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„Bardziej bùogosùawionà rzeczà jest dawaã aniýeli braã”
Dzieje Apostolskie 20,25

NASZE

Dzisiejsze nabo¿eñstwo poprowadzi
starszy zboru Tomasz Szkar³at

NABO¯EÑSTWO

Kazanie wyg³osi:
pastor Jacek Or³owski

S£OWO
NA NIEDZIELÊ
?„Wzywam was tedy, bracia, przez mi³osierdzie Bo¿e, abyœcie sk³adali
cia³a swoje jako ofiarê ¿yw¹, œwiêt¹, mi³¹ Bogu, bo taka winna byæ
duchowa s³u¿ba wasza. A nie upodabniajcie siê do tego œwiata,
ale siê przemieñcie przez odnowienie umys³u
swego, abyœcie umieli rozró¿niæ, co jest wol¹
Bo¿¹, co jest dobre, mi³e I doskona³e.”
List do Rzymian 12,1-2

C

zyta³em ten fragment tysi¹ce razy. I wielokrotnie moj¹ naturaln¹
reakcj¹ by³o pe³ne zrozumienia kiwniêcie g³ow¹, zaduma. Ale jak
to bywa z Bo¿ym S³owem, mo¿esz czytaæ coœ 100 razy i nagle
przy 101-szym prze¿ywasz objawienie czegoœ nowego.
Niesamowite, prawda?

Tak w³aœnie by³o, gdy ostatnim razem czyta³em ten w³aœnie fragment.
Uderzy³o mnie wtedy coœ niezwyk³ego — oto dziœ, po dwóch tysi¹cach lat
od napisania tych s³ów, w œwiecie konsumpcjonizmu, hedonizmu, nawo³ywaæ do samorealizacji; w œwiecie wszechobecnych praw jednostki (do
„prawie” wszystkiego); w œwiecie egoizmu i egotyzmu, Biblia w niezwyk³y
sposób, jednoznacznie mówi nam: „poœwiêæ siebie dla innych”.
Jak¿e inny jest to g³os od wszystkich nawo³ywañ wokó³ nas, nawo³ywañ do
szukania „siebie”, tego co „moje”, „mojej racji”, „mojego prawa do...”.
Niesamowite. Szokuj¹ce. Niezwyk³e i jak¿e „id¹ce pod pr¹d”.
Tylko czy my - pisz¹c to, piszê tak¿e do siebie — naprawdê rozumiemy
co to znaczy? I jakie to stawia przed nami wymagania?
£atwo jest czytaæ taki tekst i zgadzaæ siê z nim, gdy nie stoimy przed
ewidentnym wymogiem poœwiêcenia czegoœ „z siebie”. Ale gdy trzeba
wybaczyæ, poœwiêciæ (ukrzy¿owaæ) swoje „ja”, ust¹piæ, albo nie daj Bo¿e,
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podarowaæ czyjœ d³ug - oj, to ju¿ ca³kiem inna historia!
Nagle wtedy mamy wiele logicznych argu-mentów, aby nie
wybaczyæ (albo wybaczyæ, ale na pewno nie zapomnieæ!),
nie ust¹piæ (bo przecie¿ MAM RACJÊ!), nie zrezygnowaæ

PLAN DY¯URÓW GRUP
W NAJBLI¯SZYM OKRESIE
07.12

grupa Beaty Karaszewskiej

14.12

grupa studencka

21.12

gr. Waldemara Harafa / gr. „X”

28.12

grupa m³odzie¿owa

04.01

grupa Iwony Dary

11.01

grupa Micha³a Froehlicha

18.01

grupa Romy Œwierad

25.01

grupa Jacka Skórskiego

01.02

grupa Beaty Karaszewskiej

08.02

grupa studencka

15.02

gr. Waldemara Harafa / gr. „X”

zrezygnowaæ, ust¹piæ, o nie...

22.02

grupa m³odzie¿owa

Ale nasz Pan daje nam przyk³ad i prosi, byœmy uczyli siê

01.03

grupa Iwony Dary

08.03

grupa Micha³a Froehlicha

uczniem Chrystusa.

15.03

grupa Romy Œwierad

Wiêc uczmy siê. Uczmy siê poœwiêcenia, przebaczenia,

22.03

grupa Jacka Skórskiego

29.03

grupa Beaty Karaszewskiej

05.04

grupa studencka

12.04

gr. Waldemara Harafa / gr. „X”

19.04

grupa m³odzie¿owa

26.04

grupa Iwony Dary

(bo zosta³em Ÿle potraktowany), itp. itd...
Tak. Od teorii do praktyki droga daleka. Ile¿ to razy zdarza
mi napotykaæ siê w mojej pracy duszpasterskiej ludzi
wierz¹cych, którzy w³aœnie w chwilach wymagaj¹cych
poœwiêcenia maj¹ jak¿e wiele argumentów by nie
poœwiêciæ zbyt wiele. Czêsto nie chc¹c ust¹piæ czy
wybaczyæ szafuj¹ oskar¿eniami wobec drugiej strony,
¿e to „nie jest chrzeœcijañskie”, ¿e to nie jest uczciwe, bo
przecie¿ ich siê krzywdzi, bo to niesprawiedliwe. Tyle, ¿e
ten fragment, i wiele jemu podobnych w Biblii, nie ma nic
wspólnego z nasz¹, ludzk¹ sprawiedliwoœci¹, tak jak œmieræ
naszego Pana nie by³a ani sprawiedliwa, ani uczciwa...
Niesamowicie silny jest spór pomiêdzy nasz¹
sprawiedliwoœci¹, a tym czego wymaga od nas Pan — Jego
typem sprawiedliwoœci. Psalm 37 mówi niesamowicie
jasno: „porzuæ w³asn¹ sprawiedliwoœæ, zaniechaj zemsty,
zaniechaj zapalczywoœci, oddaj Panu s¹d i wymierzenie
sprawiedliwoœci”. Niestety my mamy czêsto swoj¹ racjê
i swoje argumenty. Nie przeczê, nie jest ³atwo podarowaæ,

tego od Niego. I choæ, jak wspomnia³em, nie jest to ³atwe,
jest to jedyna droga dla chrzeœcijanina, który chce byæ
uczciwym przed swoim Panem, który chce byæ prawdziwie

mi³oœci. Uczmy siê uczciwie, choæ nie jest to ³atwe. Uczmy
siê, bo nasz Pan patrzy, obserwuje i szykuje dla nas nagrodê
w niebie...
Czego sobie i Wam z serca
¿yczê.
Wasz jak zawsze
— pastor J. Or³owski
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ZIMOWA
AKCJA CHARYTATYWNA

N

ajmilsi! Przed nami zima. A zima w naszym

ponad w³asne uprzedzenia i uwierzyæ, ¿e to ma sens?

koœciele jest czasem wzmo¿onej akty-

Czy potrafimy uwierzyæ, ¿e w ka¿dym z tych ludzi

wnoœci dobroczynnej bo i potrzeby s¹ du¿e.

bezdomnych, g³odnych, bêd¹cych w potrzebie i na

Akcja Charytatywna, „Gwiazdkowa Niespodzianka”,

samym dnie swojego upadku, jest ktoœ, kto jest dla

„zakupy dla ubogich”, Akcja zbierania produktów

Boga jest cenny? Tylko nie wmawiaj w siebie drogi

¿ywnoœciowych dla najbardziej potrzebuj¹cych, czy

bracie i kochana siostro, ¿e siê do tego nie nadajesz.

wasze osobiste dzia³ania ukryte w sferze waszej

Nadajesz siê — nawet sam (sama) nie wiesz jak

prywatnoœci, stanowi¹ w sumie o ca³okszta³cie naszej

bardzo. Przekonaj siê o tym tej zimy. Byæ mo¿e wtedy

postawy i przez nie czyni¹ z nas niezawodnie

zrozumiesz jak bardzo jesteœ Jezusowi potrzebny

Koœcio³em dawców. Chcê wam powiedzieæ, ¿e

(potrzebna). Pomó¿my ludziom potrzebuj¹cym i nie

chocia¿ ludzie wokó³ nie zawsze potrafi¹ to zauwa¿yæ

oceniajmy ich, nie s¹dŸmy, nie wdawajmy siê

i doceniæ, to jednak Bóg to wszystko widzi i ceni. Bóg

w dywagacje czy jedzenie siê komuœ nale¿y, czy nie.

szczególnie ceni bezinteresownoœæ, poœwiêcenie,

Uwierzcie, nikomu z nich nic siê nie nale¿y

szlachetnoœæ, wielkodusznoœæ, które wymagaj¹

i z pewnoœci¹ niczego by nigdy od nas nie otrzymali,

zap³acenia pewnej ceny. Nic za darmo. Ofiara aby byæ

gdyby w naszym Koœciele rz¹dzi³a ludzka ekonomia

cenn¹, musi kosztowaæ. Oczywiœcie Bóg patrz¹c na

a nie Bo¿e mi³osierdzie.

nêdzê ludzk¹ w tym mieœcie, móg³by siê ulitowaæ
i jednym s³owem pobudziæ kogo trzeba. Ale Bóg ma
w tym mieœcie swój Koœció³ i troskê o ubogich poleci³
nam. To jest nasz czas, i nasze miejsce.

*

*

*

Nasz¹ Akcjê w sezonie zimowym rozpoczniemy dnia
15 grudnia i potrwa ona do dnia 15 marca 2015 roku.
Du¿ych zmian w jej funkcjonowaniu nie prze-

Gdy czytam ewangeliê zawsze uderza mnie Bo¿e

widujemy. Faktycznie, prowadzimy do¿ywianie

wspó³czucie dla ludzi cierpi¹cych, g³odnych i chorych

bezdomnych przez ca³y rok, wiêc niczego nowego nie

– do tych dobrych i tych z³ych – bez wyj¹tku. Czy

rozpoczynamy, przechodzimy jedynie do kolejnego

potrafimy byæ a¿ tak bezinteresowni, wznieœæ siê
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etapu. Jedyn¹ ró¿nicê w stosunku do poprzednich lat

w zimie czyli czapki, rêkawiczki, szaliki, ciep³e swetry,

stanowi to, ¿e staliœmy siê bardziej znani i rozpo-

spodnie, dresy, kalesony, legginsy, buty, bielizna, ko³dry

znawalni, — w naszym punkcie dystrybucji ¿ywnoœci

oraz koce. Potrzebujemy odzie¿ dla kobiet i mê¿czyzn.

na ulicy Nawojowskiej gromadzi siê z tygodnia na

W obecnym czasie, najbardziej brakuje nam bielizny

tydzieñ coraz wiêcej g³odnych osób. Wierzymy

i butów. Co do bielizny typu spodenki, skarpety to

jednak, ¿e ich nadmiar jeszcze nie bêdzie w tym roku,

musz¹ to byæ rzeczy nieu¿ywane! Kto mo¿e wspomóc

stanowi³ dla nas problemu. Skoro Bóg ich przysy³a,

w ten sposób, uprzejmie proszê o kontakt.

sam zatroszczy siê o wystarczaj¹c¹ iloœæ ¿ywnoœci dla

Akcjê Charytatywn¹ mo¿ecie te¿ wesprzeæ finansowo,

nich. W koñcu jest On jest Mistrzem w rozmna¿aniu

przekazuj¹c datki „na koszyk” z odpowiednim zazna-

chleba wiêc nam pomo¿e.
Co zatem nas czeka?

czeniem celu na jaki je przekazujecie lub do skarbonki,
któr¹ ustawiê w koœciele tu¿ po rozpoczêciu Akcji.

Na pewno wiemy, ¿e bêdziemy rozdawaæ gor¹cy

Piszê to aby zachêciæ Was do wspó³pracy. Pewnie znów

posi³ek w naszym tradycyjnym punkcie na ulicy

nie namówiê was piêknymi s³owami, ale chcê was

Nawojowskiej, pod budynkiem PIAST o godzinie

prosiæ piêknie, abyœcie jak co roku stanêli na wysokoœci

19:00, liczymy równie¿, ¿e bêdziemy nadal mogli to

zadania — tak, jak kto umie pomóc. Potrzeba nam wiêc

czyniæ na ul. Œniadeckich przy Oœrodku Interwencji

bêdzie chêtnych osób, które przygotuj¹ posi³ki oraz

Kryzysowej (godz. 19:10), dodatkowo rozwa¿amy

tych, które je zawioz¹ i rozdadz¹. Przed nami kolejny

mo¿liwoœæ rozdawania zupy na placu, obok dyskontu

trudny ale zarazem wa¿ny okres s³u¿by – Liczê na

przy ulicy Zielonej. Tam równie¿ gromadzi siê spora

Wasz¹ pomoc i wsparcie w modlitwie oraz na osobiste

grupa bezdomnych i osób ¿ebrz¹cych. Jednak decyzjê

zaanga¿owanie. Niech Wam Bóg B³ogos³awi.

o tym podejmiemy w po³owie grudnia.

Tomasz Szkar³at

Jak mogê pomóc?
Gdy ju¿ zdecydujesz siê pomóc, zapisz siê na listê która
od dnia 30 listopada, zostanie wy³o¿ona na kazalnicy.
Mo¿na siê te¿ „skrzykn¹æ” na przyk³ad w dwie osoby
(w systemie ktoœ ugotuje, ktoœ zawiezie). To bardzo
proste, trzeba – jak wiecie – zrobiæ zupê, nalaæ j¹ do
zakupionych przez Koœció³ specjalnych naczyñ, wsi¹œæ
w samochód, zabraæ ze sob¹ zupê i zawieœæ j¹ do
potrzebuj¹cych a na miejscu rozdaæ j¹ z pojemnika.
Proponujê równie¿ spêdziæ chwilê na rozmowie
z bezdomnymi i np. zaproponowaæ im wspóln¹
modlitwê. Pamiêtaj, ¿e wpisuj¹c siê na listê,
odpowiadasz za zrobienie gor¹cego posi³ku w danym
dniu i ufamy ci, ¿e faktycznie to zrobisz.
Jak co roku chcemy aby osoby bezdomne otrzyma³y
gor¹ce jedzenie tu¿ przed nadejœciem nocy podczas
której, przy wyst¹pieniu bardzo niskich temperatur
istnieje najwiêksze niebezpieczeñstwo zamarzniêcia.
Na dzieñ dzisiejszy, otwieram zbiórkê ciep³ej odzie¿y.
Potrzebne bêdzie prawie wszystko co przydaje siê

NIEZBÊDNIK WOLONTARIUSZA
Od nastêpnej niedzieli, w holu, znajdziecie
Niezbêdnik Wolontariusza — szczegó³ow¹
instrukcjê organizacji posi³ków w ramach Akcji
Charytatywnej w sezonie 2014-2015. Znajdziecie
tam wszystko na temat wykonywania posi³ków,
zasad higieny,
sposobu
dowozu
posi³ku na
miejsce,
postêpowania
w ró¿nych
sytuacjach.
Serdecznie
polecam
- warto przeczytaæ zanim
rozpoczniesz
dzia³aæ.
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„Chocia¿ by³em sam, nigdy nie by³em samotny"
- wspomnienia amerykañskiego lotnika

W

dniu 2 czerwca 1995 roku kapitan Si³
Powietrznych USA Scott O'Grandy
zosta³ wys³any nad teren Boœni z misj¹
oczyszczenia nieba z nieprzyjacielskich samolotów bombarduj¹cych cywilne wioski. Tego dnia
maszyna O'Grandy`ego, zosta³a
trafiona nieprzyjacielskim pociskiem
gdy znajdowa³ siê on na wysokoœci
8 km nad ziemi¹. O'Grandy
katapultowa³ siê, ale nikt przez
szeœæ dni nie wiedzia³, czy ¿yje, czy
nie. Kiedy pocisk trafi³ w jego
samolot, O'Grandy myœla³, ¿e
zginie, wiêc zacz¹³ siê modliæ,
dziêkuj¹c Bogu za ¿ycie i prosz¹c,
by pozwoli³ mu przetrwaæ. Jego
modlitwy zosta³y wys³uchane, bo
spadochron zadzia³a³ bez
problemu i pilot wyl¹dowa³
bezpiecznie na terytorium
wroga. Gdy spada³, widzia³
gromady ludzi biegn¹cych, by
go pojmaæ. Wbieg³ wiec do
gêstego lasu i przywar³ do ziemi. Przez nastêpne 6
dni stara³ siê le¿eæ nieruchomo, poniewa¿ wokó³
niego ci¹gle przechodzili jacyœ ¿o³nierze, czasami
nawet w odleg³oœci paru kroków od jego kryjówki.
Spêdzi³ te dni na gorliwej modlitwie. Po trzech
dniach bardzo siê odwodni³ i ponownie zacz¹³ siê
modliæ. Jego modlitwy i tym razem zosta³y
wys³uchane, bo spad³ deszcz. O'Grandy nas¹czy³
g¹bkê wod¹ i schowa³ j¹ do torby, by mieæ wodê na
potem. Kilka dni póŸniej znowu siê odwodni³, ale
poradzi³ sobie, wyciskaj¹c wodê ze skarpetek,
które wci¹¿ by³y nieco wilgotne po ostatnim
deszczu.

i z powodu ma³ej iloœci paliwa by³ zmuszony
wracaæ przez strefê, w której zosta³ zestrzelony
O'Grandy. O'Grandy modli³ siê tego dnia, by ktoœ
odkry³, ¿e wci¹¿ ¿yje. Kolejny ju¿ raz w³¹czy³
radio i nagle us³ysza³ g³os kapitana Hanforda. Jego
sygna³ radiowy z proœb¹ o pomoc zosta³ wykryty 8
czerwca o godzinie 2:08 nad
ranem.
O 5:30 z okrêtu USS "Keasarge"
wystartowa³ zespó³ ratowniczy
sk³adaj¹cy siê z 43 komandosów.
Pomimo wykrycia go przez
serbsk¹ obronê przeciwlotnicz¹
dokona³ on udanej ewakuacji
O'Grandy'ego, po szeœciominutowej akcji na ziemi.
Pilot zakoñczy³ swoj¹ opowieœæ
znacz¹cymi s³owami: „Chocia¿
by³em sam, nigdy nie by³em
samotny". O'Grandy zrozumia³
doskonale s³owa króla Dawida
wypowiedziane w Psalmie 27:
„Choãby wojska przeciwko mnie
rozùoýyùy siæ obozem, nie zatrwoýy siæ serce moje.
Choãby zaczæùa siæ przeciwko mnie wojna, i
wtedy bædæ bezpieczny”.
C.B.
W tym biuletynie zawsze istnieje

W tym czasie inny kapitan o nazwisku Thomas O.
Hanford wraca³ ze swojej misji nad Boœni¹
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DTP - Tomasz Szkarùat; druk - Andrzej Warzecha; korekta - Karolina Szkar³at.
Artykuùy i ogùoszenia moýna nadsyùaã na adres: biuletyn.kzns@wp.pl
kaýdorazowo do soboty, do 15:00.
Fotografie zamieszczone w publikacji: str. 1 share food © Daniel Schweinert str. 2
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miejsce na Twoje og³oszenie
a gdy go zabraknie ...
... zwyczajnie, do³o¿ymy stronê!

Nasz adres pocztowy: Koúcióù Zielonoúwiàtkowy
w Nowym Sàczu; skrytka pocztowa 85;
33-300 Nowy Sàcz 1.
Naboýeñstwo niedzielne: godzina 10:00
Numer rachunku bankowego:
15 1240 1558 1111 0000 0847 0452
Numer rachunku bankowego dotycz¹cego ofiar
na rzecz budowy kaplicy:
98 1240 1558 1111 0010 0973 5744

