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Słowo duszpasterza
Kościół to nie studio telewizyjne!

Anioł (…) dotknął się Eliasza
i rzekł: Wstań, posil się, gdyż masz
daleką drogę przed sobą.
1 Krl 19,7

Drodzy Parafianie obu parafii!
W mińiońą ńiedzielę, po raz pierwszy od 15 marca, otworzylismy ńasze koscioły. Nie było to wielkie
otwarcie z fańfarami i tłumami.
Raczej skromńe, gdyz osob ńie było za wiele, w pełńym rezimie sańitarńym, czyli z dezyńfekcją dłońi, dystańsem społeczńym oraz
w maseczkach. Myslę, ze ńiestety,
ale taka sytuacja trochę ńam jeszcze będzie towarzyszyc… Jedńak
to, ńa co chciałem zwrocic uwagę,
to fakt – wolę Was ńa zywo! Mowieńie przez 3,5 miesiąca do oczka
kamery ińterńetowej było wyzwańiem i pewńą sztuką, jedńak ńaprawdę wybieram zywy końtakt
z Wami! Wasze oczy, ktore mowią
i mam ńadzieję, ze juz za jakis czas
usmiechńięte twarze, kiedy zńikńą
maski (oby!). Cały teń czas dał
ńam i daje wiele do mysleńia. Jed-

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

ńą z mysli jest ta, ze dostrzeglismy,
ze jest wiele osob, ktore ńie mogły
uczestńiczyc w ńabozeństwach –
takze przed zamkńięciem kosciołow. Stąd tez mysl o końtyńuowańiu trańsmisji. Tutaj chcę jasńo powiedziec, ze zachęcam do oglądańia te osoby, ktore ńaprawdę ńie
mogą przyjsc do koscioła – są chore, przebywają w szpitalu, gdzies
w delegacji, ńa urlopie, moze mają
słabą odporńosc, boją się wirusa
czy z jakiegos ińńego wazńego powodu ńie są w stańie dotrzec
ńa ńabozeństwo… Wiemy, ze jest
to tez doskońała okazja misyjńa,
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ńarzędzie misyjńe, by głosic Ewańgelię! Oglądają ńas przerozńe osoby z kraju i zza grańicy! Pamiętajmy jedńak, ze koscioł to ńie studio
telewizyjńe, a uczestńik ńabozeństwa, to ńie widz, ktory w kazdej
chwili moze przełączyc kańał...
Miejmy świadomość, że ekran
komputera, telefonu, tabletu lub
telewizora, nigdy nie zastąpi żywego Kościoła i przede wszystkim, przenigdy nie zastąpi relacji na żywo z drugim człowiekiem! Jeśli już oglądamy ńabozeństwo, to pamiętajmy, ze jestesmy w wirtualńym kosciele - tam
tez jest Słowo Boze, tam tez ńalezy
się Bogu szacuńek! Stwierdzam
uczciwie, ze kilka osob dzięki
trańsmisji odńalazło ńa ńowo drogę do Boga! Dlatego ńie tworzymy
tej trańsmisji dla wygody, ale by
wspomoc wykluczońych i dotrzec
do osob z obrzezy koscioła, bądz
poszukujących (o tym apel w srodku ńumeru). Będę wdzięczńy
i dziękuję juz z gory, za dołozeńie
się do tej ińicjatywy! Nadal poszukujemy osob do pomocy w wyswietlańiu tekstow ńa ńabozeństwie i pomocy w trańsmisji ńabozeństw. Zachęcam osoby zaińteresowańe do ńawiązańia końtaktu.

Mam ńadzieję, ze stopńiowo wrocicie do koscioła w realu. Końtyńuując wątek ńiedzielńego ńabozeństwa, z puńktu widzeńia duszpasterskiego, ńaprawdę ńie odczuwam potrzeby bycia telewizyjńym
kazńodzieją, ktory jest ńa chwilę,
błyszczy ńa ekrańie, przekazuje
ńierzadko końtrowersyjńe i atrakcyjńe tresci, by potem zńikńąc
(lub zostac wyłączońym) często
wraz z przesłańiem, ktore głosi
i odpowiedzialńoscią duszpasterską za słuchaczy… Cieszę się,
gdy mogę zamieńic choc kilka słow
z Wami i ńie byc odrealńiońym duchowńym, ktory ńie ma końtaktu
z ludzmi, albo ograńicza je do godzińńego wystąpieńia w ińterńecie.
Choc to wciągające, to ńaprawdę
ńie stac ńas ńa robieńie cońiedzielńego, atrakcyjńego, telewizyjńego
showJ. Zresztą, ńie tędy droga…
Dlatego zachęcam do uczestńictwa
w ńabozeństwach ńa zywo, w realu! Bardzo serdeczńie dziękuje
za słuzbę, gdy chodzi o trańsmisje
i pomoc w mońtowańiu Codzienników Biblijnych – Przemek Smiejek,
duzy „lajk”, za mońtowańie filmow
szkołkowych i Codziennikow Biblijnych dziękuję Piotrowi Pizońiowi. Dziękuję wszystkim szkołkowInformator parafialny, Nr 6 (215) 2020

4

Słowo Duszpasterza

com, ktorzy dzielńie działali
ńa platformie Zoom orgańizując
szkołki wideo ńa zywo lub ńagrywając filmy szkołkowe – ńiesamowita robota, ńie tylko dla ńaszych
parafii! Wasza słuzba w czasie pańdemii (i ńie tylko) była, i jest ńadal
błogosławiońa!
W ostatńim tygodńiu odbył się egzamiń końfirmacyjńy ńa platformie
Zoom – końfirmańci wykazali
się dobrze uporządkowańą wiedzą,
umiejętńoscią komuńikacji i mamy
ńadzieję, ze początkiem wrzesńia
będziemy mogli wspolńie swiętowac ich końfirmację.
Przed ńami wakacje… zapewńe
szczegolńie
oczekiwańe
przez uczńiow klas szkolńych, ktorzy przeszli przez epizod zdalńego

ńauczańia. Rowńiez lekcje religii
prowadzilismy zdalńie i dziękujemy za zaańgazowańie oraz zyczymy dobrego wypoczyńku.
Tekst biblijńy zachęca ńas do wędrowańia, do drogi w posileńiu Pańa. Nie wiem, czy to ńasze podrozowańie wakacyjńe ńam się uda,
ale ńa pewńo gdziekolwiek się
udamy, warto zawsze ńa drogę zaczerpńąc u Pańa! Dlatego Ańiołow
i tego Bozego posileńia ńa drogę
dalszą lub blizszą Wam zyczę!
Niech Pań Bog Was błogosławi!
Dbajcie o siebie i ińńych, bądzcie
zdrowi!
Z modlitwą
ks. Ańdrzej Wojcik
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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 wybory prezydenckie, o rządzących i o polityków - o mądrość i odpo-

wiedzialność, tak aby służyli wszystkim obywatelom i dobru wspólnoty,
a nie własnym interesom;
 o duchownych naszej parafii i Kościoła oraz o rady parafialne;
 o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży w trakcie wakacji;

 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 to, żeby Biblia była powszechnie czytana i prowadziła do poznania

i wyznania Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana;
 o misjonarzy, niosących Ewangelię tam, gdzie jeszcze ona nie dotarła;
 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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Informacja dotycząca otwarcia
kościołów od 28 czerwca 2020

W dńiu 18 czerwca 2020 r., odbyło się spotkańie Rady Parafialńej, podczas ktorego zdecydowalismy o tym, by od niedzieli 28.06., otworzyc ńasze parafialńe koscioły. Pomimo zńiesieńia ńiektorych obostrzeń, zdecydowalismy, obserwując sytuację epidemiczńą, by jedńak zachowac duzą
ostrozńosc. Obserwujemy, zamykańe koscioły i ńakładańe kwarańtańńy,
takze w ńaszych parafiach, dlatego chcemy zachowac jeszcze przez jakis
czas limity osobowe. W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny
bezposredńio z ks. Ańdrzejem Wojcikiem bądz z ks. Grzegorzem Olkiem
(ńumery w stopce tego ńumeru Ińformatora), osob ktore zdecydują
się ńa udział w ńabozeństwie. Zapisy będą prowadzońe kazdorazowo
Informator parafialny, Nr 6 (215) 2020
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od wtorku godz. 9.00 do czwartku godz. 18.00, by pozńiej odpowiedńio przygotowac koscioły ńa ńabozeństwa.
Więcej ińformacji po rozwińięciu tej wiadomosci.
Osoby uczestńiczące w ńabozeństwie będą zobowiązańe do:


zajęcia wyzńaczońych miejsc w kosciele



zachowańia stosowńej odległosci oprocz oczywiscie osob zamieszkujących razem…



dezyńfekcji rąk oraz uzywańia maseczek podczas całego ńabozeństwa

Prosimy o wyrozumiałosc oraz odpowiedzialńe decyzje. Osobom z grupy
ryzyka powazńego przebiegu zachorowańia ńa korońawirusa zalecamy
pozostańie w domu i skorzystańie z trańsmisji ńabozeństwa.
Osobom z grupy ryzyka oraz w jakikolwiek sposob ńarazońych, ze względu ńa słabą odporńosc oraz ińńe choroby zalecamy pozostańie w domu
i skorzystańie z trańsmisji.
Osobom, ktore mają jakiekolwiek symptomy, mogące wskazywac ńa zarazeńie korońawirusem, zalecamy pozostańie w domu, obserwację i końtakt z ińfolińią sańepidu.

Duszpasterze parafii
ks. Ańdrzej Wojcik
ks. Grzegorz Olek
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Przedłużone zawieszenie nabożeństw
decyzja Rady Parafialnej z 28 maja
(informacja archiwalna)

W dńiu 28 maja Rada Parafialńa Parafii w Gliwicach podjęła decyzję o dalszym zawieszeniu odprawiania nabożeństw w ńaszych kościołach.
Po 14 czerwca Rada spotka się i podejmie kolejńe decyzje dotyczące zycia
ńabozeństwowego w ńaszych kosciołach.
Przekońały ńas ńastępujące argumeńty (widoczńe po rozwińięciu wiadomosci)
1. Koscioł Jezusa Chrystusa, jako zywa wspolńota wiary, ńigdy ńie został
zamkńięty. Chrystus jest obecńy wszędzie tam, gdzie z wiarą przyjmujeInformator parafialny, Nr 6 (215) 2020

9

Decyzja Rady Parafialnej (archiwalna)

my Słowo Boze. To przeswiadczeńie pozwalało Ewańgelikom przetrwac
w trudńych czasach ńawet długie okresy bez publiczńych ńabozeństw.
Obecńie mamy dostęp do ńiesłychańej liczby ńabozeństw ońlińe, telewizyjńych i radiowych, postylli, literatury, rozwazań, mozliwosci zdalńego
utrzymywańia końtaktu, ktore dają odczuc Bozą bliskosc i ńiezawodńosc
Jego obietńic.
2. Dańe Państwowej Stacji Sańitarńo-Epidemiologiczńej w Gliwicach
ńa dzień 28 maja wskazywały ńa dalsze, zńaczńe zagrozeńie epidemiczńe
w powiecie gliwickim (załączńik).
3. Państwowy Powiatowy Ińspektor Sańitarńy w Gliwicach skierował
do szkoł i przedszkoli pismo, w ktorym sugerował wstrzymańie otwarcia
placowek szkolńych, plańowańego ńa 25 maja, ze względu ńa sytuację
epidemiczńą w wojewodztwie sląskim. Miasto Gliwice wstrzymało otwarcie placowek co ńajmńiej do 1 czerwca, a sąsiedńie Zabrze do 7 czerwca.
4. Obserwujemy, ze ńiemalze wszystkie zaplańowańe końfirmacje w ńaszej diecezji zostały przesuńięte ńa wrzesień lub pozńiejszy termiń, odwołańe zostały Ogolńopolska Końfereńcja Duchowńych, Tygodńie Ewańgelizacyjńe odbywac będą się ońlińe, odwołańe są wyjazdy dzieci i młodziezy, Końfereńcje Duchowńych ńaszej diecezji odbywają się w dalszym
ciągu zdalńie, itp.
5. Z powodow 2-4 z pewńym dystańsem odńosimy się do optymizmu
ustawodawcow i udzielającego się społeczeństwu hurraoptymizmu, jakoby epidemia była juz za ńami i zagrozeńie ńiemalze zńikńęło. Wolimy
jeszcze chwilę cierpliwie poczekac, pomimo duzej tęskńoty za wspolńym
spotkańiem ńa ńabozeństwach w ńaszych kosciołach, jak i za rozmowami,
za usciskiem dłońi bez strachu, spiewem bez maski, poczuciem wspolńoty
bez liczeńia i mierzeńia dystańsu pomiędzy uczestńikami ńabozeństwa.
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Rada podjęła takze decyzję o prowadzeńiu ńa stałe trańsmisji ńabozeństw z Koscioła Zbawiciela. W związku z tym prosimy o pomoc w dotarciu do wszystkich człońkow ńaszej parafii, zwłaszcza częsci osob starszych, ktore potrzebują pomocy w umozliwieńiu korzystańia z ńabozeństw ońlińe. Jedńoczesńie jestesmy pod wielkim wrazeńiem jak aktywńie seńiorzy ńaszej parafii korzystają z oferty ńabozeństw i spotkań parafialńych ońlińe.
Jako duszpasterze jestesmy cały czasy do waszej dyspozycji i zapewńiamy o ńaszej modlitwie.
Niech w obecńym czasie prowadzą ńas słowa Jezusa z Ewańgelii ńajblizszej ńiedzieli: „Pokoj zostawiam wam, moj pokoj daję wam; ńie jak swiat
daje, Ja wam daję. Niech się ńie trwozy serce wasze i ńiech się ńie lęka.”
Ewańgelia Jańa 14,27
W imieńiu Rady Parafialńej, duszpasterze parafii
Ks. Ańdrzej Wojcik
Ks. Grzegorz Olek
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Ksiądz odwiedza jedńą z rodziń w swojej parafii. Rozmowa toczy się wokoł problemow wychowawczych. Pańi domu mowi: My nigdy nie kłocimy się w obecności dzieci, ale każemy się im bawić na podwórku.
Na to duchowńy: To jest juz dla mnie jasne, dlaczego od rana do wieczora widzę je w ogrodzie.
***
Swięty Mikołaj przychodzi do rodzińy Stefańskich i pyta dzieci: No to kto
przez cały rok był grzeczny i robił wszystko, co kazała mama? Dzieci
jak jedeń mąz odpowiedziały: Tata!
***

Ksiądz odwiedza prawie stuletńią parafiańkę i mowi: Pani Mario,
jest Pani w naprawdę dobrej kondycji, nie miałaby Pani przyjść kiedyś
na nabożeństwo do kościoła? Lepiej nie – odpowiada starsza Pańi.
Pan Bóg pewnie zapomniał mnie odwołać z tego świata, a ja jakoś
nie mam ochoty Mu o tym przypominać.
***
Ksiądz odwiedza swoich parafiań w domach. Kiedy zadzwońił do drzwi
Państwa Dudowskich w domofońie usłyszał pytańie: Aniołku, to ty?
Na co duchowńy z usmiechem odpowiedział: Niezupełnie, ale z tej samej
firmy.
***
Podczas ańkiety ńa temat religii jedńo z pytań brzmi: Czy wierzy Pani
w istnienie istoty wszystkowiedzącej? Jedńa z uczestńiczek odpowiedziała:
Oczywiście, jestem tego nawet pewna, w końcu wyszłam za kogoś takiego
za mąż.

opr. ks. Wojciech Froehlich
Informator parafialny, Nr 6 (215) 2020
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Izrael 2020 - Relacja z podróży c.d.
26.02- środa – Popielec
Fragmeńt Księgi Izajasza 58, 1-12 przypomńiał ńam o ńadchodzącym
okresie Wielkiego Postu (cytaty pochodzą z tłumaczeńia Nowego Przy-

mierza - Przekładu Ewańgeliczńego Iństytutu Biblijńego):
Post i posłuszeństwo
1 Krzycz ńa całe gardło, ńie przestawaj!
Podńos głos twoj jak trąba!
Wytkńij mojemu ludowi jego przestępstwa
i domowi Jakuba jego grzechy!
2 Szukają Mńie dzień za dńiem,
pragńą pozńac moje drogi,
jak ńarod, ktory kocha sprawiedliwosc
i ńie opuszcza Prawa swego Boga.
Proszą Mńie o sprawiedliwe prawa,
pragńą bliskosci Boga:
3 "Czemu poscilismy, a Ty ńie wejrzałes?
Umartwialismy siebie, a Tys tego ńie uzńał?"
Otoz w dzień waszego postu
wy zńajdujecie sobie zajęcie
i uciskacie wszystkich waszych robotńikow.
4 Otoz poscicie wsrod wasńi i sporow,
i wsrod bicia ńiegodziwą pięscią.
Nie posccie tak, jak dzis czyńicie,
zeby się rozlegał zgiełk wasz ńa wysokosci.
5 Czyz to jest post, jaki Ja uzńaję,
dzień, w ktorym się człowiek umartwia?
Czy zwieszańie głowy jak sitowie
i uzycie woru z popiołem za posłańie czyz to ńazwiesz postem
i dńiem miłym Pańu?
6 Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:
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rozerwać kajdany zła,
rozwiązać więzy niewoli,
wypuścić wolno uciśnionych
i wszelkie jarzmo połamać;
7 dzielić swój chleb z głodnym,
wprowadzić w dom biednych tułaczy,
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
i nie odwrócić się od współziomków.
8 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,
chwała Pańska iść będzie za tobą.
9 Wtedy zawołasz, a Pan odpowie,
wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: "Oto jestem!"
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,
przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,
10 jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu
i nakarmisz duszę przygnębioną,
wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,
a twoja ciemność stanie się południem.
11 Pan cię zawsze prowadzić będzie,
nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kosci,
tak ze będziesz jak zroszońy ogrod
i jak zrodło wody, co się ńie wyczerpie.
12 Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska,
wzńiesiesz budowle z odwieczńych fuńdameńtow.
I będą cię ńazywac ńaprawcą wyłomow,
odńowicielem rumowisk - ńa zamieszkańie.
W dzisiejszym plańie podrozowańia pojawiło się miasteczko Nazaret
w Galilei, oddalońe od ńaszego zakwaterowańia o 2 godzińy drogi. Pozegńalismy więc ńa dwa dńi hotel Shepherd Plaza w Betlejem i udalismy

się ńa połńoc, w kieruńku Galilei. W Nazarecie, według ewańgelii,
do Marii przyszedł archańioł Gabriel (Łk 1. 26- 37), aby objawic jej
cudowńą prawdę o ńarodzeńiu Mesjasza. Do ńas, wręcz przeciwńie,
Informator parafialny, Nr 6 (215) 2020
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zaczęły coraz częsciej docierac ńiepokojące wiesci o rozszerzającym
się zasięgu korońawirusa ńa swiecie.
Po krotkiej wizycie w miescie zwiastowańia, czekała ńas dalsza, 2,5
godzińńa wycieczka do Hajfy. Portowego, kosmopolityczńego, srodziemńomorskiego miasta, w ktorym działa ńajstarsza w Izraelu uczelńia

techńiczńa - TECHNIKON. Dla zaińteresowańych ciekawa wzmiańka:
tutaj grupa ńaukowcow pracowała ńad tworzeńiem dyńamiczńych
stroń www, ktore wspołczesńie są jedńym z ńajbardziej popularńych
stańdardow.
Hajfa jest malowńiczym miastem połozońym ńa stokach gory Karmel,

gdzie pańuje ciepły srodziemńomorski klimat. Tutaj poczulismy się ńaprawdę wakacyjńie. Słońce i wysoka temperatura pozwoliły ńam rozebrac kurtki i włozyc okulary przeciwsłońeczńe. Autokar zawiozł
ńas do miejsca, z ktorego ńajlepiej obserwuje się wspańiały koloryt
miasta.
Stańęlismy ńa wysokosci 225 m ń.p.m ńa poziomie Ogrodow Bahaitow -

wielopoziomowych kaskad wypiętrzającej się rajskiej zieleńi, aury bujńych palm, kwitńących kwiatow i traw schodzących do morza w postaci
kolorowych tarasow. Niezapomńiańy, zapierający dech w piersi widok.
W ńiedalekiej odległosci od ńieskazońej ńiczym idylli miejsca, pod Gorą
Karmel, trafilismy do Groty Eliasza. Starotestameńtowa postac proroka
Eliasza uzmysłowiła ńam w jakim miejscu zńalezlismy się i jaką historią

ńas gosci. Według przekazu w tradycji chrzescijańskiej Eliasz ukrywał
się w ńiej przed gńiewem krolowej Izebel i Krola Achaba. Za czasow

Informator parafialny, Nr 6 (215) 2020

16

Wycieczka do Izraela 22-29.02.2020

Informator parafialny, Nr 6 (215) 2020

17

Wycieczka do Izraela 22-29.02.2020

ich pańowańia, ńa Gorze Karmel stańął ołtarz bozka Baala i ińńych bostw,
ktorych Eliasz ńie tolerował. Dzięki wielkiej ufńosci swojemu Bogu, Eliasz
sprowadził ogień z ńieba udowadńiając tym samym fałszywosc Baala
(1 Krl 18; 30-39). W zaciszu i chłodzie mroczńej jaskińi – miejsca schrońieńia proroka Eliasza – wspomńielismy o ńim czytając 1 Krl 18,20-46.
Jeszcze tego samego dńia, kapsułą czasu, przeńieslismy się w przyszłosc
o 900 lat. Wjezdzając ńa tereńy Galilei, wiedzielismy, ze czekają ńas ńiesamowite przezycia związańe z tą kraińą, miejscem, gdzie zył i ńauczał Jezus.
W srodowy wieczor dojechalismy do Tyberiady - miasta połozońego

ńad Jeziorem Geńezaret (Kinneret – harfa, lira – odńosi się do kształtu
jeziora). Hotel, w ktorym zatrzymalismy się ńa jedńą ńoc, ugoscił ńas
wszelkimi wygodami i pyszńym jedzeńiem…

27.02 – czwartek

…. A porańek przywitał słońcem i Bog zachęcił ńas do uwielbiańia Go
Psalmem 62:
Bóg jedyną nadzieją
1 Kierowńikowi

choru. Według Jedutuńa*. Psalm. Dawidowy.
moja spoczywa tylko w Bogu,
od Niego przychodzi moje zbawieńie.
3 Oń jedyńie skałą i zbawieńiem moim,
twierdzą moją, więc się ńie zachwieję.
4 Dokądze będziecie ńapadac ńa człowieka
2 Dusza
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i wszyscy go przewracac
jak sciańę pochylońą,
jak mur, co się wali?*
5 Ońi tylko kńują podstępy
i lubią zwodzic;
kłamliwymi ustami swymi błogosławią,
a przeklińają w sercu.
6 Spoczńij jedyńie w Bogu, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja ńadzieja.
7 Oń jedyńie skałą i zbawieńiem moim,
Oń jest twierdzą moją, więc się ńie zachwieję.
8 W Bogu jest zbawieńie moje i moja chwała,
skała mojej mocy,
w Bogu moja ucieczka.
9 W kazdym czasie Jemu ufaj, ńarodzie!
Przed Nim serca wasze wylejcie:
Bog jest dla ńas ucieczką!
10 Syńowie ludzcy są tylko jak tchńieńie,
syńowie męzow - kłamliwi;
ńa wadze w gorę się wzńoszą:
wszyscy razem są lzejsi ńiz tchńieńie*.
11 Nie pokładajcie ufńosci w przemocy
ańi się łudzcie ńa prozńo rabuńkiem;
do bogactw, chocby rosły,
serc ńie przywiązujcie.
12 Bog raz powiedział,
dwa razy to słyszałem:
Bog jest potęzńy.
13 I Ty, Pańie, jestes łaskawy,
bo Ty kazdemu oddasz według jego czyńow*.
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Tyberiada stała się stolicą Galilei dzięki Herodowi Ańtypasowi, syńowi Heroda Wielkiego, ktory wybudował miasto w 17 roku ń.e., ńadając
jej ńazwę ńa czesc imperatora Rzymu – Tyberiusza. Nowe miasto zostało
umiejscowiońe w piękńej lokalizacji, wzdłuz wybrzeza Kińńeret, w poblizu ńaturalńych gorących zrodeł mińeralńych ze zdrowotńymi własciwosciami. Jezioro od zawsze było dla państwa ńajwiększym zrodłem wody
pitńej. Obecńie jest ońa doprowadzańa rowńiez do Zachodńiego Brzegu
Izraela i Jordańii. Opadający z roku ńa rok poziom wody jest powodem
wielu zmartwień, dlatego wciąz trwają prace ńad ratowańiem jeziora.
Na połudńiu wspołczesńej Tyberiady lezy Narodowy Park - Hamat, ktory zawiera siedemńascie ńaturalńych gorących zrodeł o własciwosciach
leczńiczych, przyciągających ludzi od tysięcy lat. Mozńa zobaczyc, a ńawet dotkńąc, gorącą wodę, ktora stale wypływa z ziemi
Galilea jest urocza, pełńa soczystej zieleńi, plańtacji daktylowych palm,
pomarańczy, eukaliptusow. Jadąc wzdłuz wybrzeza jeziora, łatwo mozńa
sobie wyobrazic czas, kiedy Jezus stawiał tu swoje kroki, ńauczał, ńapo-

mińał, uzdrawiał, czyńił cuda.
Takimi miejscami są:
Góra 8 Błogosławieństw – Kazańie ńa Gorze: Mt 5, 3-12;
Kana Galilejska – wesele w Kańie Galilejskiej: J 2, 1-11 – „…Taki to początek zńakow uczyńił Jezus w Kańie Galilejskiej. Objawił swą chwałę

i uwierzyli w Niego jego uczńiowie”;
Tabgha – ńakarmieńie 5 tysięcy: Mt 14, 16-21;
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Kafarnaum – wioska pocieszeńia, uzdrowieńie z gorączki tesciowej Piotra: Mt 8, 14-15;
Jezioro Galilejskie – uciszeńie burzy: Mt 8, 23-27;
Zńałam te miejsca z opisow biblijńych, ale teraz poczułam jeszcze mocńiej

i wyrazńiej ich mistykę i bliskosc. Jedńak opisywańie głębi emocji i dzieleńie się duchowym wymiarem przekraczają moje mozliwosci literackie.
Wiem jedńak, ze trzeba tu samemu przyjechac.
Zobaczyc.
Pobyc.

Przezyc.

Tekst: Ewa Paszkiewicz
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Parafialna Szkoła Biblijna
- 6 maja do 24 czerwca

6 maja 2020 roku uruchomilismy w ramach ńaszej parafii Parafialnę Szkołę Biblijną. Możńa powiedziec, ze była to Godzińa Biblijńa 2.0, czyli odswiezońy format
wspolńego studiowańia Słowa Bozego. 24 czerwca odbył się ostatńi, osmy wykład w ramach semestru pilotazowego. Łączńie w programie uczestńiczyły 53 osoby,
czego około 20 do 30 osob było
obecńych regularńie ńa spotkańiach ońlińe, a pozostałe odsłuchiwały zapis audio wykładow.
W trakcie osmiu spotkań omawialismy i dyskutowalismy ńad przesłańiem listu do Filemońa (ks.
dr Grzegorz Olek), listu do Efezjań
(Marek Cieslar), formuł salutatywńych z listow Pawła (dr. hab. Kalińa
Wojciechowska) oraz pisma O wol-

ności chrześcijanina Marcińa Lutra
(dr hab. Jerzy Sojka).

Gliwickie szkółki niedzielne online
Od ńiedzieli Cańtate (4 po Wielkańocy), 10 maja 2020, grupa gliwickich szkołkowcow przygotowywała ńa kazdą ńiedzielę dwie szkołki
dla dzieci. Pierwsza z ńich, skierowańa do grupy młodszej, była ńagrańiem przygotowańego wczesńiej programu - ze spiewem, lekcją biblijńą, swiadectwami wiary,
sceńkami mupetow i ciekawymi
ilustracjami. Grupa starsza spotykała się ńa zywo w ńiedzielę za posredńictwem platformy końfereńcyjńej Zoom.
Serdeczńie dziękujemy grupie
szkołkowcow za zaańgazowańie
i troskę o duchowosc ńaszych dzieci w tym trudńym czasie.

Zbiórka dla EDO w Miechowicach
Serdeczńie dziękujemy za włączeńie się do zbiorki pieńięzńej
ńa wsparcie EDO w Miechowicach,
ktore szczegolńie mocńo dotkńęła
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obecńa sytuacja pańdemii korońawirusa. Łączńie udało ńam
się uzbierac pońad 4 tysiące złotych.

Chrzest Heleny Kłosok

Tydzień Ewangelizacyjny
w Dzięgielowie online 5 do 12 lipca
Tegoroczńy Tydzień Ewańgelizacyjńy ze względu ńa pańującą sytuację odbywac się będzie wyłączńie
ońlińe - więcej ińformacji ńa strońie cme.org.pl oraz ńa plakacie ńa
kolejńych strońach Ińformatora.
***
Z karty żałobnej
***

W ńiedzielę 28 czerwca odbył
się chrzest Heleńy Kłosok. Zyczymy
Heleńie, rodzicom i rodzicom
chrzestńym Bozego błogosławieństwa.

Z
przykroscią
ińformujemy
o smierci sp. Mrozik Erny Eryki,
ktora zmarła 22 maja 2020 r. Pogrzeb odbył się w srodę, 27 maja
ńa cmeńtarzu w Łabędach. Uroczystosci pogrzebowe odbyły się zgodńie z obowiązującymi przepisami.
Rodzińie i bliskim zyczymy Bozego
pokoju i pocieszeńia w trudńym
czasie pozegńańia.
Sp.
Mrozik
Erńa
Eryka,
ur. 19.10.1930 r. w Gliwicach,
zm. 22.05.2020 r. w Rzeczycach,
przezywszy 89 lat.
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Ogłoszenia
Konfirmacja 6 września
Najblizsza uroczystosc końfirmacji
w parafii gliwickiej - w Kosciele
Zbawiciela - zaplańowańa jest
ńa
6
września
2020,
o godz. 11.00.
Ze względu ńa trwającą sytuację
epidemiczńą
zdecydowalismy
wspolńie z rodzicami o przesuńięcu
termińiu końfirmacji z 31 maja
ńa 6 wrzesńia. Mamy ńadzieję,
ze przesuńięcie termińu pozwoli
ńa to, aby końfirmacja była swiętem
całej parafii.

Chrześcijańska Telewizja
Internetowa
Zachęcamy do korzystańia z kańału
Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej ńa portalu YouTube.com
i subskrybowańia go - za posredńictwem tego kańału prowadzimy
trańsmisje ńabozeństw, kazdego
dńia rańo pojawia się Codziennik,
czyli
rozwazańie
fragmeńtow
z ksiązeczki Z Biblią na co dzień,
przygotowywańy przez duchowńych ńaszego Koscioła.
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Wpłacaj darowizny przez
Dotpay!

z powodu swoich dolegliwosci,
jest wykluczońych i ńie mogą
uczestńiczyc w ńabozeństwach.
Dotychczas trańsmitujemy ńabozeństwa ńa pozyczońym, roboczym
sprzęcie, rozstawiońym przed ołtarzem i ambońą.

Wpłacaj darowizńy ńa parafie
przez
dotpay
ińformacje
ńa strońie gliwice.luterańie.pl,
w zakładce „darowizńa”.

Zbieramy na stały zestaw
do nagrywania i transmitowania nabożeństw!

Aby uruchomic trańsmisję ińterńetową ńa stałe, potrzebujemy zakupic dostosowańy sprzęt, wartosci
około 15 tys. złotych.
Zachęcamy do wpłat ńa końto parafialńe z dopiskiem: darowizna –
transmisja. Rówńocześńie dziękujemy za wszystkie juz przelańe srodki ńa wsparcie tego projektu.
Końto parafialńe : 70 1020 2401
0000 0402 0044 8118 (PKOBP)
Dańe do przelewow zza grańicy:
BIC: BPKOPLPW; IBAN:
PL70102024010000040200448118

Ińformujemy, ze podjęlismy decyzję o stałym trańsmitowańiu ńabozeństw.
Czas pańdemii uswiadomił ńam,
ze wiele osob z ńaszych parafii,
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WYDARZENIA
Data

Godz.

Wydarzenie

6.09

11.00 Końfirmacja

Miejsce
Gliwice

1013.09

-

Wycieczka końfirmańtow diecezji katowickiej do Eislebeń i Witteńbergii

1820.09

-

Ogolńopolski Zjazd Młodziezy Ewańgelickiej

Eislebeń, Witteńberga
Pszczyńa
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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.
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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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Plan nabożeństw
5.07 - 4. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (ofiara ńa cele parafii),
11.00 Gliwice
12.07 - 5. po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (ofiara ńa cele parafii),
11.00 Gliwice

19.07 - 6. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice,
11.00 Gliwice (ofiara ńa cele parafii)
26.07 - 7. po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy,
11.00 Gliwice
2.08 - 8. po Trójcy Świętej

8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (ofiara ńa cele parafii),
11.00 Gliwice
9.08 - 9. po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (ofiara ńa cele parafii),
11.00 Gliwice
16.08 - 10. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice,

11.00 Gliwice (ofiara ńa cele parafii)
23.08 - 11. po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy,
11.00 Gliwice
30.08 - 12. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice,
11.00 Gliwice

6.09 - 13. po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice (ofiara ńa cele parafii),
11.00 Gliwice - końfirmacja
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