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 Słowo od Duszpasterza 

ILE WARTA JEST WIARA  
I CHRZEŚCIJAŃSKIE ZASA-
DY…? 

Wielokrotnie mówiłem w swo-
ich kazaniach o prześladowa-
niach chrześcijan. Dzisiaj chce 
Was drodzy zachęcić do modli-
twy o prześladowanych chrze-
ścijan w Syrii i Iraku… Wiado-
mości dotyczące sytuacji w 
tych i innych krajach docierają 
do nas bardzo wyrywkowo… 
Północny Irak opanowany zo-
stał przez islamskich funda-
mentalistów, którzy dokonują 
okrutnego ludobójstwa na 
wielką skalę. Codziennie ginie 
tam wielu ludzi, wcześniej do-
świadczając ciężkich tortur… 
Obcinane są głowy chrześcijan, 
nieobce są masowe egzekucje, 
krzyżowanie, strzały w tył gło-
wy czy zakopywanie żywcem… 
Fundamentaliści nie liczą się z 
niczym – zabijają kobiety, dzie-

ci – często dzieje się to na 
oczach innych członków ro-
dzin. Oprawcy zmuszają także 
„niewiernych” na przechodze-
nie z chrześcijaństwa na Islam. 
Wielu chrześcijan uciekło w 
góry, gdzie podczas uciążliwej 
wędrówki - część z nich pogi-
nęła z głodu i wyczerpania... 
Absolutnie w dalszej części 
tego tekstu nie chcę polityko-
wać i roztrząsać tego, kto jest 
odpowiedzialny za to, co dzieje 
się teraz w tych krajach. Nie o 
politykę mi chodzi… Wiem, że 
zestawianie tego typu wyda-
rzeń z naszą wiarą jest zazwy-
czaj trudne i mogę zostać posą-
dzony o granie na emocjach, 
ale mimo tego zaryzykuję kilka 
refleksji na ten temat. 

Jesteśmy chrześcijanami. Obo-
wiązują nas przykazania, które 
miedzy innymi mówią o tym, 
by kochać drugiego człowieka. 

Andrzej Wójcik 
Proboszcz Parafii  

w Gliwicach i Pyskowicach 

   Słowo od  
Duszpasterza 
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Obligują nas te Boże normy do 
tego, by kochać drugiego czło-
wieka, bez względu na religię 
jaką wyznaje, duchowość lub 
jej brak, płeć, poglądy czy sytu-
ację życiową. Nie oznacza to 
jednak tego, że mamy kochać 
czy tolerować grzech, który 
popełniają, krzywdząc, a nawet 
jak to jest w przypadku islam-
skich fundamentalistów, czy 
ludzi wywołujących konflikty, 
zabijając drugiego człowieka. 
Takie postawy stoją zdecydo-
wanie w sprzeczności z chrze-
ścijańskimi zasadami. 

A więc jesteśmy chrześcijana-
mi, niestety jesteśmy bardzo 
wygodnymi chrześcijanami… 
Żyjemy sobie w naszych do-
mach, korzystamy jak możemy 
z wszystkich dobrodziejstw 
tego świata, narzekamy na po-
godę, na niepogodę, na to, że 
obiad na wczasach w hotelu 
podano zbyt późno, na to, że 
znowu trzeba iść do kościoła, 
w którym jest za duszno, albo 
za zimno… itd. Oglądając bar-
dzo brutalną relację z Iraku 
zadałem sobie pytanie o jakość 
mojej wiary, pójdę dalej - czy 
dałbym się zabić za wiarę… 
Cóż… Niewygodny temat… 
prawda…? Po co w ogóle o tym 
mówić, to przecież indywidual-
na sytuacja każdego itd… No 

tak, oczywiście, ale to się dzieje 
dzisiaj, w czasach, gdzie po-
dobno jesteśmy wolni, gdzie 
wszystko można wywracać do 
góry nogami, gdzie każdy może 
być kim chce i robić co chce… 
Czy to jest wolność? Apostoł 
Paweł napisał: Wszystko wol-
no, ale nie wszystko jest poży-
teczne; wszystko wolno, ale nie 
wszystko buduje. 1 Kor 10,23. 
Co by było, gdyby dzisiaj ktoś 
powiedział mi: wybieraj, albo 
Chrystus, albo ktoś inny… Wy-
bieraj, bo strzelam… Wiem, że 
wtedy pytający nie będzie 
przejmował się moimi emocja-
mi, albo tym, czy mnie uraził 
czy nie… Co odpowiem…? 

Narzekając na zimnawą wodę 
pod prysznicem, niedosoloną 
zupę itd., warto zadać sobie 
poważne pytania dotyczące 
naszego życia. Może warto też 
na nowo poukładać życiowe 
priorytety, może warto taki 
kubeł zimnej wody z lodem 
wylać sobie na głowę (nie my-
lić z charytatywną akcją - Ice 
Bucket Challenge) i poważnie 
zastanowić się, czy aby czasem 
mój codzienny, roszczeniowy 
konformizm nie doprowadza 
mnie do tego, że powoli zaczy-
nam wierzyć, że nie potrzebuję 
do swojego życia Boga… To 
bardzo szybka droga do tego, 
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by zatracić wartości i zasady, 
by poddać się w niewolę źle 
pojętej wolności, która prowa-
dzi do duchowego chaosu i wy-
paczeń. 

Widząc to, co dzieje się na 
Ukrainie, w Iraku i Syrii, Pale-
stynie i Izraelu, zdaję sobie 
sprawę  z tego, jak kruchy jest 
pokój na świecie, jak szybko 
możemy utracić to, do czego 
dążyliśmy nawet przez lata, co 
może stanowiło w pewnym 
stopniu o sensie naszej ludz-
kiej egzystencji tu i teraz… 

Czy jestem Bogu wdzięczny za 
to, co mam, czego doświad-
czam w moim życiu? 

Zdecydowanie potępiam czyny 
ziejących nienawiścią funda-
mentalistów różnej maści, mo-
dlę się o pokój dla świata, ale 
modlę się przede wszystkim o 

Boży pokój, który pozwoli mi i 
innym, pomimo otaczającego 
mnie zła, rozdygotanych emo-
cji, pamiętać o właściwym celu 
i sensie mojego życia – Jezusie 
Chrystusie i wieczności. Wie-
rzę, może naiwnie w to, że ma-
jąc Boga w sercu, w dniu pró-
by, podejmę właściwe decyzje. 

Jezus powiedział: Pokój zosta-
wiam wam, mój pokój daję 
wam; nie jak świat daje, Ja 
wam daję. Niech się nie trwoży 
serce wasze i niech się nie lęka. 
J 14,27  

Módlmy się o pokój dla świata, 
o tych na świecie, którzy tej 
modlitwy, szczególnie teraz 
bardzo potrzebują, dziękujmy 
Bogu, za to co mamy, bądźmy 
wdzięczni! 

Z modlitwą 

Ks. Andrzej Wójcik 

www.warto.cme.org.pl 

Słowo od Duszpasterza 
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P
ió

rem
... 

Poszedł w świat pełen zapału, wiary w swoje możliwości 
Pełen optymizmu, którym pewnie mógłby obdzielić wielu ludzi wokół 
siebie 
Poszedł w pogoni za swoim szczęściem 
Które miał na wyciągnięcie dłoni, gdyby tylko chciał je zauważyć 
Poszedł, bo chciał być kimś… 
Marzył o samodzielności, rozgłosie, byciu na topie… 
Marzył o tym, by po prostu było inaczej… 
Poszedł wyposażony, zamożny, światowy 
Poszedł, by świat zobaczył, kim on jest 
Poszedł, by sam przekonać się, kim jest… 
A może w ogóle o tym nie myślał… 
Poszedł, by żyć chwilą, by korzystać z życia 
By gromadzić ludzi wokół siebie 
Poszedł, by złapać w końcu oddech 
By być daleki od zasad, barier, nakazów i zakazów… 
Poszedł, by w końcu sam i tylko sam decydować o swoim życiu 
Poszedł, by je zrealizować  
By w końcu ziścić marzenia. 
 
A Ojciec ze smutkiem w oczach pozwolił synowi na samodzielność… 
Wszak ma wolną wolę… 
 
Wracał ze złamanymi skrzydłami, niepewnie, powoli 
Wracał przepełniony smutkiem 
Rozpamiętując to, co zrobił ze swoim życiem 
Wracał nie pachnący drogą wodą kolońską 
Głodny, brudny, upokorzony 
Wracał, bo już chyba nie mogło być gorzej 
Wracał, bo takim nikt go już nie chciał 
Wracał, bo nie był już znany, światowy, na topie 
Wracał, bo nie miał już nic 
Wracał, bo na świecie, który był jego marzeniem 
Nie znalazł prawdziwej miłości, troski drugiej osoby, pokoju 
Wracał, bo nigdzie nie czuł się już bezpieczny 
Wracał, bo cóż mógł stracić? 
Wracał, bo gdzieś głęboko w jego pamięci tliły się jeszcze wspomnienia 
Migawki z dzieciństwa, gdy był kochany, ważny dla kogoś 
Gdy miał ciepłe miejsce zwane domem 

Ju
styn

a M
in

kin
a
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 Kącik dla dzieci 

I Ojca pozwalającego mu spełnić życie po swojemu 
 
Kiedy wychodził z domu miał wielkie marzenia 
Kiedy wracał – jedyną jego nadzieją było stać się sługą w domu ojca 
 
Kiedy wychodził marzył o karierze, bogactwie, pięknym domu i sporto-
wym samochodzie 
Kobiecie na każdą okazję, zabawie, śmiechu, byciu kimś… 
 
Kiedy wracał, marzył, by odbudować relację z ojcem… 
 
Jakże zmieniła się perspektywa... 
Jakże nisko musiał upaść, by zobaczyć gotowe do przytulenia ramiona 
ojca... 
Jakże wiele musiał przejść zranień, by pozwolić ojcu na przygotowanie 
wielkiej uczty... 
 
Kiedy wychodzisz, by realizować swoje życie, czym się kierujesz? 
Kiedy opuszczasz dom Ojca, jakie myśli masz o Nim? 
Co dla ciebie jest w życiu ważne? 
Dlaczego odchodzisz? 
 
Wiedz, że On jest Ojcem, który nie zabarykaduje drzwi 
Tylko po to, byś nie odszedł… 
Nie będzie cię trzymać na siłę, bo Jego dzieci mają wolną wolę… 
 
On ci pozwoli na odejście 
Ale z tęsknotą będzie czekał na ciebie przy oknie… 
 
Pytanie, czy dopiero, gdy świat cię upokorzy  
Zobaczysz, co w życiu naprawdę jest wartością? 
Pytanie, czy zdążysz wrócić? 
Czy przeżyjesz radość Ojca biegnącego na spotkanie swojego ukocha-
nego dziecka? 
 
Kiedy umiera człowiek, boi się 
Gdy nigdy nie wrócił do Domu… 
 
A TY WRÓCIŁEŚ DO DOMU? 
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W Dolinie Chris zagrzmiały 
bębny. To wiewiórki bębniły 
na bębnach z żołędzi. Motyle 
utworzyły kolorową tęczę ze 
swoich skrzydeł, a słowik do 
wystukiwanego rytmu wyśpie-
wywał swe trele. Zielone żabki 
zagrały fanfary. Pośrodku stał 
Hiacynt. Miał podarte ubranie, 
był wychudły, ale jego twarz 
promieniała radością. Piwonia 
przyfrunęła na jego powitanie. 
Serdecznie go wyściskała i 
wręczyła mu kielich nektaru. 

 - Kim on jest? – zastanawiały 
się stworzenia.  

 - To jest Hiacynt – powiedziała 
Piwonia – Dwa lata temu 
Stwórca dał mu specjalne zada-
nie i udało mu się go wykonać. 

 - Ale o jakie zadanie chodzi? – 
pytały zaciekawione stworze-
nia. 

 - Hiacynt miał odwiedzić jak 

najwięcej łąk i lasów, aby opo-
wiadać zwierzętom o Stwórcy. 
A gdy spotkał człowieka, miał 
usiąść na jego ramieniu i szep-
tać mu do ucha to, co Stwórca 
chciał tej osobie przekazać. 
Zdarzało się, że był głodny, a 
jego ubranie się podarło, lecz 
radość z wykonywanego zada-
nia przewyższała wszystko in-
ne.  

Kiedy Piwonia skończyła mó-
wić Stworzenia usiadły wokół 
Hiacyntu ciekawe tego co ma 
do opowiedzenia. Hiacynt opo-
wiadał o tym, jak rozmawiał z 
ptakami, niedźwiedziami, 
mrówkami czy jeleniami.  

- Wszystkie zwierzęta bardzo 
chętnie mnie słuchały i z rado-
ścią przyjmowały słowa Stwór-
cy. Niestety ludzie nie zawsze 
chcieli tego słuchać. Ludzie ma-
ją twardsze serca, ale jeżeli 
otworzą je na głos Stwórcy, 

Opowiadania 
z Doliny Charis 

 
Cz. 26: Misjonarz 

Ewa Olencka 
teolog 
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wtedy On zaczyna je przemie-
niać. Ludzie często myślą, że to 
oni sami mają się zmieniać, aby 
podobać się, a tak naprawdę 
Stwórca chce od nich tylko 
szczerego i otwartego serca, do 
którego mógłby przemawiać 
swoim głosem. Człowiek, który 
słucha tego głosu, z miłości do 
Boga, sam zaczyna się zmie-
niać. I to jest największy i naj-
radośniejszy cud jaki możemy 
oglądać. 

Stworzenia jeszcze długo mo-
gły słuchać opowieści Hiacyn-
ta. Kładąc się spać wszyscy byli 
przekonani o jednym: 

„Jak miłe są na górach nogi 
tego, który zwiastuje radosną 
wieść, który ogłasza pokój, 
który zwiastuje dobro, który 
ogłasza zbawienie, który mó-

wi do Syjonu: twój Bóg jest 
Królem.” 

Iz 52,7  

Grupa dzieci na rysunku właśnie otrzymała list od Hiacynta. Jak myślisz, co 
tam jest napisane? Zastanów się, a potem pokoloruj obrazek :) 
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☺
 H

u
m

o
r z B

efką 
Zebrał i opracow

ał xw
f 

Tematem szkółki niedzielnej była historia Eliasza i 

proroków Baala. Katecheta opowiada: „Tak więc 

Eliasz zbudował ołtarz, położył na nim drwa, po-

ćwiartował ofiarę i położył je na ołtarzu. Później 

rozkazał aby cały ołtarz oblano wodą. Jak myślicie 

dlaczego to zrobił?” - zapytał dzieci nauczyciel. 

Jedna dziewczynka zgłasza się i mówi: „No, żeby 

zrobić sos pieczeniowy.” 

☺ ☺ ☺ 

Nauczycielka sprawdza zadanie domowe pewnego 

ucznia i pyta go: „Jak to się stało, że masz w zada-

niu tyle błędów?” „To wina mamy!” „Jak to, poma-

gała ci w odrobieniu tego zadania?” „No właśnie, że 

nie.” 

☺ ☺ ☺ 

Dwie małe dziewczynki podczas przeglądania 

książki z historiami biblijnymi natrafiają na obraz 

Marii i Dzieciątka Jezus. „Popatrz Jezus i jego ma-

ma”, mówi starsza. „A gdzie jest jego tata?” chce 

wiedzieć młodsza. „On na pewno robił zdjęcie.” 

☺ ☺ ☺ 

Na dworcu pewien młody, uprzejmy mężczyzna 

pomaga starszemu księdzu nieść walizkę. „Bardzo 

dziękuję za pomoc! Czy Pan pali papierosy?” „Tak!” 

odpowiada młodzieniec ochoczo. „Tak myślałem. 

Brakowało Panu tchu. Powinien Pan to rzucić.”  
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Polecamy 
 

 

 

 

W przededniu dekady 
reformacji, pragnę Was 
wszystkich zachęcić do 
lektury programowych  
i podstawowych pism 
Marcina Lutra, które 
zawarte są w książce  
dr. Jerzego Sojki 
„Czytanie Reformatora”.  

Książka zawiera w sobie pro-
gram reformy Kościoła, chrze-
ścijańskiego działania i naukę 
wiary. Treść przybliża proble-
my związane z walką o wiarę 
oraz człowieka. Autor porusza 
ważne wątki historyczne, któ-
re również wpłynęły na dzia-
łanie Marcina Lutra i nie tylko.  

Mimo tak odległego czasu - 
początków reformacji - warto 
dowiedzieć się czegoś nowego 
o epoce, historii i teologii, któ-
rych wpływ na świat do dziś 
jest bardzo znaczący.   

Znając wasze oczekiwania, 
pytania, problemy oraz zainte-
resowanie tym okresem histo-
rii, postanowiłem zachęcić 
was do kupna powyższej pozy-
cji, którą warto posiadać na 
swojej półce.  

Mam cichą nadzieję, że książka 
ta posłuży nam nie tylko do 
dalszych dyskusji na temat 
samej reformacji, ale sprowo-
kuje nas do głębszego zastano-
wienia się nad sensem czyta-
nia Słowa Bożego.  

Ks. Sebastian Olencki 
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Ewa  
- pierwsza kobieta 

W 1 Mż 1,26-28 czytamy o tym, 
jak Bóg stworzył człowieka na 
swój obraz i na swoje podo-
bieństwo. Bóg daje człowieko-
wi konkretne zadanie – pano-
wanie nad całym stworzeniem. 
Człowiek, którego stworzył 
Bóg, składa się z dwóch ele-
mentów: z mężczyzny i kobie-
ty. Jako dwoje tworzą jedno. 
Bóg pobłogosławił pierwszej 
parze mówiąc do nich: 
„Rozradzajcie się i rozmnażaj-
cie, napełniajcie ziemię, i czyń-
cie ją sobie poddaną.” Lecz za-
nim Bóg uczynił kobietę męż-
czyzna był sam. Pomimo tego, 
że został ulepiony w misterny 
sposób przez samego Stwórcę, 
czuł, że czegoś mu brakuje. Jak 
czytamy w 1 Mż 18,2 Bóg za-
uważył, że niedobrze jest czło-
wiekowi, kiedy jest sam. Posta-
nowił więc uczynić mu odpo-
wiednią pomoc. W języku he-

brajskim słowo pomoc, pomoc-
nik oznacza wsparcie i towa-
rzyszenie. Często odnosi się 
ono do Boga, który jest wspar-
ciem i towarzyszeniem dla 
swojego ludu. Rabini żydowscy 
w swoim komentarzu idą dalej. 
Piszą, że dosłownie jest tu mo-
wa o „pomocy na przecie nie-
go.” Co znaczy, że jeżeli męż-
czyzna jest tego wart, to kobie-
ta będzie mu pomocą, a jeżeli 
nie, to będzie ona przeciw nie-
mu. Wracając do naszej histo-
rii. Bóg zesłał na mężczyznę 
głęboki sen. Wyjął jedno z jego 
żeber i ukształtował z niego 
kobietę. Dlaczego Bóg uczynił 
kobietę z żebra, a nie z innej 
części ciała? Gdyż w początko-
wym Bożym zamyśle mężczy-
zna i kobieta mieli być sobie 
równi. Mieli stać obok siebie i 
tworzyć jedno, żadne z nich nie 
miało wynosić się nad drugie. 

Ewa Olencka 
Teolog 
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 Mieli być dla siebie nawzajem 
pomocą i wsparciem. Niestety 
druga cześć tej historii dra-
stycznie to zmieniła. Gdy męż-
czyzna zobaczył kobietę był 
nią wprost zachwycony i tak 
powiedział: „Ta dopiero jest 
kością z kości moich ciałem z 
ciała mojego.” I nazwał kobietę 
mężatką, gdyż z męża została 
wzięta. W języku hebrajskim 
padają tu słowa: isz 
(mężczyzna) i iszah (kobieta). 

W 1 Mż 2,24 poznajemy pierw-
szą definicję małżeństwa: 
„Dlatego opuści mąż ojca swe-
go i matkę swoją i złączy się z 
żoną swoją i staną się jednym 
ciałem.” Małżeństwo polega na 
połączeniu dwóch osób w jed-
no. Nie teścia, teściowej, żony i 
męża, lecz tylko żony męża. 
Wiadomo, rodzina powinna 
być nadal ważna, ale to już nie 
ona decyduje o ich życiu. Mał-
żeństwo to czas, kiedy dwoje 
ludzi buduje coś własnego, 
osobnego i staje się w tym jed-
nym. Rabini żydowscy dodają 
w tym miejscu, że stać się jed-
nym można wtedy, gdy dwoje 
staje się: jednym sercem, jed-
nym umysłem i jedną duszą i 
skieruje wszystkie swe siły ku 
służbie Bogu. 

Adam i Ewa byli nadzy, lecz nie 
wstydzili się, gdyż byli czyści i 
niewinni. Dzisiaj ludzie są za-
wstydzeni swoją nagością, 
gdyż wiąże się ona z pożąda-
niem. Natomiast, jak mówią 
rabini żydowscy, dla pierw-
szych ludzi fizyczne obcowanie 
było tak samo niewinne jak dla 
nas jedzenie i picie. To grzech 
spowodował, że to co było dla 
małżonków najpiękniejsze, 
stało się czymś wstydliwym, a 
nieraz nawet wulgarnym. 
Czymś co może przynieść ból i 
cierpienie. 

W 1Mż 3,1-6 jest opisana hi-
storia kuszenia Ewy. Wąż jest 
przedstawiony jako zwierzę, 
które było chytrzejsze od 
wszystkich innych stworzeń. 
Podchodzi on do kobiety i po-
daje w wątpliwość słowa sa-
mego Boga. „ Czy rzeczywiście 
Bóg powiedział…?” – pyta wąż 
– „czy nie ze wszystkich drzew 
ogrodu wolno wam jeść?” Ko-
bieta tłumaczy wężowi, że z 
drzewa, które stoi w środku 
ogrodu nie wolno ani jeść, ani 
się go dotykać, aby nie umarli. 
Wąż wyciąga tu swoją podsta-
wową broń – kłamstwo. Mówi 
do kobiety: „na pewno nie 
umrzecie.” Człowiek może 
uwierzyć szatanowi, gdyż pew-
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ne konsekwencje są nieraz od-
sunięte w czasie. Lecz gdy bóg 
przestrzega nas przed pewny-
mi konsekwencjami, to prędzej 
czy później nas dopadną. 

Idąc dalej, wąż zmienia bieg 
rozmowy, odchodzi od Bożego 
słowa i skupia się na pragnie-
niach człowieka. Nie mówi już 
„Bóg powiedział…”, ale „Bóg 
wie…” Kobieta nie jest już sku-
piona na Bogu, lecz na samej 
sobie. Wąż oferuje kobiecie 
poznanie, czyli że: otworzą się 
jej oczy, będzie razem z mężem 
jak Bóg, będzie znała dobro i 
zło. Wąż nie mówi nic o sobie i 
o swoich korzyściach, mówi 
tylko o korzyściach kobiety, 
pomijając jej straty. Kobieta 
Przestała szukać rady u Boga, 
przestała szukać rady u męża, 
przestała się patrzeć na dobre i 
zdrowe owoce, które mogła 
jeść do tej pory, przestała na-
wet rozmawiać z wężem. Jego 
zadanie zostało już wykonane. 
Ewa spostrzegła, że owoce są 
dobre do jedzenia, miłe dla 
oczu i godne pożądania do zdo-
bycia mądrości. Skoro pragnę-
ła mądrości mogła poprosić o 
nią Boga, tak jak uczynił to Sa-
lomon. Postanowiła jednak 
pójść na skróty, co nam lu-
dziom niestety często się zda-

rza. Zerwała owoc i jadła.  

A gdzie wtedy był Adam? – Stał  
obok niej. Adam stał obok Ewy, 
kiedy ta była kuszona przez 
węża, stał obok, gdy zrywał 
owoc,  stał  obok, kiedy zaczy-
nała go jeść, a jednak nie zrobił 
nic, aby powstrzymać swoją 
żonę przed śmiercią. W historii 
chrześcijaństwa to kobieta by-
ła nieraz oskarżona o pierwszy 
grzech, ale czy cokolwiek 
usprawiedliwia bierność jej 
męża? Jak czytamy w 1Mż 3,6 
„Dała też mężowi swemu, któ-
ry był z nią i on też jadł.” Ko-
bieta w żaden sposób nie mu-
siała przekonywać swojego 
męża. Wystarczyło, że podała 
mu owoc. W konsekwencji 
grzechu poczuli się nadzy. Jak 
mówią żydowscy rabini: czło-
wiek nie musi się wstydzić 
swojego ciała tak długo, jak 
długo służy ono Bogu. Jeśli jed-
nak zrobi coś niewłaściwego 
odczuwa wstyd i stara się to 
ukryć. Adam i Ewa upletli prze-
paski z gałązek figowych i się 
schowali. Do tej pory odgłos 
Bożych kroków sprawiał im 
radość, jednak tym razem od-
czuli wstyd i strach. 

Co się dzieje dalej? W konfron-
tacji ze świętym Bogiem jeden 
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zwala winę na drugiego. Męż-
czyzna o wszystko obwinia 
kobietę: to ona mi dała ten 
owoc, to ona. Adam mówił: to 
tak jakby sam nie miał  prawa 
do podejmowania własnych 
decyzji  - wszyscy są winni, 
tylko nie ja. Kobieta idzie za 
przykładem męża i zrzuca całą 
winę na węża, a wąż nie miał  
już na kogo zrzucić. Czy ktokol-
wiek w tym fragmencie prze-
prasza? – Nikt. Czy ktokolwiek 
poczuwa się do winy? – Nikt. 
Jak nie ma skruchy, nie może 
być przebaczenia. Bóg wymie-
rza karę dla węża, kobiety i 
mężczyzny. Wąż zostaje prze-
klęty i traci nogi, kobieta od tej 
pory w bólach będzie rodzić 
swoje dzieci oraz będzie podle-
gła mężczyźnie. Natomiast 
mężczyzna w trudzie i mozole 
żywić się będzie po wszystkie 

dni. Bóg uczynił dla Adama i 
Ewy odzienie ze skóry i wy-
gnał ich z raju. 

Czego możemy nauczyć się 
od Ewy? 

1. Bóg uczynił kobietę, aby 
była odpowiednim wsparciem 
i pomocą dla mężczyzny. 

2. Nie wdawaj się w dysku-
sję z szatanem, jeżeli zaczyna 
cię kusić – uciekaj. 

3. Zawsze zadawaj sobie 
pytanie: czy moje pragnienia i 
dążenia są zgodne z wolą Bo-
żą? 

4. Unikaj zrzucania winy na 
innych. Jeżeli zrobiłeś coś złe-
go, to miej cywilną odwagę 
przeprosić. 

Ewa Olencka 
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   Listy do  
Koryntian cz. 8    

 „Niechaj nikt samego siebie nie 
oszukuje; jeśli komuś z was się 

wydaje, że jest na tym świecie 
mądry, niech się stanie głupim, 

aby się stać mądrym. Albowiem 
mądrość tego świata jest u Boga 
głupstwem. Napisano bowiem: 

On chwyta mądrych w ich wła-
snej chytrości; i znowu: Pan zna 

myśli mędrców, że są marne. A 
zatem niechaj nikt z ludzi się nie 

chlubi; wszystko bowiem jest 
wasze, czy Paweł, czy Apollos, 

czy Kefas, czy świat, czy życie, 
czy śmierć, czy teraźniejszość, 
czy przyszłość, wszystko jest 

wasze, wyście zaś Chrystusowi, 
a Chrystus Boży”  

1 Kor. 3,18-23 

Takimi słowami Apostoł Paweł 
kończy trzeci rozdział swego 
Pierwszego Listu do Koryntian.  

Mądrość, na którą powoływali 

się i do której odwoływali się 
niektórzy spośród Koryntian, 
była mądrością pozorną, prze-
mijającą, mądrością tego świa-
ta. „To świecka mądrość skła-
nia Koryntian do szacowania 

i oceniania różnych nauczy-

cieli i przełożonych. To duma 

ludzkiego umysłu wciąga ich 
do krytykowania sposobu 

przekazania poselstwa, po-

prawności wymowy, kieruje 
ich uwagę raczej na subtelno-

ści argumentacji czy kwieci-

ste słowa, aniżeli na treść te-
go poselstwa” – napisał Wil-
liam Barclay, zwracając rów-
nież uwagę na fakt, że ta inte-
lektualna duma zawsze ma 
dwie szczególne cechy. Po 
pierwsze – zawsze jest skłonna 
do polemiki. Nie może milczeć i 
przyjmować, zawsze chce mó-
wić i krytykować. Nie znosi 
opinii przeciwstawnych i za 

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 
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wszelką cenę chce dowieść 
własnych racji. Nigdy nie jest 
na tyle skromna, aby się czegoś 
nauczyć, ale zawsze chce 
wszystkich pouczać. Po drugie 
– wyróżnia się ekskluzywi-
zmem. Nie dopuszcza myśli, 
aby zająć miejsce wśród in-
nych, ale na innych patrzy z 
góry, uważa się za coś lepszego 
od reszty. Wszyscy nie zgadza-
jący się z jej stanowiskiem nig-
dy nie mogą mieć racji. Duma 
intelektualna nie dopuszcza 
możliwości własnych błędów 
czy pomyłek, wierzy w swą 
nieomylność, a więc w rezulta-
cie bardziej dzieli ludzi, niż ich 
ze sobą łączy. 

Niestety, nie można uczyć tego, 
kto uważa, że już wszystko 
wie. Bardzo często w oparciu o 
mądrość ludzką, bardzo nie-
trwałą i przemijającą, buduje 
się nowe teorie religijne, teolo-
giczne, zgrabnie pomijając albo 
wręcz kwestionując pewne 
zasadnicze prawdy biblijne. 

Przed ludźmi, hołdującymi ta-
kiej mądrości, przestrzegał 
Apostoł Paweł Koryntian. Pro-
blem dotyczył jednak nie tylko 
Koryntu, pojawił się również w 
innych zborach. Dlatego w Li-
ście do Galacjan Paweł zapisał 

gorzkie słowa: „Dziwię się, że 

tak prędko dajecie się od-
wieść od Tego, który was po-

wołał w łasce Chrystusowej, 

do innej ewangelii, chociaż 
innej nie ma; są tylko pewni 

ludzie, którzy was niepokoją i 

chcą przekręcić ewangelię 

Chrystusową. Ale choćbyśmy 
nawet my albo anioł z nieba 

zwiastował wam ewangelię 

odmienną od tej, którą my-
śmy wam zwiastowali, niech 

będzie przeklęty! Jak powie-

dzieliśmy przedtem, tak i te-
raz znowu mówię: Jeśli wam 

ktoś zwiastuje ewangelię od-

mienną od tej, którą przyjęli-

ście, niech będzie przeklęty! A 
teraz, czy chcę ludzi sobie 

zjednać, czy Boga? Albo czy 

staram się przypodobać lu-
dziom? Bo gdybym nadal lu-

dziom chciał się przypodo-

bać, nie byłbym sługą Chry-

stusowym” (Gal. 1:6-10). 

Smutne, że również w naszych 
czasach występują takie same 
problemy. Stale napotykamy 
ludzi wiecznie niezadowolo-
nych, wywyższających się nad 
innych i wszystko i wszystkich 
krytykujących. Bardzo często 
też odkrywamy próby rozpo-
wszechniania w środowisku 
chrześcijańskim mądrości in-

Od Genesis do Apokalipsy 
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nych niż prosta prawda Ewan-
gelii. 

Zawarte w Pierwszym Liście 
do Koryntian przestrogi zacho-
wały swoją aktualność. Przyj-
rzyjmy się więc wywodom 
Apostoła, który sięga do cyta-
tów z ksiąg starotestamento-
wych. Najpierw odwołuje się 
do Księgi Hioba, przytaczając 
fragment rozdziału piątego: 
[Bóg] „Wniwecz obraca kno-
wania chytrych, tak że ich 

ręce nie wykonują tego, co 

zamierzają. Usidla mądrych 
w ich własnej chytrości, tak 

że plan przewrotnych szybko 

upada. We dnie wpadają w 

ciemność, a w południe maca-
ją jak w nocy” (Hiob 5:12-14). 
Warto przy okazji zauważyć, że 
jest to jeden z nielicznych cyta-
tów z tej księgi, jakie znaleźć 
można w Nowym Testamencie. 
Drugi cytat pochodzi z Księgi 
Psalmów, z Psalmu 94: „Pan 
zna myśli ludzi, bo są marno-
ścią” (Ps. 94:11). 

Uważanie się za mądrego jest 
w gruncie rzeczy oszukiwa-
niem samego siebie. 
„Rzeczywistą, Bożą mądrość 

można zdobyć tylko za cenę 
stania się głupim w oczach 

świata – pisze Werner de Bo-

or. – Ten świat i świat Boży 

leżą na przeciwległych biegu-
nach. Co w Bożym świecie jest 

mądrością (Krzyż Chrystusa), 

w tym świecie jest głupstwem 
i to właśnie wśród mądrych. I 

odwrotnie, ‘mądrość tego 

świata jest u Boga głup-

twem’”. Ten sam teolog pisze 
w innym miejscu: „Rzeczą o 

zasadniczym znaczeniu dla 

nas jest to, abyśmy umieli do-
strzegać przeciwieństwo mię-

dzy ‘światem Bożym’ a 

‘światem’. Jest ono [to przeci-
wieństwo] wielkością, która 

wszystko w sobie zawiera. W 

tym świecie i w świecie nale-

żącym do Boga wszystko dzie-
je się na innych zasadach. 

Wszelka mądrość Boża w tym 

świecie może być uznana za 
głupstwo, a wszelka Boża 

chwała za hańbę, Boża moc 

za słabość”. 

Jakby na przekór tym wszyst-
kim, którzy urągają mocy Krzy-
ża Chrystusowego, którzy kpią 
z Boga, którzy odrzucają albo 
deformują Boże Słowo, Apostoł 
Paweł przypomina Tymote-
uszowi: „Prawdziwa to mowa: 

Jeśli bowiem z Nim umarli-
śmy, z Nim też żyć będziemy; 

jeśli z Nim wytrwamy, z Nim 

Od Genesis do Apokalipsy 
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też królować będziemy; jeśli 
się Go zaprzemy, i On się nas 

zaprze; jeśli my nie dochowu-

jemy wiary, On pozostaje 

wierny, albowiem samego 
siebie zaprzeć się nie mo-

że” (2 Tym. 2:11-13). 

Ostatnie trzy wiersze trzeciego 
rozdziału Pierwszego Listu do 
Koryntian, to przepiękny 
Hymn o wolności. Treścią 
hymnu jest wolność chrześci-
jańska, której źródłem jest 
Chrystus. Pełną wolność zdo-
bywamy, pogłębiając naszą z 

Nim łączność. Wszystko jest 
nasze, wszystko do nas należy, 
również świat, życie, śmierć, 
teraźniejszość, czy przyszłość. 
Wszystko jest nasze dlatego, że 
należymy do Chrystusa – i tyl-
ko wtedy, gdy naprawdę do 
Niego należymy. Chrystus zaś 
jest Boży. Należąc do Chrystu-
sa, należymy więc do Boga. 
Wtedy i tylko wtedy jesteśmy 
Jego dziećmi, a więc dziedzica-
mi Bożymi i współdziedzicami 
Chrystusa. 

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 

KWADRANS BIBLIJNY  
to tytuł cotygodniowej audycji, przygotowy-
wanej przez Parafię Ewangelicką w Gliwi-
cach i nadawanej w każdą niedzielę na an-
tenie Radia CCM ok. godz. 9:00 i powtarza-
nej ok. godz. 13:00. Audycja poświęcona 
jest prezentowaniu i omawianiu poszczegól-
nych ksiąg Pisma Świętego Starego i Nowe-
go Testamentu. Zapraszamy też do słucha-
nia naszej codziennej audycji radiowej  
Po Prostu od 21.00 do 21.30.  

Gliwice 93,4 FM; Bielsko-Biała 97,6 FM; Cieszyn 90,5 FM;  
Oświęcim 94,9 FM; Ustroń-Wisła 107,1 FM lub w Internecie 
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Na terenie naszej parafii po-
wstał Ośrodek Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem.  Projekt jest finansowa-
ny  z funduszu Ministerstwa 
Sprawiedliwości, a realizowany 
przez Centrum Misji i Ewangeli-
zacji. Koordynatorem projektu 
jest Magdalena Fornal. 

Osoby pokrzywdzone otrzymają 
wsparcie informacyjne, psycho-
logiczne oraz prawne, udzielane 
poprzez spotkania bezpośrednie 
z profesjonalistami – osobą 
pierwszego kontaktu, psycholo-
giem, prawnikiem. Możliwe jest 
także udzielenie pomocy przez 
telefon oraz pocztę e-mail.  

• Pomoc prawna: 

- wsparcie informacyjne w zakre-
sie procedur karnych; cywilnych; 
opiekuńczych; 
- konsultacje prawnicze; 
- mediacje; 

• Pomoc psychologiczna: 

- wsparcie emocjonalne  
w przetrwaniu i poradzeniu sobie  
z sytuacją; 
- przywrócenie do równowagi  
psychicznej;  

- uruchomienie zasobów i sposo-
bów radzenia sobie z problemem; 
- towarzyszenie w kryzysowych 
momentach i sytuacjach 
- podtrzymywanie motywacji do 
zmiany; 
- praca nad poczuciem sprawstwa, 
czyli przekonania, że osoba po-
krzywdzona ma wpływ na swoje 
życie; 

• Dostęp do osoby pierwszego 
kontaktu: 

- wstępna, pierwsza pomoc inter-
wencyjna;  
- diagnoza potrzeb osoby po-
krzywdzonej;  
- wsparcie informacyjne w zakre-
sie informacji dotyczących praw 
osoby pokrzywdzonej;  
- przygotowanie i wypełnienie  
z osobą pokrzywdzoną pełnej do-
kumentacji pozwalającej ubiegać 
się o przyznanie pomocy w tym 
pomocy rzeczowej; 
- kierowanie osoby pokrzywdzonej 
do odpowiedniego specjalisty. 

• Inne formy pomocy  

Ogłoszenie 
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Siedziba główna Ośrodka: 

adres: ul. Jagiellońska 19a 
telefon w godz. 8.00–18.00: 518 135 318 

e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl 

Dyżury specjalistów w Gliwicach: 

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

 

Filie Ośrodka Pomocy Osobom  
Pokrzywdzonym Przestępstwem: 

Cieszyn (ul. Wyższa Brama 29); 
Katowice (ul. Dudy Gracza 6); 
Bytom (ul. Orzegowska 20 a); 
Chorzów (ul. Chrobrego 17).   

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

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

więcej  informacji znajdziesz też na  stronach  
internetowych CME i naszej Parafii. 
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Zdarzyło si ę  …. 

 „Być wolnym w Chry-
stusie” to myśl przewodnia 
Spotkania Chrześcijan Eu-
ropy środkowo-wschodniej, 
które odbyło się od 4 do 6 
lipca w Hali  Stulecia we 
Wrocławiu. W międzynaro-
dowej społeczności zasta-
nawialiśmy się nad naszą 
odpowiedzialnością przed 
Bogiem wynikająca z życia 
w wolnej Europie. Wspania-
ła oprawa artystyczna, głę-
boka treść merytoryczna 
oraz piękny Wrocław i spo-
tkania w międzynarodowym 
gronie były głębokim prze-
życiem.                Ela Stebel 

 
W tym roku w dniach 

od 14 do 18 lipca po raz 
piąty miały miejsce w na-
szej parafii półkolonie z j. 
angielskim. Wszystko prze-
biegło pomyślnie, bardzo 
gładko. Omawiane historie 
biblijne pochodziły z Ewan-
gelii. Były to: Jezus chodzą-
cy po wodzie, uciszenie bu-
rzy na jeziorze, cudowny 
połów ryb, i  powołanie 

uczniów, spotkanie Jezusa 
nad jeziorem po zmartwych-
wstaniu. Jak co roku dzieci 
miały lekcję j. angielskiego, 
czas na prace plastyczne, 
gry i zabawy.  

 Mieliśmy w tym roku 
46 dzieci. Po raz pierwszy 
kierowniczką grupy amery-
kańskiej była nie Donna ale 
Linda, która dzielnie spra-
wowała pieczę nad swoją 
drużyną. 

W prowadzenie, tłu-
maczenie i opiekę nad 
dziećmi włączyła się rów-
nież, jak co roku, młodzież 
naszej parafii, ale nie tylko. 
Mamy coraz większy krąg 
osób spoza naszego Ko-
ścioła, który jest zaintereso-
wany tworzeniem naszych 
wakacyjnych półkolonii.  

Wiemy, że są już 
chętne osoby, żeby w przy-
szłym roku ponownie do 
nas przyjechać. Mamy na-
dzieję, że tak się stanie. Po-
lecam tę sprawę waszej 
modlitwie. 

 

Wydarzenia 
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Serdecznie dziękuję 
sponsorom, rodzicom za 
pomoc w sprzątaniu,  
upieczone ciasta, modlitwy i  
wszystkie pozostałe rzeczy, 
które sprawiły, że mogliśmy 
dać dzieciom tak wspaniały 
czas z naszym Zbawicie-
lem. ks. B. Cichy 

 
W sobotę 30 sierpnia 

w ewangelickiej parafii w 
Golasowicach odbyło się 
diecezjalne Pożegnanie 
Wakacji. Pięcioro dzieci z 
rodzicami i dziadkami przy-
jechało z naszej parafii. 
Spotkanie rozpoczęło się w 
golasowi ckim koście le 
wspólnym śpiewem. Dzieci 

uczestniczyły później w 
grach i  zabawach. Miały 
m.in. możliwość zwiedzić 
gospodarstwa hodowlane 
oraz fermę drobiu. Było 
wspólne wyjście do piekar-
ni, przejażdżki na koniach, 
malowanie twarzy. Na za-
kończenie pierwszoklasiści 
otrzymali  Boże błogosła-
wieństwo, a każde dziecko 
przy wyjściu z kościoła do-
stało bochenek chleba.  

Pożegnanie wakacji  
jest świętem rodziców i 
dzieci, w którym warto brać 
udział. Już dziś zachęcam 
do zarezerwowania ostat-
niej soboty wakacji.  

               ks. B. Cichy 

Wydarzenia 
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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 kultu religijnego - SK  

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

Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego doty-
czący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przypo-
minamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady para-
fialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń pa-
rafialnych mają osoby, które znajdują się na liście parafialnej czy-
li są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się 
również opłacenie składki kościelnej.  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko  

- Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskie j - ZASADY OGÓLNE 

§ 7 

Każdy członek Parafii , który został konfirmowany i  ukończył 18 lat,  

zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny  

wynosić co najmniej 1% jego dochodu.  

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego 

obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne 

np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające 

okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powi-

nien być określony czas trwania tego zwolnienia. 

Zachęcamy 



Informator Parafialny, Nr 9 (151) 2014   29 

 Ogłoszenia 

LEKCJE RELIGII  

Informujemy, że wraz z rokiem szkolnym rozpoczynają się lekcje religii 
dla dzieci.  

KLASA I                                       - wtorek, godz. 14.30-16.00 

KLASA II     - czwartek godz. 14.30-16.00 

KLASA III     -  wtorek, godz. 16.05- 17.35 

KLASA IV                                     - czwartek, godz. 16.05-17.35 

KLASA V      - wtorek, godz. 17.40-19.10 

KLASA I GIMNAZJUM                - środa, godz. 16.30-18.00 
(nauka konfirmacyjna – grupa młodsza) 

KLASA  II GIMNAZJUM               - piątek, godz. 16.30-18.00 
(nauka konfirmacyjna – grupa starsza) 

KLASA III GIMNAZJUM                - czwartek, 17.40-19.10 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE   - piątek, godz. 18.05-19.35 
 

Lekcje religii w roku szkolnym 2014/2015 odbywać się będą we-
dług podanego powyżej planu. Proszę rodziców, aby poinformo-
wali  wychowawców lub dyrektorów  szkoły o terminach religii 
ewangelickiej.  

 
————————————————————————————— 

 

UWAGA! ZMIANY  
W GODZINACH NABOŻEŃSTW! 

 

W niedzielę 14.09 w naszej parafii odbędzie się tylko jed-
no nabożeństwo: w kościele im. Elżbiety o godz. 10.00.  
Obchodzić będziemy w tym dniu nabożeństwo dziękczyn-
ne z okazji jubileuszu 170-lecia istnienia kościoła im. 
Elżbiety. Kazanie wygłosi zwierzchnik naszego Kościo-
ła ks. bp Jerzy Samiec. 
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PROPOZYCJE NA WRZESIEŃ 
Data Godzi-

na 
Zapraszamy na... Gdzie? 

1.09 
poniedziałek 

18.00 Zebranie Rady Parafialnej Sala  
parafialna 

7.09 
niedziela 

10.00 Nabożeństwo na rozpoczęcie roku 
szkolnego z liturgią młodzieżową  

Kościół 
Lutra 

8.09 
poniedziałek 

18.00 Spotkanie biblijne — pierwsze po 
wakacjach 

Sala  
parafialna 

9.09 
wtorek 

11.30 Spotkanie Koła Pań Sala  
parafialna 

14.09 
niedziela 

10.00  Nabożeństwo z okazji 170-lecia 
kościoła im. Elżbiety 
Kazanie wygłosi ks. bp Jerzy Sa-
miec 

Kościół im. 
Elżbiety 

14.09 
niedziela 

15.00 Konsekracja ks. Mariana Niemca na 
biskupa Diecezji Katowickiej 

Ewangelicki 
kościół w 
Katowicach, 
ul. War-
szawska 18 

21.09 
niedziela 

10.00 Pierwsza po wakacjach Szkółka 
Niedzielna (do 1 niedzieli Adwentu 
dzieci idą z prowadzącymi na szkół-
kę po liturgii wstępnej) 

Kościół Lu-
tra, potem 
sala para-
fialna 

  

21.09 
niedziela 

16.00 Spotkanie dla rodziców i nie tylko 
pt. „Jak moja praca wpływa na mo-
je dziecko”. Spotkanie poprowadzi 
Sonia Bojarska 

Sala  
parafialna 
  

22.09 
poniedziałek 

18.00 Spotkanie biblijne Sala  
parafialna 

28.09 
niedziela 

~11:30 Spotkanie rodziców - Po nabo- 
żeństwie 

Sala  
parafialna 

5.10 
niedziela 

~11:30 Herbatka parafialna - Po nabo- 
żeństwie 

Sala 
parafialna 
  



PLAN NABOŻEŃSTW 

wrześniowe nabożeństwa   kiedy i gdzie 

7.06 – 12. niedziela po Trójcy Świętej 
Nabożeństwo z liturgią młodzieżową  

na rozpoczęcie roku szkolnego  
KML    10:00 

14.09.2014 – 13. niedziela po Trójcy Świętej 

Nabożeństwo dziękczynne z okazji 170-lecia 
kościoła im. Elżbiety połączone  

ze spowiedzią i Komunią Św. 
Kazanie wygłosi zwierzchnik Kościoła Ewan-

gelicko – Augsburskiego w RP  
ks. bp Jerzy Samiec 

KE        10:00 
 

21.09.2014 – 14. niedziela po Trójcy Świętej 
KE        8:00 
KML    10:00 

28.09.2014 – 15. niedziela po Trójcy Świętej 
KE        8:00 
KML    10:00 

KML - Kościół im. Marcina Lutra; KE - Kościół im. Elżbiety;  
        - nabożeństwa ze spowiedzią i Komunią Świętą 

Stałe spotkania w Chorzowie 
> Spotkanie biblijne - II i IV poniedziałek miesiąca, 18:00  
> Spotkanie Koła Pań - wtorek, godz. 11.30 
> próba Chóru Cantate - środa, godz. 18.00 
> Spotkanie modlitewne - środa, godz. 20.00 
> Spotkanie młodzieżowe -  piątek, godz. 18.00 
> Sprzątanie kościoła - piątek, od godziny 8.30; 
> Szkółki Niedzielne dla dzieci - niedziela, godz. 10.00 
> Herbatka parafialna - raz w miesiącu według ogłoszeń 
> lekcje religii i nauka konfirmacyjna wg harmonogramu 


