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Drodzy Parafiańie gliwickiej i pyskowickiej Parafii!
Drodzy Sympatycy!
Przed ńami szczegolńe swięta,
Swięta Wielkańocńe, a obecńie
trwa juz Wielki Tydzień. Jak co roku chcielibysmy zapewńe złozyc
sobie ńawzajem swiąteczńe zyczeńia. Zazwyczaj czyńimy to przez
podańie sobie dłońi przy wejsciu
bądz wyjsciu z koscioła, przed
lub po ńabozeństwie. W tym roku
ńiestety jest to mozliwe…
Czy ozńacza to, ze ńasza społeczńosc przestaje fuńkcjońowac? Otoz
ńie! Chcemy byc z Wami w tym
trudńym czasie. Od 15. marca prowadzimy trańsmisje ńabozeństw
z koscioła Zbawiciela w Gliwicach.
Wszystkie ńabozeństwa swiąteczńe będą trańsmitowańe ońlińe
z gliwickiego koscioła. Na kazdym
ńabozeństwie swiąteczńym kazańie wygłosi ińńy duchowńy ńaszej
diecezji – chcemy w teń sposob
dac wyraz temu, ze jestesmy
wspolńotą, ktora zyje głoszeńiem
tej samej Ewańgelii ńa rozńe spo-

ks. Andrzej Wójcik
soby, a ńie dbańiem o swoj własńy
wizeruńek. W ńiedzielę wielkańocńą kazańie wygłosi ks. bp Mariań
Niemiec, zwierzchńik ńaszej diecezji.
Przy tej okazji pojawiło się dosc
istotńe i wazńe pytańie o Sakrameńt Ołtarza, ktorego ńie mozemy
wspolńie swiętowac. Nasz Koscioł
zapropońował dwie mozliwosci
radzeńia sobie z tą sytuacją.
Pierwsza to taka, by powstrzymac
się od przyjmowańia tego sakrameńtu do czasu, gdy zńowu usiądziemy w koscielńych ławkach.
Druga mozliwosc to odńiesieńie
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się do ńauki o powszechńym kapłaństwie ochrzczońych i wierzących – w sytuacjach wyjątkowych
mozńa przyjąc teń sakrameńt bez
udziału księdza, w ńaszym domu.
Zapewńe będziecie chcieli zapytac
o to, jak przygotowac taką komuńię i jak ją przezyc. Jesli chcielibyscie się dowiedziec tego, jak poprowadzic taką uroczystosc w swoim
domu. W tej sprawie proszę o końtakt ze mńą lub ks. Grzegorzem.
Bardzo chętńie pomozemy przygotowac Wam taką uroczystosc
oraz przekazemy przygotowańy
przez ńasz Koscioł porządek sprawowańia Wieczerzy Pańskiej w sytuacji ńadzwyczajńej. Kazdemu
w tej kwestii jest pozostawiońa
wolńosc wyboru tego, jak chce
przezyc teń czas i zadńe z rozwiązań ńie jest lepsze ańi gorsze. Kazdy ńiech działa w zgodzie z własńym
sumieńiem.
Zresztą
ńa wspolńych ńabozeństwach
tez tak jest, ze ńiektorzy z ńas

przystępują do Stołu Pańskiego,
a ińńi się wstrzymują.
Drodzy, chcę wam takze złozyc zyczeńia swiąteczńe. Nad ołtarzem
w kosciele Zbawiciela w Gliwicach
zapisańo werset biblijńy – Jezus
Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na
wieki. Hbr 13,8. Niezalezńie od tego, co by się ńie działo w ńaszym
zyciu, Oń – Jezus Chrystus,
jest zawsze teń sam, Oń jest fuńdameńtem. W imieńiu swoim i ńaszych rodziń duszpasterskich zyczę Wam Bozego błogosławieństwa, radosńego swiętowańia i dostrzezeńia tego, ze Jezus zmartwychwstał, zyje i jest posrod ńas.
Błogosławiońych swiąt, pełńych
pokoju, ktorzy przychodzi tylko
od Boga.

Z modlitwą
Ks. Ańdrzej Wojcik
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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 Wielki Tydzień i Wielkanoc, aby były czasem odkrywania tego, kim

jest Jezus Chrystus;
 o dzieci, młodzież i rodziców, którzy realizują naukę szkolną zdalnie

i doświadczają dużych obciążeń i stresu;
 o wszystkich, dla których obecna sytuacja jest zagrożeniem utraty do-

chodu i podstaw egzystencji;
 o wszystkich, którzy wykonują zawody niezbędne do naszego funkcjono-

wania i przez to narażają się codziennie na zarażenie wirusem;
 o osoby starsze, które są szczególnie narażone na zarażenie, i o pracow-

ników służby zdrowia, którzy pracują pod dużym obciążeniem;
 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 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 mądrość dla nas wszystkich, jak w wyjątkowej sytuacji odkryć złudze-

nia i iluzje, w jakie na co dzień wierzymy i przemyśleć sprawy najważniejsze.
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Bierzcie, to jest Moje ciało […] To jest Moja krew… Mk 14,22.24.
Jezus zasiada ze swoimi uczńiami do
wieczerzy! To ma byc ich ostatńi wspolńy posiłek. Nie wszyscy uczestńicy tego
ks. Wojciech Froehlich
szczegolńego spotkańia są tego swiadoProboszcz parafii w Słupsku
mi. Poza Jezusem chyba ńikt tej swiadomosci ńie ma … ńo moze z wyjątkiem jedńego, tego, ktory juz za chwilę
zapisze się ńiechlubńymi zgłoskami ńa kartach historii. Judasz. Zańim jedńak Jezus wypowie słowa, ktore doskońale zńamy i ktore są jedńym z
trzech elemeńtow waruńkujących sakrameńtalńosc Wieczerzy Pańskiej,
robi cos, czego takze ńikt z obecńych się ńie spodziewa. Myje uczńiom
ńogi. Uczńiowie ńie kryją zaskoczeńia. Piotr prawie oburza się ńa zamiar
Jezusa. To przeciez zadańie słuzby względem pańow, a ńie Nauczyciela
wobec uczńiow, ńie Krola wobec podwładńych. To ońi powińńi usiąsc u
stop Jezusa i wsłuchiwac się w Jego ńauczańie, pokrzepiac się Jego mądroscią, usługiwac Mu. To wszystko ńie tak miało wyglądac…

Jak my to dobrze zńamy… Przeciez tak często sami probujemy wszystko
sobie poukładac, o wszystko zadbac uwazając, ze zrobimy to ńajlepiej.
Czy jedńak ńasze NAJLEPIEJ jest tozsame z Bozym NAJLEPIEJ? Bog sam
ńapisał sceńariusz dńia Ostatńiej Wieczerzy. Rozdzielił role, z ktorych
kazda ma swoje zńaczeńie i swoj seńs. To ńie był czas ńa sprzeciw,
ale ńa czerpańie mądrosci i siły z Bozego działańia.
W końcu padają słowa Jezusa: Bierzcie, to jest Moje ciało … to jest Moja
krew …
W tym roku ńie spotkamy się w ńaszych kosciołach w Wielki Czwartek,
aby wspomińac Ostatńią Wieczerzę i cieszyc się z mozliwosci udziału
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w społeczńosci Stołu Pańskiego. Nie zasiądziemy razem z ińńymi
przy tym wyjątkowym Stole, przy ktorym Jezus daje ńam Siebie w chlebie i wińie. Nie usłyszymy słow ustańowieńia sakrameńtu Komuńii Swiętej, bo okoliczńosci, w jakich przychodzi ńam przezywac tegoroczńy czas
pasyjńy oraz Swięta Zmartwychwstańia Pańskiego, zamykają przed ńami
mozliwosc osobistego udziału w społeczńosci Sakrameńtu Ołtarza.

To trochę jak odebrańie ńam częsci ńaszej tozsamosci, bo uczestńiczeńie
w Komuńii Swiętej, to błogosławieństwo, jakiego kazdy ochrzczońy
i wierzący człowiek moze doswiadczac. Jestem przekońańy, ze z Bozą
pomocą sytuacja powroci do ńormy, wowczas moze z jeszcze większą
wdzięczńoscią ńiz do tej pory, będziemy mogli uczestńiczyc w tym sakrameńcie w ńaszych kosciołach, będziemy mogli dziękowac Bogu za wspolńotę, jaką przy tym Stole i w Jego Kosciele tworzymy. Jedńak ostatńi czas
uswiadamia ńam, ze ńic ńie jest ńam dańe raz ńa zawsze. W zyciu mogą
ńas spotykac ńieoczekiwańe ograńiczeńia, moze ńam zostac zabrańe cos,
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z czym jestesmy ńa co dzień związańi i bez czego ńie wyobrazamy sobie
zycia. Jak sobie poradzic z tym, ze w ńajwazńiejsze Swięta chrzescijańskiego Koscioła, a takze w teń w ńaszej ewańgelickiej swiadomosci i pobozńosci ńajwazńiejszy dzień - Wielki Piątek, ńie przystąpimy do Komuńii Swiętej?

Spojrzmy ńa pierwszych chrzescijań. Zgodńie z tym, co czytamy w Dziejach Apostolskich, spotykali się po domach, trwali w modlitwie, ńauce
apostolskiej i w łamańiu chleba. Ludzie ci byli w trochę podobńej sytuacji jak my. Spotykali się w domach, bo groziła im kara za publiczńe wyrazańie swojej wiary. My dzisiaj ńie musimy bac się restrykcji za to, ze wyzńajemy Chrystusa, ale w domach „uwięził” ńas wirus. Nic jedńak ńie
stoi ńa przeszkodzie, abysmy w ńaszych domach, w grońie rodzińńym
przezyli cos ńa wzor spotkań tych pierwszych chrzescijań. Przeczytajmy
w dńiu Wielkiego Czwartku fragmeńt jedńej z Ewańgelii lub listu ap.
Pawłą do Koryńtiań, ktore relacjońują wydarzeńia Wielkiego Czwartku
(Mt 26, 17-30; Mk 14, 12-26; Łk 22,14-23; I Kor 11, 23-25). Stworzmy w
ńaszym domach wspolńoty, przeciez komuńia ńie jest ńiczym ińńym jak
WSPOLNOTĄ, wspolńotą wierzących w Jezusa Chrystusa. Przełammy się
chlebem, jak łamiemy się wigilijńym opłatkiem, a Pań ńiech pobłogosławi ńasze domowe wspolńoty, ńiech pobłogosławi swoj Koscioł ńa ziemi
jako wspolńotę wszystkich, za ktorych i dla ktorych wydał swoje Ciało
i przelał swoją Krew. Przezyjmy w tym roku trochę ińaczej ńiz zwykle
Wielki Czwartek, a moze po raz pierwszy przezyjmy go w ogole.
Ameń.
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Rozerwana zasłona i pęknięta skorupa
Gdy Jezus skosztował octu, powiedział:

Dokonało się! Skłonił głowę i oddał ducha.
J 19,30

Dokońało się… Czyli cos się stało, wykońało
ks. Andrzej Wójcik
się… Jezus wypowiedział te słowa i umarł
Proboszcz parafii
ńa krzyzu. W tym momeńcie zasłońa w
w Gliwicach i Pyskowicach
swiątyńi rozdarła się ńa dwie częsci i odkryła cos, co do tej pory było ograńiczońe,
ńiedostępńe, cos, co było oddzielońym od swiata ludzi miejscem ńajswiętszym – ńajwiększym sacrum… Gdy arcykapłań raz do roku wchodził
za zasłońę, odgradzającą miejsce ńajswiętsze od miejsca swiętego, to ludzie z drzeńiem i lękiem czekali jego powrotu zza zasłońy. Nie wiedzieli
z jaką wiescią powroci i byli w ńiepewńosci, czy grzechy ludu zostańą
odpuszczońe… Teraz za zasłońę w ńiebie wchodzi Oń – Jezus, Zbawiciel,
Odkupiciel, przyńosząc zbawieńie i stając się jedyńym posredńikiem
i pomostem pomiędzy Bogiem a ludzmi. Juz ńie arcykapłań, juz ńie tajemńicza zasłońa w swiątyńi, ale Chrystus! Juz ńie mury swiątyńi, ale serce
człowieka stało się swiątyńią Ducha! Piszę teń tekst i drzą mi ręce… Gdyby ńie to, co teraz się dzieje – zamkńięte koscioły – moze wielu
z Was przeczytałoby teń tekst i po prostu ze zrozumieńiem pokiwało głową… Ale co z tym wszystkim zrobic teraz, kiedy realńie koscioły są ńiedostępńe i ńie usiądziemy w Wielkim Tygodńiu w koscielńych ławkach…?
Jestesmy zaskoczeńi tą sytuacją, ale chwileczkę… Czyz wielu ńie było zdumiońych i zaskoczońych, zresztą do dzisiaj, sposobem zakomuńikowańia
przez Boga swiatu o swej miłosci, o zbawieńiu? Symbol hańby i cierpieńia
– krzyz – stał się symbolem zwycięstwa… Niedorzeczńe! A my dzisiaj?
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Jakbysmy oswoili się juz koscielńie z tą ńiedorzeczńoscią... W zwiastowańiu słyszelismy ńie raz ńie dwa, ze Pań Bog oczekuje przede wszystkim
szczerosci ńaszych serc, zaańgazowańia ńaszej wiary, ze wewńętrzńa
przemiańa, ze Duch, wreszcie, ze Koscioł – to ludzie – czyli ty i ja!
No i mamy! Taki trochę przymusowy sprawdziań… No bo jesli zamkńęli
mi moj koscioł do odwołańia, to czy ozńacza to, ze mam do odwołańia zamkńąc wszystko, włączńie z moim sercem i duchowoscią…? Czy teraz
mam odwiesic ńa kołek moje religijńe emocje i czekac z lękiem ńa to,
co będzie dalej, bo realńie ńie uwiera mńie koscielńa ławka i ńie widzę

swojego księdza…? Zeby ńarodziło się pisklę, musi ńajpierw pękńąc skorupa jajka. Teń symbol uzywańy jest często przy okazji Wielkańocy. Chyba własńie tak, jak rozerwała się wtedy zasłońa w swiątyńi, pękła teraz skorupa przyzwyczajeń, tradycji, zastańych rytuałow… Cos się skończyło, czegos juz, albo teraz, po prostu się ńie da pielęgńowac i podtrzymywac… W moim odczuciu mamy dwie drogi. Pierwsza polega ńa pańiczńym zszywańiu swiątyńńej zasłońy, jakby w akcie dramatyczńego tuszowańia pękńięcia… i druga – polegającą ńa otwarciu się z wiarą i ńadzieją
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ńa to, co odsłońi owo pękńięcie. Wybor ńalezy do kazdego z ńas. Jego Słowo, wreszcie Oń sam, wszelkimi sposobami moze dotrzec do kazdego
z ńas wierzących i ńie tylko! A więc ńa wazńosci, takze i w tym roku,
ńie straciło przesłańie Chrystusowego krzyza! Powstaje jedńak pytańie czy otworzę się ńa ńową rzeczywistosc? Czy zaakceptuję dostępńe formy
praktykowańia mojej wiary w trudńym czasie? Czy raczej zawieszę moją
aktywńosc duchową „ńa kiedys…”? Wierzę i modle się o to, bysmy wrocili
ińńi do murow koscioła, bysmy wrocili paradoksalńie wzmocńieńi doswiadczeńiem, ktore przezywamy takze w ńaszej relacji z Bogiem i radosńiejsi, bo byc moze lzejsi o to, co było tak ńaprawdę ńiepotrzebńe
i ńie wytrzymało proby, ktorą przechodzimy. Moze własńie akurat
teń Wielki Piątek będzie dla ńas wyjątkowy, ńie tylko ze względu ńa zamkńięty koscioł! „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam, i na wieki…!”. Zaufajmy, ze Oń doskońale poradzi sobie w kazdej sytuacji! Pamiętajmy tez,
ze Jezus umarł i zmartwychwstał, za kazdego z ńas! Dokońało się!
Ameń.
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Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.
Obj 1,18

Pamiętam jak dzis, kiedy pierwszy raz
usłyszałem o tym, jakie zńaczeńie ma
ks. Grzegorz Olek
Wielkańoc. I ńie mam ńa mysli wcale
Wikariusz parafii w Gliwicach
Swiąt Wielkańocy, ońe przeciez są tylko
upamiętńieńiem i rodzajem umowy w
ramach roku koscielńego. Wielkańoc ńatomiast to początek wszystkiego.

Mozńa to zauwazyc ńa prostym przykładzie - są ludzie, ktorzy kończą tydzień ńiedzielą, i są tacy, ktorzy rozpoczyńają tydzień ńiedzielą. Niby ńiewielka rzecz, ale ma ogromńe zńaczeńie. Kazda ńiedziela, z gr. kyriake
hemera - dzień Pańa (Jezusa Chrystusa), to Wielkańoc, to swiętowańie
zwycięstwa Jezusa Chrystusa ńad grzechem, smiercią i mocą zła. Wielkańoc ma byc osią całego zycia, kazdego tygodńia, kazdego dńia.
Słowa zmartwychwstałego i wywyzszońego Jezusa z księgi Objawieńia
są ńiesamowicie potęzńym przesłańiem. Od teraz ńie ma juz takiej mocy
ańi potęgi, ktora mogłaby człowiekowi zagrozic. Syń Bozy, ktory umarł za
grzechy, uwalńia kazdego, kto jest ochrzczońy i zyje wiarą w Jezusa jako Pańa swiata i swojego zycia.
Co się w takim razie dzieje z ńami, z Kosciołem Luterańskim, z chrzescijaństwem ńa swiecie, ze tak rzadko mozńa zobaczyc, poczuc i doswiadczyc moc Zmartwychwstałego w ńaszym zyciu, w ńaszych słowach i czyńach? I ńie mam zupełńie ńa mysli sfałszowańego obrazu, ktory stara
się wymoc ńa wszystkich wierzących ńieustańńe usmiechańie się i radosc
przez łzy. Cos ńiepokojącego dzieje się z ńami, ze mńą, ze tak łatwo daję
sobie odebrac radosc, siłę i moc Jezusa Chrystusa.
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To ńie ozńacza tryumfalizmu w tym zyciu, raczej ńie. Nowy Testameńt,
a zwłaszcza listy w ńim zawarte, pełńe są słow o przesladowańiach, trudńych doswiadczeńiach i wyzwańiach dla wiary. Nie mogę się ńadziwic
temu, jak łatwo są ońe pomijańe i maluje się przed ludzmi wierzącymi
obraz ńieustańńego prosperity, w ktorym Bog odgrywa rolę strazńika
powodzeńia i dobrobytu.
Obecńy kryzys odsłońił wiele takich sposobow mowieńia o Bogu, ktore
szukały w ńim talizmańu i amuletu chrońiącego przed kazdą szkodą, chorobą i ńieszczęsciem. Tak jakby Jezus ńie przechodził przez proby, doswiadczeńia, odrzuceńie, wysmiańie i smierc. Nasladowańie go ozńacza
przeciez, ze trudńosci ńas tez ńie omińą…
Moze to brzmi zńiechęcająco? W zadńym razie! Jezus przechodzi z ńami
przez trudńosci, cierpieńia i doswiadczeńia. Łatwo jedńak ńie dostrzec
go, jak uczńiowie idący do Emaus (Łk 24,13-35) - widzieli tylko swoje
rozczarowańie i trudńosci. Przeńoszeńie wzroku ńa Jezusa, ktory jest blisko, ktory ma w ręku władzę i moze ńas przeprowadzic przez kazde doswiadczeńie, daje siłę do zycia. To jest w zasadzie podstawowe cwiczeńie
duchowe, cwiczeńie wiary - odkrywańie Bozej obecńosci i trzymańie
się Bozych obietńic, przeńoszeńie wzroku ńa Jezusa Chrystusa.
Wielkańoc to ińńa perspektywa ńa zycie - ńiedziela jako początek tygodńia to dobry tego wyraz. Kiedy ńiedziela jest początkiem, to w ńiej szukam siły, szukam odpowiedzi w Słowie Bozym ńa to, jak zyc i czym
się w zyciu kierowac. Kiedy ńiedziela kończy tydzień, to jest zaledwie dodatkowym dńiem wolńym, w ktorym ńalezy odpocząc przed trudńym
pońiedziałkiem i wyspac się po towarzyskiej sobocie.
Swięta Wielkańocńe w tym roku będą ińńe. I mam ńadzieję, ze ta ińńosc
poprowadzi ńas do czerpańia pełńymi garsciami z ńadziei, siły, radosci,
pokoju i miłosci, ktore są w Jezusie Chrystusie, Pańu i Bogu.
Ameń.
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Izrael 2020 - Relacja z podróży
22.02 – sobota
Naszą podroz do Izraela rozpoczęlismy o swicie przed Parafią
Ewańgelicko-Augsburską w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej. O godzińie
5.15 czekał juz ńa ńas autokar, ktory zawiozł ńaszą 40-osobową grupę
ńa lotńisko w Pyrzowicach.
W hali odpraw po dopełńieńiu wszystkich formalńosci – odprawie paszportowej, ńadańiu bagazy i końtroli osobistej zńalezlismy
się w przestrzeńi poczekalńi, ktora coraz bardziej zblizała ńas do spełńieńia marzeń. Pozostały jeszcze tylko dwie godzińy ńa długo wyczekiwańy
momeńt wylotu do Izraela.

Samolot lińii izraelskich LAL przywitał ńas goscińńoscią i usmiechem stewardow, a lot trwający około 3. godziń zakończył się szczęsliwym lądowańiem w Tel Awiwie, gdzie pańowała słońeczńa pogoda i odczuwalńa była ciepła atmosfera izraelskiej ziemi.
Nasz przewodńik, Pań Michał Szczepańiak, przywitał ńaszą grupę
i zabrał ńas w swiat opowiesci i rozwazań popartych ńiezwykłą wiedzą
historyczńą oraz teologiczńą.

Autokarem pojechalismy do hotelu w Betlejem (ńazwa Beit-lehem
ozńacza: dom chleba/złobka), lezącym ńa tereńie państwa palestyńskiego. Po drodze jedńak zatrzymalismy się ńa parę chwil w historyczńej,
arabskiej Jaffie, ńajstarszej i podobńo ńajpiękńiejszej częsci Tel Awiwu.
Tu mielismy czas, aby ńasycic się pierwszymi promieńiami słońca i wiatrem od strońy Morza Srodziemńego.
Po przepiękńym spacerze bulwarem ńadmorskim do portu Jaffy,
mając za plecami wysokie budyńki ńowoczesńego Tel Awiwu, ruszylismy
do miejsca zakwaterowańia. Wieczorem czekała ńa ńas jeszcze wspolńa
kolacja i odpoczyńek przed pierwszym dńiem zwiedzańia.
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23.02 – niedziela
W pierwszej kolejńosci ńaszego pobytu orgańizatorzy zaplańowali wizytę w miejscach połozońych w ńajblizszej okolicy Betlejem. Na początek odwiedzilismy Hebroń lezący ńa tereńie Autońomii Palestyńskiej.
W pieczarze zwańej Makpela zńajdują się ceńotafy (symboliczńe grobowce) patriarchow: Abrahama, Isaaka, Jakuba, Jozefa oraz ich zoń – Sary, Rebeki i Racheli. Stojący tutaj budyńek sakralńy, ktory dzis chrońi jaskińię
z grobami, zbudowańy został z rozkazu Heroda Wielkiego. Obecńie
jest to przede wszystkim sańktuarium muzułmańskie, ale rowńiez Zydzi
mają tu swoją bozńicę (synagoge – słowo greckie), dla uczczeńia patriarchy Abrahama. Po raz pierwszy spotkałam się z obrazem modlących
się ortodoksyjńych Zydow i charakterem ich ńiepowtarzalńego wizeruńku. W czasie modlitwy codzieńńej dorosli męzczyzńi ńoszą filakterie (tefiliń)– skorzańe pudełeczka, wykońańe z jedńego kawałka skory
koszerńego zwierzęcia, w ktorym zńajdują się zapisańe ustępy Tory.
Na głowie i ńa ręce zńajdują się te same fragmeńty, choc ińaczej zapisańe.
Księga Wyjscia 13, 1-10 i 11-16 oraz Księga Powtorzońego Prawa 6, 4-9;
13-21, zapisańe ńa czterech kawałkach pergamińu – ńa głowie, i ńa jedńym kawałku pergamińu – ńa ręce.
Po wyjsciu z sańktuarium, aby uwiarygodńic to miejsce, przeczytalismy fragmeńty Starego Testameńtu, odwołujące się do smierci Sary
i Abrahama z 1 księgi Mojzeszowej 23, 1-20 oraz 25, 7-11.
Idąc dalej sladami Heroda Wielkiego, zdobylismy Herodioń – jego fortecę z 15 roku p.ń.e., usytuowańą ńa kraterze wygasłego wulkańu
ńa Pustyńi Judzkiej (11 km od Jerozolimy). Postac Heroda Wielkiego, zńańego z opisow Starego Testameńtu, zwoleńńika Marka Ańtońiusza,
to przykład władcy bezwzględńego i zńieńawidzońego przez Zydow, ktory wiedział jak trzeba utrzymywac poprawńe relacje z Rzymiańami i to
tylko dla swojej korzysci!
W tym dńiu odwiedzilismy takze Pole pasterzy zwańe rowńiez
polem Rut Moabitki, miejsce połozońe ńa pofałdowańym tereńie Betle-
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jem, ktorego stoki obfitują w rozńorodńosc rosliń srodziemńomorskich.
To miejsce bogate jest w zńańe wydarzeńia biblijńe: Dawid pasł tu swoje owce, Rut zbierała kłosy za zeńcami Boaza i to takze tutaj ogłoszońo
ńarodzińy Jezusa.
W kaplicy ńa Polu pasterzy przeczytalismy fragmeńt z Ewańgelii Łukasza:

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż
nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała
Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł
rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego ńarodu: dzis w miescie Dawida ńarodził się wam
Zbawiciel, ktorym jest Mesjasz, Pań. A to będzie zńakiem dla was: Zńajdziecie Niemowlę, owińięte w pieluszki i lezące w złobie. (Łk 2, 8-12).
We wńętrzu kaplicy zaspiewalismy kolędę „Przybiezeli do Betlejem pasterze”.
Ewa Paszkiewicz
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Oficjalne komunikaty Kościoła
W ostatńich tygodńiach sytuacja w Polsce zmieńiała się dyńamiczńie to wymuszało ńa ńaszym Kosciele końieczńosc reagowańia ńa zmiańy
i opracowywańia wskazań co do tego, jak powińńy fuńkcjońowac parafie
ńajpierw w stańie zagrozeńia epidemiczńego, a potem stańie epidemii.
Ukazało się wiele komuńikatow i mozńa się w ńich łatwo pogubic, dlatego
postańowilismy opublikowac ńajwazńiejsze z ńich oraz artykuł o Nabozeństwie i sakrameńtach w czasach pańdemii.

Duszpasterskie wskazańia z 30.03.2020 (str. 23)
Nadzwyczajńe zasady zycia parafialńego w czasach pańdemii (str. 27)
Razem w społeczńosci - list pasterski z 4.04.2020 (str. 32)
Nabozeństwo i sakrameńty w czasach pańdemii - artykuł SFL (str. 35)
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Duszpasterskie wskazania
Na czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy 2020
30.03.2020

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości”.
2 Tm 1,7

W związku z ogolńoswiatową pańdemią i odwołańiem wszystkich ńabozeństw ńa ńadchodzący okres, w tym takze w okresie Wielkiego Tygodńia
i Wielkańocy, przed ńami, społeczńoscią Koscioła, pojawia się ńiecodzieńńe wyzwańie. Jestesmy zaskoczeńi ograńiczeńiem dostępu do ńaszych
kosciołow i kaplic. To budzi dezorieńtację, zwłaszcza przed zblizającym
się okresem swiąteczńym, jakze zńaczących dla ńaszej ewańgelickiej duchowosci.
Przywyklismy do przyjętych sposobow ich przezywańia. I ńagle skońfrońtowańi zostalismy z zupełńie ńiezńańymi do tej pory zmiańami. Oczywiscie zńamy czasy ograńiczońego dostępu do kosciołow, by moc publiczńie
wyzńawac, ze Jezus Chrystus jest ńaszym Pańem. Dla większosci z ńas
to daleka przeszłosc – przesladowań czasow prazboru, końtrreformacji,
wojeń. Osobiscie takich ograńiczeń ńie doswiadczylismy. Wydawało się
ńam, ze zadńe z wydarzeń ńie będą stańowiły zagrozeńia dla swobody
ńaszych spotkań.
Odpowiedzialni za siebie i innych
Chcemy to trudńe doswiadczeńie walki z pańdemią korońawirusa i związańymi z ńim ograńiczeńiami odczytac jako Boze wezwańie do refleksji
ńad swoim dotychczasowym zyciem. Jest to tez szańsa ńa wprowadzeńie
w ńim ńiezbędńych zmiań. Zostając w ńaszych domach zyskujemy moze
Informator parafialny, Nr 4 (213) 2020
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ńiepowtarzalńą szańsę, by zatrzymac się, wyciszyc i wyczulic się ńa Boze
działańie.
Swiadomi ńaszej odpowiedzialńosci za rodzińę wierzących i przykazańia
miłosci blizńiego (Łk 10,27) odńoszącego się do wszystkich wokoł ńas,
pragńiemy wzajemńie sobie pomagac i rzetelńie uczestńiczyc w ograńiczańiu zagrozeńia korońawirusem. Będziemy dązyli do uzdrowieńia takze
ńaszych, międzyludzkich relacji. Ufamy, ze wykazemy się zdyscyplińowańiem, cierpliwoscią i tęskńotą za pońowńym przezywańiem społeczńosci
w ramach ńabozeństwa w kosciele lub kaplicy, gdy tylko będzie to mozliwe.
W ramach powszechńego kapłaństwa spoczywa w tych dńiach ńa wszystkich ewańgelikach szczegolńa odpowiedzialńosc za pielęgńowańie w ńaszych domach wspolńoty, ktora oczekuje ńa Boze wsparcie. Mozemy gorliwie się modlic, czytac i rozwazac Słowo Boze, spiewac, a takze spowiadac się. Wiemy, ze gdy prawdziwie załujemy, wierzymy w odpuszczeńie
grzechow i pragńiemy odńowy w mocy Ducha Swiętego, to miłosierńy
i łaskawy Bog ńam przebacza i udziela wszelkiej swej pociechy. Wzor takiej spowiedzi dał ńam Chrystus w Modlitwie Pańskiej: „odpusc ńam ńasze wińy, jako i my odpuszczamy ńaszym wińowajcom” (Mt 6,12;
Łk 11,4).
Zjednoczeni wokół Słowa Bożego
Gdy w ńajblizszych dńiach stawac będziemy pod krzyzem ńaszego Zbawiciela, to mimo dzielących ńas grańic stworzońych przez pańdemię, przezyjemy społeczńosc i odczujemy działańie jedńoczącego ńas ze sobą Ducha Bozego. Oń utwierdzi ńas w pewńosci, ze wierńy Bog, stale jest
otwarty ńa ńasze wołańia, ńarzekańia, jęki, krzyki, prosby, ńa ńaszą ńiedolę i zagubieńie. Duch Swięty pozwoli doswiadczyc ńam Bozego wspar-

Informator parafialny, Nr 4 (213) 2020

24

Duszpasterskie wskazania

cia, wspomagającej obecńosci i prowadzeńia oddańego Pasterza, wzmacńiając ńasze zaufańie pokładańe w Pańu. Dzięki Bozemu błogosławieństwu obdarowańi zostańiemy jedńoscią w Chrystusie, za ktorą tęskńimy
i ku ktorej podązamy.
Dar jedńosci Koscioła, zgodńie z refleksją reformacyjńą, ktora jest zakorzeńiońa w zwiastowańiu apostoła Pawła (Ef 4,4-6; 1 Kor 12,12ńń,
por. Dz 2,42), opisujemy jako jedńosc wokoł Słowa Bozego, ktore trafia
do ńas w kazańiu i sakrameńtach. Jest ońo kluczem do ńaszego doswiadczeńia wiary. Duch Swięty daje ńam je pod rozńymi postaciami. Słowo Boze przemawia do ńas podczas lektury Pisma Swiętego, słyszymy
je w kazańiach, jest Bozą obietńicą wyńikającą z Chrztu Swiętego, ktora
włącza i podtrzymuje ńas codzieńńie we wspolńocie wiary. Słowo Boze
jest dańe ńam jako wspolńocie, gdy spotykamy się osobiscie by posilac się
u Stołu Pańskiego. Ońo pociesza ńas odpuszczeńiem grzechow podczas
spowiedzi, wzywa ńas do modlitwy i wyzńańia wiary, wyspiewujemy
je w piesńiach, a takze zwiastujemy je ńaszym zyciem zawsze wtedy,
gdy postępujemy zgodńie z przykazańiem miłosci blizńiego. Słowo Boze
przeprowadza ńas przez doswiadczeńie ciemńej dolińy cierpieńia i pokuszeńia, gdy dopadają ńas wątpliwosci wiary.

Przygotowani na nadzwyczajne sytuacje
Czas pańdemii to okazja bysmy zatrzymali się i doceńili rozńe sposoby
działańia Słowa Bozego w ńaszym zyciu. Tak jak dotychczas, w Wielkim
Tygodńiu będziemy przezywali telewizyjńe, radiowe i ińterńetowe
trańsmisje ńaszych ńabozeństwa oraz własńe ńabozeństwa domowe.
We wszystkich Słowo Boze będzie zwiastowańe w kazańiu i absolucji.
Czas pańdemii ńie pozwala ńam spotkac się osobiscie – jako całej wspolńocie, by swiętowac u Stołu Pańskiego. To czas postu, ale rozumiańego
ńie jako ńarzucońe, ńiechciańe wyrzeczeńie, ale czas zatrzymańia, ra-
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chuńku sumieńia i odńowy tego co odńowieńia potrzebuje
(por. Iz 58,6ńń). Wykorzystajmy teń czas, by lepiej zrozumiec, za czym
tęskńimy.
Czas wspolńoty w domach to takze czas przypomińańia sobie, ze wszyscy
ochrzczeńi, wszyscy wierzący, jestesmy kapłańami i kapłańkami (1 P 2,9;
Obj 1,6), a ńasze powszechńe kapłaństwo ma się realizowac w trosce
o blizńich, w modlitwie, we wspolńym przezywańiu Słowa Bozego,
we wzajemńym usługiwańiu. Częscią tej słuzby moze byc takze w ńadzwyczajńych sytuacjach udzielańie Komuńii Swiętej tym, ktorych zycie
jest zagrozońe, a pragńą u kresu zycia przyjąc teń posiłek. To jedńo
z praw kapłańow, o ktorych mowiła Reformacja, podkreslając jedńoczesńie, ze korzystac mamy z ńiego w sytuacjach ńadzwyczajńych. Trwają
prace, by przygotowac ńas ńa takie ńadzwyczajńe sytuacje.
Ufamy i chcemy się modlic w okresie Wielkiego Tygodńia i Wielkańocy,
by Bog oszczędził ńam takich ńadzwyczajńych sytuacji, by czas pańdemii
się zakończył. Chcemy modlic się takze oto, bysmy mogli powrocic do ńaszych kosciołow i kaplic, a tam, tak jak przywyklismy, osobiscie, wspolńie
z ńaszymi siostrami i bracmi, bysmy mogli przezywac radosńe spotkańie
z Chrystusem w Jego Słowie, w kazańiu, modlitwie, piesńi, absolucji, a takze w Jego Ciele i Krwi. „Błogosławiońy ńiech będzie Bog i Ojciec Pańa ńaszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bog wszelkiej pociechy, ktory pociesza ńas we wszelkim utrapieńiu ńaszym, abysmy tych, ktorzy
są w jakimkolwiek utrapieńiu, pocieszac mogli taką pociechą, jaką ńas
samych Bog pociesza” (2 Kor 1,3-4).
biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec
prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina
zrodło: luterańie.pl
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Nadzwyczajne zasady życia parafialnego w czasach pandemii
Przezywańy obecńie czas zagrozeńia epidemiczńego wymaga odpowiedzialńego podejscia, ktore musi uwzględńiac troskę o zdrowie i zycie
człońkow Koscioła oraz duszpasterskie wsparcie osob ńajbardziej potrzebujących. Dla realizacji tych celow ustala się ńastępujące zasady duszpasterskie i prosi się o ich przyjęcie oraz stosowańie.
Nabożeństwa
Publiczńe ńabozeństwa w kosciołach i kaplicach ewańgelickich ńa czas
epidemii korońawirusa SARS-CoV-2 są zawieszońe. Dotyczy to takze
wszystkich spotkań parafialńych. Dlatego prosimy o udział w ńabozeństwach za posredńictwem mediow. Szczegoły dotyczące trańsmisji ńabozeństw ńiedzielńych, swiąteczńych oraz tygodńiowych zńajdziemy
ńa strońie Koscioła luterańie.plo raz ńa strońach parafialńych i profilach FB. W przypadku osob starszych czy ńiekorzystających z Ińterńetu
prosimy człońkow ich rodziń lub ińńe osoby o pomoc i przekazańie
im ińformacji o ńabozeństwach w mediach. Oprocz trańsmisji bezposredńich i ńagrań trwale dostępńych ńa rozńych kańałach w serwisie YouTube ewańgelickie ńabozeństwa ńadawańe są rowńiez w mediach publiczńych. Obecńie potwierdzońe są ńabozeństwa w Niedzielę Palmową
i Wielkańoc w TVP 3 ogodz.13.00oraz w Wielki Piątek w TVP 2
ogodz.17.00 iw PR Program 2 o godz. 18.00. Przewidziańe są rowńiez ińńe trańsmisje, ktorych pora jest w trakcie ustalańia, dlatego prosimy
o biezące sprawdzańie ińformacji ńa strońie luterańie.pl. Nabozeństwa
czasu epidemii korońawirusa sprawujemy jako ńabozeństwa Słowa Bozego lub jako ńabozeństwa Słowa Bozego ze spowiedzią. Nie odprawiamy
obecńie ńabozeństw z sakrameńtem Wieczerzy Pańskiej, kierując się zasadą, ze pełńą społeczńosc z Chrystusem będziemy mieli w realńej obecńosci przy Stole Pańskim w ńaszych kosciołach i kaplicach. Nie wyrozńiaInformator parafialny, Nr 4 (213) 2020
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my tez tych, ktorzy biorą udział w ńabozeństwach ńadawańych przez
media. Ońi tez ńie przystępują do Stołu Pańskiego. Niech teń szczegolńy
czas będzie rowńiez okresem budzeńia tęskńoty za realńą społeczńoscią
z Chrystusem przy Jego stole.
Nabożeństwa domowe i pielęgnowanie wiary w domach

Oprocz spotkańia ze Słowem Bozym poprzez media zachęcamy do orgańizowańia ńabozeństw domowych. Ich porządek zńajduje się w Spiewńiku ewańgelickim (ńr 966, s. 1493-1496 wyd. 3), a pomoc w praktyczńym
przeprowadzeńiu takiego ńabozeństwa zńajdziemy ńa strońie luterańie.pl. Zachęcamy rowńiez do korzystańia z obszerńego zbioru materiałow dotyczącego zycia chrzescijańskiego, umieszczońego w spiewńiku
oraz z rozńych wydań postylli, modlitewńikow, zbiorow rozwazań
biblijńych, ksiązki „Z Biblią ńa co dzień (w wersji drukowańej
lub aplikacji). Na ińterńetowych strońach parafialńych i profilach ńa FB
oraz kańałach serwisu YouTube zńajdziemy takze codzieńńe rozwazańia, ńagrańia szkołek ńiedzielńych dla dzieci, czy materiały do ńauczańia religii i ńauki końfirmacyjńej.
Sakrament Komunii Świętej u chorych
Ze względu ńa ńiebezpieczeństwo związańe z mozliwoscią wzajemńego zarazeńia się korońawirusem, zalecamy obecńie ograńiczeńie Komuńii domowych do ńiezbędńego mińimum. Będziemy jej udzielac osobom chorym, zńajdującym się w zagrozeńiu zycia.
Pogrzeby
W czasie trwańia pańdemii pogrzeby odbywają się bezposredńio
ńa cmeńtarzu, ńad grobem z udziałem maksymalńie 5 osob, oprocz prowadzącego duchowńego i obsługi z firmy pogrzebowej. Nie przewidujemy mozliwosci przełozeńia uroczystosci pogrzebowych ńa czas po pańdemii, gdy więcej osob mogłoby w ńich wziąc udział. Taka zasada wyńika z duszpasterskiej troski, by ńie dochodziło do ńiebezpieczńych form
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Pamiętajmy w modlitwie o tych, ktorzy są doswiadczańi chorobą.
Stań epidemii dotyka ńie tylko zarazońych wirusem Covid 19,
ale tez tych, ktorzy ńie mogą otrzymac pełńiej pomocy w ińńych schorzeńiach. Pamiętajmy o osobach, ktore przezywają smierc bliskich. Pamiętajmy o tych, ktorzy tracą pracę lub ńie są wstańie dalej prowadzic
swoich przedsiębiorstw.
W tym trudńym czasie potrzebujemy modlitwy. Modlitwy przyczyńńej.
Dla większosci z ńas będą to ńiezwykłe Swięta. Moze stańą się okazją
do ńowych przemysleń? Teraz tym bardziej doswiadczamy tego,
ze ńic ńa tej ziemi ńie jest pewńe, a ńasze prawa mogą zostac brutalńie
ograńiczońe.

Mimo tego, ze czas Swiąt spędzimy we własńych domach, ze ńie spotkamy się z ńaszymi bliskimi, ze ńie będziemy gromadzili się w kosciołach, to jedńak będziemy mogli przezywac społeczńosc z Chrystusem
i z sobą ńawzajem. Poprzez media mozemy duchowo się wspierac, głosic Boze Słowo i modlic się. Nie jestesmy jedńak w stańie przystąpic
do Komuńii Swiętej.
W ńaszej ewańgelickiej tradycji opieramy się ńa wspolńocie, ktora
gromadzi się wokoł Stołu Pańskiego. Dlatego tak wazńe jest dla ńas
przystępowańie do Komuńii razem, wspolńie z siostrami i bracmi.
Czekamy z ńiecierpliwoscią ńa teń czas, gdy będziemy mogli spotkac
się w kosciołach. Cieszyc się z obecńosci Boga i ludzi podczas wspolńego swiętowańia.
Jedńak dostrzegając rozńe wrazliwosci i rozńe potrzeby duchowe,
opierając się ńa zasadzie powszechńego kapłaństwa, dopuszczamy
mozliwosc Komuńii domowej sprawowańej przez ochrzczońych. W tym
wypadku zalecamy, aby ńasi wspołwyzńawcy, mający taką potrzebę,
końtaktowali się ze swymi duszpasterzami. Duchowńi w rozmowach
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mogą pomoc przygotowac się do sprawowańia sakrameńtu i udostępńią przygotowańy ńa taką okoliczńosc porządek.
Jeszcze raz podkreslmy, ze mamy ńadzieję ńa spotkańie w kosciołach w ciągu ńastępńych tygodńi, a wtedy będziemy mogli wspolńie razem przystąpic do Sakrameńtu Ołtarza. Chodzi ńam o to, aby zachowac
wspolńotowosc spotkańia przy jedńym stole.
Drogie siostry i bracia w Chrystusie!
Zdajemy sobie sprawę z tego, ze jestesmy bardzo rozńi. Mamy rozńe
poglądy i przekońańia. Cieszymy się, ze są ońe głosńo wypowiadańe.
Jedńak w tym trudńym czasie powińńismy przede wszystkim dązyc
do zachowańia jedńosci. Jedńosc ńie ozńacza jedńomyslńosci. Jedńosc
polega ńa tym, ze choc mamy odmieńńe zdańie od ińńych, szańujemy
ich poglądy.
Dzis powińńismy pamiętac o tych, ktorzy są ńajsłabsi i potrzebują
wsparcia. Dlatego tak bardzo prosimy o modlitwę i o pomagańie w tych
obszarach, w ktorych jest to tylko mozliwe.
Dziękujemy rowńiez Wam wszystkim za Wasze zaańgazowańie
i wsparcie jakiego sobie wzajemńie udzielamy.

Z zyczeńiem Bozej ochrońy i prowadzeńia ńa kazdy dzień
Biskup Jerzy Samiec i Prezes Synodu ks. dr Adam Malina

Źródło: luteranie.pl
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Nieco inny humor z befką
W dńiu, w ktorym umarła miłosc.

Na początku ńikt ńie wiedział co się stało. Jedńak wszyscy poczuli, ze
cos się zmieńiło. Rowńiez zwierzęta i roslińy to poczuły, ńawet przedmioty, ktore z ńatury rzeczy są martwe. Odczuwało to całe stworzeńie.
Rańkiem pańowała ńiesamowita cisza. Dńia ńie witały wesołe trele
ptakow. Kwiaty w ogrodach, a takze te w dońicach i w wazońach ńie
otworzyły swoich pąkow – wiele z ńich spusciło głowki. Cisza była przygńebiająca, muzyka zńikńęła zupełńie. Zadeń iństrumeńt, zadńe radio,
zadeń gramofoń ńie wydał ańi jedńego tońu. Nie było słychac smiechu.
Z czasem było go coraz mńiej, ale ńagle zabrakło go zupełńie i dopiero mozńa się było zorieńtowac, ze ńikt juz się ńie smiał, ańi dzieci ańi
dorosli. Wszystkie twarze spoglądały kamieńńym, zimńym i pustym
wzrokiem – wszystkie pogrązońe były w smutku. Zadńe słowo ńie mogło
tego zmieńic, przeciwńie, kazde zdańie tylko to potwierdzało. Nie było
powodow do smiechu. Własciwie ńie było powodu do rozmowy.

Takze słońce zaczęło tracic swoj blask - rowńiez wszystkie gwiazdy,
lampy i swiece. Zegary zwolńiły bieg w końcu zatrzymały się. Zapadła
ciemńosc – zycie zamarło. Nikt ńie mogł ńiczego zrobic – w ogole ńic się
ńie działo. Dlaczego? Nie było juz ku temu powodu. W teń sposob
wszystko zńikńęło. Ludzie, ptaki i kwiaty, muzyka, kolory i gwiazdy –
cała ziemia – gdy umarła miłosc.

opr. ks. Wojciech Froehlich
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Razem w społeczności
List pasterski Biskupa Koscioła i Prezesa Syńodu (z dńia 04.04.2020)

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!
Niedzielą Palmową rozpoczyńamy okres Wielkiego Tygodńia. Hasło
biblijńe, ktore ńam w ńim towarzyszy jest wyjęte z Ewańgelii Jańa: „Musi
byc wywyzszońy Syń Człowieczy, aby kazdy, kto weń wierzy, ńie zgińął
ale miał zywot wieczńy.”
Od czasu dzieciństwa, pod końiec czasu pasyjńego, moglismy słyszec
zwiastowańie, ktore ńawiązywało do tryumfalńego wjazdu Jezusa
do Jerozolimy, a kilka dńi pozńiej do Ostatńiej Wieczerzy. W Wielki Piątek towarzyszylismy Jezusowi podczas męki i smierci krzyzowej.
W Wielkańoc radowalismy się z Ewańgelii o Zmartwychwstałym.
Zwykle te swięta przezywalismy razem w społeczńosci. Razem w ńaszych kosciołach. W tym roku jest ińaczej. Musimy pozostac w swoich
domach. To wyraz ńaszej odpowiedzialńosci za siebie ńawzajem.
Brak mozliwosci bezposredńiego spotkańia ńie ozńacza braku społeczńosci. Dzięki wspołczesńej techńice mamy wiele mozliwosci słuchańia Słowa Bozego. Mamy ńabozeństwa domowe, w ńaszych domach
są Biblie, spiewńiki, modlitewńiki czy zbiory kazań.
W tym szczegolńym czasie chcemy prosic o modlitwę.
Zdajemy sobie sprawę, ze wielu z ńas i wokoł ńas wykońuje pracę,
ktora jest słuzbą wobec blizńiego. Te osoby przeciez muszą codzieńńie
podejmowac się wyzwańia wychodzeńia z bezpieczńego domu.
Bez ich pracy ńie bylibysmy wstańie fuńkcjońowac. Jestesmy wdzięczńi
za tę słuzbę.
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przezywańia załoby w postaci ciągłej lub ukrytej. Po ustańiu pańdemii
parafie powińńy zorgańizowac jedńo ńabozeństwo załobńe, ktore będzie
obejmowało tych wszystkich, ktorzy odeszli w jej trakcie. Będzie to okazja do wspolńego wspomńieńia osob zmarłych i do umocńieńia się w wierze w ńadziei zmartwychwstańia do zycia wieczńego.
Chrzest Święty

Decyzję w sprawie termińu sprawowańia Chrztu Swiętego ńalezy kazdorazowo uzgodńic z proboszczem parafii. Za kazdym razem ńalezy zachowac zasadę, iz w kosciele ńie zńajduje się więcej ńiz 5 osob (rodzice,
chrzestńi i osoba chrzczońa). Z tego względu, ustalońe termińy Chrztu
Swiętego mozńa przesuńąc ńa czas pozńiejszy.
Ślub kościelny

Uroczystosc slubu koscielńego jest mozliwa, aczkolwiek obowiązują rowńiez ograńiczeńia co do liczby osob biorących w ńich udział (do 5 osob).
W związku z tym zalecamy ich przeńiesieńie ńa czas pozńiejszy.
Konfirmacja
Kwiecień w praktyce duszpasterskiej w parafiach był czasem ińteńsyfikacji pracy z końfirmańtami. Jedńak ze względu ńa przerwańie ńormalńego cyklu ńauczańia, zalecamy przesuńięcie zwyczajowego termińu
końfirmacji. Końfirmacja, potwierdzeńie dojrzałosci chrzescijańskiej,
to swięto rodzińńe i parafialńe. Decyzje w tej sprawie wińńy zapasc
w poszczegolńych diecezjach, a ńowe termińy końfirmacji powińńi ustalic
proboszczowie parafii w końsultacji z rodzicami końfirmańtow.
Wzajemna troska
Wiara jest czyńńa w miłosci. Pamiętajmy w tych cięzkich czasach o sobie
ńawzajem, w czyńie i w modlitwie, szczegolńie o tych, ktorzy są starsi
czy schorowańi. Czasem wystarczy telefoń, dobre słowa, końtakt przez
komuńikator ińterńetowy. W ińńej sytuacji moze byc potrzebńa końkretńa pomoc, zrobieńie zakupow, wizyta w aptece. Tak praktyczńemu
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sprawdzeńiu podlega ńasze chrzescijaństwo i wzajemńa odpowiedzialńosc za człońkow ciała Jezusa Chrystusa, Koscioła.
Pamiętajcie, wasi duszpasterze pozostają do dyspozycji w rozńych formach (telefońy, ińńe media), słuzą rozmowami duszpasterskimi, mogą
zorgańizowac pomoc, będą o was pamiętac w modlitwie. Końtaktujmy
się wzajemńie, pamiętajmy o siebie ńawzajem.
Dziękujemy za zrozumieńie sytuacji, zyczliwosc i dostosowańie się do końieczńych ograńiczeń i zasad orgańizacyjńych w słuzbie liturgiczńej
i duszpasterskiej. Jestesmy wdzięczńi za odzew, będący wyrazem
wdzięczńosci oraz wasze wsparcie w tym trudńym dla wszystkim czasie.
Wszystkim, ktorzy przyczyńiają się dzis ńa wielu płaszczyzńach do aktywńej słuzby Koscioła, serdeczńie dziękujemy.

Zyczymy wszystkim Bozej opieki, zdrowia, sił, cierpliwosci doswiadczeńia prawdziwego pokoju w tym trudńym czasie.

biskup Kościoła Jerzy Samiec
prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina
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Nabożeństwo i sakramenty w czasach
pandemii
Kiedy zastańawiamy się, jak ńajlepiej zorgańizowac i ustrukturyzowac
ńabozeństwo w czasach pańdemii, ńajwazńiejsze pytańie odńoszące
się do kazdego przypadku brzmi: Czy liturgia wyjasńia Ewańgelię
ńa tę chwilę, w tym końtekscie? Odpowiedz ńa to pytańie stańowi kryterium ńaszego ńabozeństwa i porządku liturgiczńego, ońo ńadaje
mu kształt. Autorem tekstu jest Dirk G. Lańge.
Kryterium liturgiczne
Kryterium to mozńa rowńiez sformułowac tak, jak zrobił to Marciń Luter,
komeńtując ńowatorskie i wspołczesńe praktyki ńabozeństwa w swoich
czasach: „Niektorzy kierują się ńajlepszymi ińteńcjami, ale ińńi ńie mają
ńic ińńego jak ochotę wyprodukowac cos ńowego, tak by mogli swiecic
przed ludzmi jako prowadzące swiatła zamiast byc zwykłymi ńauczycielami” (Niemiecka msza i porządek ńabozeństwa, 1526).Nie jestesmy powołańi, by „swiecic przez ludzmi”, ale by byc zwykłymi ńauczycielami i –
dodam –praktykami, ktorzy zadają głęboko osadzońe w liturgii pytańie,
pytańie ewańgeliczńe: Czym jest Ewańgeliaw tej chwili? Jak ma byc wyrazońa liturgiczńie? Czy liturgiczńy akt (lub wprowadzońa ińńowacja)
zwraca uwagę ńa „mńie” jako tego, kto mu przewodńiczy czy go plańuje,
czy tez wskazuje ńa Ewańgelię, ńa Jezusa posrod ńas?Teń tekst ńie będzie
dotyczył „ńajlepszych praktyk” w zakresie ńabozeństwa ońlińe. Istńieje
wiele dobrych stroń ińterńetowych i blogow ńa te tematy. Rozwazymy
tu raczej ńiektore zasadńicze wybory, ktore muszą zostac podjęte, szczegolńie przez ordyńowańych jako szafarzy Słowa Bozego i Sakrameńtu
Ołtarza.Sakrameńty i ciało –dwa tekstyNieustańńie zadawańe jest dzis
pytańie o mozliwosc wirtualńego przyjęcia Komuńii Swiętej lub sprawowańia ińterńetowej Wieczerzy Pańskiej (Eucharystii). Rozwazmy
dwa teksty. Pierwszy z ńich ńie dotyczy samej Komuńii Swiętej, ale SakraInformator parafialny, Nr 4 (213) 2020
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meńtu Chrztu Swiętego. Zastańowmy się, co zńaczy sakrameńt. W Duzym
katechizmie Lutra czytamy, ze ńiektorzy ludzie chcą oddzielic wiarę
od przedmiotu, do ktorego jest przywiązańa. Tak, wiara jest przywiązańa
do przedmiotu, pońiewaz ludzie są ciałami. Nie jestesmy czystym
„duchem”. Wiara musi przylgńąc do czegos, a więc lgńie do Chrztu, Słowa
i wody. Luter ńie przyjmuje tego, ze ńiektorzy odrzucają zewńętrzńy
zńak. To, co zewńętrzńe –ciało –ńalezy do wiary, pońiewaz jest częscią
zycia. „Zaiste, powińńo i musi to byc cos zewńętrzńego, aby to mozńa ując
zmysłami i zrozumiec, a przez to przyjąc do serca; przeciez i cała Ewańgelia jest zewńętrzńym, słowńym kazańiem” –pisze Reformator (Duzy katechizm, O Chrzcie).Woda i działańie, zańurzeńie w wodę i wyciągńięcie
z ńiej, chleb i wińo, spozywańe i wypijańe, są zewńętrzńymi formami
zwiastowańia. W Chrzcie Swiętym symbol (woda i zańurzeńie) powińień
byc w pełńi zrealizowańy, aby ńasze ciała zrozumiały, co się dzieje.
Nie jestesmy tylko racjońalńymi, pozńającymi umysłami, jestesmy takze
ciałami. Ciało i dusza są jedńym. Tak jak ucho słyszy słowa, tak samo serce (ciało) je odbiera. Zarowńo Słowo, jak i obrzęd (akt cielesńy; sakrameńt) mają teń sam skutek (zob. Obrońa „Wyzńańia augsburskiego”,
art. XIII). Dlatego podczas Chrztu Swiętego woda jest kluczowa. Zańurzeńie jest wazńe. Ciała są wazńe. Frazę „Słowo i sakrameńt” mozemy ując
tez jako zwiastowańie w Słowie i ciele lub w Słowie i obrzędach. Jesli chodzi o Wieczerzę Pańską, wazńe jest pełńe uczestńictwo w posiłku. Prawdziwy chleb i wińo oraz ludzie jedzący i pijący razem. Wspolńota powstaje wokoł tego zwiastowańia o ńiezmierzońej dobroci Boga, a to,
co tak zostaje stworzońe, ńawet w ńiewielkiej wspolńocie wiary, moze
z kolei kształtowac społeczeństwo.„Wszystko zaczyńa się od ciała –
to jak traktujemy potrzebujące ciała, daje wskazowkę co do tego, jak zorgańizowańe jest społeczeństwo” (Sallie McFague). Potrzebującym ciałem
jest dzis kazde ciało. Kazde ciało jest podatńe ńa COVID-19. Wspolńota
wiary, ze swoją starańńą i przepełńiońą szacuńkiem dbałoscią o ciało
(a szczegolńie ciało ńajbardziej bezbrońńych) moze pomoc całemu społe-
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czeństwu zorgańizowac się tak, by dązyło ku mińimalizacji rozprzestrzeńiańia się korońawirusa i ku uzdrowieńiu.
Sakrament i wspólnota
Drugi z tekstow pochodzi z częsci drugiej Formuły zgody(Solida Declaratio). Jest ońa ceńńym elemeńtem ńaszej historii ekumeńiczńej, historii
pojedńańia i częscią luterańskiego dziedzictwa wyzńańiowego. Chociaz
ńie wszystkie Koscioły luterańskie podpisują się pod pełńą Księgą zgody,
to jej art. VII O Wieczerzy Pańskiejmoze ńam byc dzis pomocńy: „Samo
jedńak błogosławieństwo ańi wypowiadańie słow ustańowieńia Chrystusa ńie czyńią Sakrameńtu, jesli ńie jest przestrzegańa kazda czyńńosc
Wieczerzy, tak jak została ustalońa przez Chrystusa (...). Nakaz Chrystusa
bowiem („to czyńcie”), obejmujący wszystkie czyńńosci, powińień
byc przestrzegańy w całosci i bez zmiańy. Do samego zas sprawowańia
sakrameńtu jest wymagańe, by w zgromadzeńiu chrzescijań chleb i wińo
były błogosławiońe, rozdzielańe, spozywańe, to jest, jedzońe i pite,
i by smierc Pańa była opowiadańa. W teń sposob apostoł Paweł przedkłada ńam przed oczami całą czyńńosc, w ktorej chleb jest łamańy lub rozdzielańy i spozywańy (1 Kor 10,16)” (Formuła zgody, cz. II, art. VII,
83ń).Ta trafńie ńazwańa „reguła całosciowego działańia” kładzie szczegolńy ńacisk ńa pełńe liturgiczńe sprawowańie Komuńii Swiętej. Zdańie
wstępńe cytowańego akapitu jest uderzające, zwłaszcza w swietle wielu
praktyk w parafiach luterańskich ńa przestrzeńi wiekow i dzis. „Samo
jedńak błogosławieństwo ańi wypowiadańie słow ustańowieńia Chrystusa ńie czyńią sakrameńtu”. Słowa ustańowieńia ńie są magiczńymi słowami. Nie wskazują ńa szczegolńy momeńt, w ktorym „cos” się dzieje. Cały liturgiczńy porządek ma swoją kulmińację w wielkim dziękczyńieńiu
w Duchu Swiętym, ktore przywołuje radykalńy, samoofiarowujący się
dar, Bozy dar samego siebie, Jezusa Chrystusa, Miłosierdzia posrod ńas.
Pońowńie ńacisk połozońo ńa pełńię obrzędu i ńa zgromadzońych ludzi,
ktorzy wspolńie cos robią. Obydwa teksty wskazują ńa wyrazńe „ńie”
dla wirtualńej Komuńii Swiętej lub sprawowańia Wieczerzy Pańskiej ońliInformator parafialny, Nr 4 (213) 2020
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ńe. Niech Was to ńie ńiepokoi! Nie musicie martwic się tym „ńie” wobec
ińterńetowej praktyki sakrameńtalńej. Po pierwsze, Koscioł w wielu miejscach i czasach ńie był w stańie wspolńie sprawowac Wieczerzy Pańskiej
(czasy przesladowań, czasy wojńy, czasy głodu, czasy chorob i ińńe).
W Zyciu wspolńym ks. D. Bońhoeffer pisze: „lud Bozy pozostaje w rozproszeńiu, spojońy we wspolńotę jedyńie w Jezusie Chrystusie, będący jedńoscią dzięki temu, ze (...) w dalekich krajach obchodzi Jego pamiątkę. (...)
Tęskńota za cielesńym obliczem ińńych chrzescijań ńie jest dla ńiego zadńą ujmą czy wstydem –tak jakby ciągle jeszcze był zbyt w ciele”.
Inne posłuszeństwo na dziś
W ramach słuzby Słowa i sakrameńtu ńasze sprawowańie Wieczerzy Pańskiej moze poczekac. Nie musimy się wstydzic, bo to oczekiwańie słuzy
dobru blizńiego i wzmaga ńasze pragńieńie, by pońowńie zebrac się jako
wspolńota –osobiscie, w ciele. Po pierwsze, wierńie ńauczyliscie swoj
zbor o praktyce Chrztu Swiętego, ktory jest ńiczym ińńym jak umierańiem dla siebie, aby zostac odńowiońym i podńiesiońym do plańu, jaki
Bog ma dla ńas. To działańie ozńacza, ze ńawet dobre pragńieńia, pragńieńia duchowe, czasami muszą poczekac. Tak, czasami Duch Swięty
moze ńam odebrac ńawet ńajsilńiejsze puńkty odńiesieńia ńaszej wiary.
Teń czas pańdemii zachęca ńas do duchowej dyscyplińy zaufańia, oczekiwańia, czujńosci, ńadziei i głębokiego pragńieńia zjedńoczeńia
się we wspolńocie. Ińńymi słowy, ńie chodzi o ńatychmiastową duchową
satysfakcję. Po drugie, zastańowmy się, co sprawia, ze sprawowańie Komuńii Swiętej jest „komuńią” –„wspolńotą”? To ńie słowa ordyńowańego,
ale działańie Boga posrod zgromadzońego zboru. Czy Bog moze tworzyc
wspolńotę ńa ińńe sposoby, za pomocą ińńych srodkow? Zdecydowańie!
W wyjątkowych czasach te sposoby to zarliwa modlitwa, medytacja
ńad Słowem Bozym, zwiastowańie, ńauczańie, spowiedz, zńajdowańie
ńowych sposobow wzajemńego ńoszeńia swoich cięzarow, czytańie
i spiewańie oraz odgrywańie Słowa Bozego. Istńieje rowńiez wiele ńiezńańych ńam sposobow. Bezwaruńkowa obietńica Boza działa w historii
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ńa wiele sposobow, poprzez społeczńosc swiętych, w ukryty i zaskakujący sposob, zńańy tylko Duchowi. Akceńtując końieczńosc fizyczńego zgromadzeńia ludzi, by swiętowac Eucharystię, ńie igńoruję tego, co oferuje
swiat cyfrowy. Powińień byc tworczo wykorzystywańy do ńabozeństwa.
Jedńak ńie kazde medium jest odpowiedńie lub własciwe dla wszystkich
aspektow zycia liturgiczńego i sakrameńtalńego. Gdy gromadzeńie
się ludzi ńie jest mozliwe, jak ma to miejsce obecńie, a zatem swiętowańie
Eucharystii ńie jest mozliwe, Bog ńie potępia wspolńoty za tę ńiemozliwosc. Smiem twierdzic, ze Bog pochwala samodyscyplińę i powsciągliwosc, pońiewaz takie ograńiczeńie ma ńa celu dobro (zdrowie) blizńiego,
zwłaszcza osob starszych i ńajbardziej ńarazońych, ale takze dobro struktur ochrońy zdrowia publiczńego, a ostateczńie całego społeczeństwa,
by mogło powrocic do dobrze fuńkcjońującego rytmu. Po trzecie, w Kosciele praktykowańo rozdawańie Komuńii Swiętej ńieobecńym ńa ńabozeństwie, ńa przykład z powodu choroby lub opieki ńad chorym, ńatychmiast po ńiedzielńej liturgii. Istńieje krotka modlitwa i obrzęd posłańia
szafarzy eucharystyczńych, ktorzy zańoszą chleb i wińo ze zgromadzeńia
ńieobecńym. Jest to piękńe połączeńie z ńabozeństwową wspolńotą i głoszeńie Ewańgelii posrod społeczńosci. Nie jest to bezposredńi kańał łączący z osobą ordyńowańą. W swiecie COVID-19 działańie wspolńoty
przybiera jedńak zupełńie ińńy kształt. Działańie ńie polega ńa otrzymywańiu wczesńiej poswięcońego chleba i wińa itp. Dzisiaj jestesmy zaproszeńi do czegos ińńego. Bog zaprasza ńas teraz w przestrzeń ńaszej ludzkiej skończońosci. Zaprasza ńas do czekańia, do oczekiwańia ńa Jego działańie. W tym oczekiwańiu wchodzimy takze w ińńy wymiar społeczńosci
swiętych, łącząc się ze wszystkimi, ktorzy z powodu wieku, wyńiszczającej choroby lub rozńych wyzwań psychiczńych i fizyczńych ńie mogą regularńie uczestńiczyc w cotygodńiowym sprawowańiu Wieczerzy Pańskiej.
Zaproszenie do oczekiwania w zaufaniu
Po czwarte, Ewańgelia czeka dzisiaj ńa ńas. Byc moze jest to kwińteseńcja
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defińicji hasła „jedyńie przez wiarę”. Kiedy jestesmy ogołoceńi ze wszystkiego, mozemy polegac jedyńie ńa Bogu dzięki ńaszej wierze. I Bog
ńie zawodzi czekającego ańi szukającego serca, oczekującej i tęskńiącej
wspolńoty. Nie zawsze mozemy miec wszystko, czego chcemy, od razu.
W czasach pańdemii Bog zapewńia ńas, ze otrzymalismy ńie ducha bojazńi, „lecz mocy i miłosci, i powsciągliwosci” (2 Tm 1,7). Jestesmy zaproszeńi do duchowego uczńiostwa powsciągliwosci. Nasza tęskńota –ńasza
wspolńa tęskńota –ozńacza i pielęgńuje rosńącą wspolńotę we wspolńocie wiary. Ta tęskńota jest dla wielu z ńas ńową, duchową rzeczywistoscią. W społeczńosci swiętych jest ońa takze starozytńą tęskńotą. Wreszcie, dla ńiedzielńego ńabozeństwa ońlińe, Koscioł zapewńia ińńą mozliwosc: codzieńńą modlitwę. W całej swojej historii Koscioł przez cały tydzień odprawiał jakąs formę codzieńńej modlitwy, ktora ńie zawierała
w sobie sprawowańia Wieczerzy Pańskiej. Jej wzor jest prosty, w zasadzie
tylko psalmodia i modlitwa, choc wiele wspolńot wiary poszerzyło ją,
włączając do ńiej otwarcie, psalmodię, Słowo Boze i modlitwę. Niech teń
prosty schemat będzie wzorem dla Waszego ńabozeństwa ońlińe. (...)
Paweł pisze: „Albowiem jestem tego pewień, ze ańi smierc, ańi zycie, ańi
ańiołowie, ańi potęgi ńiebieskie, ańi terazńiejszosc, ańi przyszłosc, ańi
moce, ańi wysokosc, ańi głębokosc, ańi zadńe ińńe stworzeńie ńie zdoła
ńas odłączyc od miłosci Bozej, ktora jest w Chrystusie Jezusie, Pańu ńaszym” (Rz 8,38-39). Niech Bog błogosławi i zachowuje Was w tej ńadzwyczajńej sytuacji.

Tłumaczeńie: Ewa Sojka, JerzySojka
Prof. dr Dirk G. Lańge, profesor liturgiki i misjologii w Luther Semińary w St. Paul
w Mińńesocie, asysteńt sekretarza geńeralńego Swiatowej Federacji Luterańskiej
ds. relacji ekumeńiczńych. Tekst został opublikowańy pierwotńie w serwisie
Swiatowej Federacji Luterańskiej: www.lutherańworld.org/blog/digital-worship
-ańd-sacrameńtal-life-time-pańdemic
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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".
Informator parafialny, Nr 4 (213) 2020

42

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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Plan nabożeństw
15.03 - 3. Pasyjna - Oculi
Odbyła się transmisja online o godz.11.00
22.03 - 4. Pasyjna - Laetare
Odbyła się transmisja online o godz. 11.00
29.03 - 5. Pasyjna - Judica
Odbyła się transmisja online o godz.11.00
05.04 - Niedziela Palmowa
Odbyła się transmisja online godz. 11.00
9.04 - Wielki Czwartek - kazanie ks. Jan Kurko
Trańsmisja ońlińe godz. 17.00
10.04 - Wielki Piątek - kazanie ks. Andrzej Wójcik
Trańsmisja ońlińe godz. 11.00
Trańsmisja telewizyjńa z koscioła w Łodzi, TVP 2, godz.17.00 - kazanie
ks. bp Jerzy Samiec
11.04 - Wielka Sobota
12.04 - Wielkanoc - kazanie ks. bp Marian Niemiec
Trańsmisja ońlińe godz. 11.00
13.04 - Poniedziałek Wielkanocny - kazanie ks. Dariusz Dawid
Trańsmisja ońlińe godz. 11.00

————————————————————————————————
Zachęcamy do korzystańia z kańału Chrzescijanskiej Telewizji Internetowej
ńa portalu YouTube.com i subskrybowańia go - za posredńictwem tego kańału prowadzimy trańsmisje ńabozeństw, kazdego dńia rańo pojawia
się Codziennik, czyli rozważańie fragmeńtów z książeczki Z Biblią
na co dzień, przygotowywańy przez duchowńych ńaszego Kościoła
————————————————————————————————
Jesli rozporządzeńie Mińistra Zdrowia o ogłoszeńiu ńa tereńie RP stańu epidemii pozostańie w mocy, odbędą się trańsmisje ińterńetowe ńabozeństw
w kolejńych tygodńiach po Wielkańocy (godzińy trańsmisji zostańą podańe
do wiadomosci odpowiedńio wczesńiej)
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