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... gdzie zaś Duch Pański tam 
wolność. 2 Kor 3,17 

Polski zespół rockowy Chłopcy 
z Placu Broni śpiewa piosenkę 
Kocham wolność, której refren 
brzmi: Wolność kocham i rozu-
miem, wolności oddać nie 
umiem. Myślę, że każdy z nas 
ma własną definicję wolności, 
ukrywa pod tym pojęciem wła-
sne pragnienia, marzenia, pla-
ny. To prawda, że wolność jest 
wartością, za którą gotowi byli-
byśmy oddać życie i wielu już 
tak zrobiło. Jednak zbyt często 
wolność jest wartością, o którą 
chcemy się bić i przelewać 
krew, a nie jest wartością, któ-
rą chcemy osiągnąć przez bu-
dowanie – porządku, sprawie-
dliwości, wzajemnych relacji. 

Zapominamy, że stworzeni je-
steśmy do wolności, a nie aby 
ciągle o nią walczyć. Kochamy 

wolność – to zrozumiałe, ale 
czy ją rozumiemy... Wolność 
jest darem, nie zaś polem kon-
fliktów, zmagań, linią frontu. 
Moja wolność nie znosi ograni-
czeń, a tym samym ogranicza 
drugiego człowieka, zabierając 
mu jego wolność. I konflikt 
pomiędzy moją wolnością, a 
wolnością innych narasta. 

Gdzie zaś Duch Pański, tam 
wolność – przekonuje apostoł 
Paweł. A więc prawdziwa wol-
ność nie jest dziełem mojego 
wysiłku, moich decyzji czy po-
stanowień, ale jest dziełem Bo-
żego Ducha. To On otwiera 
moje serce na wolność, która 
przyjmuje drugiego człowieka, 
nie chcąc go zniewolić ani po-
deptać jego godności. W Liście 
do Galacjan apostoł przestrze-
ga zaś: Bo wy do wolności po-
wołani zostaliście, bracia; tylko 

Słowo od Duszpasterza 

Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii 

   Słowo od  
Duszpasterza 
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pod pozorem wolności nie po-
błażajcie ciału, ale służcie jed-
ni drugim w miłości (Ga 5,13). 

Aby moja wolność nikogo 
nie zniewoliła, musi kierować 
się przykazaniem miłości. Je-

steśmy wolni, nie pozwólmy 
niczemu się zniewolić. Żyjemy 
w wolności Bożych dzieci, nie 

wracajmy do budowania i 
utrwalania swojego imienia. 

Humor z befką 

H
u

m
o

r z b
efką 

Dziadku, jak sprawuje się twój aparat słuchowy, który 
podarowałem ci na święta? - pyta Marcin.  
Dziadek mówi: - Funkcjonuje zaskakująco dobrze. Już 
trzykrotnie zmieniałem swój testament. 
 
W domu państwa Kowalskich panuje rozgardiasz. Na-
stępnego dnia Kowalscy mają świętować srebrne gody. 
Do tego wszystkiego pękła rura z wodą i całe mieszkanie 
stoi zalane wodą. Mały Krzyś tapla się radośnie w wodzie, 
czym wprowadza swoich rodziców w szał. Starsza siostra 
otrzymuje zadanie zaprowadzenia Krzysia do cioci Ireny, 
która mieszka nieopodal. Niecałą godzinę później Krzyś 
stoi u drzwi z listem od cioci Ireny następującej treści: 
Zatrzymajcie sobie Krzysia, prześlijcie mi lepiej waszą 
powódź. 
 
Dwaj mężczyźni rozmawiają ze sobą w trakcie drogi po-
wrotnej do domu po wysłuchaniu Requiem: 
- Co stanie się z kobietą, kiedy dostanie się do nieba? 
- Zostanie aniołem. 
- A jeśli do nieba trafi wiele kobiet? 
- Wtedy powstanie chór anielski. 
- A co się stanie, kiedy wszystkie kobiety trafią do nieba? 
- Wtedy zapanuje pokój na ziemi! 

o
p

raco
w

ał: xw
f  
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Ogłoszenia 
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Kącik dla dzieci 

pokoloruj ….…. 
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Kącik dla dzieci 

Chcę podążać za JEZUSEM 

Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz 

Łuk 5:10b 



 8 

  

Informator parafialny, Nr 10 (174) 2016 

Poezja 

P
ió

rem
... 

Jakże łatwo jest nam sie porównywać... 
I co ciekawe - nigdy nie porównujemy się z kimś 
Kto postawiłby nas w niekorzystnym świetle 
Jakże łatwo przychodzi nam kogoś oceniać, krytykować 
I widzieć to, co w nim złe 
Ujrzeć wszystkie wady, przywary, niedociągnięcia 
Zobaczyć jego grzech... 
Jakże łatwo potem o nim mówić między sobą 
Bo tak bardzo lubimy wyłuskiwać takie "perełki"... 
To takie proste! 
Czasem mamy takie poczucie tego 
Że w Niebieskim Królestwie też tak właśnie będzie 
Że będziemy tymi "lepszymi" 
Czy po prostu "dobrymi ludźmi" 
Których Bóg wybierze, bo inni przecież robili o wiele gorsze rzeczy... 
 
Tak właśnie my - ludzie - często upraszczamy sobie 
Obraz Nieba i Piekła 
Gdzie w swoim tłumaczeniu 
Znów w porównaniu z innymi 
Będziemy górą! 
 
A Pan Bóg, gdy przyjdzie twój czas 
Nie będzie patrzył ani w prawo, ani w lewo 
Będziesz tylko ty i On 
Ty ze swoim grzechem i On - Święty Bóg w swej mocy... 
 
Dziś jeszcze możesz coś w swoim życiu zmienić 
Teraz już nie obracaj się na boki 
W tej chwili nieistotny jest sąsiad z ławki 
Ważny jesteś tylko ty i twój grzech 
Nie porównuj sie z nikim 
Lecz z pokorą pochyl głowę przed Świętym Bogiem 
I pomyśl o tym wszystkim, co w twoim życiu jest nie tak... 
Wyznaj to Bogu 
Zobacz każde swoje niedociągnięcie... 
Myśl, do której nie chciałbyś się przyznać nikomu... 

Ju
styn

a M
in

kin
a
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Poezja 

Słowa, które nigdy nie powinny wyjść z twoich ust... 
Wyznaj egoizm, zaślepienie, pychę 
I wszystko to, co Bogu się nie podoba 
Nie zerkaj na boki 
Bądź tylko ty i Pan Bóg 
Otwórz swe serce przed Ojcem 
Który kocha swoje dzieci 
I który chce im przebaczać... 
To teraz jest twój czas! 
Nie jutro, nie za tydzień, nie za rok, nie za późno... 
Teraz! 
 
Tylko ty i Pan Bóg 
Wyznaj Mu grzech, który cię obciąża 
Wylej przed Nim swą duszę 
Nie uważaj się za "dobrego człowieka" 
Bo to cię zniewala... 
Jemu to też nie wystarczy! 
On pragnie twojej pokory, nawet słabości 
I tego, co z siebie zrzucisz... 
On chce zabrać twój ciężar... 
Czy Mu na to pozwolisz? 
 
Pamiętaj! Tylko ty i Pan Bóg! 
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A powiadam: Kto sieje skąpo, 
skąpo też żąć będzie, a kto sie-
je obficie, obficie też żąć bę-
dzie. Każdy, tak jak sobie po-
stanowił w sercu, nie z żalem 
albo z przymusu; gdyż ochot-
nego dawcę Bóg miłuje. A 
władny jest Bóg udzielić wam 
obficie wszelkiej łaski, aby-
ście, mając zawsze wszystkie-
go pod dostatkiem, mogli hoj-
nie łożyć na wszelką dobrą 
sprawę, jak napisano: Szczo-
drze rozdaje, udziela ubogim, 
Sprawiedliwość jego trwa na 
wieki. A ten, który daje ziarno 
siewcy i chleb na pokarm, da i 
pomnoży zasiew wasz, i przy-
sporzy owoców sprawiedli-
wości waszej; a tak ubogaceni 
we wszystko będziecie mogli 
okazywać wszelką szczodro-
bliwość, która za naszym 
przyczy-nieniem pobudza do 

dzięk-czynienia Bogu. 

2 Kor 9,6-11 

Siostry i Bracia w Chrystusie! 

Serce chrześcijanina powinno 
być przesiąknięte wdzię-
cznością. Dlaczego? Chociażby 
dlatego, że dostaliśmy od Boga 
życie, także ze względu na Jezu-
sa, który swoje życie ofiarował 
za nasz grzech na krzyżu Golgo-
ty. Myślę, że każdy wierzący po-
winien rozpocząć swoje myśle-
nie o wdzięczności właśnie od 
uświadomienia sobie daru życia 
i zbawienia. Wtedy wszystko 
nabiera innej perspektywy, no 
bo przecież jeśli jestem przeko-
nany i świadomy tego, że 
wszystko co mam, zawdzięczam 
Bogu, to komu jak nie Bogu być 
wdzięcznym! Wdzięczność 
chrześcijańska to nie moment, 
ale stan, który napędza nas do 

Rozważanie 

Świadoma 
wdzięczność 

Ks. Andrzej Wójcik 
Proboszcz Parafii w Gliwicach 

i Pyskowicach 
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Rozważanie 

dobroczynnego działania. Ta 
niesamowita motywacja, styl 
życia powoduje, że mamy w so-
bie radość, którą zachęcamy lu-
dzi wokół nas. Ktoś kiedyś po-
wiedział, że człowiek, który my-
śli, że wszystko co ma zawdzię-
cza tylko sobie jest nieszczęśli-
wy, bo kiedy odczuwa wdzięcz-
ność i chciałby komuś podzięko-
wać, może jedynie dziękować 
sobie… Wdzięczność to radość, 
chęć odwzajemnienia, impuls do 
dobroczynności, bo przecież 
wiemy, jako ludzie wierzący, że 
bardziej błogosławioną rzeczą 
jest dawanie niż branie. Jeśli 
patrzymy na życie z innej per-
spektywy, to często mamy pro-
blem z dzieleniem się naszymi 
finansami i czasem. Wiemy na 
przykład, że Słowo Boże nie tyle 
zachęca, co nakazuje oddawać 
nam 10 procent naszych finan-
sów na sprawy Boże. Wielokrot-
nie słyszymy, czytamy o dziesię-
cinie, jednak kiedy przychodzi 
do rozplanowania wydatków, to 
bardzo często ciężko jest nam te 
10 procent wygospodarować dla 
Boga. Jeśli jednak jesteśmy 
świadomi tego, że wszystko co 
mamy (włącznie z życiem!), a 
więc 100 procent pochodzi z 
Bożego kapitału, to z radością i 
wdzięcznością, hojnie łożymy na 
Boże cele. Słyszałem już wiele 
świadectw na temat błogosła-

wieństwa wypływającego z 
praktykowania dziesięciny, mo-
gę także zaświadczyć, że i w mo-
im życiu zdarzało się i zdarza 
wiele cudów związanych z prak-
tykowaniem dziesięciny i ofiaro-
wania finansów na Boże cele. 
Nie chcę sprowadzać wdzięcz-
ności, szczodrobliwości, czy 
okazywania dobra tylko i wy-
łącznie do finansów, ale ten 
aspekt naszego chrześcijań-
skiego życia narażony jest w 
sposób szczególny na diabelski 
atak… Często pieniądz, a raczej 
nasz brak świadomości Bożego 
obdarowania, doprowadza nas 
do duchowych upadków, wielo-
krotnie widzimy, jak pieniądze 
potrafią zmienić ludzi, jak często 
są przyczyną grzechu i wreszcie, 
jak potrafią rządzić nami i świa-
tem. Apostoł Paweł przypomina 
- …ochotnego dawcę Bóg miłuje. 
A władny jest Bóg udzielić wam 
obficie wszelkiej łaski, abyście, 
mając zawsze wszystkiego pod 
dostatkiem, mogli hojnie łożyć na 
wszelką dobrą sprawę… Bardzo 
pogubi-liśmy się w dzisiejszym 
świecie i coraz częściej słyszy 
się słowa rozgoryczenia z powo-
du tego, że ktoś nie mógł wyje-
chać na długie zagraniczne wa-
kacje, czy nie był w stanie kupić 
sobie lepszego samochodu. Jak-
byśmy zapomnieli o tym, że sen-
sem życia jest Boża wieczność, a 
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Rozważanie 

 nie za wszelką cenę komfort i 
lans przed ludźmi… I wcale nie 
mówię o tym, że nie mamy ku-
pować telewizorów i jeździć do-
brymi samochodami, ale zanim 
zaczniemy narzekać, zastanów-
my się przez chwilę, ile dobrego 
dostajemy każdego dnia i czy 
nasze często wygórowane pra-
gnienia rzeczy-wiście są weryfi-
kowane Bożą perspektywą. 

Wyznacznikiem dobrego życia 
podobno jest szczęście, a szczę-
ściem chrześcijańskim jest bli-
skość Boga. Czy rzeczywiście tak 

żyjemy? Czy jesteś blisko Boga? 
Czy jesteś szczęśliwy? A ten, któ-
ry daje ziarno siewcy i chleb na 
pokarm, da i pomnoży zasiew 
wasz, i przysporzy owoców spra-
wiedliwości waszej; a tak uboga-
ceni we wszystko będziecie mogli 
okazywać wszelką szczodrobli-
wość, która za naszym przyczy-
nieniem pobudza do dziękczynie-
nia Bogu. 

Życzę Wam, ale też sobie, byśmy 
każdego dnia byli wdzięczni i 
umieli się dzielić, bo przecież 
wszystko co mamy, to Boży dar. 

www.warto.cme.org.pl 
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Ogłoszenia 
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Helleńskie poglądy na śmierć w 
czasach Apostoła Pawła dopusz-
czały wprawdzie istnienie życia 
pośmiertnego, ale stanowiącego 
jakby słaby i bezsilny cień życia 
rzeczywistego. Religie misterio-
zoficzne zmieniły te poglądy w 
jakimś stopniu, doprowadzając 
do przekonania, że dusze 
wtajemniczonych w misteria po 
śmierci nie przebywają w 
Hadesie, by prowadzić tam 
żałosne i bezsilne bytowanie, ale 
przebywają gdzieś na jakichś 
świetlistych łąkach elizejskich. 
Powtarzam: dusze, ponieważ 
według akceptowanej przez 
Platona doktryny pitagorejskiej 
– ciało było elementem 
nieczystym, a więc przezna-
czonym na zniszczenie. Mowy 
więc nie było o jakiejkolwiek 
możliwości zmartwychwstania 
ciała; twierdzenia tego rodzaju 
budziły wręcz zgorszenie. 

Przyjęcie zasady, że nie ma 

żadnego zmartwychwstania w 
sposób oczywisty odrzuca 
również zmartwychwstanie 
Chrystusa. Ponieważ nauka o 
zmartwychwstaniu jest podsta-
wą apostolskiego zwiastowania, 
przeto jej odrzucenie jest 
przekreśleniem sensu nie tylko 
samego nauczania, ale również 
wiary. 

William Barclay pisze, że 
zmartwychwstanie Chrystusa 
potwierdza cztery wielkie fakty, 
decydujące o teraźniejszości i 
przyszłości człowieka. Po 
pierwsze – zmartwychwstanie 
dowodzi, że prawda jest 
silniejsza od kłamstwa. Jezus 
przyniósł prawdziwe pojęcie 
Boga i dobroci; Jego wrogowie 
w obawie przed koniecznością 
zmiany swych poglądów na 
Boga i dobroć, skazali Go na 
śmierć. Zmartwychwstanie stało 
się więc ostateczną gwarancją 
niezniszczalności prawdy. Po 

   Od Genesis do Apokalipsy: 
Listy do Koryntian 

cz. 27, c.d.  

Ks. Andrzej Komraus 

Od Genesis do Apokalipsy 
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Od Genesis do Apokalipsy 

drugie – zmartwychwstanie 
dowodzi, że dobro jest silniejsze 
od zła. Swoim przeciwnikom, 
wyraźnie opisanym w Ewangelii 
Św. Jana, Jezus powiedział: 
„Ojcem waszym jest diabeł” (J 
8,44). Gdyby nie było 
zmartwychwstania, siły zła, 
które doprowadziły do ukrzy-
żowania Jezusa, mogłyby 
triumfować. Po trzecie – 
zmartwychwstanie dowodzi, że 
miłość jest silniejsza od 
nienawiści. „Jezus był wcieloną 
miłością Bożą – pisze prof. 
Barclay. – Z drugiej zaś strony 
wszyscy zaangażowani w 
ukrzyżowanie Jezusa kierowali 
się prawie wyłącznie złośliwą 
nienawiścią. Ich nienawiść była 
tak przewrotna i zaślepiona, że w 
końcu czyny miłosierdzia i 
miłości Jezusa przypisywali mocy 
szatańskiej. Gdyby nie było 
zmartwychwstania, to można 
byłoby powiedzieć, że nienawiść 
ludzka w końcu zwyciężyła 
miłość Bożą. Zmartwychwstanie 
jest triumfem miłości nad 
wszystkim, czego może dokonać 
nienawiść”. Można więc 
powiedzieć, że zmartwych-
wstanie jest ostatecznym 
dowodem na to, że miłość jest 
silniejsza od nienawiści. I po 
czwarte – zmartwychwstanie 
dowodzi, że życie jest silniejsze 

od śmierci. Gdyby Jezus umarł i 
nigdy nie powstał do życia, to 
oznaczałoby, że śmierć niszczy 
wszystko, co w życiu jest 
najlepsze i najcenniejsze. Nato-
miast zmartwychwstanie jest 
ostatecznym dowodem na to, że 
życie jest silniejsze od śmierci. 

Swe wywody kończy prof. 
William Barclay następującym 
stwierdzeniem: „Paweł przeko-
nuje, że gdyby zmartwych-
wstanie Jezusa nie było faktem, 
to całe poselstwo chrześcijańskie 
opierałoby się na kłamstwie, 
nadzieja umierających byłaby 
marzeniem, które nie może być 
gwarantem największych 
wartości życia. ‘Zaprzeczając 
zmartwychwstaniu – powiada 
Paweł – niszczycie nie tylko 
fundament, ale i całą budowlę 
chrześcijańskiej wiary’”. 

Jeśli chodzi o zmartwych-
wstanie, to nie można tu mówić 
o takich czy innych poglądach, 
które mogą się między sobą 
różnić, ani dyskutować na temat 
punktu nauczania. Chodzi tu 
bowiem bezpośrednio o Ewan-
gelię i dlatego Paweł rozpoczyna 
tę część Listu od słów: „A 
przypominam wam, bracia, 
Ewangelię, którą wam zwia-
stowałem” (15,1). Skoro mowa 
tu o Ewangelii, to pamiętajmy, 
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że nie jest ona zwykłą nauką, ale 
– jak czytamy w Liście do 
Rzymian – „mocą Bożą ku 
zbawieniu” (Rz 1,16). Apostoł, 
działający w mocy Ducha 
Świętego wie, że przekazywane 
przez niego nauczanie jest ku 
zbawieniu wierzących. Jak pisze 
Werner de Boor: „Ewangelii nie 
tylko należy wierzyć i przyjąć ją 
do wiadomości, lecz należy ją 
osobiście ‘przyjąć’. Jest ona 
fundamentem życia, na którym 
‘stoimy’, jedynym środkiem 
zbawienia od wiecznej zguby, a 
nie przedmiotem ciekawej nauki. 
Czyż w takiej Ewangelii można 
coś zmieniać, coś z niej 
wykreślić?”. Tak więc ten, kto 
Ewangelii nie poznał, kto jej nie 
uwierzył i kto jej nie przyjął, tak 
naprawdę nie poznał też i nie 
przyjął Chrystusa, dlatego stale 
szuka, poszukuje czegoś 
nowego, chciałby moderni-
zować i unowocześniać to, co 
przecież jest stałe i nie-
wzruszone. Brak znajomości 
Chrystusa i brak poznania 
Ewangelii leży u podstaw 
działań tych wszystkich ludzi, 
którzy minimalizują znaczenie 
Bożego Słowa i którzy w 
zależności od własnych poglą-
dów czy upodobań starają się 
usunąć z Pisma Świętego to, co 
im nie odpowiada, co 
przeszkadza ich grzeszności. Z 

Królestwa Bożego starają się 
uczynić królestwo tego świata, 
odrzucić Boga, a wywyższyć 
władcę tego świata. 

„A jednak Chrystus został 
wzbudzony z martwych i jest 
pierwiastkiem tych, którzy 
zasnęli” – pisze z mocą Apostoł. 
Tak, Chrystus został wzbudzony 
z martwych – i nie jest to pogląd 
czy przypuszczenie, ale 
stwierdzenie faktu, który się 
wydarzył, który zaistniał. 
Chrystus został wzbudzony z 
martwych – i jest pierwiastkiem 
tych, którzy zasnęli. Co to 
znaczy: jest pierwiastkiem? 
Inne przekłady na język polski 
mówią: „pierwszy spośród tych, 
którzy posnęli” (Biblia 
Poznańska) albo: „pierwociny 
tych, którzy posnęli” (ks. prof. 
Dąbrowski). Użyty tu grecki 
wyraz „aparche” oznacza 
pierwszą ofiarę lub pierwsze 
owoce składane w ofierze, a 
więc właśnie „pierwociny”. W 
swoim popularnym komentarzu 
biblijnym William Barclay 
proponuje odniesienie się do 
żydowskich pojęć i zwraca 
uwagę, że Apostoł Paweł 
posługuje się tu obrazem 
zrozumiałym dla każdego Żyda. 
Święto Paschy miało wiele 
znaczeń; nie tylko było 
pamiątką wyprowadzenia 

Od Genesis do Apokalipsy 
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narodu z Egiptu, uwolnienia go z 
niewoli, ale także miało 
charakter uroczystości żniwnej. 
Czas obchodów tego święta 
przypadał mniej więcej na porę 
rozpoczęcia zbiorów jęczmienia. 
Prawo stanowiło, co następuje: 
„Gdy wejdziecie do ziemi, którą Ja 
wam dam, i będziecie zbierać 
żniwo, to snop z pierwocin 
waszego żniwa przyniesiecie do 
kapłana, a on dokona obrzędu 
potrząsania tym snopem przed 
Panem, aby zyskać dla was 
upodobanie. Nazajutrz po 
sabacie kapłan dokona nim 
obrzędu potrząsania. W dniu 
obrzędu potrząsania tym snopem 
złożycie roczne jagnię bez skazy 
na ofiarę całopalną dla Pana, 
wraz z ofiarą z pokarmów dla 
niego z dwóch dziesiątych efy 
przedniej mąki, zaczynionej 
oliwą, jako ofiarę ogniową, woń 
przyjemną dla Pana, oraz jako 
ofiarę z płynów dla niego jedną 
czwartą hinu wina; chleba zaś 
ani prażonego lub świeżego 
ziarna zboża jeść nie będziecie aż 
do tego dnia, w którym 
przyniesiecie swojemu Bogu dar. 
Jest to ustawa wieczna dla 
wszystkich pokoleń we 
wszystkich siedzibach wa-
szych” (tak w Księdze Leviticus 
czyli Kapłańskiej, czyli Trzeciej 
Mojżeszowej 23,10-14). 

Zboże do tego snopa zbierano z 

całego pola, typowego pola, nie 
mogła to być jakaś odrębna 
działka czy ogródek. Snopek 
przynoszono do świątyni, gdzie 
wymłócone ziarno oddzielano 
od plew i lekko przypalano na 
ogniu, a po zmieleniu ziaren 
mąkę składano na ofiarę Bogu. 
To był pierwszy plon, 
pierwiastek albo pierwociny. 
Dopiero po złożeniu tej ofiary 
można było sprzedawać i 
kupować jęczmień z tego 
zasiewu, a z otrzymanej mąki 
wypiekać chleb. „Pierwszy plon 
był oznaką rozpoczęcia żniwa – 
pisze prof. Barclay. – 
zmartwychwstanie Jezusa rów-
nież było początkiem zmartwych-
wstania wszystkich wierzących. 
Tak jak nie można było używać 
nowego jęczmienia przed 
złożeniem ofiary z pierwszych 
plonów, tak nie mogły rozpocząć 
się nowe żniwa zanim Jezus nie 
powstał z martwych”. 

Zwróćmy więc uwagę na bardzo 
ważny fakt: Chrystus został 
wzbudzony z martwych. To nie 
jest przypuszczenie, hipoteza, 
ale fakt, rzeczywistość. Ta 
rzeczywistość, na co zwraca 
uwagę de Boor, nie jest 
pojedynczym faktem bez żad-
nych odniesień, ponieważ w 
swym zmartwychwstaniu 
Chrystus jest pierwiastkiem 
tych, którzy zasnęli. Określenie 

Od Genesis do Apokalipsy 
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„pierwiastek” nie tylko wskazuje 
na wyprzedzenie w czasie tych, 
którzy są później, ale na 
wewnętrzny związek między 
tym pierwszym, a następnymi. 
Za pierwiastkiem idzie bowiem 
wszystko następne. Tak więc 
„pierwiastek” jest jakby 
pierwszym snopem z wielkiego 
pola żniwnego, zwiastującym 
początek żniw i dlatego musi 
pociągać za sobą cały szereg 
kolejnych snopków. „Pierwias-
tek” jest początkiem ciągnącego 

się za nim szeregu, a więc 
zmartwychwstanie Jezusa jest 
początkiem następnych zmar-
twychwstań. Wydarzenie wielka
-nocne odnosi się więc zarówno 
do Koryntian, jak i do 
wszystkich chrześcijan, również 
do nas, pociągając za sobą nie 
tylko ich zmartwychwstanie, ale 
również nasze. Wiara w 
zmartwychwstanie Jezusa 
określa więc nadzieję błogo-
s ł a w i o n e j 
przyszłości. 

O tym, co za nami 

O tym, co za nami 
Po raz drugi w trzech chorzow-
skich kościołach zorganizowa-
no Festiwal Muzyki Organowej 
pod nazwą "Organy Plus". 
W sobotę 24 września w ko-
ściele im. ks. M. Lutra wystąpił 
Wojciech Różak. Zaprezento-
wał pięć kompozycji. Były to 
m. in. Jana Sebastiana Bacha 
(1685-1750) Partitę "O Gott, du 
frommer Gott", Mieczysława 
Surzyńskiego (1866-19240 
"Improwizacje na temat pol-
skiej pieśni kościelnej Święty 
Boże" oraz z okazji 70. rocznicy 

śmierci Feliksa Nowowiejskie-
go (1877-1946) Adagio z II 
Symfonii Organowej g-moll. 

Wojciech Różak jest m.in. Lau-
reatem międzynarodowych kon-
kursów organowych w Polsce i 
Belgii. Obecnie jest pierwszym 
organistą i dyrektorem muzycz-
nym kościoła pielgrzymkowego 
Matki Boskiej z Lourdes w Zu-
rychu (Szwajcaria). Artysta za 
swoją działalność otrzymał kil-
ka nagród. 

Ewa Bocek-Orzyszek 
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O tym, co za nami 

Pochodzący z naszej parafii 
Marcin Pawlas – absolwent 
Chrześciajńskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie – 14 
września br. obronił pracę ma-
gisterską "Aspekty teologiczne 
w kolędach zawartych w Śpiew-
niku Ewangelickim". Napisana 
została pod kierunkiem ks. dra 
Ireneusza Lukasa, a jej recen-
zentem był ks. prof. Marcin 
Hintz. 

Ewa Bocek-Orzyszek 
  

W czasie niedzielnego nabo-
żeństwa 25 września wystąpił 
chór dziecięco-młodzieżowy 
"Świetliki". Młodzi chórzyści z 
ewangelickiej parafii Brenna-
Górki zaśpiewali sześć pieśni 
pod dyr. i przy akompaniamen-
cie Bogusławy Jaworskiej. 

Po poczęstunku w parafii poje-
chali zwiedzać chorzowskie 
ZOO. 
 
A Panie na ostatnim we wrze-
śniu kole Pań sprawdzały czy 

jesień już przy-
szła ;) 
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O tym, co za nami 
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Ogłoszenia 

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. 

ZAPRASZAMY JUŻ PO WAKACJACH! 

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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Turniej piłki nożnej halowej 

Parafie Ewangelicko-Augsbur-
skie w Zabrzu i Gliwicach z rado-
ścią zapraszają wszystkich na 18. 
Ewangelicki Turniej Piłki Noż-
nej Halowej o Puchar im. ks. 
Andrzeja Hauptmana. Turniej 
odbędzie się 5 listopada 2016 r. 
(sobota) w hali MOSiR przy ul. 
Matejki 6 w Zabrzu. Początek 
rozgrywek: 8.30. Ze szczegółami 
można zapoznać się na parafial-
nej stronie internetowej. 
WAŻNE INFORMACJE 
Turniej przeznaczony jest dla 
członków Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego. Będzie on roz-
grywany w dwóch kategoriach 
wiekowych. Seniorzy - bez limitu 
wiekowego oraz juniorzy. W tur-
nieju juniorów mogą wziąć 
udział zawodnicy urodzeni po 31 
grudnia 1999 roku. 
Rozgrywki będą odbywały się 
według przepisów piłki nożnej 
halowej (organizatorzy zastrze-
gają sobie prawo zmian w prze-
pisach, które będą dostosowane 
do charakteru Turnieju). 
Drużyny pięcioosobowe: bram-
karz + czterech zawodników w 
polu. Drużyna może składać się z 
dziesięciu zawodników. Zespoły 
powinny występować w jednoli-
tych strojach z numera-
mi. Obowiązuje obuwie sporto-
we, przeznaczone do gry na ha-

lach sportowych. 
System rozgrywek będzie za-
leżny od ilości zgłoszonych ze-
społów i zostanie podany w 
dniu zawodów. 
Organizatorzy zapewniają taki 
system, który będzie gwaranto-
wał każdej drużynie, niezależnie 
od uzyskiwanych wyników, roze-
granie minimum dwóch meczy 
(mogą jednakże występować wy-
jątki od tej reguły). 
Do stolika organizatorów należy 
w dniu zawodów dostarczyć 
zgłoszenie zawierające:  

• nazwę parafii, którą drużyna 
reprezentuje, 

• imię i nazwisko kapitana ze-
społu, 

• adres kontaktowy, telefon i ad-
res poczty elektronicznej, 

• potwierdzenie dokonania 
wpłaty wpisowego. 
Lista zawodników musi zawierać 
imiona i nazwiska zawodników, 
daty urodzin, numery dowodów 
lub legitymacji.  Każda drużyna 
musi mieć przy sobie także aktu-
alne badania lekarskie zezwala-
jące na udział w zawodach spor-
towych (w razie braku badań, 
zespoły będą dopuszczane do 
rozgrywek na własną odpowie-
dzialność). Lista musi być po-
twierdzona przez duszpaste-
rza! Drużyny juniorskie muszą 
mieć swojego pełnoletniego 

Ogłoszenia 
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opiekuna, który ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za zawodni-
ków. 
Organizatorzy nie ponoszą od-
powiedzialności za rzeczy po-
zostawione bez opieki !!! 
Drużyny wnoszą opłatę wpisową 
w kwocie 100zł ! 
Nr rachunku bankowego: 
70 1020 2401 0000 0402 
0044 8118 
z dopiskiem  Turniej Piłki 

Halowej 2016 
Zgłoszenia należy przesłać drogą 
pocztową na adres: 
Parafia Ewangelicko-
Augsburska w Gliwicach 
ul. Jagiellońska 19a,  
44-100 Gliwice 

lub pocztą elektroniczną na ad-
res: e-mail: mariominki-
na@gmail.com z tematem ma-
ila "Zgłoszenie na Turniej Piłki 
Nożnej Halowej". 
Warunkiem koniecznym do 
wzięcia udziału w losowaniu, 
jak i w całym Turnieju, jest 
przesłanie do dnia 2 listopada 
2016 r. aktualnej listy zawod-
ników wraz z datami urodzin 
poświadczonej przez duszpa-
sterza, jak i potwierdzenie 
wpłaty wpisowego!!! 
Bliższych informacji o turnieju 
udziela pan Mariusz Minkina tel. 
515 922 749 
Regulamin turnieju dostępny na 
www.ewangelicy.gliwice.pl. 
 

Ogłoszenia 



 24 

  

Informator parafialny, Nr 10 (174) 2016 

Ogłoszenie 

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 regula-
minu parafialnego dotyczący zasad 
opłacania składek kościelnych. Jedno-
cześnie przypominamy, że pełnopraw-
ny udział np. w wyborach do rady para-
fialnej lub jakichkolwiek głosowaniach 
podczas zgromadzeń parafialnych mają 
osoby, które znajdują się na liście para-
fialnej czyli są członkami parafii pod 
względem 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. 
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Data Zapraszamy na... 

2.10 (ND) 

8.00 kościół Elżbiety 

10.00 kościół Lutra 

Nabożeństwo w Dziękczynne Święto Żniw 

3.10 (PON) 18.00 

kancelaria 
Spotkanie biblijne 

8.10 (SOB) 9.30 

cmentarz parafialny 
Sprzątanie cmentarza 

14-16.10 (PT-ND) 

ewangelicka parafia 
w Gliwicach 

Dni Ewangelizacji w Gliwicach (program 
na www.ewangelicy.gliwice.pl) 

15.10 (SOB) 9.00 

USC w Chorzowie 

Wycieczka parafialna do Ogrodzieńca i na 
Pustynię Błędowską 

16.10 (ND)  
po nabożeństwie 

Herbatka parafialna z udziałem gości  
z Brazylii 

17.10 (PON) 18.00 

kancelaria 
Spotkanie biblijne 

22.10 (SOB) 10.00 

ewangelicka parafia 
w Świętochłowicach 

Diecezjalne Śniadanie Kobiet 

28.10 (PT) 18.00 

kancelaria 
Zebranie Rady Parafialnej 

29.10 (SOB) 9.30 

cmentarz parafialny 
Sprzątanie cmentarza 

30.10 (ND) 16.00  
sala parafialna 

Bośnia – kraina przebaczenia – spotkanie 
parafialne  z Markiem Koziarą 

Ogłoszenia 
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dzień godz. spotkanie 

Poniedziałek  (dwa razy 

w miesiącu wg ogłoszeń) 
18.00 Godzina biblijna 

Wtorek 18.00 Próba chóru Cantate 

Czwartek 11:30 Spotkanie Koła Pań  

Piątek 18.00 Spotkanie dla młodzieży 

Niedziela 10:00 Szkółki niedzielne dla dzieci 

wg harmonogramu lekcje religii i nauka konfirmacyjna  

raz w miesiącu, wg ogłoszeń Herbatka parafialna 

STAŁE SPOTKANIA W PARAFII 

W sobotę 15.10  

odbędzie się  

wycieczka parafialna  

do zamku Ogrodzieniec  

i na Pustynię Błędowską.  
 

Zbieramy 15 zł za przejazd.  

Zapisy na listę do 2.10.  

Bilet na zamek 12 zł cały, 8 zł ulgowy 

Ogłoszenia 
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PLAN NABOŻEŃSTW 

2.10.2016 – 19. niedziela po Trójcy Świętej (Święto Żniw) 

Kościół im. Elżbiety godz. 8.00 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

9.10.2016 – 20. niedziela po Trójcy Świętej 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

16.10.2016 – 21. niedziela po Trójcy Świętej 

Kościół im. Elżbiety godz. 8.00 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

23.10.2016 – 22. niedziela po Trójcy Świętej 

Kościół im. Elżbiety godz. 8.00 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

30.10.2016 – 23. niedziela po Trójcy Świętej 

Kościół im. Elżbiety godz. 8.00 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

31.10.2016 – Pamiątka Reformacji 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 18.00 

1.11.2016 – Pamiątka Umarłych 

Kościół im. Elżbiety godz. 10.00 

6.11.2016 – 3. niedziela przed końcem roku kościelnego 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

www.chorzow.luteranie.pl 


