ńy sto ł, pyszńie wyglądające 

i pachńące potrawy. Niestety, ko-

lację  skoń czyłam sama w pokoju. 

Ktos  zapyta: dlaczego? Po prostu 

jem pomału, muszę popijac . 

A przy kolacji złoz ylis my sobie 

z yczeńia, poczęstowalis my się 

i pacjeńci wro cili do siebie. Ja tez . 

Co z , kaz dy się ro z ńie czuje i dla 

ńiekto rych to wysiłek. Cieszyłam 

się, z e dla mńie to ńie końiec wi-

gilii. Byłam u I.i P. wro ciłam bar-

dzo zadowolońa. A dzisiaj odwie-

dziła mńie rodzińa. To były wy-

jątkowe i ńiezapomńiańe chwile. 

26.12.2017 wtorek 

Spuchła mi prawa ńoga i odpo-

czywam. Po połudńiu w TVP 3 

Katowice w gło wńym wydańiu 

aktualńos ci był wyemitowańy 

materiał o rozbudowie hospi-

cjum. Przed s więtami były ńagra-

ńe wywiady, między ińńymi tez  

ze mńą. Nawet dobrze wypa-

dłam! 

31.12.2017 niedziela 

Ostatńi dzień  roku. Mam powo d 

do zadowoleńia. Wyńik rezońań-

su i końtrola w Klińice Ońkolo-

giczńej wypadła korzystńie. 

Wszystko jest dobrze. Następńy 

termiń badańia 28.03.2018. Kto 

wie, moz e będę juz  w domu. 

Z pacjeńtkami ńa sali umo wiły-

s my się, z e będziemy oglądac  

końcert z Katowic. O po łńocy 

sztuczńe ogńie i z yczeńia. Chcia-

łam przywitac  Nowy Rok piwem 

Karmi (bezalkoholowym) ale ńie 

umiałam go otworzyc  :-) 

Świadectwo 
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Daję ci czas, człowieku 
– prezeńt ceńńiejszy od wielu ińńych rzeczy 

 

Czas – wiele chwil, wiele oddecho w 

Czas – twoje z ycie 

Czas, kto rego ńie jestes  w stańie dokładńie obliczyc  

 

Duz o w tym czasie zrobisz ... 

Sporo zjesz, mńo stwo przes pisz, będziesz się uczyc , bawic , pracowac  

Zawierac  zńajomos ci, rozmawiac , balowac , ńudzic  się 

Zastańawiac  się, co zrobic  z ńadmiarem czasu 

Gło wkowac , jak to jest, z e wciąz  ci go brakuje ... 

I tak zupełńie bezwiedńie postawisz wszystko ńa głowie ... 

 

Bo teń czas jest ci dańy po to, bys  przyszedł do mńie 

Bys  schylił spracowańą głowę przede mńą 

Bys  przede mńą wylał swą duszę 

Bys  zdał sobie sprawę, z e beze mńie ńic ńie jest wartos cią 

Bys  uczyńił mńie Pańem w swoim z yciu 

Bys  pojął mą miłos c  do ciebie 

Bys  zrozumiał, po co dańy ci jest teń czas … 
 

Obys  się ńie wymawiał, ze jestes  zbyt młody, czy stary 

Obys  ńie był tak zajęty, z e odłoz ysz mńie ńa zbyt po z ńo 

Obys  ńie zrozumiał dopiero stojąc twarzą w twarz ze mńą 

Z E  TWO J CZAS DOBIEGŁ KON CA, A TY NIE ZROBIŁES  NIC 

BY BYC  ZE MNĄ TERAZ 

Obys  ńie usłyszał: JUZ  JEST ZA PO Z NO! 

Poezja 

Poezja 
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 Poezja 

Teń prezeńt ńazwańy przeze mńie czasem 

Dałem ci tez , bys  przyprowadzał do mńie ludzi 

Wszystkich, kto rzy jeszcze ńie wykorzystali swojego czasu 

Na zbliz eńie się do mńie 

 

Pomys l – czy ńie zaprzepas ciłes  tego ceńńego daru? 

Ilu ludzi usłyszało z twoich ust, z e jestem Najwaz ńiejszy? 

Ilu wie od ciebie, z e bycie dobrym człowiekiem 

Nie wystarcza, by miec  mieszkańie w Niebie? 

Ilu, obserwując twoje z ycie – pomys lało o mńie dobrze? 

 

Obys , patrząc ńa umierającego bliz ńiego 

Nie mys lał: Chciałem opowiedziec  ci o Bogu ... 

Wybacz ... Nie miałem odwagi ... Nie zdąz yłem ... 

Nie marńuj czasu, kto ry ode mńie dostałes . 

Justyna Minkina 
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Opracował ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 

Tematem lekcji religii jest Wńiebowstąpieńie Jezusa. Katecheta 
ńajpierw przeczytał historię biblijńą, a po z ńiej zadaje pytańia: Jak 
myślicie, ci mężczyźni w białych szatach, którzy nagle pojawili się 
przy uczniach, czy to mogli być aniołowie? Na to Ela odpowiada 
z przekońańiem w głosie: Mężczyźni nigdy nie są aniołami! 

*** 

Kiedy ńauczyciel wczes ńiej wraca do domu z meczu, bo widzi, z e 
miejscowa druz yńa i tak przegrywa, przypadkowo spotyka w dro-
dze do domu ojca Julii i korzystając z okazji skarz y się: Pańska 
córka na ostatniej lekcji religii zachowywała się bardzo nie-
grzecznie. Kiedy ją zapytałem, kto napisał List do Koryntian, odpo-
wiedziała: „Ja nie!”  Może jest trochę pyskata - ripostuje ojciec - ale 
na pewno nie kłamie. Jeśli mówi, że tego listu nie napisała, to może 
jej Pan spokojnie wierzyć! 

*** 

Wieczorem ojciec zwraca się do Julii: Twój nauczyciel religii za-
gadnął mnie po drodze i powiedział, że nie sposób cię czegoś nau-
czyć na lekcjach religii. Julia ńa to w swojej obrońie mo wi: Zawsze 
wiedziałam, że on nie nadaje się na nauczyciela. 

*** 

Na ńastępńej lekcji ńauczyciel pyta: I co tam Julia ci tata w domu 
powiedział? Julia od razu się złos ci i mo wi: To było nieładne z Pana 
strony! Ja też byłam z Pana często niezadowolona. Nigdy jednak nie 
przyszło mi do głowy, żeby informować o tym Pańskich rodziców. 

*** 

Kasiu, kiedy mówię o „wieczności”, to ile to jest? - pyta ksiądz ńa 
lekcji w klasie. Bardzo chętnie bym księdzu na to odpowiedziała, 
ale ja tego też nie wiem. – odpowiada Kasia. 

Humor z befką 
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 Kącik dla dzieci 

DAWID - wielki bohater wiary, pasterz, kto ry został kro lem, człowiek 

według Boz ego serca. Historię Dawida zńajdziemy w 1 Księdze Samuela 

od rozdziału 16, w całej 2 Ks. Samuela i ńa samym początku 1 Ks. Kro -

lewskiej. Dawid całym sercem trwał przy Pańu, a kiedy grzeszył, zaraz 

wracał do Boga przepraszając za swoje błędy i przewińieńia. Teń biblij-

ńy bohater wiary ufał Bogu w kaz dej sytuacji, chwalił Go w ńajtrudńiej-

szych momeńtach swojego 

z ycia, dziękował za Jego do-

broc , wierńos c  i łaskę. Zapis 

jego pies ńi zńajdziemy w ńie-

zwykłej Księdze Psalmo w. 

Zajrzyj do 17 rozdziału 

1 Księgi Samuela i przypo-

mńij sobie, w jaki sposo b Da-

wid pokońał Goliata. Młody 

pasterz z procą i 5 kamieńia-

mi w rękach pokońał w pełńi 

uzbrojońego olbrzyma. Jak to 

moz liwe? Bo g był z Dawi-

dem! Pan walczy za swój 

lud, za nas, za CIEBIE, ża-

den wróg nie jest w stanie 

Go zatrzymać! 

Kącik dla dzieci 
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 Kącik dla dzieci 
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Druga częs c  rozdziału dwuńaste-
go jest końtyńuacją wypowiedzi 
Apostoła Pawła, przypomińające-
go własńe działańia, będące wyra-
zem duszpasterskiej troski o Ko-
ryńtiań, bezustańńie ulegających 
propagańdzie szerzońej przez 
wrogo w Pawła. Nietrudńo się 
zresztą domys lec , kim są owi 
wrogowie. Jak pisze tarńowski 
biblista Piotr Łabuda: „Na podsta-
wie Drugiego Listu do Koryntian 
można wnioskować, iż przeciwnicy 
Pawła nie byli rodowitymi Koryn-
tianami, ale przybyszami skądi-
nąd. Wskazuje na to sam Paweł, 
pisząc: ‘przychodzi ktoś i głosi 
wam innego Jezusa, jakiegośmy 
wam nie głosili, lub bierzecie inne-
go ducha, któregoście nie otrzyma-
li, albo inną Ewangelię, nie tę, któ-
rąście przyjęli – znosicie to spokoj-
nie’ (2 Kor 11,4). I dalej z wyrzu-
tem stwierdza: ‘Ci fałszywi aposto-
łowie to podstępni działacze, uda-
jący apostołów Chrystu-
sa’ (2 Kor 11,13). Paweł natomiast 

podkreśla, że jest apostołem Chry-
stusa Jezusa ‘z woli Bo-
żej’ (2 Kor 1,1)”. 
Czy Paweł musiał przypomińac  
swoje ńiewątpliwe zasługi? Czy 
owo przypomńieńie ńie wygląda 
trochę jak przechwałki? Sytuacja 
w zborze koryńckim wymagała 
jedńak, by zareagowac  tak, a ńie 
ińaczej. Sam Apostoł doskońale 
sobie zdaje sprawę z tego, z e to 
wszystko, co ńapisał w swej wła-
sńej obrońie, a tym samym 
w obrońie Ewańgelii, jaką głosił, 
powińńo było byc  powiedziańe 
przez kogos  ińńego, przez kto re-
gos  z koryńckich chrzes cijań. Bo 
przeciez  ńikt ińńy, jak włas ńie 
Koryńtiańie, ńie mogli ńajlepiej 
zas wiadczyc  o bezińteresowńos ci 
Apostoła, o jego z arliwos ci w opo-
wiadańiu o Chrystusie, o jego tro-
sce o ewańgelizowańie tych, kto -
rych pragńął doprowadzic  do po-
zńańia prawdy. Swoim milcze-
ńiem zmusili jedńak Apostoła, by 
przypomńiał im to, czego ńie 

   Od Genesis do Apokalipsy: 
Listy do Koryntian 

cz. 42 

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 
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 Od Genesis do Apokalipsy 

chcieli pamiętac , ro wńiez  i to, z e 
wolał ńie korzystac  z ich gos ciń-
ńos ci. 
Nie moz emy udawac , z e ńie wie-
my, kim byli przeciwńicy Aposto-
ła Pawła i głoszońej przez ńiego 
Ewańgelii Chrystusowej, bo wy-
raz ńie wskazuje ńa ńich 22. 
wiersz rozdziału 11. Byli – jak 
sami o sobie twierdzili - Hebraj-
czykami, Izraelitami i potomkami 
Abrahama. Co więcej, przedsta-
wiali się tez  jako prawdziwi apo-
stołowie, chociaz  ńie mieli ńic 
wspo lńego z grońem Dwuńastu 
i ńie mieli z adńego upowaz ńieńia 
od tych, kto rzy powszechńie 
uwaz ańi byli za filary Kos cioła 
chrzes cijań skiego. Apostoł Paweł 
ńazwał ich irońiczńie 
„arcyapostołami” (12,11). 
„Przeciwnicy Pawła przede 
wszystkim kwestionowali apostol-
ską godność Pawła dowodząc, iż 
Paweł nie jest apostołem, jego zaś 
Ewangelia jest niezgodna z nau-
czaniem Dwunastu i winna być 
odrzucona – pisze Piotr Łabuda. – 
Dziś nie wiadomo do końca, na 
czym polegały rzekome różnice 
między Ewangelią Pawła a Ewan-
gelią Dwunastu, do których odwo-
ływali się przeciwnicy Pawła 
w Koryncie. Być może różnice te 
wypływały z różnego stosunku 
Pawła i jego adwersarzy do Prawa 
Mojżeszowego”. 
Sytuacja dojrzała do tego, by 
Apostoł pońowńie udał się w po-
dro z  do Koryńtu i ńa miejscu wy-

jas ńił wszelkie wątpliwos ci, pro-
stując wszelkie błędy i wypacze-
ńia, spowodowańe szkodliwą 
działalńos cią jego przeciwńiko w, 
fałszywych ńauczycieli, pseudoa-
postoło w, Ewańgelię łaski pra-
gńących zastąpic  kwasem faryze-
uszo w i saduceuszo w (Mt 16,6). 
Wspomińając o zamierzońej po-
dro z y Paweł pisze: „Obawiam 
się…, że gdy przyjdę, zastanę was 
nie takimi, jakimi bym chciał, i że 
wy również nie znajdziecie mnie 
takim, jakim chcielibyście, lecz że 
może będą swary, zazdrości, gnie-
wy, zwady, oszczerstwa, obmowy, 
nadymanie się, nieporządki. Oba-
wiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój 
upokorzy mnie przed wami i że 
będę musiał ubolewać nad wielo-
ma z tych, którzy ongiś popełnili 
grzechy, i do dziś jeszcze za nie 
odpokutowali, grzechy nieczysto-
ści, wszeteczeństwa i rozwiązłości, 
których się dopuścili”. Zacytuję tu 
jeszcze zdanie Andrzeja Jasińskie-
go: „…Pomimo całego Bożego au-
torytetu, z jakim Apostoł przema-
wiał i pouczał czytelników, wzra-
stały obawy Pawła, że gdy przybę-
dzie do Koryntu, nie zastanie Ko-
ścioła we właściwej, upragnionej 
kondycji duchowej. Ten ewentual-
ny brak zaciąży na odniesieniu 
Apostoła do Koryntian, gdyż jego 
postawa musi być dostosowana do 
aktualnego stanu duchowego 
wspólnoty. Ciągle bowiem powta-
rzają się tam grzechy, które cha-
rakteryzują ludzi nie znających 
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Chrystusa: spory, zazdrość, gniew, 
niewłaściwe współzawodnictwo, 
obmowy, szemrania, wynoszenie 
się i kłótnie (w. 20). Tak obfity 
katalog występków wymienionych 
przez Pawła świadczy o wieloa-
spektowym problemie kryzysu 
etycznego we wspólnocie. Wyjście 
z tego załamania jest jedno: trze-
ba powrócić na drogę zdrowej 
nauki głoszonej przez Pawła. Ma-
jąc to właśnie na uwadze, Apostoł 
przekonująco wypowiedział się 
w obronie swej osoby. Cel był je-
den: usunąć zgubny wpływ fałszy-
wych nauczycieli na wspólnotę. 
Paweł życzy sobie, by zbliżające 
się odwiedziny w Koryncie nie były 
dla niego upokorzeniem. Może się 
tak stać, jeśli nie nastąpi nawróce-
nie ze strony grzeszników dopusz-
czających się zwłaszcza nieczysto-
ści, rozpusty i rozwiązłości, a więc 
tych występków, które były bardzo 
rozpowszechnione wśród pogań-
skich mieszkańców Koryntu”. 
Lista grzecho w, wymieńiońych 
przez Pawła, to w gruńcie rzeczy 
wykazańie cech społeczńos ci ńie-
chrzes cijań skiej, albo – mo wiąc 
s cis lej – zboru pseudochrzes ci-
jań skiego, pozorńie chrzes cijań -
skiego; zboru, kto ry chociaz  chęt-
ńie ńazywa się chrzes cijań skim, 
to jedńak w gruńcie rzeczy po-
zbawiońy jest Ducha Chrystuso-
wego; pozbawiońy – bo sam się 
Go wyrzekł swym bezrozumńym 
postępowańiem. Powto rzę teraz 

to, o czym przy okazji omawiańia 
Listo w do Koryńtiań wspomińa-
łem juz  kilka razy. Wszystko, co 
czytamy o Koryńtiańach, czego 
dowiadujemy się o Zborze Ko-
ryńckim, to ńie tylko historia, ale 
przede wszystkim ostrzez eńie. 
Problemy zboru, istńiejącego 
i działającego w połowie pierw-
szego wieku, są w gruńcie rzeczy 
ro wńiez  problemami Kos cioła 
chrzes cijań skiego działającego 
w dwudziestym pierwszym stule-
ciu. Czy w ńaszych zborach, 
w ńaszych parafiach ńie zdarzają 
się przypadki sporo w, zazdros ci, 
gńiewu, ńiewłas ciwego wspo łza-
wodńictwa, obmowy, szemrańia, 
wyńoszeńia się i kło tńi? Czy ńie 
ma przypadko w ńieczystos ci, 
rozwiązłos ci i rozpusty? Czy – 
podobńie jak Koryńtiańie – tole-
rujemy tego rodzaju zachowańia? 
Czy przypadkiem ńie mo wimy, 
a wiem, z e często się to zdarza: 
„Przeciez  wszyscy tak robią, 
przeciez  wszędzie tak się dzieje”? 
Czy – podobńie jak Koryńtiańie – 
ńie zapomńielis my o ńaszym 
dziedzictwie i ńaszym powoła-
ńiu? Czy ńie zapomńielis my 
o tym, z e jestes my wezwańi, by 
byc  s wiadkami Jezusa Chrystusa? 
„Trzeci to już raz wybieram się do 
was; na zeznaniu dwóch albo 
trzech świadków opiera się roz-
strzygnięcie każdej sprawy. Zapo-
wiedziałem poprzednio, gdy po 
raz drugi byłem u was, i zapowia-

Od Genesis do Apokalipsy 
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dam obecnie, gdy jestem teraz 
u was nieobecny, tym, którzy ongiś 
popełnili grzech i wszystkim pozo-
stałym, że gdy przybędę ponownie, 
nie będę pobłażał, skoro szukacie 
dowodu na to, że przeze mnie 
przemawia Chrystus, który nie jest 
wobec was bezsilny, ale mocny 
wśród was. Choć bowiem ukrzyżo-
wany został w słabości, lecz żyje 
w mocy Bożej. Bo i my jesteśmy 
słabi w Nim, lecz będziemy żyć 
z Nim z mocy Bożej wśród was. 
Poddawajcie samych siebie próbie, 
czy trwacie w wierze, doświadczaj-
cie siebie; albo czy nie wiecie o so-
bie, że Jezus Chrystus jest w was? 
Chyba żeście próby nie przeszli. 
Spodziewam się zaś, że dowiecie 
się, iż my przebyliśmy próbę. A mo-
dlimy się do Boga o to, abyście nic 
złego nie czynili, nie dlatego, by-
śmy uchodzili za wypróbowanych, 
lecz abyście wy czynili to, co jest 
dobre, choćbyśmy mieli uchodzić 
za niewypróbowanych. Nie może-
my nic bowiem uczynić przeciwko 
prawdzie, ale dla prawdy. Cieszy-
my się bowiem, gdyśmy słabi, a wy 
mocni; o to też się i modlimy, o do-
skonałość waszą. Dlatego ponie-
waż jestem nieobecny u was, piszę 
to, abym za przybyciem moim do 
was nie musiał postąpić surowo na 
podstawie pełnomocnictwa, jakie 
Pan dał mi ku zbudowaniu, a nie 
ku burzeniu. Na ostatek, bracia, 
bądźcie zdrowi; doskonalcie się, 
weźcie sobie napomnienie do ser-
ca, bądźcie jednomyślni, zachowuj-

cie pokój, a Bóg miłości i pokoju 
będzie z wami. Pozdrówcie się na-
wzajem pocałowaniem świętym. 
Pozdrawiają was wszyscy święci. 
Łaska Pana Jezusa Chrystusa i mi-
łość Boga, i społeczność Ducha 
Świętego niech będzie z wami 
wszystkimi. Amen” (2 Kor 13,1-13). 
Liczący zaledwie trzyńas cie wier-
szy ostatńi rozdział Drugiego Li-
stu do Koryńtiań mimo swych 
ńiewielkich rozmiaro w ro wńiez  
zawiera waz ńe tres ci, istotńe ńie 
tylko dla jego historyczńych adre-
sato w, ale ro wńiez  dla wszyst-
kich, kto rzy to pismo czytają. Za-
czyńa się od ostrzez eńia przed 
ńastępńymi odwiedzińami Apo-
stoła w Zborze Koryńckim. Skąd 
to ostrzez eńie? Pamiętamy za-
pewńe uwagi Pawła, zapisańe 
w rozdziale dwuńastym Listu. 
Zbo r Koryńcki ńieustańńie ńęka-
ńy był działalńos cią przeciwńi-
ko w Apostoła, kwestiońujących 
jego apostolski autorytet, a tym 
samym Ewańgelię, jaką głosił. 
Przeciwńicy owi ńie wywodzili się 
spos ro d Koryńtiań, byli przyby-
szami z zewńątrz, uzurpowali so-
bie prawo do ńauczańia i ńaj-
prawdopodobńiej Ewańgelię łaski 
starali się zastąpic  tradycją judai-
styczńą, a więc praktyczńie od-
rzucali Nowe Przymierze, wpro-
wadzając ńiekto re zasady Starego. 
Ich działańia były z ro dłem ńieu-
stańńych ńiepokojo w i ńapięc , 
tym bardziej, z e – jak się wydaje – 
mńiejszą uwagę owi „arcy-
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apostołowie”, jak irońiczńie ńa-
zwał ich Apostoł, zwracali ńa 
kwestie etyczńe, co prowadziło 
do ro z ńego rodzaju ńaduz yc . Stąd 
tez  w Zborze Koryńckim pojawiły 
się: swary, zazdros ci, gńiewy, 
zwady, oszczerstwa, obmowy, 
ńadymańie się, ńieporządki 
(12,20), a więc to wszystko, cze-
go zdecydowańie ńie moz ńa po-
godzic  z oczekiwańiami wobec 
społeczńos ci chrzes cijań skiej, 
a co gorsza, tolerowańo tam grze-
chy ńieczystos ci, wszeteczeń stwa 
i rozwiązłos ci (12,21), bez jakich-
kolwiek końsekweńcji dla tych, 
kto rzy je popełńiali. 
Tego rodzaju sytuacji ńie wolńo 
tolerowac , grozi ońa bowiem ńie-
bezpieczeń stwem moralńego 
upadku całego zboru, całej spo-
łeczńos ci. Tolerowańie grzechu 
i pobłaz ańie dla grzeszńiko w 
sprawia, z e rozmywa się s wiado-
mos c  tego, co złe, a wszystko zo-
staje poddańe zasadom swego 
rodzaju relatywizmu. Jes li zło ńie 
zostańie wyraz ńie wskazańe, jes li 
grzech ńie zostańie ńazwańy po 
imieńiu, jes li grzeszńik ńie zosta-
ńie wezwańy do pokuty, to wo w-
czas duchowa s mierc  grozi ńie 
tylko poszczego lńym jedńostkom 
wińńym takich czy ińńych złych 
postępko w, ale zagraz a całej spo-
łeczńos ci. 
Kolejńe odwiedzińy Apostoła 
Pawła w Koryńcie będą więc 
szczego lńym wydarzeńiem, mu-

szą bowiem doprowadzic  do 
okres lońych decyzji. Cytowańy 
juz  przeze mńie Ańdrzej Jasiń ski 
pisze ńa teń temat, co ńastępuje: 
„Paweł traktuje ponowną wizytę 
u Koryntian jako rozstrzygające 
wydarzenie. Apostoł przypomina, 
że dokona się to ‘po raz trze-
ci’ (13,1; por. 12,14). Liczbę ‘trzy’ 
Paweł traktuje również w sposób 
symboliczny, zgodnie z cytowa-
nym z Pwt 19:15 [Księgi Deutero-
nomium, Księgi Powtórzonego 
Prawa czyli Piątej Księgi Mojże-
szowej] tekstem: ‘Na ustach dwu 
albo trzech świadków zawiśnie 
cała sprawa’ (13,1b). Apostoł nie 
ma zamiaru podczas swej ponow-
nej bytności w Koryncie nikogo 
oszczędzać. Wszyscy ci, którzy po-
pełnili przestępstwo, a nawet – 
którzy je tolerują, poniosą konse-
kwencje (być może chodziło tu 
nawet o wykluczenie, przynajm-
niej czasowe, ze wspólnoty). 
Sprzeciwianie się Apostołowi, 
przemawiającemu z autorytetem 
Bożym, jest faktycznym sprzeci-
wem wobec Chrystusa, Jego 
‘doświadczaniem’ (w. 3), czyli ku-
szeniem. Moc Chrystusa nie okazu-
je się w ekstatycznych doznaniach, 
za którymi tęsknią Koryntianie, 
lecz w ukrzyżowaniu i przywróce-
niu do życia Chrystusa, jakie doko-
nało się mocą Bożą (w. 4). Podob-
nie w przypadku Apostoła moc 
Boża nie ujawnia się inaczej, jak 
tylko przez jego słabości, o któ-
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rych chętnie pisał czytelnikom 
(por. 12,9n.). W ten sposób Paweł 
staje się otwarty na przyjęcie mocy 
Boga. Skoro Apostoł ocenia siebie 
w świetle Bożym, podobnie winni 
postępować Koryntianie, którzy 
muszą zbadać swoją wiarę (w. 5) 
i rozpoznać obecność Jezusa Chry-
stusa. Jest to jedyne kryterium roz-
poznawcze, które pozwoli im po-
znać, czy są na drodze zbawienia, 
czy też odrzucenia”. 
Bardzo waz ńe jest to wezwańie 
Apostoła Pawła, waz ńe ńie tylko 
dla Koryńtiań: „Poddawajcie sa-
mych siebie próbie, czy trwacie 
w wierze, doświadczajcie siebie; 
albo czy nie wiecie o sobie, że Jezus 
Chrystus jest w was? Chyba żeście 
próby nie przeszli” (w. 5). Podda-
wanie się próbie, doświadczanie 
samego siebie, przeglądanie się 
w zwierciadle Słowa Bożego jest 
niezmiernie ważne dla każdego 
chrześcijanina. Czy trwam w wie-
rze? Czy mogę powiedzieć tak, jak 
wyznał to Paweł w Liście do Gala-
cjan: „Z Chrystusem jestem ukrzy-
żowany; żyję więc już nie ja, ale 
żyje we mnie Chrystus; a obecne 
życie moje w ciele jest życiem 
w wierze w Syna Bożego, który 
mnie umiłował i wydał samego 
siebie za mnie” (Ga 2,20)? Czy 
Chrystus przez wiarę mieszka 
w sercu moim (Ef 3,17)? Jaka jest 
moja wiara? Czy potwierdzam ja 
moim życiem, moim codziennym 
postępowaniem? 
 

Zakoń czeńie Drugiego Listu do 
Koryńtiań obejmuje zaledwie trzy 
wiersze; są tu zaro wńo koń cowe 
poleceńia, jak i pozdrowieńia; jest 
tez  błogosławień stwo. Te koń co-
we poleceńia są tez  zarazem z y-
czeńiami, z yczeńiami zdrowia 
i rados ci. Wyraz ają tez  pros bę, by 
przekazańe w Lis cie ńapomńieńia 
potraktowac  powaz ńie: „wez cie je 
sobie do serca”. Są ńadto wezwa-
ńiem do jedńomys lńos ci i zacho-
wańia pokoju. Ta włas ńie jedńo-
mys lńos c  i dąz eńie do braterskiej 
zgody zapewńi błogosławień stwo 
Boga, kto ry obdarza miłos cią 
i pokojem. 
Ostatńi wiersz Listu to tryńitarńa 
formuła wiary pierwotńego Ko-
s cioła chrzes cijań skiego. Jak 
wskazuje Piotr Łabuda, jest to 
jedńa z ńajbardziej jasńych for-
muł tryńitarńych w Nowym Te-
stameńcie. W historyczńej egze-
gezie wyraz ańo pogląd, z e słowa 
te dopisał do Listu osobis cie Apo-
stoł Paweł; uwaz ańo tez , z e for-
muła ta była w powszechńym 
uz yciu liturgiczńym w zborach, 
kto re załoz ył. 
To z yczeńie łaski jest jedńocze-
s ńie wyzńańiem wiary, a więc 
i my zakoń czmy tymi słowami 
ńasze rozwaz ańia ńa temat Li-
sto w Apostoła Pawła do Koryń-
tiań: 
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa 
i miłość Boga, i społeczność Ducha 
Świętego niech będzie z wami 
wszystkimi. Amen.”  
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Spotkanie grupy roboczej 

W przygrańiczńym Peńkuń, 11 
kwietńia odbyło się spotkańie człoń-
ko w grupy roboczej działającej w 
ramach partńerstwa Diecezji Po-
morsko-Wielkopolskiej i Wrocław-
skiej z Kos ciołem Po łńocńych Nie-
miec. Jedńym z temato w było omo -
wieńie tegoroczńego spotkańia kie-
rowńictw Kos cioło w partńerskich, 
kto re odbędzie się w listopa-
dzie w Gdań sku. Na spotka-
ńiu zaproszeńi gos cie zapre-
zeńtowali  trańsgrańiczńy 
projekt dla młodziez y, pole-
gający ńa warsztatach czyta-
ńia i ińterpretacji teksto w 
biblijńych, głowńie z mys lą o 
lektorach czytających pod-
czas ńaboz eń stw. O projekcie 
opowiedział Erimar v. der 
Osteń, przedstawiciel Fuńda-
cji Pomorskiego Gryfa 
(Greifeństiftuńg). W spotkańiu, ze 

strońy polskiej udział wzięli: ks. 
radca Jańusz Staszczak i Romuald 
Długosz z Koszalińa oraz ks. Woj-
ciech  Froehlich ze Słupska. 

 

Pod Krzyżem Katyńskim 

Jak co roku, 13 kwietńia, kombatań-
ci, władze samorządowe, młodziez  i 
mieszkań cy Słupska upamiętńiają 

roczńice zbrodńi katyń skiej pod 
krzyz em ńa miej-
scowym cmeńtarzu. 
Jedńym z elemeń-
to w obchodo w  jest 
modlitwa ekume-
ńiczńa przedstawi-
cieli ro z ńych wy-
zńań  chrzes cijań -
skich. W tym roku 
przypadała 78. 
roczńica zbrodńi 
katyń skiej.  

zdj. Krzysztof Piotrowski gp24 
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Uchodźcy czy emigranci? 

Koszaliń ski oddział Polskiej Rady 
Ekumeńiczńej zorgańizował spotka-
ńie przedstawicieli PRE z Warszawy 
w osobach Dyrektora PRE ks. dra 
Grzegorza Giemzy i koordyńatora 
projektu (Ekumeniczny punkt konsul-
tacyjny ds. migracji GOŚCINNY KO-
ŚCIÓŁ) Essayasa Techańe z Etiopii, 
od 25 lat mieszkającego w Polsce. 
Projekt ma ńa celu pomoc Kos ciołom 
człońkowskim Polskiej Rady Ekume-
ńiczńej w przygotowywańiu oso b do 
zaańgaz owańia się w pomoc migrań-
tom i uchodz com poprzez motywo-
wańie człońko w Kos cioło w do takiej 
aktywńos ci oraz szkoleńie w zakre-
sie towarzyszeńia migrańtom i 
uchodz com.  

W spotkańiu udział wzięli koszaliń -
scy  duchowńi z kos cioło w: ewańge-
licko-augsburskiego, ewańgelicko-
metodystyczńego, prawosławńego, 

zielońos wiątkowego oraz zaproszo-
ńy ńa spotkańie ks. W. Froehlich. Na 
zaproszeńie orgańizatoro w i gospo-
darza miejsca w spotkańiu udział 

wziął sekretarz Miasta Koszalińa 
Tomasz Czuczak, kto ry przedstawił 

problem mi-
gracji ńa gruń-
cie lokalńym. 
Z rozmo w 
podczas spo-
tkańia wyńi-
kało, z e miasta 
pomorskie ńie 
są końfrońto-
wańe z proble-
mem uchodz -
stwa ale mi-
gracji zarob-
kowej z Ukrai-

ńy, Białorusi i Rosji. Rola wszystkich 
kos cioło w  wydaje się byc  oczywista, 
a samorządy są otwarte ńa wspo ł-
pracę.  
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Ogłoszenia 



 28 Informator parafialny, Nr 5 (192) 2018 

 

 

 

PLANY NA NAJBLIŻSZY CZAS 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

8.06 15.00 Naboz eń stwo z grupą z Osterburga Kos cio ł 

14.06 16.00 Posiedzeńie Rady Parafialńej Traugutta 16 

17.06 10.30 Uroczystos c  wstąpieńia do Kos cioła EA Kos cio ł 

24.06 10.30 Zakoń czeńie Roku Szkolńego Kos cio ł 

    

    

    

Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

13.05 

Exaudi  10.30  8.30  

20.05 

Zesłańie Ducha S w.   10.30   

27.05 

S więto Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

03.06 

1. po Tro jcy S w. 
 10.30   

10.06 

2. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

17.06 

3. po Tro jcy S w. 
9.30 10.30  12.30 

24.06 

4. po Tro jcy S w. 
 

10.30 

 

Zakoń czeńie Roku 
Szkolńego 

8.30  


