GAZETA KOSCIOŁA CHRYSTUSOWEGO W KOŁOBRZEGU

Rok XX(216)

„Mijają dni, czas szybko mknie wciąż w bezgraniczną dal.
I w wieczność płyną lata twe, jak z biegiem bystrych fal.”

T

o fragment starej chrześcijańskiej pieśni. Można ją odsłuchać wraz z innymi pięknymi,
dawnymi pieśniami na kanale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=RyiNXCC3sN4.
Pieśni wraz z wiążącym słowem to efekt spotkania w Warszawie w 1995 roku kilkunastu
muzyków i chórzystów z różnych Zborów ewangelicznych. Z sentymentem wracam do tych nagrań
(nie tylko dlatego, że wtedy miałem jeszcze czarną czuprynę), ale mogę dostrzec kilku miłych
przyjaciół, którzy są już u Pana i z pewnością dołączyli do niebiańskiego chóru.
Faktycznie szybko mijają dni, tygodnie i lata. I znów na nowo jeden rok przemija.
Dopiero co się rozpoczął, a już się kończy. Jedna z naszych pieśni powiada:
,,Z szybkością wiatru czas przemija, tak przeszło już tysiące lat i przejdzie nasze pokolenie
przykładem przeszłych życia lat” (ŚP. Nr. 860)
Tymczasem weszliśmy w piękny okres Adwentu, które od łacińskiego słowa adventus znaczy:
przyjście, przybycie, nadejście. Ap. Paweł napisał:
„Radujcie się… gdyż przyjście Pana jest bliskie.” (Flp. 4, 4-5)
Radość chrześcijanina nie jest związana z posiadaniem ziemskich dóbr, przywilejów i pozycji
społecznej, czy nawet dobrego zdrowia (choć daj go Panie Boże jak najwięcej), ale jest owocem
Ducha Świętego w sercu dziecka Bożego, które tęsknie oczekuje powtórnego przyjścia Jezusa
Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
Dlatego też modlimy się: „Przyjdź Królestwo Twoje” (Modlitwa Pańska). Oblubienica Pańska
wraz z Duchem Bożym woła: „Przyjdź !” (Obj. 22,17). Przyjście Pana bowiem oznacza wieczną,
niebiańską radość ludzi zbawionych należących do Niego i zapisanych w Księdze Żywota.
Przyjście Pana oznacza również koniec diabelskiego panowania, wszelkiego zła, trudu, znoju,
udręki i bólu. Ap. Paweł napisał:
„Dlatego też w tym doczesnym życiu wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze,
które jest z nieba” (2 Kor. 5,2)
W tym ziemskim życiu przeżywamy wiele trudności, wiele doświadczeń, wiele smutnych
i bolesnych chwil. Nie potrafimy też przewidzieć co przyniesie kolejny dzień i kolejne miesiące.
Któż z nas spodziewał się jeszcze w grudniu w poprzednim Adwencie, że rok 2020 przyniesie
tyle niepokojących zmian w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym jak też rodzinnym
i kościelnym. Zastraszone i zniewolone restrykcjami społeczeństwo oczekuje … szczepionki,
która ma uwolnić ludzkość od widma śmierci szalejącej epidemii. My zaś oczekujemy PANA!
On jest naszą nadzieją i radością nawet w tych trudnych i niebezpiecznych czasach.
Będąc na ziemi Pan Jezus przepowiedział:
„I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów,
gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy,
które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać,
wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” [Łk 21, 25-28]
Więc wyprostujmy się i podnieśmy nasze głowy w radości oczekując powtórnego przyjścia naszego
Pana Jezusa Chrystusa.
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Zdzisław Józefowicz

P

tylko o żłóbku, ubogiej stajence, o biednych pastuszkach.
A przecież narodził się Król Królów i Pan Panów,
Zbawiciel Jezus Chrystus.
Był to niezwykły dzień i jest nadal niezwykłym.
Ludzie oburzali się, gdy Jezus zaczął swoje publiczne
nauczanie. On pokazywał jacy naprawdę jesteśmy.
Głęboko zepsuci i zniszczeni przez grzech.

amiątka Narodzenia Jezusa Chrystusa, to dziwne
święta. Inne nie mają takiego klimatu. Wiele razy
odnosiłem wrażenie jakby dotyczyły tylko
Polaków, ale to tylko chwila nastroju. Zadaję sobie jednak
pytanie czemu są tak inne od wszystkich świąt jakie
znamy?
Jest chyba tylko jedna odpowiedź, bo dotyczą
najważniejszej sprawy w dziejach tego świata:
„Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla
wszystkich ludzi...” powiada ap. Paweł do Tytusa.

Jedni pokutowali inni odgrażali się sięgając po kamienie,
krzyczeli; „twarda to mowa”, bo ich sumienie było
budzone do życia. Miotali się, wygrażali i odchodzili,
a prawda o Jezusie ciągle pozostaje ta sama.

Nie podarunki, odświętne dekoracje i suto zastawione
stoły winny wywoływać ten niepowtarzalny nastrój,
ale zwiastowanie: „dziś narodził się wam Zbawiciel”,
skierowane do wszystkich spracowanych, obciążonych,
nie mających odpocznienia, do tych zadowolonych
i niezadowolonych z życia, do cywilizowanego świata
Europy i człowieka w buszu.
Jesteśmy poruszeni atmosferą świąt i nastroju jaki udziela
się nam wszystkim. Ludzie jakby piękniejsi, życzliwsi
i dookoła jakby cieplej. Chciałoby się, aby tak już było
każdego dnia.
Niestety czar błogości i pokoju pryska po kilkudziesięciu
godzinach. Pamiątka narodzenia, jest tylko czasem
zawieszenia broni na okres świąteczny, później wszystko
wraca do tragicznej normy. Następnego dnia weźmiemy
gazetę do ręki i dowiemy się ile dokonano kradzieży,
włamań, rozbojów, zabójstw a wszystko zrobili ludzie,
którzy dzielili się opłatkiem. Tak niewiele zmienia się
w świadomości ludzi, tak niewiele znaczy to święto
w praktyce. O Chrystusie powiedziane jest, że ...
„przyszedł do swoich a swoi go nie przyjęli.”
Świat i ludzie mają swoje interesy i swoją filozofię życia.
Niestety świat chrześcijański też.

On jest moim i Twoim Zbawicielem.
Jednym z najmocniejszych znaków czasów, w których
żyjemy jest wiara w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.
Powoli, ale konsekwentnie wypełniają się proroctwa,
bez pośpiechu, nawet wtedy, gdy ludzie w to wątpią.
Narodzenie Jezusa w Betlejem było znakiem w dziejach
ludzkości, ale teraz oczekujemy „Dnia Pana”,
w którym powróci zabrać tych, dla których narodzenie
to nie tylko rzewne wspomnienie, ale nowe życie.
Można by dziś zapytać wielu świętujących, gdzie jest
Jezus? Wszystko zostało przygotowane, choinka,
prezenty, jedzenie - a gdzie Jezus?
Z tym pytaniem można by udać się spokojnie nawet do
kościoła. Tyle wspomnień, tradycji, historii - a Jezus?
Nawet by nam Go pokazano – „o tam w żłóbku jest”.
Mile jest wspominać dzieciątko Jezus.
Sięgnąć do tradycji, odbyć spacer po dobrym
świątecznym obiedzie do kościoła by zobaczyć dekorację
świąteczną. Jezus jednak nie pozostał dzieciątkiem,
ale wybrał drogę człowieka by przynieść zbawienie.
Mędrcy ze Wchodu podjęli decyzję - będziemy szukać.
O nie! Dla wielu jest to zbyt uciążliwe, a właściwie,
po co Go szukać. Wszystko wspaniale funkcjonuje.
Mamy kościoły, nabożeństwa, wszystko jest naoliwione.
Pytam się gdzie w tym wszystkim jest Jezus?
Nie mogę żyć tylko od święta do święta.
Dziś zadaję sobie pytanie jaki jest On we mnie i w Tobie.
Małą bezradną dzieciną, czy Królem Królów i Panem
Panów, przed którym stając powiesz jak Jan Chrzciciel:
„On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym”
/Jan.3.30/

„Oto ten przeznaczony jest, aby był znakiem,
któremu się sprzeciwiać będą.”
Narodzenie Chrystusa było ogłoszeniem nadejścia
Królestwa Bożego. Ono miało wpływ na styl życia
i myślenie milionów ludzi. Czas pamiątki narodzenia jest
przypomnieniem, że dla świata zaczęła się chrześcijańska
rewolucja.W dziedzinie moralności, sprawiedliwości
społecznej i ekonomicznej, ale zwłaszcza duchowej.
Usłyszeć co Bóg ma nam do powiedzenia. Usłyszeć
poprzez świąteczny nastrój prawdę o narodzeniu Jezusa.
Brzmi to banalnie, a jednak tak wielu ludzi zna prawdę

dziwne święta.....
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W. Stiles

Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego:
Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje
i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma.
(Mat. 2,17-18)

M

szczegółu życia Jezusa.
Sposób, w jaki Bóg układa okoliczności naszego życia,
często wydaje się być bez ładu i składu. Latami modlimy
się o podźwignięcie z choroby, nawrócenie przyjaciela,
uzdrowienie relacji w rodzinie. Zmagamy się
z problemami w pracy i z konfliktami w swojej parafii
czy zborze. Pojawiają się promyki poprawy, by po chwili
przysłoniły je nowe warstwy kłopotów. Mozolnie
zabiegamy o stabilne i w miarę wygodne życie, ale
niespodziewane wydarzenia co rusz tę naszą kruchą
stabilność burzą. Jaki to ma wszystko sens?

aria i Józef udali się w podróż z rodzinnego
miasteczka Nazaret do odległego Betlejem.
Niemal dokładnie 2000 lat wcześniej Jakub,
wnuk Abrahama, i jego żona Rachela przemierzali
podobną drogę - w stronę południowych krańców krainy
Kanaan.
Obie te pary odbywały swoją długą podróż, spodziewając
się dziecka. Józef i Maria zdążyli dotrzeć do celu
wędrówki na kilka godzin przed porodem. Syn Jakuba
i Racheli, Beniamin, urodził się w trakcie podróży.
Niestety, Rachela zmarła tuż po porodzie. Pochowano
ją u wrót osady, w pobliżu której się zatrzymali, a którą
późniejsi mieszkańcy tych terenów nazwali Betlejem.
Przedwczesna śmierć Racheli stała się zapowiedzią
żałoby, jaka miała ogarnąć Betlejem i pobliskie tereny
w czasach proroka Jeremiasza: Rachel opłakuje swoich
synów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma.

Zwykle dopiero patrząc wstecz, z perspektywy wielu lat,
potrafimy dostrzec Bożą rękę w tych różnych zwrotach
naszego życia. Ze zdumieniem odkrywamy, jak Bóg przeprowadzając nas przez wzloty i upadki - realizował
konsekwentnie swój długofalowy plan.
Wszystko to czemuś służyło.
Były to lekcje w Bożej szkole, w której nie można było
przeskoczyć kilku klas naraz. Celem tej edukacji była
nasza dojrzałość. Wyposażeni w mądrość życiową i
pokorę, możemy teraz o wiele lepiej pomagać innym w
ich problemach.

Prorocze znaczenie jej śmierci znalazło jednak swoje
ostateczne wypełnienie w wydarzeniach towarzyszącym
przyjściu na świat Jezusa Chrystusa.
Zaniepokojony wieściami o narodzinach nowego króla,
Herod Wielki nakazał eksterminację wszystkich
niemowląt płci męskiej na terytorium Betlejem.
Ewangelista Mateusz połączył ten smutny incydent
ze starotestamentowym proroctwem Jeremiasza

Biblia nie zdradza nam, czy Józef zmagał się wewnętrznie
z tymi z pozoru pozbawionymi logiki poleceniami Boga.
Nie zauważamy, by kiedykolwiek buntował się przeciw
Bożemu prowadzeniu. Z ufnością zabierał swoją rodzinę
w kierunku, który wyznaczał Duch Święty. I w tym może
być dla nas wzorem. W ostatecznym rozrachunku nie
chodzi bowiem o to, czy dokładnie rozumiemy Boże
polecenia, ale czy jesteśmy im posłuszni.

Każdy ruch rodziny Chrystusa - podróże, przeprowadzki,
ucieczki - inspirowany był bezpośrednim poleceniem
Boga dla Józefa. Pierwszorzędnym celem tego
przemieszczania się było oczywiście zapewnienie
bezpieczeństwa małemu Jezusowi. W tym samym czasie
jednak, niemal niepostrzeżenie, każda z przeprowadzek
(Nazaret-Betlejem-Egipt-Nazaret) wpisywała się w
niewiarygodnie precyzyjne przepowiednie Starego
Testamentu na temat narodzin i życia Mesjasza - na co
raz po raz zwraca nam uwagę autor pierwszej Ewangelii.
Wątpliwe, by ktokolwiek był świadomy faktu
"wypełniania się Pism" w momencie, gdy te wydarzenia
miały miejsce. Patrząc jednak wstecz, pierwsi
chrześcijanie dostrzegli genialną Bożą reżyserię każdego

Bóg układa nasze życie w zadziwiający sposób.
Jego prowadzenie w każdym przypadku okazuje
się być tym najlepszym z możliwych.
Nasz wzrok sięga tylko po horyzont, a ...

Bóg od początku zna koniec każdej historii .
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To wszystko stało się w tak szczególnym momencie… jak
w żadnym innym… . Bóg stał się człowiekiem. Boskość przybyła.
Niebo otworzyło się i umiejscowiło, to co miało najdroższego,
w ludzkim łonie. Wszechmocny
w jednym momencie stał się krwią i ciałem.
Ten, który był większy niż cały wszechświat, został
mikroskopijnym embrionem. On, który podtrzymuje świat swoim
Słowem wybrał, by być zależnym od pokarmu młodej matki.
Bóg się przybliżył…

N

adchodzi czas Świąt Bożego Narodzenia. Zawsze są jednak
ludzie, którzy nie dostrzegają ich prawdziwego znaczenia. Tak
było od początku i historia narodzin opisana w ewangeliach daje
przykłady takich osób. Właściciel gospody. Był tak zajęty swoimi gośćmi
i zaspokajaniem ich potrzeb, że nie znalazł miejsca w swojej gospodzie
dla rodziny Pańskiej. Religijni przywódcy w otoczeniu króla Heroda.
Kiedy przybyli trzej mędrcy ze Wschodu, dopytując się o narodziny
królewskiego Mesjasza, religijni przywódcy powiedzieli Herodowi
o Bożym słowie. Sami jednak byli tak skupieni na władzy, że nie przejęli
się tym słowem i nie zauważyli przyjścia na świat Chrystusa.
Herod próbował wyeliminować możliwość narodzin nowego króla,
czego się bardzo obawiał. Użył w tym celu swojej politycznej władzy.
Nie udało mu się jednak powstrzymać przyjścia na świat Syna Bożego.
W przedświątecznym czasie pamiętajmy o prawdziwym znaczeniu Świąt.
Uważajmy, by nie stać się kimś, kto nie zauważy Bożego pojawienia się
na świecie. A tym samym pominie najważniejszą PRAWDĘ, jaką można
doświadczyć w życiu - Osobiste spotkanie ze Zbawicielem.
Kiedy wierzysz w Chrystusa, świętowanie Jego narodzin w naturalny
sposób staje się aktem wdzięczności i radości.
Bo oto Bóg osobiście pojawił się na ziemi, by uratować nas
od wiecznej śmierci.

U

czucia mogą, tak jak te chmury, przysłonić nam wieczne sprawy, w
które tak naprawdę wierzymy. Być może nie widzimy lśniących
obietnic, ale one nadal lśnią. Siła skały, która należy do Pana, ani
przez moment nie staje się słabsza tylko ze względu na nasze ludzkie
słabości. Aby nasze duchowe oczy otworzyły się, potrzebujemy czasu,
poświęcenia i rozmyślań. Powoli, pewnie i spokojnie zmierzamy z tego
niepewnego świata w kierunku odwiecznej prawdy o Bożej nieograniczonej
dobroci i miłości. O tym, że Bóg kieruje wszystkimi okolicznościami, które
teraz nas martwią. On jest stale z nami i kształtuje nas tak, byśmy byli
Jego naczyniami.
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Wincenty Bryćko

Włodek Tasak

J

Bożych oczekiwaniach. Mamy być inni, wyraźnie
odróżniający się w swym postępowaniu i myśleniu od
dawnego życia.
2. To On sam jest tych norm i wzorców najlepszym
odwzorowaniem i jednocześnie nauczycielem.
Jezus był wyraźnie inny niż świat, w którym żył.

edną z licznych wad widocznych w naszym narodzie,
a co za tym idzie w naszym... Kościele – jest brak
szacunku dla siebie nawzajem. Dla wyższych od
siebie – w myśl powiedzenia: „Szlachcic na zagrodzie
równy wojewodzie”, a co dopiero dla równych sobie czy
mniej znaczących. To, że w społeczeństwie sytuacja
wygląda tak, jak wszyscy wiemy, nie musi dziwić. Także
to, że społeczeństwu nie da się po prostu powiedzieć:
„Ludzie, szanujmy się”: bo niby dlaczego mieliby
rezygnować ze swoich naturalnie-narodowych upodobań.

PRZYKŁAD CHRYSTUSA
Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą
waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony,
a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony
(Mt 23:11-12).
To teoria, ale zaraz następuje przykład zastosowania tych
słów: Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje,
i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam
uczyniłem? Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem,
i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy Ja, Pan
i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie
nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład,
byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem (J 13:12-15).

Nie powinniśmy jednak przechodzić do porządku
dziennego nad podobnym zjawiskiem w Kościele.
Zjawiskiem polegającym na lekceważeniu starszych –
i w sensie autorytetu w Kościele czy zborze, i w sensie
wieku, a także młodszych – też w obu tych znaczeniach.
A to tym bardziej nie powinniśmy tej sprawy
zaniedbywać, że jedną z tych cech, które powodują,
iż Kościół dobrze funkcjonuje jako jeden organizm, jest
szacunek. Szacunek, jakim darzą się ludzie w zborze, jaki
okazują sobie nawzajem, jaki okazują innym. Szacunek
to inaczej cześć, poważanie, poszanowanie, uznanie.

Miarą twojej wielkości nie jest to, jak wysoko siebie
cenisz ani nawet to, jak wysoko jesteś oceniany, np. ze
względu na pozycję, jaką zajmujesz. Ludzi, którzy tak
myśleli, spotkała druzgocąca krytyka Jezusa: A wszystkie
uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli.
Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne
i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze
miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach
(Mt 23:5-6).
Taka postawa nie ma nic wspólnego z autorytetem czy
szacunkiem, którym jest się obdarzanym. To jest efekt
silnej potrzeby posiadania czegoś, na co się nie zasługuje.

Po angielsku szacunek to „respect”. I w naszym języku
słowo „respekt” jest synonimem szacunku – ale tylko
w odniesieniu do silnego, tego, który ma niepodważalne
atuty, pewną przewagę nad nami. Tymczasem biblijny
szacunek należy się nie za siłę, ale także i za słabość,
a może nawet za nią przede wszystkim. Żydzi mawiali:
„Królestwo Boże to świat odwrócony”.
Apostoł Paweł zauważył rzecz istotną:
To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie
postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu
swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia
Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez
zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali
się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości
z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa,
jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali,
gdyż prawda jest w Jezusie (Ef 4:17-21).

Tymczasem rzeczywistą miarą twojej wielkości jest to,
jak bardzo potrafisz działać w oderwaniu od swojej oceny
czy pozycji. Miarą twojej wielkości jest to, jak wysoko
cenisz innych i czy okazujesz im szacunek bez względu
na ich pozycje.
Niewolnik służył, bo musiał. Człowiek obłudny służy,
by być dobrze widzianym i ocenianym. Natomiast uczeń
Chrystusa służy drugim, bo ceni ich; w jego oczach mają
dostateczną wartość, by chcieć im usłużyć, warci są tego,
aby coś dla nich zrobić.

DWIE WAŻNE PRAWDY
1. To Jezus czyni nas innymi, mogącymi sprostać
wymaganiom, normom i wzorcom życia zbudowanym na
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W innym miejscu Paweł mówi, w jaki sposób okazywać
sobie szacunek: Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej
myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni
jednomyślnością, i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez
wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni
drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie
tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze (Flp 2:2-4).

Chrystus jest najlepszym przykładem postawy kogoś, kto
nie zabiega o uznanie dla siebie, ale pamięta o innych, ma
wzgląd na innych. W przeciwnym wypadku nie byłoby
Go nigdy na ziemi.
Można zabiegać o szacunek dla siebie, ale zamiast
koncentrować się na sobie, można też spoglądać ponad
własny interes. Biorąc wzór z Chrystusa, zgodnie
z sugestią Pawła: I nie czyńcie nic z kłótliwości ani
przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze
uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.
Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz
i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie
usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który
chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie
przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się
samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny
ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci,
i to do śmierci krzyżowej
(Flp 2:3-8).

W praktyce możemy to uczynić na przykład uznając
czyjeś racje. Nie zawsze ja muszę mieć słuszność
we wszystkim, znać się na wszystkim najlepiej, mieć
ostatnie słowo. Sporej liczby naprawdę dobrych inicjatyw
nigdy nie zrealizowano – także w Kościele – tylko z tego
powodu, że ktoś za wszelką cenę chciał postawić na
swoim. Nie mówiąc już o sytuacji, kiedy ktoś sprzeciwia
się dobremu pomysłowi tylko dlatego, że nie jest to jego
pomysł.
Miarą wielkości jest umiejętność ustąpienia
(po odpowiedzeniu sobie, czy robię to dla siebie, czy
dla dobra sprawy).
Niektórym nie tylko przez gardło nie przejdzie, ale nawet
na myśl nie przyjdzie, żeby uznać kogoś za lepszego od
siebie. Sprawiedliwość sprawiedliwością, a racja musi być
po naszej stronie – jak słyszeliśmy w
komedii o losach Pawlaków i Karguli.

Dlaczego Jezus to wszystko zrobił?
Zwykle koncentrujemy się na miłości Bożej jako motywie
Jego działania. Ale na tę
niezaprzeczalną miłość składał się też
fakt, że On wysoko oceniał naszą
wartość. Nas – nie tego, co
osiągnęliśmy w życiu, co mamy i kim
jesteśmy. Szatan często mówi danemu
człowiekowi, że jest po prostu zerem,
nikim. Ale Jezus zawsze patrzył na nas
przez pryzmat tego, kim możemy się
stać przy Bożej pomocy (o ile
zmieniłoby się nasze postrzeganie
innych ludzi, gdybyśmy spróbowali
patrzyć na nich w ten sposób?).
I zdecydował się ofiarować nam swoje
poświecenie, pokorę, uniżenie – On
służył nam w ten sposób. I w rezultacie, jak czytamy:
...Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które
jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się
wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby
wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem,
ku chwale Boga Ojca (Flp 2:9-11).
Jak wynika z powyższych słów, Jezus sam doświadczył
realizacji własnych słów z cytowanego fragmentu
zapisanego w Mt 23:11-12. I chociaż również do tego
samego ustępu Ewangelii nawiązują kolejni papieże,
używający tytułu „Sługa sług Bożych”, to zastosowali ten
tytuł bardzo przewrotnie. Na zasadzie: to ja jestem
najpokorniejszym chrześcijaninem na świecie.

A tak na marginesie: Jestem przekonany,
że znakomicie uszczupliliśmy Boże
błogosławieństwo dla swoich Kościołów
i tego kraju przez pielęgnowania ducha
rywalizacji między wyznaniami, przez
wywyższanie się i patrzenie z pogardą
na błędy współbraci w Chrystusie –
prawdziwe, jak i wyimaginowane.
Przez brak okazywania szacunku tym,
którzy „do nas nie należą”.

Przykład Piotra
Apostoł Piotr napisał w swoim liście: Podobnie, młodzi,
bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się
w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się
sprzeciwia, a pokornym łaskę daje (1 P. 5:5).
Tu Biblia mówi m.in. o szacunku dla przeszłości. Nie jest
dobrze myśleć, że mądrzy ludzie biorą początek ode mnie,
podobnie jak wszystkie dobre pomysły to zdobycz
mojego pokolenia. Ale i odwrotnie – nie można odrzucać
wszystkiego, co nowe tylko dlatego, że nie jest stare.
Znowu pojawia się tu zasada „jedni drugim” – tym razem
chodzi o okazywanie pokory względem siebie.
Mało którą z naszych cech Bóg równie mocno kocha,
jak szczerą pokorę.

Przykład Pawła
Mając to na uwadze Paweł napisał: Miłością braterską
jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie
w okazywaniu szacunku (Rz 12:10).
Jeden drugiemu – ale nie na zasadzie: „coś za coś”.
Wyprzedzajcie się – nie czekając na powód do
wdzięczności. Właśnie na tym polega też służenie Bogu
z powodu okazanej łaski, a nie dla zapłaty za uczynki.
Zamiast dobrze myśleć jedynie o sobie, lepiej dobrze
myśleć też o drugiej osobie.
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Uznanie swojej winy, przyznanie się do błędu jest też
oznaką pokory. To trudna próba szacunku dla drugiej
osoby – przyznać jej rację uznając swoją winę.
To wcale nie musi oznaczać utraty prestiżu, autorytetu –
często jest wręcz odwrotnie. To „popularna choroba”
rodziców, nauczycieli, przełożonych, ale spotykana
i u drugiej strony.
Mam nieodparte wrażenie, że w pewnym momencie
Kościół zatracił jedno ze swoich zasadniczych zadań:

Wychowywanie dzieci Bożych na obraz Chrystusa
polegające między innymi na wzajemnym uczeniu się
właściwych relacji: młodzi-starsi, mężczyźni-kobiety,
rodzice-dzieci. Relacji nacechowanych wzajemnym
szacunkiem, poszanowaniem i uznaniem.
Czy w pogoni za kształtowaniem liderów, dojrzałych
duchowych supermanów, nie gubimy czasem zwyczajnego
człowieczeństwa, wychowywania po prostu prawych,
szlachetnych ludzi, z ukształtowanym charakterem?

grając w tej samej drużynie
Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich
drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc (Ga 5:26).
Werset ten ilustruje sytuację braku szacunku
i poszanowania dla drugiej osoby.
W jej miejsce skwapliwie wchodzą: zazdrość, zawiść,
pogarda, lekceważenie, obojętność, pycha, poniżanie.
To jest nierozerwalne: szacunek dla bliźniego to cześć
oddawana Bogu, jego Stwórcy.
Pomyślmy: ileż to razy z wyższością myśleliśmy czy
- co gorsza – mówiliśmy o chrześcijanach z innych
społeczności ewangelicznych, albo o tych ze Wschodu,
a nawet z Zachodu. To wszystko się liczy, to wszystko
wydaje owoce i ma swoje skutki.
Ile dzieci wierzących rodziców nie chciało mieć nic
wspólnego z Kościołem, bo przez lata nasłuchały się
w domu, z rozmów rodziców, jacy to są ci wierzący.

L

udzie będący w potrzebie, szukają oparcia w
innych, rzucają się w wir zajęć, bądź sięgają po
środki odurzające. Wszystko po to, by znaleźć ulgę
w chwilach stresu, czy przygnębienia. Stan uzależnienia
zazwyczaj zaczyna się niewinnie, jako coś
nieszkodliwego. Jednak potem indywidualnie
i niewidzialnie drąży życie, aż dochodzi do tego, że staje
się środkiem motywującym do wszelkich działań, a nawet
życia. Może dotyczyć alkoholu, narkotyków, leków,
nikotyny, a nawet kofeiny zawartej w kawie. Powiązanie
takie może również dotyczyć gier hazardowych,
przepracowania się, objadania, masturbacji, komputerów
itp. Jeśli ktoś musi uciekać w świat owych rzeczy, aby
w chwilach stresu poczuć się normalnie, to człowiek taki
jest uzależniony i stracił nad sobą kontrolę.

kilka praktycznych obserwacji:
- Zamiast mówić źle o innych - jeśli trzeba – starajmy się
napominać (czyli zachęcać , a nie bezdusznie ganić),
zamiast krytykować – chciejmy podzielić się
wątpliwościami z zainteresowanym.
- W sytuacjach, które nam się nie podobają, nie stójmy
z boku - wtedy przychodzą najgorsze pomysły.
- Nawet przez ubiór można okazać szacunek lub jego brak
; także przez zachowanie, sposób mówienia i sposób
traktowania.
- Szacunek to nie jest cecha bierna - można go okazywać
w czynny sposób (wyprzedzajcie się!), budując opinię
innych (byleby szczerze).
Każdy chrześcijanin powinien współdziałać w tym,
aby inni wierzący mogli wypaść jak najlepiej, bo gramy
przecież dla dobra drużyny, a nie dla własnej sławy,
że użyję sportowego języka. Każdy powinien się cieszyć,
kiedy inni mają jakieś osiągnięcia, sukcesy, są doceniani,
a także pomagać im, żeby tak się działo.
Każdy z nas powinien uczyć się poszanowania dla innych
nie tyle ze względu na ich pozycję, ile ze względu na ich
Stwórcę.
Jednym słowem: „szanujmy się” - taka atmosfera na
pewno nie pozostanie bez wpływu na rozwój Ciała
Chrystusowego - zboru i Kościoła. A i nam na pewno
będzie przyjemniej, kiedy będziemy jej doświadczać.

Przestał być zdrowy i wolny. Istotą problemu jest uczucie
zagubienia, wynikającą z oddzielenia człowieka od Boga
i duchowej próżni, którą usiłuje się wypełnić wszelkiego
rodzaju nieczystymi i poniżającym przeżyciami.
Uzależnienie to niewola, a Bóg nie chce byśmy byli
niewolnikami. Dlatego z tego stanu można wyjść tylko
poprzez osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem.
Wówczas próżnia zostaje wypełniona Duchem Świętym,
a w miejsce poczucia winy, strachu i odrzucenia, wchodzi
przebaczenie i miłość Chrystusa.
Człowiek zaczyna dostrzegać własną wartość już nie
w oparciu o to, czego dokonał, lub nie, ale o to, kim się
stał dzięki Chrystusowi.
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życie

W

ielokrotnie i wieloma sposobami próbowałem
pozbyć się nałogu palenia papierosów. Jednak
za każdym razem - prędzej czy później zniechęcony walką, z powrotem wracałem do niego.
Być może przyczyną tego stanu była moja słaba wola,
a może brak właściwej motywacji – nie wiem!
Liczył się fakt, że ani ja, ani nikt inny, nie mógł mi
pomóc.
Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że był to czas,
w którym dopiero co poznałem ludzi zachęcających mnie
do czytania Bożego Słowa.
Poznawałem więc prawdy zawarte w Biblii, a przy tym
paliłem papierosy! Czyniąc tak czułem pewien
dyskomfort. Towarzyszyła mi myśl, że tych dwóch rzeczy
nie należy ze sobą łączyć - czytanie Bożego Słowa i trucie
się papierosowym dymem. Coraz bardziej miałem
świadomość tego, że Bogu nie podoba się takie
postępowanie.
Biblia natomiast uzmysłowiła mi, że jest to grzech, który
muszę porzucić, jeżeli chcę naprawdę naśladować Pana
Jezusa i czynić nie swoją, ale Jego wolę. (2 Kor. 6:16-18).

Następnego ranka, jak zwykle wstając do pracy, jakby
odruchowo chwyciłem za papierosa.
Wtedy przypomniałem sobie, jak się modliłem i jak inni
w modlitwie za mną się wstawiali. Powiedziałem sobie:
„Jeżeli Pan Jezus żyje i słyszy modlitwy, to ja jestem
wolny!” Wyjąłem z różnych zakamarków wszystkie
papierosy i wrzuciłem je do pieca.
Stało się coś dziwnego. Minął cały dzień w pracy,
a ja - jak nigdy przedtem - nawet przez chwilę nie
pomyślałem o papierosie! Uzmysłowiłem sobie to dopiero
pod koniec dnia. Mój organizm nie domagał się nikotyny,
a ja czułem, że jestem zupełnie wolny.
Byłem kompletnie zdumiony i zaskoczony pamiętając
o wszystkich moich wcześniejszych wysiłkach.
Od tamtej chwili minęło ponad trzydzieści lat, a ja ani
razu nie miałem pragnienia, by sięgnąć po papierosa.
Co więcej - do dzisiaj mam wrażenie, jakbym w życiu
nigdy nie palił!
Wszystko to zawdzięczam swojemu Zbawicielowi.
Dziś wolny świadczę, że Jezus Chrystus ma moc,
by uwolnić człowieka z mocy każdego nałogu.
Żaden ludzki problem nie jest dla Niego zbyt wielki,
ani zbyt mały, by nie pomógł.
On jest naszym jedynym Zbawicielem !

Pewnego wieczoru, na jednym ze spotkań modlitewnych,
w domu u zaprzyjaźnionej rodziny wyznałem, że mam
problem z papierosami i chciałbym być wolny od tego
nałogu. Wyznałem też, że sam nie mam siły, by go
porzucić. Całą grupą wołaliśmy do Pana za moją sprawą.

Zbyszek Babicz

U

rodziłem się w rodzinie ewangelickiej.
Jako młody człowiek zacząłem pracować na
różnych budowach, gdzie często starsi częstowali
mnie alkoholem. Kiedy zacząłem pracować w kopalni,
a moje finanse znacznie wzrosły to pojawiało się wiele
okazji do zabaw. Alkohol był zawsze na pierwszym
miejscu. Gdy się ożeniłem pomyślałem, że muszę
skończyć z pijaństwem. Jednak rzeczywistość była inna.
Okazji do wypicia było coraz więcej.
Kiedy miało urodzić się dziecko, zrobiłem przerwę modliłem się o żonę i zdrowe dziecko.
Bóg mnie wysłuchał.
Kiedy obydwoje wrócili ze szpitala zdrowi, zapomniałem
Bogu podziękować za błogosławieństwo.
Za to nie zapomniałem znowu wypić i częstować przy
tym kolegów.
Dochodziło do sytuacji, w których już nie pamiętałem,
jak się znalazłem w domu. Pojawiła się druga córka,
a moja sytuacja stawała się coraz gorsza.

Szukałem ratunku u lekarza, ale bez skutku.
Czułem, że odszedłem od Boga i Kościoła.
Były momenty, że przychodziłem na nabożeństwa,
ale tylko dla usprawiedliwienia przed ludźmi.
Grzech pijaństwa zrodził niestety inne.
Stałem się notorycznym kłamcą i złośnikiem.
Kiedy nie miałem nic do picia stawałem się nerwowy
i porywczy. Spożywałem nawet takie środki, w których
był alkohol, by tylko zaspokoić swój „głód”.
Życie przestało mieć dla mnie sens i jakąkolwiek wartość.
Myślałem o samobójstwie .

Uświadomiłem sobie, że życie bez alkoholu było
niemożliwe. Nieraz na progu domu zastawałem zapłakaną
żonę, dzieci i matkę, które prosiły mnie bym nie pił.
Obiecywałem poprawę, ale ciągle wracałem do nałogu.

Rozpłakałem się. Prosiłem żonę, aby mi pomogła, bo
chcę żyć. Ona i dzieci zapewniły mnie, że będą zawsze
wieczorem prosić Boga za mnie. Ja jednak nie wierzyłem
w Boża pomoc. Czy jeszcze może być ratunek dla tak

Pewnego dnia wieczorem przechodząc obok łóżeczka
śpiącej trzeciej córeczki, spojrzałem na nią. Wtedy ona
obudziła się i uśmiechnęła się do mnie jak nigdy - całą
twarzyczką. Przez ten uśmiech Bóg przemówił do mnie
i powstrzymał od popełnienia tego strasznego czynu.
Wieczorem słyszałem, jak te małe usteczka modliły się;
„Jezusie, pomóż nam, żeby nasz tatuś nie pił”.
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Boże Słowo mogłem zobaczyć, jak wielki ciężar swoich
grzechów muszę dźwigać.
W tej chwili zobaczyłem ratunek dla siebie.
Jest Ktoś, kto może mnie wyrwać z nałogu.

wielkiego grzesznika? Żona coraz częściej brała udział
w godzinach Biblijnych i modliła się za mnie.
Pewnego dnia zostałem zaproszony na BIBLIJNE DNI
UPAMIĘTANIA dla osób dotkniętych lub zagrożonych
nałogiem alkoholizmu.
Wykręcałem się i szukałem różnych wymówek.
Nie było łatwo zdecydować się na taki pobyt.
Wyjeżdżając do „Betanii” przypuszczałem, że będę tam
tylko chwilę i liczyłem na to, że znajdę w pobliżu
jakiś sklep.
Na miejscu w „Betanii” znalazłem się w gronie tak samo
nieszczęśliwych ludzi jak ja.
Usłyszałem ich wyznania i świadectwa, a potem przez

Zdecydowałem się pójść i prosić Pana o przebaczenie
i uwolnienie. Zostałem wysłuchany i całkowicie od
nałogu uwolniony.
Chce teraz świadczyć wszystkim, że Jezus Chrystus jest
jedynym wiernym i niezawodnym lekarzem.
Bóg dał mi dużo więcej niż prosiłem.
Wspaniałą rodzinę, pewność przebaczenia grzechów
i życie wieczne.

- Wierz, że Bóg może ci pomóc przezwyciężyć nałóg, ale bądź świadomy (- a),
że musisz z Nim w tej sprawie współpracować.
- Jedną z pierwszych rzeczy, którą trzeba uczynić by doświadczyć uwolnienia jest przyznanie się,
że straciliśmy nad sobą kontrolę i nałóg panuje nad nami. Ukrywanie jest tylko pogarszaniem swojego
stanu. Wyznaj swój grzech i oddaj Bogu kierownictwo nad wszystkimi sferami swojego życia.
Szukaj wsparcia i modlitwy w bliskich ci osobach.
- Regularnie czytaj Boże Słowo i spędzaj czas na modlitwie i uwielbianiu Boga przedstawiając Mu swoje
potrzeby. W chwilach pokusy staw im czoła i uciekaj od jej źródła.
- Porzucając nałóg, a poddając się Panu, stajesz się sługą sprawiedliwości, a nie sługą grzechu.
- Twoje życie ma być solą ziemi i światłem dla innych tak, aby inni patrząc na twoje czyny
nie gorszyli się.

Drodzy Bracia, drogie Siostry
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Pastor Piotr Karel

B.Z

W

dniu 5 listopada przyszła na świat druga
córeczka braterstwa Agaty i Dawida
Maksińczyk. Gratulacje dla Rodziców
i Dziadków. Nina ważyła 3750 g i mierzyła 56 cm.
Jej siostrzyczka, Nela, pewnie cieszy się, że nie będzie
sama na świecie. A może jeszcze kiedyś pojawi sie
Wincenty – żartował pastor, którego żona ma na imię
Nella, a rodzice jej to Nina i Wincenty.
Rodzinie Maksińczyk życzymy sił i Bożej pomocy
do wychowania córeczek oraz radości oglądania ich
dorastania, ku chwale Bożej.

Nabożeństwa w czasie pandemii

C

Będzie nam miło, jeśli od czasu do czasu zborownicy
zadzwonią do pastora, lub napiszą wiadomość mailową,
jak się czują i czy mają się dobrze.
Prosimy o zgłaszanie potrzeb modlitewnych, jak również
prosimy o zasygnalizowanie potrzeby wysyłania większej
ilości egzemplarzy naszej zborowej gazety.

zas kryzysu wywołany epidemią Covidu-19, to
czas rządowych ograniczeń między innymi co do
gromadzenia się i nabożeństw w kościołach.
Ograniczona liczba uczestników nabożeństw sprawia,
że nie wszyscy chętni mogą z nich korzystać.
Bolejemy nad tą sytuacją.
Rada Starszych Zboru w trosce o wszystkich
zborowników zachęca, byśmy w jednym czasie (niedziela
g. 10,00) łączyli się w modlitwie, Wieczerzy Pańskiej,
w śpiewie i słuchaniu Słowa Bożego podczas transmisji
nabożeństwa w naszych domach.
Dla tych z nas, którzy nie mają możliwości uczestniczenia
w nabożeństwach transmitowanych na stronie:
kch.pl oraz na YouTube, drzwi kościoła pozostają otwarte.
Mamy nadzieję, że wszyscy chętni do uczestniczenia
„na żywo” w kościele również znajdą miejsce.
Zapraszamy.

„ Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas
umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć,
ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani
teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość,
ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas
odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym.” [Rz 8, 37-39]

Bracia ze Stowarzyszenia Służby Szalom napisali:
„W zeszłym roku, dzięki Waszej hojności, udało nam się zebrać kwotę, która wystarczyła na zakup
500 paczek chanukowych. Paczki te były wielkim błogosławieństwem i pomocą dla żydowskich rodzin na
Ukrainie w tym ciężkim dla tego kraju czasie wojny
i trudności gospodarczych.
3 grudnia Żydzi na całym świecie zaczną obchodzić Święto Świateł - Chanukę.
Jest to czas radości i świętowania Bożego zwycięstwa w dziejach narodu wybranego,
a także Jego opieki i zaopatrzenia.
Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w tym czasie przed świętami, podczas których wielu
z nas będzie obdarowywać się prezentami, pragnęlibyśmy ponownie przekazać odrobinę
serca jak największej liczbie naszych drogich pochodzenia żydowskiego, którzy żyją w
ciężkich warunkach na Ukrainie. Świąteczna paczka żywnościowa
będzie znakiem Bożej opieki i zaopatrzenia w tym trudnym okresie zimowym.
W związku z tym prosimy Was wszystkich, którzy macie możliwość przeznaczenia
jakiejkolwiek kwoty na taką paczkę chanukową, o przesłanie tych środków
na przekazie załączonym poniżej.
Niech Bóg wynagrodzi każde ochotne serce i sprawi, aby zbliżające się Święta Chanuki
były radosne dla tak wielu potrzebujących.”
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu ul. Kilińskiego 4/104 32-600 Oświęcim
Nr. Konta: 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468
Z dopiskiem: Darowizna - Paczka Chanukowa
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grudzień

.

06 - Niedziela - Fundusz Misyjny
12 - Sobota
- Kolegium pastorów KCH
g. 9,00 (na on-line)
25 - Piątek
- g. 11,00 świąteczne nabożeństwo
31 - Czwartek - 18,00 nabożeństwo Sylwestrowe
3.01.2021 - Niedziela - Nabożeństwo noworoczne
Nabożeństwo Niedzielne godz. 10.00
Czwartkowe studium Słowa Bożego godz. 18.00
Studiujemy księgę Objawienia Jana.
Zapraszamy

ROCZNICE CHRZTU

40

Rocznicę Chrztu Wiary, w dniu 7.12. obchodzi
Andrzej Podkowicz

30 - lecie Chrztu w dniu 16.12. obchodzą:
Danuta Arkanów i Justyna Jakubik

25 - lecie Chrztu Wiary świętują w dniu 31.12.
Grażyna Witkowska i Danuta Borzyszkowska

15 - lecie Chrztu Wiary -

(11.12) obchodzą:
Lidia Świątkowska i Irena Olczak

„Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się.”
(Flp. 4,4)

- o nabożeństwa i uroczystości w grudniu
- o jak najszybszy czas wyjścia z izolacji
- o przezwyciężanie strachu wywołanego epidemią
- o Bożą ochronę i wyzdrowienie zmagających się
z chorobą
- o przywództwo zborowe i nowego pastora
- o transmisje nabożeństw na on-line
- o pokrzepienie i wzmocnienie polskich pastorów
prowadzących Zbory
- o nasze dzieci i młodzież
- o nowe osoby zdecydowane iść za Chrystusem
- o święta i zakończenie roku
- o pomoc w chorobie i dla naszych seniorów:
J. Świercz, J i E Witkowskich, I. Rosińskiej, L. Puc,
T. Szyszki, Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej,
fot.M.J. Karel
J. Lewandowskiej, Z. Soboń, M. Sznajder,
R. Kakowskiego, Cz. Zawołek, H. Paprockiej.
R. Słodownik, L. Prociak, R. Zagrodnik
- o pomoc w problemach zdrowotnych
dla J. Matulewicza, J. Lewandowskiego, B. Froncala,
A. Piechoty, A. Podkowicza, K. Sosulskiego,
H. Karaśkiewicza
- o braci i sióstr w Tczewie
- o zbawienie Anity z Niemiec
- o służbę z przekazem nabożeństw na on-line
- o zbawienie, zdrowie i błogosławieństwo dla całej
rodziny Sękowskich

urodziny obchodzą

ROCZNICE ŚLUBU

30 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzą
w dniu 29.12. Maria i Jan Lewandowscy

20 lat małżeństwa wspominają w dniu 9.12.
Aneta i Sławomir Kulczyńscy

02
03
04
11
11

Gabriela Paruszkiewicz
Aneta Kulczyńska
Dorota Oyedemi
Genowefa Gutkowska
Jarosław Ostropolski

15 lat w dniu 25.12. świętują swoją rocznicę ślubu
Beata i Janusz Jabłońscy

13 Elżbieta Bassara
16 Sylwia Downarowicz Pokorzyńska
16 Teresa Kaliś
27 Danuta Pałczak
30 Barbara Glapińska

najlepsze życzenia urodzinowe
składamy również

Szczęśliwym Parom życzymy dalszego błogosławionego
kroczenia za naszym Panem i Zbawicielem. Niechaj:
„Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum,
strzec będzie serc waszych i myśli waszych w
Chrystusie Jezusie.”

Ewie Dwulat (06), Krzysztofowi Wasylów (06),
Irenie Karel (10), Jerzemu Bajeńskiemu (13),
Annie Olczak (14), Lidii Mazurek (26),
Lubie Tkaczuk (27), Katarzynie Lewandowskiej (27),
Trudzi Klamut (28), Gideonowi Babalola (28).

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Dla brata Waldemara Kirdzika i Rodziny
po odejściu do wieczności
rodzonej siostry Doroty Kirdzik.
„Lata nasze szybko mijają, a my odlatujemy.” (Ps. 90)

Dla siostry Henryki Zawadzkiej po odejściu
do wieczności jej Męża.
Niech Bóg daje ukojenie i darzy Swym pokojem.

BLISCY SOBIE

