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Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii 

   Słowo od  
Duszpasterza 

A w sercach waszych niech rządzi 
pokój Chrystusowy, do którego 
też powołani jesteście w jednym 

ciele, a bądźcie wdzięczni.  
Kol 3,15 

Myślę, że skończył się już czas pod-
sumowania minionego roku. Doko-
nane został bilanse, zestawione ta-
bele zysków i strat. Dla każdego z 
nas miniony rok był inny. Jednak 
każdy z nas miał szansę, aby rządził 
w naszych sercach pokój Chrystu-
sowy. To znaczy pomimo radości 
czy rozczarowań, które nas spotka-
ły; pomimo cierpień czy szczęścia, 
których doświadczyliśmy, mogli-
śmy pozostać wierni swojemu po-
wołaniu i być wdzięczni za każdy 
dzień i każdego człowieka, którego 
spotkaliśmy. 
Zastanówmy się przez chwilę, po co 
ten ktoś był, dlaczego się pojawił. 
Może pojawił się w moim  życiu i 
pozostał w nim na stałe jako ktoś 
ważny. Może spotkałem kogoś tyl-
ko raz i zapadł w mojej pamięci. Co 
od niego zabrałem, a co mu zdoła-
łem ofiarować? Każdy człowiek, 
którego spotykam ubogaca mnie. 
Pozwala mi dowiedzieć się o mnie 
samym czegoś nowego. Nieważne 
czy jest irytujący, czy oczarowuje 
mnie swoim sposobem bycia, bły-

skotliwym umysłem czy poczuciem 
humoru – zawsze pozwala mi do-
wiedzieć się o mnie samym czegoś 
więcej. Dzięki niemu poznaję lepiej 
siebie samego. Dzięki niemu mogę 
odkrywać w sobie miłość, poświę-
cenie albo doświadczać tego, że on 
jest również tylko człowiekiem ze 
swoimi zranieniami, niedoskonało-
ścią, grzechem. 
W spotkaniu z drugim człowiekiem 
mam szansę odkrywać w sobie i w 
nim dobro. Dostrzegać w drugim 
dobro, pomimi, że posiada również 
swoje wady i negatywne strony. 
Widzieć dobro i komunikować się   
z człowiekiem na płaszczyźnie do-
bra. Dobro chwalić i dobrze mówić 
o ludziach. To, co zostaje wypowie-
dziane, rośnie, owocuje i tworzy 
rzeczywistość. Kiedy chwalę dru-
giego człowieka widzę w nim do-
bro. Zapominam o sobie, swoich 
oczekiwaniach i korzyściach. Bliźni 
jest podmiotem, a nie przedmiotem 
moich roszczeń. To ktoś dzięki mo-
im słowom pochwały wzrasta i roz-
wija się, sam może uwierzyć w do-
bro, którego wcześniej nie dostrze-
gał. „A w sercach waszych niech 
rządzi pokój Chrystusowy, do któ-
rego też powołani jesteście w jed-
nym ciele, a bądźcie wdzięczni”.   
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Ks. Andrzej Wójcik 

Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 

   Rozważanie 

A gdy Jezus skosztował octu, 
rzekł: Wykonało się! I 
skłoniwszy głowę, oddał 
ducha. 

J 19,30 

 

Trwa tak zwany Czas pasyjny. 
Czas, w którym mamy 
przyglądać się drodze naszego 
Zbawiciela - Jezusa Chrystusa 
na krzyż. Pierwsze nasze 
skojarzenia, kiedy mówimy czy 
myślimy o krzyżu, lądują np.     
w kadrach filmu "Pasja" Mela 
Gibsona, gdzie w sposób 
najdobitniej okrutny (naturalny) 
ukazane jest cierpienie Jezusa, 
który zostaje upokorzony, 
ubiczowany, sponiewierany, a w 
końcu ukrzyżowany… 

Opieramy prawdopodobnie 
nasze wyobrażenia bardziej na 
filmie, obrazach – które kiedyś 
pojawiły się przed naszymi 
oczami, niż na przekazie 
ewangelicznym, dlatego że 

autorzy Ewangelii, opisujący 
pasyjną rzeczywistość , nie 
odczuwali potrzeby opisywania 
samego faktu ukrzyżowania. 
Powstaje pytanie – dlaczego?! 
To my, w odróżnieniu od ludzi 
czasów biblijnych, mamy dzisiaj 
problem ze zrozumieniem tej 
bestialskiej kary, która była 
przygotowana dla skazańców, 
dopuszczających się najgor-
szych przestępstw. W przestrze-

ni czasowej pierwszych wieków 
akt ukrzyżowania był bardzo 
dobrze znany. Wszyscy dobrze 
wiedzieli, co to znaczy ukrzyżo-

wanie, a do tego ówcześni 
włodarze dbali o to, by kara ta 
była przestrogą dla wszystkich. 
Jednym z takich akcentów 
był  chociażby rozkaz jednego 
z generałów rzymskich, który 
kazał ukrzyżować 2000 osób, 
a ukrzyżowani zostali przy 
galilejskich drogach, w ramach 
przestrogi, by więcej nikt nie 
ważył się podważać decyzji 
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Imperium rzymskiego. Dlatego 
ludzie żyjący w czasach Jezusa 
nie potrzebowali uświado-

mienia w tej kwestii, bo dobrze 
wiedzieli, i to w szczegółach, o 
co chodzi w ukrzyżowaniu. My 
dzisiaj pochylamy się nad tym 
bestialskim aktem, myślimy 
o niewyobrażalnym cierpieniu 
fizycznym Jezusa, ale nie 
zadajemy sobie często pytania  
o pozafizyczny charakter tego 
cierpienia. Po pierwsze: nie 
było odwrotu… Kiedy skazany 
dostawał się w ręce plutonu 
egzekucyjnego, nie było mowy 
o cofnięciu rozkazu. Po drugie: 
Golgota (miejsce ukrzyżowania 
Jezusa) kojarzona była ze 
śmietniskiem poza murami 
miasta. Po trzecie: umierało się 
w samotności i pohańbieniu… 

I wreszcie coś, czego wielu nie 
potrafi dopuścić do się-

bie, to fakt, że Jezus 
został ukrzyżowany nie-

winnie, do tego ze świa-

domością, że ponosił 
ofiarę za grzechy świata 
– także za mój i Twój 
grzech. A wszystko to 
działo się za sprawą woli 
Boga Ojca, by ukazać 
ogromną miłość; by mnie 
i Ciebie usprawiedliwić! 

Jak przeżywasz Czas 
pasyjny? Czy jesteś 
rzeczywiście nastawiony, 

by zrozumieć dar tej 
przeogromnej miłości? Tak 
wiele zostało Tobie i mnie 
dane, tak wielka została dla nas 
poniesiona ofiara. 

WYKONAŁO SIĘ!  

A czy Ty byłeś już pod tym 
szczególnym krzyżem? 

Przyjąłeś ten niesamowity dar 
miłości?  

Z całego serca życzę Ci, byś 
dotarł pod krzyż Chrystusa i 
upadł na kolana, byś zrozumiał, 
że to wszystko wydarzyło się 
także dla i za Ciebie, byś 
przyjął miłość i przebaczenie. A 
potem już zmartwychwstanie i 
wieczność, znowu z miłości dla 
Ciebie i mnie… WYKONAŁO 
SIĘ, TAK, WYKONAŁO SIĘ!  

Dla Ciebie i dla mnie! 
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Sprawiedliwy jest Pan, nasz 
Bóg, we wszystkich swoich 
dziełach, których dokonał 

Dn 9,14 

 

Sąd sądem, ale sprawiedliwość 
musi być po naszej stronie. 
Sprawiedliwość to zagadnienie, 
o którym wiele mówimy. Zgo-
dzimy się chyba wszyscy, że 
sprawiedliwość jest dobra. 
Chcemy jej. Nieraz nawet do-
magamy się. Protestujemy, jeśli 
coś jest niesprawiedliwe. Czym 
jednak jest ta sprawiedliwość? 
Najczęściej chyba nasza ludzka 
definicja sprawiedliwości mie-
ści się w kategoriach: coś za 
coś. 

Za “to” należy się “tyle”. Za 
dobrze wykonaną pracę należy 
się wynagrodzenie, za dobry 
uczynek nagroda, za zły kara. 
Najlepiej, żeby wszystkie te za-
sady precyzyjnie opisać i potem 

stosować. To jest podstawa do 
domagania się tej sprawiedliwo-
ści. Bo przecież to mi się nale-
ży. Mam prawo! 

Co jednak ciekawe, na pojęcie 
sprawiedliwości oprócz jasnych, 
przejrzystych czynników i prze-
pisów ma wpływ jeszcze jedna 
rzecz:  kwestia porównywania 
się z innymi. W znanej przypo-
wieści Jezusa o robotnikach 
winnicy, ci, którzy poszli praco-
wać od rana umówili się na jed-
nego denara, zaakceptowali taką 
stawkę jako uczciwą i sprawie-
dliwą, potem jednak, kiedy zo-
baczyli, że inni pracownicy za 
krótszą pracę również dostali 
denara, zaczynają protestować. 
To niesprawiedliwe! 

Niesprawiedliwość tej sytuacji 
nie polega jednak na tym, że 
ktoś dostał za mało. Denar to 
była normalna uczciwa stawka 

Ks. Marcin Podżorski 
wikariusz PEA w Cieszynie (Hażlach)  

 

   Sprawiedliwy? 
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za dzień pracy. Niesprawiedli-
wość polega na tym, że niektó-
rzy dostali za dużo. W naszym 
życiu też być może czasami do-
stajemy niesprawiedliwie za 
dużo. Zawyżona ocena przez 
nauczyciela, pomyłka na naszą 
korzyść w jakiejś sytuacji. Czy 
wtedy również tak głośno prote-
stujemy, domagając się spra-
wiedliwości, jak wtedy, gdy 
dzieje się nam krzywda? Wąt-
pię. 

A co na to Pan Bóg? Bóg jest 
sprawiedliwy, mówi wielokrot-
nie Boże Słowo. Gdybyśmy 
jednak przyłożyli nasze ludzkie 
pojęcie sprawiedliwości, to wła-
ściwie trzeba by powiedzieć 
nieco inaczej. Z jednej strony 
Bóg jest sprawiedliwy bo okre-
śla bardzo jasno zasady i konse-
kwentnie ich przestrzega. Za-
płatą za grzech jest śmierć, ale 
darem łaski Bożej jest żywot 
wieczny. W tej prawdzie nic się 
nie zmienia na przestrzeni wie-
ków. Bóg jest bardzo konse-
kwentny w swoim działaniu. 

Z drugiej jednak strony, patrząc 
naszymi ludzkimi kategoriami, 
trzeba by uczciwie powiedzieć, 
że Pan Bóg wielokrotnie jest 
niesprawiedliwy wobec nas. 

Niesprawiedliwy, bo daje nam 
zbyt wiele, bo daje nam coś, na 
co nie zasługujemy. Kocha, 
choć na to nie zasługujemy. 
Przebacza, choć nie powinien     
i to nie raz czy drugi, ale znosi 
nasz bunt i zawsze jest gotowy 
by przyjąć, kiedy wracamy. 
Niesprawiedliwy, bo jest dobry 
i nas kocha. 

Widzimy to doskonale w posta-
wie Jezusa, który przyszedł na 
świat i dobrowolnie zgodził się 
znosić uniżenie, sprzeciwy 
i w końcu pokornie przyjął na 
siebie całe cierpienie i oddał 
swoje życie na krzyżu. To 
wszystko, co go spotkało, było 
niesprawiedliwe. W każdej 
chwili Jezus miał prawo i co 
więcej, miał moc do tego, by 
powiedzieć dość! By jednym 
słowem powalić wszystkich 
swoich przeciwników i wymie-
rzyć im karę, ale zrezygnował   
z tego.  Wyrzekł się samego 
siebie, jak pisze apostoł Paweł 
w liście do Efezjan. 

Pan Bóg jest sprawiedliwy, ale 
na szczęście dla nas, ludzi, bo 
jest także, a może należałoby 
powiedzieć przede wszystkim, 
miłosierny! 

Amen. 
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Światowy Dzień Modlitwy 
(zwany dawniej Światowym 
Dniem Modlitwy Kobiet) skupia 
wokół siebie chrześcijanki róż-
nych wyznań. Jest to ruch ekume-
niczny o ponad 120-letniej trady-
cji. 

Wspólną modlitwę kobiet w inten-
cji biednych, bezrobotnych, po-
krzywdzonych na skutek wojny 
domowej w Ameryce Północnej i 
napływu biednych emigrantów      
z Europy i Azji, zainicjowała       
w 1887 r. Mary Ellen James z Ko-
ścioła Prezbiteriańskiego. 

Następnie w roku 1890 dwie 
członkinie Kościoła Baptystów – 
Helen Barret Montgomery i Lucy 
Peabody – wezwały do obchodze-
nia Dnia Modlitwy w intencji mi-
sji zagranicznych. 

W 1919 r. oba te co roku odbywa-
jące się dni modlitwy kobiet zo-
stały połączone i w pierwszy pią-
tek okresu pasyjnego (Wielkiego 
Postu), odbyło się po raz pierwszy 
wspólne nabożeństwo. Po 1922 r. 
idea ta rozprzestrzeniła się na inne 
anglojęzyczne kraje. 

W 1927 r. był już obchodzony 
jako Światowy Dzień Modlitwy 
Kobiet. Od tego czasu liturgia 
ŚDMK opracowywana jest kolej-
no przez chrześcijanki różnych 
krajów. 

Od 1968 r. Światowy Dzień Mo-
dlitwy Kobiet obchodzony jest na 
całym świecie w ponad 170 kra-
jach w pierwszy piątek marca. 

W 1967 r. powołany został Komi-
tet Międzynarodowy Światowego 
Dnia Modlitwy Kobiet. Co 4–5 lat 
Komitet Międzynarodowy urządza 
konferencje, na której delegatki 
poszczególnych Komitetów Kra-
jowych wybierają tematy i autorki 
liturgii ŚDM na najbliższe 4 lata. 

Pomiędzy konferencjami za spra-
wy Światowego Dnia Modlitwy 
Kobiet odpowiedzialny jest Komi-
tet Wykonawczy, z siedzibą         
w Nowym Jorku, składający się     
z przedstawicielek różnych regio-
nów świata, reprezentujących trzy 
największe tradycje chrześcijań-
skie: protestancką, prawosławną    
i rzymskokatolicką. 

W dniach 24.05.–7.06.2007 r. od-
było się w King City, Ontario w 
Kanadzie XI Walne Zgromadzenie 
ŚDM pod hasłem „I tchnę w was 
moje ożywcze tchnienie i ożyje-
cie” (Ez 37,14). Na zgromadzeniu 
tym wybrano Komitet Międzyna-
rodowy na lata 2007-2011 oraz 
ustalono tematy i autorki liturgii 
na lata 2012-2015. Przewodniczą-
cą Międzynarodowego Komitetu 
ŚDM została wybrana Anette Poi-
tier z Kościoła Metodystycznego   
z Wysp Bahama. Wybrano nowe 

Światowy	Dzień	Modlitwy	
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koordynatorki na siedem regionów 
świata. Koordynatorkami Europy 
zostały Corinna Harbig ze Słowe-
nii i Jean Hackett z Anglii. 

W wyniku ostatnich badań nad 
historią ŚDM stwierdzono, że w 
Polsce pierwsze nabożeństwo 
ŚDMK odbyło się 4 marca 1927 r. 
w Kościele Baptystycznym w Ło-
dzi. W 1948 r. odbyło się nabożeń-
stwo ŚDMK w Kościele Ewange-
licko-Metodystycznym w Warsza-
wie, prowadzone przez Amerykan-
kę, panią Hjordis Wickstroem. Po 
13 latach przerwy idea Światowe-
go Dnia Modlitwy Kobiet trafiła 
ponownie do Polski przez Kościół 
Ewangelicko-Reformowany (Irena 
Kurzewska) i Kościół Ewangelic-
ko-Metodystyczny (Halina Kus). 
Przewodniczącą Polskiego Krajo-
wego Komitetu ŚDM w latach 
1993–2006 była Ewa Walter z Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskie-

go, zaś w latach 2006–2018 Joan-
na Kamińska z Kościoła Ewange-
licko-Metodystycznego. Obecnie 
Komitetowi przewodniczy Hanna 
Tranda z Kościoła Ewangelicko-

Reformowanego. 

W latach ubiegłych przewodniczy-
ła Komitetowi oraz tłumaczyła na 
język polski liturgię nabożeństwa 
ŚDMK Halina Kus z Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego. 

Od 9 marca 1962 r. regularnie co 
roku odbywają się w Polsce eku-
meniczne nabożeństwa Światowe-
go Dnia Modlitwy Kobiet i obej-
mują coraz szersze kręgi wyznaw-

ców różnych Kościołów w wielu 
miastach. Od 1992 roku w pracach 
przygotowawczych i nabożeń-
stwach ŚDM bierze czynny udział 
Polski Związek Kobiet Katolic-
kich, natomiast od roku 2000 Sto-
warzyszenie Pokoju i Pojednania 
„Effatha”, a od roku 2001 Kościół 
Greckokatolicki. 

Nabożeństwa Światowego Dnia 
Modlitwy 

• umacniają wiarę w Jedynego 
Pana i Zbawiciela, 

• zbliżają ludzi różnych ras, tra-
dycji wyznaniowych i kultur, 

• przełamują poczucie izolacji    
i osamotnienia, 

• pomagają zauważyć innych     
i nieść ich brzemiona, 

• ułatwiają przeistaczanie wiary 
i modlitwy w czyn, 

• poprzez wspólną intencję mo-
dlitwy tworzą z nas jedną ro-
dzinę. 

 

 

powyższy tekst 
pochodzi z  
broszury  
przygotowanej  
na Światowy  
Dzień Modlitwy,  
tłum. M. Platajs i  
B. Wiercińska, opr. K. Lindenberg 
i M. Platajs) 
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Po raz 14. (od 2007 r.), zachęca-
my wszystkich, którzy chcą, po-
trzebują i myślą o zmianach w 
swoim życiu do udziału w naszej 
akcji. „7 tygodni bez”, czyli 46 
dni czasu pasyjnego. To szcze-
gólny okres w roku, poprzedza-
jący Wielkanoc – Święta Zmar-
twychwstania Pańskiego. Propo-
nujemy, by w ciągu tych prawie 
7 tygodni zmienić przyzwyczaje-
nia i nawyki w relacjach z inny-
mi i Bogiem, zrezygnować z cze-
goś, by otworzyć się na nowe. 

W dobie szerzenia się mowy nie-
nawiści w przestrzeni publicznej, 
przy akompaniamencie wirtualne-
go hejtu, w czas powszechnego, 
całkiem „realnego” plotkowania, 
krytykowania, obmowy, podobnie 
jak w ubiegłym roku proponuje-
my „Siedem Tygodni bez Złych 
Słów”. 

Przyznajmy, że mamy swój udział 
w wypowiadaniu niepotrzebnych, 
zbyt krytycznych, nieraz krzyw-
dzących słów. Zrezygnujmy          
z nich. 

W to miejsce wprowadźmy słowa, 
które budują, leczą. Są takie. Sło-
wa pociechy, pochwały, wdzięcz-
ności. Proponujemy „Siedem Ty-
godni z Dobrym Słowem”. 

Inspiracją mogą być dla nas biblij-
ne myśli: 

„Łagodny język jest drzewem ży-
cia, lecz jego przewrotność powo-
duje zmartwienie serca” (Prz 
15,4). 

„Miłe słowa są jak plaster miodu, 
słodyczą dla duszy i lekarstwem 
dla ciała” (Prz 16,24). 

Podobnych myśli jest w Księdze 
Przypowieści… właśnie, ile? Dzie-
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siątki, setki? Spróbujmy je odszu-
kać i… nauczmy się choć kilku na 
pamięć, weźmy je sobie do serca. 

I jeszcze coś, co może nas dodatko-
wo zmotywować: Francis Schaeffer 
stwierdził, że aby dokonać sprawie-
dliwego osądu życia każdego z nas, 
wystarczyłoby zawiesić nam na 
szyi rejestrator dźwięku i na pod-
stawie słów, które wypowiadamy, 
oceniając innych, dokonać surowe-
go potępienia nas samych. Warto 
się nad tym zastanowić. 

Zachęcamy Cię, abyś przyłączyła/

przyłączył się do nas i odkryła/
odkrył swoje „7 bez”. 

Zaczynamy w środę, 26 lutego 
(Popielec), kończymy w Wielką 
Sobotę, 11 kwietnia. 

Życzymy Ci, by tegoroczny czas 
pasyjny był dobrym powodem do 
odkrywania Boga i poznawania 
siebie, a zatem powodem do 
zmian… 

A może chodzi o to, żeby żyć pro-
ściej i głębiej? 

W 1983 roku grupa zachodnich 
dziennikarzy i teologów, postano-
wiła, że przez 7 tygodni będzie 
pościć – od Dnia Pokuty (tzw. 
środa popielcowa) do Wielkiej 
Soboty przed Wielkanocą – i tak 
zrodził się pomysł akcji „7 tygo-
dni bez”. Od tamtej pory dołączy-
ło już do niej ponad 2 miliony 
ludzi. 
Dlaczego „7 tygodni bez“? 

Celem tej akcji jest świadome 
przeżywanie czasu pasyjnego. 
Czasu, w którym można zwolnić 
tempo, odsunąć się od spraw niei-
stotnych i zastanowić nad życiem, 
jego wartościami i sensem cierpie-
nia, które jest jego nieodłączną 

częścią, ale przede wszystkim nad 
znaczeniem ofiary Chrystusa na 
krzyżu poniesionej za każdego 
człowieka, niezależnie od tego 
kim jest. 
Nazwa czasu pasyjnego zapoży-
czona jest od słowa pasja 
(łac. passio ‘męka’, ‘cierpienie’). 
Czas pasyjny, poprzez skupienie, 
modlitwę i koncentrację na Słowie 
Bożym, ma umożliwić wierzącym 
zastanowienie się nad dotychcza-
sowymi postawami, wejrzenie w 
siebie, podjęcie konkretnego zo-
bowiązania, które wpłynie na ja-
kość ich życia. 
„7 tygodni bez“ skłania do: 
* przeanalizowania swoich przy-

1    2    3    4    5    6    7 

Czym jest akcja „7 TYGODNI BEZ” ? 
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zwyczajeń 

* zrezygnowania z ulubionych 
„grzeszków“, takich jak kofeina, 
nikotyna, słodycze 

* wyjaśnienia, co naprawdę decy-
duje o jakości życia 

* stworzenia miejsca na zmiany 

* rozwijania perspektyw 

* solidaryzowania się z innymi po-
przez rezygnację z czegoś 

 

Mniej to więcej. 
7 tygodni BEZ, to też 7 tygodni Z 

Tam, gdzie jest miejsce na rezy-
gnację, jest miejsce na coś nowe-
go. 
 

Jak zacząć swoje „7 tygodni bez/
z“? 

Jeśli chcesz wziąć udział w akcji 
wpisz na kartce swoje pasyj-
ne postanowienie, podpisując się 
imieniem i nazwiskiem lub nikiem 
i umieść je w widocznym dla siebie 
miejscu. 
Podczas tych siedmiu tygodni bę-
dziesz mógł skorzystać z przygoto-
wanych przez nas rozważań i pytań 
do wybranych tekstów biblijnych 
przeznaczonych na okres pasyjny. 
 

Co to znaczy pościć? 

Post to nie tylko dobrowolne po-
wstrzymanie się od jedzenia pew-
nych pokarmów (np. mięsa), przez 
określony czas. Ale to także rezy-
gnacja z przyzwyczajeń, jak rów-
nież otwarcie się na nowe doświad-
czenia, wkroczenie w nowy etap 
życia. 
Praktyka postu, rozumiana jako 

wstrzymywanie się na pewien czas 
od określonych potraw lub napoju 
jest raczej wtórna wobec biblijnego 
rozumienia tego pojęcia. W Księ-
dze Izajasza 58,6-7 Pan Bóg mówi: 
„Lecz to jest post, w którym mam 
upodobanie: że się rozwiązuje bez-
prawne więzy, że się zrywa powro-
zy jarzma, wypuszcza na wolność 
uciśnionych i łamie wszelkie jarz-
mo, że podzielisz twój chleb            
z głodnym i biednych bezdomnych 
przyjmiesz do domu, gdy zoba-
czysz nagiego, przyodziejesz go,     
a od swojego współbrata nie obró-
cisz się”.  
 

Siedem tygodni bez… 

Siedem tygodni z… 

 

Powiedz swoim znajomym w pra-
cy, w szkole, w kościele, parafii, 
grupie o tym, że masz zamiar… 

Możesz razem ze swoimi znajomy-
mi, którzy podjęli też jakieś posta-
nowienie, spotykać się raz w tygo-
dniu na krótki czas, wykorzystując 
go na wspólną modlitwę, rozmowę 
o tym, jak sobie radzicie i wzajem-
ne wsparcie. W wielu parafiach 
odbywają się w tym czasie nabo-
żeństwa pasyjne – to może być do-
bry moment na krótkie spotkanie   
w grupie, przed lub po. Osoby        
z grupy młodzieżowej mogą spo-
tkać się po swoich spotkaniach itd. 
 

 

 

Materiał pochodzi ze strony 
www.cme.pl 



 Informator parafialny, Nr 3-4, 2020 

 13 

Chwila zadumy... 

Bliżej, o bliżej 

wznieś mnie i tu... 

Do siebie Chryste przez radość i ból 

chowaj mnie zawsze na sercu Swym 

Synu człowieczy i nocą, i dniem  

 

Bliżej, o bliżej 

to mnie nie stać... 

Na nic co bym Ci mój Panie mógł dać 

ach, tylko serce skażone mam 

Weź je mój Królu i oczyść je sam  

 

Bliżej, o bliżej 

bo zwalczyć chce... 

Wszystko co jeszcze do świata mnie rwie 

co mi odrywa łaski Twej dar 

Ziemskie rozkosze i złudny ich czar  

 

Bliżej, o bliżej  

na wolność dnia... 

Aż wola własna ukorzy się ma 

aż będzie życie odblaskiem Twym 

Byś Ty się Jezu uwielbił już w nim  
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Kącik dla dzieci 
Pokoloruj obrazek 
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Szczypta humoru... 

Coraz więcej ortodoksyjnych Żydów przychodzi do synagogi bez 
kipy, tradycyjnego nakrycia głowy. Rozzłoszczony tym faktem ra-
bin umieszcza przy wejściu do synagogi następującej treści tablicę: 
"Wchodzenie do synagogi bez nakrycia głowy jest porównywalne   
z przekroczeniem szóstego przykazania, czyli zdradą małżeńską!" 
Następnego dnia pod tabliczką znalazł się dopisek: "Spróbowałem. 
Nie ma porównania!" 

*** 

Babcia z wnuczkiem jest na mszy w kościele. W pewnym momen-
cie ksiądz formułuje modlitwę wspomnieniową: - Za duszę Grze-

gorza, za duszę Jana… Przestraszony wnuczek mówi do babci: - 

Babciu, chodźmy stąd, bo nas też zadusi. 

*** 

- Czy mała Eliza, która była chrzczona w niedzielę, to twoja sio-

stra? - pyta na lekcji katecheta Monikę. - Tak. - odpowiada Monika 

- ale jesteśmy jedynie daleko ze sobą spokrewnione. Ja jestem 

pierwszym dzieckiem, ona jest siódmym. 

*** 

Turyści wspięli się na wulkan Etna i stoją na brzegu krateru. 

- Mój Boże! – mówi Amerykanin do swojej żony – To wygląda jak 

w piekle. 

Na to szwajcarski turysta szturcha w bok swojego przyjaciela i mó-
wi: - Ci Amerykanie to już byli wszędzie! 

*** 

Opracował ks. Wojciech Froehlich 



16 

Informator parafialny, Nr 3-4, 2020 

 

ELMNOPQRSPO LTUVWTXYPQO 

 

W środę 1 stycznia w kościele im. 
ks. M. Lutra mieliśmy okazję 
wspólnie kolędować. We wspól-
nym śpiewie prowadzili nas Justy-
na Hubczyk-Piechota i Łukasz Fo-
rest Piechota. 

KTPROZ[ LTUVW 

 

Coroczny koncert kolęd w naszym 
kościele im. Lutra odbył się           
5 stycznia. W koncercie zaprezen-
towały się cztery chóry: Cantate, 
Jubilate Deo, Lutnia i Magnificat.  
Dziesięć dni później nasz chór wy-

stąpił także na kon-
cercie kolęd organizo-
wanym w MDK Ba-
tory. 
 

KTUYR\Y WUY NY]-
^O_`[X 

 

Diecezjalna Kolacja 
dla Małżeństw odbyła 
się po raz drugi w 
restauracji Hotelu 
Focus w Chorzowie 
w piątek 10 stycznia. 
Ksiądz Robert i Irena  
Augustyn podzielili 
się refleksjami i do-
świadczeniami o oca-
lonych w małżeń-
stwie marzeniach.    
O oprawę muzyczną 
zadbali Justyna Hub-
czyk-Piechota i Łu-
kasz Forest Piechota. 

O tym co za nami…. 
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FOZQO X bcZLYRd 

 

Jest już niemalże tradycją, że mło-
dzież zimą wyjeżdża razem do 
Górek.  W tym roku dość 13-17 
stycznia. Urywek wyjazdu na zdję-
ciach obok...Działo się! :)  

 

 

BYUO LYZPYXY]TXO 

 

Dzieci bawiły się na swoim balu 
przebierańców w sobotę 1 lutego, 
a bal dla dorosłych odbył się w 
piątek 14 lutego.  
 

 

SeT[LYPQO eYZYfQYUPO 

 

16 lutego po nabożeństwie mieli-
śmy przyjemność gościć na spo-
tkaniu parafialnym Amiko i Mar-
lona. Oboje są małżeństwem, któ-

Fotografie z wydarzeń: rodzina Cichy 
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rych pasją jest nauka języków ob-
cych i służba Panu Bogu.  
 

PT^ObPYPQY 

 

Styczeń i luty obfitował w pogrzeby 
- odprawiono pięć. Troje spośród 

zmarłych to byli nasi parafianie: 
Edeltrauda Daniluk (5.01); Gerard 
Nagel (25.01) i Jan Dobrzeński 
(9.02). Rodzinom i najbliższym 
składamy kondolencje i życzymy 
wypełnienia Bożym pokojem. 
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W 2020 roku, by dobrze zakończyć czas 
pasyjny, spotykamy się w Goleszowie. .. 

 

Zapraszamy nie tylko młodych! 
11 kwietnia, godzina 20.00! 

Tegoroczne hasło – WOLNO 

„Bezsenna noc” to niecodzienne, otwarte spotkanie skierowane do 
młodych ludzi, które organizowane jest cyklicznie od 1998 roku,     
z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną. Prowadzi uczestni-
ków do refleksji nad istotą Świąt Wielkiej Nocy. To kolaż różnych 
form – wspólnego śpiewu, koncertu, filmu, rozmowy i osobistej re-
akcji na usłyszane treści. W czterogodzinnym programie uczestni-
czy corocznie około 600–800 młodych osób z południowej Polski. 
Spotkanie ma dwie części – spokojną i refleksyjną (przed północą) 
oraz radosną (po północy). Podział wiąże się z niezwykłymi wyda-
rzeniami, których pamięć chcemy pielęgnować i dzięki nim wzra-
stać duchowo – śmierć Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwsta-
nie. 
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Warsztaty dotyczące emocji, 
czyli świadomym wykorzystywaniu energii 

emocjonalnej i wolności od manipulacji 
oraz rodzinnych i podobnych  

schematów mentalnych 

 

Kiedy? - 24-26.04 

 

Gdzie?  
Pisek (na Zaolziu, Republika Czeska) Beskidzka Oaza - 
ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy należący do     
Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego    
Wyznania w Republice Czeskiej 
 

Za ile?  
Pobyt z pełnym wyżywieniem i koszt warsztatów –     
350 zł od osoby  
(możliwość zabrania psa za jednorazową opłatą 50 zł) 
 

Prowadzący  
– ks. prof. Marek Uglorz – biblista i terapeuta 

 

Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób. Zapisy z wpła-
tą do 10 kwietnia w kancelarii parafialnej. 
Rozpoczynamy w piątek 24.04 wspólną kolacją o godz. 
18.00, kończymy w niedzielę 26.04 wspólnym obiadem  
o godz. 14.00,  

 

a pomiędzy tym wszystkim sześć dwugodzinnych sesji 
 

więcej informacji i sława zachęty na stronie internetowej 
naszej parafii 



 Informator parafialny, Nr 3-4, 2020 

 25 

Czas i miejsce Zapraszamy na... 

1.03 (ND)  
po nabożeństwie 

sala parafialna 

Herbatka parafialna 

8.03 (ND)  
po nabożeństwie 

sala parafialna 

Parafialne, rodzinne rekolekcje pasyjne; 
prowadzenie: Agnieszka Godfrejów-

Tarnogórska 

11.03, 18.03, 25.03 (ŚRO) 
godz. 16.30 

sala parafialna 

Pasyjne spotkania z  gościem - ks. Tymo-
teusz Bujok w trzech spotkaniach popro-
wadzi nas  
w tematyce powołania 

28.03 (SO) 
Katowice 

Żory godz. 10.00 

 

Diecezjalne spotkanie pracowników służ-
by zdrowia 

 

Diecezjalne spotkanie nauczycieli szkó-
łek niedzielnych 

13.04 (PON) 8.30  
sala parafialna 

Parafialne śniadanie wielkanocne 

25.04 (SOB) 10.00 

Parafa ewangelicka 
Kluczbork 

Diecezjalne spotkanie tegorocznych kon-
firmantów 

24-26.04 (PT-ND) Pisek 
(na Zaolziu) Dom Wypo-
czynkowy Beskidzka Oa-
za 

koszt pobytu z wyżywie-
niem i zajęciami 350 zł/
osoba 

Warsztaty o emocjach, czyli świadomym 
wykorzystywaniu energii emocjonalnej    
i wolności od manipulacji oraz rodzin-
nych i podobnych schematów mental-
nych – prowadzący ks. prof. Marek 
Uglorz (biblista i terapeuta) 

W najbliższym czasie zapraszamy na …. 
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1.03.2020 – 1 niedziela Pasyjna 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

8.03.2020 – 2 niedziela Pasyjna 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

11.03.2020 (środa) – Pierwsze spotkanie pasyjne – prowadzący ks. 
Tymoteusz Bujok:  Kogo i jak powoływał Bóg? 

Sala parafialna godz. 16.30 

 

15.03.2020 – 3 niedziela Pasyjna 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

18.03.2020 (środa) – Drugie spotkanie pasyjne 

Prowadzący ks. Tymoteusz Bujok:   
Jak reagował powołany?  
Sala parafialna godz. 16.30 

 

22.03.2020 – 4 niedziela Pasyjna 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

25.03.2020 (środa) – Trzecie spotkanie pasyjne 

Prowadzący ks. Tymoteusz Bujok: W jaki sposób powołani reali-
zowali swoje zadanie? 

Sala parafialna godz. 16.30 

 

29.03.2020 – 5 niedziela Pasyjna 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

1.04.2020 (środa) – Pasyjne spotkanie parafialne  
Prowadzący ks. Sebastian Olencki 
Sala parafialna godz. 16.30  

Plan nabożeństw  
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5.04.2020 – 6 niedziela Pasyjna – Niedziela Palmowa 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

9.04.2020 – Wielki Czwartek 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 18.00 

 

10.04.2020 – Wielki Piątek 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 oraz 18.00 

 

12.04.2020 – Wielkanoc 

Kościół im. Elżbiety godz. 6.00 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

13.04.2020 – Poniedziałek Wielkanocny 

 

Parafialne Śniadanie Wielkanocne  
sala parafialna godz. 8.30 

 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

19.04.2020 – 1. niedziela po Wielkanocy 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 
26.04.2020 – 2. niedziela po Wielkanocy 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 
3.05.2020 – 3. niedziela po Wielkanocy 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
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www.chorzow.luteranie.pl 

dzień godz. spotkanie 

Poniedziałek  (wg ogło-

szeń) 
18.00 Godzina biblijna 

Czwartek 12:00 Spotkanie Koła Pań  

Środa 18:00 Próba chóru Cantate 

Środy 19.00 Spotkanie dla młodzieży 

Niedziela 10:00 
Nabożeństwo i szkółki 

niedzielne dla dzieci 

wg harmonogramu 
lekcje religii i nauka 

konfirmacyjna  

raz w miesiącu, wg ogłoszeń Herbatka parafialna 

STAŁE SPOTKANIA W PARAFII 

www.facebook.com/pea.chorzow 


