
Informator 
parafialny 

Wrzesień, Nr 09/2015 (162) 

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Chorzowie 

Jeśli się nie nawrócicie  
i nie staniecie jak dzieci, 

nie wejdziecie do  
Królestwa Niebios.  

 
Mt 18,3 



INFO R M A TO R  PA RAFI AL NY  

Parafii E wa ngelic ko-A ugs burskie j  

w Chorzo wie  

www.chorzow.luteranie.pl 

Adres: Parafia Ewangelicko—Augsburska w Chorzowie,  

ul. Dąbrowskiego 22, 41-500 Chorzów 

E-mail: parafia.chorzow@gmail.com     

tel.: (032) 241 13 97 

Konto parafialne: 50 1020 2368 0000 2702 0164 6959 

Kancelaria w Chorzowie czynna: pon.- pt. w godz. 9.00-13.00 

Duchowny:   

Proboszcz:  ks. Bogusław Cichy        

tel. (032) 241 13 97,  kom.0 500 70 4662 

Adresy kościołów: 

Kościół ks. Marcina Lutra   Chorzów, ul. Powstańców 13 

Kościół im. Elżbiety, Chorzów, ul. Katowicka 92 

 

Zespół redakcyjny Informatora: 

Joanna Famulska, ks. Sebastian Olencki, ks. Andrzej Wójcik,  

ks. Bogusław Cichy, Anna Gnida 



Informator parafialny, Nr 9(162) 2015  3 

 

Jeśli się  nie nawrócicie i nie sta-
niecie jak dzieci, nie wejdziecie 
do Królestwa Niebios.  

Mt 18,3 

 Nie tak dawno jedna z  moich 
córek powiedziała z  zazdrością i ża-
lem, że czasy mojego dzieciństwa  
były o wiele  lepsze, fajnie jsze i cie-
szyłaby się, gdyby mogła w takich 

czasach dorastać. Myślę, że wielu z  
nas jest przekonanych, że czasy jego 
dzieciństwa były lepsze od obecnych. 
Wspominamy je z rozżewnieniem i 

czułością. Czy to znaczy, że chcieliby-
śmy znowu stać się dziećmi? Nie  
wiem. A może z upływem czasu, kie-
dy zaczyna przybywać nam la t, zaczy-
namy tracić dziecięcą wrażliwość, 

przestajemy zachwycać się ma łymi, 
zwykłymi rzeczami, nie umiemy do-
strzegać w codz ienności rzeczy pięk-
nych. A w końcu może zaczyna bra-
kować nam nadz iei i dz iecięcej wiary. 

Dlatego stawia nasz Zbawiciel przed 
nami dzieci, żebyśmy przypomnieli 
sobie, kim byliśmy i jakimi powinni-
śmy pozostać. 
 

 "Jeśli się nie nawrócicie...", 
jeśli nie zaufamy jak dzieci, jesli nie  
będziemy mieli wiary  jak dz ieci, a  

więc jeśli będz iemy kurczowo trzy-
mali się  tego, co doros łe i będz iemy 
dumni z tego, że jesteśmy dorośli, 
nie wejdziemy do Królestwa Bożego. 
Bo nie chodzi o szczęśliwe dzieciń-

stwo ani o dobrą, obfitą dorosłość, 
chociaż one też są ważne, ale chodzi 
o to, by być obywatelem Królestwa  
Bożego. Ono jest na jważniejsze, ono 

powinno być najbardzie j pożądane. 
Ale nie jest to królestwo doros łych, 
zadufanych w sobie, przemądrzałych 
czy zarozumiałych.  
 Do Królestwa Bożego wcho-

dzą ci, którzy potraf ią zaufać, a nie  
tylko troszczyć się  o to, co będą jedli, 
pili albo w co s ię będą s ię ubierali. 
Jedzenie, picie, ubranie  nie są  troska-
mi dzieci, ale  dorosłych,  rodziców. 

Dzieci ufają, że  rodzice  zapewnią  im 
to, co do życia jest im potrzebne. 
One mają rosnąć i wzrastać w zaufa-
niu. Wszyscy jesteśmy dziećmi nasze-
go niebiańskiego Ojca. Jesteśmy 

dziećmi i pozostańmy nimi, żeby na-
szą troską było Królestwo Boże.  

Słowo od Duszpasterza  

Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii 

   Słowo od  
Duszpasterza 
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☺ Humor z befką 
Napoleon wezwał nuncjusza  papieskiego i  zagrozi ł mu: „Zniszczę 
ca ły kościół!” Nuncjusz odpowiada z uśmiechem: „Wasza  ce sa r-
ska m oś ć, to  nie uda ło się  na w et na sz ym  księż om .”  
 

:)  
 

Szyld nad wejściem do pewnej katedry ze wskazówką dla  tury-
s tów: „W kościele nie ma jakiejkolwiek możliwości pływania. 
W związku z tym zupełnie pozbawione sensu jest wchodzenie 
do katedry w s trojach plażowych.” 
 

:)  
 

Dwa leniwce wiszą na  ga łęziach. Pierwszego dnia nic. Drugiego 
dnia nic. Trzeciego dnia to samo. Czwartego dnia jeden z leniw-
ców lekko odwraca głowę. Na to drugi : „Widzę, że jesteś bardzo 
nerwowy!” 

:)  
 

Pewien misjonarz opowiada: „Idę sobie przez dżunglę, nagle 
s taje przede mną lew. Wtedy przypomniałem sobie radę moje-
go przyjaciela, usiadłem i patrzyłem drapieżnikowi prosto 
w oczy, a  lew nic mi  nie zrobi ł.” „To fantastyczne! W jaki  sposób 
możesz to wyjaśnić?” „Czasami myślę, że to dlatego, że siedzia-
łem na zbyt wysokiej gałęzi .” 

Zebrał i opracował: xwf 

Humor z  befką 
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 Piórem 

Pió
rem

... 

Nie widziałam Cię... 
Nawet się nie rozglądałam... 
Nie zauważyłam, zajęta swoimi problemami 
Że stanąłeś na mojej drodze z wyciągniętą dłonią 
W której trzymałeś Pokój 
Pokój, którego z wszystkiego na ziemi 
Potrzebowałam wtedy najbardziej. 
Zwracałeś się do mnie, wołałeś za mną: 
Córko, gdzie biegniesz? 
To Ja. Twój Ojciec. Wiem, czego potrzebujesz. 
Chcę dzielić twoje łzy. Wtul się  we mnie i nie mów nic. 
Jestem cichym szelestem, więc wsłuchaj się... 
Chodź! Niczego więcej ci nie trzeba. 
Ale ja przeszłam obok nawet nie zwracając na Ciebie uwagi 
Jakbym mijała następną osobę na głównej ulicy 
Która chce mi wsunąć w rękę kolejną ulotkę, ofertę, reklamę... 
Przeszłam, bo nie wiedząc, co mam robić 
Stałam się głucha na słowa innych, na wszystko. 
Tylko dlaczego stałam się głucha też na Ciebie? 
Nie wiem. Nie umiem tego wytłumaczyć. 
Przedłużałam na własne życzenie swoją rozpacz 
Swój smutek, swój ból. 
Bo cóż możesz zrobić, Jedynie Mądry Lekarzu 
Gdy nie zaglądam do Twojego gabinetu? 
Jak możesz koić ból, skoro nie przychodzę po receptę? 
Wybacz, bo po raz kolejny zachowałam się tak 
Jakbym żyła tylko dla siebie. 
Jakbym to ja miała o wszystkim decydować. 
Jakby Tobie podobało się to, że jest mi źle. 
Wybacz Ojcze egoizm Twojego dziecka 
I to, że tak pięknie umiem mówić o zaufaniu Tobie 
A tak marnie Tobie ufam. 
Daj mi wierne serce i  wiarę 
Że Ty dajesz swoim dzieciom tylko dobre rzeczy 
I cokolwiek by się działo 
Ty zawsze uspokoisz mnie, przytulisz 
I zawsze będziesz stawał na mojej drodze 
Z wyciągniętą do mnie dłonią. 

Justyna M
inkina

 



 6  Informator parafialny, Nr 9 (162) 2015 

 

A oto pewien uczony w zako-
nie wystąpił i wystawiając go 
na próbę, rzekł: Nauczycielu, 
co mam czynić, aby dostąpić 
żywota wiecznego?  On zaś 
rzekł do niego: Co napisano 
w zakonie? Jak czy-
tasz? A ten, odpowiadając, 
rzekł: Będziesz miłował Pa-
na, Boga swego, z całego ser-
ca swego i z całej duszy swo-
jej, i z całej myśli swojej, 
i z całej siły swojej, a bliźnie-
go swego, jak siebie same-
go. Rzekł mu więc: Dobrze 
odpowiedziałeś, czyń to, 
a będziesz żył.  On zaś, chcąc 
się usprawiedliwić, rzekł do 
Jezusa: A kto jest bliźnim 
moim? A Jezus, nawiązując 
do tego, rzekł: Pewien czło-
wiek szedł z Jerozolimy do 
Jerycha i wpadł w ręce zbój-
ców, którzy go obrabowali, 
poranili i odeszli, zostawia-
jąc go na pół umarłe-
go. Przypadkiem szedł tą 

drogą jakiś kapłan i zoba-
czywszy go, przeszedł mi-
mo. Podobnie i Lewita, gdy 
przyszedł na to miejsce i zo-
baczył go, przeszedł mi-
mo. Pewien Samarytanin zaś, 
podróżując tędy, podjechał 
do niego i ujrzawszy, ulito-
wał się nad nim. I podszedł-
szy opatrzył rany jego, zale-
wając je oliwą i winem, po 
czym wsadził go na swoje 
bydlę, zawiózł do gospody 
i opiekował się nim. A naza-
jutrz dobył dwa denary, dał 
je gospodarzowi i rzekł: 
Opiekuj się nim, a co wydasz 
ponad to, ja w drodze po-
wrotnej oddam ci. Który 
z tych trzech, zdaniem two-
im, był bliźnim temu, który 
wpadł w ręce zbójców? A on 
rzekł: Ten, który się ulitował 
nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź, 
i ty czyń podobnie.  

Ew. Łukasza 10,25-37  

Rozważania 

13. Niedziela  
po Trójcy Świętej  

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz parafii w Słupsku 
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Drodzy w Chrystusie! 

Idź i ty czyń podobnie! Tymi 
słowami Jezus wzywa nas do 
działania. Działania szczegól-
nego, bo na rzecz drugiego 
człowieka, bliźniego. Przypo-
wieść, którą każdy z nas do-
skonale zna, tłumaczy też kogo 
za bliźniego powinniśmy uzna-
wać. Wymowa tego fragmentu 
ewangelii jak i całego Nowego 
Testamentu jest w tej kwestii 
jednoznaczna. Każdy, kogo mi-
jam na ulicy, każdy o kim wiem 
że istnieje chociaż nie znam go 
z imienia, k ażdy kto gdzieś na 
świecie ma się źle, ale także 
ten, który mieszka za ścianą 
czy za płotem, także ten kogo 
uznaję za swojego wroga, nie-
przyjaciela… Każdy jest moim 
bliźnim. No tak, ale przecież 
nie każdy zasługuje na moja 
pomoc. Jest przecież tylu eks-
tremistów, ludzi którzy dla 
idei, którą czasami nazywają 
wiarą, nie wahają się zabić. Jak  
sobie z tym radzić w naszym, 
chrześcijańskim życiu? Sama-
rytanie i Żydzi też byli w sto-
sunku do siebie wrogo nasta-
wieni. Żydom nie wolno było  
wchodzić na tereny zamieszka-
łe przez Samarytan.  

Drodzy, Jezus nie pyta człowie-
ka potrzebującego, jakiej jest  
narodowości, jaką religię wy-
znaje, czy jakie ma poglądy  
polityczne. On w potrzebują-
cym widzi po prostu człowie-
ka, któremu trzeba podać po-
mocną dłoń - mówi: Idź i ty 
czyń podobnie… Załóżmy, że 
znajdujemy się w podobnej 
sytuacji. Widzimy na ulicy leżą-
cego człowieka; załóżmy że nie 
wiemy o tym, że w myśl prawa 
każdy jest zobowiązany  do 
pomocy, chociażby wykonania 
telefonu i wezwania pomocy  
(kiedyś nie było to takie proste 
i oczywiste, nie było komórek, 
nie było nawet telefonów 
w powszechnym użyciu 
i wbrew pozorom nie są to ta-
kie odległe czasy). Czy prze-
chodzimy obojętnie? Udajemy, 
że nie widzimy? Wydaje się, że 
każdy powinien zareagować, 
w jakiś sposób pomóc, ale nie-
stety nie zawsze tak jest. Cza-
sami oglądam taki program 
w telewizji, w którym aktorzy 
odgrywają różnego rodzaju 
prowokacje, aby zobaczyć jakie 
są reakcje ludzi na sytuacje 
i zachowania, jakich każdy  
z nas może stać się świadkiem. 
Nie wszystkie reakcje ludzi są 
godne naśladowania zważyw-
szy, że brak reakcji to także 
reakcja. Często zdarza się, że 

Rozważania  
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 Rozważania 

reagują ludzie, którzy na 
pierwszy rzut oka nie wydają 
się być tymi, którzy powinni 
zadziałać, ale okazuje się, że 
pomagają innym, bo sami kie-
dyś znaleźli się w podobnej  
sytuacji. Czy tak powinno być? 
Czy nasze zaangażowanie 
w pomoc potrzebującym po-
winno wynikać wyłącznie 
z naszego własnego doświad-
czenia? Oczywiście z jednej 
strony patrząc, kiedy samemu 
doświadczyło się jakiegoś nie-
szczęścia czy niedostatku, ła-
twiej zrozumieć drugiego czło-
wieka, który w takiej sytuacji 
się znalazł. Jezus jednak nie 
mówi, że mamy pomagać wy-
łącznie tym, z których cierpie-
niem z jakichś powodów czuje-
my się związani, ale każdemu.  

Ostatnio bardzo żywotny jest 
problem uchodźctwa i dysku-
sja w Europie. W jaki sposób 
i komu pomagać? Czy tylko 
chrześcijańskim uchodźcom 
z krajów, gdzie są prześlado-
wani jako wyznawcy Chrystu-
sa, czy też wszystkim innym, 
bez względu na wyznawaną 
religię, bo przecież nie tylko 
chrześcijanie cierpią prześla-
dowania w krajach niechrze-
ścijańskich. Ja sam mam z tym 
duży problem. Z jednej strony 
uważam, że skoro chrześcija-

nie w większości krajów mu-
zułmańskich nie mają wolności 
w wyznawaniu swoich poglą-
dów i praktykowaniu swojej 
religii w swoich ojczyznach, to 
z jakiego powodu my mamy 
udzielać azylu muzułmanom? 
Z drugiej strony mamy dzisiej-
sza historię, która w pewien 
sposób mnie oskarża, bo widzę 
się w niej jako kapłan czy lewi-
ta, którzy widzieli, ale przeszli 
obok, a nieprzyjaciel, okazał 
litość nie pytając o poglądy re-
ligijne. Idź i ty czyń podobnie…   

W chrześcijańskim pomaganiu 
innym, w dziele Diakonii, nie 
chodzi w żadnym wypadku 
o to, by swoim działaniem na 
rzecz bliźniego, zaskarbiać so-
bie jakiekolwiek łaski u Boga. 
To nie na tej podstawie czło-
wiek otrzymuje zbawienie. 
„Nie z uczynków jesteście zba-
wieni” pisze ap. Paweł aby się 
kto nie chlubił, nie wywyższał, 
nie uważał się za lepszego od 
innych. Bóg pa trzy na na szą  
motyw acj ę, czy to, co robi my  
wy pływa  z naszej wiary i  za ufa-
nia  Chry stusowi , czy w  te n spo-
sób chcemy i nny m świa dczyć 
o zba wie ni u w   Je zusie Chry stu-
sie,  czy pomaga my  dla  za spoko-
jeni a w ła sny ch a mbi cji,  sumi e-
nia , czy  może na poka z,  a by  
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inni  dobrze  o na s mówili .  

Diakonijne zaangażowanie Ko-
ścioła jest świadectwem jakie 
niesie on w świat, pomiędzy 
ludzi, często dalekich od Boga, 
aby w ten bardzo praktyczny 
sposób powiedzieć im o Chry-
stusie, o tym kim jest i co zrobił 
dla każdego człowieka. Jezus 
w doskonały sposób wypełnił 
przykazanie miłości Boga 
i człowieka. 

Przypowieść o Miłosiernym 
Samarytaninie jasno pokazuje, 
że nie wystarczy być teorety-
kiem, jak owi dwaj pierwsi 
przechodnie. Oni doskonale 
znali przykazanie, ale w mo-
mencie, kiedy teorię mieli za-
stosować w praktyce, zawiedli. 
Nieważne jakie były powody 

ich zachowania. Można powie-
dzieć, że minęli się z powoła-
niem. Nie można przecież po-
uczać innych, moralizować, kie-
dy samemu daje się plamę na 
całej linii. Nie tak ma wyglądać 
nasza, chrześcijańska, ewange-
licka postawa. Wiem, że nie 
zawsze jest to proste, ale po-
winniśmy w życiu dążyć do te-
go, aby składać dobre świadec-
two, jak ów Samarytanin, bo 
tylko tacy będziemy się podo-
bać Bogu. Tylko okazując mi-
łość bliźniemu możemy okazy-
wać miłość do tego, który jest 
Stwórca, Sędzią i  Zbawicielem.  
Niech Bóg nas w tym błogosła-
wi i daje nam siłę do miłowania 
bliźniego. Amen.  

 

www.warto.cme.org.pl  
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   Listy do  
Koryntian cz. 17    

Ks. Andrzej Komraus 

Bracia, niech każdy pozosta-
nie przed Bogiem w takim 
stanie, w jakim został powo-
łany. A co do panien, rozka-
zu Pańskiego nie mam, ale  
wrażam zdanie jako ten, któ-
ry dzięki miłosierdziu Pań-
skiemu zasługuje na wiarę. 
Sądzę więc, że w obliczu  
groźnego położenia dobrze 
jest człowiekowi pozostać 
takim, jakim jest. Jesteś 
związany z żoną? Nie szukaj 
rozwiązania. Nie  jesteś zwią-
zany z żoną? Nie szukaj żo-
ny. A jeśli się  ożeniłeś, nie  
zgrzeszyłeś, a jeśli panna 
wyszła za mąż, nie zgrzeszy-
ła; wszakże wszyscy będą 
mieli doczesne kłopoty, ja 
zaś chciałbym wam tego 
oszczędzić. A to powiadam, 
bracia, czas, który pozostał, 
jest krótki; dopóki jednak 
trwa, winni również ci, któ-
rzy mają żony, żyć tak, jakby 

ich nie mieli;  a ci, którzy pła-
czą, jakby nie płakali; a ci,  
którzy się  weselą, jakby się  
nie weselili;  a ci, którzy ku-
pują, jakby nic nie posiadali; 
a ci, którzy używają tego 
świata, jakby go nie używali; 
przemija bowiem kształt te-
go świata. Chcę, byście byli 
wolni od trosk; kto nie ma 
żony, troszczy się o sprawy 
Pańskie, o to, jakby się Panu 
podobać; a żonaty troszczy 
się o sprawy tego świata,  
o to, jakby się podobać żo-
nie, i żyje  w rozterce. Także 
kobieta niezamężna i panna 
troszczy się  o sprawy Pań-
skie, aby być świętą i ciałem 
i duchem; mężatka zaś trosz-
czy się o sprawy tego świata,  
jakby się podobać mężowi. 
A to mówię dla własnego do-
bra waszego, nie aby sidła 
na was zarzucać, lecz aby-
ście postępowali przystojnie  
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i trwali przy Panu ustawicz-
nie. A jeśli ktoś uważa, że wo-
bec swej panny zachowuje się 
niewłaściwie, bo już przekwi-
tła, a powinna była wyjść za 
mąż, niech czyni, co chce, nie 
zgrzeszy, niech się  pobiorą. 
Kto jednak mocno postanowił 
w sercu swoim, bez przymusu, 
a panuje nad wolą swoją, 
i rozstrzygnął we własnym 
sercu, że zachowa swoją pan-
nę w dziewictwie, dobrze 
uczyni. Tak więc, kto poślubia 
pannę swoją, dobrze czyni, ale 
kto nie poślubia, lepiej czyni. 
Żona związana jest tak długo, 
dopóki żyje jej mąż; a  jeśli 
mąż umrze, wolno jej wyjść za 
mąż za kogo chce, byle w Pa-
nu. Ale według mojego zdania 
jest szczęśliwsza, jeśli tak  po-
zostanie; a sądzę, że i ja  mam 
Ducha Bożego. 

1 Kor 7,24-40 

Obszerny fragment Pierwszego 
Listu do Koryntian, jaki przed 
chwilą zacytowałem, dowodnie 
potwierdza to, o czym mówili-
śmy już na początku naszych 
rozważań nad tą księgą Nowego 
Testamentu, a mianowicie, że 
bezpośrednią przyczyną jej po-
wstania była chęć odpowiedzi 
Apostoła Pawła na liczne pyta-
nia, jakie rodziły się w Zborze 
Korynckim. Znaczenie tej odpo-

wiedzi wynika nie tylko z faktu, 
że jest ona ważnym historycz-
nym dokumentem mówiącym 
o sprawach Kościoła chrześci-
jańskiego w czasach apostol-
skich, a więc na samym jego po-
czątku. Szczególne znaczenie ma 
fakt, że problemy chrześcijan 
żyjących w pierwszym wieku 
naszej ery są również problema-
mi chrześcijan, żyjących w wie-
ku dwudziestym pierwszym, 
a więc po dwóch tysiącleciach. 
Rozwiązania, jakie podpowiada 
Paweł, nie wynikają tylko z do-
świadczenia i mądrości uczone-
go erudyty i znakomitego teolo-
ga i etyka, ale s ą inspirowane 
przez Ducha Bożego, Ducha 
Świętego. Są Bożym Słowem. 

Mówiąc o panieństwie, a właści-
wie o dziewictwie, Apostoł my-
śli tu nie tylko o niewiastach, ale 
również o mężczyznach. Taką 
interpretację tekstu przyjmowa-
ło wczesne chrześcijaństwo. 
Uzasadnieniem dla wywodów 
Pawła jest „krótki czas”. Apostoł 
posługuje się tu wyrazem 
„kairos”, oznaczającym pewien 
określony, ograniczony okres 
czasu; używany zwykle wyraz 
„chronos” oznacza czas w ogóle. 
Małżeństwo nie jest czymś god-
nym nagany, jak uważali niektó-
rzy Koryntianie, skłaniający się 
ku ascezie; ustępuje wszakże co  
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do swej wartości moralnej  
dziewictwu. Prymat dziewic-
twa umożliwia bowiem pełniej  
wykorzystać każdemu czas, 
przeznaczony na bieg jego ży-
cia. Czas, który jest bardzo 
krótki. „Przemija bowiem 
kształt tego świata.” Paweł nie 
czyni tu jakichś aluzji o charak-
terze eschatologicznym i nie 
chodzi bynajmniej o istnienie 
świata jako takiego, ale wiąże 
się ze wszystkimi troskami, 
trudnościami, zabiegami i sta-
raniami, związanymi z ludzkim 
życiem. Tworzywo ludzkiego 
życia ma charakter przemijają-
cy. „Wszelkie ciało jest trawą, 
a cały jego wdzięk jak kwiat  
polny. Trawa usycha, wiatr 
więdnie, gdy wiatr Pana powie-
je nań. Zaprawdę: Ludzie są 
trawą!” – czytamy już w staro-
testamentowej Księdze Proro-
ka Izajasza (40,6-7), a s łowa te 
w Nowym Testamencie przy-
pomina Pierwszy List Apostoła 
Piotra.  

Ciekawe uwagi na temat oma-
wianego tekstu czyni Werner  
de Boor: „Postawa Pawła jest  
nam często obca, ponieważ eg-
zystencja w Chrystusie nie ma 
już dla nas tej jednolitości, tego 
bogactwa i  blasku, który miała 
w oczach Pawła i sprawiała, że 
cały ziemski los w porównaniu 

z nią przestawał być ważny. 
Nie potrafimy podążać za rozu-
mowaniem Apostoła również 
dlatego, iż nie odczuwamy nic  
z ‘niedostatku’ i ‘ucisku’, który 
łączy się z życiem chrześcijań-
skim i  nie zdajemy sobie spra-
wy z tego, jakie wymagania po-
stawi przed zborem Jezusa czas  
ostateczny. (…) Paweł doradza 
bezżenność nie ze względu na 
brak szacunku dla małżeństwa 
i uważania współżycia małżeń-
skiego za grzeszne. Myśli  
o czymś innym: ‘wszakże tacy  
będą mieli doczesne kłopoty, ja 
zaś chciałbym wam t ego osz-
czędzić’. Pojawia się tu s łowo 
‘thlipsis’, które określa różno-
rakie cierpienia człowieka wie-
rzącego w Jezusa ze względu na 
jego wiarę i które osiągną swój 
szczyt w czasie poprzedzają-
cym powtórne przyjście Jezusa. 
Cierpienie staje się jeszcze bar-
dziej męczące, gdy widzimy, jak  
przeżywa je współmałżonek. 
(…) Decydujące chwile są bar-
dzo krótkie. Nie mamy więc  
czasu na sprawy drugorzędne, 
lecz musimy skoncentrować się 
na tym, czego ten czas wymaga. 
A wypełniają ten czas niedo-
statki, walki i cierpienia. Nie 
tylko jest to czas krótki, lecz nie 
pozwalający żyć w sposób nie-
frasobliwy. (…) W pełnym na-
pięcia oczekiwaniu na Dzień 
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Pański i w nieuniknionych cier-
pieniach z powodu Jezusa, 
wszystko traci swoje znaczenie:  
radości, cierpienia, kupowanie, 
zdobywanie, a także małżeń-
stwo. Są one jednak całym ży-
ciem ‘naturalnego człowieka’. 
Oczywiście chrześcijanie muszą 
zajmować się tym wszystkim, 
jednakże powinni zajmować 
wobec tych rzeczy zupełnie in-
ne stanowisko, ponieważ stra-
ciły one dla nich swą ważność.” 

Powinniśmy, jako chrześcijanie, 
żyć bez trosk; przejść przez 
‘krótki czas’ bez trosk. Pełna 
obaw troska wynika z fałszywej 
oceny przemijającego świata. 
Uwalnia nas od niej  eschatolo-
giczny sposób patrzenia na rze-
czywistość. Napi sze późni ej Pa-
weł w Li ście  do Rzy mia n:  
„Albowie m są dzę, że utra pie nia  
tera źniej szeg o cza su nic nie zna -
czą w porów na ni u z chwałą,  któ-
ra ma się na m objawi ć. Bo stwo-
rze ni e z tę sknotą  oczekuje  obja -
wieni a sy nów  Bożych, g dy ż 
stw orze ni e zostało podda ne  zni -
komości, nie  z wła snej w oli, le cz 
z w oli Teg o, który je podda ł,  
w na dziei,  że  i sa mo stworze nie  
bę dzie  wy zw olone z niew oli ska -
że nia  ku chwale bnej wol ności  
dzie ci Boży ch”  (Rzym 8,18-21).  

Ta wizja, takie spojrzenie, po-
zwala zapomnieć o troskach 

doczesności, a przynajmniej nie 
ulegać ich ciężarowi. Pozwala 
patrzeć z ufnością w przyszłość, 
z pewnością i świadomością 
Bożej opieki i błogosławień-
stwa. 

Ostatecznym celem każdej po-
staci życia ludzkiego, czy 
w małżeństwie czy w stanie 
wolnym, jest jedność z Bogiem, 
która sprawia, że człowiek zo-
staje napełniony poczuciem 
osobistej wartości oraz zado-
wolenia. 

„A co do mięsa, składanego 
w ofierze bałwanom, wiemy, że 
wszyscy mamy właściwe po-
znanie. Poznanie nadyma, ale 
miłość buduje. Jeśli kto mnie-
ma, że coś poznał, jeszcze nie 
poznał, jak  należało  poznać;  
lecz jeśli kto miłuje Boga, do  
tego przyznaje się Bóg. Co więc  
dotyczy spożywania mięsa, 
składanego w ofierze bałwa-
nom, wiemy, że nie ma bożka 
na świecie, i że nie ma żadnego 
innego boga oprócz Jednego. Bo 
chociaż nawet są tak zwani bo-
gowie, czy to na niebie, czy na 
ziemi, i dlatego jest wielu bo-
gów i wielu panów, wszakże dla 
nas istnieje tylko jeden Bóg Oj-
ciec, z którego pochodzi 
wszystko i dla którego istnieje-
my, i jeden Pan, Jezus Chrystus, 
przez którego wszystko istnieje 
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i przez którego my także istnie-
jemy. Lecz nie wszyscy mają 
właściwe poznanie; niektórzy 
bowiem, przyzwyczajeni dotąd 
do bałwochwalstwa, spożywają 
mięso jako składane w ofierze 
bałwanom i sumienie ich z na-
tury słabe, kala się. Zapewne, 
pokarm nie zbliża nas do Boga, 
gdyż nic nie tracimy, jeśli nie 
jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli  
jemy. Baczcie jednak, aby ta 
wolność wasza nie stała się 
zgorszeniem dla s łabych. Albo-
wiem jeśliby kto  ujrzał ciebie, 
który masz właściwe poznanie, 
siedzącego za stołem w świąty-
ni pogańskiej, to czyż to nie 
pobudzi sumienia jego, ponie-
waż jest słaby, do spożywania 
mięsa składanego w ofierze 
bałwanom? I tak przyczyni się 
twoje poznanie do zguby czło-
wieka słabego, brata, za które-
go Chrystus umarł. A tak, grze-
sząc przeciwko braciom i obra-
żając ich słabe sumienie, grze-
szycie przeciwko Chrystusowi. 
Przeto, jeśli pokarm gorszy 
brata mego, nie będę jadł mięsa 
na wieki, abym brata mego nie 
zgorszył” (1 Kor 8,1-13). 

W kolejnym rozdziale swego 
Listu zajmuje się Apostoł Paweł 
sprawą pogańskich ofiar, oka-
zując troskę o sumienie słabych 
braci. W Koryncie, liczącym 

w tamtych czasach ponad pół 
miliona mieszkańców, było  
wiele świątyń pogańskich, 
gdzie czczono najprzeróżniej-
sze bóstwa, składając  im ofiary. 
Najczęściej  były to ofiary krwa-
we ze zwierząt. Część ofiary 
spalano na ołt arzu bóstwa, 
część przeznaczano na utrzy-
manie świątyni (to mięso dzie-
lono pomiędzy  kapłanów oraz 
przekazywano je na sprzedaż), 
część przypadała składającym 
ofiarę, którzy przy tej okazywa-
li organizowali biesiadę o cha-
rakterze religijnym, jaka odby-
wała się albo w obrębie samej  
świątyni, albo w przyległym 
gaju, albo w domu rodzinnym. 
Na biesiady takie zapraszano 
często nie tylko krewnych, ale 
również znajomych i przyjaciół. 
W swoim obszernym komenta-
rzu do Listów do Koryntian ks. 
prof. Eugeniusz Dąbrowski 
zwraca uwagę, że tego rodzaju 
zwyczaje stwarzały chrześcija-
nom poważny problem, ponie-
waż nie mogli oni w jednej  
chwili zerwać z przyjętym try-
bem życia, z członkami własnej  
rodziny, znajomymi czy przyja-
ciółmi, a jednocześnie nie mogli  
nie zadawać sobie pytania, czy  
wolno im brać udział w  biesia-
dach o charakterze na wpół 
sakralnym lub nawet kupować 
w sklepach publicznych mięso 
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pochodzące z ofiar składanych 
bożkom. Żydzi i  chrześcijanie 
nazywali je mięs em z ofiar 
składanych bałwanom, Grecy 
natomiast (a więc poganie) 
nazywali je mięsem sakralnym, 
zgodnie z własnymi przekona-
niami politeistycznymi. 

Pamiętamy  zapewne z księgi 
Dziejów Apostolskich, że pro-
blemem tym zajmował się już 
w roku 49 Sobór Jerozolimski, 
który do przyjętej  decyzji 
uwolnienia chrześcijan od obo-
wiązków wypływających z pra-
wa żydowskiego dołączył tzw. 
klauzule Jakubowe: „Posta-
nowiliśmy bowiem, Duch Świę-
ty i my, by nie nakładać  na was 
żadnego innego ciężaru oprócz 
następujących rzeczy niezbęd-
nych: wstrzymywać się od mię-
sa ofiarowanego bałwanom, od 
krwi, od tego, co zadławione, 
i od nierządu;  jeśli  się tych rze-
czy wystrzegać będziecie, do-
brze uczynicie” (Dz 15,28-29). 
Komentator słusznie zwraca 
uwagę, że klauzule te nie roz-
strzygały zagadnienia zas adni-
czo, ale miały  jedynie na celu 
ułatwienie współżycia między 
chrześcijanami różnego pocho-
dzenia, to znaczy judaistyczne-
go i pogańskiego. Zasięg stoso-
wania klauzul Jakubowach był 
więc ograniczony do zborów 

typu mieszanego, przede 
wszystkim na terenie Antiochii, 
Syrii i Cylicji (Dz 15,23). 
W greckim Koryncie była jed-
nak zupełnie inna sytuacja, po-
nieważ wśród chrześcijan 
przeważał element pogański, 
związany z miejscową społecz-
nością nie tylko tradycją, ale 
przede wszystkim więzami 
rodzinnymi. Chodziło  tu więc 
nie o współżycie pomiędzy 
chrześcijanami różnego pocho-
dzenia, ale pomiędzy chrześci-
janami a poganami. Duża część 
korynckich chrześcijan nie 
miała wątpliwości w kwestii 
spożywania mięsa, bez wzglę-
du na jego pochodzenie, odrzu-
cając jakiekolwiek skrupuły 
w tym względzie. Apostoł Pa-
weł również nie miał żadnych 
wątpliwości, wyraźnie stwier-
dzając: „Wiemy, że nie ma boż-
ka na świecie i  że nie ma żad-
nego innego boga, oprócz Jed-
nego”. To już Psalmista stwier-
dził: „Nicością są wszyscy bo-
gowie ludów” (Ps 96,5a). „Oto 
wy zgoła niczym jesteście i  wa-
sze działanie nic  nie znaczy” – 
pisał prorok Izajasz (Iz 41,24). 
Prorok Jeremiasz, przekazując 
słowo Pana, stwierdza: 
„Bóstwa ludów są marnością, 
są dziełem rąk rzemieślnika, 
(…) nie bójcie się ich, bo nie 
mogą szkodzić, lecz nie mogą 
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też nic dobrego uczynić. (…) Są 
nicością, dziełem wartym śmie-
chu” (Jer 10,3.5.15). Skoro po-
gańskie bóstwa są nicością, 
przeto również składane im 
ofiary nie mają charakteru sa-
kralnego. Pisząc o  „tak  zwanych 
bogach na ziemi”, Apostoł Pa-
weł najwyraźniej myśli 
o władcach ziemskich, przypi-
sujących sobie atrybuty boskie 
i domagających się oddawania 
sobie boskiej czci. Taka była 
przecież rzymska rzeczywi-
stość, gdzie cesarzy uważano za 
bogów; późniejsze prześlado-
wania chrześcijan będą uzasad-
nione tym, że nie godzili się oni 
czcić cesarzy jako bogów i okre-
ślać ich tytułem „Pan” (Kyrios), 
bo „jeden jest Pan, Jezus Chry-
stus”. 

Jeżeli pogańskie bóstwa są ni-
cością, jeżeli składane im ofiary 
nie mają przez to charakteru 
sakralnego, to nie powinno być 
żadnego problemu ze spożywa-
niem mięsa pochodzącego 
z tych ofiar, nawet jeśli  to bę-
dzie miało  miejsce podczas spe-
cjalnych biesiad. Tak, to praw-
da. Nie ma problemu dla tych, 
którzy o tym wiedza, którzy są 
o tym mocno przekonani, i któ-
rzy są mocno ugruntowani 
w wierze. Ale przecież w zborze 
są również tacy, których Apo-

stoł nazywa „słabymi”. Są to  
ludzie jeszcze nieugruntowani, 
obarczeni jakimiś resztkami 
dawnych wierzeń czy przyzwy-
czajeń, dla których widok brata 
uczestniczącego w świątynnej 
biesiadzie może być nie tylko 
zgorszeniem, ale zachętą do 
naśladowania. Mogą oni zrozu-
mieć udział w takiej biesiadzie 
jako przyzwolenie na oddawa-
nie czci bóstwom pogańskim,  
a więc godzenie kultu Jedynego 
Boga Ojca z kłanianiem się boż-
kom i wzywanie nie tylko jedy-
nego Pana Jezusa Chrystusa, ale 
i uznawanie innych panów.  

„A więc wzgląd na słabszego, 
miłość, ma stanowcze pierw-
szeństwo przed wiedzą i wol-
nością uświadomionych – pisze 
ks. prof. Dąbrowski. – Jest to  
zatem pewne ograniczenie wol-
ności nakazane przez Apostoła 
słowami: ‘Baczcie jednak’ – aby 
wasza wiedza i płynąca stąd 
wolność nie stała się dla innych 
zgorszeniem.” Apostoł s am go-
tów jest nawet całkowicie wy-
rzec się jadania mięsa, gdyby 
miało to stanowić zgorszenie 
dla innych. Uszanowanie słabe-
go sumienia niezgruntowanych 
w wierze przez ograniczenie 
własnej swobody przyniesie im 
pożytek i utrzyma na właściwej 
drodze. Proponowane przez 
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Pawła rozwiązanie jest ustęp-
stwem uświadomienia wobec 
miłości, miłości bliźniego. Jest 
to wskazanie, jak  należy  postę-
pować w sytuacjach trudnych. 
Nie zawsze własna wiedza jest 
najważniejsza; trzeba z pokor-
ną miłością zwracać uwagę też 
i na tych, którzy tej wiedzy nie 
mają, aby ich nie zgorszyć 
i przez to nie doprowadzić do 
niebezpiecznego upadku. 

Mogłoby się wydawać, że spra-
wy, o których pisze Apostoł 
Paweł, odpowiadając  na pyta-
nia Koryntian, mają dziś jedy-
nie znaczenie historyczne, że 
odnoszą się wyłącznie do rze-
czy dawno zapomnianych, dziś 
już nieistotnych. Może zainte-
resują historyka obyczajów 
czy kogoś, kto pasjonuje się 
starożytnością?  

Tak jednak nie jest. Zapisane 
przez Apostoła myśli i  wskaza-
nia nie utraciły aktualności 
i ważności. Ich wagę podkreśla 
zresztą fakt, że powróci do te-
go tematu w rozdziale dziesią-
tym, który omawiać będziemy 
we właściwym czasie. Dziś jed-
nak chciałbym najpierw przy-
pomnieć, że w starożytności, 
zwłaszcza w mieście takim jak  
Korynt, raczej trudno było 
uniknąć jakichkolwiek kontak-
tów z pokarmami ofiarowywa-

nymi bałwanom czy pogań-
skim bożkom. Dla wielu ko-
rynckich chrześcijan problem 
po prostu nie istniał: wiedzieli, 
że jeden jest Bóg prawdziwy 
i nie ma innych bogów obok 
Niego, dlatego też mogą spo-
kojnie spożywać mięso, pocho-
dzące ze świątyń pogańskich. 
Byli jednak  w zborze korync-
kim i tacy ludzie, którzy – wy-
chowani w tradycji pogańskiej  
– nie umieli tak  do końca uwie-
rzyć, że bóstwa, jakie przez 
całe życie czcili i którym odda-
wali też cześć ich przodkowie, 
są nicością i czymś absolutnie 
fałszywym. Dla nich teraz, po  
przyjęciu Chrystusa, spożywa-
nie mięsa pochodzącego z po-
gańskich ofiar, było  czymś ab-
solutnie niewłaściwym, wręcz 
grzesznym. Dlatego Apostoł 
Paweł wskazuje, że jeśli spoży-
wanie takiego mięsa jednym 
nie sprawia kłopotu, a drugich 
niepokoi lub gorszy, to dla spo-
koju sumienia tych drugich 
należy ze spożywania mięsa 
świątynnego zrezygnować. Jak 
pisze William Barclay: „O ile 
pewna rzecz nie czyni ci szko-
dy, ale wyrządza szkodę ko-
muś innemu, to koniecznie 
trzeba z niej zrezygnować, po-
nieważ chrześcijanin nie po-
winien czynić czegokolwiek, 
co powodowałoby zgorszenie 



 18  Informator parafialny, Nr 9 (162) 2015 

 

jego brata”. 

Prof. Barclay zwraca też uwagę 
na trzy istotne zasady, jakie od-
kryć możemy w omawianym 
tekście ósmego rozdziału 
Pierwszego Listu do Koryntian. 
Po pierwsze – to, co dobre dla 
jednego człowieka, może być 
całkowicie złe dla drugiego. To, 
co dla nas  w żadnym wypadku 
nie jest  pokusą, może być wy-
jątkowo silna pokusą dla kogoś  
innego – i dlatego, zabierając  
się do jakiejś czynności, musi-
my myśleć nie tylko o jej wpły-
wie na nas samych, ale również 
na innych. Po drugie – niczego 
nie należy oceniać z punktu wi-
dzenia wiedzy, zwłaszcza tej  
wiedzy jaką dysponujemy; 
wszystko musi być oceniane 
z punktu widzenia miłości. 
W wiedzy zawsze tkwi pewne 
niebezpieczeństwo, ponieważ 
często skłania ona człowieka do 
arogancji, buduje w nim poczu-
cie własnej wyższości i spoglą-
dania z góry na tych, którzy 
w jego mniemaniu nie są rów-
nie jak on dojrzali; zdarza się 
też często, że skłania ona do 
antypatii wobec tego, którego 
uważa się za ignoranta. Pozna-
nie, które prowadzi do tego ro-
dzaju postawy, nie jest praw-
dziwym poznaniem. Świado-
mość wyższości intelektualnej  

jest rzeczą nad wyraz niebez-
pieczną. Dlatego też w własnym 
postępowaniu nie powinniśmy 
się kierować myślą o wyższości 
naszej wiedzy, naszego intelek-
tu, lecz miłością i troską o do-
bro naszego bliźniego. Stąd też 
niejednokrotnie powinniśmy 
się powstrzymywać od uczynie-
nia czy powiedzenia tego, co  
osobiście uważamy za słuszne. 
I po trzecie – tu zacytuję do-
słownie prof. Barclaya – to  
wszystko prowadzi do najwięk-
szej ze wszystkich prawd. Nikt 
nie może domagać się dla siebie 
praw, folgować własnym za-
chciankom czy żądać wolności, 
jeżeli kogoś innego doprowadzi 
to do upadku. Możliwie jego 
zdolności umysłowe i siła woli 
potrafią utrzymać daną rzecz 
na właściwym miejscu, pewne 
postępowanie dla niego osobi-
ście może być bezpieczne, ale 
musi on myśleć nie tylko o so-
bie, musi mieć  na uwadze swe-
go słabszego brata. Przyjem-
ność lub pobłażanie własnym 
słabościom jest grzechem, jeśli  
dla kogoś innego może to być 
powodem do zgorszenia i  upad-
ku.  

Tak więc, jak widzimy, dla Apo-
stoła Pawła granicę wolności 
wyznacza nie tylko konieczność 
niedopełnienia obiektywnego 

Od Genesis do Apokalipsy 
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zła. Granicę wolności wyzna-
cza bowiem również miłość 
braterska, pragnąca uniknąć  
zgorszenia „słabych”. Chrześci-
janie, którzy mają prawdziwe 
poznanie, korzystają z niego 
tak, że buduje ono innych  
w wierze, chociaż niewątpli-
wie pociąga to  za sobą niejed-
nokrotnie ograniczenie wolno-
ści przez rezygnację ze słusz-
nych praw. „Poznanie nadyma 
– czyli wbija w pychę, ale mi-
łość buduje” – pisze Paweł 
(8,1b). Przeciwstawiając sobie 
„poznanie” i  „miłość”, Apostoł 
przestrzega, że we wszelkim 
poznawaniu kryje się niebez-
pieczeństwo polegające na 
tym, że możemy poczuć się 
pewni sami siebie. Stąd też 
szybko możemy zacząć pole-
gać na własnym rozumowaniu 
i patrzeć  z góry na tych, którzy 
myślą inaczej  albo nie są do 
takiego rozumowania zdolni. 
„Poznanie nadyma”. Nie zwra-
cam uwagi na innych, lecz je-
dynie na siebie samego, na mo-
je osobiste duchowe bogactwo, 
o jakim jestem przekonany. 
W taki sposób z całą pewno-
ścią nie dojdzie nigdy do praw-
dziwej społeczności. Zupełnie 
inna natomiast jest miłość, 
która troszczy się właśnie 
o innych i  o  ich prawdziwe do-
bro. Chodzi jej o  budowanie 

i dobro społeczności. „Miłość 
buduje”. W ży ci u i  postę powa -
ni u człowie ka  wierząceg o nie  
można  ki erowa ć si ę je dy nie  
pozna ni e m,  to miłość powi nna  
rzą dzi ć ży cie m i by ć podstawą  
osobi steg o stosunku do i nny ch 
członków społe czności  chrze -
ścija ński ej. Werner de Boor 
wskazuje, że w każdym pozna-
niu kryje się niebezpieczeń-
stwo polegające na uznaniu 
tego, co się aktualnie wie, za 
prawdę ostateczną. Niebezpie-
czeństwo „dogmatyzowania” 
wiąże się na równi tak z każdą 
świecką nauką i  poglądem, jak  
i z teologią. Prawdziwe zaś po-
znanie zdaje sobie sprawę ze 
swej nieskończoności, z po-
trzeby dalszego, ciągłego roz-
woju, i ze swego cząstkowego 
charakteru.  

Dzięki Pawłowi poznajemy 
miłość chrześcijańską, która 
polega na poważnym trakto-
waniu drugiego człowieka, 
która jest gotowością do chęt-
nego, radosnego rezygnowa-
nia, aby uchronić  innych od 
grzechu. Samo „poznanie”, jako 
takie, prowadzi do nieograni-
czonego korzystania z wolno-
ści. Miłość natomiast ogranicza 
wolność – ze względu na brata, 
w trosce o niego. 

Od Genesis do Apokalipsy  
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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.  

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  

Ogłoszenia 
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 Ogłoszenia 

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 
przestępstwem (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). 

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 
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 Ogłoszenia 

Niedzielne spotkanie rodzinne w październiku 

Zapraszamy na spotkanie rodzinne, które odbę-

dzie się  jak zwykle w sali parafialnej w niedzielę 

25 października  o godz. 16:00.  

Chcielibyśmy powspominać wakacyjne (choć 

niekoniecznie) wyjazdy, podzielić się naszymi 

doświadczeniami , być może zabawnymi   sytu-

acjami , pokazać innym gdzie może warto by pojechać…. i dlatego 

zachęcamy do prezentacji i  prosimy osoby, które chcia łyby poka-

zać  swoje zdjęcia , filmy i  okrasić je s łowem komentarza 

(prezentacje do 15 min) o kontakt z proboszczem do 30.09. 
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Wydarzyło się  

w lipcu lub sierpniu … 

Półkolonie z językiem angiel-
skim 

 
Od 13 do 17 lipca po raz szósty 

w naszej parafii odbyły się pół-
kolonie z językiem angielskim. 
Niestety, grupa Amerykanek w 

tym roku do nas nie przyjechała 
i musieliśmy sami wszystko zor-

ganizować. Jednak, patrząc na 
uśmiechnięte buzie uczestniczą-

cych w półkoloniach dzieci, po-
radziliśmy sobie bardzo dobrze. 

Przewodnim tematem biblijnym 
tego tygodnia były słowa Jezusa: 

Ja jestem... W tygodniowym 
planie zajęć nie zabrakło więc 

szkółki niedzielnej, wspólnego 
śpiewu przy akompaniamencie 
akordeonu, modlitwy. Jak co 

roku dzieci robiły wiele prac pla-
stycznych, spędzały czas na za-

bawie, miały lekcję języka an-
gielskiego. A to wszystko dzięki 

wolontariuszom i Bożej pomocy. 

Za nami... 
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"Impuls" w Chorzowie     

Za nami... 



Informator parafialny, Nr 9(162) 2015  29 

 

W sobotę 15 sierpnia gościliśmy 
w naszej parafii zaprzyjaźniony 

chór "Impuls" z Holandii. Po po-
łudniu w kościele im. ks. M. Lutra 

odbył się koncert chórzystów z 

Driel i chóru "Cantate". Wieczo-
rem, podczas wspólnej kolacji, 

czas upłynął na rozmowach i ra-
dości ze wspólnego bycia ze so-

bą. 

Za nami... 
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Data Zapraszamy na... 

6.09 (ND) 10.00 
Nabożeństwo z liturgią młodzieżową na roz-

poczęcie roku szkolnego 

7.09 (PON) 18.00 Zebranie Rady Pa rafialnej 

9.09 (ŚR) 9.00 
Pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie 

Koła Pań 

13.09 (ND)  

po nabożeństwie 

Zebranie rodziców dz ieci i młodzieży uczestni-

czącej w lekcjach religii 

14.06 (PON) 18.00 Spotkanie biblijne 

19.06 (SOB) 6.00 

parking USC 

Wycieczka parafialna szlakiem pałaców 

i ogrodów Kotliny Jeleniogórskie j 

20.06 (ND) 10.15 Jubileusz 50-lecia ordynacji ks. Alfreda Biety 

26.09 (SOB) 18.00 

kościoł Lutra 

Koncert z cyklu "Organy plus"; wystąpią Jaro-
sław Wróblewski (organy) i Klaudiusz Baran 

25-27.09 (PT-ND) 

ewangelicka parafia w Poko-
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej 

28.09 (PON) 18.00 Spotkanie biblijne 

Zapraszamy 

Propozycje na wrzesień 
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