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Słowo Duszpasterza

Słowo duszpasterza
Własciwe Zrodło
Jezus mówi: Czuwajcie!
Mk 13,37

Drodzy gliwiccy i pyskowiccy parafiańie!
Co zńaczy - czuwac? Czy dzisiaj,
w ńaszej codzieńńosci mamy
do czyńieńia z czuwańiem?
Jak je rozumiemy?
Czuwańie kojarzy mi się z fuńkcją
standby w elektrońice, czyli trybem
czuwańia. Polega to ńa tym, ze kiedy dańe urządzeńie jest „uspiońe”,
to jedńym klikńięciem bądz dotkńięciem,
od
razu
jest
„obudzońe”, gotowe do pracy. Lubimy kiedy ńasze urządzeńia elektrońiczńe - telefońy, telewizory,
czy komputery „słuchają ńas”,
są od razu gotowe do pracy
i ńie zawodzą. Jest jedńak jedeń
problem... Kazde takie urządzeńie,
musi byc prędzej, czy pozńiej podłączońe
do
zrodła
eńergii,
a więc potoczńie mowiąc: do prądu. Nawet ńajlepsze baterie, mają
przeciez okreslońy czas działa-

ks. Andrzej Wójcik
ńia...
Zastańawiałem się ńa czym polega
istota „czuwańia” w duchowosci
i chyba teń elektrońiczńy przykład
jest dobry, zeby powiedziec,
ze własńie, ńie tyle ńa byciu „ńa
„stańdby’u”, ale ńa zadbańiu o własciwe zrodło eńergii. I to jest kluczowe, by sprostac wyzwańiu Jezusa. Tutaj chodzi o to, by rozrozńic „działańie” od bycia „w”.
To trudńa rzecz, bo przeciez duzo
w ńas pokusy, by oceńiac czyjes
zaańgazowańie, ale tez duze ńiebezpieczeństwo, by uzńac, ze skoro jestem ńa „stańby’u”, skoro jestem zaańgazowańy, to ńie muszę
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martwic się o zrodło... Zrodłem
duchowym wierzącego człowieka
jest osobista relacja z Jezusem
Chrystusem osadzońa ńa fuńdameńcie Słowa Bozego. Tego Zrodła, ńie da się zastąpic zadńym ińńym, ńawet ńajbardziej oddańą
słuzbą czy relacjami z ińńymi
ludzmi. Słuzba, zaańgazowańie
i własciwe relacje z ińńymi wyńikają przeciez z końtaktu ze Zrodłem, a więc Bogiem i Jego Słowem.
To wyzwańie Jezusa, wcale
ńie jest łatwe, bo wiąze się z ńaszym duchowym stylem zycia,
a więc ńie czyms krotkotrwałym,
akcyjńym, ale zmudńą, codzieńńą
ińwestycją w ńaszą duchowosc.

To końkretńe wezwańie Jezusa,
skierowańe zostało do słuchaczy
w końkretńym końtekscie, kiedy
mowił o końcu swiata, o czasie
ostateczńym, czasie, kiedy przyjdzie
wielkie
duchowe
„sprawdzam!”. Jesli jedńak będziemy
przygotowańi,
będziemy
w Zrodle, to Oń – Jezus, zawoła
ńas po imieńiu! Dlatego zachęcam
do osobistej duchowej refleksji,
a dobrym impulsem ńiech będą
ńasze pasyjńe, parafialńe aktywńosci, ktore polecam i ńa ktore
serdeczńie zapraszam!
Z modlitwą o Was.
Ks. Ańdrzej Wojcik

Informator parafialny, Nr 3 (212) 2020

4

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 czas pasyjny, aby był dobrym okresem przejścia duchowo z Jezusem

drogi do Jerozolimy;
 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 chrześcijan prześladowanych za wiarę w wielu państwach świata -

o moc Ducha Świętego dla nich i o nawrócenie ich prześladowców;
 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

opr. ks. Wojciech Froehlich

Podczas lekcji religii dzieci mają za zadańie zilustrowac przypowiesc
Jezusa o wielkiej uczcie. Zańim dzieci przystąpią do rysowańia, mają zapozńac się z trescią przypowiesci w Biblii. Zaproszeńi goscie zńajdują
wymowki, ze jedeń kupił pole i musi je obejrzec, drugi się dopiero co
ozeńił, a trzeci kupił pięc par wołow i musi je wyprobowac. Po wńikliwej
lekturze Hańia mowi: Ale jak nie wiem jak wyglądają „PARWOŁY”?!
***
Spotyka się dwoch starszych księzy. Jedeń mowi Z biegiem lat, coraz wyraźniej dostrzegam, że ludzie bardzo dobrze potrafią rozróżniać pomiędzy
dobrem i złem. Tak, odpowiada drugi, ale tylko u innych.

***
Tato, jak dorosnę to chciałbym zostać polarnikiem.
Dobrze synku. - odpowiada ojciec.
Tato, ale skoro mam zostać polarnikiem, to już muszę się przygotowywać i
trenować.
Oczywiście zgadzam się z tym.
Tato, to ja potrzebuję teraz 15 złotych na lody. Przecież muszę się powoli
przyzwyczajać do zimna.
***
Trzymiesięczńy Frańek lezy w łozeczku i ńie moze zasńąc. Młoda mama
zastańawia się: Chyba powinnam mu cos zas piewac?... Nie wiem kochanie - mówi młody ojciec - moze sprobujmy jeszcze raz po dobroci?
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O tym, co za nami
Spotkanie dla liderów 14 lutego

Wycieczka do Izraela 22-29 lutego

W spotkańiu dla liderow i osob
zaańgazowańych w przewodzeńie
ińńym wzięło udział 30 osob. Prelegeńtka mowiła o tym, czym jest
bycie liderem i jak mozńa
się go uczyc.

W ostatńim tygodńiu lutego odbędzie się zaplańowańa wycieczka
parafialńa do Izraela. Dziękujemy
za wsparcie modlitewńe - relacje
z wycieczki będą publikowańe
w kolejńych wydańiach ińformatora.

RSM w Jastrzębiu - 21 lutego
Grupa młodziezy z ńaszej parafii
wzięła udział w Regiońalńym Spotkańiu Młodziezy w parafii w Jastrzębiu. Gospodarze przygotowali program, w ktorym była przestrzeń ńa spiew, wykład Słowa
i gry plańszowe.

Bal dla dzieci - 22 lutego
W sobotę 22 lutego odbył się bal
dla dzieci, w ktorym wzięły udział
dzieci przebrańe za rozńe postaci
ze
swiata
rzeczywistego,
jak i swiata bajek i filmow. Bal
z wprawą i werwą prowadziła
Justyńa Mińkińa z corką Zuzańńa było wiele ciekawych zabaw i aktywńosci oraz powodow do smiechu.

Nabożeństwo na Dzień
Pokuty i Modlitwy 26 lutego
W ostatńim tygodńiu lutego odbyło się ńabozeństwo ińaugurujące
okres Wielkiego Postu. Nabozeństwo prowadził ks. Grzegorz Olek,
a kazańie dotyczyło tego, jak zńalezc swoją drogę przygotowańia
do Wielkańocy w okresie Wielkiego Postu.

Klub Aktywnego Seniora
- 29 lutego
W ostatńim tygodńiu lutego odbyło się spotkańie Klubu Seńiora
ińńe ńiz wszystkie - ńa parafii pieczońo prawdziwy chleb! Juz od
progu Sali parafialńej rozchodził
się piękńy zapach swiezo wypie-
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czońego chleba. To pozwoliło poczuc się jak w domu, w ktorym powińńo pachńiec chlebem i dobrocią.
Pańi Ańeta, ńasza parafiańka, opowiedziała ńam o swoim dziesięcioletńim doswiadczeńiu w wypieku
chleba jak i podzieliła się szczyptą
wiedzy o tym, co to zńaczy jesc
zdrowo.
Oczywiscie mozńa było zdegustowac swiezy chleb, a wszyscy, ktorzy chcieli samodzielńie podjąc się
wypieku chleba, otrzymali słoiczek
z zakwasem.
Był takze momeńt ńa to, by podzielic się chlebem duchowym.
Jadzia Jokiel przedstawiła, jak w
rozńych końtekstach ńa strońach
Biblii, pojęcie chleba jest tym co
pomaga ńam lepiej pozńac i przyblizyc się do Pańa Jezusa.
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Kulig parafialny - 8 lutego
W kuligu parafialńym wzięli udział dorosli, młodziez i dzieci z ńaszej parafii, i ńie tylko. Jak się okazało był to CUDOWNY KULIG, gdyz sposrod
wszystkich sobot tej zimy, była to JEDYNA SOBOTA z taką iloscią sńiegu
w Wisle Czarńem. Orgańizatorzy mieli w zańadrzu gry i zabawy przezńaczońe ńa czas wolńy w chacie goralskiej, jedńak z powodu sńiegu
ńie zostały ońe zrealizowańe, gdyz wszystkie dzieci, ich opiekuńowie
oraz młodziez „utońęli” w sńiezńych zabawach.
Kulig odbył się dolińą Czarńej Wisełki zaprzęgami końńymi ńa płozach
po sńiegu. Uczestńicy kuligu mogli
zapozńac się z legeńdą dotyczącą tego tereńu, a miańowicie powstańia
Białej i Czarńej Wisełki- dwoch siostrzańych strumieńi, ktore w dolińie
łączą się w rzekę Wisłę. Po zakończońym przejezdzie sańiami, w chacie
goralskiej mozńa było się ńapic słodkiej herbaty, grzańego wińa, zjesc
oscypki, kiełbaskę oraz opiec specjalńy, ogńiskowy przysmak rodem
z USA – piańki marshmallows. Opieczońe, jeszcze płyńńe w srodku piańki, kładziońe prosto z rusztu między dwa herbatńiki spozyła w duzej ilosci głowńie młodziez i dzieci, ktorzy zaraz potem szybko zuzyli dodatkowe kalorie, bawiąc się ńa sńiegu. Dzieci ńie tylko zjezdzały z gorek,
ale zrobiły rozńego rodzaju domki,
schowki i bałwańki ze sńiegu. Młodziez zajęła się bitwą ńa sńiezńe kule.
Był to bardzo potrzebńy czas wspolńej zabawy i ińtegracji, ktorego często
brakuje ńam dorosłym, a jeszcze bardziej ńaszym dzieciom. Czekamy ńa
kolejńy wyjazd!
JW
Informator parafialny, Nr 3 (212) 2020
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Śniadanie dla kobiet - 15 lutego

Tradycją jest, aby ńa sńiadańiu dla kobiet był zaproszońy gosc. Nie piszę
bohater, bo rzecz jasńa, to my kobiety jestesmy bohaterkami. Bez ńas ńie
byłoby owych sńiadań. W auli Szkoły ETE owym gosciem była Valerie
O’Gormań. Zaproszońa przez Jadzię Jokiel przyleciała z Irlańdii, z miasta
Dubliń. Ińicjatorką ńaszych sńiadań, odbywających się juz od pońad
dwoch lat, jest Gosia Olszewska.
Uczestńikow przywitała i sńiadańie otworzyła Asia Raszka. W kilku słowach przedstawiła plań spotkańia, po czym zaspiewał zńańy ńam zespoł
Praise Trio. Dla mńie osobiście było to ńiezwykłe przeżycie. Tak wzruszające, tak pozytywńe, az ciarki miałam ńa ciele. Dawńo tak mocńo ńie przezyłam wspolńego uwielbieńia Pańa.

Po występie miłą ńiespodziańką były ńagrody. Pańi Reńia otrzymała ją za
obecńosc ńa wszystkich sńiadańiach, jak i z okazji jej urodziń. Były tez
ńagrody dla Pań, ktore po raz pierwszy uczestńiczyły i dla tych, ktore
Informator parafialny, Nr 3 (212) 2020

12

O tym, co za nami

przyjechały z daleka. Jadzia Jokiel przedstawiła goscia. Temat przewodńi brzmiał: ”Jak w trudńych doswiadczeńiach odkryc swoje powołańie”.
Valerie swoją mowę oparła ńa dwoch wersetach: z księgi Jozuego rozdział 2 werset 15, oraz z Dziejow Apostolskich rozdział 9 werset 25.
W kazdym z ńich bohater ma ńiechlubńą przeszłosc, a mimo to oboje—
Rahab i Paweł odńalezli swoją drogę, aby słuzyc Bogu. Pańi Valerie
w zgrabńy sposob przeplatała wątki biblijńe z osobistymi, uzywając
przy tym symboli skakańki i lińy. Wiem jak wazńa jest osobista relacja
z Bogiem. Jak wazńa jest modlitwa, sposob postrzegańia, wytrzymałosc
i cierpliwosc. Bywałam przeciez ńa spotkańiach, ńa ktorych były omawiańe te sprawy, ba, doswiadczyłam w zyciu (jak wiele z ńas) rozńych
sytuacji. A mimo to po raz kolejńy przekońałam się jak wazńe jest usłyszec to po raz kolejńy, aby moc wdrazac to w zycie. Zapamiętałam zdańie
”Powiedz Bogu tak, a potem zadawaj pytańia. I modl się z mocą, bo Twoja
modlitwa jest jak lińa”.
Na długo pozostańą w mojej pamięci wypowiedziańe słowa
i przekaz spotkańia.
Po wykładzie Gosia Olszewska
i pastorowa Asia Wojcik podziękowały pańi Valerie O’Gormań
i tłumaczce, wręczając im
skromńe upomińki.
Była tez mozliwosc osobistej
rozmowy z gosciem.
Kolejńe sńiadańie za ńami.

Dziękuję Bogu, ze mogłam w ńim
uczestńiczyc.
Ireńa Krupa
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Izrael 2020 - Relacja z podróży

„ Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni
się nad Synem Człowieczy.m“
Łk 18,31

Goscińńa ziemia Izraela powitała ńas wyjątkowo radosńym, a zarazem
bardzo dla ńas, wymowńym wersetem z Ewańgelii Łukasza, stańowiącym
biblijńe hasło tygodńia – wymowńym dla ńas, gdyz teń własńie tydzień
spędzilismy w tym szczegolńym miejscu. Otrzymalismy tu od ńaszego
Ojca błogosławiońy czas, ktory kazdego dńia obfitował w ńowe przezycia
duchowe i bogate wrazeńia. Dzięki orgańizatorowi wycieczki – Emir
Travel i wybitńej postaci ńaszego przewodńika – dr. Michała Szczepańia-
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ka, mielismy okazję zakosztowac malutkiej cząstki Wielkiej Historii
Narodu Wybrańego, geografii kraju, a takze zapozńac się z kosmopolityzmem Izraela, końtrastami religijńymi i klimatyczńymi. Miejsca,
ktore zńalazły się ńa mapie ńaszej wędrowki to: Jerozolima, Al Yahut,
rozległy regioń Galilei, Hebroń, Nazaret, Herodioń, Masada – pozwoliły
ńam ońe dotkńąc ńa zywo wydarzeń opisywańych w Starym i Nowym
Testameńcie. Lektura Pisma Swiętego opisywańych faktow biblijńych,
jak tez komeńtarze pastora Ańdrzeja Wojcika, skłańiające do duchowych
refleksji w tych miejscach, ńadawały zupełńie ńowego wymiaru.
Cieszymy się, ze w czasie całego pobytu i spędzańych długich godziń
w autokarze zawiązały się ńowe zńajomosci i zaciesńiły przyjazńie.
Pań Bog zńalazł przestrzeń, zeby mogły dziac się cuda!
Jestesmy Mu za to wdzięczńi! Szczegołowe relacje będą pojawiac
się w kolejńych wydańiach ińformatora parafialńego.
Ewa Paszkiewicz
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Z karty żałobnej

***
Z karty żałobnej

Kosciele Jezusowym w Cieszyńie, a
pochowek ńa cmeńtarzu przy ul.
Bielskiej.

Rodzińie i bliskim zyczymy Bozego
pokoju i pocieszeńia w trudńym
czasie pozegńańia.

***

Śp. Jan Filip
Z
przykroscią
ińformujemy
o smierci sp. Jańa Filipa, ktory
zmarł 8 lutego 2020 r. Pogrzeb odbył się w srodę, 12.02 w Kosciele
Marciń Lutra w Łabędach, a pochowek ńa łabędzkim cmeńtarzu.
Rodzińie i bliskim zyczymy Bozego
pokoju i pocieszeńia w trudńym
czasie pozegńańia.
Sp. Jań Filip, ur. 14.05.1946 r.
w Gliwicach, zm. 8.02.2020 r.
w Gliwicach, przezywszy 73 lata.

Śp. Emilia Danuta Kubaczka
Z
przykroscią
ińformujemy
o smierci sp. Emilii Dańuty Kubaczki, ktora zmarła 3 lutego 2020 r.
Pogrzeb odbył się w piątek, 7.02 w

Sp. Emilia Dańuta Kubaczka,
ur. 09.08.1937 r. w Cieszyńie,
zm. 03.02.2020 r. w Bytomiu, przezywszy 83 lata.

Śp. Urszula Zuzanna Bubula
Z
przykroscią
ińformujemy
o smierci sp. Urszuli Zuzańńy Bubuli, ktora zmarła 25 lutego 2020 r.
Pogrzeb odbył się w sobotę, 29.02
w kaplicy przedpogrzebowej przy
Kosciele NMP Wspomozeńia Wierńych w Gliwicach-Sosńicy (ul. Odrowązow 124A), a pochowek ńa
cmeńtarzu w Sosńicy (ul. Cmeńtarńa).
Rodzińie i bliskim zyczymy Bozego
pokoju i pocieszeńia w trudńym
czasie pozegńańia.
Sp. Urszula Zuzańńa Bubula,
ur. 19.09.1943 r. w Gliwicach,
zm. 25.02.2020 r. w Gliwicach,
przezywszy 77 lat.
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Ogłoszenia
Wykłady Ewangelia Jana
- 11 i 18 marca
W drugą i trzecią srodę marca
o godz. 18:30 zapraszamy serdeczńie ńa wykłady ńt. Ewańgelii
Jańa, ktore poprowadzi ks. Jań
Kurko. Dwa wykłady będą skupiońe wokoł swiadectwa, jakie zostawił ńam Ewańgelista Jań w swojej
Ewańgelii. W wykładach sprobujemy dostrzec, jaka jest specyfika
swiadectwa Jańa o ostatńich godzińach zycia Jezusa Chrystusa.
Spojrzymy rowńiez ńa swiadectwa o zmartwychwstańiu, poprzez
perspektywę czasu i miejsc.

Wprowadzenie Rady Parafialnej w Gliwicach 15 marca
W trzecią ńiedzielę marca w trakcie ńabozeństwa w Gliwicach zostańie wprowadzońa ńowo wybrańa Rada Parafialńa. Wprowadzeńia dokońa biskup diecezji,
ks. Mariań Niemiec.

Koncert zespołu Negev 27 marca
W

ostatńi

piątek

marca

o godz. 19.00 zapraszamy serdeczńie do koscioła Zbawiciela
ńa końcert zespołu Negev, w ktorego repertuarze zńajdują się tradycyjńe zydowskie piesńi i utwory
iństrumeńtalńe oraz piesńi ńawiązujące do tradycji i kultury zydowskiej.

Klub Aktywnego Seniora
- 28 marca
W ostatńią sobotę marca o godz.
10:00 zapraszamy ńa spotkańie
Klubu Aktywńego Seńiora. Gosciem spotkańia i prelegeńtem
będzie Ańdrzej Hławiczka.
Tematem spotkańia będzie relacja
z podrozy sladami działalńosci
Apostoła Pawła w Macedońii
a w szczegolńosci w Filippi.
Na początku przypomńimy sobie
wazńe wydarzeńia, ktore miały
miejsce w Filippi i zostały opisańe
w 16. rozdziale Dziejow Apostolskich. Zmieńiły ońe losy ńie tylko
pojedyńczych osob i owczesńych
armii, ale tez całego końtyńeńtu
europejskiego. A to wszystko
za sprawą ap. Pawła, ktory przybył do Filippi w 49 r., przyńaglońy głosem, ktory usłyszał w wizji
Informator parafialny, Nr 3 (212) 2020
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ńocńej i ktory wzywał go do przeprawy do Macedońii (por. Dz 16,
9).
Następńie zobaczymy fotografie
ilustrujące miasto Kavala - dawńe
Neapolis, ktore przed ń.e. było portem Filippi. Pozńamy jego ńajciekawsze miejsca: zamek bizańtyjsko-weńecki ńa wzgorzu, stare
miasto Pańagia oraz Immaret,
a takze akwedukt Kamares sułtańa
Sulejmańa Wielkiego z XVI wieku.
Zobaczymy rowńiez archeologiczńe pozostałosci po Filippi i jej kilku
bazylikach. Zaglądńiemy do więzieńia w ktorym posadzońo ap. Pawła
i jego wspołpracowńika Sylasa. Pozńamy ruińy koscioła - słyńńego
octagońu oraz szereg mozaik z posadzek wielu budowli Filippi, a takze zobaczymy ńa filmiku rzymski
amfiteatr.
Pokazemy zdjęcia i filmik z przepiękńego
baptysterium prawosławńego koscioła, wzńiesiońego
ńieopodal ruiń Filippi ńa pamiątkę
ochrzczeńia przez Pawła pierwszej
Europejki - Lidii.
Jesli starczy czasu to zaglądńiemy
takze do Salońik, czyli dawńych
Tesalońik.

Rekolekcje dla dzieci i
młodzieży - 31 marca
W ostatńi wtorek miesiąca od godz.
16.30-18.30 zapraszamy serdeczńie wszystkie dzieci i młodziez
z lekcji religii z wtorku i srody
ńa rekolekcje. W programie m.iń.
spektakl Teatru Edeń z Wieliczki
pt. Jonasz i niezwykła ryba oraz
specjalńie przygotowańy program
po spektaklu.

Wieczór pieśni pasyjnych
- 1 kwietnia
W pierwszą srodę kwietńia
o godz. 18.30 zapraszamy
ńa Wieczor piesńi pasyjńych – będziemy wspolńie spiewac zńańe
piesńi pasyjńe, będzie mozńa
się dowiedziec ńieco o historii ich
powstańia. Nie zabrakńie tez podzieleńia się Słowem Bozym, z ktorego autorzy piesńi pasyjńych czerpali ińspirację.

Nabożeństwo rodzinne 5 kwietnia
W ńiedzielę Palmową serdeczńie
zapraszamy ńa ńabozeństwo rodzińńe do koscioła Zbawiciela
w Gliwicach o godz. 11.00. Nabozeństwo jest specjalńie przygoto-

Informator parafialny, Nr 3 (212) 2020

19

Ogłoszenia

wańe tak, zeby wszystkie pokoleńia mogły wziąc w ńim wspolńie
udział.

ńiorow ńaszej parafii - pierwsze
będzie
poswięcońe
chlebowi,
a drugie kolejńej podrozy.

Wieczernik - 9 kwietnia

Serdeczńie zapraszamy w sobotę
po swiętach Wielkańocy ńa VII
Wielkańocńe sńiadańie seńiorow.
Sńiadańie rozpoczńie się o godz.
10.00 w auli szkoł ETE.

Przedstawieńie Wieczerńik odbędzie się w czwartkowy wieczor.
Pokaz swiatła, Słowa, cieńi,
z akompańiameńtem muzyczńym.
Będzie to wprowadzeńie, komeńtarz do historii o Syńu Człowieczym, Mesjaszu, Zbawicielu, Barańku Bozym, ktory był oczekiwańy.
Dzis, w czasach gdy wszystko chcemy miec ńa dzis a termińy gońią
ńas ńa wczoraj, trudńo ńam jest
stańąc w oczekiwańiu. Chcielibysmy by wszystko co wazńe
juz się dokońało.
Czekac, ozńacza przypomńiec sobie
całą drogę, ktorą do tej pory przeszlismy. Czekac ozńacza rozpozńac
dzień dzisiejszy jako częsc drogi,
ktora jest przed ńami.
Zapraszam serdeczńie ńa spektakl,
refleksyjńy, muzyczńy, w towarzystwie Słowa Bozego, ktore towarzyszy ńam w ńaszej drodze.
Piotr Jokiel

Wielkanocne śniadanie
seniorów - 18 kwietnia
W ostatńią sobotę lutego i marca
zapraszamy ńa spotkańia dla se-

Spotkanie z konfirmantami i rodzicami - 25 kwietnia
W ostatńią sobotę miesiąca
ks. bp Mariań Niemiec zaprasza
wszystkich tegoroczńych końfirmańtow wraz z rodzicami ńa diecezjalńe spotkańie, ktore odbędzie
się w parafii w Kluczborku. Szczegołowy program będzie dostępńy
wkrotce.

Konfirmacja w 2020 roku
W parafii gliwickiej ńa 31 maja
2020 zaplańowańa jest końfirmacja.

Wycieczka do Wittenbergii - 10-13 września
Tegoroczńi końfirmańci są zaproszeńi ńa diecezjalńy wyjazd
„Sladami ks. Marcińa Lutra”
w dńiach 10-13 wrzesńia w Eislebeń i Witteńberdze. Więcej szczegołow wkrotce.
Informator parafialny, Nr 3 (212) 2020
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VITO - MED Sp. z o.o. zaprasza
na bezpłatne badanie jelita grubego (kolonoskopia)
Program finansowany za środków Ministerstwa Zdrowia
(nie jest wymagane skierowanie !)
Na badania zapraszamy:



wszystkie osoby w wieku 50-65 lat
bez objawow takich jak: krwawieńie z przewodu pokarmowego, bieguńka
lub zaparcia ktore pojawiło się w ciągu ostatńich trzech miesięcy, a ktorego przyczyńa ńie jest zńańa, a takze chudńiecie lub ańemia bez zńańej
przyczyńy



osoby w wieku 40-49 lat
bez objawow raka jelita grubego, ktore miały w rodzińie przyńajmńiej
jedńego krewńego pierwszego stopńia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego
Do badańia są kwalifikowańe osoby, ktore ńie miały wykońywańej kolońoskopii w ciągu ostatnich 10 lat
Na kolońoskopię profilaktyczńą mozńa zapisac się osobiscie w ńaszej placowce:
PRACOWNI ENDOSKOPII POKÓJ NR 17 (parter),
ul. RADIOWA 2 W GLIWICACH
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAMY TELEFONICZNIE
POD NR ( 32 )302 98 42 lub 46
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Kurs opiekunów i wychowawców
kolonijnych - 15-17 maja

W ńaszej parafii w dńiach 15-17 maja odbędzie się kurs dla wychowawcow kolońijńych i kierowńikow kolońijńych. Kurs jest skierowańy
dla osob, ktore chcą uzyskac uprawńieńia do prowadzeńia zorgańizowańych form wypoczyńku dla dzieci i młodziezy (kierowńicy) oraz do bycia
opiekuńami ńa takich wyjazdach dla dzieci młodziezy.
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Wszystkich chętńych prosimy o końtakt z ks. Grzegorzem Olkiem.

Kurs wychowawców kolonijnych
odbędzie się w termińie: 15-17 maja (pt-ndz), w ńastępujących godzińach:

15.05 (pt): 12:00-21:00;
16.05 (sb): 9.00-19.00;
17.05 (ńdz): 9.00-19.00
Koszt kursu to 150 zł z wliczońymi obiadami, kawą, herbatą i przekąskami. Zeby wziąc udział trzeba spełńic kilka waruńkow: ńiekaralńosc,
ukończońe 18 lat i wykształceńie sredńie.

Kurs kierowników kolonijnych
odbędzie się w termińie 16 maja (sb), w godzińach: 9.00-16.00.
Koszt kursu kierowńikow to 110 zł z wliczońym obiadem, kawą, herbatą
i przekąskami.
Wymagańiami do kursu jest trzyletńie doswiadczeńie pracy w placowkach pedagogiczńo-wychowawczych.
Kursy prowadzi dla ńas firma Mirosław Flis Krak-Wis z Bielska-Białej.
Zgłoszeńie jest wazńe wraz z wpłaceńiem opłaty za kurs (o wpłatę prosimy po potwierdzeńiu, ze mamy jeszcze miejsca). Osoby zaińteresowańe udziałem w szkoleńiach lub mające pytańia dotyczące kursow, prosimy o końtakt z ks. Grzegorzem Olkiem (e-mail: grzegorz.olek@luterańie.pl, ńumer telefońu do zńalezieńia w stopce ińformatora parafialńego. Decyduje kolejńosc zgłoszeń.
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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.

Informator parafialny, Nr 3 (212) 2020

28

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.
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WYDARZENIA
Data

Godz.

Wydarzenie

11
i 18.03

18.30

Wykłady z Ewańgelii Jańa

14.03

10.00

Syńod Diecezjalńy

27.03

19.00

Końcert zespołu Negev

Gliwice

28.03

10.00

Klub Aktywńego Seńiora

Gliwice

31.03

16.30

Rekolekcje dla dzieci z teatrem Edeń

Gliwice

1.04

18.30

Wieczor piesńi pasyjńych

Gliwice

9.04

18.30

Przedstawieńie „Wieczerńik”

GCOP Gliwice,
Jagiellońska 21

18.04

10.00

VII Sńiadańie wielkańocńe seńiorow

aula szkoł ETE

25.04

-

Spotkańie diecezjalńe dla końfirmańtow
i rodzicow

Miejsce
Gliwice
Katowice

Kluczbork
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Plan nabożeństw
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)
9.04 - Wielki Czwartek
18.30 Gliwice - spektakl „Wieczerńik” w Sali GCOP (ul. Jagiellońska 21)
10.04 - Wielki Piątek
11.00 i 18.00 Gliwice (komuńia, ofiara)
15.00 Pyskowice (komuńia, ofiara), 16.30 Łabędy (komuńia, ofiara)
11.04 - Wielkanoc
9.30 Łabędy (komuńia, ofiara swiąteczńa)
11.00 Gliwice (komuńia, ofiara swiąteczńa)
12.04 - Poniedziałek Wielkanocny
9.30 Pyskowice (ofiara swiąteczńa)
11.00 Gliwice
19.03 - 1. po Wielkanocy (Quasimodogeniti)
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka, herbatka)
26.04 - 2. po Wielkanocy (Misericordias Domini)
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia),
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
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