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 Słowo od Duszpasterza  

Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Jeśli Bóg z nami, któż prze-
ciwko nam? 
    Rz 8,31 
 
Może wydać się to trochę 
dziwne, ale rozpocznę od my-
śli, które poprowadzą nas do 
świąt Bożego Narodzenia. 
Przywołany tekst miesiąca 
marca niesie ze sobą ewange-
liczny obraz anioła, który za-
powiada Marii, że urodzi sy-
na. W Ewangelii Mateusza 
przytoczone jest również Iza-
jaszowe proroctwo, które mó-
wi o imieniu narodzonego. 
Tym imieniem jest Immanuel 
co znaczy Bóg  z nami. 
To spostrzeżenie pozwoli 
zrozumieć i doświadczyć, że 
Bóg pomaga i ratuje. Psalmi-
sta doskonale o tym wiedział  
pisząc: "Pan jest ze mną, nie 

lękam się, cóż może uczynić 
mi człowiek? Pan jest ze mną 
jako pomocnik mój" (Ps 118,6
-7). Nie chodzi tutaj jedynie o 
Bożą opatrzność i pomoc  
w kryzysowych sytuacjach 
życia; nie chodzi również je-
dynie o ochronę przed ludźmi 
czyhającymi na nasze życie , 
zdrowie, pomyślność. 
Kiedy wiemy, wierzymy i czu-
jemy, że Bóg jest z nami, nie 
może to być powodem do lek-
ceważenia drugiego człowie-
ka ani nie może rodzić chęci 
panowania nad nim czy za-
władnięcia jego wolnością. A 
pokusa może się zrodzić, bo 
jeśli Bóg z nami to kto prze-
ciwko nam… 
Trzeba zrobić krok dalej i po-
patrzeć na moje naśladowa-
nie Jezusa. 
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 Słowo od Duszpasterza 

Codziennie, w każdej chwili 
Bóg jest z nami. A kto prze-
ciwko nam? Nie drugi czło-
wiek, ale przede wszystkim 
wszystko to co nie pozwala 
albo nie chce, abyśmy szli za 
Jezusem. Wszystko, co nas 
kusi, a jak pisze ks. M. Luter 
są to nasze ciało, świat i dia-
beł. Dlatego każdy z nas po-
trzebuje postu, które jest 
otwarciem się na Bożą wolę i 
jej wypełnianiem; jest patrze-
niem w głąb siebie, odrzuce-
niem egoizmu i wszystkiego 
tego, co sprawia i pragnie, 
abym nie był z moim Bo-
giem. Dlatego post jest nam 
potrzebny jako czas, kiedy 
wyhamowujemy pęd swojej 
codzienności, patrząc na Boga 
i na siebie i podejmując decy-
zję o nakierowaniu swojego 
życia i postępowania na tory 

wiary i Bożej miłości. 
I tak dotarliśmy przez post do 
pasji i śmierci naszego Zbawi-
ciela. Apostoł Paweł kontynu-
uje swoją myśl: "Jeśli Bóg z 
nami, któż przeciwko nam? 
On, ktory nawet własnego 
Syna nie oszczędził, ale go za 
nas wszystkich wydał, jakże-
by nie miał z nim darować 
nam wszystkiego?" (Rz 8,31-
32). Bóg, który jest z nami i 
chce być z nami, podarował 
nam wszystko – swoją obec-
ność, miłość, swojego Syna. 
Weźmy to wszystko. Wtedy 
nic nie bedzie miało nad nami 
władzy – ani porządliwości-
własnego ciała, ani świat i je-
go blichtr, ani kusiciel. 
 

Z modlitwą 
ks. B. Cichy 

Bądź na bieżąco 

www.chorzow.luteranie.pl 
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 Humor z  befką 

☺ Humor z Befką 

Na drzwiach plebanii  miejscowej parafii pojawiło się ogłoszenie. 

„Sprzedam gitarę. Proboszcz.” Na drugi dzień Proboszcz znalazł 

kartkę z napisem: „Dzięki Bogu. Wik ariusz.” 

 

☺ ☺ ☺ 
 

Pewien ksiądz wyjątkowo udał się w podróż pociągiem. Postano-

wił pójść do wagonu restauracyjnego aby coś zjeść. Kiedy zakoń-

czył konsumpcję nie mógł znaleźć swojego przedziału. Udał się 

więc do kierownika pociągu z prośbą o  pomoc. Kierownik chcąc 

mu pomóc zapytał, czy pamięta numer swojego przedziału. 

„Niestety nie, ale pamiętam, że z okna był widok na kamieniołom.” 

 

☺ ☺ ☺ 
 

List dziecka. 

Drogi Boże! Już tak długo czekam na wiosnę, ale do tej  pory nie 

przyszła. Proszę nie zapomnij  o niej . Sylwia 

 

☺ ☺ ☺ 
 

Wartownik w więzieniu dzieli się ze swoim kolegą z pracy nastę-

pującą informacją: „Tej  nocy więzień z celi  312 uciekł.” „Dzięki 

Bogu! To ciągłe piłowanie działało  mi strasznie na nerwy.” 

 

☺ ☺ ☺ 
 

Kościelny z proboszczem przechwalają się swoimi psami. Ksiądz 
proboszcz mówi: „Mój Nero jest  bardzo inteligentny. Codziennie 
rano kupuje mi gazetę.” „Wiem, wiem – odpowiada kościelny – 
mój Max mi opowiadał.” 

Zebrał i opracował: xwf 



 6  Informator parafialny, Nr 03 (157) 2015 

 Piórem... 

Pió
rem

... 
Irena Kanicka (irenkan)

 

MIECZ 

nie wiedziałam 
po prostu nie wiedziałam  
że twoje słowo jest jak miecz 
walczysz z moim wrogiem 
a ja staję po jego stronie 
dlatego ranisz także mnie 
ranisz mnie swoim słowem 
 
dokąd zmierzam skoro grzech 
niszczy drogocenną więź 
 
prawda Twoja wyzwala mnie 
kawałek po kawałku wyrywasz  
moją duszę z piekła 
 
nie wiedziałam  
jeszcze wczoraj nie wiedziałam 
że Twoje Słowo to miecz 
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 Piórem 

Pió
rem

... 

Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Panem wszystkiego 
Spraw dobrych, jak i  tych trudnych 
Dziękuję za świadomość  tego, że Ty nad wszystkim panujesz 
Że jesteś w stanie dać nadzieję 
Wtedy, gdy z racjonalnego punktu widzenia 
Nie może jej już być  
I nie ma prawa ona istnieć 
 

Dziękuję za to, że Ty przemieniasz smutek w radość 
Łzy bezsilności w łzy wzruszenia  
Dziękuję, że dzięki Tobie mogę mieć świadomość 
Że Ty jesteś większy ponad ludzkie rozumienie 
I że masz swą pieczę nad swoimi dziećmi 
Dzięki Tobie mogę bez obaw  powiedzieć, że czegoś nie wiem 
Że nie umiem czegoś wytłumaczyć… 
Ale nie mam wcale potrzeby wszechwiedzy i wszechmocy 
I  nie czuję się w tym wszystkim bezradna 
Bo mogę mówić, że jesteś Ty, Ojcze 
Który działasz, który kochasz 
Który daje swoim dzieciom tylko dobre rzeczy 
I który nigdy nie przedłoży przed  nas sprawy trudniejszej  
Niż ta, którą jesteśmy w stanie przyjąć, znieść, zaakceptować… 
 

Dziękuję, za to wszechogarniające uczucie 
Że nigdy nie zostawisz mnie samej 
Gdy ja nie wiem, co powiedzieć 
I że mogę mówić o Tobie i do Ciebie 
A przez to innym nieść pełną pokoju nadzieję 
 

Dziękuję, że gdy ktoś w łzach mówi: pomóż! 
Mogę przyjść do Ciebie i w modlitwie 
Powierzyć kompletnie wszystko 
Dziękuję, bo bez Ciebie straciłabym sens 
Bo bez Ciebie żyłabym jak bez Światła 
Bo bez Ciebie nic nie byłoby takie, jak jest  
Bo bez Ciebie nie byłoby nadziei wbrew nadziei 
 

Dziękuję!  

Justyna M
inkina
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 Kącik dla dzieci 

Od rana w Dolinie Charis było 
słychać przeraźliwe kichanie. 
To była Niezapominajka. 
Strasznie się przeziębiła. Tak  
kichała, że aż cały  jej  kwiat 
huśtał się na boki jak podczas  
wielkiej wichury.  

 – Aaaa psik…, aaaa psik…, aaaa 
psik…, jak ja bym chciała być 
już zdrowa, to  kichanie mnie 
wykończy. – Powiedziała Nie-
zapominajka do Pierwiosnka, 
który właśnie jej  przyniósł go-
rące ziółka. 

– Napij  się i  odpocznij. Twoi 
przyjaciele narysowali dla cie-
bie obrazki przedstawiające 
różne przedmioty i miejsca  
z naszej   doliny. Twoim zada-
niem jest odgadnąć co dany 
rysunek przedstawia. 

Niezapominajka zaczęła prze-
glądać  obrazki i tak  ją to wcią-
gnęło, że na chwilę zapomniała 

o przeziębieniu. Miała przy tym 
niezłą zabawę, gdyż nie każdy 
mieszkaniec doliny był obda-
rzony wysokim talentem ma-
larskim.  

– Zobacz Pierwiosnku, to chyba 
jest pani Sowa, a to  Sas anka,  
a to nasze jezioro…, podziękuj  
wszystkim ode mnie, zrobili mi 
naprawdę bardzo miły prezent. 

Niezapominajka oparła swoją 
główkę na żółtej  poduszce  
i zasnęła. Kiedy się obudziła 
zobaczyła siedzącą obok siebie 
Różyczkę, która zmieniała jej  
okłady na czole.  

– Odpoczywaj Niezapominajko, 
masz wysoką gorączkę. Pani 
Sowa przygotowuje właśnie 
dla ciebie lekarstwo z leśnego 
miodu, a ja przyniosłam twoją 
ulubioną książkę, jak chcesz, to  
ci chętnie poczytam. – Różycz-
ka zaczęła czytać, a Niezapomi-

Opowiadania 
z Doliny Charis 

 

Cz. 30: Niezapominajka 

Ewa Olencka 
teolog 
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 Kącik dla dzieci 

najka wsłuchiwała się w jej  mi-
ły i ciepły głos. Niedługo po 
tym pojawiła się pani Sowa, 
która dała Niezapominajce roz-
grzewające lekarstwo. 

– Bardzo boli mnie głowa – po-
wiedziała Niezapominajka. 

- Tak to niestety jest, kiedy jest 
się chorym – odpowiedziała 
pani Sowa. – Choroba nigdy nie 
jest niczym przyjemnym, ale jej  
doświadczenie pomaga nam 
zrozumieć innych, którzy są  
w podobnej sytuacji. 

– No tak, to prawda, teraz już 
wiem co czuła pani Niedźwie-

dzica, albo Sara, kiedy była 
chora i jak ważne jest, ażeby  
o takich osobach pamiętać. 

Następnego dnia Niezapomi-
najka dalej była chora, ale czu-
ła się już trochę lepiej. Wysoka 
gorączka minęła, ale nadal  mia-
ła paskudny katar. Przyjaciele 
dbali o  to, ażeby  Niezapominaj-
ka nie czuła się samotna i żeby 
niczego jej nie brakowało. 
Dzięki temu szybko wracała do 
zdrowia i nabierała sił. 

A wy bracia nie ustawajcie 

czynić dobrze.  2 Tes 3,13 
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 Rozważanie  

Skóra za skórę! Wszystko, co 
posiada człowiek, odda za 

swoje życie. Hi 2,4 

Kim była osoba Hioba? Z pewno-
ścią można o nim powiedzieć, że 
był człowiekiem pobożnym. Fakt 
ten stwierdza Bóg. Hiob jest czło-
wiekiem bogobojnym. U podstaw 
jego bogobojności stoi Bóg. Hiob 
jest osobą, która stawia Boga na 
pierwszym miejscu. Nie traktuje 
Go jako równego sobie. Wszech-
mogący nie jest tym, który z czło-
wiekiem źle postępuje. Bojaźń 
Boża nie polega na strachu, co 
raczej na uczciwym przyzna-
niem, że Bóg pod każdym wzglę-
dem przewyższa człowieka. Hiob 
nigdy nie lekceważył Boga. Hiob 
jest wytrwały w swoich osobi-
stych postanowieniach. Trzyma 
się z dala od zła. Hiob jest szczę-
śliwy, ma on swoją rodzinę, sied-
miu synów i trzy córki. Hiob ko-
cha ich wszystkich bardzo moc-
no, na co wskazuje codzienne 

składanie ofiar każdego ranka, za 
swoje dzieci. Hiob dbał i walczył 
o to by jego dzieci nie uchybiły 
myślą, czynem Bogu.  

Hiob mimo tego, że jest szczęśli-
wym i zamożnym człowiekiem, 
nie oddala się od Boga. Nie od-
rzuca go z powodu swojej wie-
dzy, mądrości czy bogactwa. Nikt 
nie przypuszczał, że na Hioba  
i jego rodzinę spadnie grad nie-
oczekiwanych doświadczeń.  

W niebie rozgrywa się  scena,  
w której to Synowie Boży mają 
zdać relację z tego co się dzieje 
na ziemi. Jednym z uczestników 
zebrania jest szatan, który wyko-
rzystuje swoje umiejętności 
słowne i mówi o Hiobie w spo-
sób bardzo podstępny. Czy Hiob 
ci Boże służy za darmo? Szatan 
sugeruje, że pobożność Hioba nie 
jest bezinteresowna. Hiob jest 
bezpieczny ponieważ to Ty nad 
nim rozpostarłeś swoją opiekę.  

Hiob 
Cz.2 

Sebastian Olencki 
Wikariusz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 
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Szatan twierdzi, że miłość czło-
wieka do Boga nie jest bezinte-
resowna, a Bóg żyje w iluzji. Wy-
ciągnij ku niemu rękę, a zacznie 
Tobie złorzeczyć. Szatan twier-
dzi, że dopiero wtedy, gdy Hioba 
nie będzie chroniła boska opie-
ka, okaże się, że jest nieprawdzi-
wy i robi to dla własnego intere-
su.  

Szatan dostaje pozwolenie na to 
by wystawić na próbę Hioba, 
tylko ma zachować jego życie. 
Kiedy Hiob jak co dzień wstaje 
by złożyć ofiary, kiedy zaczyna 
się spokojnie dzień, kiedy woły 
orają, a oślice się pasą, przycho-
dzą obce ludy i zabierają doby-
tek Hiobowy. Kiedy słyszy on 
wieść po wieści co się dzieje  
z jego inwentarzem, nadchodzi 
najbardziej bolesna wieść. Hiob 
dowiaduje się, że jego dzieci zgi-
nęły. Czwarty wysłannik wyry-
wa Hioba całkowicie z letargu. 
Hiob rozrywa na znak żałoby 
szaty i godzi się przed Panem 
Bogiem na to co się stało.  

Ale czy Hiob mimo wszystko jest 
ten sam? Utracił to co najcen-
niejsze, swoje dzieci. Czuje wiel-
ki ból, który czują rodzice cho-
wający, nie w tej kolejności co 
trzeba, swoje pociechy. Ból ojca, 
przemożny ból matki, która nie 
godzi się na śmierć dziecka do 
końca życia. Szaleństwo ojca że 
nie zobaczy już tego, tej, którą 

wychowywał, uczył i kochał. Ten 
ból mogą zrozumieć tylko rodzi-
ce, którzy chowali na cmentar-
nej ziemi tych, którzy nadawali 
sens ich życiu. Byli ich motorem 
do działania. Jak wielu ludzi po 
stracie swoich bliskich dzieci nie 
jest rozumianych przez społe-
czeństwo? Podnieś się, zacznij 
nowe życie, nie czas na żałobę.  

Hiob mimo wszystko nie wypo-
wiedział niestosownego słowa 
przeciw Bogu. Padł na ziemie  
i w milczeniu oddał pokłon Bo-
gu, wiedząc o tym, że ci którzy 
odeszli są w Jego ręku.  

Nie mija wiele czasu i ponownie 
gromadzą się Słudzy Boży, by 
zdać sprawę Bogu. A wśród nich 
i szatan, który nie przejmuje się 
wcale tym, że Hiobowi stała się 
jakakolwiek krzywda, czy nie 
interesuje go, że nie miał racji. 
Drąży dalej temat mimo tego, że 
Bóg czyni  mu wyrzuty.  

Skóra za skórę, mówi szatan do 
Boga. Wszystko co człowiek po-
siada odda za życie swoje.  

Dotknij go ręką a będzie ci zło-
rzeczył. Szatan dotyka Hioba 
trądem. Wtedy on bierze skoru-
pę i siedzi w popiele. Druga pró-
ba, która przychodzi po tak cięż-
kich doświadczeniach, wystawia 
Hiobową wiarę. Amen. 
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 Od Genesis do Apokalipsy 

   Listy do  
Koryntian cz. 13    

Ks. Andrzej Komraus 

„Czy śmie ktoś z was, mając 

sprawę z drugim, proceso-

wać się przed niesprawiedli-

wymi, zamiast przed święty-

mi? Czy nie wiecie, że  święci 

świat sądzić będą? A jeśli wy 

świat sądzić będziecie, to 

czyż jesteście niegodni osą-

dzać sprawy pomniejsze? Czy 

nie wiecie, że aniołów sądzić 

będziemy? Cóż dopiero zwy-

kłe sprawy życiowe? Jeśli 

macie do osądzenia zwykłe 

sprawy życiowe, to czemu 

powołujecie na sędziów tych, 

którzy w zborze się  nie liczą? 

Mówię to, aby was zawsty-

dzić. Czyż nie ma między wa-

mi ani jednego mądrego, któ-

ry może być rozjemcą mię-

dzy braćmi swymi? Tymcza-

sem procesuje się brat z bra-

tem i to przed niewiernymi! 

W ogóle już to przynosi wam 

ujmę, że się z sobą procesuje-

cie. Czemu raczej krzywdy 

nie cierpicie? Czemu raczej 

szkody nie ponosicie? Tym-

czasem wy sami krzywdzicie 

i szkodę wyrządzacie, i to 

braciom. Albo czy nie wiecie, 

że niesprawiedliwi Króle-

stwa Bożego nie  odziedziczą? 

Nie łudźcie się! Ani wszetecz-

nicy, ani bałwochwalcy, ani 

cudzołożnicy, ani rozpustni-

cy, ani mężołożnicy, ani zło-

dzieje, ani chciwcy, ani pija-

cy, ani oszczercy, ani zdzier-

cy Królestwa Bożego nie 

odziedziczą. A takimi niektó-

rzy z was byli;  aleście obmy-

ci, uświęceni i usprawiedli-

wieni w imieniu Pana Jezusa 

Chrystusa i w Duchu Boga 

naszego.”  

1 Kor 6, 1-11 

W szóstym rozdziale Pierwsze-
go Listu do Koryntian zajmuje 
się Apostoł Paweł nieobojętną 
sprawą osądzania zła we-
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wnątrz zboru. W rozdziale pią-
tym wyrzucał Koryntianom, że 
nie umieją osądzić jawno-
grzesznika i  wskazywał, że 
winni to uczynić, że jest to ich 
obowiązkiem. Teraz natomiast 
odkrywa wielką wadę Koryn-
tian, jaką jest gorliwość w są-
dzeniu się przed s ądami po-
gańskimi, z  pominięciem auto-
rytetów zborowych. Należy 
pamiętać, że Żydzi nie udawali  
się do sądów pogańskich, ale 
sprawy sporne rozstrzygali  
u starszych wspólnoty; w zasa-
dzie nie wynosili swych spraw 
poza własną społeczność reli-
gijną. Tę tradycję przejęły  rów-
nież pierwsze zbory chrześci-
jańskie. Koryntianie natomiast 
mocno tkwili w obyczajowości 
greckiej i nie umieli  się wyzwo-
lić ze wszystkim ze swych po-
gańsk ich pr zyzw yczajeń  
i upodobań. Prof. William Barc-
lay, wielokrotnie już przeze 
mnie przywoływany komenta-
tor Pisma Świętego Nowego 
Testamentu, tak o tym pisze:  

„Żydzi zasadniczo nie podawali 
siebie do sądu, swoje sprawy 
załatwiali poprzez starszych 
miasta lub synagogi; według 
nich sprawiedliwości należało 
szukać w kręgu rodziny, a nie  
w literze prawa. Właściwie pra-

wo żydowskie zabraniało Żydo-
wi przedkładać swoją sprawę  
w nieżydowskim sądzie; takie 
postępowanie uważano za bluź-
nierstwo wobec prawa Bożego. 
Inaczej postępowali Grecy, któ-
rzy z natury lubili się proceso-
wać. Przysłuchiwanie się roz-
prawom sądowym było ich 
główną rozrywką. Odwoływanie 
się do prawa to nieodłączna 
część greckiego życia. Znane są  
nam zasady prawa ateńskiego, 
które odgrywało bardzo ważną 
rolę w życiu Ateńczyków; sytu-
acja w Koryncie niewiele różni-
ła się od tej  w Atenach. W celu 
zażegnania jakiegoś nieporozu-
mienia Ateńczycy powoływali 
prywatnych rozjemców, arbi-
trów. Następnie za  zgodą oby-
dwóch stron powoływano trze-
ciego, bezstronnego arbitra. 
Gdy na tej płaszczyźnie nie do-
chodziło do zgody, odwoływano 
się do sądu Czterdziestu. Sąd 
ten przedkładał sprawę publicz-
nemu rozjemcy, którym byli 
wszyscy obywatele ateńscy  
w sześćdziesiątym roku życia. 
(…) Jeśli i wtedy nie osiągnięto 
zgody, sprawa była przekazy-
wana do sądu przysięgłych, 
składającego się ze stu  jeden 
obywateli (…) lub ze czterystu 
jeden obywateli. (…) Obywatele 

Od Genesis do Apokalipsy  
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powołani do zasiadania na ła-
wie przysięgłych zbierali się 
k a ż d e g o  r a n a  
i przez losowanie byli przydzie-
lani do poszczególnych spraw”.  

Ks. Grzegorz Rafiński w ob-
szernym wprowadzeniu w te-
matykę Pierwszego Listu do 
Koryntian zwraca uwagę, że 
dla Apostoła Pawła Kościół nie 
należy do tego świata, nato-
miast władza polityczna jak 
najbardziej łączy się z tym 
światem. Stąd też reguły postę-
powania obowiązujące w  Ko-
ściele, choćby prawo miłości, 
są możliwe do realizacji  bez 
pośrednictwa struktur poli-
tycznych. Apostoł nie wyraża 
jakiegokolwiek zamiaru chry-
stianizacji struktur politycz-
nych, dlatego że prawdziwym 
celem ewangelizacji  jest  budo-
wanie Kościoła, który nie nale-
ży do tego świata. Stąd też Ko-
ściół nie wymaga od władzy 
politycznej jakichkolwiek gwa-
rancji prawnych, ponieważ  
w istocie chrześcijaństwo  
i struktury polityczne są wza-
jemnie nieprzekładalne. Idąc  
dalej, dla Pawła nie ma sensu 
udowadnianie własnych praw 
w tym świecie, ponieważ ten 
świat już – w perspektywie 
eschatologicznej - dobiega koń-

ca, a jednocześnie, jak  już to 
powiedzieliśmy przed chwilą, 
zasady Ewangelii są możliwe 
do spełniania bez pośrednic-
twa struktur tego świata. Mię-
dzy innymi właśnie dlatego 
Apostoł żąda, by wierzący nie 
odwoływali się do sądów po-
gańskich w  celu rozwiązywa-
nia sporów między braćmi  
w wierze. Nie należy szukać  
sprawiedliwości u niesprawie-
dliwych, czyli u pogan, zamiast 
u świętych, czyli członków spo-
łeczności Zboru. 

Paweł przypomina tzw. zasady 
wyższej sprawiedliwości, opar-
te na Ewangelii:  „Czemu raczej 
krzywdy nie cierpicie? Czemu 
raczej szkody nie ponosicie?”. 
Jeżeli jednak powstaje jakikol-
wiek spór, to należy zwrócić 
się o rozstrzygnięcie do 
„świętych”, a więc  do tych, któ-
rzy są członkami Zboru. Uza-
sadnieniem jest tu odwołanie 
się do mającego nadejść escha-
tologicznego sądu, w  którym 
uczestniczyć będą „święci”  
– wierzący. 

Ks. Grzegorz Rafiński stwier-
dza: „Teksty te zawierają napię-
cie między pojęciem sprawiedli-
wości wyższej, opartej na Ewan-
gelii, a sprawiedliwości niższej 
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egzekwowanej przez trybunały 
p o g a ń s k i e .  P o g a n i e 
(niewierzący) są tu widziani 
jako „niesprawiedliwi” i  dlatego 
niezdolni do sądzenia członków 
Kościoła. W Kościele, który jest 
antycypacją  rzeczywisto ści 
eschatologicznej, istnieje bo-
wiem wyższe poznanie sprawie-
dliwości niż w trybunałach po-
gańskich. Według Pawła spra-
wiedliwość ewangeliczna jest 
nieprzekładalna na kategorie 
prawa cywilnego ani też nie 
widzi on możliwości chrystiani-
zacji rzeczywistości ‘tego świa-
ta’. Swój obraz ‘tego świata’ 
kojarzy Paweł z  listą grzechów 
(6,9-10), po której dodaje:  
„A takimi byli niektórzy z was. 
Lecz zostaliście obmyci, uświę-
ceni i usprawiedliwieni w imię 
Pana naszego Jezusa Chrystusa 
i przez Ducha Boga nasze-
go” (6,11). Jeśli  chrześcijanie 
odpłacają złem za zło i  popeł-
niają niesprawiedliwość, to nie 
odziedziczą Królestwa Bożego”. 

W omawianym dziś przez nas 
fragmencie szóstego rozdziału 
Pierwszego Listu do Koryntian 
znajdujemy więc bardzo cieka-
we zestawienie dwóch obra-
zów Koryntian, a więc  – po-
wiedzmy sobie – dwóch obra-
zów chrześcijan. Pierwszy – 

przyziemny: Koryntianie szu-
kają sprawiedliwości u nie-
sprawiedliwych. Drugi – teolo-
giczny: Koryntianie zostali 
„obmyci, uświęceni i usprawie-
dliwieni w imieniu Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa i w Duchu 
Boga naszego” (6,11). Obmycie 
jest aluzją do chrztu, uświęce-
nie oznacza oddzielenie od 
świata dla Boga, usprawiedli-
wienie wskazuje na przezna-
czenie do eschatologicznego 
zbawienia. 

Ci, którzy weszli na drogę 
Chrystusową, którzy przyznają 
się do Ewangelii, nie mogą po-
stępować wbrew zasadom, 
jakie zostały im przekazane,  
a które wyraźnie określone 
zostały na kartach Pisma Świę-
tego. Są to zasady niezmienne  
i niewzruszone, ponieważ stoi 
za nimi sam Bóg Wszechmogą-
cy. Nie można ich zmieniać czy 
modyfikować, nie wolno ich 
podporządkowywać modzie 
tego świata. Istnieją bowiem 
dwie rzeczywistości: krzykliwa 
rzeczywistość tego świata, któ-
ry skazany jest na zagładę 
wraz ze swym władcą, i  rze-
czywistość prawdziwego Ko-
ścioła Pana Jezusa Chrystusa w 
wymiarze przekraczającym 
ludzkie podziały czy granice, 
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Nierządnica  
Rachab 

Izraelici  przez 40 lat wędro-
wali po pustyni. Pod koniec ich 
wędrówki umarł Mojżesz. 
Izraelici otrzymali od Boga 
nowego przywódcę – Jozuego. 
Przed wejściem do Ziemi Obie-
canej, Jozue wysłał do Jerycha 
dwóch zwiadowców. W Joz 2,1 
czytamy, że owi mężowie we-
szli do domu nierządnicy Ra-
chab i  tam ułożyli się do snu. 
Kim była Rachab?  

Po pierwsze była prostytutką. 
Większość osób jakie znam, nie 
darzą sympatią takich kobiet. 
Bardzo często je oceniamy  
i osądzamy. A jednak Bóg miał 
dla Rachab swój plan łaski  
i wybawienia. Myśląc o Rachab 
zastanawiam się, co może skło-
nić kobietę do takiego zawodu? 
Jaki tak a kobieta może mieć  
stosunek do samej siebie? Czy 
widzi jakikolwiek sens życia? 
Może do tego zawodu skłoniła 
ją bieda, a może jej  rodzina 

zrobiła z niej  narzędzie do 
zarabiania pieniędzy? Niezależ-
nie jak było, prostytutki mają 
bardzo negatywny stosunek do 
samych siebie. W większości są 
bardzo nieszczęśliwymi, moc-
no zranionymi kobietami. Nie 
widzą ani sensu życia, ani nie 
mają marzeń. 

Po drugie była Kananejką. 
Wszyscy Kananejczycy byli 
obłożeni klątwą. Bóg kazał ich 
wszystkich wytępić. Samo 
Jerycho było miastem, w któ-
rym kwitły pogańskie kulty. 
Pewnego dnia odwiedza ją 
dwóch hebrajskich zwiadow-
ców. Dlaczego przyszli właśnie 
do niej? Prawdopodobnie było 
to jedyne miejsce, które nie 
budziło podejrzeń. Rachab 
mieszkała w samym murze 
miasta i  miała prawo przyjąć 
każdego, kto wszedł do Jery-
cha. Mieszkańcy wiedzieli   
o wielkim narodzie zbliżającym 

Ewa Olencka 
Teolog 
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 się w ich stronę. Gdyby zwia-
dowcy weszli w głąb miasta, 
mogliby być szybko rozpozna-
ni i złapani. Mieszkanie Rachab 
było dobrą kryjówką. Po dru-
gie, prostytutka jest dobrym 
źródłem informacji. W końcu 
spała z wieloma mieszkańcami 
miasta i  pewnie nie jedno od 
nich usłyszała. Czy  zwiadowcy 
z nią spali? Zapewne nie.  

W Joz 2,2 czytamy, że doniesio-
no królowi Jerycha, że do mia-
sta przyszli szpiedzy. Słudzy 
króla zapukali  do  domu Ra-
chab. Kazali jej wydać szpie-
gów. Jednakże Rachab staje po 
stronie Izraela. Ukrywa zwia-
dowców i okłamuje wysłanni-
ków królewskich. W Joz 2,4-5 
czytamy takie jej słowa: 
„rzeczywiście przyszli do mnie 
jacyś mężczyźni, ja jednak nie 
wiedziałam kim oni są. Lecz 
gdy z nastaniem ciemności 
miano zamknąć bramę miasta 
mężowie ci wyszli i nie wiem 
dokąd poszli. Gońcie szybko za 
nimi to ich dogonicie. Słudzy 
króla uwierzyli słowom Ra-
chab i  zaczęli  szukać zwiadow-
ców poza murami miasta”.  

Dlaczego wysłannicy króla nie 
weszli do domu Rachab i  go 
nie przeszukali? Po pierwsze  
w kulturze bliskiego wschodu 
nie wolno mężczyźnie wejść do 

domu kobiety, jeżeli nie zosta-
nie zaproszony do środka. Po 
drugie była to  część Bożego 
planu, który zarówno chciał 
ocalić zwiadowców jak i samą 
Rachab. To co zrobiła Rachab 
mogło ją kosztować utratę 
życia. W oczach swojego króla 
była zdrajczynią, lecz dla t ej 
kobiety ważniejszy był Bóg 
Izraela, aniżeli posłuszeństwo 
pogańskiemu królowi i to ją 
uratowało. Rachab ukryła 
zwiadowców na dachu swoje-
go domu i przykryła ich łody-
gami lnu. Mury miasta były 
wyższe od wszystkich innych 
znajdujących się tam budyn-
ków, przez co trudno było tam 
kogokolwiek dostrzec. Zanim 
zwiadowcy ułożyli się do snu, 
Rachab wyznała im swoją 
wiarę w jedynego Boga. Opo-
wiedziała im o strachu jaki 
padł na Kananejczyków. W Joz 
2,9-11 takie czytamy słowa: 
„Wiem, że Pan dał wam tę 
ziemię, gdyż padł na nas strach 
przed nami i  wszyscy miesz-
kańcy tej ziemi drżą przed 
wami. Słyszeliśmy bowiem, że 
Pan wysuszył przed wami 
wodę Morza Czerwonego, gdy 
wychodziliście z Egiptu i co 
uczyniliście obu królom amo-
rejskim po tamtej stronie Jor-
danu (…). A gdy to usłyszeli-
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śmy zwątpiło serce nasze  
i wszystkim zabrakło wobec 
was odwagi, gdyż Pan Bóg 
wasz, jest Bogiem w górze, na 
niebie i w dole na ziemi”. 
Wszyscy mieszkańcy Jerycha 
bali się Boga Izraela, ale tylko 
Rachab postanowiła okazać  
mu posłuszeństwo.  Rachab 
poprosiła zwiadowców, aby 
tak jak ona, okazała im łaskę, 
aby tak oni, okazali łaskę jej   
i jej rodzinie. Zwiadowcy dali 
jej słowo, że tak się stanie. 
Prosili ją jednak aby z okna 
swojego domu spuściła czer-
wony sznur. W tedy wszyscy 

Izraelici będą wiedzieć, który 
dom jest jej i nie skrzywdzą 
nikogo, kto w tym domu będzie 
ukryty. Rachab spuściła na 
linie, przez okno swojego 
domu owych zwiadowców. 
Poradziła im, w którą stronę 
mają uciekać, tak aby słudzy 
króla ich nie znaleźli. 

Zwiadowcy, po powrocie do 
obozu opowiedzieli Jozuemu  
o tym, co się stało w Jerychu. 
Kiedy Izraelici podeszli pod 
mury Jerycha z jednego z okien 
wisiał czerwony sznur. Rachab 
siedziała w swoim domu wraz 
ze swoją rodziną, czekając na 
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to, co się wydarzy. Izraelici  
przez siedem dni okrążali  
Jerycho. Siódmego dnia zadęli  
w trąby, wydali głośny okrzyk 
wojenny i mury Jerycha runę-
ły. Ostał się tylko jeden frag-
ment muru, ten w którym 
ukrywała się nierządnica Ra-
chab. Co jest ciekawe, jeżeli  
pojedziemy na tereny, gdzie 
stało dawne Jerycho możemy  
tam zobaczyć do dziś  stojący 
ten fragment muru i  okno,  
z którego niegdyś zwisał czer-
wony sznur. 

Podczas podboju Jerycha, 
Jozue posłał do domu Rachab 
mężów, którzy wcześniej u niej  
byli. Wyprowadzili oni znajdu-
jącą się tam rodzinę. Rachab 
przyjęła wiarę w Boga Izraela  
i zamieszkała wśród Izraeli-
tów. W Mt 1,1-17 jest opisana 
genealogia Jezusa. Obok nie-
licznych wymienionych tam 
kobiet, znajduje się tam Ra-
chab. W tradycji pisania gene-
alogii nie podaje się imion 
kobiet, chyba że miały one 
duże znaczenie dla historii.  
W Mt 1,5 czytamy, że Rachab 
wyszła za mąż za Salmona, 
przyjął on byłą nierządnicę 
jako swoją żonę. Potrafił nie 
patrzeć się na jej  jerychońską 
przeszłość, ale umiał dostrzec 
w niej piękną, wierzącą kobie-
tę, którą postanowił poślubić. 

Jak dalej  czytamy Rachab uro-
dziła Boaza, który ożenił się  
z Rut. 

Ewangelia Mateusza, nie jest  
jedynym miejscem Nowego 
Testamentu gdzie wspominana 
jest Rachab. Możemy o niej  
przeczytać także w  Hbr 11,31, 
gdzie znajduje się na liście 
bohaterów wiary. Kananejska 
nierządnica, która poszła za 
Bożym głosem, stała się pozy-
tywnym przykładem dla wielu 
żydów i chrześcijan. 

Czego możemy się nauczyć 

od Rachab? 

1. Jeżeli szczerze żałujemy za 
nasze grzechy, to  dla Boga nie 
ma już znaczenia nasza prze-
szłość, ale liczy się nasza teraź-
niejszość i przyszłość.  

2. Niezależnie od środowiska 
w jakim się znajdujemy, może-
my wierzyć i ufać Bogu. 

3. Okazuje się, że możemy bać  
się Boga, a mimo to z nim wal-
czyć. Wszyscy mieszkańcy 
Jerycha bali  się Boga Izraela, 
ale tylko Rachab postanowiła 
zmienić swoje postępowanie  
i zaufać Bogu. Bądźmy tacy jak  
Rachab, a nie jak  obywatele 
Jerycha. 

4. Bóg może całkowicie odmie-
nić nasze życie jeżeli  tylko mu 
zaufamy i  mu na to pozwolimy.   
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ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO  

OPŁACANIA SKŁADKI KOŚCIELNEJ 
można ją opłacać w kancelarii parafialnej,  

lub przelewać na  konto parafialne:  

50 1020 2368 0000 2702 0164 6959  

z dopiskiem: darowizna na  cele kul tu religi jnego - SK  

(z podaniem miesięcy lub roku, za który płacona jest składka) 

  Poniżej przedstawiamy wyciąg z regu-
laminu parafialnego dotyczący zasad 
opłacania  składek kościelnych. Jedno-
cześnie przypominamy, że pełno-
prawny udzia ł np. w wyborach do ra-
dy parafialnej lub jakichkolwiek gło-
sowaniach podczas  zgromadzeń para-
fialnych mają osoby, które znajdują 
się na liście parafialnej czyli są człon-
kami parafii pod względem formal-
nym, na co składa się również opłace-
nie składki  kościelnej.  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko  

- Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej - ZASADY OGÓLNE 

§ 7 

Każdy członek Parafii, który został konf irmowany i ukończył 18 lat,  

zobowiązany jest do płacenia składek parafia lnych. Składki te powinny  

wynosić co najmniej 1% jego dochodu.  

2. W uzasadnionych przypadkach Rada  Parafialna może zwolnić od tego 

obowiązku pojedynczych pa rafian bądź też określone grupy społeczne 

np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodz iny przeżywające 

okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powi-

nien być określony czas trwania tego zwolnienia. 
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Kochani Członkowie  
oraz Sympatycy i Przyjaciele 

Ewangelickiego Towarzystwa 

Edukacyjnego, 

 

Dziękujemy bardzo za zaangażowanie i aktywne towarzyszenie nam  
w tworzeniu i prowadzeniu Szkól ETE.  

Dziękujemy za to, że jesteście naszymi niezastąpionymi AMBASADORAMI 
niosącymi misję szkół chrześcijańskich naszemu społeczeństwu.  

Szkoły ETE przekazują wiedzę, uczą umiejętności i towarzyszą Rodzicom  
w kształtowaniu charakterów dzieci i młodzieży. Dzięki Waszemu wspar-
ciu ETE realizuje system stypendialny: naukowy i socjalny – każdy więc 
uczeń może z naszej oferty skorzysta ć by rozwijać swój potencjał. 

W 2013 roku oddaliśmy do użytku budynek szkoły podstawowej; teraz 
czeka nas remont budynku gimnazjum i liceum. Cały czas też dbamy o to 
by wzbogacać ofertę pomocy dydaktycznych i informatycznych wspierają-
cych pracę nauczycieli i uczniów. 

W tym roku również pragniemy prosić WAS o pomoc w pozyskaniu jak 
największej liczby osób, które zdecydują się na przekazanie ETE 1% swe-
go podatku. Środki te w całości wykorzystane zostaną na poszerzenie  
i podniesienie jakości naszej oferty edukacyjnej. 

 

W imieniu Zarządu ETE 

Prezes – ks. Andrzej Wójcik 
Skarbnik – Maria Czudek 

 

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne, KRS 0000001366 

Podatki 2014 



 22  Informator parafialny, Nr 03 (157) 2015 

 

Skarbonka Diakonijna   
Z okazji Święt a Diakonii przy-
padającego w 1. Niedzielę Pa-
syjną Invocavit, chcielibyśmy 
przede wszystkim serdecznie 
podziękować za dotychczaso-
we zaangażowanie i ofiarność, 
dzięki której mogliśmy pomóc 
wielu potrzebującym. Szczegól-
nie w  Święto  Diakonii, chcemy 
docenić pracę wszystkich wo-
lontariuszy w parafiach, komi-
sjach diakonijnych, w służbie 

odwiedzinowej, ich bezintere-
sownej działalności na rzecz 
drugiego człowieka. 

 W Niedzielę Invocavit Diako-
nia naszego Kościoła, po raz 
dziesiąty rozpoczyna także ak-
cję Skarbonka diakonijna 2015. 
Prowadzimy ją wspólnie z Cari-

tas Polska, Eleos Kościoła Pra-
wosławnego i z  Diakonią Ko-
ścioła Ew angelicko-Refor-
mowanego. Hasło tegorocznej 
edycji Skarbonki diakonijnej  
brzmi  Wiara i miłosierdzie. 
Poprzez tę akcję pasyjną, chce-
my wszystkich zachęcać do 
praktykowania żywej wiary, 
która wyraża się w dobrym 
czynieniu dla innych, zwłasz-
cza tych, którzy nie mogą się 
sami o siebie upomnieć, którzy 
potrzebują codziennego wspar-
cia i naszej uwagi. 

 Zebrane środki chcemy prze-
znaczyć na leczenie i  rehabili-
tację osób starszych, zakup le-
ków oraz wszelkie wsparcie w 
zależności od potrzeb. Nawet  
najmniejszy dar, złożony do 
skarbonki ma wielką wartość. 
Nasze wsparcie może przywró-
cić starszym oraz chorym lu-
dziom nadzieję i  wiarę w sie-
bie, a także poczuć się na nowo 
potrzebnymi. 

bp Ryszard Bogusz , 
dyr Wanda Falk  

tekst pochodzi z: www.luteranie.pl  

 

Ogłoszenia 

UWAGA: Skarbonki przynosimy do 1 niedzieli po Wielkanocy  
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 Podatki 2014 

Twój                  dla twojej parafii  

 

Już wkrótce dokonywać będziemy rocznych rozliczeń naszych po-

datków z urzędem skarbowym. Od kilku lat istnieje możliwość 

przekazania jednego procenta naszego podatku organizacjom 

pożytku publicznego, wśród których znajdują się również instytu-

cje ewangelickie – między innymi  szkoły w Gliwicach i  Cieszynie, a 

także CME i  Diakonia. Nasz 1%, to realna  pomoc dla  różnych dzia-

łań społecznych, charytatywnych i edukacyjnych. 

Obecnie is tnieje możliwość przekazania swojego 1% na konkretny 

cel . Takim celem może być między innymi działalność diakonijna 

naszej parafii. Dlatego pragniemy Was wszystkich zachęcić do 

przekazania Waszego 1% podatku za pośrednictwem Diakonii, 

naszej parafii. 

W jaki sposób to zrobić?  

Prosimy, przekażcie swój 1% podatku Diakonii Kościoła Ewange-

licko-Augsburskiego w RP, a w rubryce Informacje szczegółowe 

dotyczące przekazania 1%, wpiszcie adnotację:  

Na działalność charytatywną Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Chorzowie. 

A oto dane Diakonii : 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

ul . Miodowa 21 
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Do niedawna osoba pokrzyw-

dzona przestępstwem była 
niedostatecznie dostrzegana 
przez społeczeństwo, a zwłasz-
cza przez organy ścigania. Każ-
dy dokonany czyn przestępczy 
rozpatrywany był przez wy-
miar sprawiedliwości w kie-
runku ustalenia sprawcy, wy-
mierzenia kary i  przywrócenia 
porządku prawnego. Pokrzyw-
dzony postrzegany był jedynie 
jako źródło dowodu, a realiza-
cję roszczeń odszkodowaw-
czych traktowano jako prywat-
ną sprawę pokrzywdzonego. 
Pokrzywdzony był zatem nie 
tylko ofiarą przestępstwa ale 
przede wszystkim jego na-
stępstw, które często sprowa-
dzały się do emocjonalnej izo-
lacji, nierzadko także ostracy-
zmu społecznego.  

Dokonując analiz dokonywa-
nych przestępstw zaczęto do-
strzegać, że ich ofiary dosięga 

wiktymizacja pierwotna,   
tj. skutki będące bezpośrednim 
następstwem przestępstwa, 
uszkodzenie ciała, okradzenie, 
okaleczenie, ostry kryzys emo-
cjonalny, śmierć oraz wiktymi-
zacja wtórna, rozumiana jako 
zjawisko wynikające z przyspa-
rzania pokrzywdzonemu do-
datkowych cierpień i stresów, 
przez niewłaściwe jej trakto-
wanie, tak  przez najbliższe oto-
czenie jak i aparat ścigania 
oraz wymiar sprawiedliwości. 
Wiktymizacja wtórna, często 
w języku pomocy psychologicz-
nej identyfikowana jest z prze-
wlekłym lub nawet chronicz-
nym stanem kryzysu emocjo-
nalnego. W celu jak najskutecz-
niejszej ochrony osób po-
krzywdzonych przestępstwem, 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
podjęło prace związane z upo-
wszechnieniem praw osób po-
krzywdzonych w zakresie 

Ogłoszenia 



Informator parafialny, Nr 03 (157) 2015   25 

 Ogłoszenia 

opracowania standardów po-
stępowania z ofiarami prze-
stępstw, zawarte w szczególno-
ści w następujących aktach 
prawa międzynarodowego.  
W odpowiedzi na potrzeby 

Osób Pokrzywdzonych, po-
wstały Ośrodki Pomocy Oso-

bom Pokrzywdzonym Prze-

stępstwem.  

W roku 2014 Centrum Misji   
i Ewangelizacji  (CME) Kościoła 
Ew angelicko-Augs bursk iego  
w RP, po raz pierwszy realizo-
wało projekt „Ośrodek Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem” (OPOPP)  z  Fundu-

szu Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej. Początko-
wo od kwietnia do październi-
ka 2014 projekt realizowano  
w pięciu miastach, a od listopa-
da do grudnia 2014 już  
w ośmiu placówkach. 

W wyniku wygranego konkur-
su, CME ponownie otrzymało 
dotację na realizację pracy 
OPOPP w roku 2015. Obecnie 
CME, realizuje projekt   
w głównej  siedzibie Ośrodka  
w Gliwicach i 11 jego filiach. 

W roku ubiegłym wsparcia 
udzielono 397 osobom, z czego 

202 osoby pokrzywdzone ko-
rzystały z pomocy w Gliwicach. 

Klienci OPOPP to najczęściej  
osoby pokrzywdzone różnymi 
formami przemocy, ofiary wy-
padków komunikacyjnych, oso-
by pokrzywdzone przestęp-
stwami przeciwko wolności 
seksualnej i innymi przestęp-
stwami wyczerpującymi zna-

miona czynu zabronionego 

na mocy prawa karnego. 

Należy podkreślić, że grupę 

docelową projektu stanowią 
wyłącznie osoby pokrzyw-

dzone przestępstwem.  Po-
krzywdzonym jest osoba fi-
zyczna lub prawna, której do-
bro prawne zostało bezpośred-
nio naruszone lub zagrożone 
przez przestępstwo (art. 49 § 1 
kpk).  Wszelkie działania za po-
krzywdzone dzieci mogą po-
dejmować ich przedstawiciele 
ustawowi jak rodzic, opiekun, 
kurator oraz osoby, pod któ-
rych stałą pieczą dzieci pozo-
stają sprawując opiekę w spo-
sób ciągły  i we wszystkich 
dziedzinach życia (art. 51 § 2 
kpk). 

Mediacje 

Od listopdada ubiegłego roku 
w OPOPP w Gliwicach prowa-
dzone są mediacje. Mediacja, 
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to próba doprowadzenia do 
ugodowego, s atysfakcjonujące-
go obie strony rozwiązania 
konfliktu na drodze dobrowol-
nych negocjacji prowadzonych 
przy udziale trzeciej osoby, 
neutralnej wobec stron i ich 
konfliktu, czyli mediatora, któ-
ry wspiera przebieg negocjacji, 
łagodzi powstające napięcia  
i pomaga – nie narzucając  jed-
nak żadnego rozwiązania –   
w wypracowaniu kompromisu. 

Korzyści płynące z mediacji: 

• odreagowanie i rozładowanie 
negatywnych emocji  oraz upo-
rządkowanie uczuć; 

• uzyskanie poczucia poszano-
wania własnej godności i sta-
nowiska przez tzw. aktywne 
słuchanie przez inne osoby 
(drugą stronę i mediatora);  

• lepsze zrozumienie, nie tylko 
stanowiska drugiej strony – ale 
niekiedy także własnego –  
strony zaczynają bowiem lepiej  
rozumieć przyczynę i konse-
kwencje własnego zachowania 
oraz tym samym własne inte-
resy; 

• wspólne rozwiązanie danego 
sporu, które może zostać trwa-
le zaakceptowane i realizowa-
ne przez strony; 

• przywrócenie równowagi 
między stronami sporu, a nie-
kiedy także – choć  częściowo - 
więzi między nimi;  

• poczucie wpływu na rzeczy-
wistość w postaci znalezienia 
wyżej wymienionego akcepto-
walnego rozwiązania (tzw. sa-
tysfakcja psychologiczna); 

Nie można również pomijać  
bardziej ogólnych zalet wyni-
kających z istoty mediacji. Cha-
rakter poufny sesji, z pewno-
ścią może pomóc w  efektyw-
nym dojściu do polubownego 
porozumienia, z zachowaniem 
pozytywnej opinii środowisko-
wej. Ponadto w mediacji  
uwzględnia się zazwyczaj 
znacznie szerszy kontekst oraz 
zakres interesów i potrzeb 
stron, niż w postępowaniu są-
dowym. Jest to wynikiem kon-
centrowania się przez mediato-
ra i strony, bardziej na zrozu-
mieniu i  uwzględnieniu ich 
uwarunkowań społecznych 
 i osobistych. Mediacja oferuje 
również szansę na zlikwidowa-
nie przyczyn, a nie tylko skut-
ków konfliktu między strona-
mi. 

Wielkim sukcesem CME jest 
pozyskanie do OPOPP wybitnej 
specjalistki do spraw mediacji -  
dr Anny Kalisz.  

Ogłoszenia 
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Anna Kalisz absolwentka Wy-
działu Prawa i Administracji 
UMCS w  Lublinie (2001 r.), sty-
pendystka The Center for Ame-
rican and International Law, 
Southern Methodist University, 
Dallas, USA (2001 r.) i  uczest-
niczka L’école de theorie du 
droit, Bruksela, Belgia (2004 
r.). Absolwentka studiów pody-
plomowych na XXV kursie 
„Prawa i  wolności człowieka” 
w Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka (2006 r.) oraz z za-
kresu filozofii współczesnej   
w Collegium Civitas w Warsza-
wie (2011 r.). 

Stopień doktora nauk  praw-
nych uzyskała w 2006 r. na 
podstawie rozprawy doktor-
skiej Wykładnia Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości   

w procesie stosowania prawa 
wspólnotowego. Obecnie za-
trudniona na stanowisku ad-
iunkta w Wyższej Szkole 
„Humanitas” w Sosnowcu (od 
2009 r.), współpracuje też  
z Wydziałami Prawa UMCS, 
UWM i UŚ. Przygotowuje roz-
prawę habilitacyjną.  

Prowadzi szkolenia z zakresu 
praw człowieka, prawa Unii  
Europejskiej oraz mediacji. 

Autorka i współautorka około 
60 publikacji z zakresu filozofii  
prawa, stosowania i wykładni 
prawa wspólnotowego, praw 
człowieka oraz alternatywnego 
rozwiązywania sporów. 

 

Magdalena Fornal 
Koordynator projektu 

Dane kontaktowe  
TELEFONY czynne w godzinach pracy specjalis tów wg harmonogramu  
(osoba pierwszego kontaktu, psycholog, prawnik, mediator) 

 
Siedziba główna OPOPP 

Adres:  ul. Jagiellońska 19a 
44-100 Gliwice 
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl 

telefon w godz. 8.00- 18.00  tel. 518 135 318 
 

Dodatkowy dyżur telefoniczny osoby pierwszego kontaktu: 
Tel.: 502 730 953 od poniedziałku do piątku: 10.00-18.00, 

W soboty: 8.00-12.00 

Ogłoszenia 
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Dane kontaktowe—filie  
TELEFONY czynne w godzinach pracy specjalistów wg harmonogramu  (osoba 
pierwszego kontaktu, psycholog, prawnik, mediator) 
 

Filia OPOPP w Katowicach • Adres: ul. Dudy Gracza 6, Katowice,  
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl ,Telefon ogólny ośrodka:  518 135 318, tele-
fon w godzinach pracy specjalistów: 506 743 022 
 

Filia OPOPP w Bytomiu • Adres: ul. Orzegowska 20 a, 41-907 Bytom 
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl , Telefon ogólny ośrodka:  518 135 318, tele-
fon w godzinach pracy specjalistów: 690 458 725 
 

Filia OPOPP w Chorzowie • Adres: ul. Chrobrego 17, 41-500 Chorzów 
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl, Telefon ogólny ośrodka:  518 135 318, tele-
fon w godzinach pracy specjalistów: 506 743 042 
 

Filia OPOPP w Cieszynie • Adres: ul. Wyższa Brama 29, 43-400 Cieszyn 
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl, Telefon ogólny ośrodka:  518 135 318, tele-
fon w godzinach pracy specjalistów: 690 458 724  
 

Filia OPOPP w Zbrosławicach • Adres: ul. Tarnogórska 4a, 42-674 Zbrosławice 
Kamieniec • e-mail : pokrzywdzeni@cme.org.pl, Telefon ogólny ośrodka:  518 
135 318, telefon w godzinach pracy specjalistów 572 421 531  
 

Filia OPOPP w Rudzie Śląskiej • Adres: ul. 1 Maja 231, 41-700 Ruda Śląska 
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl, Telefon ogólny ośrodka:  518 135 318, tele-
fon w godzinach pracy specjalistów: 572 421 534 
 

Filia OPOPP w Tworogu • Adres: ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg 
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl, Telefon ogólny ośrodka:  518 135 318, tele-
fon w godzinach pracy specjalistów: 572 421 529 
 

Filia OPOPP w Świętochłowicach • Adres: ul. Księdza Leopolda Raabe 1, 41-600 
Świętochłowice • e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl, Telefon ogólny ośrodka:  
518 135 318, telefon w godzinach pracy specjalistów : 799 036 995 
 

Filia OPOPP w Raciborzu • Adres: ul. Żółkiewskiego 22, 47-400 Racibórz 
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl, Telefon ogólny ośrodka:  518 135 318, tele-
fon w godzinach pracy specjalistów : 799 036 999 
 

Filia OPOPP Dzięgielowie • Adres: ul. Misyjna 8 , 43-445 Dzięgielów 
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl, Telefon ogólny ośrodka:  518 135 318, tele-
fon w godzinach pracy specjalistów : 572 193 378 
 

Filia OPOPP w Radzionkowie • Adres: ul. Kużaja 19, 41-922 Radzionków 
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl, Telefon ogólny ośrodka:  518 135 318, tele-
fon w godzinach pracy specjalistów : 572 193 377 

Ogłoszenia 



Informator parafialny, Nr 03 (157) 2015   29 

 

Zakres świadczonej pomocy 
 

1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alterna-

tywnych metod rozwiązywania konfliktów (np. mediacje).  

2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą  

psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy 

przez osobę pierwszego kontaktu.  

3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów me-
dycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków po-
mocniczych, jeżeli jes t to niezbędne w proces ie leczniczym dozna-

nego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego 

następstw. 

4. Pokrywanie kosztów związanych z  edukacją ogólnokształcącą   
i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpo-

wiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych. 

5. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania  

schronienia.  

6. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań 
czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona  

posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie  jest użytkowany przez  

inne osoby. 

7. Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 
do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, 

gdy utrata sprawności  fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa.  

8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub 
pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem 

świadczeń i regulowaniem spraw okreś lonych  w pkt 1–7. 

9. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych. 

10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środ-

ków czystości i higieny osobis tej. 

Ogłoszenia 
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Startuję w "M istrzostwach ojców", gdz ie zwycięzcami są dz ieci.  

Dariusz Jabłoński,  

mistrz świata w zapasach,  

uczestnik warsztatów Tato.Net 

 
Tysiące uczestników wa rsztatów Tato.Net przekona ło się, że czas poświę-

cony na tato-trening procentuje. Zapisz się na wyjątkowe warszta ty  

„7 sekretów efektywnego ojcostwa”  

prowadzone przez trenera Tato.Net 

Termin: 

13 marca 2015 (piątek), godz. 18.00-21.00 (dla ojców i ich żon)  

14 marca 2015 (sobota), godz. 9.00-18.00  (sami ojcowie)  

Miejsce: Szkoła Podstawowa ETE w Gliwicach (ul. Franciszkańska 4) 

Koszt: 99 zł (obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad 

oraz inne pomoce przygotowane dla Ciebie).  

poznaj 7 sekretów w oparciu o bestsellerową ks iążkę K. Canfielda  

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!  

Zapraszamy! 
Jacek Rożek - inicjatywa Tata w ETE (facebook.com/tatawete )  

Darek Cupiał oraz zespół Tato.Net 
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Sekretna Misja  Kobiet chce wesprzeć kobiety w Afryce. Chce roz-
wiązać ich intymny problem i przekazać jak najwięcej nowych kom-
pletów bielizny w różnych rozmiarach dla  kobiet w różnym wieku, 

ponieważ o to proszą.  

Zwracamy się do wszystkich kobiet, które mogą zakupić po jednym 
komplecie bielizny w swoim rozmiarze i  za  naszym pośrednictwem 
przekazać go do Afryki . Namawiamy do podwojenia swoich możli-
wości i ... zacieśniania kobiecych przyjaźni ! Chcemy, by każda z pań, 
która  weźmie udział w akcji  zaproponowała to samo swojej kole-
żance, mamie lub siostrze. Bieliznę przekażemy do Burkina Faso 
(Afryka  Zachodnia) z nadzieją, że obdarowanym da komfort i  więk-
sze poczucie niezależności , a  obdarowującym – poczucie solidarno-
ści i  zainteresowanie losem kobiet w Afryce.  

Bieli znę można wys łać do Centrum Misji  I Ewangelizacji w Dzięgie-
lowie lub za pośrednictwem lokalnych koordynatorów akcji . 

więcej informacji  na  www.cme.org.pl 
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Już wkrótce po raz 

pierwszy w naszej 

parafii i prawdopo-

dobnie  diecezji…. 

 

 

Ogłoszenia 
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KWADRANS BIBLIJNY  
to tytuł cotygodniowej audycji, przygotowywanej 
przez Parafię Ewangelicką w Gliwicach i nadawa-
nej w każdą niedzielę na antenie Radia CCM ok.  
godz. 9.00, która jest powtarzana ok.  godz. 13.00. 
Audycja  poświ ęcona  je st  preze ntowani u  
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 

www.warto.cme.org.pl  
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LUTOWE 

   WYDARZENIA 

 Po niedzielnym nabożeń-
stwie 1.02 w naszej parafii  od-
było się coroczne Zgromadze-
nie Parafialne. Członkowie 
Zgromadzenia przyjęci spra-
wozdanie merytoryczne i finan-
sowe parafii oraz uchwaliło bu-
dżet na  kolejny rok. 
Uczestnikom Zgromadzenia 
dziękuję za  pozostanie po na-
bożeństwie oraz okazane Ra-
dzie Parafialnej zaufanie. 
Wszystkim parafianom dzięku-
ję zaś  za udzia ł w życiu nabo-
żeństwowym i  parafialnym. 
Każdy z nas jest ważny, nieza-
s tąpiony. Każdy z nas  otrzymał 
od Stwórcy dary, każdemu z 
nas  powierzona zosta ła jakaś 
cząstka odpowiedzialności . 
Dziękuję za zaangażowanie i 
dzia łania podejmowane na 
rzecz naszej parafii oraz każdą 
przyczynną modli twę. 
  
 W dniach od 1 do 6 lute-
go jak co roku pojechaliśmy na 

wyjazd młodzieżowy do Górek 
Wielkich. W programie wyjaz-
du znalazły się między innymi: 
wyjście do kręgielni, wyjazd na 
Szyndzielnię koleją gondolową 
i przejście szlakami turystycz-
nymi z Szyndzielni do Brennej, 
wycieczka  do Bielska-Bia łej 
oraz wizyta na śniadanie w 
Chlebowej Chacie. 
Każdego popołudnia mieliśmy 
spotkanie biblijne, a  wieczora-
mi  seanse filmowe. 
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Grupa Przyjaciół  Izraela  i Narodu Żydowskiego  
z różnych kościołów chrześcijańskich w Gliwicach, zaprasza na  

  

spotkania poświęcone studiowaniu Pisma Świętego,  

w szczególności Tory, oraz modlitwie za Izrael, za naród żydowski  
i pozostałe narody na Bliskim Wschodzie.  

 

Grupa zaprasza także na spotkania związane ze świętami żydowskimi. 
 

Spotkania poświęcone s tudiowaniu Pisma Świętego  
odbywają się  w każdy drugi poniedziałek miesiąca  

o godz. 17.30 w salce przy  ulicy Jagiellońskiej 19a w Gliwicach. 

Program spotkań w  drugie j połowie roku 2015 (5775/5776)  

12.01 
1Mj 47:28-50:26 

Parsza Wajechi 
 1 Krl 2:1-2:12  1 P 1:3-1:9 

09.02 
 2Mj 18:1-20:23 

Parsza Jitro 
Iz 6:1-7:6;9:5-6 

 Mt 5:17-32 

Hbr 12:18-24 

14.02 Święto Tu bi-Szwat w kościele  CHWZ 

09.03 
 2Mj 30:11-34:35 

Parsza Ki Tisa  
  1 Krl  18:1-  39 1 Kor  8:4-13 

4-11.04 Święto Pesach w planach w planach 

13.04 
 5Mj 15:19-16:17 

Pesach VIII 
 4Mj 9:1-28-25  Iz 10:32-12:6 

11.05 
3Mj 21:1- 24:23 

Parsza Emor  
 Ez 44:15-31 1P 2:4-10 

24.05 Święto Szawuot w planach w planach 

08.06 
 4Mj8:1- 12:16 

Parsza Beha’alotcha   
 Za 2:14-4:7  1Kor. 10:6-13  

Ogłoszenia 
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PROPOZYCJE NA MARZEC 

Zapraszamy 

Data Zapraszamy na... 

8.03 ND po nabożeństwie 
Sala parafialna 

Herbatka  parafialna  

14.03 SB 10.00 
Kościół ewangelicki   
w Katowicach 

Nabożeństwo na rozpoczęcie 
synodu diecezjalnego 

15.03 ND 16.00 
Sala parafialna 

„A cały wasz duch, dusza  
i cia ło...” - spotkanie dla rodzi-
ców i nie tylko 

21.03 SB 10.00 
Ośrodek Wydawniczy  
Augustana, Bielsko - Biała 

Etap ogólnopolski konkursu Sola 
Scriptura  

27-29.03 27.03 od 18.00 
Parafia ewangelicka  
w Cisownicy 

Rekolekcje diecezjalne dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 

28.03 SB 10.30-12.00 
Sala parafialna 

Rekolekcje pasyjne dla  uczniów 
szkół podstawowych 

30.03 PN 18.00 
Sala Parafialna 

Zebranie Rady Parafialnej 

6.04 PN 8.30 
Sala parafialna 

Śniadanie wielkanocne 

15.03 ND po nabożeństwie 
Sala parafialna 

Spotkanie rodziców konfi rman-
tów obu roczników  
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Stałe spotkania w Chorzowie 

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

> Spotkanie Koła Pań - wtorek, godz. 11.30 

> próba Chóru Cantate - ś roda, godz. 18.00 

> Spotkanie modlitewne - ś roda, 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 

Rekolekcje pasyjne 
 

Rekolekcje pasyjne dla uczniów szkół podstawowych odbę-
dą się w tym roku w ostatnią sobotę miesiąca 28 marca w 
godzinach 10.30-12.00 w sali parafialnej. 
 
Rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  
odbędą się w Cisownicy w ramach diecezjalnych rekolekcji 
pasyjnych, które organizuje i poprowadzi  diecezjalny duszpa-
sterz młodzieży ks . Marcin Konieczny. Rekolekcje trwać będą 
od piątku 27.03 od godz. 18.00, a zakończą się w niedzielę 
29.03. Koszt rekolekcji  150 zł. (Jeśli ilość chętnych przekroczy 
możliwości  noclegowe, jakimi  dysponuje parafia w Cisowni-
cy, rekolekcje odbędą się w innym ośrodku). 

Zapraszamy 
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PLAN NABOŻEŃSTW 

1.03.2015 – 2. niedziela pasyjna 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

4.03.2015 – 2. tygodniowe nabożeństwo pasyjne 

Sala parafialna – godz. 17.00 

8.03.2015 – 3. niedziela pasyjna 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

11.03.2015 – 3. tygodniowe nabożeństwo pasyjne 

Sala parafialna – godz. 17.30 

15.03.2015 – 4. niedziela pasyjna 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

18.03.2015 – 4. tygodniowe nabożeństwo pasyjne 

Sala parafialna – godz. 17.30 

22.03.2015 – 5. niedziela pasyjna 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

25.03.2015 – 5. tygodniowe nabożeństwo pasyjne 

Sala parafialna – godz. 17.00 

29.03.2015 – Niedziela Palmowa  

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

2.04.2015 – Wielki Czwartek 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 18.00 

3.04.2015 – Wielki Piątek  

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 oraz 18.00 


