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Jesteście rodem wybra-

nym, królewskim kapłań-

stwem, narodem świętym, 

ludem nabytym, abyście 

rozgłaszali cnoty tego, któ-

ry was powołał z ciemno-

ści do cudownej swojej 

światłości. 

1 P 2,9 

 
Po co jestem? Kim je-

stem? Po co żyję? Są to jedne 
z fundamentalnych pytań na-
szego życia. Te pytania zada-
wały wszystkie pokolenia. Nie 
są to pytania desperata, który 
wrzucony został w jakąś obcą 
rzeczywistość, pośród ludzi, 
których nie zna i nie rozumie. 
Są to pytania, na które każdy z 
nas musi znaleźć odpowiedź. 
To w jaki sposób odpowiemy 
na nie, wytyczy kierunek na-
szego myślenia o sobie, in-

nych ludziach, otaczającym 
nas świecie i Bogu. Wytyczy 
kierunek i standardy naszego 
działania i podejmowania de-
cyzji. 

Pieśniarz zdaje sobie 
sprawę z ważnożsi sprawy: 
"Kim jestem? Ważne to pyta-
nie, zrozumieć daj mi, Boże, 
Ty! Bym słuszne miał o sobie 
zdanie, w pokorze wierny To-
bie był. Bo kto nie poznał sie-
bie sam, mądrości swojej za-
dał kłam" (Śpiewnik Ewange-
licki, 730). 

Apostoł Piotr wie, kim 
jesteśmy i przypomina o tym: 
Jesteście rodem wybranym, 
królewskim kapłaństwem, na-
rodem świętym, ludem naby-
tym. Nie dzięki własnemu 
sprytowi osiągnęliśmy taki 
status, nie dzięki własnym sta-
raniom czy znajomościom. W 
ogóle nie zasłużyli śmy, aby 

Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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być narodem świętym czy 
królewskim kapłaństwem. To 
dzięki śmierci i zmartwych-
wstaniu Jezusa Chrystusa sta-
li śmy się rodem wybranym i 
ludem nabytym. 

 
Wiemy już, kim jesteśmy i 
dzięki komu tacy jesteśmy. 
Wiemy więc, jak żyć, co ro-
bić, czemu się poświęcić. Na-
szą pracą i powołaniem jest, 

abyśmy rozgłaszali cnoty te-
go, który was powołał z ciem-
ności do cudownej swojej 
światłości. Zmartwychwstanie 
Jezusa wszystko zmieniło. 
Odpowiada na wszystkie pyta-
nia; te kluczowe, najważniej-
sze. Jako ludziom wiary po-
trzeba nam jedynie, aby wy-
trwać. Tej wytrwałości życzę. 

 
ks. B Cichy 

Słowo od Duszpasterza 
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Wieści z ETE 

Ewangelickie Towarzystwo Edu-
kacyjne jest Organizacją Pożytku 
Publicznego, która prowadzi trzy 
niepubliczne szkoły w Gliwicach.  
ETE stworzyło miejsce, gdzie 
uczniowie zdobywają wiedzę, 
rozwijają umiejętności i gdzie ich 
charakter staje się szlachetniej-
szy. Nasi uczniowie wiedzą jak 
ważna jest integralność w życiu – 
jedno w słowie i czynie. Naszą 
misję możemy streścić w jednym 

słowie KOCHAM: KOmpetencje, 
CHArakter i Miłość okazywana 
sobie nawzajem. 
 
ETE pragnie by Szkoły, które pro-
wadzi były jak najlepiej wyposa-
żone oraz by były dostępne dla 
jak największej liczby uczniów. 
Dlatego też ETE co roku funduje 
stypendia dla utalentowanych 
kandydatów. 

DZIĘKUJEMY!  
TWOJA DECYZJA POMAGA NAM WSPIERAĆ INDYWIDUALNY ROZWÓJ KAŻDEGO 

UCZNIA I WYPOSAŻYĆ SZKOŁY W POTRZEBNE POMOCE DYDAKTYCZNE. 
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Opracowała: Lucyna Bujok 
 

Przeczytaj (sam lub poproś o pomoc kogoś starszego) Przypowieść 

o synu marnotrwanym, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza 

w rozdziale 15, wersety od 11-32.  

Dobry ojciec to obraz Boga - On zawsze na nas czeka z otwartymi ra-

mionami! Nawet wtedy, kiedy, tak jak syn marnotrawny, zrobimy coś 

złego. Zawsze możemy do Niego wrócić, przeprosić, a On nas 

przyjmie. Pamiętajmy też, że będąc już przyjaciółmi Bożymi, nie 

powinniśmy oceniać ani odrzucać innych ludzi, tak jak zrobił to 

starszy brat w stosunku do młodszego. Możemy cieszyć się każdym 

dniem przeżytym z Bogiem - On mówi, że wszystko, co jest Jego, jest 

i nasze! 

Kącik dla dzieci 
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Opracowała: Lucyna Bujok 
 

Kącik dla dzieci 
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Kącik dla dzieci 
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Poezja 

P
ió

rem
... 

Spójrz na Piotra... 
Znasz go.  
W zasadzie podobny jest do ciebie. 
Zdecydowany, określony, wie na czym stoi. 
Wie kim jest, wie w co i w kogo wierzy. 
„Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego” – to jego wyznanie 
Ani chwili wahania.  
Konfrontacja i jasna odpowiedź. 
Żadnych wątpliwości.  
Jawne świadectwo. 
 
A potem, gdy Jezus mówi o zdradzie, męce, śmierci 
Jest przekonany, że jego Nauczyciel jest ponad to wszystko 
Kiedy Jezus mówi o tym, jak zachowają się w najtrudniejszej chwili uczniowie 
Deklaruje z czystego serca swe oddanie, swą wierność 
Nawet wtedy, gdy wszyscy się odwrócą 
„Choćbym miał z Tobą umrzeć, nie zaprę się Ciebie.” 
Trudno byłoby znaleźć osobę szczerzej oddaną Panu... 

Ale Zbawiciel wiedział już wtedy, że będzie inaczej... 
I choć Piotr broni swego Mistrza w ogrodzie 
Już w parę chwil później po trzykroć wypowiada słowa 
Po których potem zapłacze... 
„Nie znam Go. Nigdy z Nim nie byłem.” 
Ten, który przed Chrystusem i ludźmi wyznaje swą wiarę 
Potem w strachu mówi: nie znam Go.  
Nie mam z Nim nic wspólnego. 
Mylicie mnie z kimś innym.  
Jezus Chrystus... nie... mylicie się. 
Ten, który najgorliwiej oferował swe życie Bogu 
Równie gorliwie się Go zaparł. 
 
Chyba dobrze znasz Piotra.  
Znasz tę postawę. 
W kościele oddajesz Bogu całe swe serce 
W społeczności mówisz, że do Niego należysz 
A w pracy... milczysz. 
W sąsiedztwie, gdy ktoś mówi 
Że Bóg to COŚ przestarzałego, że to bzdura 
Że nie ma czasu na takie rzeczy...  
Najpierw usiłujesz się nie wypowiadać,  
A jasno zapytany mówisz: Bóg – to nie dla mnie. 
Piotr też mówił: nie znam Go. 

Ale Zbawiciel wiedział wcześniej, że tak będzie... 
Zamiast oskarżać Piotra, zmień coś w swoim życiu. 
Spójrz na tego Piotra, którego oglądasz co dzień w lustrze...                           

Ju
styn

a M
in

kin
a
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Humor z befką 

H
u

m
o

r z b
efką 

☺ Po ciężkim wypadku pacjent budzi się ze śpiączki. Czy jestem 
już w niebie? - szepce ledwie żywy. - Nie, odpowiada żona 
i głaszcze go uspokajająco po głowie - ja jeszcze tutaj jestem. 
 
☺ Dziewczyna z dobrego katolickiego domu ma chłopaka, któ-
ry ma tylko jedną wadę - jest ewangelikiem. Pewnego dnia 
matka bierze na stronę córkę i mówi: Posłuchaj, twój chłopak 
jest naprawdę miłym mężczyzną, ale jeśli chcesz za niego wyjąć 
za mąż, to musi zostać katolikiem. Jak pójdziecie na spacer, mu-
sisz mu dużo opowiedzieć o naszym kościele, o papieżu, o bisku-
pach, o świętych, męczennikach i o naszych pięknych nabożeń-
stwach. Córka obiecuje, że postara się spełnić oczekiwanie mat-
ki. Kilka dni później wraca zapłakana z randki do domu. Co się 
stało? - pyta matka. - Czy nie udało ci się z nim porozmawiać? 
Nie chce zostać katolikiem? Przeciwnie! O wiele gorzej: On chce 
zostać katolickim księdzem! 
 
☺ Pewna młoda kobieta chodzi od drzwi do drzwi i zbiera dat-
ki na szczytny cel. Staje przed drzwiami dziadka Kowalskiego: 
Proszę o datek 10 złotych dla pana Boga. Ile Pani ma lat? - pyta 
Kowalski. Dwadzieścia trzy - odpowiada młoda kobieta. Na to 
dziadek Kowalski: Widzi pani, a ja właśnie skończyłem osiem-
dziesiąt siedem, zatem spotkam Pana Boga raczej wcześniej niż 
Pani i będę mógł mu przekazać pieniądze osobiście. 
 
☺ Młode małżeństwo przynosi swoje pierwsze dziecko do 
chrztu. Malec tak głośno płacze, że nikt nie jest w stanie zrozu-
mieć żadnego słowa, które wypowiada ksiądz. Matce nie udaje 
się w żaden sposób uspokoić dziecka. Zwraca się wściekła do 
swojego męża: Heniek, zrób coś, to w końcu w połowie też jest 
twoje dziecko! Mąż jest jednak zajęty filmowaniem, więc odpo-
wiada: Marysiu, moja połowa w kościele może płakać. 
 
☺ Janek i Staś biegają wokół kościoła, kiedy nagle widzą, że ze 
świątyni wychodzi młoda para. Nagle Staś mówi: Zaraz ci poka-
żę, jak wygląda przerażenie. Kieruje się w stronę Państwa Mło-
dych i krzyczy: Tato, tato, a teraz kup mi już tego loda! 

o
p

raco
w

ał: xw
f  
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Rozważania 

Kto umie dobrze czynić, a nie 

czyni, dopuszcza się grzechu. 

Jk 4,17 

„Przeegzaminowanie samego 
siebie według dziesięciu przy-
kazań jest dobrym przygotowa-
niem do spowiedzi. Spowiedź 
nie jest żadnym prawem, lecz 
ofertą Bożej pomocy dla grzesz-
nika” Dietrich Bonhoeffer.  

Czy jeszcze potrafimy dobrze 
czynić? Jestem przekonany, że 
tak. Należałoby może zadać py-
tanie inaczej: w jaki sposób po-
móc, by nie zaszkodzić drugiej 
osobie? W złotej drabinie Maj-
monidesa najwyższym szcze-
blem w dawaniu jest „zapo-
biegać ubóstwu, ucząc zawodu, 
dając komuś pracę lub jeszcze 
w inny sposób zapobiegać po-
trzebie darowizny.” Dając 
otrzymujemy. Ostatnio coraz 

czściej słyszę, że dobro wraca, 
prędzej czy później, ale wraca. 
Jaka jest różnica między tym, 
kto nie ma, ponieważ życie cały 
czas rzuca mu kłody pod nogi, 
a tym, który nie ma, ponieważ 
mu się nie chce?  

Myślę, że kluczem w czynieniu 
dobra jest znalezienie czegoś, 
co jest naprawdę potrzebne 
innym. Dzisiaj mamy wiele po-
trzeb, więcej niż celów. Poma-
ganie w umiejętny sposób nie 
jest proste, ponieważ na swojej 
drodze spotykamy człowieka, 
który czegoś od nas chce, ocze-
kuje. Czasem jest to nachalność 
i niechęć do wysiłku. A więc jak 
dobrze czynić? Człowiek potrafi 
czynić dobro, lecz ma problem 
z określeniem prawidłowej po-
mocy tym, którzy tego od nas 
oczekują. Niektórzy potrafią żyć 
tylko z pomocy, a ten, który na-

Rozważanie 

Ks. Sebastian Olencki 
Proboszcz –Administrator 

Parafii E-A w Wołczynie 
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Rozważania 

prawdę jej potrzebuje, nie upo-
mni się o nią, bo mu wstyd. 
Woli sam ciągnąć ten wózek – 
to jest prawdziwa bieda.  

Jako chrześcijanie jesteśmy 
zobowiązani do niesienia po-
mocy, oczywiście według wła-
snych sił i zasobności. Pierw-
szym czynnikiem, który wystę-
puje w naszej chrześcijańskiej 
drabinie dawania jest pomoc 
własnej wspólnocie, własnej 
siostrze i bratu, wdowie i osie-
roconemu. Paweł w tym wzglę-
dzie napisał w 1 Tm 5,8 „A jeśli 
kto o swoich, zwłaszcza o do-
mowników nie ma starania, 
ten zaparł się wiary i jest gor-
szy od niewierzącego”. To jest 
jeden wiersz wyjęty z większe-
go fragmentu, w którym jest 
napisane, komu pomagać 
i w jaki sposób.  

  Drodzy, zachęcam do dobrych 
i przemyślanych czynów. Za-
chęcam również do tego, by 
jeszcze raz odczytać słowa 
Ewangelii w świetle swojej 
wspólnoty, jej funkcjonowania 
i potrzeb. Prawo i dekrety 
ludzkie rosną i rosną, po to by 
zasilać. Tam oddać, tu zostawić 
– jest to niestety coraz bardziej 
dominująca sfera Kościoła. 
Szkoda, że Boże Prawo nie jest 
tak respektowane i brane na 
poważnie w Kościele jak pra-
wo ludzkie. A o napełnianiu 
tego prawa miłością Chrystu-
sową zapomnieliśmy. „Kto 
umie dobrze czynić, a nie czy-
ni, dopuszcza się grzechu” 
Jk 4,17. Może Kościół powinien 
jeszcze raz na nowo odczytać 
to BOŻE SŁOWO. 

Ks. Sebastian Olencki 

Nasza działalność ma charakter niedochodowy. Koszty wykupienia czasu an-
tenowego w Radiu CCM pokrywa Parafia Ewangelicko-Augsburska 
w Gliwicach - koszty produkcji programu ponosimy wspólnie - gliwicka parafia 
i Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie - nasz partner projektu. Nagra-
nia realizowane są w studiu parafialnym w Gliwicach oraz w studiu CME 
w Dzięgielowie. Można nas słuchać w eterze na falach Bielsko 97,6 
FM / Cieszyn 90,5 FM / Gliwice 93,4 FM / Oświęcim 94,9 FM /  Ustroń 107,1 
FM oraz w internecie.  
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Grupa Przyjaciół  Izraela i Narodu Żydowskiego  
z różnych kościołów chrześcijańskich w Gliwicach zaprasza na 

  

spotkania dedykowane studiowaniu Słowa Bożego, w szczególności   
Starego Testamentu (Tory), oraz modlitwie za Izrael, o naród żydowski  

i pozostałe narody na Bliskim Wschodzie.  
 

Grupa zaprasza także na spotkania związane ze świętami żydowskimi. 
 

Spotkania dedykowane studiowaniu Pisma Świętego  
odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca  

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

Program spotkań w  pierwszej połowie roku 2016 (5776/5777) 

 11 .01   2 Mż 6,2-9,35 
Parsza Waera 

Ez 
28,25-29,21 Obj 15,1-16,21 

luty Święto Tu bi-Szwat w kościele CHWZ 

  08.02 
  

 2 Mz 25,1-27,19 
Parsza Truma  1 Krl 5,26-6:13 Mt 5,33-37 

Hbr 9,1-10 

 14.03 
  

 3 Mż 1,1-5,26 
Parsza Wajikra  Iz 43,21-44,23  Hbr 10,1-18 

 11.04   3 Mż 14,1-15,33 
Parsza Mecora  2 Krl 7,3-20  Rz 6,9-23 

23.04 Święto Pesach   

 09.05 
  

3 Mż 19,1-20,27 
Parsza Kdoszim  Am 9,7-15  1 P 1,13-16 

 12.06 Święto Szawuot   

 13.06  4 Mż 4,21-7,89 
Parsza Naso  Sdz 13,2-25  Ap 21,17-26 

Ogłoszenia 
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A co do darów duchowych, 
bracia, nie chcę, abyście byli 
nieświadomi rzeczy. Wiecie, 
iż, gdyście byli poganami, do 
niemych bałwanów szliście, 
jak was prowadzono. Dlatego 
oznajmiam wam, że nikt, 
przemawiając w Duchu Bo-
żym, nie powie: Niech Jezus 
będzie przeklęty! I nikt nie 
może rzec: Jezus jest Panem, 
chyba tylko w Duchu Świę-
tym. A różne są dary łaski, 
lecz Duch ten sam. I różne są 
posługi, lecz Pan ten sam. 
I różne są sposoby działania, 
lecz ten sam Bóg, który spra-
wia wszystko we wszystkich. 
A w każdym różnie przejawia 
się Duch ku wspólnemu po-
żytkowi. Jeden bowiem otrzy-
muje przez Ducha mowę mą-
drości, drugi przez tego sa-
mego ducha mowę wiedzy, 
inny wiarę w tym samym Du-
chu, inny dar uzdrawiania 

w tym samym Duchu. Jeszcze 
inny dar czynienia cudów, 
inny dar proroctwa, inny dar 
rozróżniania duchów, inny 
różne rodzaje języków, inny 
wreszcie dar wykładania ję-
zyków. Wszystko to zaś spra-
wia jeden i ten sam Duch, roz-
dzielając każdemu poszcze-
gólnie, jak chce.  

1 Kor 12,1-11 

 

Aż trzy rozdziały poświęca 
Apostoł Paweł sprawom, zwią-
zanym z darami Ducha Święte-
go. Dary duchowe, charyzmaty, 
były i są obecne w życiu Ko-
ścioła chrześcijańskiego, stąd 
też uwagi, jakie tu znajdujemy, 
dotyczą nie tylko historii Ko-
ścioła, tak zwanego okresu 
charyzmatycznego w pierw-
szych dziesiątkach lat istnienia 
chrześcijaństwa, ale mają za-
stosowanie i w naszej epoce. 

   Od Genesis do Apokalipsy: 

Listy do Koryntian 
cz. 23  

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 
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W Zborze Korynckim zapewne 
było wielu chrześcijan, wywo-
dzących się z pogan, którzy 
otarli się o różnego rodzaju 
kulty o charakterze ekstatycz-
nym. W świątyniach wielu 
bóstw pogańskich podczas 
zgromadzeń liturgicznych do-
chodziło do różnych wydarzeń 
o charakterze nadnaturalnym: 
były uzdrowienia, było mówie-
nie językami, bardzo częste 
były też proroctwa. Oczywiście 
źródłem tego wszystkiego nie 
był Duch Boży, ale zupełnie 
inny duch, by nie powiedzieć – 
inne duchy. To samo zresztą 
dzieje się w naszych czasach. 
Zjawisko mówienia językami 
i prorokowanie (w sensie prze-
powiadania przyszłości) wy-
stępuje na zgromadzeniach 
spirytystów, ekstatyczne tańce 
zna islam (tzw. derwisze tań-
czący), bardzo wiele istnieją-
cych dziś kultów przyciąga wy-
znawców różnego rodzaju ma-
nifestacjami o charakterze 
nadnaturalnym; typowe jest to 
zwłaszcza dla religii wschod-
nich, czy kultów wywodzących 
się z religii Wschodu. 

Charyzmaty były – i są – dara-
mi łaski; udzielane były nie ze 
względu na przygotowanie czy 
zasługi otrzymujących je, ale 
ze względu na dobro ogólne, 

społeczne, ze względu na do-
bro zboru. Jedna z definicji teo-
logicznych, określających cha-
ryzmat jako dar Ducha Święte-
go, brzmi: „Jest to dar niezależ-
ny, nadprzyrodzony, o charak-
terze przejściowym, udzielany 
ze względu na pożytek po-
wszechny i dobro Kościoła”.  

Korynccy chrześcijanie, jeszcze 
będąc poganami, jak pisze Apo-
stoł, byli prowadzeni przed nie-
mych bałwanów, przed nie-
mych bożków. „Bożyszcza ich są 
ze srebra i złota, są dziełem rąk 
ludzkich. Mają usta, a nie mó-
wią, mają oczy, a nie widzą. Ma-
ją uszy, a nie słyszą, maja noz-
drza, a nie wąchają. Mają ręce, 
a nie dotykają, mają nogi, a nie 
chodzą. Ani nie wydają głosu 
krtanią swoją” – tak opisuje je 
Psalmista w Psalmie 115. 

Analizując sytuację w Koryncie 
w kontekście słów, przekaza-
nych przez Apostoła Pawła, ks. 
prof. Eugeniusz Dąbrowski 
pisze: „Stany ekstatyczne cie-
szyły się niemałym wzięciem w 
świątyniach pogańskich. Za-
pewne wielu Koryntian przed 
swym nawróceniem brało w 
nich udział, a poznane tam 
zwyczaje usiłowali przenieść i 
na liturgiczne zebrania chrze-
ścijańskie. Jeśli nawet zewnętrz-
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mych bałwanów, przed niemych 
bożków. „Bożyszcza ich są ze sre-
bra i złota, są dziełem rąk ludz-
kich. Mają usta, a nie mówią, ma-
ją oczy, a nie widzą. Mają uszy, a 
nie słyszą, maja nozdrza, a nie 
wąchają. Mają ręce, a nie dotyka-
ją, mają nogi, a nie chodzą. Ani 
nie wydają głosu krtanią swoją” – 
tak opisuje je Psalmista w Psal-
mie 115. 

Analizując sytuację w Koryncie 
w kontekście słów, przekaza-
nych przez Apostoła Pawła, ks. 
prof. Eugeniusz Dąbrowski pi-
sze: „Stany ekstatyczne cieszyły 
się niemałym wzięciem w świąty-
niach pogańskich. Zapewne wielu 
Koryntian przed swym nawróce-
niem brało w nich udział, a po-
znane tam zwyczaje usiłowali 
przenieść i na liturgiczne zebra-
nia chrześcijańskie. Jeśli nawet 
zewnętrzne objawy były te same, 
a towarzyszące im stany pozor-
nie nie różniły się od siebie, to 
przecież treść wygłaszanych przy 
tym słów czy sentencji była róż-
na. Zasadniczym kryterium było 
tu wielbienie imienia Jezusowego, 
któremu nie szczędzono bluź-
nierstw na zebraniach poza-
chrześcijańskich. Każdy, kto wy-
znaje wiarę chrześcijańską, 
uczestniczy w łasce, a nie tylko 
ten, kto obdarzony jest jakimiś 
szczególnymi darami duchowymi. 

Trzeba tu przypomnieć dla zro-
zumienia chrześcijańskiego sensu 
owej formuły uwielbienia: KY-
RIOS IESOUS werset z Ewangelii 
Jana: ‘On mnie uwielbi, bo z mego 
weźmie, a wam oznajmi(J 16,14). 
W Liście do Galatów podobnym 
znakiem wiary chrześcijańskiej 
jest inna formuła uwielbienia: ‘A 
że jesteście synami, zesłał Bóg w 
serca wasze Ducha Syna Swego, 
wołającego: Abba, Ojcze!’ (Ga 
4,6)”. 

Koryntianie przed przyjęciem 
chrześcijaństwa byli mniej lub 
bardziej gorliwymi wyznawcami 
religii pogańskich i brali udział 
w licznych uroczystościach kul-
towych. Wynikało to z faktu, że 
te religie były ważną częścią lu-
dowej obyczajowości. Tak więc, 
jak to często bywa, bezmyślnie 
dostosowywano się do obowią-
zujących zwyczajów, nie zasta-
nawiając się nad ich sensem i 
treścią.  

Werner de Boor zwraca uwagę 
na jeszcze jeden aspekt: „Czy 
u Żydów nie działo się inaczej? – 
pisze. – Czy nie miano tam do 
czynienia z żywym i przemawia-
jącym Bogiem, a w związku z tym 
nie otrzymano wyraźnego pozna-
nia i świadomego ukształtowania 
życia? Niektórzy członkowie zbo-
ru [nie tylko korynckiego] musie-
li, jeszcze jako poganie, bacznie 
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obserwować Żydów. W wielu zbo-
rach pojawiała się wątpliwość, 
czy nie należy przyłączyć się do 
Izraela, aby móc naprawdę nale-
żeć do Jezusa, Mesjasza Izraela. 
Ponieważ właśnie dla byłych po-
gan sąd w tej sprawie był utrud-
niony, [Apostoł Paweł napisał:] 
‘dlatego oznajmiam wam, że nikt 
przemawiając w Duchu Bożym 
nie powie: niech Jezus będzie 
przeklęty’. Również w synagodze 
korynckiej, podczas zwiastowania 
P a w ł a ,  d o s z ł o  d o 
‘bluźnierstwa’ (Dz 18,6). W po-
mieszczeniu, w którym Paweł mó-
wił o Jezusie, rozbrzmiewały 
okrzyki: ‘niech Jezus będzie przek-
zeklęty’. Również i teraz 
w synagogach panuje wyraźny 
sąd na temat Jezusa: jest On 
słusznie skazanym na śmierć 
krzyżową bluźniercą przeciw Bo-
gu. Jest to pewnym znakiem, że 
nie można tam znaleźć Ducha 
Bożego” – stwierdza de Boor. I 
dalej pisze: „Działanie Ducha 
prowadzi bowiem do zupełnie 
innego wyznania: ‘Jezus jest Pa-
nem!’. A nawet, ‘nikt nie może 
rzec: Jezus jest Panem, chyba tyl-
ko w Duchu Świętym’. (…) ‘Jezus 
jest Panem’ – kto stwierdza tak z 
całym przekonaniem, w tym dzia-
ła Duch Święty. Jest to bowiem, 
zgodnie z wypowiedzią z J 16,14, 
właściwe dzieło Ducha: uwielbić 
Jezusa, pokazać Jezusa w Jego 

całej chwale. Duch Święty jest 
twórcą prawyznania chrześcijań-
stwa: ‘Jezus jest Panem’. (…) Każ-
dy, kto szczerze może wypowie-
dzieć owo zasadnicze wyznanie i 
kto rzeczywiście widzi w człowie-
ku Jezusie – Pana (‘Kyrios’), może 
wiedzieć, wdzięczny i radosny, że 
w jego sercu mieszka i działa 
Duch [Święty]. Zbór zaś, który 
tym wyznaniem żyje, jest miej-
scem przebywania Ducha Święte-
go”, zgodnie z tym, co wcześniej 
w Pierwszym Liście do Koryn-
tian zostało napisane: „Czy nie 
wiecie, że świątynią Bożą jeste-
ście i że Duch Boży mieszka w 
was?” (1 Kor 3,16). 

Oczywiście wskazanie i uświado-
mienie, że Jezus jest Panem, nie 
jest jedynym działaniem Ducha 
Świętego.  

Koryntianie pod wpływem zwy-
czajów pogańskich dary ducho-
we traktowali zbyt zewnętrznie, 
a nawet spektakularnie, i zbyt 
osobiście, uważając je za osobi-
stą własność, osobisty przywilej. 
Tego rodzaju postawa nie tylko 
prowadziła do wywołania pożą-
danej sensacji, ale również przy-
czyniała się do wzbudzania na-
stroju rywalizacji: kto jest lepszy, 
kto jest bardziej „duchowy”, kto 
więc jest lepszym chrześcijani-
nem i kto powinien zająć z tego 
tytułu w zborze lepsze miejsce. 
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Dlatego Apostoł wyraźnie wska-
zuje, że każdy dar duchowy, każ-
dy charyzmat, służy dobru całej 
wspólnoty chrześcijańskiej. 
W rozdziale czternastym Listu, 
jak się później przekonamy, do-
wodzi, że wartość poszczegól-
nych darów duchowych mierzy 
się stopniem ich przydatności 
dla całej wspólnoty. Bardzo ob-
szernie omawia ten temat m.in. 
ks. prof. dr Edward Szymanek, 
który – analizując treść pierw-
szej części rozdziału dwunaste-
go pisze, co następuje: „Wiersz 1. 
podaje zapowiedź tematu, który 
autor pragnie poruszyć – o da-
rach duchowych. Wiersz 2. nato-
miast przypomina adresatom 
wywodzącym się z pogaństwa o 
ich doświadczeniach religii po-
gańskiej – o zjawiskach pełnych 
emocji i nadzwyczajności, które 
miały świadczyć o prawdziwości 
wyznawanych religii. W chrześci-
jaństwie jest inaczej – wszystkim 
kieruje Duch Święty, wszystko też 
jest Jego łaską (wiersz 3). (…) W 
wierszach 4-11 Paweł wykazuje, 
że różnorodność darów ducho-
wych jest spowodowana przez 
Ducha Świętego. W pierwszych 
zdaniach (wiersze 4-6), które 
należy uznać za paralelizmy sy-
nonimiczne, gdyż w różnych sło-
wach wypowiadają tę samą 
treść, występują: Duch, Pan i Bóg 
– myśl więc trynitarna, podkre-

ślająca prawdę o dobru wspól-
nym (wiersz 7), któremu mają 
służyć wszystkie charyzmaty, 
nazwane darami, posługami i 
czynami. Wszystkie objawiają 
Ducha Świętego, działającego w 
ten sposób ‘dla wspólnego pożyt-
ku’”. W dalszym ciągu swych 
egzegetycznych rozważań ks. 
prof. Szymanek zastanawia się 
nad znaczeniem wymienionych 
przez Apostoła charyzmatów: 
„W dalszych zdaniach (wiersze 8-
10) Paweł wylicza niektóre dary: 
‘słowo mądrości’, ‘słowo pozna-
wania (wiersz 8), ‘wiara’, ‘dary 
uzdrawiania’ (wiersz 9), 
‘ d o k o n y w a n i e  c u d ó w ’ , 
‘proroctwo’, ‘rozróżnianie duchó-
w’, ‘znajomość języków’, 
‘tłumaczenie języków’ (wiersz 
10). Pierwszy dar polega na 
umiejętnym wyjaśnianiu głębo-
kich i niepojętych prawd, które 
dotyczą życia Bożego w samym 
Bogu oraz w nas (por. 2,6-16). 
Drugi dar – o poznawaniu – na-
leży rozumieć jako umiejętność 
interpretowania podstawowych, 
a więc kerygmatycznych prawd 
chrześcijańskich. Dar wiary nato-
miast, to charyzmat ujawniający 
się w nadzwyczajnym stopniu 
poprzez olśniewające dzieła, bu-
dzące zdumienie u innych (por. 
13,2). Dar uzdrawiania – jeden z 
najbardziej częstych tak w dzia-
łalności Chrystusa, jak i Aposto-
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łów – oraz dar czynienia cudów 
należą do ogólniejszych określeń 
charyzmatów. Charyzmat pro-
roctwa oznacza nie tyle umiejęt-
ność przepowiadania przyszłości, 
ile wielbienie Boga w sposób 
wzniosły, a nawet ekstatyczny. 
Dar ten jest bliski darowi języ-
ków – glosolalii – który polegał 
na wypowiadaniu w ekstazie nie-
zrozumiałych słów mających 
u c z c i ć  B o g a  ( p o r . 
14,2.4.5.6.9.13…), dar zaś tłuma-
czenia miał przybliżyć otoczeniu 
treść i znaczenie poszczególnych 
słów lub zdań. Rozróżnianie du-
chów miało za zadanie poznać, 
czy poszczególne czyny chary-
zmatyczne są pochodzenia Boże-
go, czy ludzkiego, czy nawet sza-
tańskiego. Wiersz 11 jakby pod-
sumowuje wszystkie charyzmaty 
i jeszcze raz podkreśla, że każdy 
z nich jest darem Ducha Święte-
go, który rozdziela je według 
własnego uznania poszczegól-
nym jednostkom dla dobra 
wspólnoty”. 

Wydaje mi się, że powinniśmy 
uważnie przyjrzeć się wierszom 
4-6, ponieważ Apostoł Paweł 
szczególnie akcentuje wypowie-
dziane tu prawdy. Kiedy ten frag-
ment uważnie odczytamy, znaj-
dziemy w nim, o czym pisaliśmy 
wyżej, formułę trynitarną. Trzy 
Osoby Trójcy Świętej wymienio-
ne są tutaj w innym niż zwykle 

porządku: najpierw Pneuma – 
Duch Święty, potem Kyrios – Pan, 
Chrystus Jezus, i wreszcie Theos, 
czyli Bóg jako Stwórca, jako źró-
dło życia. Podobną formułę tryni-
tarną znajdujemy w Pismach 
Pawła raz jeszcze, mianowicie w 
Liście do Efezjan 4,4-6. 

W omawianym przez nas frag-
mencie tekstu Apostoł Paweł 
wymienia dziewięć charyzma-
tów. Poza tą listą, kolejne zesta-
wienia charyzmatów znaleźć 
możemy jeszcze w 1 Kor 12,28-
30, Rz 12,6-8, Ef 4,11). Porów-
nując te wszystkie zestawienia 
dochodzimy do wniosku, że – 
uwzględniając powtórzenia – w 
Listach Apostolskich wymienio-
no łącznie osiemnaście różnych 
charyzmatów. Oczywiście zwró-
cimy na nie uwagę w odpowied-
nim momencie. Teraz jednak 
skoncentrujmy się na tym, o 
czym przed chwilą czytaliśmy. 

Zapewne nie wszystkie chary-
zmaty da się jednoznacznie 
określić, o czym świadczyć może 
między innymi fakt istnienia 
wielu prób interpretacji tekstu 
Pawłowego. Mowa mądrości ma 
na celu wyjaśnianie ludziom ta-
jemnic Bożych przeznaczeń i 
wskazywanie drogi wiodącej do 
zbawienia. Zapewne jest to dar 
większy niż mowa wiedzy, dla-
tego też wymieniony jest na 
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pierwszym miejscu. O obu tych 
darach jeden z cenionych bry-
tyjskich komentarzy pisze: 
„Mądrość umożliwia nam ro-
zumne pojmowanie zasad 
Ewangelii, przez wiedzę zaś 
zdobywamy znajomość wzajem-
nych stosunków pomiędzy tymi 
zasadami oraz ich relacji do 
innych naszych doświadczeń”. 
Wiarę w naszym tekście należy 
pojmować, podobnie jak czyni 
to Apostoł, w specyficznie bi-
blijnym znaczeniu, jako źródło 
cudów, a więc zjawisk przekra-
czających naturalny rozwój 
zdarzeń. Takiemu rozumieniu 
odpowiada choćby cytat z trzy-
nastego rozdziału: „i choćbym 
miał pełnię wiary, tak żebym 
góry przenosił” (1 Kor 13,2), 
nawiązujący do znanych słów 
Chrystusa: „…Gdybyście mieli 
wiarę jak ziarnko gorczycy, to 
powiedzielibyście tej górze: 
Przenieś się stąd tam, a przenie-
sie się, i nic niemożliwego dla 
was nie będzie” (Mt 17,26). 
O takiej wierze mówili też nie-
którzy pisarze wczesnochrze-
ścijańscy, dla których wiara 
czynów, a więc również zna-
ków czy cudów, większe miała 
znaczenie niż wiara dogmatów. 
Można by więc powiedzieć, że 
dar wiary w Duchu jakby za-
wiera w sobie niektóre z dal-
szych charyzmatów, jak na 

przykład dar uzdrawiania czy 
dar czynienia cudów. Po darze 
proroctwa wymienia Paweł 
dar rozróżniania duchów. Moż-
na przypuszczać, że ten ostatni 
dar pozwalał odróżnić auten-
tycznych głosicieli wiary czy 
autentycznych proroków od 
różnego rodzaju fałszywych 
nauczycieli lub proroków. 
Przypuszczenie to zdaje się 
potwierdzać wzmianka w zna-
nym dokumencie chrześcijań-
skim powstałym pod koniec 
pierwszego lub na początku 
drugiego wieku ery chrześci-
jańskiej, w Didache, gdzie napi-
sano: „Nie każdy, który przema-
wia w duchu, jest prorokiem, 
lecz tylko ten, kto kroczy droga-
mi Pańskimi. Przeto według 
dróg ich należy odróżnić praw-
dziwego proroka od fałszywe-
go” (11:8). Jeśli chodzi o „różne 
rodzaje języków”, o czym wię-
cej przeczytamy w rozdziale 
czternastym, to prawdopodob-
nie chodziło tu o języki niezro-
zumiałe dla otoczenia, którymi 
przemawiali chrześcijanie 
znajdujący się w ekstazie, 
a których poselstwo mogli 
przekazywać ci, którzy obda-
rzeni byli darem wykładania 
języków, czyli ich tłumaczenia. 

Pamiętajmy, że każdy chary-
zmat, każdy dar łaski, każda 
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posługa, każda służba, znajduje 
swoje określone miejsce w Ko-
ściele, w zborze, i jest na swoim 
miejscu niezbędna. Co więcej, 
Słowo Boże wyraźnie stwierdza, 
że „w każdym różnie przejawia 
się Duch ku wspólnemu pożyt-
k o w i ”  ( w i e r s z  7 ) .  
W każdym! I ku wspólnemu po-
żytkowi! Dlatego rację ma Wer-
ner de Boor, kiedy pisze: „To, co 
daje Duch w swoim objawieniu, 
jest rzeczywiście darem. Dlatego 
brak jakiegokolwiek powodu, aby 
ze względu na posiadany dar się 
wywyższać. (…) W końcu dary są 
dawane dla ‘wspólnego pożytku’. 
‘Charisma-ta’ są więc darami 
Ducha Świętego umożliwiający-
mi służbę Panu, nie po to zaś, aby 

uszczęśliwiać czy wywyższać po-
szczególnych obdarowanych. Ma-
ją one być korzyścią dla innych 
i dla zboru. Osądzony jest każdy 
człowiek, czy grono ludzi, każde 
stronnictwo, które darów Ducha 
Świętego używa do wywyższania 
się. Prawdziwi nosiciele darów 
służą i mają tak wiele do czynie-
nia, że nie starcza im czasu, by 
obserwować samych siebie i sa-
mych siebie chwalić”.  

Ciekawe, że „dary uzdrowień” 
i „dary czynienia cudów” są wy-
mieniane w liczbie mnogiej. A 
więc nie mówi się tu o jakimś 
obdarowaniu trwałym, „na sta-
łe”, w moc uzdrawiania albo 
czynienia cudów. Owszem, by-
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O tym, co za nami 

W sobotę 12 marca w po-
mieszczeniach bielskiego Li-
ceum Towarzystwa Szkolnego 
im. MikołajaReja odbyła się 
ogólnopolska edycja konkursu 
biblijnego Sola Scriptura ze 
znajomości Ewangelii Łukasza. 
Emilia Cichy zo-
stał finalistką, a 
Karol Pieczka 
tego konkursu. 
W konkursie 
prac plastycz-
nych czwarte 
miejsce zajął 
Artur Bojarski. 
Gratulujemy! 
 

W sobotę 
19 marca w sa-
lach parafial-
nych odbyły się 
rekolekcje pa-
syjne dla dzieci 
– począwszy od 
szkółek niedziel-
nych aż do lice-
alistów – w któ-
rych uczestni-

czyli również ich rodzice. Zaję-
cia dla rodziców prowadziła 
A gn i e szk a  G od fre j ó w -
Tarnogórska, dla grupy starszej 
ks. Jan Kurko, a dla najmłod-
szych dzieci ks. Bogusław Ci-
chy. 

Co wydarzyło się w marcu….. ? 
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O tym, co za nami 

Po niedziel-
nym wiel-
kanocnym 
nabożeń-
stwie jak co 
roku dzieci 
szukały 
"zajączka".  

W części wspólnej dzieci z 
rodzicami robiły kalendarz 
Wielkiego Tygodnia i Wiel-
kanocy – w plastikowych 
jajkach ukryte były rekwizy-
ty związane z męką, śmier-
cią i zmartwychwstaniem 
Jezusa.  
Do każdego rekwizytu przy-
porządkowany był  
             odpowiedni tekst            
             biblijny, który  
             należało odczytać w 
             rodzinnym gronie w 
             odpowiednim dniu. 
             Reklekcje zakończył 
             wspólny posiłek – 
             pyszne, domowej 
             roboty hot dogi. 
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W Poniedziałek Wielkanocny 28 marca w sali parafialnej mieli-
śmy możliwość zasiąść do parafialnego śniadania wielkanocne-
go. Rozpoczęło się modlitwą, rozważaniem Bożego Słowa. Na 
zakończenie dziękowaliśmy śpiewanymi pieśniami za zmar-
twychwstanie na-
szego Zbawiciela. 
Na stołach nie 
zabrakło tradycyj-
nych świątecz-
nych smakoły-
ków: białej kiełba-
sy, sera, szynki, 
jaj oraz domo-
wych wypieków. 

Diecezjalne śniadanie 

dla mężczyzn 
w sobotę 9 kwietnia, 9:00, sala parafialna. Gość 

spotkania Paweł Gumpert.  

Temat spotkania:  

"Beznadziejna sytuacja mężczyzn  

w irracjonalnym świecie kobiet".  

Koszt 15 zł.  

O tym, co za nami 
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Ogłoszenia 

Zaproszenie na  
 

70. Zjazd Chórów Diecezji Katowickiej 
Lędziny-Hołdunów, 24 kwietnia 2016 r. 

  

W imieniu Diecezjalnej Komisji Chórów oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

w Hołdunowie serdecznie zapraszamy wszystkie chóry do wzięcia udziału w 

70. Diecezjalnym Zjeździe Chórów. Będziemy cieszyć się z Waszej obecności, 

tym bardziej, iż zjazd będzie miał charakter jubileuszowy – będzie już 70. zjaz-

dem chórów naszej diecezji i odbędzie się w ramach obchodów jubileuszu 30-

lecia nowego kościoła Św. Trójcy w Hołdunowie. 

  

Ramowy program zjazdu (może jeszcze ulec zmianie): 

  

- 10.30 – Koncert - przegląd chórów 

- 12.30 – Przerwa obiadowa 

- 13.30 – Nabożeństwo z rozdaniem dyplomów i wykonaniem wspólnej pieśni 

- 14.30 – Przerwa 

- 15.00 – Koncert gościnny, biesiada chóralna 

- 17.00 – Zakończenie zjazdu 

  

Wszystkie szczegóły będą umieszczane sukcesywnie na stronie internetowej 

parafii w Hołdunowie, w zakładce Zjazd Chórów: 
 

holdunow.luteranie.pl/?page_id=432 
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Ogłoszenia 

W Kościele rozpoczęliśmy 
zbiórkę ofiar pieniężnych na 
fundusz Bratniej Pomocy im. 
Gustawa Adolfa. Zbiórka fun-
duszy będzie trwała od Świąt 
Wielkanocy do Świąt Zesłania 
Ducha Świętego. 

W roku 2015 wierni zebrali 
ponad 260 tysięcy zł. Zebrane 
fundusze wspomogły Ewange-
licki Dom Opieki Emaus w 
Dzięgielowie, prace remonto-
we w parafiach: Dzięgielów, 
Ustroń/Dobka, Jastrzębie 
Zdrój, Wołczyn/Gierałcice, 
Kluczbork/Gorzów Śląski, Ty-
chy, Zabrze/Mikulczyce, Orze-
sze, Lubań/Bogatynia, Olsz-
tyn/Olsztynek, Pisz i Piotrków 

Trybunalski. Tegoroczny, 153 
Walny Zjazd Bratniej Pomocy 
odbędzie się w Sycowie dnia 
26 maja 2016 roku. 
 
Odezwa Zarządu BPGA 2016 

„Liczyliście na wiele, lecz oto 
jest mało, a gdy to przynieśli-
ście do domu, zdmuchnąłem to. 
Dlaczego?- mówi Pan Zastępów. 
Z powodu mojego domu, który 
leży w gruzach, podczas gdy 
każdy z was gorliwie krząta się 
koło własnego domu.” (Ag 1, 9). 

Prorok Aggeusz przekazuje 
Izraelowi ważne Słowo Boga. 
To Słowo napomnienia, które 
ma zmusić do refleksji, otwo-
rzyć oczy i serce  słuchaczowi. 
Pracujecie często ponad wasze 
siły. Staracie się, jesteście rze-
telni, uczciwi, zaangażowani. 
Owoce waszej pracy- wynagro-
dzenie, przynosicie do domów 
i wciąż  okazuje się, że … jest 
tego za mało… 

Dlaczego? pytamy. Czego nie 
uczyniliśmy, czy coś zmarno-
waliśmy, że nieustannie nam 
brakuje? 

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa 
rozpoczęła zbiórkę funduszy 
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Ogłoszenia 

Bóg zaskakuje odpowiedzią na 
tak stawiane pytanie. Dzieje 
się tak, ponieważ  wkładamy 
niesamowite pokłady energii i 
nakładów finansowych w na-
sze domy i mieszkania a tak 
mało dbamy o Jego dom – o 
Świątynię. 

Spójrzmy na nasze domy i 
mieszkania. Jak wyglądają? I 
zadajmy sobie równocześnie 
pytanie jak wygląda dziś mój 
kościół czy  kaplica? Czy stan 
mojego domu nie  jest lepszy 
od Domu naszego Boga, Domu, 
gdzie możemy się modlić, śpie-
wać pieśni, słuchać Słowa Ży-
cia i korzystać z dobrodziej-
stwa Sakramentów? Jak wyglą-
da miejsce związane z wszyst-
kimi najważniejszymi wyda-
rzeniami w moim życiu i życiu 
mojej rodziny: chrzcinami, 
konfirmacją, ślubem, pożegna-
niem najbliższych? 

Dziś mamy spojrzeć jeszcze 
szerzej i dalej. Na stan nie tyl-
ko mojego kościoła, ale kościo-
łów naszych Sióstr i Braci Lu-
teran w całej Polsce i pomóc 
im w potrzebnych remontach i 
naprawach. Każdy Dom nasze-
go Boga ma być godny Jego 
majestatu, piękny, zapraszają-
cy  w swoje progi!!! 

Dom Boga – Świątynia, ma być 
najpiękniejszym budynkiem, 
wykonanym z najlepszych ma-
teriałów- bo to Dom o wyjąt-
kowym przeznaczeniu, szcze-
gólny, najbliższy naszym ser-
com. 

Wykorzystajmy część naszych 
ciężko wypracowanych pienię-
dzy na pomoc w remontach 
swoich kościołów  oraz świą-
tyń tych, którzy nie są w stanie 
podołać finansowo konserwa-
cjom i remontom zabytkowych 
często budynków. A nasz Bóg 
składa obietnicę: nie pożału-
jesz tego, nie będzie Ci brako-
wać a doświadczysz spełnienia 
i zadowolenia, gdy tak uczy-
nisz. 

Prosimy Was i w tym roku – 

pomóżcie i  złóżcie swoje 

ofiary na rzecz wszystkich 

potrzebujących kościołów w 

naszym kraju. Wierzymy, że 
Bóg  każdy z tych darów po-

błogosławi  w wielu para-

fiach, zostaną wykorzystane 

Panu Bogu na chwałę i ku 

pożytkowi Jego wiernych. 

Amen 
 

Prezes Zarządu BPGA 
   ks. Daniel Ferek 
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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 
Ewangelicko-Augsburskiego  

w RP, po raz pierwszy realizo-
wało projekt „Ośrodek Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem” (OPOPP)  z Fundu-

szu Pomocy Pokrzywdzonym 

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

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

W roku ubiegłym wsparcia 
udzielono 397 osobom, z czego 
202 osoby pokrzywdzone ko-
rzystały z pomocy w Gliwicach. 

Klienci OPOPP to najczęściej 
osoby pokrzywdzone różnymi 

Ogłoszenia 
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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 specjalistów wg harmonogra-

mu  (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- 17.00  tel. 518 135 318 

 

Ogłoszenia 
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Podatki 2015 
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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 dopi-
skiem: darowizna na cele kultu religijnego - SK (z podaniem miesięcy 
lub roku, za który płacona jest składka) 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego dotyczący 
zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przypominamy, że 
pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkol-
wiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, któ-
re znajdują się na liście parafialnej czyli są członkami parafii pod wzglę-
dem formalnym, na co składa się również opłacenie składki kościelnej.  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko  
- Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej - 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. 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

 KRS 0000260697  
 

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne (ETE) w Gliwicach  

KRS 0000001366  
 

 

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła EA w RP (CME)  

KRS 0000225011  

Zachęcamy 
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Ogłoszenia 

Zapraszamy w kwietniu 

Data Zapraszamy na... 

4.04 (PON) 18.00 
sala parafialna Spotkanie biblijne 

9.04 (SOB) 9.00 
ewangelicka parafia w Cho-
rzowie 

Diecezjalne śniadanie  
dla mężczyzn 

9.04 (SOB) 10.00 
ewangelicka parafia w Za-
brzu 

Diecezjalne spotkanie  
pracowników służby zdrowia 

11.04 (PON) 18.00 Zebranie Rady Parafialnej 

17.04 (ND) po nabożeństwie Herbatka parafialna 

18.04 (PON) 18.00 
sala parafialna Spotkanie biblijne 

24.04 (ND) 10.00  
parafia ewangelicka  
w Hołdunowie 

Diecezjalny Zjazd Chórów 

30.04 (SOB) 10.00 
ewangelicka parafia w Za-
brzu 

Diecezjalne spotkanie  
tegorocznych konfirmantów  
i ich rodziców 

5.05 (CZW) 18.00 
kościół im. Elżbiety 

Wniebowstąpienia Pańskie  
i egzamin tegorocznych  
konfirmantów 

8.05 (ND) 10.00 
kościół im. ks. M. Lutra 

Konfirmacja 
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dzień godz. spotkanie 

Poniedziałek 
(II i IV w miesiącu) 

18.00 Próba biblijne 

Środa 9.00 Spotkanie Koła Pań  

Środa 18.00 Próba chóru Cantate 

Środa  19.30 Spotkanie modlitewne 

Piątek 18.00 Spotkanie dla młodzieży 

lekcje religii i nauka konfirmacyjna  wg harmonogramu 

raz w miesiącu, wg ogłoszeń Herbatka parafialna 

Niedziela 10:00 Szkółki niedzielne dla dzieci 

STAŁE SPOTKANIA W PARAFII 

Ogłoszenia 

www.warto.cme.org.pl 
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PLAN NABOŻEŃSTW 

03.04.2015 – 1. niedziela po Wielkanocy 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

nabożeństwo z liturgią młodzieżową 

10.04.2015 – 2. niedziela po Wielkanocy 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

17.04.2015 – 3. niedziela po Wielkanocy 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

24.04.2015 – 4. niedziela po Wielkanocy 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

01.05.2015 – 5. niedziela po Wielkanocy 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

05.05.2015 – Wniebowstąpienie Pańskie (czwartek) 

Kościół im. Elżbiety godz. 18.00 

Egzamin tegorocznych konfirmantów 

08.05.2015 – 6. niedziela po Wielkanocy 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

! zmiana ! 
W niedzielę 22 maja nabożeństwo  

tylko w kościele im. ks. M. Lutra  
wyjątkowo o godz. 9.00. 


