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Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii 

   Słowo od  
Duszpasterza 

 

Kochani, 

kiedy piszę te słowa, już kilkadzie-
siąt dni spędzamy w izolacji. Każdy 
z nas na swój sposób przeżywa ten 
czas, każdy ma swoje doświadcze-
nia i w inny sposób radzi sobie z 
ograniczeniami. Pomimo wielu 
możliwości wzajemnego komuniko-
wania się dzięki telefonom i innym 
komunikatorom większości z nas, 
albo wszystkim, brakuje kontaktu z 
drugą osobą. Bezcenna wydaje się 
w obecnej chwili twarz drugiego 
człowieka. Żeby móc się spotkać w 
parafialnym gronie, zasiąść przy 
wspólnym stole, cieszyć się swoją 
obecnością, musimy jeszcze po-
czekać.  

Rada ministrów poluzowała co 
prawda obostrzenia, które mieli-
śmy: możemy pójść do parku, lasu, 
korzystać swobodnie ze spacerów. 
Została również przywrócona moż-
liwość spotykania się w kościołach 
według zalecenia 1 osoba na 
15m2. Pojawia się pytanie, które 
również zadałem sobie: Czy to już 
czas, abyśmy wrócili do naszego 

kościoła i zaczęli odprawiać nabo-
żeństwa? Według mojego przeko-
nania to jeszcze nie czas. Jak do 
tej pory nie spada ilość zachoro-
wań, a zgonów zdaje się przyby-
wać. Wszyscy tęsknimy za spo-
łecznością, byciem razem, blisko-
ścią, ja też. Najważniejsze jest 
zdrowie każdego z nas. Pandemia 
minie, skończą się ograniczenia, 
wtedy bez przeszkód, obaw i ogra-
niczeń będziemy mogli podzięko-
wać Panu Bogu za możliwość 
wspólnego uwielbiania Go pieśnią i 
modlitwą, za to, że przeprowadził 
nas bezpiecznie przez czas zagro-
żenia. 

Póki co korzystajmy z dobrodziej-
stwa technologii, które pomagają 
nam utrzymać ze sobą kontakt i 
możliwość społeczności Słowa.  

 

1. Zachęcam do śledzenia naszej 
strony internetowej 
www.chorzow.luteranie.pl,  

parafialnego Facebooka oraz kana-
łu Youtube, który został uruchomio-
ny. Codziennie wieczorem, pomię-
dzy 18.00 i 19.00, ukazują się mo-
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je krótkie rozważania biblijne, a 
rano przeczytać można modlitwę 

na nowy dzień napisaną również 
przeze mnie. 

 

2. Na stronie internetowej naszego 
Kościoła www.luteranie.pl znaleźć 
można pełną listę parafii, które 
transmitują niedzielne nabożeń-
stwa, wykłady, modlitwy, szkółki 
niedzielne, rozważania biblijne 

 

3. Bardzo polecam Chrześcijań-

ską Telewizję Internetową 

(ChTI), która codziennie o godzi-
nie 7.00 emituje Codziennik Biblij-
ny (krótkie rozważania biblijne pro-
wadzone przez duchownych na-
szego Kościoła na podstawie tek-
stów Z Biblią na co dzień. W nie-
dzielę o godz. 11.00 ChTI transmi-
tuje  nabożeństwo z gliwickiej pa-
rafii ewangelickiej. Można również 
posłuchać wykładów „Jan o Janie” 
ks. Jana Kurko poświęconych 
Ewangelii Jana. 

WSZYSTKIE  TRANSMISJE  NA  

FACEBOOKU  SĄ  DOSTĘPNE  

BEZ  LOGOWANIA 

 

4. Nową inicjatywą jest niedzielne 
spotkanie za pomocą komunikato-
ra zoom.  

 

5. W każdą niedzielę o godz. 
13.00 Program 3 Telewizji Polskiej 

emituje luterańskie nabożeństwo z 
któregoś z naszych kościołów 

 

6. Proszę pamiętać, że jestem 
dostępny pod numerem telefonu 
500 70 46 62. Jeśli ktoś ma po-
trzebę rozmowy duszpasterskiej, 
porady, wsparcia lub po prostu 
chce porozmawiać, proszę dzwo-
nić. 

 

7. Jeśli czujecie potrzebę wsparcia 
finansowego parafii, można zrobić 
to przelewem na konto parafialne 
50 1020 2368 0000 2702 0164 
6959 z dopiskiem: Na cele kultu 
religijnego. Za wszystkie wpłaty 
serdecznie dziękuję w imieniu mo-
im i Rady Parafialnej.  

 

8. Zbiórka pieniędzy na Bratnią 
Pomoc im. Gustawa Adolfa możli-
wa jest poprzez: 

1. Przelew na konto bankowe  
Parafii z dopiskiem – ofiara na 
BPGA 

2. Złożenie ofiary poprzez system 
szybkich przelewów znajdujący 

się na stronie luteranie.pl rów-
nież z dopiskiem – ofiara na 
BPGA, link: https://bik.luteranie.pl/
pl/darowizny.html 

                                                                

                                                                ks. Bogusław Cichy 
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Mamy nadzieję, że  71. Tydzień Ewangelizacyjny  
w Dzięgielowie będzie  dla wszystkich ważnym wydarzeniem 
mimo, że po raz pierwszy w jego historii odbędzie się tylko online. Jed-
nak chcemy, by tak, jak do tej pory był to czas doświadczania Bożego 
pokoju, miłości i akceptacji, kształtowania swojej wrażliwości w relacjach 
z innymi, i rozwoju duchowego. 
 

Oto program Tygodnia Ewangelizacyjnego 2020: 

• Spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych 

• Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci 

• Spotkania ewangelizacyjne dla #młodych 12+ 

• Wykłady biblijne dla młodzieży i dorosłych 

• Seminaria (tematyka biblijna, kulturowa, społeczna, psychologiczna    
i rodzinna) 

• Wspólny śpiew 

• Czas na modlitwę 

• Pomoc duszpasterska i poradnicza na chacie 

• Internetowa księgarnia „Warto” 

W zeszłym roku (edycja stacjonarna) każdego dnia miasteczko ewangeli-
zacyjne odwiedzało około 2 000 osób, w większości ze Śląska. W organi-
zację Tygodnia zaangażowanych było około 300 wolontariuszy. Wśród 
osób prowadzących poszczególne części programu były osoby z różnych 
środowisk m.in.: duchowni, pedagodzy, biznesmeni, lekarze, nauczycie-
le, artyści. Zapraszamy serdecznie do udziału.  

Więcej informacji na ………………                              www.cme.org.pl/te 



6 

Informator parafialny, Nr 5-6, 2020 

 

Ks. Dr Grzegorz Olek 

Wikariusz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 

   ABBA ! 

W Nowym Testamencie trzy-

krotnie napotykamy na tajemni-
cze słowo: „Abba”. Znajdujemy 
je w Ewangelii Marka 14,36, 
w  liście do Rzymian 8,15           
i w liście do Galacjan 4,6.  Wiele 
osób może je mylnie kojarzyć    
z nazwą pewnego szwedzkiego 
zespołu muzycznego z lat 70-

tych XX-wieku, ale ta zbieżność 
jest zupełnie przypadkowa. 
Nazwa zespołu wzięła się od 
pierwszych liter imion jego 
członków. 

Słowo „Abba” jest zgrecyzowa-

ną formą aramejskiego określe-

nia ojca. Wielu biblistów zakła-

da, że Jezus mówił nie po 
hebrajsku - ten język miał być 
językiem świętym, ale po 
aramejsku, którego wpływ od 
powrotu z wygnania babiloń-

skiego na język codzienny Ży-

dów w Palestynie był ogromny. 
Do dnia dzisiejszego zresztą 

używamy liter aramejskich do 
zapisywania języka hebraj-
skiego - oba języki są ze sobą 
spokrewnione. Nie to jest jed-

nak w tym wszystkim najcie-

kawsze… 

W latach 50-tych XX-wieku 
Joachim Jeremias, ewangelicki 
biblista, który znaczną część 
dzieciństwa spędził w Jerozo--

limie i znał świetnie hebrajski     
i aramejski, stwierdził, że „Abba” 
to szczególne określenie jakim 
dzieci zwracały się do swojego 
ojca i należy je tłumaczyć przez 
pieszczotliwe „tatuś”. W Nowym 
Testamencie zresztą Ewangelia 
Marka wskazuje, że Jezus tak 
nazywał Boga, odsłaniając tym 
swoją niezwykłą relację             
z Bogiem Izraela, postrzeganym 
w tamtym czasie raczej jako 
odległy, Święty i transcendentny 
(poza zasięgiem, niematerial-
ny). Tym samym Jezus obja-
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wiałby Boga Izraela jako ojca, 
a nawet więcej - kochającego 
tatusia! To miało być określe-

nie, jakim dzieci mówiące po 
aramejsku, gaworząc, nazywały 
swojego tatę. Odkrycie Jere-

miasza zrobiło furorę i zostało 
bardzo szybko zaadaptowane 
w codziennych praktykach 
modlitwy, było propagowane na 
konferencjach i spotkaniach. 
Do dnia dzisiejszego zresztą 
jest sporo chrześcijan, którzy 
stosują to określenie. 

Trzydzieści lat po Jeremiasie, 
głos w dyskusji zabrał James 
Barr, szkocki biblista, i w dosyć 
przekonujący sposób wykazał, 
że „Abba” należy rozumieć jako 
pełne zaufania i powagi określe
-nie „ojciec, tata”, a nie „tatuś”. 
Sam Jeremias zresztą także 
zmodyfikował swoje stanowi-
sko, ale pozostało to niezauwa-

żone przez wielu chrześcijan, 
zachwyconych dziecięcym, pie-

szczotliwym określeniem „ta-

tuś”. 

„Abba” w Ewangelii Marka              
i w listach Apostoła Pawła 
wskazuje na niezwykłą więź     
z Bogiem Izraela. Najpierw       
w przypadku Jezusa - używa 
On tego określenia w trakcie 
modlitwy w Getsemane wg Mk, 

w szczególnym momencie 
służby. Jest to na tyle wyjąt-
kowe, że Ewangelista zachował 
oryginalne, aramejskie brzmie-

nie, dodając przekład na grecki: 
„Abba! Ojcze!” (Abba ho pater). 
Następnie w  swoich listach 
Apostoł Paweł także zawarł 
oryginalne brzmienie zawołania 
aramejskiego z wyjaśnieniem, 
tym razem jednak chodzi          
o przywilej, jaki mają wszyscy 
żyjący chrztem, wiarą i Ewan-

gelią o Jezusie Chrystusie - 
przywilej nazywania Boga 
Izraela Ojcem. Sam Duch 
Święty wg Pawła przekonuje 
wierzących o tym, że zostali 
usynowieni, adoptowani w Bo-

żej rodzinie dzięki uczestnictwu 
w śmierci i zmartwychwstaniu 
Jezusa przez wiarę i wierność 
Słowu Bożemu. 

Tym samym określenie „Abba” 
należy do wyjątkowego słow-

nika człowieka wierzącego, bo 
zostało przekazane przez 
samego Jezusa i wskazuje na 
nowość więzi, jaka pojawia się 
od momentu przyjścia Jezusa 
Chrystusa na ten świat. Mało 
tego, jest ono wspólnym okre-

śleniem dla chrześcijan pocho-

dzenia żydowskiego i nieżydow
-skiego, obrzezanych i nieobrze
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-zanych, bo w Chrystusie zysku
-jemy godność dzieci Boga, 
synów i córek! Nie można mieć 
więcej! Chociaż podziały nie 
znikają, to tracą swoje priory-

tetowe znaczenie, a różnoro-

dność przestaje być zagroże-

niem i staje się bogactwem. 

Wgląd w to, co to znaczy 
nazywać Boga Ojcem, dobrym 
Tatą, daje nam Modlitwa 
Pańska. Powinno nas nieco 
zdziwić, że składa się z samych 
próśb - nie ma w niej podzięko-

wań i innych elementów, 
których moglibyśmy oczekiwać. 
Dlaczego tak jest? 

Dobry Ojciec w Niebie              
z radością słucha próśb swoich 
dzieci, które w Nim widzą 

nadzieję na zaspokojenie za-

równo swoich najbardziej 
podstawowych potrzeb (chleb), 
jak i najgłębszych tęsknot 
(Królestwo = doświadczanie 
realnej mocy Boga). Ta dobrze 
znana modlitwa zawiera          
w sobie niesamowitą głębię, do 
której wielu wierzących, 
niestety, nigdy nie dociera. 
Sam Jezus modlił się przy jej 
użyciu w Getsemane, poddając 
się Woli Boga, i to właśnie       
w Mk 14,36, czyli tam, 
gdzie    w Ewangeliach znajdu-

jemy słowo „Abba”. 

Jezus odsłania Boga-Tatę, 
który zaprasza do życia w fascy
-nującej więzi z Nim, dzięki,     
w i przez Jezusa Chrystusa. 
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Odwaga zawsze była cenna, ale ostatnio jej wartość poszybowała 
w górę. Zadziałały prawa rynku. Im mniej jest pożądanego produk-
tu, tym staje się on droższy. Jeżeli jest czegoś naprawdę mało, to 
staje się bezcenne, a wartość przestaje być notowana na gieł-
dach. 
Bóg powołując różnych ludzi wskazywał między innymi na odwa-
gę. Tak było chociażby w przypadku Jozuego, który po Mojżeszu 
został przywódcą ludu izraelskiego. Jozue usłyszał:  
 

 „Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, 

Bóg twój będzie z tobą wszędzie dokądkolwiek pój-

dziesz.” (Joz 1, 9)  
 

Przedtem jednak Stwórca nakazywał mu nieodstępowanie od Za-
konu Pana. Aby oprzeć się naciskom możnych tego świata po-
trzebny jest bardzo mocny kręgosłup. Jak go uzyskać? Dla wielu 
jest to wychowanie, jakie otrzymali, inni wzmocnili go doświadcze-
niami życiowymi, a dla innych jest to wiara. 
Bycie blisko Boga, modlitwa – w której powierza się wszystko co 
się czuje, wszystkie swoje lęki – pozwala na uzyskanie wsparcia    
i pokonanie strachu. Nie mam na myśli powierzchownej religijno-
ści i powtarzania pustych frazesów, lecz rzeczywistą relację z ży-
jącym Zbawicielem. 
 

Odwaga nie oznacza braku wątpliwości. Odwaga nie jest 

też brawurą. To zawsze kwestia poszukiwania odpowiedniej 

drogi oraz ominięcia tej, o której wiemy, że jest zła. Odwaga 

cechuje ludzi mądrych, takich, którym można zaufać. 

 

ksiądz Jerzy Samiec, biskup   

Kościoła, na swoim blogu pisze…. 
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Wydaje mi się, że prawdziwej odwadze towarzyszy wolność, mi-
łość do ludzi i wiele innych ważnych cech, które tworzą całość. 
Każdy człowiek jest złożoną istotą składającą się z bardzo wielu 
elementów wzajemnie się uzupełniających. Zwykle, gdy spotyka-
my człowieka, który potrafi oprzeć się naciskom czy staje w obro-
nie słabszych, zauważamy nie tylko odwagę, ale też mądrość         
i zrozumienie istoty tego, z czym się mierzy. 
Z racji funkcji jaką pełnię, w ciągu ostatnich dziesięciu lat – w ra-
mach prac w Komisji Historycznej Kościoła (powołanej w 2007 r. 
do zbadania zasobów archiwalnych dotyczących inwigilacji Ko-
ścioła przez organa bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990) 
– musiałem zapoznawać się z metodami, jakie stosowała SB        
w PRL-u. Jednym z najważniejszych zadań bezpieki było pozyski-
wanie tajnych współpracowników, którzy pomagali władzy inwigi-
lować obywateli. 
Byli tajni współpracownicy, którzy angażowali się z powodów ideo-
logicznych, wierzyli, że panujący wówczas system polityczny był 
najlepszy i całym sercem robili wszystko, aby go umocnić, także 
poprzez dostarczanie informacji o osobach podejrzanych               
o “niewłaściwe poglądy”. 
Wśród donosicieli byli też tacy, którzy trzymali się większości. Za-
sada: „Nie wychylać się i sprzyjać władzy” była podstawą ich za-
chowań. W razie zmiany sytuacji politycznej nie mieli najmniej-
szych problemów, aby odwrócić się od tych, którym służyli i gło-
śno wychwalać nową władzę, nawet jeżeli ta nowa diametralnie 
różniła się od poprzedniej. Starsi z nas pamiętają „towarzysza 
szmaciaka”, który padał na kolana przed „świętymi obrazami”       
w kościołach. 
Wreszcie wśród tajnych i świadomych współpracowników byli ta-
cy, którym złamano kręgosłup. Metody, choć okrutne, były bardzo 
proste. Bazowały na ludzkich słabościach. Któż ich nie posiada?   
A dodam, że w Biblii czytamy, że „wszyscy zgrzeszyli” (Rz 3,23)     
i „nie ma ani jednego sprawiedliwego.” (Rz 3,10). 
Aby zniewolić człowieka, wszystkie informacje były przydatne. Wi-
działem notatkę, w której tajny współpracownik opisywał swoich 
znajomych. Jeden zdradzał żonę, inny nadużywał alkoholu, inny 
otrzymywał wsparcie w zachodniej walucie, jeszcze inny miał długi 
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karciane itd. Aby złamać człowieka wyciągano wszystkie brudy. 
Czasami uderzenie szło w kierunku najbliższych – ich praca była 
zagrożona albo kariera utalentowanych dzieci stawiana była na 
szali. Albo będziesz z nami współpracował i twoje dzieci skończą 
wymarzone kierunki studiów albo zostaną przyjęci tylko do zawo-
dówek. Oczywiście, nie używano jedynie bata. Była też marchew-
ka. Regularne lub incydentalne wypłaty dużych sum. Wsparcie     
w robieniu kariery swojej i bliskich. Możliwość studiowania na za-
chodzie Europy i w USA. 
Byli też tacy, którzy nie dawali się złamać, pozostawali wiernymi 
wyznawanym wartościom choćby oznaczało to przyjmowanie bo-
lesnych konsekwencji i ponoszenie wymiernych strat. 
Zapytacie, co to ma wspólnego z odwagą? 

 

Odwaga to nie brak strachu. Odwaga to pokonywanie lęku    

i gotowość na przyjęcie konsekwencji, które raczej na pew-

no nas spotkają, gdy wybierzemy to, co właściwe. 

 

Bo wybieranie właściwej drogi nierzadko łączy się z zakwestiono-
waniem działania innych. Stając po stronie wyśmiewanego, atako-
wanego ucznia możemy być także wyśmiani lub zaatakowani, 
sprzeciwiając się władzy, możemy być szykanowani, stracić pracę 
lub szansę na karierę. Przykłady można mnożyć. 
Choć komunizm przeszedł do przeszłości to stosowane metody 
przymuszania ludzi do takich lub innych działań pozostały. Dzieje 
się tak dlatego, że metody wywierania wpływu na człowieka po-
przez wykorzystanie jego słabości nie zostały wymyślone w cza-
sach reżimu komunistycznego, ale towarzyszą nam chyba od po-
czątków ludzkości. 
Dziś również można usłyszeć o podsłuchach, o szukaniu haków 
czy gromadzeniu informacji o ludzkich słabościach. Dziś także ist-
nieją możliwości albo robienia zawrotnych karier, pomimo braku 
wystarczających kompetencji czy doświadczenia, lub odwrotnie – 
niszczenia drogi zawodowej tym, którzy mają inne zdanie od decy-
dentów. 
Dziś odwaga jest cechą bardzo rzadko spotykaną i bardzo cenną. 
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Trudno jest odważnie pozostać przy swoich przekonaniach nie 
zważając na naciski, wskazania czy oczekiwania ze strony przeło-
żonych. Zwłaszcza wtedy, gdy słyszy się jakie konsekwencje mo-
gą zostać wyciągnięte wobec „niepokornych”. 
Swoją drogą władza, która sięga po takie środki przestaje pełnić 
służebną rolę wobec społeczeństwa, ale dąży do zniewolenia 
człowieka, podnosząc ciśnienie, które po osiągnięciu granicznych 
wartości kończy się wybuchem. 
Z dużym szacunkiem obserwuję osoby, które potrafią odważnie 
pozostać przy wyznawanych wartościach, nie ulegając naci-
skom. Łatwo mi pisać o odwadze. Zastanawiam się jednak, jak-
bym się sam zachowywał w ekstremalnych sytuacjach. Czy dla 
zachowania bezpieczeństwa lub dobrobytu swojego lub bliskich 
szedłbym na kompromisy? Czy umiałbym pozostać wiernym swo-
im przekonaniom i być gotowy na przyjęcie konsekwencji? Mam 
nadzieję, że gdy będę w podobnych sytuacjach znajdę wystarcza-
jąco siły, by nie ulegać naciskom. 
Wiem, że część czytelników może nie podzielać mojej wiary lub 
poglądów. Nie zmienia to mojego nastawienia do nich. Szanuję 
odmienność. 

Dla mnie jako ewangelika, wzorcem jest postawa Lutra, kie-

dy odważnie przeciwstawił się samemu cesarzowi podczas 

Sejmu w Wormacji i nie odwołał swoich poglądów, choć 

groziła mu za to ekskomunika i śmierć. 

Wierzący mogą znaleźć siłę w Bogu, co wcale nie oznacza, że nie 
poniosą konsekwencji swoich wyborów. Nie powinniśmy rezygno-
wać ze swoich przekonań. Wierność wartościom i bycie odważ-
nym mimo wszystko, to coś niezwykle cennego. Jeżeli proszę Bo-
ga o odwagę to zawsze proszę też o mądrość, bym dokonywał 
właściwych wyborów. Życie niesie ze sobą wiele sytuacji, w któ-
rych mamy wątpliwości jak postąpić, lub nie mamy odwagi, by po-
stąpić właściwie. 
Szkoda, że dziś odwaga jest tak rzadką cechą. Zastanawiając się 
nad odwagą to pomyślałem jeszcze o innej odwadze, odwadze 
potrzebnej do podejmowania codziennych zadań, często przez 
innych lekceważonych. Ale o tym innym razem. 

13.05.2020 
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Od	6	maja 2020 roku PEA w Gliwicach uruchomiła	Para�ialnę	Szko-

łę	Biblijną, której zajęcia odbywają się wyłącznie za pośrednictwem 

łączy internetowych.  

Obecnie zapisanych jest przeszło 50 osób.  W zajęciach mogą wziąć 

udział zainteresowane osoby z innych luterańskich para'ii, sympaty-

cy naszego Kościoła i in.  

Zaplanowanych jest osiem spotkań wykładowych - każdorazowo w 

środę o godz. 19:30 (ok. 40 minut wykładu i 20 minut czasu na dys-

kusję/rozmowę) oraz możliwość spotkań w mniejszych grupach, któ-

ra będzie przestrzenią na omówienie poruszanych tematów, frag-

mentów księgi biblijnej i życiowych pytań wiary.  

Twórcy Szkoły: „Chcemy towarzyszyć wam w odkrywaniu przesłania Biblii i szu-

kania odpowiedzi na pytanie o to, jak żyć wiarą dzisiaj, jak dzisiaj głosić Ewan-

gelię ” 

 Więcej informacji i zapisy: www.gliwice.luteranie.pl 
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Chwila zadumy... 

Chwyć mnie dziecko za rękę 

I pozwól mi, bym to Ja, delikatnie cię poprowadził 

Pozwól mi być bliżej ciebie… 

Bo ty właśnie tak 

Swoją bliskość przy moim boku będziesz rozumieć… 

Mimo tego, że ja, wciąż tak samo mocno 

Chcę ci towarzyszyć w każdym twoim kroku 

Mimo tego, że ja, jak zwykle, marzę 

Byś odrobinę więcej uwagi mi poświęcił 

Mimo, że ja, jak zwykle, czekam 

A moje ramiona są niezmiennie wyciągnięte ku tobie 

Moje ucho wciąż nastawione jest w stronę twojego głosu 

Bo chcę cię słyszeć i chcę, byś ty też chciał 

Wsłuchać się we mnie… 

Chcę, byś to ty chciał dać sobie pomóc 

W tym, co cię obciąża 

W tym, co łamie twoje serce 

W tym, z czym sobie nie radzisz… 

Ale też pragnę, byś w końcu dopuścił mnie 

Do tych dziedzin swojego życia 

Które ukrywasz zazdrośnie tylko dla siebie 
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Tylko sam już nie wiesz, dlaczego… 

Czy dlatego, że zastałbym zbyt grubą warstwę brudu 

Która, boisz się, że nadszarpnęłaby moje poczucie estetyki? 

Czy prostu, myślisz, że brudu zebrało się już… 

Zbyt wiele… by się do niego przyznać… 

By poprosić, bym po prostu pomógł ci w sprzątaniu… 

Grzechu, który zanieczyszcza twoje życie… 

A może jakąś cząstkę chcesz zachować tylko dla siebie 

Tylko… po co? 

By było ci trudniej? 

Czy po to, by nie okazać się zbyt słabym, zależnym… 

By mieć poczucie, że jesteś panem samego siebie… 

Tylko, co ono ci da? 

Przeanalizuj, przemyśl, przemódl… 

A potem, po prostu zechciej uchwycić moją dłoń 

Poczuj jej ciepło… 

Daj mi się dotknąć, byś wiedział 

Z? e przy mnie odnajdziesz pokój 

Z? e przy mnie uciszysz każdą burzę 

Z? e przy mnie niczego i nikogo nie musisz się bać… 

Sam przecież dobrze wiesz, że w twoich czasach 

Trzeba mieć dobre plecy… 

A znasz lepsze i szersze od moich?! 

- Twój Bóg.     

Ju
st

yn
a 

M
in

ki
n

a 
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Apel Bratniej Pomocy  

im. Gustawa Adolfa 

„Dobrze	czyńmy	wszystkim,	a	naj-

więcej	 domownikom	 wiary” Ga 

6,10 

 

Wiele autorytetów mówi nam 

dziś, że już nic nie będzie takie 

jak było do tej pory,  że po do-

świadczeniu, które przeżywamy, 

kiedy świat dosłownie musiał 

zwolnić w swoim szaleńczym 

biegu a nawet się zatrzymać, lu-

dzie będą już inni, lepsi . 

Może  Bóg daje nam ten czas na 

złapanie dystansu do  siebie i 

innych, do nowych przemyśleń i 

re'leksji. 

Osobiście życzę sobie, żeby było 

w tym stwierdzeniu wiele praw-

dy, żebyśmy wyszli z tego do-

świadczenia zwycięsko. 

Jednak pozostaną rzeczy nie-

zmienne, które nie podlegają 

upływowi czasu , są  niezależne 

od jakiejkolwiek sytuacji w tym 

świecie. To Słowo Boga, obietni-

ce Boże, oraz wartości, do któ-

rych się przyznajemy jako naśla-

dowcy Jezusa Chrystusa. 

Jedną z tych wartości jest soli-

darność z siostrami  i braćmi w 

Kościele. Solidarność wyrażająca 

się w trosce o drugiego człowie-

ka, modlitwie o niego oraz pomo-

cy. Solidarność tych, którzy od 

Boga otrzymali więcej z tymi, 

którzy są  aktualnie w potrzebie. 

Bratnia Pomoc im. Gustawa Ad-

olfa jest  ideą, która nie straci 

chyba również nigdy na swojej 

wartości. Niesie ona bowiem po-

moc 'inansową dla tych para'ii, 

które troszcząc się o swoje ko-

ścioły, kaplice i plebanie nie są w 

stanie wykonać najpilniejszych 

remontów  samodzielnie.  Od 

kilku lat inwestujemy również w 

młodzież i wspomagamy takie 

projekty jak: Warsztaty Muzycz-

ne, Olimpiady, Zjazdy Ogólnopol-

skie. 
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Wierzymy, że również w tym ro-

ku, jako domownicy wiary z Ma-

zur, Małopolski, Wielkopolski , 

Pomorza i SE ląska (Cieszyńskiego, 

Dolnego, Górnego) połączymy 

swoje siły i zbierzemy o'iary na 

wsparcie remontów budynków 

sakralnych oraz projektów mło-

dzieżowych. 

Skoro większość rzeczy ma być 

teraz inna, to i tegoroczna zbiór-

ka o'iar na Bratnią Pomoc im. Gu-

stawa Adolfa również będzie in-

na. Prosimy  Was o składanie 

o'iar dając Wam Drodzy dwie 

możliwości: 

1. Przelew na konto Waszej  Pa-

ra'ii z dopiskiem –o'iara na 

BPGA 

2. Złożenie o'iary  poprzez sys-

tem szybkich przelewów 

znajdujący się na stronie lute-

ranie.pl również z dopiskiem 

– o'iara na BPGA 

Każda suma, nawet najmniejsza, 

jaką zdołacie w tej chwili przelać 

będzie wykorzystana dla Kościo-

ła!  Prosimy o Waszą o'iarność 

płynącą z serca dla współwy-

znawców  w innych para'iach. 

Bóg zapłać! 

 

Za Zarząd 

Ks. Marcin Makula 
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Kącik dla dzieci 

Drogie dzieci… naszych parafialnych szkółek na razie nie ma i do końca roku 

szkolnego nie będzie :( Bardzo nam przykro z tego powodu. Niemniej jednak 

polecamy Wam kilka miejsc internetowych, gdzie można posłuchać i zobaczyć 

szkółkę niedzielną i nie tylko. 

♥ Szkółka niedzielna oraz lekcje religii inaczej na kanale you tube Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie  

♥ „Fućkowe opowieści” dla małych dzieci i nie tylko (Cieszka Cieślar-

Żółtko) hLps://www.facebook.com/groups/566141403995044/ 

♥ Szkółka niedzielna na kanale Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej 

♥ You Tube - Szkółka TGD online 

♥ TVP ABC— serial Księga ksiąg 

Rodzicom polecamy  

następujące serwisy zawierające materiały pomocne w rozmowach o Biblii i 

wierze oraz filmy wideo z warsztatów dot. świadomego rodzicielstwa itp. 

→ Strona Stowarzyszenia Miłość Edukacja Dojrzałość: www.med.org.pl 

→ Portal Edukacja Biblijna: hLps://eb.org.pl/ 

→ Portal Szukając Boga: www.szukajacboga.pl 
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DAWID, wielki biblijny bohater wiary, jest autorem większości psal-

mów znajdujących się w Księdze Psalmów. PSALMY to rodzaj pieśni 

skierowanej do Boga. Mówią o tym, jak dobry, wielki i wspaniały jest 

Bóg oraz że tylko On jest źródłem przebaczenia, ratunku i szczęścia 

w życiu. W Księdze znajdziemy psalmy dziękczynne, błagalne, pokut-

ne, pochwalne. Wiesz, co oznaczają te słowa?	

Dawid śpiewał Bogu o tym, co akurat przeżywał, wychwalał Go w 

dobrych i bardzo trudnych momentach swojego życia. W jakimkol-

wiek dzisiaj jesteś nastroju - zawsze możesz wołać do Boga, mówić 

Mu, jak się czujesz, prosić o pomoc i z wiarą dziękować Mu za to, że 

jest większy niż wszystkie Twoje problemy! SEpiewanie o tym, jaki 

jest Bóg, zmienia nasze serce. Oddawaj Mu chwałę w ten sposób!	

 

Rozszyfruj za-

pisaną wido-

mość  korzy-

stając z tabelki 

u dołu strony. 

 

  

Czy wiesz, z którego Psalmu 

pochodzą te słowa?	
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Szczypta humoru... 

 

„Panie Mecenasie, jeśli postara się Pan, żebym dostał tylko pół roku, 

zapłacę Panu 1000,00 zł extra!” Obrońca po procesie: „Nie było łatwo 

załatwić to pół roku, które Pan sobie życzył! Sąd chciał Pana uniewin-

nić!” 

***	

Pewien duchowny po raz pierwszy leci samolotem. Dla uspokojenia 

stewardessa proponuje mu drinka. Na	jakiej	wysokości	lecimy?	chce 

wiedzieć ksiądz. Prawie	1144	metrów	-	odpowiada stewardessa. W	

takim	razie	lepiej	nie	– odmawia duchowny. Szef	jest	w	pobliżu!	

***	

Spotyka się dwóch starszych księży. Jeden mówi Z	biegiem	lat,	coraz	

wyraźniej	 dostrzegam,	 że	 ludzie	 bardzo	 dobrze	 potra,ią	 rozróżniać	

pomiędzy	dobrem	i	złem.	Tak,	odpowiada drugi, ale	tylko	u	innych.	

	

***	

Trzymiesięczny Franek leży w łóżeczku i nie może zasnąć. Młoda ma-

ma zastanawia się: Chyba	powinnam	mu	coś	zaśpiewać?...	Nie	wiem	

kochanie	-	mówi młody ojciec - może	spróbujmy	jeszcze	raz	po	dobro-

ci? 

 

Opracował ks. Wojciech Froehlich 
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C>?@ ABCDAECC 
Pojawienie i rozprzestrzenianie 
się wirusa zmieniło funkcjono-
wanie każdego z nas. Także 
życie parafialne wygląda teraz 
nieco inaczej. Wydawać by się 
mogło, że życie parafialne się 
zatrzymało… a jednak Pan Bóg 
daje nam możliwości kontaktu    
i wymiany informacji.  
Niedzielne nabożeństwa online 
oraz słowo od Duszpasterza 
prezentowane dziennie na stro-
nie internetowej, parafialnym 

YouTube  i stronie facebook to 
tylko niektóre kanały kontaktu. 
Grupa Parafianie na facebooku 
liczy już 46 osób. Wymieniamy 
się  wartościowymi miejscami w 
sieci, informacjami o rozważa-
niach, koncertach itp.. lub po 
prostu przesyłamy pozdrowie-
nia.  
Grupa modlitewna nie ustaje w 
środowej wspólnej modlitwie za 
parafian  i nie tylko.  
Chór Cantate również dostaje 
materiały inspirujące do śpie-

wania i muzykowania.  
Poza tym wielu z nas ma kon-
takt telefoniczny….jednak mi-
mo to czekamy z niecierpliwo-
ścią na powrót do tradycyjnej 
formy spotkań…. 
 
PFGAHI?IC? 
 
W marcu i kwietniu  grono 
naszych parafian  opuściła 
jedna osoba. W wieku 86 lat, 
27 marca zmarła śp. Wanda 
Kulik. Jej bliskim życzymy 
Bożego ukojenia. 
 

O tym co za nami…. 
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www.chorzow.luteranie.pl 

www.facebook.com/pea.chorzow 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju i re-

gionie w najbliższych miesiącach nie planuje się spotkań 

parafialnych.  

 

Niemniej jednak, o ile sytuacja nie ulegnie pogorszeniu, 

od 24 maja wznowione zostają tradycyjne nabożeństwa 

niedzielne w kościele im. M. Lutra, godz. 10:00.  

Prosimy o śledzenie strony internetowej, strony na face-

book’u lub dołączenie do facebook’owej grupy parafial-

nej. Serdeczne podziękowania dla osób, które sprzątnęły 

kościół i przygotowały do wznowienia nabożeństw. 

 

Zapraszamy do oglądania codziennych rozważań biblij-

nych dostępnych na parafialnym kanale YOUTUBE. 

Nabożeństwa  
i spotkania parafialne 


