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Słowo proboszcza 
 

Po dosyć zimnym maju przyszedł równie zimny, na dodatek 

deszczowy czerwiec. Można powiedzieć, że prawie wszystko sprzysię-

gło się przeciwko nam. Nie dość, że od marca mamy koronawirusa Co-

vid-19, to na dodatek jeszcze taka pogoda. Zamiast radości, energii, 

pogody ducha mamy zniechęcenie, rozleniwienie, brak entuzjazmu, 

pesymizm, niepokój. 

Nawet myśli o urlopie nie są w stanie zmienić tego stanu. Bo i tu 

pojawiają się niepewności i pytania: gdzie jechać – za granicę, czy 

gdzieś w Polskę? Gdy skłaniamy się do wyjazdu do cieplejszych kra-

jów, pojawia się pytanie: czy będzie wolno wyjechać, jak dojechać? 

Jeżeli wybieramy wczasy w Polsce to zastanawiamy się jaka będzie 

pogoda, jakie ceny, jakie tłumy będą w miejscowościach wypoczynko-

wych w górach, na Mazurach i nad morzem?   

Piszę o tym, ponieważ sam przeżywam podobne rozterki. Mam 

zaplanowany urlop i zgodę na urlop od Biskupa Kościoła od 12 do 31 

lipca. Chciałbym, podobnie jak w ubiegłych latach, pojechać z żoną na 

dwa tygodnie do Chorwacji. Czy to będzie możliwe? Nie wiem.  

Życzę wszystkim planującym urlopy, jak najmniej rozterek 

i niepewności. Życzę również dobrego, błogosławionego wypoczynku. 

Cieszę się z tego, że na diecezjalne wczasy w Sorkwitach 

w sierpniu z naszej Parafii mam 10 uczestników.  

Zachęcam do wypoczynku, jeżeli to możliwe do wyjazdu. Nie 

wiemy, co nas jeszcze spotka w tym roku. Minister Zdrowia już ostrze-

ga przed drugą falą pandemii koronawirusa w okresie jesiennym.   

Ktoś powie: Proboszcz chyba nie ma większych problemów. 

Cóż znaczy wyjazd na urlop w porównaniu z kwarantanną, chorobą, 

niekoniecznie nawet związaną z Covid-19, cierpieniem. Moi Drodzy. 

To nie jest tak, że nie mam większych problemów. Najczęściej są one 

związane z naszą Parafią. Dlatego potrzebny jest urlop, żeby przez kilka 

lub kilkanaście dni wytchnąć, odpocząć, znaleźć ukojenie, z dystansu 

popatrzeć na poważne problemy. I wierzcie mi, ja osobiście potrzebuję 

takiego urlopu. Wracam z nowymi siłami, energią, jestem gotów zmie-

rzyć się z każdym problemem.  

Możecie to przyjąć lub nie, ale na co dzień nie żyję tylko spra-

wami administracyjnymi i gospodarczymi naszej Parafii. One są ważne 
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i zaprzątają nie tylko moją głowę, ale i członkom Rady Parafialnej. Jed-

nak w Parafii najważniejsi są ludzie. Pamiętam o wszystkich chorych, 

o powierzonych mi problemach i troskach. Myślę o wszystkich grupach 

parafialnych. O osobach w szpitalach i domach opieki. A dotyka mnie 

to zwłaszcza, gdy mam świadomość, że niewiele mogę pomóc. Polecam 

Was wszystkich Panu w modlitwie.  

Proszę Was, żebyście również w Waszych modlitwach pamiętali 

o mnie, o ks. Zbigniewie i diakon Dorocie, którzy od 28 czerwca będą 

przebywać na urlopie.   

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w nagraniu nabożeń-

stwa dla TVP3, które zostało nadane w niedzielę 24 maja. Nabożeństwo 

zostało bardzo dobrze odebrane. Otrzymałem wiele telefonów i SMS-

ów z całego kraju z gratulacjami i podziękowaniami.   

Bogu dzięki, możemy przychodzić do kościoła, przestępować do 

Stołu Pańskiego. Sądzę, że pewne ograniczenia i wymogi sanitarne nie 

są w stanie zagłuszyć radości bycia w Domu Bożym. Cieszę się, że 

wzrasta frekwencja na nabożeństwach. Zdaję sobie sprawę z tego, że 

wielu z Was woli jeszcze pozostać w domach. Zwłaszcza, gdy wiek 

i różne choroby mogą sprawić, że może być zagrożone nie tylko zdro-

wie, ale i życie. Mam również świadomość, że w lipcu i sierpniu wielu 

wyjedzie na urlop lub przynajmniej na weekend. Dlatego w lipcu 

i sierpniu nabożeństwa będą się odbywały tylko o godzinie 10.00.  

Kolejną radosną informacją jest to, że 21 czerwca mogliśmy 

przeżywać nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego oraz przedsta-

wienie się i egzamin tegorocznych konfirmantów. Muszę przyznać, że 

mamy czterech zdolnych, i co mnie bardzo cieszy, dociekliwych kon-

firmantów. Trudny egzamin zdali śpiewająco. Gratuluję konfirmantom 

i ich rodzicom. Przypominam, że konfirmację zaplanowaliśmy połączyć 

z pamiątką poświęcenia naszego kościoła w niedzielę 27 września. 

Mam i inne powody do radości. 26 czerwca w naszym kościele 

odbył się pierwszy oficjalny koncert. Był to recital lutniowy Adama 

Dzwonnika - absolwenta studiów licencjackich z klasy Anny Wiktorii 

Swobody. W pierwszy piątek lipca o godz. 20.00 planowany jest kon-

cert „Trzech tenorów”. Mimo, że Miasto Katowice oświadczyło, że nie 

otrzymamy przyznanej wcześniej kwoty 10.000 zł na koncerty organo-

we, chciałbym, żeby przynajmniej w sierpniu, wrześniu i październiku 

takie koncerty się odbyły. Oczywiście, jeżeli będzie można organizować 
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koncerty. Nasze organy muszą grać. Organy, to taki instrument, który 

niewykorzystywany niszczeje. Na nabożeństwach nasze wspaniałe Pa-

nie organistki nie mogą wykorzystać wszystkich możliwości instrumen-

tu, ponieważ podczas nabożeństwa organy służą jako akompaniament 

naszego wspólnego śpiewu.  

Moi drodzy. Mam nadzieję, że podobnie jak w latach minionych 

nasz kościół będzie otwarty dla turystów i katowiczan. Zachęcam do 

zgłaszania się na dyżury. Dla dyżurujących Rada Parafialna, wzorem lat 

poprzednich, ustaliła drobną gratyfikację. 

W imieniu zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, prze-

kazuję Wam serdeczne podziękowania za złożone ofiary na BPGA. Te-

goroczna zbiórka była rekordowa. Przekroczyła ponad 300 000 zł. Nasz 

wkład w tę zbiórkę wyniósł 8 495 zł i był o prawie 2 000 zł wyższy 

w porównaniu z rokiem 2019. Wszystkim ofiarodawcom bardzo dzięku-

ję. Beneficjentami tegorocznej zbiórki w naszej Diecezji są:  

Parafia w Katowicach-Szopienicach  40 000 zł   

Parafia w Częstochowie  20 000 zł 

Parafia w Czerwionce   15 000 zł 

Parafia w Wołczynie    10 000 zł 

Najbliższa nam Parafia w Katowicach-Szopienicach remontuje dach 

kościoła. Oprócz dotacji z BPGA otrzymała również pomoc od Miej-

skiego Konserwatora Zabytków w wysokości 180 000 zł. 

Pragnę poinformować, że w środę 17 czerwca, z udziałem Miej-

skiego Konserwatora Zabytków i inspektora nadzoru został spisany pro-

tokół odbioru prac remontowych dwóch ścian budynku przy ul. Banko-

wej 8. Z powodu mniejszych wpływów z działalności gospodarczej dal-

szy remont został tymczasowo wstrzymany. Jak tylko będziemy dyspo-

nowali odpowiednimi środkami przystąpimy do remontu dachu i kolej-

nych ścian tego pięknego budynku.  

Kolejna pozytywna informacja jest taka, że Konserwator Zabyt-

ków wyraził wstępną zgodę na wykonanie przy schodach głównego 

wejścia do kościoła platformy dla niepełnosprawnych. Zleciliśmy przy-

gotowanie szczegółowej dokumentacji architektonicznej i gdy tylko 

uzyskamy zezwolenia, a finanse na to pozwolą, rozpoczniemy budowę 

tak bardzo potrzebnej platformy. Zwrócimy się również do Was 

o wsparcie finansowe tej inwestycji. Chodzi o to, żeby osoby, które ma-

ją problemy z pokonaniem kilkunastu schodów, mogły bez wysiłku przy 
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pomocy platformy pokonać kilkumetrową wysokość i znaleźć się przed 

drzwiami kościoła. 

Dziękuję Radzie Parafialnej za pomoc i wsparcie merytoryczne 

jak i duchowe w tych trudnych, również dla duchownych czasach. Po-

siedzenia Rady Parafialnej odbywały się regularnie. Spotykaliśmy się 

wirtualnie na platformie zoom. 

W ubiegłym roku na zakończenie Słowa Proboszcza napisałem: 

„Wyjeżdżamy na wakacje. Nie zapomnijmy zabrać Biblii lub przynajm-

niej „Z Biblią na co dzień”. „Z Biblią na co dzień” możemy mieć 

w naszych telefonach. Trzeba tylko pobrać odpowiednią aplikację”. 

Teraz pozwalam sobie o tym przypomnieć. Więcej, zachęcam do oglą-

dania i słuchania „codziennika biblijnego”, przygotowywanego przez 

duchownych naszego Kościoła, który znajdziemy w Internecie. Wystar-

czy wpisać „chti”, a następnie znaleźć „Chrześcijańska Telewizja Inter-

netowa”. Ja tak robię i codziennie mogę wysłuchać ciekawego, bardzo 

krótkiego rozważania na początek dnia. Można to czynić będąc w do-

mu, na urlopie w kraju lub za granicą.  

Niech dla nas ewangelików nadal Słowo Boże będzie pochodnią 

dla nóg naszych i światłością dla ścieżek naszych.  

 
Z pozdrowieniem w Panu Jezusie Chrystusie 

bp Marian Niemiec 
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Zakończenie roku szkolnego  
i egzamin konfirmantów 

 

21 czerwca podczas nabożeństwa głównego odbyło się parafialne za-

kończenie roku szkolnego. Wspólnie z uczniami dziękowaliśmy za nau-

kę oraz prosiliśmy o błogosławieństwo na wakacje, licząc że spotkamy 

się we wrześniu już w parafialnych ławkach. 

Podczas nabożeństwa o godz. 17.00 odbył się egzamin konfirmantów. 

W tym roku do konfirmacji (29.09) przystąpi czterech chłopców. 

Wszystkim uczniom życzymy dobrych wakacji, wypoczynku i zdrowia. 
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Kącik dla dzieci 
 

Pamiętasz, jak w tegorocznym informatorze nr 2 i 3 czytałaś/czytałeś 

o apostołach Pana Jezusa? Niektórzy z nich zginęli opowiadając 

o Panu Jezusie. 

W 12. rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że Król Herod tar-

gnął się na niektórych członków zboru i zaczął ich gnębić, nawet 

zabił Jakuba, brata Jana, który był pierwszą ofiarą prześladowań. To 

co uczynił tak bardzo spodobało się Żydom, że kazał wtrącić do wię-

zienia Piotra, a były to dni Przaśników (Paschy).  Piotra pilnowało 

czterech żołnierzy, z czego dwaj z nich byli przykuci razem z Pio-

trem,  ponieważ król po święcie chciał go postawić przed ludem.  

„Strzeżono tedy Piotra w więzieniu; zbór zaś modlił się nieustan-

nie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wypro-

wadzić, Piotr, skuty 

dwoma łańcuchami, 

spał między dwoma 

żołnierzami, strażnicy 

zaś przed drzwiami 

strzegli więzienia. 

Wtem zjawił się anioł 

Pański i światłość za-

jaśniała w celi; trąciw-

szy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: Wstań prędko! I opa-
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dły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: Opasz się i włóż 

sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: Narzuć na siebie 

płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz 

nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywi-

stością; sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą 

i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która 

się im sama otworzyła; i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę 

i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: 

Teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie 

z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. 

 Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, 

którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na 

modlitwie.” 

Król, o którym jest tutaj mowa to Herod Agryppa I. Był on siostrzeń-

cem Heroda Antypasa, którego znamy z procesu Pana Jezusa, a wnu-

kiem Heroda Wielkiego. 

Królowi nie podobała się nowa religia, ponieważ uważał, że powodu-

je niepokój polityczny. Ten król był szczególnie groźny dla nowo-

powstałej społeczności chrześcijańskiej, bo zabijał nauczających 

i przełożonych pierwszego Kościoła. 

 

Poczytaj Dzieje Apostolskie, 

aby bliżej poznać życie apostołów. 
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Mamy ogromne szczęście, że możemy bez 

problemu się modlić, czytać Biblię, chodzić 

do kościoła. Niestety, także dzisiaj, są kraje, 

w których prześladuje się chrześcijan. Istnie-

je taka organizacja, nazywa się „Open Doors”. Ona zajmuję się 

pomocą i wparciem dla tych, którzy czują się osamotnieni, a mu-

szą znosić prześladowania, dlatego że wierzą w Pana Jezusa. 

Zajrzyj na stronę internetową organizacji, a będziesz mógł przyj-

rzeć się szczegółowo mapie i liczbom, jakie kryją się za poszcze-

gólnymi kolorami 

https://www.opendoors.pl/przesladowania-chrzescijan/przesladowania-

mapa 

https://www.opendoors.pl/przesladowania-chrzescijan/przesladowania-mapa
https://www.opendoors.pl/przesladowania-chrzescijan/przesladowania-mapa
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Open Doors prowadzi akcję, 

do której chciałabym teraz 

was zachęcić. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wyobraź sobie, że mieszkasz w kraju, w którym nikt nie może wiedzieć, że 
wierzysz w Jezusa. W kraju, w którym musisz uważać, aby nikt cię nie widział, 
gdy idziesz z rodziną do kościoła. W kraju o nazwie Iran tak właśnie jest. Mo-
żesz mieć tam sporo kłopotów jeśli jesteś chrześcijaninem. 

 Możesz pomóc irańskim chrześcijanom modląc się za nich. Ale możesz zro-
bić coś jeszcze. Namaluj piękny obrazek, który pokaże chrześcijańskim dzie-
ciom mieszkającym w Iranie, że Jezus je kocha i nigdy nie zostawi ich samych. 
Będą szczęśliwe, gdy uświadomią sobie, że wiele dzieci na całym świecie myśli 
o nich! Poproś rodziców o przesłanie zdjęcia za pomocą poniższego formula-
rza do 15.08.2020. 

Jak możesz zachęcić dzieci z Iranu? 

Namaluj lub narysuj szczególnie piękny, kolorowy rysunek dla irań-
skich dzieci, które doświadczają trudności, ponieważ wierzą w Jezusa! Mo-
żesz podpisać się swoim imieniem (ale prosimy nie wpisuj niczego więcej!). 
Prosimy nie pisz żadnych wersetów biblijnych na obrazku, ale możesz nary-
sować historię z Biblii 

Twój rysunek będzie dla dziecka, jak i jego rodziców, wielkim pocieszeniem. 
Kiedy irańscy chrześcijanie zobaczą, że o nich myślisz i włożyłeś w to tyle 
wysiłku, będą bardzo zachęcani. Wtedy zrozumieją bardzo wyraźnie, że my 
jako chrześcijanie na całym świecie należymy do jednej rodziny, rodzi-
ny Pana Jezusa Chrystusa. 
  

Poproś rodziców o zeskanowanie obrazka i przesłanie go do naszego 
biura za pomocą poniższego formularza. A my przekażemy to dalej do 
właściwych osób.” 

Źródło i szczegóły:  

https://www.opendoors.pl/badz-aktywnydzialania-na-rzecz-przesladowanych-

chrzescijanzacheta-poprzez-listy/rysunek-na-pocieszke  

https://www.opendoors.pl/badz-aktywnydzialania-na-rzecz-przesladowanych-chrzescijanzacheta-poprzez-listy/rysunek-na-pocieszke
https://www.opendoors.pl/badz-aktywnydzialania-na-rzecz-przesladowanych-chrzescijanzacheta-poprzez-listy/rysunek-na-pocieszke
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Rozważanie Słowa Bożego 
4. niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozo-
stawcie to gniewowi Bożemu, albowiem na-
pisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, 
mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel 

twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, 
węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się 
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rz 12, 19 – 21 
 
 Słowa ap. Pawła zwracają uwagę, że w życiu każdego 
człowieka mogą się zdarzyć różne dni i chwile: dobre i złe. 
Najczęściej ma miejsce ich przeplatanie. Zło i dobro dotyka 
każdego bez wyjątku.  

Słowa ap. Pawła stanowią jakby krótki traktat, ogólny 
apel moralny, z którego wypływa motto: „Bądź przyzwoitym 
człowiekiem”. Ap. Paweł wiedział dobrze z własnej biografii, 
że nie ma człowieka idealnego, świętego. Skarżył się, że nie 
czyni dobra, które chce, lecz to, czego nienawidzi to czyni. 
Dobra wola i chęci są niewystarczające do czynienia dobra. 
Powodem jest grzech, który mieszka w człowieku (Rz 7,15-
20).  

Dobro i zło ma swój kształt, moc, czasem także oblicze. 
„Nikt nie jest dobry tylko jeden Bóg” (Łk 18,19) – usłyszał od 
Jezusa bogaty młodzieniec. Dobro i zło przynależy do naszego 
świata.  Dobrzy i źli w naszej ludzkiej ocenie są i będą na tym 
świecie. Pan Bóg pozwala by „słońce jego wschodziło nad 
złymi i dobrymi i deszcz padał na sprawiedliwych i niespra-
wiedliwych” (Mt 5,45).  

Tim Hinrichs w swoich rozważaniach biblijnych 
„Chwała Jego”, podaje przykład trzech typów chrześcijan, któ-
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rzy chcą, każdy w inny sposób zwyciężać zło. Każdy reaguje 
w trudnej sytuacji w sposób, który uważa za odpowiedni.  

Pierwszy typ został nazwany marchewką. Nie chodzi 
o smak, kolor lub kształt, ale o sposób reakcji. „Co się dzieje, 
kiedy marchewka znajdzie się w gotującej się wodzie? Powoli 
staje się miękka. Człowiek-marchewka upodabnia się do tego 
świata. Kiedy robi się gorąco, kiedy jest atakowany, poddaje 
się, rezygnuje. Często przyłącza się do wroga, który go ataku-
je, stwierdzając: Jeżeli nie mogę nad nim zwyciężyć, dlaczego 
mam cierpieć? Raczej dołączę do niego. W ten sposób, aby 
uniknąć cierpienia i bólu pozwala złu zwyciężyć. Powszechnie 
uważa się, że trzeba postępować tak, jak większość, tak jak 
tłum. Ta presja jest ciężka do zniesienia, bo chcemy być ak-
ceptowani przez innych i być tak zwanymi „normalnymi 
ludźmi”. Człowiek po prostu robi wszystko, aby mieć „święty 
spokój”. Nie sprzecza się, nigdy nie mówi, że coś nie jest w 
porządku. Dla świętego spokoju staje się miękki. Wszyscy 
mają na niego wpływ. Jest spokojny, bo jest mężem spokoju. 
Ale czy naprawdę doświadcza wewnętrznego pokoju? Czy 
taki człowiek pomaga innym? Czy pomaga sam sobie? 

Drugi typ chrześcijan walczących ze złem, przyrównuje 
Tim Hinrichs do jajka. Jajko na początku jest bardzo mięk-
kie, ale gdy się je gotuje, staje się coraz twardsze. Tak zacho-
wuje się człowiek, który walczy: słowo za słowo, pięść za 
pięść. Uważa, że nigdy nie wolno się poddawać, trzeba ze 
złem walczyć posługując się złem. Pewien czeski hokeista, 
chrześcijanin został uderzony przez kolegę w policzek. Zarea-
gował zgodnie z Jezusowym nakazem: nadstawił drugi poli-
czek, a potem powiedział: „Wypełniłem już nakaz biblijny, 
teraz możemy walczyć!” i uderzył tego, który go zaatakował.  

Reakcją na atak jest gniew i złość. Sądzimy, że złem 
pokonamy zło. Jaka jest moja odpowiedź na obrazę? Czy nie 
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staram się przy pierwszej sposobności dokuczyć, zranić tego, 
który mnie obraził? Jak długo chowam w sercu nienawiść, 
uraz, żal? Brak wybaczenia jest szkodliwy dla naszej relacji 
z drugim człowiekiem, a przede wszystkim burzy naszą rela-
cję z Bogiem. Nasze serce jest twarde jak jajko. Nie słyszymy 
Boga. A gdy słuchamy, Jego Słowo wchodzi jednym uchem, 
a drugim wychodzi. W twardym sercu pojawia się pycha, któ-
ra mówi: „Mam do tego prawo! Znam swoje prawa!”. Twardy 
wojownik uważa, że da sobie radę, pokona zło, które go doty-
ka. Da radę nawet Panu Bogu, gdyby Bóg chciał go czymś do-
świadczyć.  

A jaki jest trzeci typ chrześcijan walczących ze złem? 
Ten typ jest jak ziarenko kawy. Kiedy jest gotowane, nie 
twardnieje ani nie mięknie. Ziarenko kawy zmienia wodę, gdy 
woda się gotuje. Chrześcijanie zostali powołani, aby zmieniali 
świat zwłaszcza tam, gdzie jest najcieplej, gdzie jest gorąco. 
Apostoł Paweł napisał: „Nikomu złem za złe nie oddawajcie”. 
Celem chrześcijan nie jest karanie lecz pozyskiwanie. „Nie 
mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, al-
bowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi 
Pan”. Pomstą, rewanżyzmem nigdy nie pozyska się nikogo.  

Jak więc zło dobrem zwyciężać? Rzeczą normalną wy-
daje się pomaganie ludziom dobrym: sąsiadom, członkom 
rodziny. Pomagamy ludziom, którzy są biedni i chorzy. To 
jest naszym obowiązkiem jako dzieci Bożych. Mamy jednak 
także pomóc naszym nieprzyjaciołom i tym, których nie lu-
bimy. Nic ich nie zaskoczy bardziej niż moje czyny miłości 
wobec nich. To będzie jak węgle rozżarzone na jego głowę – 
zdziwi się i zawstydzi. Zapyta:  dlaczego on mi pomaga? co 
kieruje człowiekiem, który nie oddaje pięknem za nadobne?  

Jak zło dobrem zwyciężać? Modlić się za wrogów i nie-
przyjaciół. Pan Jezus powiedział: „Miłujcie nieprzyjaciół wa-
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szych i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Modli-
twa, a nie przeklinanie i złorzeczenie jest przezwyciężaniem 
zła.  

Zło przybiera różne formy, kształty, oblicza. Podobnie 
jest z dobrem. Rok 2020 został ogłoszony w naszym Kościele 
Rokiem Wolności Chrześcijańskiej. Wszystko mi wolno. Co 
robię z moją wolnością? 

Warto mieć w pamięci słowa ks. dr. Marcina Lutra na-
pisane 500 lat temu: „Chrześcijanin jest całkowicie wolnym 
panem wszystkich rzeczy, nikomu nie podległym. Chrześci-
janin jest najuleglejszym sługą wszystkich rzeczy i wszystkim 
podległy”. Uwolniony przez Chrystusa z mocy grzechu i sza-
tana mogę służyć i czynić dobro. 

Z duszpasterską troską,  trzeba nam odnosić się do 
tych, którzy według nas czynią zło, są źli. Z duszpasterską po-
korą trzeba nam przyjmować wszelkie napomnienia, ostrze-
żenia, które pomagają nam nie czynić zła.  

Śpiewajmy i prośmy: „Jezu zwycięstwo daj, Książę ży-
wota, patrz jak z otchłani powstaje nam wróg”, bo „my złego 
nie zdołamy zmóc”. Potrzebujemy dobra, które jest u dobrego 
Boga. Amen.  
 

bp Marian Niemiec 
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