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 Słowo od Duszpasterza  

Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Niech się rozweseli pustynia i 

spieczona ziemia, niech się rozra-

duje i zakwitnie step.  

    Iz 35,1 

 

 Słowa z Księgi Izajasza s ą 
hasłem grudnia. Właśnie one 
zostały wybrane, aby towarzy-
szyć nam w szczególnym czasie 
– Adwentu i Bożego Narodzenia. 
Słowa te odsyłają nas do obcego 
– szczególnie zimową porą – 
środowiska i krajobrazu, ale jest 
on tak samo niegościnny i po-
zbawiony wegetatywnych mocy, 
jak nasz grudniowy. To co pu-
stynne i spieczone żarem s łońca 
podobne jest przecież do tego, 
co skute lodem i przysypane 
śniegiem. W obu przypadkach 
ziemia pozbawiona jest życia i  
niegościnna. 
A jednak pustynia i spieczona 
ziemia nie są zwiastunami nie-

szczęścia, końca, śmierci. Wyda-
rzy się coś nieoczekiwanego, 
jakby w poprzek wytyczonemu 
porządkowi rzeczy, na przekór 
nieuchronności – pustynia i 
spieczona ziemia mają się roz-
weselić, a step maja się rozrado-
wać i zakwitnąć. Nieunikniona 
jest więc zmiana porządku. Jed-
nak pustynia i spieczona ziemia 
nie zazielenią się dzięki sile 
ludzkiego postanowienia, a step 
nie zakwitnie za sprawą czło-
wieczej działalności. Bóg to 
sprawi. Tylko On może odwrócić 
prawa natury albo wprowadzić 
do natury tego, czego natura do 
tej pory nie znała i co  w sposób 
naturalny nie może się zdarzyć.  
Czy takiej przemianie nie towa-
rzyszy radość? To, co było mar-
twe, ożywa, pozbawione siły 
nabiera mocy. Taka jest rzeczy-
wistość Adwentu i Bożego Naro-
dzenia. Do grzesznego człowieka 
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——————————————————————————————————— 

Życzymy Wam, aby święta Narodzenia Pańskiego 

nie były jedynie kilkoma kartkami zerwanymi z ka-

lendarza, ale żeby stały się Waszą codziennością – 

żeby Bóg rodził w Was każdego dnia nadzieję, wia-

rę, miłość i szczerą pobożność; żeby narodzony w 

Betlejem Chrystus rósł w Was i Waszych rodzi-

nach. 
ks. Bogusław Cichy z rodziną 

——————————————————————————-- 

przychodzi święty Bóg. Nad kra-
iną ciemności i  mroku rozbłysło 
światło. Przechodzimy z śmierci 
do życia, z troski do wiary, z 
przygnębienia do nadziei. Z  
dzieci ciemności stajemy się 
dziećmi światłości. To naprawdę 
cud i dar – Bóg zamieszkał mię-
dzy nami. Cieszmy się i dziękuj-
my Bogu za Jezusa, naszego Zba-
wiciela. 
 

Dziękuję i Wam, Drodzy, za 
wszelkiego rodzaju pomoc w 
przygotowaniu parafialnych 
uroczystości i imprez, pamięć w 
modlitwach, każde słowo, które 
buduje, pociesza, dodaje otuchy 
i zachęty. Pamiętajmy o sobie 
nawzajem w modlitwach i ciesz-
my się ze zbawienia. 
 

          ks. Bogus ław Cichy  

zaprasza czytelników  
do prenumeraty. 
Więcej informacji w najnowszym 
numerze dwutygodnika oraz na  
stronie www.zwiastun.pl.  
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 Ogłoszenie 
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 Poezja 

Pió
rem

... 

Zaczynamy już swój coroczny bieg. 
Bieg, by wszystko mieć pod kontrolą 
By o wszystkim pomyśleć, wszystko ogarnąć, wszystko kupić… 
Jakże ogromną wagę przykładamy do szczegółów 
Naszego corocznego świętowania 
Tradycje, potrawy, rytuały… 
Nasze domy pachnące choinką, wysprzątane, udekorowane 
Już gotowe! 
Nasze kuchnie wypełnione po brzegi 
Już wszystko ugotowane, upieczone, gotowe! 
Nasze stoły… obrusy, serwety, świece… 
Porcelana wyciągana tylko w te szczególne dni 
Wszystko już gotowe! 
Trzeba też przygotować się na składanie sobie życzeń przy opłatku 
Więc może trzeba coś uregulować, przeprosić, wyjaśnić 
By nic nie zakłóciło świątecznej harmonii 
Jeśli zajmiemy się jeszcze tym, to naprawdę będziemy gotowi… 
Tylko na co? 
Na to, by gdy przyjdą goście zrobić dobre wrażenie 
By zachwycili się dekoracją, pomysłami 
By podać wymyślną potrawę, która nigdzie nie smakuje tak, jak  
u nas 
By pogodzić się, gdy w rodzinie było coś nie tak 
By rozpakować prezenty, zaśpiewać i zjeść… 
A czy jesteśmy gotowi na to, by w naszym pachnącym domu 
Przyjąć Pana Jezusa? 
Czy znajdziemy dla Niego odrobinę czasu 
Pomiędzy jednym, starannie zaplanowanym, punktem programu, 
A drugim? 
Czy jesteśmy gotowi, by pokłonić się Zbawicielowi? 
Czy jesteśmy gotowi wieść swe uporządkowane życie tak 
By się Jemu podobać? 
Czy TY jesteś dziś gotowy, by odpowiedzieć na pytania: 
Kim dla Ciebie jest Pan Jezus?  
Czy faktycznie On jest  Twoim Zbawicielem? 
Jeśli nie jesteś na to gotowy i On nie jest Kimś naprawdę istotnym 
Całe Twoje świętowanie nic nie jest warte                                   

Justyna M
inkina
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Z listów dzieci do Pana Boga:  

„Kochany Jezu, jeśli  zajrzysz w niedzielę do kościoła, to pokażę 
ci moje nowe buty!” Krzyś 

„Panie Jezu! Na lekcji religii pani pytała nas co Ty robisz. Ale 
powiedz mi, kto Cię zastępuje, jak jesteś na urlopie?”  Ema 

„Drogi Panie Boże! Zawsze myślałem, że pomarańczowy i fio-
letowy do siebie nie pasują. Ale później zobaczyłem zachód 
słońca, jaki zrobiłeś we wtorek. To było mocne! Jonas 

„Drogi Boże! Jesteś wspaniały! Zawsze udaje ci się umieścić 
gwiazdy na ich właściwym miejscu.” Kasia 

„Kochany Panie Jezu, czasami myślę o Tobie także wtedy, gdy 
się nie modlę.” Rysio  

„Drogi Panie Jezu, od czasu gdy odkryłem, że jesteś już nie czu-
łem się więcej samotnie.” Nora  

„Panie Jezu! Ja jestem Polakiem, a Ty?” Jarek 

„Ukochany Jezu! Czy Ty znasz wszystkie rzeczy zanim zostaną 
wynalezione?” Ania 

☺ ☺ ☺ 

Podczas spotkania modlitewnego członków Armii Zbawienia 
kobieta zauważyła nową osobę. Po spotkaniu podchodzi do 
niej i pyta czy nie chciałaby wstąpić w szeregi Armii. „Ja już 
należę!” „Ale je nie widziałam Pana nigdy podczas naszych 
spotkań!” „Bo ja działam w tajnych służbach”  

☺ ☺ ☺ 

Ateista  wę dkuje na je zi orze  w  S zkocji.  W pe w nej chwili  na  
wę dkę  zła pa ł si ę potw ór z Loch Ne ss. Rozwście czone stwo-
rze nie  uderza  og one m i wę dkarz le ci dzi esię ć me trów  w  g órę.  
Potw ór otwiera pa szczę , a by połkną ć nie szczęśni ka. „ Boże,  
pomóż mi!”  Na  chwilę  w szy stko za mie ra  i sły chać g łos:  
„My ślałe m, że w e mnie nie wierzysz!”  „Nie miej mi za złe, ale  
do tej pory w potwora z Loch Ness te ż nie wierzyłe m.”  
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Do Doliny Charis znowu  
przyszła zima. Białe płatki 
śniegu powoli opadały na 
ziemię, przykrywając ją  
śnieżną kołderką. Stworze-
nia z Doliny Charis grzały się 
w kielichach swoich kwia-
tów popijając ciepłą herbatę 
z jarzębiny. Z niecierpliwo-
ścią czekały na to, co miało 
wydarzyć się wieczorem.  
W miasteczku nieopodal Do-
liny Charis trwały przygoto-
wania do Świąt Bożego Na-
rodzenia. Na rynku, jak co 
roku ustawiono dużą choin-
kę, a z okien domów dobie-
gały zapachy świątecznych 
wypieków i innych potraw.  

W wigilijny wieczór wszyscy 
mieszkańcy miasteczka uda-
li się do kościoła, aby wspól-
nie wspominać historię na-

rodzenia Pana Jezusa. Gdy 
po nabożeństwie zabiły 
dzwony, mieszkańcy stanęli 
razem obok choinki, zapalili 
świeczki i wspólnie zaśpie-
wali kolędę „Cicha noc”. Te-
go wieczoru nikt się nie 
przejmował tym, że nie po-
trafi śpiewać, nawet bur-
mistrz, który fałszował naj-
bardziej  ze wszystkich, śpie-
wał najgłośniej jak potrafił. 

Tymczasem stworzenia  
z Doliny Charis siedziały na 
choince. Kiedy mieszkańcy 
miasteczka skończyli śpie-
wać, stworzenia zapaliły 
swoje latarenki. Wyglądało 
to tak, jakby na choince roz-
błysło mnóstwo maleńkich 
gwiazdek. Po czym rozpo-
częły swoją świąteczną 
pieśń: Chwała na wysoko-

Opowiadania 
z Doliny Charis 

 

Cz. 28: Wigilia 

Ewa Olencka 
teolog 
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 Kącik dla dzieci 

ściach Bogu, a na ziemi pokój 
ludziom, w których ma 
upodobanie Łk 2,14. Rozcho-
dzący się śpiew brzmiał tak, 
jakby sami aniołowe zeszli  
z nieba i śpiewali Bogu na 
chwałę. Ludzie z podziwem 
wsłuchiwali się w przepięk-
ną muzykę, ciesząc się z ta-
jemnicy Bożego Narodzenia. 

Stworzenia wzbiły się w gó-
rę i w swym podniebnym 
tańcu układały ze światełek 
obrazy Józefa, Marii, żłóbka, 
króla Heroda, który chciał  
zabić dzieciątko, oraz anio-

łów i pasterzy. Mieszkańcy 
miasteczka wpatrywali się  
w podniebne obrazy z za-
chwytem.  

To co się  działo było na-
prawdę piękne. Stwórca  
z uśmiechem na twarzy spo-
glądał na ziemię, cieszył się, 
że ludzie obchodzą w taki 
sposób urodziny jego Syna. 
Miał nadzieje, że gdy święta 
się skończą, pozostanie  
w sercach ludzi wiara w Je-
go Syna Jezusa, nadzieja Bo-
żego zbawienia oraz miłość 
do bliźniego. 
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Bogusław Cichy 
Proboszcz Parafii 

w Chorzowie  

Wigilia 
Łk 2,1-14 

Chcę zwrócić uwagę na bardzo 
często pomijany szczegół dzi-
siejszego tekstu. Wszyscy chy-
ba znamy historię narodzenia 
Jezusa przekazaną w Ewangelii  
Łukasza – dekret cesarza Au-
gusta, Maria jadąca na osiołku, 
obok niej idący Józef, żłobek   
w Betlejem, pasterze i  anioło-
wie. A wszystko to stało się  
„w owe dni” i właśnie  te „owe 
dni” są bardzo zajmujące.  

Te „owe dni” nie są zbyt szczę-
śliwe dla Marii – kobiety w za-
awansowanej ciąży. „Wyszedł 
dekret cesarza Augusta, aby 
spisano cały świat”. Według 
Google Maps to 163 kilometry 
pieszej wędrówki, 34 godziny 
nieustannego marszu. Ona 
idzie jednak z Józefem bo tak 
chce wola cesarza. Każdy męż-
czyzna musi pójść na spis lud-
ności do miasta swojego po-
chodzenia. Dla Józefa jest to 
Betlejem. Te „owe dni” dzisiaj  
by się nie wydarzyły. Nie ma 

takiej opcji. Nie istnieje taka 
możliwość. Oczywiście samo-
chodem jak najbardziej, pocią-
giem – nie ma sprawy. Szybko  
i komfortowo pokonać 163 
kilometry – żaden problem, 
jednak piesza wędrówka kilka-
naście dni przed porodem nie 
wchodzi w grę. Dzisiaj lekarz 
kategorycznie zabroniłby ta-
kiej podróży. Konno, w powo-
zie czy na ośle – wszystko jed-
no i tak Maria usłyszałaby: ka-
tegorycznie odradzam! W do-
datku bez lekarza i opieki me-
dycznej. A jednak nie mam ra-
cji. Podobna do ewangelicznej  
podróży odbyłaby się współ-
cześnie, gdyby Pan Bóg tak za-
planował. Wydany przez cesa-
rza Augusta dekret, aby spisa-
no cały świat był Bożym ge-
stem, który uruchomił lawinę 
następstw. Nie tylko wprowa-
dził zamęt i zamieszanie na 
drogach cesarstwa – każdy 
mężczyzna musiał pójść do 
miasta, z  którego pochodził.  

Rozważanie 
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 Rozważanie  

Nie tylko naraził na trudy po-
dróży kobietę w zaawansowa-
nej ciąży (może Maria nie była 
jedyną, która znalazła się w ta-
kiej sytuacji?).  

Boski plan to sprawił, że dzięki 
organizacyjnemu zmysłowi sta-
rożytnego świata, Jezus urodził 
się tam, gdzie powinien się uro-
dzić – w Betlejem, aby być 
„potomkiem króla Dawida we-
dług ciała” (Rz 1,3). Możemy 
jedynie przypuszczać, że cesarz 
August nie domyślał się ani nie 
przewidział takiego następstwa 
wydanego przez siebie rozkazu 
– wypełnienia się proroctwa  
z księgi Micheasza:  „Ale ty, Be-
tlejemie Efrata, najmniejszy  
z okręgów judzkich, z ciebie mi 
wyjdzie ten, który będzie wład-
cą Izraela. Początki jego od pra-
wieku, od dni zamierzchłych. 
Dlatego wyda ich aż do czasu, 
gdy ta, która ma porodzić, poro-
dzi” (Mi 5,1-2a). Dla cesarza 
spis ludności był jedynie jedną  
z form sprawowania rządów, 
jednak doprowadził do tego, że 
wypełniło się proroctwo Miche-
asza potwierdzające, że Jezus 
jest Mesjaszem, którego prze-
znaczeniem było panowanie 
nad Izraelem i światem. Wypeł-
nił się czas i Bóg, który przed 
wiekami rozpoczął swoje dzieło 
zbawienia człowieka, doprowa-

dził go w „owe dni” do punktu 
kulminacyjnego: „I gdy tam byli, 
nadszedł czas, aby porodziła.  
I porodziła syna swego pierwo-
rodnego, i owinęła go w pielusz-
ki, i położyła w żłobie”. Brak 
miejsca w gospodzie to jedynie 
skutek uboczny spisu ludności. 
Aniołowie, którzy zwiastują pa-
sterzom narodzenie Chrystusa 
Pana w mieście Dawidowym to 
następstwo tego wszystkiego, 
co Bóg zaplanował, a co wypeł-
nił w „owe dni”. Cieszmy się 
tym wszystkim, a przede 
wszystkim tym, że jesteśmy już 
po drugiej stronie czasu. Nie 
jesteśmy tymi, którzy oczekują  
i tęsknią za wypełnieniem się 
proroctw o narodzeniu potom-
ka „króla Dawida według ciała”, 
Zbawiciela świata, ale jesteśmy 
tymi, którzy słyszą: „Znajdziecie 
dzieciątko owinięte w pieluszki 
i położone w żłobie” oraz pieśń 
aniołów: „Hosanna na wysoko-
ściach Bogu, a na ziemi pokój 
ludziom, w których ma upodo-
banie”.Jakie mamy szczęście, że 
„owe dni” już się wypełniły. Ży-
czę wam wszystkim, aby ta ra-
dość i szczęście z wypełnienia 
się dni i naszego zbawienia to-
warzyszyły wam codziennie.  

Amen. 



 12  Informator Parafialny, Nr 12 (154) 2014 

 Rozważanie 

Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

Boże  Narodzenie 
A z narodzeniem Jezusa Chry-
stusa było tak: Gdy matka jego, 
Maria, została poślubiona Józe-
fowi, okazało się, że, zanim się 
zeszli, była brzemienna z Du-
cha Świętego. A Józef, mąż jej, 
będąc prawym i nie chcąc jej 
zniesławić, miał zamiar pota-
jemnie ją opuścić. I gdy nad tym 
rozmyślał, oto ukazał mu się 
we śnie anioł Pański i rzekł: 
Józefie, synu Dawidowy, nie lę-
kaj się przyjąć Marii, żony swej, 
albowiem to, co się w niej po-
częło, jest z Ducha Świętego.  
A urodzi syna i nadasz mu imię 
Jezus; albowiem On zbawi lud 
swój od grzechów jego.  

Mt 1,18-21 

Umiłowani w Chrystusie! 

Święta Bożego Narodzenia, święta 
pokoju i pojednania, święta rado-
ści i dobrej nowiny. Chciałoby się 
aby trwały one bez przerwy, bo 
na co dzień brakuje nam tego, co  
one w sobie niosą. Atmosfera 

Świąt Bożego Narodzenia wcho-
dzi w nasze życie, robimy jej  
w naszym życiu sporo miejsca, bo 
jest ona przyjazna, dobra, wytęsk-
niona. Lubimy ją, dlatego robimy  
wszytko, aby była niezapomniana 
i by trwała jak najdłużej. Dlatego 
tak uroczyście i rodzinnie świętu-
jemy Wigilię. Jest ona pięknym 
preludium do wyjątkowo roz-
brzmiewającego koncertu jakim 
są Święta Bożego Narodzenia. 
Wsłuchując się w takty tego kon-
certu uświadamiamy sobie z jaką 
pieczołowitością i wyczuciem Bóg 
stworzył partyturę, która jest naj-
piękniejszą z wszystkich jakie kie-
dykolwiek zostały zagrane na 
świecie. Bóg nie zapisał tej muzy-
ki na papierze nutowym, ale zapi-
sał ją w ludzkich sercach,przez 
swoje wyjątkowe dzieło, które ma 
swój początek w Betlejemie judz-
kim, w mieście  Króla Dawida, 
gdzie zgodnie z proroctwem Mi-
cheasza: „Ale ty Betlejemie Efrata, 
najmniejszy z okręgów judzkich,  
z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie  
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władcą Izraela.” świat usłyszał 
nowinę, dobrą, wyczekiwaną. Oto 
Zbawiciel przychodzi na świat! 
Czas przepowiedni się wypełnił! 
Ta Nowina szybko rozeszła się po 
okolicy, z czasem dotarła do naj-
bardziej oddalonych zakątków 
świata. Oczywiście nie od razu, 
nie lotem błyskawicy, ale z cza-
sem i po dziś dzień dociera do 
wielu ludzi. Nie wszyscy chcą tę 
wieść przyjąć, bo  nie dla każdego 
Chrystus jest wartością samą  
w sobie, nie każdy człowiek jest 
przekonany o tym, że z Chrystu-
sem warto jest związać swoje ży-
cie. W przeciwieństwie do tych 
ludzi Bóg jest przekonany o tym, 
że dla człowieka warto jest po-
święcić życie swojego jedynego, 
umiłowanego Syna. Nie wiem, czy  
ktoś z nas byłby gotów na taki 
krok. To brzmi rzeczywiście nie-
wiarygodnie, może nawet nie-
ludzko, dlatego są ludzie, którzy 
nie przyjmują tej nowiny z entu-
zjazmem. My, jako chrześcijanie 
świadomi jesteśmy wagi i warto-
ści tego, co Bóg postanowił zrobić 
dla człowieka, po to aby dać mu 
szansę na zbawienie, czyli życie  
w wieczności.  Bóg nie chciał swo-
jego Syna posłać na ziemię w jakiś 
spektakularny sposób. Nie przy-
był On w latającym spodku, ani 
nie wykorzystał teleportacji czy 
innych nadprzyrodzonych, a zna-
nych nam z filmów fantastycz-

nych sposobów na pojawienie się 
kogoś z innego świata. On wybrał 
sposób najbardziej realny i naj-
bardziej przemawiający do czło-
wieka. Dał swojego Ducha i nadał 
mu cielesny kształt dziecka. Tak  
przychodzi na świat, jako ten któ-
rego urodziła kobieta, który tak 
jak wszyscy Żydzi podlegał Zako-
nowi, a więc Prawu Mojżeszowe-
mu i kultowi panującemu wów-
czas w Narodzie Izraelskim. Nie 
różnił się niczym od swoich ró-
wieśników, z wyjątkiem tego, że 
nie był skalany grzechem. W ten 
sposób Bóg dociera do człowieka 
i staje się  mu bliski, bo jest taki 
jak On. Bóg na wyciągnięcie ręki. 
Bóg, którego można dotknąć. Bóg, 
który tu na ziemi, podlega takim 
samym prawom jak wszyscy inni 
ludzie. To, co w tej symfonii zba-
wienia, skomponowanej przez 
samego Stwórcę jest najpiękniej-
sze, to jej temat przewodni - mi-
łość. Bóg nie objawiłby się w Jezu-
sie, gdyby chodziło mu jedynie  
o własną chwałę, o pokazanie 
swojej wszechmocy o udowodnie-
nie swojej siły. On przez swoje 
przyjście w ciele człowieka do-
prowadza do tego, że zostajemy  
przez niego usynowieni, zaadop-
towani, zapisani do grona dzieci 
Bożych. Także i nam, zwykłym lu-
dziom Bóg kładzie na serce ważne 
zadanie - zwiastowanie Chrystusa 
– Bożej Miłości.  Amen. 
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Waldemar Wunsz  
Proboszcz Parafii 

w Koninie 

II Dzień Świąt 
Na początku było Słowo, a Sło-
wo było u Boga,  a Bogiem było 

Słowo. Ono było na początku u 
Boga. Wszystko przez nie po-

wstało, a bez niego nic nie po-
wstało, co powstało. W nim by-
ło życie, a życie było światłością 

ludzi. A światłość świeci w ciem-
ności lecz ciemność jej nie prze-

mogła. Wystąpił człowiek, po-
słany od Boga,  który nazywał się 

Jan. Ten przyszedł na świadec-
two, aby zaświadczyć o światło-
ści, by wszyscy przezeń uwierzy-

li. Nie był on światłością, lecz 
miał zaświadczyć o światłości. 

Prawdziwa światłość, która 
oświeca każdego człowieka,  

przyszła na świ at. Na świecie był 
i świat przezeń powstał, lecz 
świat go nie poznał. Do swej 

własności przyszedł, ale swoi go 
nie przyjęli. Tym zaś, którzy go 

przyjęli, dał prawo stać się 
dziećmi Bożymi, tym, którzy 

wierzą w imię jego, którzy naro-
dzili się nie z krwi ani z cielesnej 

woli, ani z woli  mężczyzny,  lecz 
z Boga. A Słowo ciałem się stało 

i zamieszkało wśród nas,  i ujrze-
liśmy chwałę jego, chwałę, jaką 
ma jedyny Syn od Ojca, pełne 

łaski i prawdy.  

J 1, 1-14 

Wsłuchując się w Ewangelię 
o narodzeniu Jezusa Chrystusa 
w Betlejem, słyszymy opowieść 
o narodzeniu Dziecka z Dzie-
wicy, słyszymy zwiastowanie 
anioła: „Nie bójcie się, bo oto 
zwiastuję wam radość wielką, 
która będzie udziałem wszyst-
kiego ludu, gdyż dziś narodził 
się wam Zbawiciel, którym jest 
Chrystus Pan, w mieście Dawi-
dowym” . 

Ale Ewangelia na 2. Święto Na-
rodzenia Pańskiego brzmi zu-
pełnie inaczej  niż zapis św. Łu-
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kasza. Ewangelista Jan po wielu 
latach od wydarzenia 
w Betlejem, składa świadectwo 
wiary w narodzone z Marii 
Dziecię. Tekst św. Jana wymaga 
wysiłku, aby dobrze go zrozu-
mieć i zinterpretować. Aby  
dobrze zrozumieć prolog, wy-
padałoby odczytać całą Ewan-
gelię Jana.  

Ewangelista Jan opisuje wyda-
rzenia związane z przyjściem 
na świat Pana zupełnie inaczej  
niż św. Łukasz. Głęboko prze-
myślana konstrukcja zdań, sta-
rannie dobrane słowa, odnie-
sienia do filozoficznych idei. 
Mimo, że trudniejszym języ-
kiem apostoł przekazuje Ewan-
gelię – radosną nowinę o zba-
wieniu.  

Należy jednak zacząć od po-
czątku – na początku było Sło-
wo…. I przenosząc się na 
pierwsze karty Biblii zobaczy-
my stwórczy zamysł Boga re-
alizowany poprzez Słowo – Bóg 
rzekł… i stało się…, a było to 
bardzo dobre…. – czytamy. Moc 
Słowa - Ono było na początku  
u Boga. Wszystko przez nie po-
wstało, a bez niego nic nie po-
wstało, co powstało. Słowo od 
początku jest obecne w świe-
cie, nadając mu sens. Sens ist-
nienia świata, całego stworze-

nia, każdego istnienia, mojego 
życia – jest oparty na Słowie – 
a Słowo było u Boga, a Bogiem 
było Słowo. Bez niego nic nie 
powstało…. Każdy dzień nasze-
go życia opieramy na słowach – 
rozmawiając z drugim człowie-
kiem, czytając, myśląc 
(przecież w słowach!) – czy 
ktoś pomyślał o Bożej obecno-
ści w samym centrum życia,  
w jego jądrze – w Słowie. Na-
zbyt filozoficznie, górnolotnie? 
Niekoniecznie – w nim było ży-
cie. A skoro czytamy, że Bogiem 
było Słowo – to odczytajmy to 
raz jeszcze – w Nim było życie
(!), a życie było światłością lu-
dzi.      

Czytając prolog Ewangelii Jana 
i odkrywając paralele z opisem 
stworzenia z pierwszych kart 
Biblii powinniśmy uzmysłowić 
sobie, że Bóg w Betlejem stwa-
rza świat na nowo, wnosi nowe 
życie, raz jeszcze wypowiada 
swoje Słowo w Ewangelii, jako 
nowe przymierze, Nowy Testa-
ment. Wypowiadając Słowo 
daje nowe tchnienie:  A Słowo 
ciałem się stało i zamieszkało 
wśród nas… Z groty w ziemi, 
nie stajenki, ale z wnętrza zie-
mi, z jej  prochu, rodzi się Bóg 
który rozświeca ciemności  
i cienie ludzkiego życia. Betle-
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jemskie Dziecię, po latach 
w czasie Święta Namiotów po-
wie na dziedzińcu jerozolim-
skiej świątyni: Ja jestem świa-
tłością świata; kto idzie za mną, 
nie będzie chodził w ciemności, 
ale będzie miał światłość żywo-
ta (J 8,12). 

Światłość – staje się znacząca  
w zimowym czasie, gdy tak 
szybko zapada zmrok i ciem-
ność otacza dookoła. Zapewne 
nie jest ona niezwykłym zmy-
słowym doznaniem, bo każdy  
z nas zapala światło w swoim 
domu – wystarczy pstryk…. Ale 
na wschodzie, gdy wschód  
i zachód słońca odbywa się nie-
zmiernie szybko – Słowo świa-
tłość niesie swoje przesłanie 
jasności, budzi do życia, niesie 
ciepło.  

My w zimowy, świąteczny czas 
częściej zapalamy świece, aby 
wytworzyć pewien nastrój  
w pomieszczeniu. Możemy 
wtedy obserwować cienie, kon-
tury rzeczy. Ale postawmy 
świecę na stole, pośrodku po-
koju, usiądźmy dookoła i  wtedy 
zobaczymy jak światło zbliża 
ludzi: w blasku płomienia wy-
łaniają się ludzkie twarze – to 
Bóg zbliża nas do siebie, po-
zwala poznać i spojrzeć w oczy, 
które są zwierciadłem serca, 

duszy? On zachęca – skoro już 
siedzimy przy stole – do roz-
mowy, by opowiadać sobie na-
wzajem o najważniejszych 
sprawach w życiu…. Otwar-
tych, szczerych serc nie przeła-
mie żadna ciemność. Słowo! 

Czytamy, że (…)świat go nie 
poznał. To nie tylko zapis biedy 
i poniżenia w Betlejem, ale 
przede wszystkim refleksja nad 
ludzką kondycją, która i nas ma 
zmotywować, by przyjrzeć się 
swojemu życiu i przemyśleć 
własne postępowanie. Praw-
dziwa światłość,… oświeca każ-
dego człowieka, a to oznacza, że 
wszystko to, co jest ciemnością, 
grzechem, nieprawością, kłam-
stwem, obłudą,… zostanie jako 
takie ukazane i  potępione. 

Ewangelia świąteczna stawia 
nas przed pytaniem: czy w bez-
bronnym dziecięciu narodzo-
nym w Betlejem gotów jestem 
rozpoznać Boga i uwierzyć, że 
dał prawo stać się dziećmi Bo-
żymi, tym, którzy wierzą w imię 
Jego. Czy Chrystus narodził się 
pośród nas? Czy narodził się  
w nas, w naszych sercach? Czy 
w naszym życiu ma możliwość 
stać się światłością? Czy w ro-
ku katechizmu gotów jestem 
wyznać, że  Jezus Chrystus, 
prawdziwy Bóg, z Ojca 



Informator Parafialny, Nr 12 (154) 2014   17 

 Rozważanie  

w wieczności zrodzony 
i zarazem prawdziwy człowiek, 
z Marii Panny narodzony, jest 
moim Panem –jak ujął to ks. 
Marcin Luter.  

Słowo Ewangelii przynagla nas  
do refleksji nad tym w co wie-
rzymy, nad tajemnicą Bożego 
wcielenia, nad tym jakie jest 
nasze życie, jego sens – co 
sprawia, że w życiu – pomimo 
wszystko – rozbłyska światło. 
Uwierzmy Słowu, które zwia-
stuje, że życie to coś więcej niż 
cielesna wola, niż krew. Nie 
pozwólmy przyćmić tego co  

w świętach najważniejsze 
przez światełka i  choinkowe 
ozdoby. Bo gdy miną święta 
pozostanie nam pustka w ser-
cach i brak sensu , gdy zgasimy 
światełka na choince nie bę-
dzie światłości dla świata  
i dróg naszego życia. Spróbuj-
my jak Maria zachowywać w 
sercu swoim to Słowo, odważ-
my się żyć w świetle, które 
przyszło na świat – żyć z Chry-
stusem na co dzień – bo On 
wszedł w naszą codzienność, 
wnosząc Słowo prawdy o Bożej 
łasce.  Amen. 

Wigilia w Parku Śląskim 
 

Po raz kolejny w Parku Śląskim odbędzie się Wigilia dla sa-
motnych zorganizowana przez grupę kilkudziesięciu wolonta-
riuszy działających pod auspicjami Fundacji Park Śląski oraz 

restaurację Wioska Rybacka. We środę 24 grudnia 2013 roku 
do wigilijnego stołu zasiądzie wiele samotnych osób.  

 Aby spotkanie wigilijne było udane, potrzebne jest zaan-
gażowanie wielu osób,  

a także wsparcie finansowe. Jeśli nie jesteś w stanie Wigilii 
dla samotnych wesprzeć swoją pracą, możesz stać się sponso-

rem wolnego miejsca, wpłacając 50 zł na konto Fundacji Park 

Śląski – nr konta 04 1090 2024 0000 00012044 0050.  W tytule 
wpisu – Wigilia dla samotnych. 
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Bogdan Wawrzeczko 
Proboszcz Parafii 

w Węgrowie  

Pożegnanie  
Starego Roku 

I przyszedł do Nazaretu, gdzie się 
wychował, i wszedł według zwy-

czaju swego w dzień sabatu do 
synagogi, i powstał, aby czytać.  

I podano mu księgę proroka Izaja-
sza, a otworzywszy księgę, natra-
fił na miejsce, gdzie było napisa-

ne: Duch Pański nade mną, prze-
to namaścił mnie, abym zwiasto-

wał ubogim dobrą nowinę, posłał 
mnie, abym ogłosił jeńcom wy-

zwolenie, a ślepym przejrzenie, 
abym uciśnionych wypuścił na 
wolność, abym zwi astował  miło-

ściwy rok Pana. I zamknąwszy 
księgę, oddał ją słudze i usiadł.   

A oczy wszystkich w synagodze  
były w niego wpatrzone. Zaczął  

tedy mówić do nich: Dziś wypeł-
niło się to Pismo w uszach wa-
szych. 

Łk 12,35-40 

Zanim noc rozbłyśnie tysiącami 

sztucznych ogni, strzelą korki 

szampanów i przez kraj przetoczy 
się fala szczególnej „życzliwości”, 

chcę zaproponować Tobie drogi 
czytelniku chwilę zadumy. Kilku-

dziesięciosekundową podróż do 
synagogi w Nazarecie. Jest sobota, 
jak co tydzień w miasteczku ludzie 

gromadzą się, żeby modlić się  
i słuchać Bożego Słowa, ot taki 

zwyczaj, tradycja a może w niejed-
nym przypadku duchowa potrze-

ba. Jezus wstaje odczytuje frag-
ment proroctwa i … wszyscy cze-
kają na Jego komentarz. „Dziś wy-

pełniło się to Pismo w uszach wa-
szych” co to znaczy??? To, że 

Duch Pański nad Nim i posłał Go 
żeby zwiastował dobrą nowinę, to 

jeszcze można zrozumieć. Ale cała 
reszta brzmi coraz bardziej tajem-
niczo. Gdyby uważnie tego słu-

chać, to okazałoby się, że w zasa-
dzie Jezus cytując powyższy frag-

ment wymienia cztery grupy ludzi: 
ubodzy, jeńcy, ślepi i uciskani.  
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A my słuchacze, co dla nas, bo 
przecież radosna nowina doty-

cząca uwolnienia, przejrzenia, 
końca ucisku, to słowa skierowa-

ne do nich. A my? Co my z tym 
mamy wspólnego? W zasadzie są 
dwie możliwości odpowiedzi na 

tak postawione pytanie.  

Odpowiedź pierwsza: nic – ozna-

cza ona, że Jezusowe słowa  nas 
nie dotyczą i jesteśmy tylko bier-

nymi widzami jakiegoś wydarze-
nia, a dobra nowina, o której 
mówi Chrystus jest adresowana 

do „nich”, nam pozostaje pozy-
cja telewidza, któremu wolno się 

wzruszyć podczas oglądania se-
rialu o „ich” życiu.  

Odpowiedź druga: my też jeste-
śmy adresatami tego słowa. Kon-
sekwentnie wynika z tego jed-

nak, że też jesteśmy ubodzy, śle-
pi, zniewoleni, uciskani. Zaraz, 

zaraz, jak to my???! To czy nam 
się to podoba czy nie, nie ma 

większego znaczenia jeśli chodzi 
o obiektywną rzeczywistość. Mo-
żemy tak jak ludzie w synagodze 

zawrzeć gniewem i chcieć zrzucić 
Go ze skały, bo czujemy się ura-

żeni Jego słowami. Możemy też 
przyznać się do naszych słabości, 

bezsilności i biedy, po to żeby-
śmy mogli patrząc wstecz wi-
dzieć mijający rok jako czas,  

w którym Pan był nam miłościw. 
Zachęcam cię w tym miejscu, do 

tego, żebyś znalazł pięć przykła-
dów z twojego życie z okresu 

ostatnich  dwunastu miesięcy, 
które odkryjesz jako Boże działa-
nie wynikające z miłości.  Amen. 

www.warto.cme.org.pl  
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Sebastian Olencki 
Wikariusz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 

Nowy Rok 
I prz ysze dł do Naza re tu, gdz ie s ię  
wyc howa ł, i wsz edł we dług z wy-
cza ju s we go w dzień sa ba tu do 
syna gogi, i poswatał, a by cz ytać , 
i podano m u księ gę proroka Iz a-
jasz a, a otworz yws z y księ gę , na-
traf ił na miejs ce , gdzie było na pi-
sane: D uc h Pa ńs ki nade m ną , 
prze to na maś cił m nie, abym  
zwias tował ubogim dobrą  nowi-
nę , pos ła ł m nie, abym ogłosił 
je ńc om wyz wolenie , a ślepym  
prze jrze nie, a bym uc iś nionyc h 
wypuś cił na wolnoś ć , abym z wia-
stował miłoś ciwy rok Pa na . I z a-
m knąwsz y księ gę , odda ł ją s łudze  
i us ia dł. A ocz y wsz ystkic h w s y-
na godz e były w n ie go wpa trz o-
ne . Za czą ł wte dy m ówić do n ic h:  
Dziś wype łn iło  s ię to pism o  
w usz ac h was z yc h.  

Łk 4,16-21 

Drodzy w Chrystusie,  

tekst z Ewangelii Łukasza 
wskazuje na początek działal-

ności Jezusa z Nazaretu i jest 
wstępnym elementem galilej-
skiej działalności. Ewangelista 
Łukasz głosi  posłannictwo 
Chrystusa, którego istotą jest 
głoszenie Dobrej Nowiny  
o Królestwie Bożym, tym któ-
rzy są jeńcami, ślepymi, uci-
śnionymi by doświadczyli wol-
ności. 

Po czterdziestodniowym poby-
cie na pustyni i przezwycięża-
niu doznawanych tam pokus 
Jezus wraca do ojczystych 
stron aby rozpocząć głoszenie 
nauki. Wcześniej Jezus prowa-
dził takie samo życie jak inni 
Jego rodacy. Teraz powraca do 
nich zupełnie odmieniony. Tę 
zmianę wyjaśnia obecna w Nim 
moc Ducha Świętego. Pocho-
dzący od Boga Duch jest nad-
przyrodzoną mocą, która zaw-
sze uzdalnia człowieka do czy-
nów przekraczającego jego 
możliwości. W Starym Testa-
mencie niejednokrotnie ujaw-
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nia się ona jako nadzwyczajna 
siła fizyczna, uzdalniająca do 
walki z wrogami w celu obrony 
narodu wybranego. Dobrym 
przykładem jest Samson 
„Zstąpił więc Samson wraz  
z ojcem i matką swoją do Tim-
ny; a gdy doszli do winnic Tim-
ny, oto młody lew rycząc zabiegł 
mu drogę. Jego zaś ogarnął 
Duch Pański, toteż rozdarł go 
na dwoje jak się rozdziera koźlę, 
choć nic nie miał w ręku; ale 
ojcu swemu i matce swojej nie 
powiedział, co zrobił” (Sdz 14,5
-6). 

Moc Ducha Świętego sprawiła, 
że prędko wieść o Nim rozeszła 
się po całej krainie. To rozpo-
wszechnienie Dobrej Nowiny, 
wieści jest pierwszą naturalną 
reakcją Galilejczyków na po-
wrót Jezusa i zmianę dawnego 
trybu życia. Wieść dzięki mocy 
Ducha Świętego obiega całą 
Galileę.  

Jakie jest nasze nastawienie na 
Ducha Świętego, który posiada 
potężną moc? Z jakimi czynno-
ściami kojarzy nam się zesłanie 
Ducha Świętego? W myśli Łu-
kaszowej zstąpienie Ducha 
Świętego jest namaszczeniem, 
z którym łączy się określone 
posłannictwo i udzielenie mo-
cy. W Starym Testamencie na-
maszczenie ma sens religijny  
i kultyczny. Gest wylania oliwy 

na głowę oznacza w nich po-
święcenie, a tym samym wpro-
wadzenie kandydata w czynno-
ści kapłańskie. W przypadku 
króla przez akt namaszczenia 
stawał się on osobą poświęco-
ną Bogu, co w praktyce ozna-
czało również, że dla podda-
nych stał się osobą nietykalną. 
Ta nietykalność była zagwa-
rantowana także przez fakt, że 
na Bożego pomazańca zstępo-
wał Duch Święty, Duch Pański  
i udzielał mu daru prorokowa-
nia.  

Kiedy na Jezusa, zanurzającego 
się w wodach Jordanu, zstąpił 
Duch Święty, wówczas On, któ-
ry od początku jest synem Bo-
żym, otrzymał tytuł Pomazańca 
(Mesjasza) czy też pewien ro-
dzaj autoryzacji oraz przyna-
glanie do głoszenia Dobrej No-
winy. „Duch Pański nade mną, 
przeto namaścił mnie, abym 
zwiastował ubogim dobrą nowi-
nę, posłał mnie, abym ogłosił 
jeńcom wyzwolenie, a ślepym 
przejrzenie, abym uciśnionych 
wypuścił na wolność, abym 
zwiastował miłościwy rok Pa-
na.” (Łk 4,18-19) 

Tak ujętą działalność zbawczą 
Jezus przywołuje na pamięć  
rok łaski od Pana. Więc końco-
we pytania. Czy chcesz chodzić 
w tej mocy przez cały rok? 
Przez całe swoje życie? Amen. 
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Rebeka 

W 1Mż 24,1-67 poznajemy Re-
bekę. Rebeka mieszkała wraz  
z rodzicami i  bratem Labanem 
w mieście Aram-Naharaim. By-
ła bardzo piękną kobietą. Każ-
dego wieczoru kobiety wycho-
dziły ze swoich domów i szły 
poza mury miasta do studni, 
aby zaczerpnąć wody. Razem  
z nimi wyszła także Rebeka. 
Kiedy była już na miejscu dro-
gę zabiegł jej  pewien mężczy-
zna prosząc ją o trochę wody. 
Rebeka bez namysłu podała 
mu dzban z wodą i  zapropono-
wała, że napoi jego wielbłądy. 
Rebeka okazała się być bardzo 
uczynna. Spragniony wielbłąd 
wypija do30 galonów wody z 
czego jeden galon to ponad 3,5 
litra. Czyli jak można łatwo ob-
liczyć jeden spragniony wiel-
błąd wypija do 100 litrów wo-
dy, a tych wielbłądów było  10. 
Nieznajomy z podziwem stał  
i przyglądał się jak Rebeka wle-

wa kolejne dzbany do koryta. 
Kiedy skończyła swoją pracę, 
nieznajomy podarował jej  złoty 
kolczyk i dwa złote naramien-
niki. Rebeka przedstawiła się  
i pozytywnie odpowiedziała na 
prośbę noclegu. Wtedy niezna-
jomy padł na twarz i błogosła-
wił Boga Abrahama. Rebeka 
nie wiedząc  co powiedzieć po-
biegła do domu i  tam o  wszyst-
kim opowiedziała. 

Kiedy Laban, brat Rebeki zoba-
czył złote naramienniki na rę-
kach swojej siostry i usłyszał 
jej słowa, wybiegł do nieznajo-
mego i zaprosił go  do domu. 
Rozsiodłał jego wielbłądy, dał 
im paszy i słomy i zaprosił nie-
znajomego do stołu. Wtedy ten 
zaczyna opowiadać:  

- Jestem sługą Abrahama, któ-
rego Bóg pobłogosławił wiel-
kim bogactwem. Jego żona Sara 
urodziła mu syna. Lecz mój pan 

Ewa Olencka 
Teolog 



Informator Parafialny, Nr 12 (154) 2014   23 

 Kobiety w Biblii 

 nie chciał aby jego syn Izaak 
poślubił którąś z kobiet kana-
anejskich. Kazał mi przysiąść, 
że wyruszę do domu jego ojca  
i do  jego rodziny i  stamtąd we-
zmę przyszłą żonę dla jego sy-
na. B ędę zwolniony z tej  przy-
sięgi tylko wtedy, gdy owa 
dziewczyna nie będzie chciała 
pójść ze mną.  

Sługa Abrahama opowiada da-
lej:  

- Gdy przybyłem do studni nie 
wiedziałem po czym poznać 
przyszłą żonę dla Izaak a, dlate-
go zacząłem się modlić: Boże, 
proszę wskaż mi tę dziewczy-
nę. Niech t a, która da mi się 
napić i napoi moje wielbłądy 
będzie tą wybraną. Kiedy się 
modliłem do studni przyszła 
Rebeka. Uczyniła t ak, jak  prosi-
łem o to Boga w modlitwie.  
A kiedy się przedstawiła, da-
łem jej kolczyk i naramienniki. 

Gdy Laban i  Betuel  (ojciec  Re-
beki) usłyszeli tę historię nie 
mieli nic przeciwko ażeby Re-
beka została żoną Izaaka. Tym 
bardziej że Abraham i Nachor, 
dziadek od Rebeki, byli braćmi. 
Sługa od Abrahama wyciągnął 
dary: złote i  srebrne klejnoty, 
dla Rebeki oraz kosztowności 
dla Labana i  ich matki. A  po-
tem ucztowali. Następnego 

dnia rano, gdy sługa Abrahama 
chciał wyruszyć w drogę, dzie-
je się coś bardzo ciekawego. 
Rodzina pyta Rebekę o jej zda-
nie. Wydawałoby się, że w cza-
sach S.T. kobiety miały bardzo 
mało do powiedzenia, a jednak 
rodzina pozwala jej zadecydo-
wać czy chce wyruszyć teraz, 
tak jak prosi sługa Abrahama, 
czy chce pozostać jeszcze 
przez kilka dni w domu, jak 
chce jej  rodzina. Rebeka wy-
biera to pierwsze. Wyrusza 
aby spotkać przyszłego męża. 
Rebeka zrobiła krok do przo-
du. Rozpoczyna nowy rozdział 
swojego życia – małżeństwo  
z Izaakiem. Gdy karawana do-
jeżdżała na miejsce Izaak  wy-
szedł właśnie się modlić, a gdy 
podniósł swoje oczy zobaczył 
nadjeżdżającą Rebekę. Izaak 
pojął Rebekę za żonę i  bardzo 
ją pokochał. 

W 1Mż 25,21 okazuje się, że 
Rebeka tak samo jak Sara jest 
niepłodna. Oto druga z kolei 
kobieta, z  której łona ma wyjść 
liczny naród, nie może mieć 
dzieci. Izaak, może nauczony 
doświadczeniem swoich rodzi-
ców, nie popada w zwątpienie. 
Przez 20 lat wytrwale modli 
się o swoją żonę i ta poczęła 
bliźniaki. Gdy Rebeka poczuła, 
że w jej łonie trącają się dzieci, 
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poszła zapytać się Boga o co  
chodzi? Dlaczego tak się dzie-
je? Na co t ak Bóg jej  odpowie-
dział: dwa narody są w łonie 
twoim i dwa ludy wywiodą się  
z żywota twojego. Jeden naród 
będzie miał przewagę nad d ru-
gim, starszy będzie służył młod-
szemu (1 Mż 25,23). Rebeka 
usłyszała konkretną odpo-
wiedź, lecz czy  podzieliła się 
nią ze swoim mężem?  Z dalszej  
części tej historii możemy 
wnioskować, że nie. 

Po urodze ni u Ja kuba i  E za wa,  
ka żdy z rodziców  w ybrał  swo-
jego fa wory ta.  Ja k czyta my   
w 1Mż 25,28 „I za ak  miło w ał  
Ezaw a,  g d yż lub ił d ziczyzn ę, Re-
b ek a n a to mias t k och ał a Ja k u-
ba. ” E za w fa ktycznie  mia ł duszę  
my śliw eg o, l ubił spę dza ć cza s 
na  łowa ch, natomia st Jakub był  
spokoj ny  i w olał  prze bywa ć  
w na mi ota ch.  Lecz ja ki  w pływ  
ta kie  faw ory zowa nie  dzie ci  mo-
że mi eć na małżonków? Na  
pe w no nega ty w ne. Może to by ć 
za czy ne m do małże ńskich kon-
fliktów, a  ta kże może  pobudza ć 
to nie zdrowej  rywali za cji   
u dzie ci.  Małże ństwo Izaa ka   
i Re beki  poka zuje,  że nawe t 
ma łże ństw o oparte  na  Bog u,  
może prze ży ć sw oje kry zysy.  
To,  że  ktoś wie rzy  w  Bog a,  to 
wcal e ni e oznacza , że jest i deal -
ny .  

W 1 Mż 25,29-34 czytamy  
o dniu, kiedy Ezaw wrócił 
głodny z polowania. Jakub 
przyrządził sobie właśnie so-
czewicę i usiadł aby ją zejść. 
Ezaw poprosił Jakuba aby ten 
dał mu choć trochę skoszto-
wać. Jakub postanowił wyko-
rzystać sytuację i tak odpowie-
dział swojemu bratu:  

- Dobrze dam ci soczewicę ale 
najpierw ty sprzedaj  mi z nią 
swoje pierworództwo. – Ezaw 
się zgodził i dostał posiłek. 

W 1 Mż 27,1-46 widzimy jak  
konflikt pomiędzy braćmi na-
rasta. Izaak bardzo się zesta-
rzał i chce pobłogosławić swo-
jego pierworodnego syna Eza-
wa. Rebeka widząc  co się dzie-
je wykorzystuje czas, kiedy 
Ezaw jest na polowaniu. Przy-
rządza potrawę dla Izaaka, 
ubiera Jakuba w płaszcz Eza-
wa, nakłada na jego ręce skórę 
z koźląt i wysyła po błogosła-
wieństwo przeznaczone dla 
pierworodnego. Izaak był już 
ślepy i nie zauważył oszustwa. 
Jakub otrzymał błogosławień-
stwo od ojca, lecz gdy  Ezaw  się 
o tym dowiedział znienawidził 
brata i postanowił go zabić. 
Rebeka, chcąc ratować syna 
wysyła go w  podróż do swoje-
go brata Labana. Dlaczego Re-
beka przebrała Jakuba i wysła-
ła go po błogosławieństwo?  
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Po pierwsze kochała go bar-
dziej niż Ezawa, a po drugie 
pamiętała słowa Boga, które 
powiedział, gdy była jeszcze w  
ciąży. Jednakże to co zrobiła, 
było kombinowaniem na wła-
sną rękę, a nie ufaniem Bogu, 
dlatego musiała ponieść tego 
konsekwencje – już nigdy nie 
zobaczy swojego ukochanego 
syna, a syn, który jej pozostał, 
zbuntował się przeciwko swo-
im rodzicom i pojął za żony  
córki Ismaela.   

Czy można było tej sytuacji  
zapobiec? Po pierwsze Rebeka 
mogła pójść do swojego męża  
i opowiedzieć mu o tym, co  
powiedział jej Bóg, a po drugie 
Jakub mógł powiedzieć  ojcu  
o tym jak jego brat wzgardził 
pierworództwem. Zapewne ta 
sytuacja nie była dla nich ła-
twa, ale należy ze sobą rozma-
wiać o ważnych rzeczach na-

wet jeżeli jest to bardzo trud-
ne. Skoro Bożym celem było to 
ażeby Jakub dostał błogosła-
wieństwo pierworodnego, to 
Rebeka powinna była ufać Bo-
gu, że On może tego dokonać. 

Czego możemy nauczyć się od 
Rebeki: 

Rebeka może być dla nas wzo-
rem uczynności i życzliwości, 
nie bała się podjąć wyzwania  
i wyruszyć w nieznane. 

Rozmawiaj ze swoimi bliskimi 
o wszystkich ważnych spra-
wach. Ufaj  Bogu czek ając na 
ich rozwiązanie. 

Nie faworyzuj jednego ze swo-
ich dzieci. 

Nie kombinuj przeciwko mężo-
wi, graj  z  nim w jednej  druży-
nie. 
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   Listy do  
Koryntian cz. 10    

Piszę to nie, aby was zawsty-

dzić, lecz aby was napomnieć, 

jako moje dzieci umiłowane. Bo 

choćbyście mieli dziesięć tysięcy 

nauczycieli w Chrystusie, to jed-

nak ojców macie niewielu; 

wszak ja was zrodziłem przez 

ewangelię w Chrystusie Jezusie.  

Proszę was tedy, bądźcie naśla-

dowcami moimi. Dlatego posła-

łem do was Tymoteusza, który 

jest moim umiłowanym i wier-

nym synem w Panu; ten wam 

przypomni postępowanie moje 

w Chrystusie, którego nauczam 

wszędzi e, w każdym zborze.   

A niektórzy wzbili się w pychę, 

myśląc, że nie przyjdę do was; 

ja jednak przyjdę do was wkrót-

ce, jeśli Pan zechce, i zapoznam 

się nie ze słowem pysznych, lecz 

z ich mocą. Albowiem Króle-

stwo Boże nie zasadza się na 

słowie, lecz na mocy. Czego 

chcecie? Czy mam przyjść do 

was z rózgą, czy też z miłością  

i w duchu łagodności? 

1 Kor 4,14-21 

Apostoł Paweł z niezwykłą ła-
godnością zwraca się teraz do 
Koryntian. Niezależnie od trud-
ności i napięć, jakie pojawiły 
się w Zborze Korynckim, Ko-
ryntianie w dalszym ciągu po-
zostają jego dziećmi w ewange-
lii, bo przecież właśnie on do-
prowadził ich do Chrystusa. 
Jak ojciec napomina swoje 
dzieci, tak i Paweł napomina 
teraz Koryntian: łagodnie, ale 
stanowczo. Miłość nie wyklu-
cza konsekwentnego postępo-
wania, wręcz przeciwnie: jeśli 
kogoś naprawdę się miłuje, to 
w duchu tej miłości należy 
udzielić pomocy w wyprowa-
dzaniu z sytuacji trudnej czy 
niewłaściwej. 

Apostoł apeluje do Koryntian, 
by stali się jego naśladowcami, 

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 
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by za jego przykładem zwrócili 
się do Chrystusa i byli posłusz-
ni Bożemu Słowu. To Chrystus 
jest najważniejszy – i tę praw-
dę ma Koryntianom przypo-
mnieć posłany do nich Tymo-
teusz, wierny współpracownik 
Apostoła, nazwany przez niego 
„umiłowanym synem w Panu”. 
To wezwanie powtórzy jeszcze 
Paweł w dalszej części listu, 
gdzie napisze: „Bądźcie naśla-
dowcami moimi, jak i ja jestem 
naśladowcą Chrystusa” (1 Kor 
11,1). Chodzi tu o Chrystusowy 
sposób myślenia, który mamy 
przez Ducha Świętego, o ten 
sposób myślenia, który – uży-
wając określeń z Listów – nie 
pozwala trzymać się zachłan-
nie przy swoim, lecz jest skłon-
ny wyrzec się samego siebie  
i przyjąć postać sługi, czy na-
wet niewolnika, aby służyć in-
nym i pomóc im odnaleźć dro-
gę do zbawienia.  

Obiecuje też Apostoł, że wkrót-
ce osobiście odwiedzi Koryn-
tian i spotka się z oponentami. 
Zaznacza tu jednak wyraźnie: 
„jeśli Pan zechce”. Paweł wy-
raźnie tu podkreśla, że nie sam 
podejmuje decyzje, ale jest 
zawsze sługą poddanym woli 
swego Pana. Pamiętamy też 
modlitwę Apostoła, zapisaną  
w Pierwszym Liście do Tesalo-

niczan: „A sam Bóg i Ojciec 
nasz, i Pan nasz Jezus Chrystus, 
niechaj utoruje naszą drogę do 
was!” (1 Tes 3,11). 

Odwiedziny w Koryncie będą 
okazją do poznania nowych 
nauczycieli, którymi zachwyca-
ją się Koryntianie. Apostoł 
chce doświadczyć, czy owi na-
uczyciele są jedynie zręcznymi 
mówcami, zwodzącymi słucha-
czy, czy też przekazują prawdy 
istotne dla zbawienia. Werner 
de Boor pisze: „Apostoł zdaje 
sobie sprawę z decydującej wa-
gi słowa, potrafi też ocenić sło-
wo jako samodzielną wielkość. 
Wie jednak, że są ‘puste słowa’ 
bez ‘mocy’ i bez Ducha Święte-
go, które nie mają żadnej war-
tości. Zna słowa zrodzone przez 
‘mądrość’, a prowadzące w błąd 
i pozbawiające ludzi ‘mocy Bo-
żej ku zbawieniu’. Myśląc więc  
o nowych nauczycielach ko-
rynckich, o ich systemach my-
ślowych i pustosłowiu, Paweł 
stwierdza: ‘Albowiem Króle-
stwo Boże zasadza się nie na 
słowie, lecz na mocy’. Tak zna-
czące zdania u Pawła nie są 
nigdy wynikiem badań dogma-
tycznych, lecz wynikają z sytu-
acji i konkretnej potrzeby. Wy-
rażają one jednak prawdy, któ-
re obowiązują we wszystkich 
czasach. Musimy i tu zwrócić 

Od Genesis do Apokalipsy  
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uwagę na pewną nierozłącz-
ność. Wszelkie ‘słowa’ bez 
‘mocy’ nie mają nic wspólnego  
z Królestwem Bożym. Tam 
gdzie Bóg panuje jako Król, nic 
nie może kończyć się na pustych 
słowach: tam się coś dzieje, tam 
działa moc Boża. Nie można 
przy tym jednak zapomnieć,  
że ‘moc’ sama w sobie też nie 
jest jeszcze najpewniejszym 
znakiem królewskiego panowa-
nia Boga. Właśnie dopiero  
w ‘słabości Bożej’ i w głupiej 
‘mowie o Krzyżu’ objawia się 
działanie Bożej mocy, prowa-
dzącej ku zbawieniu. Mocy nie 
wolno oddzielać od Słowa. Pa-
weł chce się przekonać, czy Ko-
ryntianie mowami swoimi tylko 
porywają słuchaczy, czy też ich 
słowa są zbawcze, czy prowa-
dzą do życia”.  

Problem koryncki znany jest 
nie tylko w Koryncie. Koryntia-
nie byli nadmiernie rozgadani  
i jednocześnie ulegali magii  
pięknych słów, zwracali uwagę 
na kunszt i postawę mówców. 
Czy to przypadkiem nie jest 
właśnie źródłem powodzenia 
dzisiejszych amerykańskich  
(i nie tylko) tzw. kaznodziejów 
telewizyjnych? Liczą się jednak 
nie głośno wypowiadane sło-
wa, ale konkretne czyny. Jezus 
nie powiedział: „Poznacie ich 

po słowach”, ale: „Po owocach 
ich poznacie ich”. Jeden uczy-
nek jest ważniejszy od tysiąca 
słów. Inną rzeczą jest dyskuto-
wanie na temat chrześcijań-
stwa i Chrystusa, a zupełnie 
inną – służenie Chrystusowi  
i działanie w Jego imieniu. 
Zgodnie z biblijnym wskaza-
niem, mamy być 
„wykonawcami Słowa”, a nie 
tylko słuchaczami czy głosicie-
lami. Naszą postawą mamy wy-
rażać nasze przywiązanie do 
Chrystusa i wierność Jego na-
uce. 

Ks. prof. Grzegorz Rafiński, wy-
bitny znawca i badacz teologii  
Apostoła Pawła, w swoim stu-
dium na temat Pierwszego Li-
stu do Koryntian stwierdza: 
„Podkreślić należy, że myśli za-
warte w pierwszych czterech 
rozdziałach Listu, adresowane 
przez Pawła do Koryntian, od-
noszą się do treści rdzennie 
chrześcijańskich. Tekst Pawła 
ujawnia kontakt z tradycją się-
gającą nauczania Jezusa, a spi-
saną później w Ewangeliach 
synoptycznych (por. Łk 10,21-
24; Mt 11,25-30). Idea 
‘mądrości’, do której przylgnęli 
Koryntianie, stanowiła wyzwa-
nie dla młodego chrześcijań-
stwa. W tej sytuacji Paweł się-
gnął do źródeł rdzennie chrze-

Od Genesis do Apokalipsy 



Informator Parafialny, Nr 12 (154) 2014   29 

 

ścijańskich (Jezus, apostołowie), 
aby w ich świetle dokonać sa-
mookreślenia chrześcijaństwa 
w ‘świecie’ – chrześcijaństwa 
podlegającego na pewno poku-
sie zasymilowania ówczesnej 
mądrości – i zinterpretował je 
w świetle własnych doświad-
czeń i własnej osobowości, jak 
również odwołując się do cha-
ryzmatycznej obecności Ducha 
Świętego w Kościele”.  

Po omówieniu sprawy napięć, 
podziałów i różnego rodzaju 
nieporozumień w Zborze Ko-
rynckim, Apostoł Paweł prze-

chodzi do bardzo praktycznych 
zagadnień i problemów, jakie 
dość nagle pojawiły się w tej  
społeczności. Omawia te spra-
wy w rozdziałach piątym i szó-
stym. W rozdziale piątym zaj-
muje się sprawa kazirodztwa  
i potrzebą wychowania roz-
wiązłych, natomiast w rozdzia-
le szóstym – potępia zwyczaj 
odwoływania się ludzi wierzą-
cych do sądów świeckich  
i zwraca uwagę na potrzebę 
czystości moralnej. 

Ale o tym powiemy sobie już  
w następnych odcinkach. 

Od Genesis do Apokalipsy  

K W A D R A N S  
BIBLIJNY  
to tytuł cotygodniowej audycji, przygotowywanej 
przez Parafię Ewangelicką w Gliwicach i nadawanej 
w każdą niedzielę na antenie Radia CCM ok. godz. 9.00, która jest 
powtarzana ok. godz.  13.00. Audycja poświęcona jest prezentowaniu 
i omawianiu poszczególnych ksiąg Pisma Świętego Starego i Nowego 
Testamentu. Zapraszamy też do słuchania naszej codziennej audycji 
radiowej Po Prostu od 21.00 do 21.30.  

Gliwice 93,4 FM; Bielsko-Biała 97,6 FM; Cieszyn 90,5 FM;  
Oświęcim 94,9 FM; Ustroń-Wisła 107,1 FM lub w Internecie 
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ZDARZYŁO SI Ę  
W LISTOPADZIE…. 
 
 
 W niedzielę 16 grudnia 
w sali parafialnej odbyło się 
spotkanie na temat naszych 
pasji z lat dzieciństwa i mło-
dości oraz tych, które prze-
trwały próbę czasu. Spotka-
nie poprowadzili nasi parafia-
nie Barbara i Jacek Dudkowie, 
którzy poza pracą zawodową, 
wychowywaniem dzieci i in-
nymi domowymi obowiązka-
mi uczestniczą w życiu po-
etyckim naszego miasta i nie 
tylko. Na spotkaniu przeczy-
tali kilka swoich wierszy i za-
prezentowali swoja działal-
ność poetycką. 
Wszyscy podzieliliśmy się 
swoimi doświadczeniami z lat 
młodości, opowiadając o swo-
ich pasjach i zamiłowaniach. 
Nasze hobby, pasje z dzieciń-
stwa warto kontynuować, po-
nieważ ubogacają naszą co-
dzienność, a poza tym mamy 
okazję zaszczepić w nasze 
dzieci coś pięknego i dobrego. 
 
 W ostatnią niedzielę li-
stopada, która była w tym ro-
ku pierwszą niedzielą Adwen-

tu 30 listopada przy kościele 
im. ks. M. Lutra odbył się już 
po raz czwarty Parafialny 
Kiermasz Adwentowy. Jak co 
roku pojawiły się stoiska z 
rękodziełem, adwentowymi 
wieńcami, świątecznymi 
ozdobami i kartkami. Wszyst-
ko to znalazło się na stoisku  
Koła Pań. Oprócz tego Panie 
upiekły ciasta, dzieci z rodzi-
cami przygotowały świątecz-
ne pierniczki. Oczywiście 
można było coś zjeść, napić 
się gorącej kawy i herbaty (z 
pieprzem) rozgrzać przy roz-
palonym koksowniku. 
Jak co roku również w koście-
le czekały na nas atrakcje – 
koncerty w wykonaniu muzy-
ków z Chorzowskiego Stowa-
rzyszenia Artystycznego 
Evviva l’arte, zespołu Violindi 
oraz zespołu Dzwonków ze 
skoczowskiej parafii ewange-
lickiej. 
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12 grudnia 2014r. (piątek), o godz.19.00 

w ewangelickim kościele Zbawiciela w Gliwicach,  
odbędzie się Koncert Świąteczny  

A na ziemi pokój...  

Wystąpi Mieczysław Szcześniak (vocal)  
z towarzyszeniem Pawła Bzima Zareckiego (piano).  

Podczas koncertu, chcemy modlitewnie wspomnieć prześlado-

wanych chrześcijan na świecie i uczcić radośnie Święta Bożego 
Narodzenia - pamiątkę narodzin naszego Zbawiciela - Jezusa 
Chrystusa.   

 

HONOROWY PATRONAT Prezydent Miasta Gliwice - Zygmunt Frankiewicz 
Projekt  dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice 

Ogłoszenie 
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Ogłoszenie 
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Drodzy Siostry i Bracia, 
  

Diakonia Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego wraz z  Caritas Polska 
Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawos ławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS  
i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po raz piętnasty 
organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom.    

Tegoroczne Wigilijne Dz ieło Pomocy Dzieciom odbywa się pod hasłem 
"Dziecko sercem rodz iny". Poprzez to hasło chcemy zwrócić szczególną uwagę 
na świat przeżyć i potrzeb dziecka, zwłaszcza potrzeb związanych z poczuciem 
bezpieczeństwa w rodzinie lub innym środowisku, w którym żyje dziecko.  

Podczas akcji, która rozpocznie  się 1 grudnia, w 1. Niedzielę  Adwentu, 

rozprowadzane będą świece wigilijne. Nabywając świece wigilijną wspieramy 
projekty Diakonii na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjal-
nej. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na całoroczne dożywia-
nie dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczy-
nek. Diakonia Polska rozprowadza w tym roku ponad 10 tysięcy świec.  

Tak jak prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przy-

szła na świat w Jezusie Chrystusie, tak i my jesteśmy wezwani do tego, by dzie-

lić się tym światłem i stawać się nim dla innych. Zapalona w dzień Bożego Na-

rodzenia świeca wigilijna to znak naszej solidarności z tymi najmniejszymi, któ-

rzy nie mogą upominać s ię o swoje prawa. 

  
Dziękujemy za każdy dar. 

Akcja trwa od 1. Niedzieli Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia.  

Świece są do nabycia w każdej parafii ewangelickiej  na terenie całego kraju. 
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Na terenie naszej parafii po-
wstał Ośrodek Pomocy Oso-
bom Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem. Projekt jest fi-
nansowany  z funduszu Mini-
sterstwa Sprawiedliwości,  
a realizowany przez Centrum 
Misji i Ewangelizacji. Koordy-
natorem projektu jest Magda-
lena Fornal. 

Osoby pokrzywdzone otrzyma-

ją wsparcie informacyjne, psy-

chologiczne oraz prawne, 

udzielane poprzez spotkania 

bezpośrednie z profesjonali-

stami – osobą pierwszego 

kontaktu, psychologiem,  
prawnikiem. Możliwe jest tak-

że udzielenie pomocy przez te-

lefon oraz pocztę e-mail.  

 

Ośrodek Pomocy  

Osobom Pokrzywdzonym 

Siedziba główna Ośrodka: 

adres: ul. Jagiellońska 19a 
telefon w godz. 8.00–18.00: 518 135 318 
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl 

Dyżury specjalistów w Gliwicach: 

Osoba pierwszego kontaktu  :  pn.-pt. (8.00–16.00)   
Psycholog: pn.-śr. (14.00–18.00)   
Prawnik: czw.-pt. (16.00–20.00)  

Filie Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem:  
Cieszyn (ul. Wyższa Brama 29), Katowice (ul. Dudy Gracza 6),  
Bytom (ul. Orzegowska 20 a), Chorzów (ul. Chrobrego 17).   

Szczegółowe informacje pod adresem e-mail:  
pokrzywdzeni@cme.org.pl 

Koordynator projektu: Magdalena Fornal  
Kontakt e-mail: magdalena.fornal@cme.org.pl 

więcej  informacji znajdziesz na  stronach internetowych CME  
i w naszej Parafii 
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PROPOZYCJE NA GRUDZIEŃ 

  Zapraszamy na... 

30.11 niedziela ,   

10.00-15.00  

Kościół Lutra  

IV Adwentowy Kiermasz Para-

fialny 

14.12  niedziela;  

po nabożeństwie 

sala parafialna 

Adwentowe Spotkanie Seniorów 

16.12 wtorek ; 11:30 

sala parafialna 
Adwentowe Spotkanie Koła Pań 

19.12 piątek , 18:00 

sala parafialna 

Adwentówka młodzieży szkół 

ponadpodstawowych 

20.12 sobota , 16:00 

sala parafialna 
Adwentówka chóru „Cantate” 

21.12 niedziela , 16:00 

sala parafialna 

Spotkanie rodzinne połączone  

z Gwiazdką dla dzieci 

27.12 sobota , 16:00 

sala parafialna 

Spotkanie świąteczne Rady Para-

fialnej i współpracowników pa-

rafialnych 



Informator Parafialny, Nr 12 (154) 2014   39 

 

Stałe spotkania w Chorzowie 

> Spotkanie biblijne - II i IV poniedziałek miesiąca, 18:00  

> Spotkanie Koła Pań - wtorek, godz. 11.30 

> próba Chóru Cantate - środa, godz. 18.00 

> Spotkanie modlitewne - środa, godz. 20.00 

> Spotkanie młodzieżowe -  piątek, godz. 18.00 

> Sprzątanie kościoła - piątek, od godziny 8.30 

> Szkółki Niedzielne dla dzieci - niedziela, godz. 10.00 

> Herbatka parafialna - raz w miesiącu według ogłoszeń 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMUNII ŚWIĘTEJ 

Wszystkie osoby, które z przy-

czyn zdrowotnych lub jakich-

kolwiek innych nie mogą być 

na nabożeństwach i przystą-

pić do Sakramentu Komunii, 

proszę o kontakt. Zachęcam 

do skorzystania z możliwości 

Komunii domowej — przystą-

pienia do Sakramentu Ołtarza 

w domu.  
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PLAN NABOŻEŃSTW 

3.12.2014 – 1. tygodniowe nabożeństwo adwentowe 

Sala parafialna, ul . Dąbrowskiego 22 – godz. 17.00 

7.12.2014 – 2. niedziela Adwentu 

Kościół im. ks. M. Lutra  godz. 10.00 

11.12.2014 (czwartek wyjątkowo) – 2. tygodniowe nabożeństwo 

adwentowe 

Sala parafialna, ul . Dąbrowskiego 22 – godz. 17.30 

14.12.2014 – 3. niedziela Adwentu 

Kościół im. ks. M. Lutra  godz. 10.00 

17.12.2014 - 3. tygodniowe nabożeństwo adwentowe 

Sala parafialna, ul . Dąbrowskiego 22 – godz. 17.00 

21.12.2014 – 4. niedziela Adwentu 

Kościół im. ks. M. Lutra  godz. 10.00 

24.12.2014 – Wigilia Narodzenia Pańskiego 

Kościół im. ks. M. Lutra  godz. 16.00  

25.12.2014 – 1. Święto Narodzenia Pańskiego 

Kościół im. ks. M. Lutra  godz. 10.00 

26.12.2014 – 2. Święto Narodzenia Pańskiego 

Kościół im. ks. M. Lutra  godz. 10.00 

28.12.2014 – 1. niedziela po Narodzeniu Pańskim 

Kościół im. ks. M. Lutra  godz. 10.00 

31.12.2013 – Zakończenie Roku 

Kościół im. ks. M. Lutra  godz. 17.00 

1.01.2014 – Nowy Rok 

Kościół im. ks. M. Lutra  godz. 17.00 


