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Słowo Duszpasterza

Słowo duszpasterza
Prawdziwa światłość, która oświeca
każdego człowieka, przyszła na świat.
J 1 ,9

Drodzy gliwiccy i pyskowiccy Para ianie!
No i stało się. Kolejne ś więta
niejako w zamknięciu, bo trudno
nazwać ś wiąteczny czas ś wiątecznym, kiedy obowiązują ograniczenia, limity, któ re nawet dotykają
spotkań rodzinnych w naszych domach. Pandemia nie ustępuje, jesteś my poddenerwowani, zaniepokojeni, a czasem już nawet zniechęceni tym, ż e musimy utrzymywać się w reż imie sanitarnym, by
po prostu nie zachorować . To
wszystko moż e odbierać nam radoś ć z czasu przed ś więtami i czasu ś wiątecznego…
Jednak uwaga! To od nas zależ y,
jak spędzimy te ś więta… Przecież ,
niezależ nie od ograniczeń , to od
nas zależ y, z jakim nastawieniem,
wiarą, humorem, czy ś wiadomoś cią tego, dlaczego ś więtujemy siądziemy do stołu! Przychodzi ś więtować nam kolejne urodziny na-

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

szego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa, w trudnych czasach… Pomimo
wszelkich trudnoś ci, przypominamy sobie, zresztą co roku, ż e przecież istotą ś wiąt Boż ego narodzenia powinna być radoś ć z rodzącego się Chrystusa, radoś ć z tego, ż e
prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na
świat… Co to znaczy dla Ciebie
osobiś cie? Czy czujesz się człowiekiem oś wieconym blaskiem Chrystusa? Ten blask, ta ś wiatłoś ć, to
miłoś ć, zbawienie pochodzące od
Ojca, któ ry jest w niebie! To wła-
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ś nie o tej ś wiatłoś ci, miłoś ci i zbawieniu mó wimy co roku w ś więta!
Zyczę wszystkim nam zdrowia,
i tego byś my moż e jeszcze bardziej
niż zazwyczaj odczuli w te ś więta
blask miłoś ci Boga Narodzonego.
Byś my nie zgasili w sobie wiary,
nadziei i duchowej głębi. Przy okazji chyba stosownym ż yczeniem
będzie, by wreszcie ten dziwny,
pandemiczny czas się skoń czył…
Byś my wreszcie mogli podać sobie
najnormalniej w ś wiecie rękę
na powitanie, spojrzeć w oczy i
twarz bez maski…

Niech kolejne urodziny Jezusa wleją w nasze serca optymizm i radoś ć!
Nie zapomnijmy o Solenizancie! Jego nie obowiązują limity!
Błogosławionych ś wiąt!

ks. Andrzej Wó jcik
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Życzenia od rodzin pastorskich

Drodzy para ianie obu para ii!
W tym roku, któ ry dał się nam wszystkim we znaki w niespotykany sposó b, ż yczymy wam tym bardziej doś wiadczania w Jezusie pokoju, miłoś ci
i Boga, któ ry jest blisko każ dego i każ dej z nas, niezależ nie od tego, co ż ycie przynosi. Kró l Pokoju moż e zamieszkać w każ dym i każ dej z nas,
zmieniając nas i dając siłę do pó jś cia dalej naszą drogą z Bogiem.
Zachęcamy do tego, aby udzielać sobie nawzajem wsparcia przez modlitwę i utrzymywanie kontaktu ró ż nymi dostępnymi ś rodkami komunikacji. Moż emy tym bardziej pamiętać o tych wszystkich ludziach, któ rzy i bez epidemii doś wiadczali samotnoś ci, opuszczenia, prześ ladowań .
Błogosławionych ś wiąt Narodzenia Pań skiego!
ks. Andrzej, Joanna i Nel Wó jcikowie
ks. Grzegorz, Anna, Gabriel i Nadia Olkowie
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To o tobie jest ta historia...
Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem
wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się
wam Zbawiciel, którym jest Chrystus
Pan, w mieście Dawidowym.
Łk 2,10b-11

Kolędą, któ rą szczegó lnie lubię,
to ukraiń ska Radoś ć dziś nastała
(Нова радість стала) - nr 78
w ś piewniku Ewangelickim. Nie tylko dlatego, ż e ma tak piękną i prostą melodię, ale przede wszystkim
ze względu na obrazy i wyraż enia,
oddające głębię Narodzenia Pań skiego. Wyobraż am sobie, ż e mogłaby to być pieś ń, któ rą ś piewali
pasterze, do któ rych skierowane
jest hasło dnia Wigilii Narodzenia
Pań skiego. Mało tego - ona bardzo
pięknie opisuje duchową drogę,
któ rą moż na przejś ć przez okres
ś wiąt Boż ego Narodzenia. Ta droga
zaczyna się od odkrycia przesłania
o ś wietle, wskazującym na Boga
przychodzącego w ciele. Następnie
na aniołó w, objaś niających ludziom
niesamowite
znaczenie
tego,
co się wydarzyło. I ostatecznie wzywa ona nas do wysławiania Zbawiciela, narodzonego w prostym ż ło-

ks. dr Grzegorz Olek
Wikariusz parafii w Gliwicach

bie. I o to tak naprawdę chodzi
w ś więtach - o przejś cie drogi
od
przesłania
o
ś więtach,
do odkrycia tego, ż e, jak to wyraż ano w staroż ytnych bajkach - de te
fabula narratur, czyli to o tobie jest
ta opowieś ć, ta historia…
Radoś ć rodzi odkrycie tego,
ż e ś wiatło Jezusa moż e też oś wiecić
moje ciemnoś ci, otworzyć zupełnie
nowe perspektywy, dać nadzieję,
dodać odwagi, zachęcić do przebaczenia, zmusić do zmiany. Słowo
stało się ciałem dla nas, Zbawiciel
przyszedł dla nas. To jest powó d
do radoś ci i motor wszelkiej zmian
w ż yciu wiary - Jezus, czyli Bó g
z nami i wś ró d nas, NASZ, TWOJ
Zbawiciel. To o tobie i dla ciebie jest
ta historia. Amen.
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Inne Święta, ta sama Miłość
Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec,
że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi
i nimi jesteśmy.
1 Jan 3,1

Drodzy w Chrystusie!
Boż onarodzeniowa wieś ć, rozbrzmiewająca we wszystkich chrześ cijań skich koś ciołach na ś wiecie,
brzmi tak samo: Dziś narodził
się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan! Cud betlejemskiej nocy
każ dego roku przypomina nam
o wydarzeniu, któ re pozostanie najdonioś lejszym wydarzeniem w historii ś wiata. Narodziny Boga
w ubogiej stajni i docierająca na pola betlejemskie do pasterzy wieś ć
o tym wydarzeniu. Gwiazda zwiastująca mędrcom ze wschodu narodziny kró la. O tym wszystkim słyszymy co roku w czasie Swiąt,
do któ rych przygotowujemy się tak
pieczołowicie i staramy się, aby niczego nie straciły na swojej wyjątkowoś ci. Boż e Narodzenie to tradycyjnie rodzinne Swięta. Wielu przemierza setki, a czasami tysiące kilometró w, aby ten czas spędzić
z bliskimi. W tym roku w wielu domach te ś więta będą inne, bo ogra-

ks. Wojciech Froehlich
Proboszcz Parafii w Słupsku

niczenia, bo limity goś ci. Niestety
pojawią się też puste miejsca
po tych, któ rzy przegrali walkę
z koronawirusem. Czy te Swięta będą inne tylko ze względu na panującą pandemię? A moż e rację mają ci,
któ rzy twierdzą, ż e Swiąt w tym roku w ogó le nie będzie? Dla chrześ cijanina ś więta to nie wyłącznie ś wiąteczna atmosfera, na któ rą składają
się ró ż ne tradycje i zwyczaje nawet
te najpiękniejsze. Prawdziwe Boż e
Narodzenie wydarza się wszędzie
tam, gdzie ludzie dzielą się miłoś cią
nawet wtedy, gdy zewnętrzne okolicznoś ci wydają się temu zupełnie
nie sprzyjać . Bo to Bó g właś nie, któ ry przybiera ludzką postać , jest Miłoś cią samą w sobie - jej najczystszą
postacią. W przyjś ciu Boga na zie-
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mię w osobie Boż ego Syna, Boż a doskonałoś ć pojawiła się tak blisko
niedoskonałego człowieka, ż e każ dy
moż e doś wiadczyć spotkania z Boż ą
ś więtoś cią. Dzięki temu spotkaniu
i dzięki temu, ż e Bó g jest wierny
swoim obietnicom stajemy się częś cią Boż ej rodziny. To wspaniałe
uczucie mieć Boga za Ojca, a Jezusa
za Brata. To jest skutek tego, ż e Bó g
tak pokochał człowieka, ż e oddał
z niego Syna, aby każ dy, kto Jemu
zaufa i uwierzy, ż e jest prawdziwym
Bogiem nie zginął, ale mó gł doś wiadczyć wiecznoś ci.

Samo ś więtowanie obecnoś ci Boga
wś ró d ludzi nie jest w stanie wiele
zmienić . On jest wś ró d nas i chce
być obecny nie tylko przez tych kilka ś wiątecznych dni, któ re szybko
przeminą, ale chce, aby każ dy dzień
naszego ż ycia stawał się Boż ym Narodzeniem, w któ rym, tak jak w wigilijny wieczó r dzielimy się opłatkiem, codziennie dzielili się z innymi Jego Miłoś cią.
Błogosławionych ś wiąt Boż ego Narodzenia!
Amen.
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W Twoich rękach…
W ręku Twoim są losy moje
Ps 31,16a

Mijający rok uś wiadomił mi, ż e tak
naprawdę niewiele ode mnie zależ y… I nie chodzi mi tutaj o jakieś
chore poczucie władzy, kontroli,
czy czegoś w tym stylu, ale o to,
ż e miniony rok pokazał mi,
ż e w jednej chwili wszystko moż e
wywró cić się do gó ry nogami… Doskonale wiecie o czym mó wię…
Ta ś wiadomoś ć z jednej strony była i jest przytłaczająca, z drugiej
jednak strony odkryła przede mną
nowe moż liwoś ci oraz przypomniała podstawowy fakt – na pewne rzeczy po prostu nie ma
się wpływu… Miniony rok był
dla mnie osobiś cie bardzo trudny,
bo każ dy dzień rzeczywistoś ci para ialnej, ale też rodzinnej, zmuszał
i motywował mnie do poszukiwania nowych rozwiązań . Rok ten był
czasem bardzo twó rczym, ale też
czasem nad wyraz intensywnym
i stresującym. Powstało wiele nowych projektó w, nauczyłem się,
między innymi, nowych form komunikacji, form docierania ze Słowem Boż ym, szerzej udało mi

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

się spojrzeć na otaczający mnie
ś wiat oraz zadać kilka duchowych
pytań , któ rych nie miałem albo odwagi sobie zadać , albo nawet
nie zauważ yłem, ż e moż na
o nie zapytać lub na nowo je przeanalizować …
Patrząc na miniony rok, nigdy
nie zapomnę pierwszej niedzieli
lockdownu i nabożeństwa w pustym
koś ciele, gdzie rozstawione były
na szybko trzy internetowe kamery…
Pandemia doprowadziła mnie
też pod ś cianę moich moż liwoś ci,
by w akcie zaufania, ale też przyznam
bezsilnoś ci,
powtó rzyć
za psalmistą – W ręku Twoim
są losy moje…
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Tego duchowego stwierdzenia –
odkrycia – bardzo potrzebowałem,
by na nowo spojrzeć na ś wiat!
By od nowa rozpocząć duchową
drogę, w nowej rzeczywistoś ci…
Innej rzeczywistoś ci… Gdy patrzę
na miniony rok, stwierdzam,
ż e wszyscy dostaliś my i dostajemy
w koś ć, nie tylko od pandemii…
Nie jest łatwo… Ale absolutnie
nie moż emy się poddawać !
A co u Ciebie? Czy odważ yłeś się już
na podsumowanie mijającego roku?
Czy rok 2020 sprawił, ż e coś przemyś lałeś ?
Moż e rok ten zbliż ył Cię do Twoich
domownikó w, a moż e, mimo okazji
do pozostania w domu, Twoje domowe relacje legły w gruzach…?
Czy rok 2020 był lub jest w jakiś

sposó b przełomowy dla Twojego
duchowego ż ycia?
Moż e coś da się jeszcze zmienić ,
mimo wszystko naprawić ? Tego
ż yczę Ci z całego serca!
Wierzę, ż e pandemia kiedyś
się skoń czy, choć wiem, ż e nie mogę
tego nikomu obiecać i nie ode mnie
to zależ y… Jednego jednak jestem
pewny, ż e jako ludzie wierzący
zawsze mamy nadzieję! Nadzieję,
któ ra nigdy się nie koń czy,
nie umiera, nie gaś nie, bo jest
wieczna, bo jest w Chrystusie!
Wyznajmy razem – w Twoich rękach są nasze losy o Panie – i mó dlmy się wspó lnie o Nowy Rok 2021!
Błogosławień stwa i pomyś lnoś ci!
Z modlitwą o Ciebie!
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Prośby modlitewne
W Informatorze Para ialnym na stałe zagoś ciła rubryka z propozycjami
temató w do modlitwy, któ re dotyczą ż ycia naszych para ii. To wsparcie,
któ rego potrzebują nie tylko duchowni i rady para ialne, ale cała wspó lnota para ii, czyli wszyscy jej członkowie - od najmłodszych do najstarszych.
Prośby modlitewne:
 o duchownych naszej para ii i Kościoła, o rady para ialne, o wszystkich

zaangażowanych w różne działania para ii;
 o to jak być świadkami pokoju, jaki przynosi Jezus, w świecie w którym

coraz mocniej dochodzą do głosu napięcia, wrogość i nienawiść;
 o to, aby święta Narodzenia Pańskiego, czyli przesłanie o Synu Bożym

zmieniało osoby, rodziny, para ie i zbory, jak i całe społeczeństwa;
 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 dzieci i młodzież, którzy kończą pierwszy semestr nauki;
 o to, żeby Biblia była powszechnie czytana i prowadziła do poznania

i wyznania Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana;
 o chrześcijan w wielu krajach świata, którzy doświadczają wrogości

i prześladowań za przyznawanie się do wiary;
 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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Oświadczenie konferencji biskupów
luterańskich
(źródło: www.luteranie.pl)

Zaniepokojeni sytuacją, jaka ma
miejsce w polskim społeczeń stwie,
podziałami, któ re przebiegają często poprzez rodziny, jako Konferencja Biskupó w Luterań skich pragniemy wyrazić naszą duszpasterską
troskę. Od wielu dni odbywają
się w Polsce największe protesty od
początku lat 80. ubiegłego wieku.
Wtedy, strajki powszechne dotyczyły naprawy sytuacji ekonomicznej,
a skoń czyły się walką o odzyskanie
wolnoś ci. Czterdzieś ci lat pó ź niej,
na ulice wyszły przede wszystkim
kobiety. Męż czyź ni stoją ramię
w ramię z protestującymi. Zdecydowaną większoś ć stanowią młodzi,
niezadowoleni
ludzie.
Koś ció ł
nie moż e patrzeć obojętnie na to,
co dzieje się w naszym społeczeń stwie. Przyszło nam ż yć w czasie
pandemii, w okresie szczegó lnego
zagroż enia ż ycia setek czy już tysięcy osó b, a mimo to, tak wielu ludzi
mając ś wiadomoś ć epidemicznego
zagroż enia, gotowych jest manife-

stować , walczyć o swoje prawa
i wolnoś ci.
Dla luteran na całym ś wiecie istotnym elementem chrześ cijań skiego
ś wiadectwa jest obecnoś ć w debacie publicznej. Teologia luterań ska
w oparciu o reformacyjną naukę
o dwó ch władzach wskazuje na wyraź ny podział kompetencji Koś cioła
i pań stwa. Misją Koś cioła jest głoszenie Ewangelii i kształtowanie sumień , nie zaś forsowanie okreś lonych rozwiązań moralnych poprzez
narzucanie ich za pomocą regulacji
prawnych w sferze pań stwa. Zadaniem Koś cioła jest składanie ś wiadectwa, a nie przymuszanie, narzucanie swojej woli czy kontrolowanie.
Z biblijnej perspektywy i reformacyjnego przekazu uczymy się, ż e zostaliś my obdarowani wolnoś cią Boż ych dzieci, co oznacza samodzielne
podejmowanie decyzji w swoim ż y-
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ciu oraz ponoszenie odpowiedzialnoś ci za podjęte wybory, takż e
te najtrudniejsze. Takie pojmowanie wolnoś ci każ e dzisiaj wielu ludziom głoś no wypowiadać słowo
sprzeciwu, często w formie, któ ra
daleka jest od werbalnej poprawnoś ci. Koś ció ł musi wsłuchiwać
się w pytania, skargi, ż ale czy nawet krzyki ludzi. Przestaje wypełniać powołanie, gdy odwraca
się od sfrustrowanych, poszukujących, od tych, któ rzy wykrzykują
pod jego adresem swoją złoś ć,
a nawet deklarują swoją niewiarę.
Mamy ś wiadomoś ć, ż e powodem
tak wielkiego buntu jest decyzja
Trybunału Konstytucyjnego, któ -

ra odchodzi od przyjętych dwadzieś cia siedem lat temu rozwiązań , mających na celu ochronę płodu ludzkiego, przy jednoczesnym
zapewnieniu ochrony ż ycia, zdrowia i godnoś ci kobiety będącej
w ciąż y oraz zapewnieniu wolnoś ci
podejmowania decyzji w sytuacjach skrajnie trudnych wyboró w
moralnych.
W Oś w iadczeniu Koś cioła Ewangelicko-Augsburskiego w Sprawie
Ochrony Życia z roku 1991 odwołujemy się do tradycyjnego rozumienia ś więtoś ci ż ycia, wskazując zarazem, ż e zadaniem działania Koś cioła nie jest wpływanie na ustawodawcę celem penalizacji aborcji.
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Ani wó wczas, ani obecnie, my luteranie, nie chcemy narzucać swojej
wizji ś wiatopoglądowej, ani moralnej innym obywatelom naszego
pań stwa. Koś ció ł zwiastując Ewangelię o usprawiedliwieniu z łaski
przez wiarę propaguje opartą
na ś wiadomoś ci wolnoś ci chrześ cijań skiej etykę odpowiedzialnoś ci.
Nauczanie Koś cioła koncentruje się
na kształtowaniu ludzkich serc
i sumień oraz edukacji mającej,
w tym konkretnym kontekś cie,
na celu niedopuszczanie do sytuacji, w któ rych na ś wiat mają przyjś ć
niechciane dzieci. Zadaniem Koś cioła jest uczynić wszystko,
aby aborcja przestała być sprawą
priorytetową w dyskusji moralnej,
a poprzez budowanie ś wiadomoś ci
seksualnej i ś wiadomego rodzicielstwa liczba zabiegó w aborcyjnych
została zminimalizowana. Uważ amy, ż e kobietom, któ re musiały
przeprowadzić
zabieg aborcji
ze względó w medycznych, w wyniku przestępstw oraz wad letalnych
należ y zapewnić właś ciwą opiekę
duszpasterską i w ż adnym wypadku nie kształtować w nich poczucia
winy. Jednocześ nie wszechstronną
opieką należ y objąć rodziny, któ -

re podejmują się heroicznego wyzwania, jakim jest wychowywanie
dzieci z wadami genetycznymi.
Swiadomi
odpowiedzialnoś ci
za wspó lnotę, któ rą tworzymy,
apelujemy o wzajemny szacunek
wszystkich stron sporu. Do rządzących zwracamy się z apelem o unikanie rozwiązań siłowych oraz poszukiwanie koniecznego w tej sprawie kompromisu. Do protestujących apelujemy o niekierowanie
się w stronę radykalnych rozwiązań , lecz o dąż enie do pokojowego
dialogu. Ufamy, ż e dzisiejsza fala
protestó w w młodym pokoleniu
skutkować będzie trwałym wzięciem na siebie odpowiedzialnoś ci
za sprawy publiczne.
Jako Koś ció ł zapewniamy o modlitwie, prosimy Boga o pokó j i mądroś ć dla wszystkich, któ rym leż y
na sercu dobro Polski i wszystkich
jej mieszkań có w.
Przyjęto jednomyś lnie w dniu 2 listopada 2020 r.
Konferencja Biskupó w
Koś cioła EwangelickoAugsburskiego w RP
Informator parafialny, Nr 9 (218) 2020
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Izrael 2020 - Relacja z podróży c.d.
28.02 – piątek
Ostatni poranek przywitał nas znowu pięknym słoń cem.
Dzień zapowiadał się cudownie.
Wcześ nie rano podjechaliś my naszym autobusem pod zachodnią
częś ć muró w Jerozolimy. Po szczegó łowej kontroli osobistej doszliś my do placu Ksystos, gdzie po lewej stronie, niegdyś stał pałac zbudowany dla Heroda Antypasa, tetrarchy Galilei i Perei. Po prawej zaś
stronie, objawił się nam niezwykły
obraz, znany z przewodnikó w, kartek pocztowych z Jerozolimy – Sciana Płaczu. Nie wierzyłam, ż e będzie
też moim udziałem kiedykolwiek
to zobaczyć . Korzystając z wolnej
chwili delektowałam się obrazem
gorliwych ortodoksyjnych Zydó w
oddających się ż arliwej modlitwie
w ś więtym dla nich miejscu. Weszłam do sektora dostępnego
dla wszystkich kobiet. Ogarnęła mnie wszechobecna mistyka
miejsca. Modlitwa stała się radosną
melodią serca…. Niestety czas nieubłaganie wołał na zbió rkę. Czekała

na nas jeszcze Gó ra Syjon, gdzie weszliś my Bramą Dawida zwanej ró wnież Syjoń ską. Po drugiej stronie,
znaleź liś my się na terenie Dzielnicy
Zydowskiej.
Najpopularniejszym
budynkiem w tym miejscu jest
klasztor Zaśnięcia Najświętszej
Marii Panny (łac. Dormitio Sanctae
Mariae). Kościół i klasztor z białego
piaskowca jest według tradycji koś cioła katolickiego miejscem zaś nięcia w sen wieczny Dziewicy Marii. Obecnie jest tu siedziba niemieckich benedyktynó w. Tuż za koś ciołem znajduje się domniemany Grób
Dawida, otaczany czcią przez poboż nych Zydó w, jak i przez wielu
chrześ cijan. Tak naprawdę "gró b"
jest pozostałoś cią synagogi z IV
wieku, któ rą w okresie wypraw
krzyż owych włączono do koś cioła.
Na piętrze znajduje się sklepiona sala Wieczernika. Jest to domniemane miejsce spoż ywania
Ostatniej Wieczerzy Jezusa z apostołami. W otoczeniu ascetycznych
ś cian Wieczernika wspomnieliś my
to wydarzenie czytając tekst
Informator parafialny, Nr 9 (218) 2020
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z Ewangelii Łukasza 22, 7-20.
Schodząc w dó ł z gó ry Syjon w kierunku wschodnim, ukryty wś ró d
drzew na zboczu gó ry, ukazał
się nam kościół św. Piotra in Gallicantu (w miejscu piania koguta).
Według tradycji chrześ cijan, w tym
miejscu apostoł Piotr zaparł
się Jezusa (Marek 14:66-72). W
przeszłoś ci znajdował się tutaj
dom najwyż szego kapłana Kajfasza, gdzie przesłuchiwano ujętego
Jezusa. Rozciąga się z tego miejsca
wspaniały widok na Miasto Dawida wraz z dolinami otaczającymi
Jerozolimę. Stąd ró wnież widać
rzymskie schody, któ re prowadzą
do ź ró dła Gihon i doliny Cedronu.
To tutaj właś nie zakoń czyliś my nasze wędró wki po Jerozolimie. Mieś cie, któ rego piękno, wielka historia pozostaną w naszych sercach.
Dla wielu z nas staną się mottem
do nowych poszukiwań , przeż yć
i wspomnień …. Jeś li Bó g będzie
dla nas
łaskawy,
wró cimy
tu na pewno….Tymczasem
wycieczka powoli i nieubłaganie dobiegała koń ca. Pozostały jeszcze
ostatnie punkty podró ż y: twierdza

w Masadzie i atrakcja w postaci
słonej kąpieli w Morzu Martwym.
Wstyd przyznać , ale nigdy wcześ niej nie słyszałam o Masadzie, zatem to co zobaczyłam na bezkresnych przestrzeniach Pustyni Judzkiej, zaparło mó j dech w piersiach.
Przed oczami stanął potęż ny płaskowyż , na któ ry wyjechaliś my kolejką linową na wysokoś ć 410 m
npm. Badania archeologiczne zabudowań
bastionu,
któ ry
tu się znajdował, wskazują na czasy Heroda Wielkiego. W 40 roku
p.n.e. Herod schronił się tu uciekając przed Partami. Od tego czasu
upodobał sobie to miejsce i według
relacji Jó zefa Flawiusza, jako kró l
Judei od 37 r. p.n.e. udoskonalił
jeszcze jego obronnoś ć, wznosząc
mury i wież e obronne oraz budując zbiornik na wodę i magazyny
na zapasy. Umoż liwiało to stawianie czoła oblęż eniu przez długi
czas i czyniło twierdzę prawie niemoż liwą do zdobycia. Warunki
geogra iczne sprzyjały ró wnież
walkom ruchu oporu w czasie powstania Zydó w przeciw Rzymianom pod przywó dztwem Elea-
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zara ben Jaira
(66 -73 r
n.e). Niestety to wydarzenie łączy
się z wielką tragedią historii Masady. Kiedy partyzanci dostrzegli
bezcelowoś ć dalszej obrony, zgodzili się na wysuniętą przez ben Jaira propozycję zbiorowego samobó jstwa. Przykra i tragiczna historia tego miejsca, za to widoki przepiękne. Gó rzysta pustynia poprzecinana głębokimi kanionami, ciągnąca się po horyzont. Wszystko
w kolorze sepii. Drgające ciepłe powietrze. W oddali Morze Martwe.
Kilkuminutowy zjazd w dó ł kolejką
i odcinek 17 km do wybrzeż a Morza Martwego dzieliły nas od kolejnego nieprawdopodobnego przeż ycia.
Jestem przekonana, ż e kąpiel
w morzu, któ rego zasolenie przewyż sza wszelkie ludzkie wyobraż enie- 40% ( dla poró wnania Morze Sró dziemne – 3%) była dla
wielu z nas zaskakującym doznaniem. Natomiast błotna maska
na ciało i masaż solny w naturalnych warunkach SPA sprawdziły
się w 100% i dały paniom mnó stwo radoś ci. Zartom i ś miechom

nie było koń ca. Około 17.00 zachodzące słoń ce wygoniło nas z plaż y
i niestety przypomniało o wyjeź dzie do Betlejem.
Jeszcze ostatnie zakupy pamiątek
dla bliskich, „eliksiró w ż ycia”, kremó w, balsamó w, mydeł, soli z Morza Martwego do kąpieli w warunkach domowych, pudełek daktyli,
ceramicznych wyrobó w z napisem
Shalom – wszystko to oznajmiało
nadchodzącą nieuchronnie podró ż
powrotną do kraju.
29.02- sobota
... I znowu w pięknej, starej Jaf ie,
na totalnym luzie, przy aromatycznej kawie, w izraelskim słoń cu zaż ywaliś my ostatnich chwil przed
lotem do Polski.
Pełni wraż eń , przeż yć duchowych,
gotowi do dzielenia się tym
wszystkim
co
widzieliś my
z innymi, stanęliś my w hallu lotniska. Jeszcze kilka szczegó łowych
pytań dotyczących pobytu w Izraelu, odprawa bagaż owa, paszportowa i 3 godzinny lot.
Tekst: Ewa Paszkiewicz
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Jubileusz ChTI
Dokładnie 1 Listopada 2013 opublikowany został w serwisie YouTube pierwszy materiał.
ChTI jest prowadzona przez Paraię Ewangelicko-Augsburską w Gliwicach oraz przez Para ię Ewangelicko-Augsburską w BytomiuMiechowicach. Nadaje naboż eń stwa i rozważ ania biblijne.
Działania ChTI okazały się szczegó lnie waż ne od marca 2020 r.,
gdy ogłoszono w Polsce stan epidemiologiczny, zamknięto koś cioły
i zatrzymano wiele aktywnoś ci para ialnych. Materiały nadawane
w tym czasie, zwłaszcza codziennik
i
szkó łki
niedzielne,
były
i są wsparciem dla wielu osó b pozostających w domach.
Na dzień dzisiejszy kanał ChTI subskrybuje przeszło 1900 osó b. Wyemitowano 350 ilmó w - zaproszeń
na niedzielę, 275 Codziennikó w biblijnych, 46 naboż eń stw, ponad 30
szkó łek i innych produkcji.

Zapraszamy do odwiedzania kanału ChTI i zachęcamy do subskrypcji
kanału na portalu youtube.
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Jubileusz 25-lecia LO ETE
W niedzielę 25 paź dziernika miały
miejsce obchody jubileuszu 25-lecia
Liceum Ogó lnokształcącego Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego.
O godz. 11.00 w Koś ciele Zbawiciela
w Gliwicach odbyło się naboż eń stwo dziękczynne, na któ rym kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec.
O godz. 12.15 w auli Szkó ł ETE
w Gliwicach odbyła się uroczystoś ć
obchodó w
25-lecia
powołania
do ż ycia Liceum Ogó lnokształcącego, połączona z bankietem i moż liwoś cią zwiedzania Szkó ł ETE.
Gratulujemy i ż yczymy dalszych
błogosławień stw w pracy i służ bie.
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Historia o ewangelickim rzeźbiarzu
Drodzy czytelnicy, oto garś ć informacji o wybitnie utalentowanej
postaci, a zwała się ona:

Theodor Erdmann KALIDE. Urodził się 8 lutego 1801 r. w Kró lewskiej Hucie czyli w dzisiejszym
Chorzowie. Ponieważ chorzowscy
ewangelicy nie mieli wó wczas swojego koś cioła (koś ció ł im. Elż biety
wybudowano dopiero w 1844 r.)
młody Teodor przyjął chrzest
w Tarnowskich Gó rach, w ewangelicko-augsburskiej ś wiątyni (w nim
przed kilku laty odbył się jeden
z ewangelickich zjazdó w chó ró w).
Edukację szkolną Kalide realizował
wpierw w Chorzowie Starym,
a pó ź niej w Gliwicach. W modelarni gliwickiej odlewni ż eliwa ujawnił się jego talent plastyczny. Ry-

chło tra ił na studia artystyczne
do Berlina (miał 18 lat), stopniowo
zyskując uznanie, jako twó rca postaci zwierzęcych, m. in. ś piącego
i czuwającego lwa.
Jako artysta rzeź biarz pracował
w Berlinie i Gliwicach, wykorzystując do odlewó w głó wnie ż elazo
i brąz. Mimo talentu nie dorobił
się majątku; inansowo wspierała
go siostra, któ ra wyszła za mąż
za Franza von Wincklera - potentata inansowego (ruiny jego pałacu
do dziś moż na oglądać w BytomiuMiechowicach). Notabene jego có rka to Matka Ewa – założ ycielka
kompleksu domó w opiekuń czoedukacyjnych, pod nazwą „Ostoja
Pokoju”.
„Chłopiec z łabędziem” i marmurowa „Bachantka na panterze”
to dwie bodaj jego najsłynniejsze
dzieła. Mimo wielu przeszkó d
ze strony ś rodowiska zdołał jeszcze stworzyć dwa pomniki, tj. Hrabiego Redena (zdobi rynek w Chorzowie ) oraz Franza Wincklera
w Katowicach. Ostatnim dziełem
Kalidego
była
marmurowa
„Madonna z Dzieciątkiem”, któ rą
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u ojca zamó wiła jedyna có rka, Waleska. Tę przepiękną rzeź bę moż na
podziwiać w miechowickim koś ciele Swiętego Krzyż a. Warto tam pojechać , by ją zobaczyć .
Pod koniec ż ycia Teodor Kalide
wró cił do Gliwic, gdzie zmarł
w 1863 r. Spoczął, zgodnie ze swoją wolą, na Cmentarzu Hutniczym
w Gliwicach, obecnie nieczynnym.
Dziś fontannę „Chłopiec z łabędziem” moż na podziwiać na pl. Matejki w Chorzowie, zaś repliki
na skwerze k. gliwickiej katedry,
a takż e m. in. w Londynie, Berlinie,
Legnicy, Zdobi takż e kró lewski
ogró d pałacowy w Wilanowie.
Słynne ś piące lwy rzeź biarza znajdują się w Berlinie, Bytomiu, Pokoju k. Namysłowa, zaś czuwające
w Gliwicach Lwy Kalidego zobaczymy k. gliwickiej Palmiarni i przy
muz. Willa Caro. Cztery siedzące
lwy okalają pomnik w Monachium.
Na pewno trzeba szczegó lnie zaliczyć w Gliwicach Muzeum Odlewnictwa
Artystycznego,
gdzie
m.in. eksponowana jest jego
„Dziewczyna z lirą”. W tym celu
zachęcam do zorganizowania wycieczki „gliwickim ś ladem Kalidego” (wtedy, gdy będzie to już moż -

liwe) lub autokarową, z trasą Chorzó w-Miechowice-Gliwice.
Już dawno fascynowała mnie postać Teodora Kalidego. Po pierwsze, bo urodził się na ulicy
(dziś Kalidego1; dowodzi tego tablica na ś cianie domu), przy któ rej
i ja się urodziłem. Po drugie, bo był
wybitnym rzeź biarzem Gó rnego
Sląska. A po trzecie oczarowany
byłem i jestem urodą jego słynnej
fontanny „Chłopiec z łabędziem”.
Byłem szczęś liwy, gdy miniaturę
tej rzeź by w formie statuetki otrzymałem ostatnio z rąk prezydenta
Chorzowa za całokształt działalnoś ci w kulturze.
W listopadowy wieczó r zajrzałem
tam, gdzie spoczywa wielki syn
Sląskiej Ziemi”, aby podumać
o przemijaniu i zapalić symboliczny znicz – dowó d pamięci.

foto i tekst –
Jan Maria Dyga
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Humor z befką
To jest nasz problem:
Wszyscy chcą powrotu do natury, ale nikt na piechotę!
***
Pó ź nym wieczorem Jankiel stuka do okna Moszego i pyta cicho: Mosze
śpisz już?
Nie, nie śpię! odpowiada Mosze.
To pożyczysz mi 50 szekli?
Oj, śpię, śpię!
***
Na lekcji ksiądz pyta ucznió w: Czego moż emy nauczyć się z przypowieś ci
o pracownikach w winnicy, którzy otrzymali taką samą zapłatę niezależnie od tego, czy zaczęli pracować od pierwszej czy od jedenastej godziny?
Na to zgłasza się Dorian: Zeby nie przychodzić za wcześ nie do pracy!
***
Hiszpan wraca do kraju z pielgrzymki do Lourdes. Celnik na granicy pyta: Czy ma Pan coś do oclenia?
Nie! Odpowiada mężczyzna.
Dobrze, to proszę otworzyć walizkę. Co jest w tej butelce?
Woda z świętego źródła z Lourdes! Odpowiada ze spokojem mężczyzna.
Urzędnik otwiera butelkę, wącha i stwierdza: To przecież koniak!
Pielgrzym pada na kolana i woła: O! cud nad cudy!
***
Po wielu lekcjach nauki jazdy kursantka pyta instruktora: Jak Pan myś li,
ile czasu jeszcze potrzebuję, żebym umiała jeździć?
Około trzech…, odpowiada instruktor.
Co? mówi rozpromieniona kobieta, jeszcze tylko trzy jazdy?
Instruktor kiwa przecząco głową Nie, trzy samochody…

opr. ks. Wojciech Froehlich
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- Halo! Dzwonię w sprawie psa wartowniczego, którego kupiliśmy u Państwa! Czy mogliby Państwo nam doradzić, co mamy zrobić, żeby wpuścił
nas do domu?
***
Pewien najemca skarż y się właś cicielowi mieszkania:
- Sąsiedzi, którzy mieszkają nad nami po północy, przynajmniej przez godzinę skakali, tłukli w podłogę i wrzeszczeli.
- I co? Obudzili Pana?
- Na szczęście nie, bo grałem sobie wtedy kolędy na saksofonie.
***
Listy dzieci do Jezusa:
Drogi Jezu!
Tak bardzo chciałabym wiedzieć, jak nazywały się twoje wół i osioł?!
Marysia
***
Kochany Jezu!
Jak Ty właściwie dowiedziałeś się tego, że jesteś Bogiem?
Karol
***
- Kupiłem mojej żonie pod choinkę psa.
- Dlaczego psa?
- Bo nie mogę się już doczekać, jak wieczorem wygoni mnie z nim na spacer!
***
Ksiądz do koś cielnego:
- Czy musi Pan przy tych wszystkich ludziach nazywać mnie osłem?
- Przepraszam, nie wiedziałem, że to tajemnica!
***
Dlaczego Bó g najpierw stworzył Adama a pó ź niej dopiero Ewę?
Bo nie chciał, ż eby Ewa mó wiła Mu jak Adam ma wyglądać .
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Informacja artystyczna
W Chorzowskim Centrum Kultury
odbyła się inauguracja nowego roku kulturalnego. Uroczystoś ć miała
miejsce 2.10.2020 r. i połączona
była z wręczeniem nagró d prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury, w kategorii osiągnięć twó rczych oraz działalnoś ci kulturalnej.

Wś ró d tró jki laureató w znalazł się
Jan Maria Dyga, ś piewak - aktor.
Artysta otrzymał statuetkę Teodora Kalidego "Chłopiec z łabędziem" (w formie miniaturki), wybitnego rzeź biarza z II poł. XIX w.
ewangelika, rodem z Chorzowa.

a w listopadzie 2019 artystyczny
bene is. Podczas jubileuszu sakralnego (skansen w Chorzowie), z rąk
Zwierzchnika Diecezji Katowickiej
Koś cioła
EwangelickoAugsburskiego ks.bpa dr Mariana
Niemca otrzymał prestiż owe wyró ż nienie w postaci "Ró ż y Lutra".
Jan Maria Dyga udziela się dziennikarsko
pisząc
artykuły
m.in. do "Zwiastuna", "Spiewaka
Sląskiego" i prasy lokalnej. Uczestniczy wokalnie w uroczystoś ciach
i naboż eń stwach związanych z naszym Koś ciołem, ś piewa w chó rze
"Animato" oraz w dorocznych zjazdach chó ró w ewangelickich.

Jan
Maria
Dyga
urodził
się i kształcił w Chorzowie (Szkoła
Podstawowa nr 32 i Liceum Ogó lnokształcące im Stefana Batorego).
Tu obchodził kolejne jubileusze, 21
wrześ nia
2019
sakralny,
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O tym, co za nami
Wprowadzenie nowo wybranej rady para ialnej
w Gliwicach 11 października

W pierwszą niedzielę paź dziernika
ks. bp Marian Niemiec wprowadził
w urzędowanie wybraną przez
Zgromadzenie Para ialne Radę para ialną.

Zespó ł Pastores i przyjaciele zagrał
koncert 11 paź dziernika w koś ciele
ewangelickim w Sosnowcu.

Koncert Festiwalu Bachowskiego live 14 października

W drugi czwartek paź dziernika
w Koś ciele Zbawiciela w Gliwicach
odbył się Koncert Festiwalu Bachowskiego „Od Bacha do Beethovena II”, wyk. Petra Matě jová
(Czechy) – pianoforte. Koncert prowadził dyrektor Festiwalu Piotr
Oczkowski, a re leksją biblijną podzielił się ks. Andrzej Wó jcik.

Koncert Pastores w Sosnowcu - 11 października
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Wstąpienie do Kościoła
Ewangelickiego - 25 października

ks. Wojciecha Płoszka, proboszcza
para ii ewangelickiej, wnuka ś p. ks.
Figaszewskiego.

W ostatnią niedzielę paź dziernika
do para ii gliwickiej i tym samym
do naszego Koś cioła, wstąpiło siedem osó b. Zachęcamy do modlitw
o te osoby, aby mogły dobrze odnaleź ć się w naszej wspó lnocie paraialnej, i do otwartoś ci na braci
i siostry, któ rzy dołączyli do luterań skiej drogi ż ycia biblijną wiarą.

Centralne nabożeństwo
wspomnieniowe śp. ks.
Alfreda Figaszewskiego 8 listopada
W rocznicę urodzin ś p. ks. Alfreda
Figaszewskiego odbyło się centralne naboż eń stwo wspomnieniowe,
na któ rym odtworzono kazanie

Pastores i Przyjaciele:
Muzyczna Modlitwa II 8 listopada

W drugą niedzielę listopada w Koś ciele Zbawiciela w Gliwicach odbył się transmitowany na ż ywo
koncert zespołu Pastores i Przyjaciele - Muzyczna modlitwa.

Nabożeństwo z Gliwic
w TVP3 - 15 listopada
W trzecią niedzielę listopada
w
TVP3
o
15.50
odbyła
się transmisja naboż eń stwa z Ko-
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ś cioła Zbawiciela z Gliwic, któ re
poprowadził
zespó ł
Pastores
i Przyjaciele.

Wieczory adwentowe 2, 9, 16 grudnia

Rekolekcje codzienne - listopad-grudzień
W okresie adwentu odbywały
się rekolekcje codzienne: Bó g jest
blisko, które opracował ks. dr Grzegorz Olek. W naszej para ii wzięło
w nich udział kilkadziesiąt osó b,
z materiałó w korzystają takż e paraie
Krakó w
oraz
KatowiceSzopienice.

Zdalne lekcje religii - listopad-grudzień
W trzy ś rody adwentu odbyły
się w Koś ciele Zbawiciela trzy wieczory adwentowe online. Wieczory
łączyły ze sobą ś piew, modlitwę
i rozważ anie Słowa, któ rym dzielili
się ks. Jan Kurko, ks. Marcin Makula
i ks. Marcin Ratka-Matejko. Goś ciem trzeciego wieczoru był
ks. bp Marian Niemiec.

Zgodnie z rozporządzeniami rządowymi duchowni naszej para ii prowadzą lekcje religii w trybie zdalnym we wszystkich grupach wiekowych. Prosimy o modlitwę o dzieci,
któ rym trudniej niż nam dorosłym
jest odnaleź ć się w tej wciąż nowej
i niełatwej sytuacji ograniczania
kontaktó w międzyludzkich i wielu
aktywnoś ci.

XXXIV Walne ZgromadzeRemont w Łabędach - grunie ETE - 13 grudnia
dzień

W drugą niedzielę grudnia odbyło
się XXXIV Walne Zgromadzenie
członkó w Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego w trybie
zdalnym.

Tuż przed ś więtami Boż ego Narodzenia rozpoczęto konieczne prace
remontowe na Koś ciele Marcina
Lutra w Gliwicach-Łabędach.
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ra zmarła 7 paź dziernika 2020 r.
Pogrzeb odbył się w sobotę, 10.10
na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.
Sp. Helena Fisz, ur. 01.06.1937 r.
w Golasowicach, zm. 07.10.2020 r.
w Gliwicach, przeż ywszy 83 lata.
***

Śp. Renata Białek
***

Z karty żałobnej
***

***

Z
przykroś cią
informujemy
o ś mierci ś p. Renaty Białek, któ ra zmarła 1 grudnia 2020 r. Pogrzeb odbył się w sobotę 5 grudnia
na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach. Rodzinie i bliskim ż yczymy
Boż ego pokoju i pocieszenia
w trudnym czasie poż egnania.
Sp. Renata Białek, ur. 13.02.1932 r.
w
Tarnowskich
Gó rach,
zm. 1.12.2020 r. w Gliwicach, przeż ywszy 88 lat.

Śp. Helena Fisz
Z
przykroś cią
informujemy
o ś mierci ś p. Heleny Fisz, któ -

Rodzinom i bliskim ż yczymy Boż ego pokoju i pocieszenia w trudnym
czasie poż egnania.
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śp. ks. Piotr Wowry
przez biskupa Janusza Narzyń skiego.
Po wikariacie w para ii Sw. Tró jcy
w
Warszawie
(1987-1990)
i w Ustroniu (1990-1993), został
w Ustroniu najpierw proboszczem
pomocniczym (1993-2007), a następnie w roku 2007 wybrany proboszczem para ii ewangelickiej.

W wieku 57 lat zmarł ks. Piotr Wowry - proboszcz para ii w Ustroniu,
radca Konsystorza, członek Rady
Diakonii, delegat do Synodu Koś cioła. Zachorował na COVID-19.
Sp. ks. Piotr Wowry zmarł 7 paź dziernika w klinice w Krakowie.
Ks. Piotr Wowry urodził się w Cieszynie 12 czerwca 1963 roku.
Po studiach teologicznych w Chrześ cijań skiej Akademii Teologicznej
w Warszawie został ordynowany
na księdza w dniu 13 grudnia 1987
roku
w
Swiętochłowicach,

Inicjator i Prezes Ewangelickiego
Stowarzyszenia
Maria-Marta
w Ustroniu, zrzeszającego osoby
niepełnosprawne, ich rodziny
i przyjació ł. Był członkiem Rady
Diakonii.
W latach 2007 - 2016 radca diecezjalny Diecezji Cieszyń skiej. Członek Synodu Koś cioła XIV kadencji.
W 2016 roku wybrany radcą Konsystorza Koś cioła.
Sp. ks. Piotr Wowry pozostawił ż onę Karinę.
źródło: luteranie.pl
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śp. bp sen. Jan Szarek
Następnie został wikariuszem paraii w Nawiadach, w latach 1962–
1970 pracował na para ii w Giż ycku, a pó ź niej w latach 1970–1975
jako wikariusz diecezjalny w Bielsku-Białej, gdzie w 1975 został wybrany na drugiego proboszcza.
W 1979 powierzono mu funkcję
Konseniora diecezji cieszyń skiej,
a w 1980 został wybrany Seniorem
Diecezji. 6 stycznia 1991 Synod Koś cioła wybrał go Biskupem Koś cioła. 3 maja 1991 w Warszawie został
konsekrowany na biskupa Koś cioła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce; zastąpił na tym urzędzie
ks. bpa Janusza Narzyń skiego.

W wieku 84 lat zmarł biskup senior
Jan Szarek - zwierzchnik Koś cioła
Ewangelicko-Augsburskiego, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej,
prezes Diakonii Polskiej. Zachorował na COVID-19.
W 1993 został wybrany na prezesa
Sp. bp Jan Szarek zmarł 8 paź dzier- Polskiej Rady Ekumenicznej na pięnika w szpitalu w Cieszynie. Zacho- cioletnią kadencję. W 1996 wybrarował na COVID-19.
no go ponownie na to stanowisko.
Bp Jan Szarek urodził się 13 lutego Trzykrotnie spotykał się z przeby1936 w Bielsku. Studiował teologię wającym w Polsce papież em Janem
na Chrześ cijań skiej Akademii Teo- Pawłem II w Warszawie (1991),
logicznej, któ rą ukoń czył w 1960. Wrocławiu (1997) i Drohiczynie
Został ordynowany na duchownego (1999).
przez ks. bpa Andrzeja Wantułę 25 Jako przedstawiciel Koś cioła w Polwrześ nia 1960 w Koś ciele Zbawi- sce uczestniczył w Walnych Zgrociela w Bielsku-Białej.
madzeniach Swiatowej Federacji
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Luterań skiej oraz Swiatowej Rady
Koś ciołó w. Przez całe ż ycie związany z tzw. ruchem społecznoś ciowym w polskim luteranizmie, któ rego jednym z czołowych prekursoró w był ks. Karol Kulisz.

Bp
Szarek
doprowadził
m.in. do uchwalenia ustawy regulującej status Koś cioła, powstania
Centrum Misji i Ewangelizacji
oraz Diakonii Koś cioła. Dla ś p. bp.
Szarka ewangelizacja i diakonia były dwoma istotnymi fundamentami,
na któ rych powinien stać Koś ció ł.
Swoją wizję Koś cioła wyraził w następujących słowach:

W marcu 2000 Synod wybrał
go na pierwszego prezesa Diakonii
Koś cioła. Stanowisko to pełnił
do 2005, kiedy to zastąpił go
bp Ryszard Bogusz.
"Zwiastowanie Ewangelii, misja,
W 2001 otrzymał tytuł doktora ho- budowanie wspó lnoty i diakonia
noris causa Chrześ cijań skiej Akade- tworzą jedną całoś ć" (Referat wygłoszony z okazji 10-lecia Diakonii
mii Teologicznej w Warszawie
Pozostawił syna ks. Piotra Szarka Polskiej, Warszawa, 3 paź dziernika
2009 r.).
i có rkę Ewę z rodzinami.
Sp. bp Jan Szarek był postacią nietuzinkową z wrodzoną charyzmą
i autorytetem, prawdziwym budowniczym Koś cioła. Dzięki jego
działalnoś ci jako Biskupa Koś cioła
w
latach
1991-2001
udało
się
umocnić pozycję Koś cioła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a takż e jego wewnętrzne struktury.

Ró wnież za jego kadencji katecheci
wprowadzeni w urząd, stali
się z mocy prawa diakonami
(duchownymi). W tym czasie większoś ć tych katechetó w stanowiły
kobiety, któ re wspierał w ich staraniach o ordynację kobiet.
źródło: luteranie.pl
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śp. siostra Maria Czyż

W niedzielny poranek 4 paź dziernika 2020 roku po długiej chorobie
w wieku 88 lat zmarła ś p. siostra
diakonisa Maria Czyż .

ku 1961 roku otrzymała stró j siostry pró bnej, a 30 listopada 1969
roku została wyś więcona na diakonisę przez bp. Andrzeja Wantułę.

Informacja o pogrzebie zostanie
podana w terminie pó ź niejszym.

Siostra pracowała w kuchni Domu
Sió str, a w latach 1975-1999 była
odpowiedzialna za funkcjonowanie
Domu Sió str Emerytek „Salem”
w Dzięgielowie.

Siostra Maria Czyż urodziła się 16
stycznia 1932 roku w Wiś le.
W 1959 roku została przyjęta
do Diakonatu Zeń skiego „EbenEzer” w Dzięgielowie jako kandydatka na diakonisę. W paź dzierni-

ź ró dło: cieszynska.luteranie.pl
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śp. ks. Emil Gajdacz

w rodzinnym Goleszowie na duchownego i mianowany wikariuszem para ii cieszyń skiej.
W roku 1971 oż enił się z Heleną
z domu Bujok.
Jako członek konsystorskiej Komisji
Wychowania
Chrześ cijań skiego
przez wiele lat organizował w Dzięgielowie
kursy
katechetyczne
dla
wolontariuszy.
Skupiał
się na pracy z dzieć mi, chorymi
i niepełnosprawnymi. Ilustrator
książ ek dla najmłodszych i materiałó w rekolekcyjnych.

W wieku 80 lat zmarł ś p. ks. Emil
Gajdacz - emerytowany proboszcz
pomocniczy para ii w Cieszynie,
dyrektor Domu Opieki Emaus
w Dziegielowie, duszpasterz DiakoPrzez cztery kadencje, w latach
natu Eben -Ezer. Chorował na CO1987- 2007, delegat do Synodu KoVID-19. Sp. ks. Emil Gajdacz zmarł
ś cioła. Pracował w komisjach
13 paź dziernika w Cieszynie.
do spraw ewangelizacji i misji
Sp. Ks. Emil Gajdacz urodził się 28 oraz w komisji do spraw diakonii.
wrześ nia 1940 r. w Goleszowie, jaW 1983 r. został wybrany proboszko najmłodsze dziecko Jana i Herczem pomocniczym Para ii Ewangeminy z domu Lipowczan. Jako kilkulicko-Augsburskiej w Cieszynie,
latek przeż ył grozę wojny, a takż e
a w 1984 r. mianowany duszpastepowojenną biedę. Ukoń czył Technirzem Diakonatu Zeń skiego „Ebenkum
Mechaniczno-Kuź nicze
Ezer” w Dzięgielowie i dyrektorem
w Ustroniu.
działającego tam Domu Opieki
Następnie podjął studia na Chrze- „Emaus”. Od 1996 r. prowadził
ś cijań skiej Akademii Teologicznej ten dom jako Dom Pomocy Społeczw Warszawie. Po ich ukoń czeniu nej w Dzięgielowie, gdzie podopodjął pracę katechety w para ii, pieczni przyjmowani są bez wzglęa w 1970 r. został ordynowany du na wyznanie.
Informator parafialny, Nr 9 (218) 2020

38

Z karty żałobnej

W 1997 roku rozpoczął z ramienia
Diakonatu organizowanie bezpłatnych, ponadwyznaniowych kursó w
opieki nad chorym geriatrycznym.
W 2001 r. uruchomił Dom Seniora
„Emaus 2”. W 2005 r. został mianowany
proboszczemadministratorem nowo powstałej
Para ii Ewangelicko-Augsburskiej
w Dzięgielowie. Był jednym z założ ycieli Stowarzyszenia Miłoś nikó w
Dzięgielowa. Na emeryturę przeszedł w 2006 r.

Za propagowanie dzieła diakonii
na Ziemi Cieszyń skiej otrzymał
w 2008 r. statuetkę „Miłosiernego
Samarytanina”, jako nagrodę głó wną Diakonii Polskiej. W 2016 roku
otrzymał laur Serbrnej Cieszynianki
za zaangaż owanie w prace społeczne, rozwó j i promocję regionu Sląska Cieszyń skiego przyznawaną
przez Samorządy Ziemi Cieszyń skiej. Sp. ks. Emil Gajdacz pozostawił ż onę - diakon Helenę Gajdacz.
źródło: luteranie.pl

śp. mgr teol. Mirosław Podżorski
W latach 1992-1998 studiował teologię na Chrześ cijań skiej Akademii
Teologicznej w Warszawie. Ordynowany na duchownego 14 listopada
1999 roku w Cieszynie.
W Cieszynie zmarł nagle ś p. Mirosław Podż orski – katecheta, duchowny ewangelicki w latach 1999
- 2016. Miał 49 lat.

Po ordynacji skierowany został
do służ by wikariusza w para ii
w Ustroniu. W latach 2001-2006
roku służ ył w para ii w Kępnie.

Od 2007 roku był katechetą w paraSp. Mirosław Podż orski zmarł 25 ii cieszyń skiej. Spiewał w Chó rze
paź dziernika 2020. Sp. Mirosław Misyjnym.
Podż orski urodził się w Cieszynie
22 wrześ nia 1971 roku jako syn
źródło: luteranie.pl
Jerzego i Anny z domu Stań co.
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śp. ks. Mariusz Werner
nocześ nie administratorem podległych jej para ii podmiejskich
w Ozorkowie, Łęczycy, Łowiczu
i Kutnie. Wybrany w 1964 na proboszcza zgierskiej para ii, był inicjatorem i budowniczym nowego
koś cioła para ialnego.

Sp. ks. Mariusz Werner zmarł 22
paź dziernika 2020 w Łodzi. Informacja o pogrzebie zostanie podana
w terminie pó ź niejszym.
Śp. ks. Mariusz Werner urodził
się 30 stycznia 1932 w Poznaniu.
Ukoń czył gimnazjum w Kaliszu, następnie rozpoczął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, zakoń czone w 1956 już na Chrześ cijań skiej
Akademii
Teologicznej.
Ordynowany 15 kwietnia 1956
w Kaliszu przez bp. Karola Kotulę.
W latach 1956–1958 był wikariuszem diecezji warszawskiej przydzielonym do pracy w Łodzi.
W 1959 mianowany administratorem para ii w Zgierzu. Stał się ró w-

Następnie, w 1979 roku, został wybrany na proboszcza para ii
ś w. Mateusza w Łodzi. Swoją służ bę w Łodzi pełnił do chwili przejś cia na emeryturę w 1996 roku.
Był członkiem komisji ewangelizacyjno-misyjnej Diecezji Warszawskiej. W latach 1976-1988 był delegatem do Synodu Koś cioła. Członek, a w latach 1979-1989 przewodniczący, łó dzkiego oddziału
Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 1981-1991 był ostatnim konseniorem (zastępca zwierzchnika)
diecezji
warszawskiej.
Członek Zarządu Głó wnego i Prezydium Rady Naczelnej Polskiego
Czerwonego Krzyż a. Odznaczony
Złotym
Krzyż em
Zasługi.
Pozostawił ż onę Elż bietę i syna Karola z rodziną.
źródło: luteranie.pl
Informator parafialny, Nr 9 (218) 2020

40

Ogłoszenia

Informator parafialny, Nr 9 (218) 2020

41

Podcast Z Bożego Słowa

Od 30 listopada wystartowaliś my z nowym projektem Chrześ cijań skiej
Telewizji Internetowej.
Podcast Z Boż e go Słowa, to audiobooki, wybrane audycje, wykłady i kazania, teraz publikowane w formie podcastó w.
Już dostępne na Spotify, a w najbliż szym czasie we wszystkich popularnych serwisach podcastowych link do strony: anchor.fm/chti.
Serdecznie polecamy, Zespó ł ChTI
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Ogłoszenia
Wpłacaj darowizny na para ie przez
dotpay - informacje na stronie gliwice.luteranie.pl,
w
zakładce
Zachęcamy do korzystania z kanału „darowizna”.
Chrześcijańskiej Telewizji InterProśba o przestrzeganie
netowej na portalu YouTube.com
i subskrybowania go - za poś rednic- zaleceń w stanie epidemii
twem tego kanału prowadzimy Serdecznie prosimy i oczekujemy
transmisje naboż eń stw, każ dego stosowania się do elementarnych

Chrześcijańska Telewizja
Internetowa

zasad sanitarnych, któ re stały
się czymś oczywistym w czasie epidemii, natomiast w ostatnim czasie
zaczynają być coraz częś ciej lekceważ one. Przestrzeń Koś cioła i paraii nie jest przestrzenią prywatną,
ustalone zasady obowiązują.
dnia rano pojawia się Codziennik,
czyli
rozważ anie
fragmentó w
z książ eczki Z Biblią na co dzień,
przygotowywany przez duchownych naszego Koś cioła.

Wpłacaj darowizny przez
Dotpay!

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa
i z intencją listu biskupa Koś cioła
ks. Jerzego Samca, prosimy o zakładanie masek lub przyłbic w przestrzeniach zamkniętych, zachowywanie
dystansu
społecznego
oraz o unikanie spotkań i zgromadzeń w przypadku wystąpienia objawó w infekcji. Ostatnia kwestia
była w zasadzie oczywista, szczegó lnie w zbliż ającym się sezonie
grypowym, choć często lekceważ ona - prosimy w tym roku o wyjątko-
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wą rozwagę.
Zdając sobie sprawę z sytuacji i potrzeb wprowadziliś my na stałe
transmisje naboż eń stw z para ii
gliwickiej - do znalezienia na stronie para ii i na kanale Chrześ cijań skiej Telewizji Internetowej na portalu youtube.

om! W czasie, gdy tak wiele niepokoju dookoła nas, chcemy przynieś ć
nasze troski do Boga w modlitwie,
wierząc w Jego obietnice. Spotkania
będą odbywały się w każ dy czwartek o godzinie 17:00. Spotkania ruszyły od 19.11. Chętnych do modlitwy
wstawienniczej,
prosimy
o wysłanie smsa na numer pastorowej Joanny: 50603060781. W celu
potwierdzenia chęci uczestnictwa
w spotkaniu prosimy o podanie adresu e-mail, na któ ry zostanie wysłany link do spotkania na Zoom.

Prowadzimy zapisy na naboż eń stwa, ze względu na obowiązujący
limit liczby osó b na naboż eń stwie.
Bardzo prosimy o zastosowanie
się do tego rozwiązania. Miejmy
nadzieję, ż e już wkró tce nie będziemy musieli pilnować liczby osó b Szkółki na zoomie na naboż eń stwach. Do tego momenod 15 listopada
tu prosimy o wyrozumiałoś ć i odpoW niedziele odbywają się szkó łki
wiedzialne podejś cie do sprawy.
dla dzieci na ż ywo na platformie
Spotkania modlitewne na zoom - rodzicó w dzieci, któ rzy chcieliby aby uczestniczyły
Zoomie
w tym spotkaniu, prosimy o kontakt
z pastorową Joanną Wó jcik (numer
telefonu powyż ej).

Serdecznie zapraszamy na spotkania modlitewne na platformie ZoInformator parafialny, Nr 9 (218) 2020
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Kościół w sieci

Kościół w sieci
- projekt ogólnokościelny
Pandemia COVID-19, któ ra jest
obecna od marca w Polsce, postawiła Koś ció ł Ewangelicko-Augsburski
przed nowymi wyzwaniami. Ograniczenia dotknęły niemal wszystkie
aktywnoś ci i sprawiły, ż e para ie
przeniosły swoje działania między
innymi w przestrzeń internetu. Koś ció ł, szukając nowych dró g komunikacji z para ianami, odnalazł swoje miejsce takż e w sieci. Podczas
pierwszego lockdownu okazało się,

ż e uczestnikami naboż eń stw i spotkań publikowanych m.in. na pro ilach Facebook (FB) i YouTube (YT)
są ró wnież osoby nie będące ewangelikami.
„Koś ció ł w sieci" to projekt, któ ry
zbiera ró ż norodne działania para ii
ewangelickich w Polsce i umoż liwia
dostęp do nich wszystkim osobom
zainteresowanym. Został zainicjowany przez duchownych diecezji
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Kościół w sieci

katowickiej, lecz zachęca do wspó ł- "Koś ció ł w sieci" to zaproszenie
pracy para ie ewangelickie z całej dla para ii do wychodzenia ze swoiPolski.
mi spotkaniami organizowanymi
w internecie takż e poza lokalną
Na stronie luteranie.pl zbierane
wspó lnotę i dzielenie się potencjasą informacje nadsyłane z para ii:
łem z szerszym gronem odbiorcó w.
o naboż eń stwach, szkó łkach nieZapraszamy więc o przesyłanie
dzielnych, rozważ aniach i wykłana adres rzecznik@luteranie.pl indych do oglądania na ż ywo poprzez
formacji o dostępnych w internecie
pro ile na YT i FB oraz o godzinach
aktywnoś ciach takich jak naboż eń biblijnych prowadzonych takż e
stwa, szkó łki niedzielna, godziny
przez platformę ZOOM. Projekt
biblijne, lekcje religii, spotkania
ma wspó lną oprawę gra iczną przymłodzież owe, rekolekcje i inne. Magotowaną przez Wydawnictwo
teriały na stronie będą na bież ąco
Warto CME, co pozwala na jego
aktualizowane.
identy ikację i promowanie.
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Sola Scriptura 2020/2021

Z przykroś cią, po uwzględnieniu obecnej sytuacji w naszym kraju, jesteś my zmuszeni do przekazania poniż szego komunikatu.
W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu szkó ł w czasie pandemii
organizatorzy Ogó lnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura
2020/2021” postanowili:
1. Odstąpić od przeprowadzenia w dniach od 23 do 28 listopada 2020
roku etapu szkolnego/para ialnego. To oznacza, ż e Ogó lnopolski Konkurs
Biblijny „Sola Scriptura 2020/2021” w tradycyjnej formie 3 etapó w pisemnych nie odbędzie się. Nie zostaną wyłonieni zwycięzcy, nie zostaną
przyznane statuetki.
2. Doceniając jednak zaangaż owanie dzieci i młodzież y w studiowaniu
wskazanych fragmentó w biblijnych zapraszamy do udziału w teś cie przeInformator parafialny, Nr 9 (218) 2020
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Sola Scriptura 2020/2021

prowadzonym przez Internet. Będzie on dostępny w sobotę 9 stycznia
2021 roku (planowany wcześ niej termin etapu rejonowego/
diecezjalnego). Szczegó ły techniczne zostaną ogłoszone po 15 grudnia
2020 roku i przekazane do wszystkich para ii ewangelickich.
Pytania będą przygotowane dla zaplanowanych 3 grup wiekowych:
I grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
II grupa – klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
III grupa – szkoły ponadpodstawowe.
Należ y opanować materiał wskazany na etap szkolny:
1 Sm 16-31, 2 Sm 1-12.
Uczestnicy, któ rzy zdobędą 80% punktó w otrzymają dyplomy uczestnictwa. Ich lista zostanie ogłoszona do 30 stycznia 2021 roku
na www.zwiastun.pl w zakładce: Ogó lnopolski Konkurs Biblijny „Sola
Scriptura 2020/2021”. Dyplomy zostaną przesłane do para ii, któ re
wskaż ą uczestnicy na formularzu testu, z sugestią wręczenia ich publicznie w stosownych okolicznoś ciach wg uznania proboszczó w.
3. Konkurs plastyczny jest kontynuowany. Składanie prac w terminie
ogłoszonym w Regulaminie – do 1 lutego 2021 roku. Ogłoszenie wynikó w
nastąpi w zaplanowanym terminie – do 1 marca 2021 roku. Dyplomy
i nagrody zostaną przesłane do macierzystych para ii uczestnikó w z sugestią wręczenia ich publicznie w stosownych okolicznoś ciach wg uznania
proboszczó w.
4. Niniejsze ogłoszenie jest aneksem nr 1 do Regulaminu Ogó lnopolskiego
Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2020/2021”.
Regulamin dostępny jest na www.zwiastun.pl w zakładce: Ogó lnopolski
Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2020/2021”. Został też opublikowany w „Zwiastunie Ewangelickim” nr 20 z dnia 25 paź dziernika 2020 roku.
Bielsko-Biała, 4.11.2020
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Wydarzenia
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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

K
1. noworoczna na Fundusz Socjalny: styczeń ;
2. na Fundusz Stypendialny: luty;
3. na Diakonię Polską: niedziela Invocavit
4. na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa: maj / czerwiec;
5. na Domy Opieki (o iara ż niwna): wrzesień lub paź dziernik;
6. na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny: paź dziernik
7. o iara w I niedzielę po Pamiątce Reformacji - "Fundusz na Dekadę
Lutra" została przekształcona na: o iarę na "Fundusz na Diasporę".
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY ZŁOŻONE W OBU PARAFIACH!
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA
SKŁADKI KOŚCIELNEJ
Składkę moż na opłacać w kancelarii para ialnej lub przelewać na konto paraialne z dopiskiem darowizna - składka koś cielna rok imię i nazwisko (pozwoli
to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku):

Gliwice - 70 1020 2401 0000 0402 0044 8118
Pyskowice - 28 2490 0005 0000 4500 8371 4075
Dla innych darowizn obowiązują te same konta. Poniż ej przedstawiamy wyciąg
z regulaminu para ialnego dotyczący zasad opłacania składek koś cielnych. Jednocześ nie przypominamy, ż e pełnoprawny udział np. w wyborach do rady para ialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń para ialnych
mają osoby, któ re znajdują się na liś cie para ialnej, czyli są członkami para ii
pod względem formalnym, na co składa się ró wnież opłacenie składki koś cielnej.
Zachęcamy pań stwa do cyklicznych wpłat, któ re moż na realizować np. przez
stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należ noś ć na 12 mniejszych kwot (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 2400
netto, to roczna składka koś cielna wynosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12,
co daje nam miesięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty w wysokoś ci 24 zł na konto bankowe para ii).

SKŁADKA KOŚCIELNA - Regulamin Para ialny
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej
ZASADY OGOLNE
§7
1. Każ dy członek Para ii, któ ry został kon irmowany i ukoń czył 18 lat,
zobowiązany jest do płacenia składek para ialnych. Składki te powinny
wynosić co najmniej 1% jego dochodu.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Para ialna moż e zwolnić od tego
obowiązku pojedynczych para ian bądź też okreś lone grupy społeczne np.
ucznió w, studentó w, bezrobotnych, czy też rodziny przeż ywające okresowe trudnoś ci inansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być
okreś lony czas trwania tego zwolnienia.
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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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Nabożeństwa świąteczne

Nabożeństwa świąteczne
W momencie oddawania do druku
informatora para ialnego obowiązują znaczne ograniczenia liczby
uczestnikó w naboż eń stw - w Koś ciele Zbawiciela 15 osó b, w Koś ciele Marcina Lutra 16 osó b,
a w Pyskowicach 6 osó b. Ze względu na to postanowiliś my zaplanować
większą liczbę naboż eń stw w okresie ś wiątecznym.
Potrzebujemy jednak Pań stwa pomocy - zgłoszenia nam jak najwcześ niej
swojej obecnoś ci (prowadzimy listy), informowania nas o wszelkich losowych zdarzeniach i zmianach planó w oraz okazania wyrozumiałoś ci
w tym wymuszonym czynnikami zewnętrznymi, a odmiennym przeż ywaniu naboż eń stw ś wiątecznych.
Przypominamy, ż e prowadzimy transmisję naboż eń stw (gra ik transmisji
pojawi się na internetowej stronie para ii: www.gliwice.luteranie.pl).
Obecnoś ć prosimy zgłaszać , dzwoniąc do duchownych para ii - prosimy
o zgłaszanie obecnoś ci na wybranym naboż eń stwie do 22 grudnia
i o dzwonienie w godzinach 9.00-18.00. Zapiszemy Pań stwa numer,
aby skontaktować się w wypadku jakichkolwiek zmian.
Ze względu na ww znaczne ograniczenia, zależ y nam szczegó lnie na tym,
aby w pierwszym rzędzie para ianie mieli moż liwoś ć uczestnictwa w naboż eń stwach.
ks. Andrzej Wó jcik: 509 339 115; ks. Grzegorz Olek: 507 226 393
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17.00

11.00

Stary Rok

Nowy Rok

9.00K, 11.00K

2 dzień ś wiąt
Boż ego Narodzenia
11.00K

9.00K, 11.00K,
13.00K

1 Dzień ś wiąt Boż ego
Narodzenia

Niedziela po BN

11.00, 13.00,
15.00, 17.00

Gliwice

Wigilia

(K = komunia)

Pyskowice

15.30

9.30

11.00K

9.00K, 13.00K

14.00

9.00, ( ew. 13.00)

9.00, 11.00, 17.00 13.00, (ew. 15.00)

Łabędy

Nabożeństwa świąteczne
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P
20.12 - 4. w Adwencie
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka)

24.12 - 1.01 - Patrz strona 55 - Nabożeństwa świąteczne
06.01 - Święto Epifanii
18.00 Gliwice
10.01 - 1. po Epifanii - Świętu Chrztu Pańskiego
9.30 Łabędy (komunia, o iara na Fundusz Socjalny)
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka, o iara na Fundusz Socjalny)
17.01 - 2. po Epifanii
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komunia, o iara na Fundusz Socjalny)
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka)
24.01 - 3. po Epifanii
9.30 Łabędy (komunia)
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka)
17.00 Katowice - Centralne Ekumeniczne Naboż eń stwo w ramach corocznego Tygodnia Modlitw o Jednoś ć Chrześ cijan w ewangelickim Koś ciele
Zmartwychwstania Pań skiego w Katowicach
31.01 - Ostatnia po Epifanii
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka)
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