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 Słowo od Duszpasterza  

Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Pójdźcie do mnie wszyscy, 
którzy jesteście spracowani i  
obciążeni, a Ja wam dam uko-
jenie.         Mt 11,28 

 

Myślę, że jednym z najbardziej 
oczekiwanych dni w roku – 
oprócz Bożego Narodzenia – 
jest pierwszy dzień wakacji (to 
dla uczniów) i urlopu (dla reszty 
z nas). Coraz częściej możemy 
oglądać reklamy biur podróży 
obiecujących, że to w propono-
wanych przez nich miejscach 
wypoczniemy najlepiej, znaj-
dziemy ukojenie, zostaniemy 
odciążeni od codziennych obo-
wiązków. I  bardzo dobrze, jeśli 
znajdujemy takie miejsca i  czas 
na  nie. Bardzo dobrze, że wra-
camy z tych miejsc z wieloma 
przyjemnymi wspomnieniami i 
nowymi siłami. Jednak... 
Jednak bardzo szybko z całych 

sił zmuszeni  jesteśmy zmagać 
się z codziennymi  obowiązkami, 
pracą i  wieloma innymi  prze-
ciwnościami. Tak szybko znowu 
czujemy się spracowani  i obcią-
żeni . Znowu chcielibyśmy do 
tych wielu przyjemnych miejsc, 
gdzie było tak beztrosko. 
"Pójdźcie do mnie wszyscy, któ-
rzy jesteście spracowani i obcią-
żeni , a Ja wam dam ukojenie" 
to nie hasło reklamowe kolej-
nego biura podróży, ale propo-
zycja , zachęta  do codziennego 
korzystania z ukojenia i  odpo-
czynku. 
Chrystus to zawsze dobry kieru-
nek i dobrze spędzony czas. 
Warto o tym pamiętać nie tylko 
w czasie wykonywania  codzien-
nych obowiązków. A ja  życzę 
wszystkim udanych wakacji, 
niezapomnianych podróży 
kształcących... serce. 
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 Piórem 

Pió
rem

... 

Za odsłonięte uszy dla mnie dziękuję, Tato! 

Za niezmienną wrażliwość na mój głos… 

Za niewyczerpaną cierpliwość… 

Za miłość, której nic nie zachwieje 

Nawet to, że tak często brak mojego wyczulenia  

W  słuchaniu Twego głosu… 

 

Tak często brak mi wrażliwości na Ciebie 

Na Twój delikatny szept 

Na Twoje dotknięcie… 

 

Ale Ty pozostajesz niezmienny 

Pełen zrozumienia dla mojego nie pojmowania Ciebie 

Pełen cierpliwości… 

 

Mimo tego, że gdy Ty kaligrafujesz mi coś  

Wielkimi literami przed moimi oczami  

Bym tego nie przeoczyła 

A ja pozostaję wciąż ślepa 

Ty wciąż jeszcze chcesz mi na nowo tłumaczyć  

To, co zostało mi powiedziane, pokazane 

Położone przede mną… 

 

I pokazujesz mi to w nowy sposób 

Jeszcze raz i jeszcze raz… i jeszcze… 

Tak, bym w końcu zobaczyła. 

 

Dziękuję Ci za Twoją niepojętą dla nas, ludzi, 

Niczym nie zmąconą, wiarę w człowieka 

 

Justyna M
inkina
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Pió
rem

... 
Justyna M

inkina
 

Ale to Ty jesteś Wszechmądrością i Wszechwiedzą.  

Alfą i Omegą. 

To Ty jesteś Panem Wszechświata. 

A ja tylko jego małą cząstką. 

 

Więc Ty wierzysz we mnie i wiesz, że ja w końcu  

Ujrzę Twoją, położoną przede mną odpowiedź 

 

Dziękuję, ze chcesz dawać mi odpowiedzi na moje pytania 

Te błahe, ale i te najistotniejsze 

I dziękuję za determinację 

Z jaką dbasz o to, bym je właściwie zrozumiała. 

 

Dziękuję, że znasz mnie lepiej, niż ja sama 

 

I mimo mojego częstego niezrozumienia wszystkiego 

Mogę zachwycać się tą cząstką Ciebie 

Jaką udało mi się zobaczyć, pojąć, dotknąć, zrozumieć… 

 

Dziękuję, że na co dzień pozwalasz się sobą olśniewać. 
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 Ogłoszenia 

 

Zapraszamy na tegoroczne nabożeństwa  

w  Leśnych Kościołach. 
 

Odbędą s ię one  

w następujących terminach: 

 

KAMIEŃ na Równicy, Ustroń  

4 czerwca (czwartek) godz. 10.00 
 

GODULA, Ligotka Kameralna (Czechy) 

21 czerwca (niedz iela) godz. 15.00 
 

SPOWIEDZISKO, Leszna Górna 

28 czerwca (niedz iela)  godz. 15.00 
 

ZAKAMEN,  Nydek  (Czechy) 

28 czerwca (niedz iela) godz. 15.00 
 

KOŚCIÓŁKI,  Dolna Łomna (Czechy) 

16 sierpnia (niedziela) godz. 15.00  

po uroczystościach pamiątki  

poświęcenia kościoła w Nawsiu. 
 

WYSOKIE, Jaworze 

15 sierpnia (sobota) godz. 11.00 
 

KAMIEŃ na Bukowej, Wisła 

30 sierpnia (niedziela) godz. 11.00 
 

STÓŁ OŁTARZOWY JAN,  Bielsko-Biała 

5 września (sobota)  godz. 9.30 
 

SUCHDOL n. Odrą, KLETNE (Czechy) 

20 września (niedz iela) godz. 15.00 
 

Polecamy także film  

o Leśnych Kościołach  

na kanale ChTI 
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☺ Humor z befką 
Trzech chłopców sprzecza się czyj ojciec jest szybszy. Pierwszy 
mówi: „Mój tato jest kierowcą Formuły 1, on na pewno jest naj-
szybszy.” Drugi mówi: „Mój ojciec lata odrzutowcami, jest szybszy 
od twojego ojca!” Z kolei trzeci mówi: „Eee tam, mój tato jest jesz-
cze szybszy! On jest urzędnikiem, wyobraźcie sobie, że w piątek 
jego praca kończy się o  wpół do piątej , a o trzeciej  już jest w do-
mu.” 

☺ ☺ ☺ 

 
„Czy mógłbyś  nie czytać gazety  podczas  obiadu?!” mówi żona do 
pastora. „Nigdy nie wiem, czy narzekasz na to co jest w gazecie, czy 
na to co na talerzu!” 

☺ ☺ ☺ 

 
Jasiu przybiega zdyszany do księdza i  mówi: „Proszę księdza, tu są 
wszystkie pieniądze, które dał mi ksiądz na znaczek na list. Udało 
mi się je zaoszczędzić” - dodaje z dumą. „Kiedy Pani na poczcie 
przez chwilę nie patrzyła, mogłem wrzucić list do  skrzynki bez 
znaczka.” 

☺ ☺ ☺ 

 
Kościelna mówi do księdza: „Proszę Księdza, czy pamięta ksiądz 
ten wazon, o  który tak się ksiądz martwił żeby się nie stłukł?” 
„Tak, a co z nim?” odpowiada duchowny. „Nic… tylko chciałam po-
wiedzieć, że ksiądz się już nie musi więcej martwić…” 
 

☺ ☺ ☺ 

 
Katechetka pyta dzieci na lekcji: „ Jak zgrzeszył Adam?” „Zjadł owoc 
z zakazanego drzewa”, odpowiedziały dzieci.” „A jakie to miało 
konsekwencje?” kontynuuje pytanie nauczycielka. „Musiał się z 
Ewą ożenić!” odpowiada Kasia.  

Zebrał i opracował: xwf 

Humor z  befką 
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Potem odszedł Jezus na drugi 

brzeg Morza Galilejskiego, 
czyli Tyberiadzkiego. A szło 

za nim mnóstwo ludu, bo wi-

dzieli cuda, które czynił na 

chorych. Wstąpił tedy Jezus 

na górę i tam usiadł z ucznia-
mi swoimi.  A była blisko Pas-

cha, święto żydowskie. A Je-

zus podniósłszy oczy i uj-

rzawszy, że mnóstwo ludu 
przychodzi doń, rzekł do Fili-

pa: Skąd kupimy chleba, aby 

mieli co jeść? A mówił  to, wy-

stawiając go na próbę; sam 

bowiem wiedział, co miał 
czynić. Odpowiedział mu Fi-

lip: Za dwieście denarów nie 

wystarczy dla nich chleba, 

choćby każdy tylko odrobinę 
otrzymał. Rzekł do niego je-

den z uczniów jego, Andrzej, 

brat Szymona Piotra: Jest tu-

taj chłopiec, który ma pięć 

chlebów jęczmiennych i dwie 
ryby, lecz cóż to jest na tak 

wielu? Rzekł Jezus: Każcie 

ludziom usiąść. A było dużo 

trawy na tym miejscu. Usiedli 
więc mężczyźni w liczbie 

około pięciu tysięcy. Jezus 

wziął więc chleby i podzięko-

wawszy rozdał uczniom, a 

uczniowie siedzącym, podob-
nie i z ryb tyle, ile chcieli. A 

kiedy się nasycili, rzekł do 

uczniów swoich: Pozbierajcie 

pozostałe okruchy, aby nic 
nie przepadło! Pozbierali 

więc, i z pięciu chlebów jęcz-

miennych napełnili dwana-

ście koszów okruchami, po-

zostawionymi przez tych, 
którzy jedli. Wtedy ludzie 

ujrzawszy cud, jaki uczynił, 

rzekli: Ten naprawdę jest 

prorokiem, który miał 
przyjść na świat. Jezus zaś 

poznawszy, że zamyślają po-

dejść, porwać go i obwołać 

królem, uszedł znowu na gó-

rę sam jeden. 

Jn 6,1-15 

Rozważania 

Tytuł 

ks. Andrzej Wójcik 
Proboszcz parafii w Gliwicach  

i Pyskowicach 
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Podstawowa potrzeba czło-
wieka, która towarzyszy mu od 
pierwszych minut życia, to  za-
spokojenie głodu. Gdy jeste-
śmy głodni, nie potrafimy się 
skupić, gdy  człowiek głoduje, 
podupada na zdrowiu, bywają 
rejony na świecie, gdzie głód 
jest po prostu przyczyną 
śmierci. Słyszymy jak wielu 
jest tych, którzy głodują i  
umierają z głodu… Generalnie 
nasze sumienie bywa szarpa-
ne, gdy docierają do nas z róż-
nych stron informacje, o kolej-
nych umierających z głodu 
dzieciach, a drugiej strony sły-
szymy, albo jesteśmy naoczny-
mi świadkami marnotrawstwa 
jedzenia. Nasz tekst biblijny  
opowiada o kolejnym dniu na-
uczania Jezusa. Czytałem przed 
chwilą o tłumach zaciekawio-
nych i zasłuchanych ludzi, gar-
nących się do Jezusa. Sam Je-
zus, jakby próbuje wiarę swo-
ich uczniów mówiąc -  Skąd 
kupimy chleba, aby  mieli  co  
jeść? Chciałoby się powiedzieć, 
że Jezus zaskakuje tym pyta-
niem. Przecież to właśnie On 
mówił o tym, by nadmiernie 
nie troszczyć się o dzień dzi-
siejszy, by stawiać duchowość 
ponad mat erializm, wreszcie 
był Tym, który upominał nad-
gorliwych. Przecież ci, którzy 
przyszli do Niego, w tym wy-

padku mnóstwo ludzi, musieli  
liczyć się z tym, że kiedyś w 
końcu poczują głód, przecież 
nie było plakatu - zaproszenia 
na to spotkanie i nikt nie obie-
cywał w programie cateringu. 
Jezus dokonuje cudu rozmno-
żenia pokarmu dla 5 tysięcy 
mężczyzn i towarzyszących im 
rodzin. Okazuje się, że dwie 
ryby i 5 jęczmiennych chlebów 
przyniesionych przez młodego 
chłopaka, zaspakaja głód 
wszystkich słuchaczy, a po po-
siłku jeszcze zostaje, i  ci którzy 
sprzątają zbierają okruchy do 
12 koszów… Takiego właśnie 
cudu dokonał Jezus wobec ty-
sięcy ludzi, którzy mogli do-
świadczyć prawdziwości tego 
wydarzenia osobiście. Brali  do  
swoich rąk chleb i ryby i po  
porostu zaspakajali  swój 
głód… Cud ten był tak  realny, 
prawdziwy i akurat potrzebny, 
że Ci którzy go doświadczyli 
chcieli porwać Jezusa i  obwo-
łać Go Królem! On doskonale 
rozpoznał ich oczekiwania i  
niewątpliwie taki władca, cu-
dotwórca byłby na wagę złota! 
Albo dokładniej na wagę chle-
ba! Oczekiwania ludu były  
zawsze proste, takie same jak  
dzisiaj. Poprawa bytu, warun-
ków, zapewnienie życiowej 
stabilizacji. Dlatego ci  ludzie, 
zobaczyli w Jezusie szans ę na 

Rozważania  
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 Rozważania 

poprawę jakości swojego życia. 
Oni nie chcieli morałów, kolej-
nych obietnic, ale przede 
wszystkim praktycznego, wy-
miernego działania. Zachodzi 
zatem pytanie, czy w tym za-
chwycie ludu nad Jezusem, lu-
du, który został nakarmiony, 
została zaspokojona jego pod-
stawowa, życiowa potrzeba, 
było miejsce na duchowość, 
która to tak naprawdę była i  
jest podstawą nauczania Jezu-
sa… 

Jakie masz dzisiaj  oczekiwania 
względem Jezusa? Nowy samo-
chód, może dom z basenem, 
atrakcyjna praca, dobre zdro-
wie, życie w obfitości… Ale czy 
widzisz w Jezusie i  Jego zasa-
dach swój codzienny chleb, 

który jeśli tylko chcesz, możesz 
jeść w obfitość… A może zgubi-
łeś gdzieś  po drodze fakt, że 
Jezus panuje jako król, ale nie 
jako ziemski władca, który mu-
si dostarczyć realny chleb swo-
jemu ludowi, ale ten który jest 
królem niebios, który ma o 
wiele cenniejszy - duchowy 
pokarm. W czasach, gdzie waż-
niejsze wydaje się być wszyst-
ko prócz Boga, gdzie tak na-
prawdę głodujemy duchowo, 
trudno jest ufać  i wierzyć, jed-
nak nie dajmy się zwieść pozo-
rom i bądźmy piękni duchowo, 
podobajmy się Bogu, żyjmy 
pięknie i dążmy do wieczności. 
Wiele mówimy o braku chleba 
i problemie głodu na świecie, 
ale rozejrzyjmy się oczywiście 
zaczynając od siebie czy wła-
śnie nam nie brakuje tego du-
chowego chleba. Kiedy wyda-
rzył się cud rozmnożenia, to 
okruchów pozostało więcej niż 
chlebów, które dzielono. Ten 
fakt niech doprowadzi nas do 
refleksji, że Bóg, jeśli tylko 
chcemy Mu zaufać, obficie po-
błogosławi naszą wiarę. 

Panie dziękujemy za chleb po-
wszedni, którym obdarzasz nas 
każdego dnia! 

Amen. 
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 Rozważania  

Przepasz jako mąż swoje bio-

dra, będę cię pytał, a ty mnie 

pouczysz.  

Hi 38,3 
 
Przyjaciele Hioba próbują od-
powiedzieć na dramatyczne 
chwile i sytuacje życiowe cier-
piącego człowieka. Człowiek 
staje wobec wielu wyzwań nie 
tylko społecznych, ale przede 
wszystkim prywatnych. W ży-
cie wkrada się materialna nie-
pewność mimo dobrobytu i 
przesytu, choroba która staje 
się w pędzącym świecie intere-
sem medycznym. Dziś  bardziej 
jesteśmy tylko numerami staty-
stycznymi, które muszą po-
mnażać przyrost gospodarczy. 
Na chorowanie nie ma czasu. 
Jak już dopada nas doświadcze-
nie cierpienia to kim jesteśmy? 
Kim stajemy się dla społeczeń-
stwa? Przyjaciele Hioba mogą 
odnaleźć się i  we współcze-

snym świecie ze swoimi rada-
mi, ale czy to jest w stanie nam 
pomóc? Kto może być wspar-
ciem dla człowieka tracącego 
dziecko na jego oczach? Kto 
może być wsparciem dla tego, 
który uczciwą pracą zdobywa 
dobra, a są mu one bezpod-
stawnie odbierane. Przyjaciele 
Hioba to bratnie dusze, które 
chcą pomóc, lecz czynią to bez-
radnie. Hiob nazywa ich po 
długich dyskusjach marnymi 
pocieszycielami. Jednym z nich 
jest Bildad z Szuach. Jego my-
ślenie i argumentowanie wska-
zuje na to, że ma wykształcenie 
prawnicze. Mówi, bezpośred-
nio o tym co myśli, nie zastana-
wiając się nad tym czy swoją 
rzekomą prawdomównością 
kogoś rani. Jest przekonany o 
swojej racji, choć jej nie ma. 
Jest on moralistą i oddaje 
wszystko za pomocą logiki. Jest 
dobrym analitykiem bez serca. 

Hiob 
Część 4 

ks. Sebastian Olencki 
Wikariusz parafii w Gliwicach  

i Pyskowicach 
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 Rozważania 

Dla niego cierpienie którego do-
świadcza Hiob jest  karą, a 
śmierć jego dzieci jest odpłata za 
to, że Hiob jest grzeszny. Wy-
starczy, że Hiob wejrzy w swoje 
sumienie i  po głębszej  analizie 
odkryje swoją winę. Hiob nie 
zgadza się na to  i broni swojej 
postawy. Żadnej zbrodni nie 
uczynił. Bildad mędrzec z Szu-
ach broni sprawiedliwości Boga 
jak zacięty bojownik. Nie wie-
dząc o tym, że broni tylko swo-
ich przekonań i mądrości prze-
kazanych przez przodków. Hiob 
staje się gwałtowny i rozzłosz-
czony za co jest sowicie krytyko-
wany. Bildad opiera się na tra-
dycji, której broni. Dostajemy to 
na co zasłużyliśmy. Ci którzy 
mają powodzenie w tym świecie, 
są sprawiedliwi. Kłóci się to ze 
współczesną opinią przywód-
ców świata. Hiob doświadcza z 
jego strony okrutnych wskazó-
wek. Jak często my ludzie w swej 
naturze lubujemy się w okru-
cieństwie wobec słabszych? 
Hiob nie zgadza się na takie 
traktowanie. Walczy o siebie 
mimo gorączki i  cierpienia, w 
których nie łatwo się skoncen-
trować. Nie przyznaje racji swo-
jemu towarzyszowi rozmowy. 
Chce się procesować. Nie z Bil-
dadem ale z s amym Bogiem. 
Chce dociekać - dlaczego? Jest 

przeświadczony o tym, że ma 
rację i prawo. Po tym drama-
tycznym dialogu do Hioba prze-
mawia trzeci przyjaciel - Sofar. 
Charakteryzuje on mądrość. Jest 
mędrcem, który ufa tylko sobie. 
Nie odwołuje się do mądrości 
swoich przodków, pozjadał on 
przysłowiowe rozumy. Najpraw-
dopodobniej był najmłodszy z 
przyjaciół, dlatego że wypowia-
da się ostatni. Według niego 
Hiob jest grzesznikiem. Przysłu-
chuje się rozmowie swoich po-
przedników i wnioskuje, że Hio-
ba trzeba napomnieć . Dlaczego 
Hiob nie zgadza się ze słowami 
poprzedników, przecież są to 
święte słowa. Hiob jest nie tylko 
według niego gadułą ale i awan-
turnikiem. Sofar powie „czy na 
ten potok słów nie ma odpowie-
dzi i ten gadatliwy mąż ma mieć  
słuszność? Czy twoja gadanina 
ma zmusić  ludzi do milczenia i  
gdy ty szydzisz, nikt nie ma ci się 
sprzeciwić? Jeżeli usuniesz to co 
złego na twoich rękach, będziesz 
mógł podnieść  swoje oblicze bez 
zmazy”. Sofar nie ma zamiaru 
słuchać Hioba, jest nim niezain-
teresowany. Nie interesuje go  
jego cierpienie, zapewne jest 
słuszne. Sofar dodaje do jego 
cierpienia następne cierpienie. 
Opierając się na swojej mądrości 
myśli, że pocieszy chorego i  
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wskaże mu właściwą drogę do 
wyjścia z tej sytuacji. Hiob nie 
zgadza się z jego refleksją. Wy-
kończony zwraca się w obecno-
ści swoich przyjaciół, ale nie 
mówi do nich, przemawia do 
Boga, wzywa go na sąd. Adre-
satem jego s łów jest Bóg, nie 
marni pocieszyciele. Hiob wzy-
wa Boga do dysputy. Gani swo-
ich rozmówców. Człowiek cho-
ry, pozbawiony majątku, rodzi-
ny wszystkiego ma prawo czuć 
się źle. Ma prawo oczekiwać 
współczucia od swojego brata, 
siostry. Każdy z przyjaciół Hio-
ba wypowiada się o sobie, i  tyl-
ko o sobie, nic  więcej. Dopro-
wadzają swoimi  mądrościami 
do sporu z Hiobem. Zamiast 
ukojenia i pocieszenia jest wal-
ka i kłótnia. Kiedy Hiob starał 
się  podzielić tym co czuje i jak  
myśli napotkał na opór, dlatego 
że jego przyjaciele sądzili , że 
mówi o nich i  ich oskarża. Oni 
nie są w stanie znieść  jego słów 
dlatego, że one dotyczą ich bez-
radności. Często lepiej jest być i  
milczeć, niż mówić i  nie być. 
Hiob w swojej udręce pyta się o  
człowieka i o Boga. O swoje 
nieszczęście i  nie zgadza się z 
dogmatem, że odpłatą za jego 
czyny jest nieszczęście. Oskar-
ża Boga o jego milczenie. Kim 
jest Bóg? Kim jest człowiek? 

Czym jest nieszczęście, cierpie-
nie i jaki to ma sens w życiu? 
Hiob pyta się o swoją godność. 
I trzyma się swojego prawa. 
Wzywa Boga i z nim chce tylko 
rozmawiać. Każde słowo z ust 
człowieka jeszcze bardziej go  
rani. Chce rozmowy, chce try-
bunału, chce by mu dano miej-
sce z którego się przemawia.. 
Hiob swoją rozpacz kwituje 
słowami „niech wszechmocny 
odpowie!” I oto niespodziewa-
nie odpowiedź przychodzi w 
burzy. Stwórca wchodzi w dia-
log ze swoim stworzeniem. 
Skarga Hioba zostaje przyjęta. 
Wszystkie słowa zostają nieja-
ko zamknięte, tracą ważność. 
Wytrwałość Hioba została wy-
słuchana. Hiob nie ucieka i  nie 
prosi o Boga, który będzie lep-
szym Bogiem. Staje przed tym, 
którego tak wyczekiwał. Chce 
dowiedzieć się dlaczego? Hiob 
nie słucha opowieści swoich 
przyjaciół o Bogu. Oczekuje 
kogoś innego. Kogoś kto powie 
mu prawdę. Bóg zbliża się do 
tego, który wołał. Bóg odpo-
wiada na skargi Hioba. Bóg 
przemawia w  wichrze. W całej  
księdze Hioba s łyszymy słowa i 
tylko słowa, natomiast Bóg ob-
jawia się w inny sposób, za po-
mocą nawałnicy. Hiob pierw-
sze widzi a później słyszy. Boża 
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mowa nie jest kolejnym na 
wzór przyjaciół aktem przemo-
wy wobec zranionego i cierpią-
cego Hioba. Bóg odpowiada na 
jego oczekiwane pytania. Może 
nie tak jakby sobie tego życzył, 
ale odpowiada. Bóg przenosi 
swoje odpowiedzi i  zagadnie-
nia na inną płaszczyznę. Ten, 
który mówił o ludzkim cierpie-
niu, zostanie zaskoczony szer-
szym kontekstem życia ludz-
kiego. Bóg każe przepasać  bio-
dra Hiobowi co jest znakiem 
traktowania go jako człowieka. 
Pyta się go gdzie był jak two-
rzył świat od początku. Wska-
zuje mu na swoją suwerenność 
i pokazuje mu że jest Bogiem 
historii. Rozmowa nie sprawia 
wrażenia wymuszonej. Bóg nic  
nie udowadnia, lecz zadaje py-
tania. Bóg ma swój plan. Hiob 
zaczyna rozumieć  i  tworzy dy-
stans wobec tego co wie. Po-
znaje wolność w Bogu i cieszy 
się z tego, że jest stworzeniem 
tak mocnego Boga. Hiob pozna-
je wolność Bożą, i sam się staje 
w nim wolny. Na domiar tego 
wszystkiego kiedy przychodzi 
kolej jego odpowiedzi zatyka 
usta swoimi dłońmi i milczy. 
Nie odpowiada. Bóg nie tłuma-
czy się Hiobowi. Niczego mu 
nie wyjaśnia, lecz daje mu po-
znanie rzeczy niezrozumiałych. 

Bóg nie odpowiada na pytanie 
dlaczego cierpi. Wszechświat 
jest bez granic, a ty poznaj swo-
ją miarę bo i to jest mądrością. 
Jest wiele spraw których nie 
pojmujemy, i  które w swej isto-
cie sprawiają nam ból, na które 
nie us łyszymy odpowiedzi. Ja-
ko ludzie obserwujemy, anali-
zujemy, odwołujemy się, stara-
my się zrozumieć, lecz świat 
dalej  istnieje jak  istniał i  wiele 
się nie zmienia. Hiob powie, że 
do tej pory znał Boga ze słysze-
nia, tak jak jego przyjaciele, 
którzy przedstawiali Boga na 
podobieństwo mądrości ludz-
kiej. Hiob doświadczył bezpo-
średnio obecności Boga co 
zmieniło jego światopogląd. 
Hiob już się nie skarży, nie za-
daje pytań, nie odpowiada. 
Uznaje że nic nie rozumie. 
Uznaje że życie jest cudem, jak-
kolwiek to brzmi. Bóg go  
uzdrawia i daje mu rodzinę. 
Księga Hioba jest poematem o 
nadziei, i każdy człowiek ma 
prawo do tej nadziei w swoim 
życiu i cierpieniu. Może nigdy 
nie us łyszymy odpowiedzi na 
zadane nam krzywdy, choroby, 
cierpienia, niedostatki. Bezcen-
nym jest przeczucie wiary, w 
której rodzi się obecność Boga. 

Amen. 

Rozważania 
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Kobiety, które  
pokochał Samson  

cz.2 - Dalila 

Ewa Olencka 
Teolog 

W Sdz 16,4 czytamy, że Sam-
son po śmierci swojej żony, 
zakochał się w kolejnej kobie-
cie, Dalili. Tym razem nie jest  
napisane, aby ta relacja była 
zgodna z Bożą wolą. Dalila była 
piękna i  młodą kobietą, jej imię 
w języku aramejskim oznacza: 
kokietka, flirciara. Samson nie 
bierze z nią ślubu, ale z nią 
mieszka. Często utożsamia się 
nią z Filistynką jednakże Biblia 
nie podaje jej  narodowości, 
tylko jej miejsce zamieszkania 
– Ziemię Sorek. Był to obszar  
pomiędzy ziemią izraelską i  
filistyńską.  

Dalila widział w Samsonie 
przystojnego, silnego mężczy-
znę, w  objęciach którego nic  jej  
nie groziło. Ale czy widziała w  
nim Bożego sędziego, którego 
celem miało  być wyratowanie 
Izraelitów z rąk Filistynów? 
Myślę, że nie. Dalila widziała w  

Samsonie tylko to, co mogła 
dotknąć i zobaczyć swoimi 
oczami. Nie patrzyła się na 
Samsona z punktu widzenia 
wiary i Bożego powołania.  
Człowiek, który patrzy z wiarą 
widzi świat z całkiem innej  
perspektywy. Wiara, nadzieja i  
miłość pomagają dostrzec  to, 
co jest dalej i głębiej, a właśnie 
tego Dalili zabrak ło. Dalila wi-
dział tylko to, co miała tu i  te-
raz, a pragnęła mieć  jeszcze 
więcej. W Sdz 16,5 czytamy, że 
przyszli do niej książęta fili-
styńscy i tak rzekli: Omamij go 

i dowiedz się, w czym tkwi jego 

wielka siła  i jakim sposobem 

moglibyśmy go zmóc, związać i 

pokonać. My zaś damy ci każdy 

po tysiąc sto srebrników. Nale-
ży tu zauważyć, że np.: lewita 
pracujący w Izraelu za cały  rok 
swojej pracy dostawał 10 
srebrników. A tu Dalila ma 
ofertę otrzymania 1100 srebr-

Kobiety w Biblii 
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ników i to od każdego filistyń-
skiego księcia, który z nią roz-
mawiał. Była to naprawdę ol-
brzymia fortuna. Zapytała więc  
swojego kochanka w  czym 
tkwi źródło jego siły. Samson 
początkowo uznał to za świet-
ną zabawę i  okłamał Dalilę 
mówiąc: Jeśliby mnie związano 

siedmioma świeżymi jeszcze 

niewyschniętymi ścięgnami 

osłabnę i stanę się jak każdy 

inny człowiek (Sdz 16,7). 

Dalila bez najmniejszych skru-
pułów związała Samsona świe-
żymi ścięgnami, tymczasem 
filistyńscy książęta czekali w 
ukryciu na to co miało  się wy-
darzyć. Kiedy wszystko było 
gotowe ukochana zdrajczyni 
krzyknęła: Samsonie Filistyń-

czycy nad tobą. Jednakże Sam-
son bez trudu uwolnił się ze 
ścięgien. Dalila nie dała jednak  
za wygraną i  ponownie pytała 
go o to, jak można pozbawić go  
siły. Siłacz dwa kolejne razy 
okłamał swoją ukochaną, a ta 
dwa kolejne razy próbowała 
bezskutecznie pozbawić go  
siły. Lecz to Samsona nic nie 
nauczyło. Był t ak pewny sie-
bie, że nie zdawał sobie spra-
wy z prawdziwego zagrożenia. 

Dalila zaczęła grać na emo-
cjach Samsona. Oskarżała go o  

brak miłości i o kpinę, tak się 
dała we znaki swoim gdera-
niem, że aż zbrzydło Samsono-
wi życie i wyjawił prawdę. Kie-
dy spostrzegła, że poznała całą 
tajemnicę, posłała informa- 
cję do książąt filistyńskich: 
Przyjdźcie! Tym razem bowiem 

wyjawił mi całą swoją tajemni-

cę (Sdz 16,18).  Kobieta uśpiła 
siłacza i go ogoliła. Kiedy tym 
razem krzyknęła:  Samsonie 

Filistyńczycy nad tobą, jej ko-
chanek był bezbronny jak 
dziecko. Książęta filistyńscy 
bez trudu go pochwycili, wyłu-
pili mu oczy i  wtrącili do  wię-
zienia. Natomiast Dalila otrzy-
mała obiecaną zapłatę. Czy 
jednak dźwięk tych monet był 
słodki? Czy była aż t ak do szpi-
ku kości zła, aby ani przez 
chwilę nie żałować swojego 
kochanka? 

Historia Dalili tutaj się kończy, 
ale nie Samsona. Bóg jeszcze 
raz okazał mu swoją łaskę. 
Podczas filistyńskiego święta 
Bóg zwrócił Samsonowi siłę 
tak, że mógł zburzyć świątynię 
Dagona, w  której byli zebrani 
wszyscy książęta filistyńscy. 
Samson wykonał swoje zada-
nie, uwolnił Izrael z pod jarz-
ma Filistynów, lecz sam po-
niósł przy tym śmierć. 
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Czego możemy nauczyć się z 

tej historii? 

Uważajmy jakich dobieramy  
sobie partnerów na życie, gdyż 
ich postawa życiowa może za-
ważyć o naszej przyszłości. 

Wartość pieniądza nigdy nie 
powinna stać ponad wartością 
człowieka. 

Nie popadajmy w pychę, gdyż 
to co mamy pochodzi z  Bożej  
łaski. 

Jeżeli Bóg nas do czegoś powo-
łuje, to pomimo naszych błę-
dów potrafi doprowadzić dane 
zadanie do końca.  

Ewa Olencka 

   Listy do  
Koryntian cz. 17    

Ks. Andrzej Komraus 

„A wolałbym, aby wszyscy 

ludzie byli tacy, jak ja, lecz 

każdy ma własny dar łaski 

od Boga, jeden taki, a drugi 
inny. A mówię tym, którzy 

nie wstąpili w związki mał-

żeńskie, oraz wdowom: Do-

brze zrobią, jeśli pozostaną 

w tym stanie, w jakim ja je-

stem. Jeśli jednak nie mogą 

zachować wstrzemięźliwo-

ści, niechaj wstępują w stan 

małżeński; albowiem lepiej 

jest wstąpić w stan małżeń-

ski, niż gorzeć. Tym zaś, któ-

rzy żyją w stanie małżeń-

skim, nakazuję nie ja, lecz 
Pan, ażeby żona męża nie 

opuszczała, a jeśliby opuści-

ła, niech pozostanie nieza-

mężna, albo niech się z mę-

żem pojedna; niech też mąż 

z żoną się nie rozwodzi. Po-

zostałym zaś mówię ja, nie  

Pan: Jeśli jakiś brat ma żonę 

pogankę, a ta zgadza się na 
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współżycie z nim, niech się z 

nią nie rozwodzi; i żona, która 

ma męża poganina, a ten zga-

dza się  na współżycie  z nią, 
niech się z nim nie rozwodzi. 

Albowiem mąż poganin 

uświęcony jest przez żonę i 

żona poganka uświęcona jest 

przez wierzącego męża; ina-

czej dzieci wasze byłyby nie-

czyste, a tak są święte. A jeśli 

poganin chce się rozwieść, 

niechże się rozwiedzie; w ta-

kich przypadkach brat czy 
siostra nie są niewolniczo 

związani, gdyż do pokoju po-

wołał was Bóg. Bo skądże 

wiesz, żono, że zbawisz męża? 

Albo skąd wiesz, mężu, że zba-

wisz żonę? Poza tym, n iech 

każdy żyje tak, jak mu wyzna-

czył Pan, w takim stanie, w 

jakim powołał go Bóg; tak też 
zarządzam we wszystkich 

zborach”  

1 Kor. 7:7-17 

Jeśli Apostoł pisze:  „Nakazuję 
nie ja, lecz Pan”, to znaczy, że 
odwołuje się bezpośrednio do 
nauczania Jezusa, które my zna-
my z tekstów Ewangelii, a w 
czasach apostolskich było ono 
przekazywane również ustnie i  
może na piśmie przez świadków 
tego nauczania. Gdy Paweł 
stwierdza: „Mówię ja, nie Pan”, 
to wcale nie znaczy, ze możemy 

ten fragment pominąć, jako nie-
istotny. Paweł nie pisze bowiem 
ze swej woli, ale jest inspirowa-
ny przez Ducha Świętego. Sło-
wo, które przekazuje, nawet je-
śli się pod nim podpisuje, jest w 
istocie Słowem Bożym. Mamy tu 
sytuację analogiczną jak  w przy-
padku starotestamentowych 
Proroków. Przez Apostołów 
przemawia Bóg, tak jak przema-
wiał przez Proroków. Zalecenia 
Pawła są więc w istocie zalece-
niami Bożymi. Dobrze o tym pa-
miętać przy czytaniu Listów 
Apostolskich. 

Historycznie rzecz biorąc, Jezus 
przemawiał przede wszystkim 
do Żydów. Owszem, słuchali Go 
również poganie, ale w swoim 
nauczaniu Jezus odnosił się 
głównie do sytuacji w środowi-
sku żydowskim, do obowiązują-
cych tam obyczajów i zwycza-
jów. Apostołowie, realizując mi-
syjne przykazanie Jezusa „Idźcie 
na cały świat”, poznawali ludzi i  
obyczaje bardzo różne od trady-
cji, w jakiej  zostali wychowani i  
w jakiej żyli. Misja Pawła i in-
nych Apostołów nie była dzie-
łem przypadku czy wynikiem 
ludzkich kombinacji. Posłańcy 
Jezusa szli  tam, dokąd prowadził 
ich Duch Boży i  przekazywali to, 
co Duch Boży wkładał w ich ser-
ca i  usta. Stąd też polecenia i  
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zalecenia, jakie znajdujemy w  
Listach Apostolskich, są dla 
wierzących chrześcijan równie 
normatywne, jak te przekazane 
w Ewangeliach. 

Wróćmy więc do tekstu Pierw-
szego Listu do Koryntian i do 
uwag, jakie zapisał Apostoł Pa-
weł na temat małżeństwa. 
„Małżeństwo jest instytucją 
stałą, nierozerwalną jak  długo 
żyją obie strony, przy czym 
przewiduje Paweł (tzw. przy-
wilej Pawłowy) następujący 
wyjątek: gdy w związek mał-
żeński wstępują dwie osoby nie 
ochrzczone, po czym jedna z 
nich przyjmuje chrzest, a dru-
ga, nie ochrzczona, nie chce 
tego aktu aprobować i raczej 
pragnie odejść od osoby 
ochrzczonej, może odejść; stro-
na chrześcijańska staje się wol-
ną i  może wstąpić w nowy 
związek małżeński” – pisze Ka-
zimierz Romaniuk. Obszerniej  
na ten temat wypowiada się 
Hugolin Langkammer, inny wy-
bitny polski biblista: „W spra-
wie rozwodów Paweł powołuje 
się na słowo Pana w tym wzglę-
dzie. Dla sytuacji wiernych w 
Koryncie znaczy to, że żona 
chrześcijanka, która opuściła 
swego męża, nie może powtór-
nie wyjść za mąż. Gdyby jednak  
mogła uzyskać pojednanie z 

nim, powinna do niego wrócić. 
Prawo to jest  także aktualne, 
gdy rozwód nastąpił przed na-
wróceniem się na chrześcijań-
stwo. Inaczej przedstawia się 
sprawa, gdy rozwód następuje 
na skutek  nawrócenia się jed-
nej strony na chrześcijaństwo. 
W tym wypadku Paweł odpo-
wiada na mocy własnego auto-
rytetu. Rozróżnia on dwie moż-
liwości: 

(1) Jeśli strona pogańska jest  
gotowa kontynuować małżeń-
stwo z partnerem chrześcijań-
skim, wtedy ostatni jest zobo-
wiązany nadal  trwać w związ-
ku małżeńskim. Paweł uzasad-
nia to w następujący sposób: 
‘niewierzący mąż uświęcony 
zostanie przez swoją żonę, a 
niewierząca niewiasta przez 
wierzącego męża’. Również 
dzieci tego małżeństwa zostaną 
uświęcone i w pewnym sensie 
należą do społeczności chrze-
ścijańskiej, nawet gdy nie zo-
stały jeszcze ochrzczone. 

(2) Druga możliwość dotyczy 
postanowienia strony pogań-
skiej opuszczenia partnera 
chrześcijanina. Poganin bo-
wiem nie czuje się zobowiąza-
ny przestrzegać Jezusowego 
zakazu rozwodu. W takim wy-
padku partner chrześcijański 
nie jest już związany z byłą  
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stroną pogańską i  może za-
wrzeć ponowny związek mał-
żeński. Jest to tzw. ‘przywilej 
Pawłowy’. Stanowisko swoje 
Paweł uzasadnia w ten sposób:  
‘Bóg bowiem powołał was w  
pokoju”. Paweł chce przez to  
powiedzieć: Chrześcijanin po-
siada prawo do wolności i po-
koju, które nie mogą być uza-
leżnione od pogańskiego part-
nera.”  

Oczywiście trzeba tu powie-
dzieć, że przywilej Pawłowy 
bywał niejednokrotnie naduży-
wany przez chrześcijan różnych 
tradycji wyznaniowych; zdarza-
ło się, że zmieniano wyznanie, 
aby móc uzyskać unieważnie-
nie małżeństwa dotychczaso-
wego i możliwość zawarcia po-
nownego małżeństwa kościel-
nego. Ale t e sprawy wykraczają 
poza omawiany przez nas te-
mat. 

Wybitny komentator i popula-
ryzator Pisma Świętego, prof. 
dr William Barclay, w swoich 
uwagach odkrywa jeszcze jedną 
bardzo ważną rzecz. Otóż w 
przekonaniu Apostoła Pawła 
strona niewierząca zostawała 
uświęcona przez wierzącą. 
Dwoje stawało się jednym cia-
łem, a cud polegał na tym, że 
nie piętno poganizmu, lecz ła-
ska Boża zwyciężała. Chrześci-

jaństwo opanowywało wszyst-
kich, którzy wchodzili z nim w 
kontakt. Dziecko urodzone w  
chrześcijańskim domu, w któ-
rym tylko jedno z rodziców by-
ło człowiekiem wierzącym, ro-
dziło się do rodziny Chrystuso-
wej. Zbliżenie miedzy osobą 
wierzącą i niewierzącą nie po-
pychało tej  pierwszej do grze-
chu, lecz drugą przybliżało do 
łaski. Myśl ta prowadziła Apo-
stoła do wniosku, że dusza nie-
wierzącego współmałżonka 
może być zbawiona. Według 
Pawła ewangelizacja powinna 
zacząć się od domu. Strona nie-
wierząca nie może być pogar-
dzana jako coś  nieczystego, lecz 
powinna być uważana za przy-
szłe dziecko Boże. Apostoł Pa-
weł wiedział, że często miłość 
ludzka prowadzi do miłości Bo-
żej. 

„Poza tym, niech każdy żyje tak, 
jak mu wyznaczył Pan, w takim 
stanie, w  jakim powołał go  Bóg;  
tak też zarządzam we wszyst-
kich zborach. Był ktoś w chwili 
powołania obrzezany? Niech 
nie ukrywa obrzezania. Był ktoś 
w chwili powołania nieobrzeza-
ny? Niech się nie obrzezuje. Ob-
rzezanie nie ma żadnego zna-
czenia i  nieobrzezanie nie ma 
żadnego znaczenia, ale tylko 
przestrzeganie przykazań Bo-
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żych. Niech każdy pozostanie 
w tym stanie, w jakim został 
powołany. Zostałeś powołany, 
będąc niewolnikiem? Nie trap 
się tym; ale jeśli możesz stać 
się wolnym, raczej korzystaj z 
tego. Kto  bowiem jako niewol-
nik został powołany w Panu, 
ten jest wyzwoleńcem Pana; 
podobnie – kto  jako wolny zo-
stał powołany, jest niewolni-
kiem Chrystusa. Drogoście ku-
pieni; nie stawajcie się niewol-
nikami ludzi. Bracia, niech każ-
dy pozostanie przed Bogiem w 
takim stanie, w jakim został 
powołany” (1 Kor. 7:17-24). 

W cytowanym tekście znajdu-
jemy ważną naukę. Apostoł 
Paweł zwraca uwagę na to, że 
chrześcijaninem trzeba być 
wszędzie, gdzie się jest, nieza-
leżnie od miejsca, czasu, po-
chodzenia czy stanu. Nie jest 
ważne, ba, nie ma najmniejsze-
go znaczenia, czy ktoś przed 
przyjęciem Chrystusa był Ży-
dem czy poganinem. Nie jest 
ważne, czy jest wolny, czy  jest 
niewolnikiem. Przed Bogiem 
bowiem wszyscy są równi i 
wszyscy w tym samym stopniu 
potrzebują Bożej łaski.  

Jeżeli  Paweł wzywa, aby każdy 
żył w tym stanie, w jakim po-
wołał go Bóg, to akcentuje 

prawdę, że życie człowieka 
wierzącego nie zależy od stanu 
społecznego, majętności czy 
ubóstwa, nie jest też uzależnio-
ne od narodowości czy innych 
uwarunkowań. Każda bowiem 
sytuację można z Bożą pomocą 
spożytkować dla swojego du-
chowego dobra.  

Paweł zwraca uwagę na sytu-
ację niewolników. Niewolnicy 
w czasach starożytnych stano-
wili bardzo liczną klasę spo-
łeczną. Teoretycznie pozba-
wieni wszelkich praw  i bez-
względnie uzależnieni od 
swych właścicieli, swą pracą 
utrzymywali istniejący system 
gospodarczy, byli jego niezbęd-
nym składnikiem. W Koryncie, 
liczącym w czasach apostol-
skich z górą sześćset tysięcy 
mieszkańców, niewolnicy sta-
nowili około dwóch trzecich 
ludności. Jak  się wydaje, w spo-
łeczności chrześcijańskiej sta-
nowili oni jeszcze większy pro-
cent. „Wielu z nich przyjęło 
chrześcijaństwo i możemy chy-
ba słusznie przypuszczać, że 
nowa religia stała się dla nich 
nie tylko podtrzymaniem w ich 
najeżonym trudnościami życiu, 
ale i jak ąś nadzieją na przy-
szłość – pisze ks. prof. Euge-
niusz Dąbrowski. – Chrześci-
jaństwo mówiło im o wybawie-
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niu od grzechów i o równości w 
wierze. Niepodobna, by nie 
wpływało to na oczekiwanie 
innego wybawienia i nie stwa-
rzało perspektywy innej rów-
ności. Taką sytuację nie tylko w 
Koryncie, ale i  gdzie indziej , św. 
Paweł znał dokładnie i sprzyjał 
jej, choć  zdawał sobie sprawę, 
że tylko jakaś głęboka zmiana 
mogła położyć kres niewolnic-
twu jako instytucji uznawanej  
przez prawo państwowe”. 

„Jeśli możesz stać  się wolnym, 
raczej korzystaj z tego” –  pisze 
Apostoł. Chodzi tu naturalnie 
nie o jakąś źle pojętą okazję, 
bunt, ucieczkę, czy inne nie-
uczciwe w świetle obowiązują-
cego prawa państwowego za-
biegi, ale o naturalne dążenie 
do wolności i  uzyskania swobo-
dy. Nie jest to zresztą tu naj-
ważniejsze, ponieważ przypo-
mina Paweł, że:  „Kto bowiem 
jako niewolnik został powołany 
w Panu, ten jest wyzwoleńcem 
Pana;  podobnie – kto jako wol-
ny został powołany, jest nie-
wolnikiem Chrystusa” (w. 22). 
Słowa te jednak nie są wyrazem 
lekceważenia wolności, czy su-
gerowaniem, by znajdować za-
dowolenie w  stanie niewoli. 
Wskazują wszakże na ważną 
prawdę, że niezależnie od sytu-
acji, w jakiej znalazł się czło-

wiek, zawsze może liczyć na 
bliskość i opiekę Boga. Bo wo-
bec Boga wszyscy są równi, tak 
Żydzi, jak poganie, niewolnicy i 
wolni. Jako chrześcijanie bez 
względu na różnicę pochodze-
nia czy pozycję społeczną stali  
się wolni i równi przed Bogiem. 

„Chrześcijaństwo nie wywołuje 
w człowieku niezadowolenia 
ani nie skłania go do ucieczki z  
obecnej sytuacji; raczej ma on 
być niewolnikiem Chrystusa w 
każdej sytuacji. Nawet najgor-
sza praca nie jest teraz wykony-
wana dla ludzi, lecz dla Chry-
stusa” – pisze William Barclay, 
a ks. Grzegorz Rafiński w zna-
komitym opracowaniu tematy-
ki Listów do Koryntian zwraca 
uwagę, że dla Apostoła Pawła 
traci znaczenie wszelka próba 
zmiany statusu społecznego 
chrześcijan, ponieważ w jego 
perspektywie eschatologia po-
woduje relatywizację wszyst-
kiego, co dotyczy tego świata. 
Status chrześcijanina jest da-
rem łaski Bożej , a więc nie nale-
ży do porządku tego świata.  

Tak więc, wszystko, co ze-
wnętrzne, staje się nieważne w 
obliczu nowej możliwości życia. 
Właśnie dlatego można i należy 
warunki zewnętrzne pozosta-
wić bez zmiany, aby wszyscy 
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mogli zauważyć, na czym pole-
ga właściwe przekształcenie w 
życiu człowieka, który stał się 
chrześcijaninem. Życie w Chry-
stusie według wskazań Pawła 
jest samą treścią życia i w cało-
ści je określa. Dlatego też z 
punktu widzenia wolności lub 
zniewolenia w Chrystusie, dla 
Apostoła nie ma znaczenia 
wszelka ludzka i doczesna 
wolność lub niewolnictwo. 

Wszyscy chrześcijanie są brać-
mi we wspaniałej, sprawiedli-
wej miłości Bożej. Ma być tak, 
jak Bóg chce. Dlatego to, jak  
moje życie wygląda przed Bo-
giem, jest  nieskończenie bar-
dziej ważne od tego, niż jak  
ono wygląda w ocenie innych 
czy nawet mojej własnej. Naj-
istotniejsze jest więc wszech-
stronne podporządkowanie się 
Bogu. 

KWADRANS BIBLIJNY  
 
Kwadrans Biblijny, to tytuł cotygodnio-
wej audycji, przygotowywanej przez 
Parafię Ewangelicką w Gliwicach i nada-
wanej w każdą niedzielę na antenie 
Radia CCM ok. godz. 9.00, która jest 
powtarzana ok. godz.  13.00.  
 
Audycja poświęcona jest prezentowa-
niu i omawianiu poszczególnych ksiąg 
Pisma Świętego Starego i Nowego Te-
stamentu.  
 
Zapraszamy też do słuchania naszej 
codziennej audycji radiowej Po Prostu 
od 21.00 do 21.30.  

Gliwice 93,4 FM; Bielsko-Biała 97,6 FM; Cieszyn 90,5 FM;  

Oświęcim 94,9 FM; Ustroń-Wisła 107,1 FM lub w Internecie 
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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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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 przestępstwem (art. 49 § 
1 kpk).  Wszelkie działania za 
pokrzywdzone 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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Wydarzyło się  
w czerwcu… 
 
 
  
W niedzielę 14 czerwca w pa-
rafialnym ogrodzie z okazji 
Dnia Ojca  rozpoczął się spek-
takl  s łowno-muzyczny "Pociąg 
relacji kobieta-mężczyzna" w 
wykonaniu Justyny Hubczyk 
(wokal) i  Łukasza  Piechoty 
(akompaniament). Niestety, z 
powodu deszczu większa 
część koncertu przeniesiona 
zosta ła do sali parafialnej. 
 

 W sobotę 20 czerwca poje-
chaliśmy na  parafialną wy-
cieczkę, która rozpoczęła się w 
Wiśle, gdzie w ewangelickim 
kościele wys łuchaliśmy prelek-
cji  proboszcza  na  temat para-
fii . W Wiśle mieliśmy jeszcze 
czas na  spacer po centrum. 
Niewątpliwą atrakcją była 
możliwość zwiedzenia Za-
meczku Prezydenckiego – ofi-
cjalnej siedziby Prezydenta 
RP. 
W beskidzkiej Trójwsi  zwiedzi-
liśmy muzeum koronkarstwa, 
góralską kolibę, gdzie mogli-
śmy spróbować i kupić sery 
produkowane z owczego mle-

Za nami... 

fot. I. Cichy 
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fot. I. Cichy 
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Zaproszenie na wycieczkę 
 

   Z okazji 200. rocznicy śmierci  
hrabiego Redena zapraszam na wycieczkę  

szlakiem Doliny Pałaców i Ogrodów  
Kotliny Jeleniogórskiej  

połączoną ze zwiedzaniem kościoła  Wang  
i uczestnictwem w części rocznicowych obchodów. 
 

Wycieczka odbędzie się 19 i 20 września 

koszt ok. 70 zł (zależny od wysokości dofinansowania z UM) 

Zaproszenie na koncert 
 

15 sierpnia, godz. 17:00 
Kościół im. M. Lutra w Chorzowie 

 
W koncercie wystąpi 

chór mieszany „Impuls” z Driel w Holandii 
w towarzystwie chóru „Cantate” 



PLAN NABOŻEŃSTW 

5.07.2015 – 5. niedziela po Trójcy Świętej 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

12.07.2015 – 6. niedziela po Trójcy Świętej 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

19.07.2015 – 7. niedziela po Trójcy Świętej 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

26.07.2015 – 8. niedziela po Trójcy Świętej 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

2.08.2015 – 9. niedziela po Trójcy Świętej 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

9.08.2015 – 10. niedziela po Trójcy Świętej 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

16.08.2015 – 11. niedziela po Trójcy Świętej 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

23.08.2015 – 12. niedziela po Trójcy Świętej 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

30.08.2015 – 13. niedziela po Trójcy Świętej 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 


