
   

 
 

We fromborskiej katedrze, na 

grobowcu światowej sławy astronoma, 

lekarza i tłumacza Mikołaja Kopernika 

widnieje epitafium w języku 

łacińskim, które można by 

przetłumaczyć następująco: 
 

„Nie będę prosił o wiarę, jaką miał 

święty Paweł, 

Nie śmiem też prosić o miłosierdzie, 

jakie okazałeś Piotrowi, 

Ale proszę o łaskę, jakiej nie 

odmówiłeś umierającemu łotrowi”. 
 

Na wzgórzu Golgota, słynnym miejscu 

egzekucji nieopodal Jerozolimy 



spotkało się dwóch skrajnie różnych 

ludzi: Święty i morderca. Jeden był 

oczekiwanym posłanym od Boga 

Mesjaszem, drugi to pospolity bandyta. 

Spotkanie to zapowiadali nawet 

prorocy Starego Testamentu. Krótka 

rozmowa pomiędzy wiszącymi obok 

siebie osobami spisana przez 

ewangelistę Łukasza dotyka 

najistotniejszych spraw w życiu 

każdego człowieka: pokuty, wiary, 

życia po śmierci. Nikt nie mógłby 

spodziewać się tak wielkiej wiary u 

umierającego mordercy. Obietnica, 

jakiej udzielił Jezus Chrystus 

wiszącemu obok złoczyńcy, stała się 

kotwicą dla jego duszy. Ale nie tylko 

dla niego, czy dla Mikołaja Kopernika. 

Słowa Chrystusa dały pewność 

zbawienia dla tysięcy na przestrzeni 

wieków. Pozostaje także jasną i 

autorytatywną odpowiedzią dla nas, 



żyjących współcześnie.  

Zapraszamy na spotkanie poświęcone 

temu niezwykłemu wydarzeniu. 

Naszym jedynym życzeniem jest, aby 

jeszcze  wielu innych mogło nawiązać 

osobistą relację z Jezusem, jak uczynił 

to łotr na krzyżu. 
 

 

Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest 

ratunek przed należną Tobie karą piekła 

wiecznego. 
 

CO MASZ CZYNIĆ, ABYŚ BYŁ 

ZBAWIONY? 
 

 

Pan Jezus Chrystus: Jedyny bez grzechu 
– wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł 
na drzewie krzyża zamiast Ciebie. 
Możesz skorzystać z tego doskonałego 
dzieła Pana Jezusa. Jak?  

UWIERZ W PANA JEZUSA 
CHRYSTUSA 

A BĘDZIESZ ZBAWIONY! 



 

 Zaproszenie na wykład  
 
 

27 lutego 2017 (poniedziałek)  
o godz. 17.10  
 

ZAPRASZAMY na spotkanie 
ewangelizacyjne z wykładem 
biblijnym pod tytułem:  

Zaprawdę powiadam ci, 
dziś będziesz ze mną w raju 
Miejsce spotkania:  
Galeria Wieruszowskiego Domu Kultury, 

Rynek 8/9, Wieruszów 
WSTĘP WOLNY * 

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnie Nowy 

Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz, wyślij 

sms lub zadzwoń:   

RLCh, ul. FABRYCZNA 18,  

98-400 Wieruszów,  
tel. 668004118 |  zkopko@gmail.com 

                                                           

* udział w spotkaniu całkowicie bezpłatny 


