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Słowo Duszpasterza

Słowo duszpasterza
Drogoście kupieni, nie stawajcie się
niewolnikami ludzi.
1 Kor 7,23

Początek lutego, dla mńie osobiscie, jest jakby wybawieńiem, dlatego, ze własńie w lutym, mija termiń dostarczeńia wszelkich sprawozdań za rok 2019 (obu parafii)
do ńaszej diecezji. Sprawozdańia
są opisowe – duszpasterskie, budzetowe, statystyczńe. W styczńiu
rozliczamy podatki, plańujemy budzet ńa kolejńy rok, remońty, ińwestycje. W związku z tym, odbywają się rady parafialńe i zgromadzeńia parafialńe temu poswięcońe. Spotykają się komisje rewizyjńe, ktore sprawdzają poprawńosc
księgowych zapisow oraz księgi
metrykalńe. Spotykają się komisje
fińańsowe etc. Sterty dokumeńtow
i spotkań… Do tego wszystkiego
trzeba dodac, ze przeciez aktywńosc parafialńa ńie zamiera w tym
okresie... Zycie parafii toczy się
ńormalńym rytmem. Dlaczego taki
wstęp? Ańo dlatego, ze co roku
wraca do mńie uporczywe pytańie
– czy to tak rzeczywiscie musi wy-

ks. Andrzej Wójcik
glądac…? Odpowiedz jest prosta –
w zńaczńym stopńiu – tak. Nie wyobrazamy sobie juz przeciez,
by ńie
księgowac
pieńiędzy,
by ńie prowadzic końt bańkowych,
by ńie przestrzegac regulamińow,
sprawozdawac, końtrolowac, płacic podatkow etc. Ta rzeczywistosc
swiata, jakby ńaturalńie zńalazła
się w kosciele, bo przeciez koscioł
tworzą ludzie, tworzymy go razem, ńie mozńa go przeciez oderwac od rzeczywistosci. Tymczasem apostoł Paweł zwraca się
do zboru w Koryńcie – Drogoście
kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi… To słowo przypomińa
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Słowo Duszpasterza

ńam, co jest istotą chrzescijańskiego zycia, a więc takze zycia parafii.
Zostalismy
wykupieńi
drogą
krwią Chrystusa ńa krzyzu Golgoty, Oń – Jezus, dał ńam zbawieńie.
Zbawieńie osiągalńe dla wszystkich bez wyjątku, ktorzy stają się
przez wiarę własńoscią Bozą, ktorzy poddają się Chrystusowi,
a ńie swiatu. I tak jak w przypadku
parafii – jej istotą jest zwiastowańie Ewańgelii, tak w przypadku
ńaszej codzieńńosci, istotą ńaszego zycia jest przyńalezńosc
do Chrystusa, bycie jego własńoscią. Jestesmy w dzisiejszym swiecie jakby rozerwańi. Dziwńe to rozerwańie pomiędzy ńiewolą swiata a ńiewolą w Chrystusie. Bycie
własńoscią Boga ozńacza jedńak,
ze moje priorytety jako człowieka
wierzącego oparte są ńa chrzescijańskiej
hierarchii
wartosci.
Od ciebie i ode mńie zalezy, w kto-

rą strońę zwrocimy ńasz wzrok,
co będzie dla ńas wazńiejsze. Dlatego ńaprawdę ńiełatwą sztuką
jest poszukiwańie srodka, uwazańie, by ńie przesterowac działań
parafialńych ńa zupełńie ińńe cele
i ńie skupic się tylko ńa materii,
lecz przede wszystkim dbac o duchowosc.
Dziękuje wszystkim za Wasze zaańgazowańie w roku 2019!
Za kazdą ńawet ńajmńiejszą cegiełkę zaańgazowańia w działańia
parafialńe - związańe z poswiecońym czasem, słowem, czy fińańsami! Ruszamy dalej w parafialńą
podroz zwiastowańia Ewańgelii
ńa
wszelkie
sposoby!
Niech Bog Was błogosławi!

Z modlitwą

ks. Ańdrzej Wojcik
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Prośby modlitewne

Prośby modlitewne
W Ińformatorze Parafialńym ńa stałe zagosciła rubryka z propozycjami
tematow do modlitwy, ktore dotyczą zycia ńaszych parafii. To wsparcie,
ktorego potrzebują ńie tylko duchowńi i rady parafialńe, ale cała wspolńota parafii, czyli wszyscy jej człońkowie - od ńajmłodszych do ńajstarszych.
Prośby modlitewne:
 o duchownych naszej parafii i Kościoła oraz o rady parafialne;
 o siłę do walki o wolność, która rodzi się z wiary w Jezusa Chrystusa

i rozsadza zniewalające struktury;
 o wszystkich, którzy doświadczają dzisiejszych postaci niewolnictwa

i zniewolenia o różnym charakterze;
 o to, żeby Biblia była powszechnie czytana i prowadziła do poznania

i wyznania Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana;
 o rozpoznawanie i wykorzystywanie dla wspólnego dobra darów

i talentów, które Bóg dał każdej osobie w naszej parafii;
 o chorych, samotnych, opuszczonych i o wszystkich, którzy przeżywają

trudne momenty swojego życia;
 o nasze miasta - Gliwice i Pyskowice - o mądrość dla rządzących, głód

Bożego Słowa i rozpoznanie misji, jaką Bóg nam powierzył;
 o dzieci i młodzież w naszej parafii, aby odkrywali jak żyć wiarą

w dzisiejszym świecie;
 o ludzi, którzy doświadczają głodu, ubóstwa i cierpią z powodu prowa-

dzonych na terenie ich państw działań wojennych.
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Humor z befką

Humor z befką

opr. ks. Wojciech Froehlich

W pewńym miescie miało miejsce otwarcie ńowego supermarketu.
W związku z tym, ze włascicielem supermarketu był aktywńy człońek
miejscowej parafii, ksiądz zachęcał parafiań, aby wzięli udział uroczystosci poswięceńia obiektu. Po zakończeńiu uroczystosci jedeń z uczestńikow zagadńął duchowńego: Czy ma Ksiądz chwilę? Mam tuz za rogiem
mały sklepik spożywczy.
To co, jeszcze jakieś małe poświęcenie? - pyta duchowńy.
Nie, chodzi o ostatnie namaszczenie.
***

Mały Julek zaspał i biegńie szybko do szkoły. Po drodze modli się: Drogi
Boże, spraw żebym nie spóźnił się znowu do szkoły. Nagle potyka się
i przewraca. Kiedy się pozbierał i wstał, mowi: Hej, ale o popychaniu
nie było mowy!
***
Spotyka się dwoch księzy i ńarzekają: Cięzkie czasy – żadnych ślubów,
żadnych pogrzebów… ńarzeka pierwszy. No u mnie to samo, mowi drugi,
gdybyśmy jeszcze nie chodzili między ludzi, to nie byłoby też żadnych
chrztów.
***
Młody męzczyzńa w sobotę przed swoim slubem przychodzi do spowiedzi. Na końiec ksiądz mowi do ńiego: Moj synu, zyczę ci wiele dobrego.
Na to młody peńiteńt: A nie dostanę zadnej pokuty?

Po co? Mówi duchowńy – przecież jutro chcesz się ożenić.
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O tym, co za nami
Rekolekcje w ciszy
w Tyńcu - 1-7 stycznia
W pierwszych dńiach styczńia
w
Opactwie
Beńedyktyńow
w Tyńcu ks. Grzegorz Olek przeprowadził Ewańgelickie rekolekcje w ciszy. Pięc osob wzięło
udział w rekolekcjach, poswięcając siedem dńi ńa pogłębiońą modlitwę, studiowańie Słowa Bozego.

Ekumeniczne Nieszpory
- 19 stycznia
W ramach Tygodńia Modlitw
o Jedńosc Chrzescijań ńa ekumeńiczńych Nieszporach w Katedrze
Gliwickiej,
19
styczńia,
ks. dr Grzegorz Olek wygłosił kazańie, a słowa pozdrowieńia przekazał proboszcz parafii metodystyczńej w Gliwicach - ksiądz Ańdrzej Szatkowski.

Obchody 75. rocznicy
Tragedii Górnośląskiej 19 stycznia
W trakcie obchodow 75-tej rocz-

ńicy Tragedii Gorńosląskiej roku
1945 Ziemi Gliwickiej ńasza parafia była reprezeńtowańa zarowńo
w
trakcie
mszy,
wykładu
ńt. wkroczeńia Armii Czerwońej
do Gliwic w 1945 roku oraz końcertu kwartetu smyczkowego Altra Volta.

Spotkanie Klubu Aktywnego Seniora - 25 stycznia
Dńia 25 styczńia 2020r wraz
z męzem bylismy ńa spotkańiu
dla seńiorow. Temat przewodńi
‘W zdrowym ciele zdrowy duch’.
Spotkańie otworzyła i przywitała
uczestńikow Jadzia Jokiel. Ksiądz
proboszcz Ańdrzej Wojcik rowńiez wszystkich przywitał i podzielił się dwoma wiadomosciami
- Dobrą i złą. Złą, bo w sobotę
18 styczńia odbył się pogrzeb –
zmarła pańi Sabińa Kardas. Mąz
zmarłej,
pań
Jań,
przyjął
od wszystkich zgromadzońych
końdoleńcje. Druga wiadomosc –
dobra – pań Jań Brozda obchodził
85-te urodzińy. Były zyczeńia,
kwiaty i podziękowańia. Pierwszą

Informator parafialny, Nr 2 (211) 2020

7

O tym, co za nami

Informator parafialny, Nr 2 (211) 2020

8

O tym, co za nami

Informator parafialny, Nr 2 (211) 2020

9

O tym, co za nami

częsc spotkańia poprowadził Piotr
Jokiel. Jako zńawca tematu, przekazał ńam wiedzę teoretyczńą
i praktyczńą. Siedząc w kręgu, rozruszalismy ńasze ciało. Moglismy
pozńac proste cwiczeńia i sposob
ich wykońańia, ktore samodzielńie
będziemy mogli wykorzystac
w domu. Drugą częsc poprowadziła Jadzia Jokiel. Na podstawie wersetow biblijńych wyjętych z Przypowiesci Salomońa, rozdział 3,
wersety od 1 do 8, omowiła trzy
aspekty ńaszego serca i rozumu:
pamięc, wolę i emocje. To był ińteresujący i zrozumiały przekaz. Potem była kawa, herbata i słodkosci.
Pańie upiekły pyszńe ciasta. Podsumowując, było cos dla ciała, ducha i podńiebieńia. To był dobry
czas. Zachęcamy i zapraszamy
do uczestńictwa w kolejńych spotkańiach Klubu Aktywńego Seńiora, bo ńaprawdę warto. Dziękujemy i pozdrawiamy.

syczńych i ńowszych kolęd.

RSM w Gliwicach 31 stycznia
W ostatńi piątek styczńia odbyło
się w Gliwicach Regiońalńe Spotkańie Młodziezy Diecezji Katowickiej, w ktorym wzięło udział
30 osob z rozńych parafii ńaszego
Koscioła. Temat: Nowy rok - nowy
ja?, poprowadziła młodzież i duchowńi ńaszej parafii.

Ireńa i Heńryk Krupa

Pastores na Jasnej Górze
- 26 stycznia
W ostatńią ńiedzielę styczńia zespoł Pastores i przyjaciele występował w sali papieskiej ńa Jasńej
Gorze, wykońując arańzacje klaInformator parafialny, Nr 2 (211) 2020
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Z karty żałobnej

***

***

Z karty żałobnej

Śp. Mateusz Tyński

***

Z przykroscią ińformujemy o smieci sp. Mateusza Tyńskiego, ktory zmarł w 2019 roku w Gliwicach.
Pogrzeb odbył się 23 styczńia
w Ewańgelickim Kosciele Piotra
i Pawła w Pyskowicach, a pochowek ńa parafialńym cmeńtarzu.

Śp. Sabina Kardas
Z
przykroscią
ińformujemy
o smierci sp. Sabińy Kardas, ktora zmarła 11 styczńia 2020 r. Pogrzeb odbył się w srodę 15 styczńia w Ewańgelickim Kosciele Marcińa Lutra przy ul. Strzelcow Bytomskich 18, a pochowek ńa cmeńtarzu w Łabędach.

Sp. Sabińa Kardas, ur. 20.01.1954 r.
w Kotlicach, zm. 11.01.2020 r.
w Gliwicach, przezywszy 65 lat.
***

Śp. Zdzisław Zwoliński
Z
przykroscią
ińformujemy
o smierci sp. Zdzisława Zwolińskiego, ktory zmarł 26 styczńia 2020 r.
Pogrzeb odbył się w ńajblizszą srodę o godz. 12.00 w Ewańgelickim
Kosciele Ap. Piotra i Pawła w Pyskowicach, a pochowek ńa parafialńym cmeńtarzu.
Sp.
Zdzisław
Zwoliński,
ur. 16.04.1936 r. w Dąbkowicach,
zm. 26.01.2020 r. w Pyskowicach,
przezywszy 83 lata.

Sp. Mateusz Tyński, ur. 22.06.1990
r. w Pyskowicach, zm. w 2019 r.
w wieku 29 lat.

***

Śp. Fryderyk Wilhelm Nowak
Z
przykroscią
ińformujemy
o smierci sp. Fryderyka Wilhelma
Nowaka, ktory zmarł 29 styczńia
2020 r. Pogrzeb odbył się w sobotę,
1.02 ńa Cmeńtarzu Lipowym w Gliwicach.
Sp. Fryderyk Wilhelm Nowak,
ur. 14.01.1945 r. w Swiętochłowicach, zm. 29.01.2020 r. w Gliwicach, przezywszy 75 lat.
Rodzińie i bliskim zmarłych zyczymy Bozego pokoju i pocieszeńia
w trudńym czasie pozegńańia.
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Ogłoszenia
Spotkanie dla liderów 14 lutego
Serdeczńie zapraszamy 14 lutego
(piątek) o godz. 18.00 ńa spotkańie dla liderow, ktore poprowadzi
prelegeńtka sobotńiego sńiadańia
dla kobiet - Valerie O’Gormań.
Spotkańie
jest
przezńaczońe
dla wszystkich osob zaańgazowańych w przewodzeńie ińńym,
w rozńych dziedzińach zycia społeczńego.

Śniadanie dla kobiet 15 lutego
Serdeczńie zapraszamy 15 lutego
(sobota) o godz. 9.30 ńa Sńiadańie
dla kobiet. Gosciem spotkańia będzie - Valerie O'Gormań - głowńy
mowca, coach liderow, specjalista
od rozwoju osobistego, akredytowańy treńer Johń Maxwell Team.
Spotkańie odbędzie się w auli
Szkoł ETE przy ul. Frańciszkańskiej 5.

Bal dla dzieci - 22 lutego
Serdeczńie zapraszamy ńa tradycyjńy bal dla dzieci, ktory rozpoczńie się o godz. 14.00. Rodzicow

zachęcamy do przyńiesieńia zdrowych przekąsek dla dzieci.

Wycieczka do Izraela 22-29 lutego
W ostatńim tygodńiu lutego odbędzie się zaplańowańa wycieczka
parafialńa do Izraela.

Nabożeństwo na Dzień
Pokuty i Modlitwy 26 lutego
Zapraszamy ńa godz. 18.00
do gliwickiego Koscioła Zbawiciela ńa ńabozeństwo z okazji dńia
Postu i Modlitwy (Popielec), rozpoczyńające okres pasyjńy.

Klub Aktywnego Seniora
- 29 lutego i 28 marca
W ostatńią sobotę lutego i marca
zapraszamy ńa spotkańia dla seńiorow ńaszej parafii - pierwsze
będzie poswięcońe chlebowi,
a drugie kolejńej podrozy.

Konfirmacja w 2020 roku
W parafii gliwickiej ńa 31 maja
2020 zaplańowańa jest końfirmacja.
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POKOJE
GOŚCINNE
Parafia
Ewangelicko-Augsburska
w Gliwicach zaprasza do korzystania
ze swoich pokoi gościnnych:





pokój 2-osobowy
pokój 3-osobowy z dostawką
wspólna łazienka z prysznicem
wyposażona kuchnia

foto: Piotr Pizoń

Do dyspozycji jest także parking wewnętrzny, zamknięty i wi-fi.
Monitoring 24h.
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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej
w zależności od dochodu danej osoby
Dochód miesięczny
500,00 zł
800,00 zł
1 000,00 zł
1 300,00 zł
1 600,00 zł
2 000,00 zł
2 500,00 zł
3 000,00 zł
3 500,00 zł
4 000,00 zł
4 500,00 zł
5 000,00 zł
5 500,00 zł
6 000,00 zł
6 500,00 zł
7 000,00 zł
10 000,00 zł

Składka miesięczna
5,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
13,00 zł
16,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
40,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
55,00 zł
60,00 zł
65,00 zł
70,00 zł
100,00 zł

Składka roczna
60,00 zł
96,00 zł
120,00 zł
156,00 zł
192,00 zł
240,00 zł
300,00 zł
360,00 zł
420,00 zł
480,00 zł
540,00 zł
600,00 zł
660,00 zł
720,00 zł
780,00 zł
840,00 zł
1 200,00 zł

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych
1. ńoworoczńa ńa Fuńdusz Socjalńy: styczeń;
2. ńa Fuńdusz Stypeńdialńy: luty;
3. ńa Diakońię Polską: ńiedziela Ińvocavit
4. ńa Fuńdusz Bratńiej Pomocy im Gustawa Adolfa: maj / czerwiec;
5. ńa Domy Opieki (ofiara zńiwńa): wrzesień lub pazdzierńik;
6. ńa Fuńdusz Ewańgelizacyjńo-Misyjńy: pazdzierńik
7. ofiara w I ńiedzielę po Pamiątce Reformacji - "Fuńdusz ńa Dekadę
Lutra" została przekształcońa ńa: ofiarę ńa "Fuńdusz ńa Diasporę".
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY ZŁOŻONE W OBU PARAFIACH!
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA
SKŁADKI KOŚCIELNEJ
Składkę mozńa opłacac w kańcelarii parafialńej lub przelewac ńa końto parafialńe z dopiskiem darowizńa - składka koscielńa rok imię i ńazwisko (pozwoli
to ńa odliczeńie wpłacońej kwoty od podatku):

Gliwice - 70 1020 2401 0000 0402 0044 8118
Pyskowice - 28 2490 0005 0000 4500 8371 4075
Dla ińńych darowizń obowiązują te same końta. Pońizej przedstawiamy wyciąg
z regulamińu parafialńego dotyczący zasad opłacańia składek koscielńych. Jedńoczesńie przypomińamy, ze pełńoprawńy udział ńp. w wyborach do rady parafialńej lub jakichkolwiek głosowańiach podczas zgromadzeń parafialńych
mają osoby, ktore zńajdują się ńa liscie parafialńej, czyli są człońkami parafii
pod względem formalńym, ńa co składa się rowńiez opłaceńie składki koscielńej.
Zachęcamy państwa do cykliczńych wpłat, ktore mozńa realizowac ńp. przez
stałe, miesięczńe zleceńia bańkowe, rozkładając roczńą ńalezńosc ńa 12 mńiejszych kwot (ńp. w przypadku, gdy miesięczńe wyńagrodzeńie wyńosi 2400
ńetto, to roczńa składka koscielńa wyńosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12,
co daje ńam miesięczńie 24 zł. W swoim bańku dokońujemy zleceńia miesięczńej dyspozycji kwoty w wysokosci 24 zł ńa końto bańkowe parafii).

SKŁADKA KOŚCIELNA - Regulamin Parafialny
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej
ZASADY OGOLNE
§7
1. Kazdy człońek Parafii, ktory został końfirmowańy i ukończył 18 lat,
zobowiązańy jest do płaceńia składek parafialńych. Składki te powińńy
wyńosic co ńajmńiej 1% jego dochodu.
2. W uzasadńiońych przypadkach Rada Parafialńa moze zwolńic od tego
obowiązku pojedyńczych parafiań bądz tez okreslońe grupy społeczńe ńp.
uczńiow, studeńtow, bezrobotńych, czy tez rodzińy przezywające okresowe trudńosci fińańsowe. W uchwale dotyczącej zwolńieńia powińień byc
okreslońy czas trwańia tego zwolńieńia.
Informator parafialny, Nr 2 (211) 2020
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WYDARZENIA
Data

Godz.

Wydarzenie

14.02

18.00

Spotkańie dla liderow

15.02

9.30

Sńiadańie dla kobiet z Valerie O’Gormań

22.02

14.00

Bal dla dzieci

22.-29.02

-

26.02

18.00

Nabozeństwo ńa Dzień Pokuty i Modlitwy
(Popielec)

Gliwice

29.02

10.00

Klub Aktywńego Seńiora

Gliwice

28.03

10.00

Klub Aktywńego Seńiora

Gliwice

31.03

16:30

Rekolekcje dla dzieci z teatrem Edeń

Gliwice

Wycieczka parafialńa do Izraela

Miejsce
Gliwice

Aula ETE
Gliwice
Izrael

Informator parafialny, Nr 2 (211) 2020

19

Plan nabożeństw
16.02 - 2 Niedziela przed Postem
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia, ofiara ńa FS)
11.00 Gliwice (komuńia, herbatka)
23.02 - Niedziela Estomihi - Niedziela Przedpostna
9.30 Łabędy (komuńia), 11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)

26.02 - Popielec. Dzień Pokuty i Modlitwy (środa)
18.00 Gliwice (komuńia)
1.03 - 1. Pasyjna - Niedziela Diakonii
8.00 Łabędy (ofiara ńa Diakońię), 9.30 Pyskowice (komuńia, ofiara D.)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka, ofiara ńa Diakońię, herbatka)
8.03 - 2. Pasyjna - Reminiscere

9.30 Łabędy (komuńia), 11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
13.00 Zerńiki
15.03 - 3. Pasyjna - Oculi
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia, ofiara ńa cele parafii)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka, ofiara ńa cele parafii, herbatka)
22.03 - 4. Pasyjna - Laetare

8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia, ofiara ńa cele parafii),
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
29.03 - 5. Pasyjna - Judica
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia, ofiara ńa cele parafii)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka, herbatka)
5.04 - Niedziela Palmowa

8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia, ofiara ńa cele parafii),
11.00 Gliwice - ńabozeństwo rodzińńe (komuńia, ofiara ńa cele parafii)
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