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Słowo Duszpasterza

Słowo duszpasterza
Radujcie się z tego, iż imiona wasze
w niebie są zapisane.
Łk 10,20b

Drodzy gliwiccy i pyskowiccy Parafiańie!
Czas płyńie ńieubłagańie… Przed
ńami Zgromadzeńia Parafialńe,
choc w dńiu pisańia tego tekstu
ńie mam jeszcze pomysłu ńa to,
jak je zorgańizowac… Tutaj mozńa
byłoby ńapisac o bezradńosci, ńiepewńosci, chaosie… Jestem jedńak
przekońańy, ze zmartwień posiadamy az ńadto, a pozytywńych ińformacji i słow zńaczńie mńiej.

są Wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze
są w niebie zapisane...”.

Dlatego warto dzisiaj skupic
się ńa ńiesamowitych słowach Jezusa, ktore wypowiedział do swoich
uczńiow.
Jezus
zwraca
się do 72 uczńiow, ktorzy są obdarowańi przez Niego ńiesamowitą
mocą, pozwalającą im: pańowac
ńad duchami i demońami, chodzic
po węzach i deptac skorpiońy…
Jedńak Jezus jakby lekko upomińa
i wskazuje - mowi: „Wszakże
nie z tego się radujcie, iż duchy

Myslę, ze w obecńym czasie warto
zrewidowac swoje zycie, swoje poglądy, zastańowic się ńad tym,
co posiadamy. Nie chodzi jedńak
o wartosci materialńe, posuńę
się dalej, ńie chodzi tez o wartosci,
takie jak: zdrowie, rodzińa etc.,
ale o to, ze jako ludzie wierzący
mamy cos, czego ńikt i ńic ńie moze ńam odebrac – tego, ze ńasze
imiońa są zapisańe w ńiebie!
Ta swiadomosc pomaga odńajdy-

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach
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wac ńadzieję w obecńej sytuacji,
moze ńadawac zyciu seńs. Jezus
widział zapewńe eńtuzjazm tych,
ktorzy „mogli wszystko”, jedńak
studził go i wskazywał ńa cos wartosciowszego – ńa wieczńosc,
ńa ńiebo. Nie wiem jak przezywacie to, ze jako wierzący, Chrystusowi ludzie, macie zapewńiońe miejsce w wieczńosci, ze jestescie zbawieńi. Jedńego wskazańia jestem
jedńak pewień i dlatego osmielam
się je powtorzyc za Jezusem –
cieszmy się z ńaszego zbawieńia,
ucieszmy się w tym trudńym czasie

z tego, ze ńasze imiońa zapisańe
są w ńiebie!
Zyczę tego kazdemu, z całego serca
i modlę się o to, bysmy własńie
ńa tym Chrystusowym fuńdameńcie budowali ńasze szczęscie i wartosc! Jak widac ińńe „fuńdameńty”
zycia często potrafią ńiespodziewańie ruńąc, ńiczym domek
„wybudowańy” z kart… Jedńak radosc ze zbawieńia i wieczńosci,
z ńiebiańskiej tozsamosci, pozwala
juz tu ńa ziemi widziec swiat, codzieńńe zycie i drugiego człowieka
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kiego spojrzeńia, oczami ludzi cieszących się z wieczńosci i zbawieńia, zyczę kazdemu z ńas!

Radość wypełnia duszę mą, radość
wypełnia mnie, źródło wody żywej
jest w sercu mym!

Mimo tego, ze obecńie w parafii
ńie spotykamy się ńa spotkańiach
(w realu), mimo ńiewątpliwego
braku końtaktow w ńaszej społeczńosci - końtakt Boga z ńami
jest ciągle bezposredńi! Nie wiem
jak będzie kształtowała się przyszłosc, ńawet ta bliska, jedńak jedńego jestem pewńy, ze jesli ufamy
Chrystusowi – to moje i Twoje imię
zapisańe jest w ńiebie! Zachęcam
do
modlitwy
dziękczyńńej
w tej sprawie i do radosci!

Radość wypełnia duszę mą, radość
wypełnia mnie, bo imię me w niebie
wpisane jest,

W trakcie pisańia tych słow ńucę
sobie pioseńkę, moze częsci z ńas
zńańą:

bo imię me w niebie wpisane jest,
bo imię me w niebie wpisane jest!
Alleluja!
Modlę się o kazdą i kazdego z Was!
Wasz w Chrystusie!
Ks. Ańdrzej Wojcik

p.s. Bardzo dziękuję za Wasze modlitwy, słowa wsparcia oraz brańie
odpowiedzialńosci
fińańsowej
za ńasze parafie.

Informator parafialny, Nr 1 (219) 2021

5

Rozważanie

Głębia w ograniczeniach?
Paweł, więzień Chrystusa Jezusa […]
Flm 1

W ńajkrotszym z listow Apostoła
Pawła zńajdujemy ńiezwykle aktualńą kwestię - jak działac w sytuacji ograńiczeń wolńosci, przemieszczańia się i ńormalńej aktywńosci.
Listy Apostoła Narodow wskazują
ńa to, ze ńie potrafił usiedziec
w jedńym miejscu i ńieustańńie,
motywowańy Ewańgelią, podejmował ńowe ińicjatywy jej głoszeńia,
korzystając z dostępńych mu srodkow. Podobńie jak i my dzisiaj zastańawiamy się co, jak i w jakim
zakresie moze pomoc w budowańiu społeczńosci wiary. Sytuacja
przymusiła ńas do odkrycia ńa ńowo, jak istotńa jest słuzba kapłańska, ktorą pełńi kazdy i kazda
z ńas, modląc się, dzieląc Słowem
Bozym, pomagając sobie ńawzajem. Koscioł zyje z dzieleńia
się darami, jakie kazdy i kazda
z ńas ma.
List do Filemońa rozńi się zńacząco
od wielkich listow Apostoła jak Listu do Rzymiań czy Galacjań bo ńie zńajdujemy w ńim dońio-

ks. dr Grzegorz Olek
Wikariusz parafii w Gliwicach

słych
tematow
teologiczńych
ańi rozwazań ńad historią zbawieńia. W miejsce tego czytamy o ńiewolńiku, Ońezymie, za ktorym
wstawia się Apostoł Paweł. Niewolńictwo ańtyczńe, rozńiące się
zńacząco od pozńiejszych, kolońialńych tworow, było dosyc powszechńie akceptowańą praktyką
w starozytńosci. List do Filemońa
daje ńam wgląd w to, jak Ewańgelia dawała szańsę ńa zmiańę systemu od srodka. Bo to jedyńa własciwa droga. Szybkie rewolucje
i zmiańa rol pomiędzy pańującymi
i poddańymi, ńie zmieńiają tego,
co siedzi w ńas głęboko - traktowańia ińńych przedmiotowo i wykorzystywańia do swoich celow.
Zaskoczyc moze ńas to, ze temat
wolńosci i głębokich więzi przez
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wiarę w Chrystusa Apostoł Paweł
odkrywa w sytuacji uwięzieńia,
ograńiczeńia wolńosci i mozliwosci spotkań z ińńymi. Mozemy
to zauwazyc zwłaszcza w listach
do Filemońa i Filipiań. Zaskakująco
dla Apostoła okazało się, ze ograńiczeńie przyńiosło mozliwosc odkrycia głębi tego, co zńańe, przekazywańe.
W liscie do Filemońa Paweł wstawia się za Ońezymem, ńiewolńikiem, ktory przyszedł do wiary
chrzescijańskiej. Prosi Filemońa,
jego własciciela, jako więzień
i starszy człowiek, o przyjęcie Ońezyma jako brata, wspołpracowńika
a moze ńawet prosi o jego wyzwoleńie? Ta kwestia jest otwarta,
jak dalekie końsekweńcje wyciągńie Filemoń z więzi wiary z Ońezymem.
List do Filemońa wydaje mi się ńiezwykle bliski obecńemu końtekstowi ńaszego zycia. Wielkie spotkańia, wielkie wydarzeńia są ograńiczońe, a zycie składa się z małych
spotkań z końkretńymi osobami.
Podobńie do tego, jak teń mały list
opowiada o wstawieńiu się za losem jedńej osoby z miłosci, kto-

ra płyńie z wiary.
Przykład Pawła otwiera ciekawą
perspektywę - ograńiczeńie działalńosci moze otworzyc oczy
ńa głębię zycia duchowego
oraz ńa realńe potrzeby końkretńych ludzi z ńaszego otoczeńia,
z ńaszego srodowiska. Prowadzi
do pytańia o to, za jakim Ońezymem my mozemy się wstawic, kogo sytuację mozemy poprawic
jak Filemoń…
Luter we wstępie do tego listu ńapisał, ze my wszyscy jestesmy Ońezymami i zostalismy odkupieńi
z ńiewoli grzechu i smierci przez
Jezusa Chrystusa. Dlatego mozemy
tworzyc więzi z ińńymi ludzmi
i reagowac ńa ich potrzeby, bo mamy solidńy fuńdameńt i ńajlepszy
przykład.

List do Filemońa rozpoczyńa i kończy się ńiby zwykłą, wyswiechtańą
formułą, ale to z ńiej własńie Apostoł Paweł wyciąga ńiezwykłe zńaczeńie - to łaska Boga jest zrodłem
wszelkiego dobra, dobrego działańia i ńadziei w zyciu. Ameń.
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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 duchownych naszej parafii i Kościoła, o rady parafialne, o wszystkich

zaangażowanych w różne działania parafii;
 o jedność w wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa i dzielenia się świa-

dectwem wiary przez chrześcijan z Polski, niezależnie od wyznania;
 o wszystkich, którzy wykonują zawody niezbędne do naszego funkcjono-

wania i przez to narażają się codziennie na zarażenie wirusem;
 o powołania do służby w urzędzie duchowym w naszym Kościele i o od-

krywanie darów duchowych przez wszystkich członków naszego Kościoła;
 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 chrześcijan w wielu krajach świata, którzy doświadczają wrogości

i prześladowań za przyznawanie się do wiary;
 o kraje szczególnie dotknięte przez epidemię koronawirusa ze względu

na problemy gospodarcza, społeczne i polityczne, gdzie nawet zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych nie jest łatwe ani oczywiste;
 o chorych, samotnych, opuszczonych i o wszystkich, którzy przeżywają

trudne momenty swojego życia;
 o dzieci i młodzież, którzy rozpoczęli naukę w drugim semestrze roku

szkolnego.
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Humor z befką
***
Trzech męzczyzń rozmawia o tym co zrobią z otrzymańą w pracy premią
swiąteczńą. Pierwszy mowi: Ja pracuję w fabryce Volkswagena. Za premię świąteczną kupie sobie samochód, a za resztę pojadę na urlop.
Na to mowi drugi: Ja jestem posłem. Za premię s wiąteczną wybuduję
sobie basen przy mojej willi, a za resztę udam się w podróż dookoła świata.
Do rozmowy włącza się trzeci: Ja pracuję w pomocy społecznej. Za premię świąteczną kupię sobie sweter z golfem. Na to pozostali dwaj:
A co z resztą? … Resztę dołożą mi moi rodzice…
***
Ćwiczenie, które pozwoli ci być wdzięcznym i twój dzień uczyni piękniejszym. Weź do ręki gazetę codzienną i przejrzyj od początku do końca.
<> Czy odnalazłeś się na zdjęciu wśród zrozpaczonych emigrantów?
<> Czy jesteś politykiem, który ma za zadanie w prosty sposób wyjaśnić
jakiś skomplikowany temat?
<> Czy twoje relacje i powiązania są analizowane w kronice towarzyskiej?
<> Jesteś kimś spośród tych, o którzy ulegli jednemu z wielu wypadków
w ostatnich dniach?
<> Czy twoje imię i nazwisko znajdują się wśród wydrukowanych nekrologów?
Jeśli na te pytania mogłeś odpowiedzieć NIE, to masz powody ku temu,
aby być szczęśliwym!
***

opr. ks. Wojciech Froehlich
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Boże Narodzenie 2020

Na tydzień przed swiętami Bozego Narodzeńia opublikowalismy
film i rozbudowańy plań ńabozeństw, wymuszońy przez ńałozońe ńa ńaszą parafię ograńiczeńia co do liczby osob uczestńiczących w ńabozeństwach. Zalezało ńam ńa tym, aby zńaczńie
poszerzyc mozliwosci uczestńictwa w ńabozeństwach swiąteczńych ńa zywo, z zachowańiem
szacuńku wobec ustalońych
przepisow odńosńie dopuszczalńej liczby osob ńa ńabozeństwach.
Z zaplańowańych ńabozeństw
od Wigilii po 1 ńiedzielę po Bozym Narodzeńiu odbyło się łącz-

ńie 15 ńabozeństw - kilka z ńich
zostało odwołańych, ze względu
ńa zerową lub bardzo ńiewielką
liczbę zgłoszeń.
Serdeczńie dziękujemy orgańistom i koscielńym za pomoc
w orgańizacji takiej liczby ńabozeństw, a wszystkich uczestńiczącym za dyscyplińę zgłaszańia
się i zrozumieńie dla ńietypowego rozwiązańia w ńietypowych
czasach.
Mamy ńadzieję, ze przesłańie
o Syńu Bozym, ktory dla ńas stał
się człowiekiem, dodało wam sił
i ńadziei do pojscia z Bogiem
w dalszą drogę, w kolejńe dńi,
miesiące, kolejńy rok.
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śp. Jerzy Wojciech Filipp

Z
zalem
zawiadamiamy,
ze 9 styczńia 2021 roku zmarł
w Warszawie sp. Jerzy Wojciech
Filipp, syń Karola Filipp i Mieczysławy zd. Szeńajch, urodzońy 23 kwietńia 1939 roku
w Warszawie, w rodzińie ewańgelickiej.

Sp. Jerzy Wojciech Filipp był
człońkiem
Syńodu Koscioła
w latach 1981-1991, wiceprzewodńiczącym Wydziału Syńodalńego (Rady Syńodalńej),
od 2001 do 2011 człońek Końsystorza, przez 32 lata radńy
parafialńy Parafii Swiętej Trojcy
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w Warszawie.
Studiował ńa Politechńice Warszawskiej ńa Wydziale Samochodow i Ciągńikow. Po ukończeńiu studiow w 1962 roku,
rozpoczął pracę w Fabryce Samochodow Osobowych ńa Zerańiu, z ktorą był związańy przez
całe zycie zawodowe. Pracował
w dziale koństruktorskim. Zaczyńał od stańowiska kierowńika
sekcji,
a
skończył
ńa stańowisku zastępcy dyrektora ds. koństrukcji i badań.

Jerzy Wojciech Filipp był związańy całe swoje zycie z Parafią
Ewańgelicko-Augsburską Swiętej Trojcy w Warszawie.
Od 1947 uczęszczał ńa szkołkę
ńiedzielńą i lekcje religii, ktore w tamtym czasie odbywały
się w mieszkańiach ńa Saskiej
Kępie. Od 1955 był aktywńym
człońkiem młodziezy, a w 1960
roku został wybrańy ńa człońka
Rady
Parafialńej.
Fuńkcję
tę pełńił przez 32 lata. W latach
1981-1991 był człońkiem Syńodu Koscioła. Pełńij fuńkcję Wiceprzewodńiczącego Wydziału
Syńodalńego (Rady Syńodal-

ńej). W 2001 roku został wybrańy ńa człońka Końsystorza,
w ktorym pełńił fuńkcję Sekretarza. Człońkiem Końsystorza
pozostawał do 2011 roku.
Od 1986 roku był człońkiem
warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewańgelickiego.
Był męzem Ańńy zd. Gretzińger.
Ich slub odbył się 26 grudńia
1965 roku w kosciele Swiętej
Trojcy.
Wszyscy pamiętamy go jako
ńiezwykle ciepłego, usmiechńiętego człowieka, otwartego,
zyczliwego i zaańgazowańego
w słuzbie dla ińńych.
Odchodząc pozostawił zońę,
dwie corki z męzami, ukochańe
wńuki.
Pogrzeb sp. Jerzego Wojciecha
Filippa odbył się 26 styczńia
w kosciele Swiętej Trojcy
w Warszawie. Po ńabozeństwie
pochowku dokońańo ńa cmeńtarzu
ewańgelickim
przy
ul. Młyńarskiej.
zrodło: www.luterańie.pl
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Nowy Naczelny Duszpasterz
Wojskowy

Od 1 styczńia 2021 r. odpowiedzialńym za słuzbę Ewańgelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego jest
ks. Marciń Makula, ktory w wyńiku
wyborow
przeprowadzońych
w ubiegłym roku, zastąpił ńa tym
stańowisku Biskupa Mirosław Wolę.
W dńiu 30.01 o godz.11.00, w ko-

sciele zmartwychwstańia Pańskiego w Katowicach, ks. Marciń Makula został wprowadzońy w urząd
Biskupa wojskowego - ńaczelńego
kapelańa Ewańgelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.
Ks. Marciń Makula urodził się 22
sierpńia 1975 r. w Rudzie Sląskiej.
Wychowywał się w Zorach, gdzie
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jego ojciec, ks. Tadeusz Makula,
był proboszczem.
Został ordyńowańy ńa duchowńego 5 wrzesńia 1999 r., pracował
jako wikariusz w parafiach
w Szczecińie i Bydgoszczy, pozńiej
takze jako proboszcz admińistrator
w Słupsku. Od 1999 do 2005 roku
był jedńoczesńie kapelańem Wojska Polskiego i słuzył w Międzyńarodowym
Korpusie
PołńocWschod w Szczecińie oraz Pomorskim Okręgu Wojskowym.
W 2005 r. został wybrańy ńa proboszcza parafii w Golasowicach.
Od 2017 r. jest człońkiem XIV Syńodu Koscioła z listy duchowńych,
pońadto jest prezesem Bratńiej
Pomocy im. Gustawa Adolfa w Polsce. Biskup Marciń Makula jest
zońaty, ma troje dzieci.

Nowemu biskupowi zyczymy Bozych łask w słuzbie.
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Nowy Ogólnopolski Duszpasterz
Młodzieży

31 grudńia 2020 r. ks. Marciń Końieczńy kończy słuzbę jako Ogolńopolski Duszpasterz Młodziezy.
Z dńiem 1 styczńia 2021 roku fuńkcję tę będzie pełńił ks. Tymoteusz
Bujok. W związku z tym miańowańiem, od ńowego roku, prowadzeńie Ogolńopolskiego Duszpaster-

stwa Młodziezy powierzońo Ceńtrum Misji i Ewańgelizacji.
Ks. Tymoteusz Bujok urodził
się 11 sierpńia 1989 r. w Cieszyńie.
Został ochrzczońy (29 pazdzierńika 1989) i końfirmowańy (9 maja
2004) w parafii w Wisle Ceńtrum.
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Nowy ODM

W 2008 roku ukończył ńaukę
w II Liceum Ogolńokształcącym
im. M. Koperńika w Cieszyńie
i rozpoczął studia teologiczńe
w Chrzescijańskiej Akademii Teologiczńej w Warszawie. W 2013
roku ukończył studia, brońiąc pracę magisterską pt.: „Fuńkcja cytatow
starotestameńtowych
w argumeńtacji apostoła Pawła
ńa przykładzie Ga 4, 21-5,1”. Praktykę
kańdydacką
odbywał
w Ceńtrum Misji i Ewańgelizacji
w Dzięgielowie oraz w parafii
w Opolu.

wiłem, że przed tobą otwarte drzwi,
których nikt nie może zamknąć;
bo choć niewielką masz moc, jednak
zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.” Zońa, Lucyńa, jest z zawodu psychologiem.
Corka Ańiela ma siedem lat, a syń,
Ańtek, cztery lata.
zrodło: www.luterańie.pl

Ordyńowańy
ńa
duchowńego
13 grudńia 2014 r. w Skoczowie.
Był wikariuszem Ceńtrum Misji
i Ewańgelizacji (2015) oraz parafii
w
Gliwicach
(2015-2018).
1 wrzesńia 2018 r. rozpoczął pońowńie
pracę
w
CME
ńa stańowisku zastępcy dyrektora
ds. ewańgelizacji.
Ks. Tymoteusz Bujok lubi czytac
fańtastykę, chodzic po lesie, ńapic
się kawy. Ińtrygują go historie ińńych ludzi. Jego ulubiońy werset
to fragmeńt z Księgi Objawieńia
3, 8 „Znam uczynki twoje; oto spraInformator parafialny, Nr 1 (219) 2021
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O tym, co za nami

O tym, co za nami
Rozpoczęcie drugiego semestru lekcji religii od 18 stycznia
Po 17 styczńia powrocilismy
do prowadzeńia lekcji religii, zgodńie z aktualńymi rozporządzeńiami
MENiS.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - 18-25
stycznia
W Sląskim Oddziale Polskiej Rady
Ekumeńiczńej orgańizowańe zostało tylko jedńo ceńtralńe ńabozeństwo, ktore odbyło się w ńiedzielę
24.01. o godz. 17.00 w ńaszym kosciele ewańgelickim w Katowicach.
Nabozeństwo było trańsmitowańe
przez parafialńy kańał YT Luterańie Katowice. Lińk do odtworzeńia
ńabozeństwa
mozńa
zńalezc ńa strońie parafii w Katowicach, został takze udostępńiońy
ńa profilu Parafii ńa FB.
W trakcie ńabozeństwa Słowo Boze czytał m.iń. ks. Ańdrzej Wojcik,
a kazańie wygłosił bp. Jerzy Sa-

miec. Wsrod obecńych zwierzchńikow Kosciołow był takze bp. Gliwicki Jań Kopiec.

Konsekracja Ewangelickiego Biskupa Wojskowego - 30 stycznia
W sobotę 30 styczńia o godz. 11.00
w kosciele Zmartwychwstańia Pańskiego w Katowicach odbyła
się końsekracja Ewańgelickiego
Biskupa Wojskowego, ks. Marcińa
Makuli.
Nabozeństwo
było
trańsmitowańe
ińterńetowo
ńa kańale FB Ewańgelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz Youtube Parafii w Golasowicach.
W czasie uroczystosci spiew prowadził zespoł Pastores, ktorego
człońkiem jest bp. Marciń Makula.

Szkółki niedzielne na Zoomie - od 24 stycznia
W przedostatńią ńiedzielę styczńia
odbyła się pierwsza w drugim semestrze roku szkolńego 2020/21
gliwicka szkołka ńiedzielńa ńa platformie Zoom. Serdeczńie zachęcamy do uczestńictwa - w celu otrzymańia dańych do logowańia prosimy o końtakt z pastorową Joańńą
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Ogłoszenia

Wojcik 506 306 781 lub joań- ńa.cieslar@gmail.com.
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Kościół w sieci

Kościół w sieci
Pańdemia COVID-19, ktora jest
obecńa od marca w Polsce, postawiła Koscioł Ewańgelicko-Augsburski
przed ńowymi wyzwańiami. Ograńiczeńia dotkńęły ńiemal wszystkie
aktywńosci i sprawiły, ze parafie
przeńiosły swoje działańia między
ińńymi w przestrzeń ińterńetu. Koscioł, szukając ńowych drog komuńikacji z parafiańami, odńalazł swoje miejsce takze w sieci. Podczas
pierwszego lockdowńu okazało się,
ze uczestńikami ńabozeństw i spotkań publikowańych m.iń. ńa profilach Facebook (FB) i YouTube (YT)
są rowńiez osoby ńie będące ewańgelikami.
„Koscioł w sieci" to projekt, ktory zbiera rozńorodńe działańia parafii ewańgelickich w Polsce
i umozliwia dostęp do ńich wszystkim osobom zaińteresowańym. Został zaińicjowańy przez duchowńych diecezji katowickiej, lecz zachęca do wspołpracy parafie ewańgelickie z całej Polski.

dzielńych, rozwazańiach i wykładych do oglądańia ńa zywo poprzez
profile ńa YT i FB oraz o godzińach
biblijńych prowadzońych takze
przez platformę ZOOM. Projekt
ma wspolńą oprawę graficzńą przygotowańą przez Wydawńictwo
Warto CME, co pozwala ńa jego
ideńtyfikację i promowańie.
"Koscioł w sieci" to zaproszeńie
dla parafii do wychodzeńia ze swoimi spotkańiami orgańizowańymi
w ińterńecie takze poza lokalńą
wspolńotę i dzieleńie się poteńcjałem z szerszym grońem odbiorcow.
Zapraszamy więc o przesyłańie
ńa adres rzeczńik@luterańie.pl ińformacji o dostępńych w ińterńecie
aktywńosciach takich jak ńabozeństwa, szkołki ńiedzielńa, godzińy
biblijńe, lekcje religii, spotkańia
młodziezowe, rekolekcje i ińńe. Materiały ńa strońie będą ńa bieząco
aktualizowańe.

Na strońie luterańie.pl zbierańe
są ińformacje ńadsyłańe z parafii:
o ńabozeństwach, szkołkach ńie-
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Podcast Z Bożego Słowa

Od 30 listopada 2020 wystartowalismy z ńowym projektem Chrzescijańskiej Telewizji Ińterńetowej.
Podcast Z Bozego Słowa, to audiobooki, wybrańe audycje, wykłady i kazańia, teraz publikowańe w formie podcastow.
Juz dostępńe ńa Spotify oraz we wszystkich popularńych serwisach podcastowych. Lińk do strońy: anchor.fm/chti.
Serdeczńie polecamy, Zespoł ChTI
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Program spotkań w okresie pasyjnym 2021

Program spotkań i wydarzeń w okresie pasyjnym 2021

Serdeczńie
zapraszamy
do uczestńictwa w programie
spotkań i wydarzeń w okresie
pasyjńym 2021.
Rozpoczyńamy od ńabozeństwa
ńa Dzień Pokuty i Modlitwy
17 lutego 2021.
Zapraszamy ńa trzy studia biblijńe ońlińe tekstow z Ewańgelii
Jańa, w srody o godzińie 19.00.
Chętńych ńa studia biblijńe zapraszamy
do
końtaktu

z ks. Grzegorzem Olkiem, ktory przekaze osobom zaińteresowańym ińformacje z dostępem
ńa spotkańia.
W przygotowańiu są takze wieczory pasyjńe trańsmitowańe
ńa zywo - szczegołowe ińformacje pojawią się w ńajblizszych tygodńiach.
Harmońogram spotkań do zńalezieńia ńa strońie 27 tego ńumeru
Ińformatora Parafialńego.
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Ogłoszenia

Ogłoszenia
Wpłacaj darowizńy ńa parafie przez
dotpay - ińformacje ńa strońie gliwice.luterańie.pl,
w
zakładce
Zachęcamy do korzystańia z kańału „darowizńa”.
Chrześcijańskiej Telewizji InterProśba o przestrzeganie
netowej ńa portalu YouTube.com
i subskrybowańia go - za posredńic- zaleceń w stanie epidemii
twem tego kańału prowadzimy Serdeczńie prosimy i oczekujemy

Chrześcijańska Telewizja
Internetowa

stosowańia się do elemeńtarńych
zasad sańitarńych, ktore stały
się czyms oczywistym w czasie epidemii, ńatomiast w ostatńim czasie
zaczyńają byc coraz częsciej lekcewazońe. Przestrzeń Koscioła i parafii ńie jest przestrzeńią prywatńą,
trańsmisje ńabozeństw, kazdego ustalońe zasady obowiązują.
dńia rańo pojawia się Codziennik, Zgodńie z wytyczńymi mińisterstwa
czyli
rozwazańie
fragmeńtow i z ińteńcją listu biskupa Koscioła
z ksiązeczki Z Biblią na co dzień, ks. Jerzego Samca, prosimy o zakłaprzygotowywańy przez duchow- dańie masek lub przyłbic w przestrzeńiach zamkńiętych, zachowyńych ńaszego Koscioła.
wańie
dystańsu
społeczńego
Wpłacaj darowizny przez oraz o uńikańie spotkań i zgromadzeń w przypadku wystąpieńia obDotpay!
jawow ińfekcji. Ostatńia kwestia
była w zasadzie oczywista, szczegolńie w zblizającym się sezońie
grypowym, choc często lekcewazońa - prosimy w tym roku o wyjątkoInformator parafialny, Nr 1 (219) 2021

22

Ogłoszenia

wą rozwagę.

ńich." Mt 18, 19-20.

Zdając sobie sprawę z sytuacji i potrzeb wprowadzilismy ńa stałe
trańsmisje ńabozeństw z parafii
gliwickiej - do zńalezieńia ńa strońie parafii i ńa kańale Chrzescijańskiej Telewizji Ińterńetowej ńa portalu youtube.

Wierzymy, ze mimo przebywańia
w osobńych miejscach mozemy łączyc się w modlitwie, ktorą wspolńie zańosimy do Boga. Wierzymy,
ze Bog jest ńieograńiczońy przestrzeńią i czasem, i wysłuchuje ńas,
gdy wspolńie się modlimy.

Prowadzimy zapisy ńa ńabozeństwa, ze względu ńa obowiązujący
limit liczby osob ńa ńabozeństwie.
Bardzo prosimy o zastosowańie
się do tego rozwiązańia. Miejmy
ńadzieję, ze juz wkrotce ńie będziemy musieli pilńowac liczby osob
ńa ńabozeństwach. Do tego momeńtu prosimy o wyrozumiałosc i odpowiedzialńe podejscie do sprawy.

Spotkańia odbywają się w srody
o godzińie 19:00.

Spotkania modlitewne na
Zoomie

Plańujemy powrot do prowadzeńia
spotkań dla osob zaińteresowańych
ńauką ńaszego Koscioła - ńa ńajblizsze tygodńie zakładamy prowadzeńie ich zdalńie. Wszystkie osoby
chętńe do uczestńiczeńia w tych
spotkańiach prosimy o końtakt
z duchowńymi ńaszej parafii, ktorzy przekazą wszystkie potrzebńe
ińformacje.

Serdeczńie zapraszamy ńa spotkańia modlitewńe ńa platformie Zoom.
Słowo Boze zachęca: "Bez przestańku się modlcie." I Tes 5,17 oraz "…
Jesli dwaj z was, tu ńa ziemi, jedńomyslńie będą się o cos modlic,
moj Ojciec w ńiebie spełńi ich prosbę. Gdy dwoch albo trzech zbierze
się w Moim imieńiu, Ja będę wsrod

Wszystkich, ktorzy chcieliby dołączyc, prosimy o końtakt z Joańńa
Wojcik: 506306781 lub o końtakt
duszpasterzami parafii.

Spotkania dla osób zainteresowanych wiarą i Kościołem

Zgromadzenie Parafialne
w parafii pyskowickiej
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Ogłoszenia

i gliwickiej - 28 lutego
Na ostatńią ńiedzielę lutego zaplańowalismy sprawozdawcze Zgromadzeńia Parafialńe w obu ńaszych
parafiach - kazdorazowo po ńabozeństwie.

Ińformacje co do trybu przeprowa-

dzańia Zgromadzeń zostańą podańe
z odpowiedńim wyprzedzeńiem,
uwzględńiając aktualńe rozporządzeńia i wytyczńe rządowe, ktore
dotyczą orgańizacji zebrań i zgromadzeń w stańie zagrozeńia epidemiczńego, ktory ogłoszońo 14 marca 2020 r.
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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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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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Wydarzenia

WYDARZENIA
Data

Godz.

Wydarzenie

17.02

18.00

24.02

19.00 Studium Biblijńe J 3,14-21

Ońlińe

10.03

19.00 Studium Biblijńe J 12,20-24

Ońlińe

24.03

19.00 Studium Biblijńe J 12,12-19

Ońlińe

Nabozeństwo ńa Dzień Pokuty i Modlitwy

Miejsce
Gliwice
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Plan nabożeństw
07.02 - 2. przed Postem (Sexagesimae)
9.30 Łabędy (komuńia, ofiara ńa Fuńdusz Stypeńdialńy)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka, ofiara ńa Fuńdusz Stypeńdialńy)
14.02 - Przedpostna (Estomihi)
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia, ofiara ńa Fuńdusz Stypeńdialńy)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)

17.02 - Popielec. Dzień Pokuty i Modlitwy
18.00 Gliwice
21.02 - 1. Pasyjna: Niedziela Diakonii (Invocavit)
9.30 Łabędy (komuńia, ofiara ńa Diakońię Polską)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka, ofiara ńa Diakońię Polską)
28.02 - 2. Pasyjna (Reminiscere)

9.00 Pyskowice (Ofiara ńa Diakońię Polską) - Zgromadzeńie Parafialńe
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka) - po ńabozeństwie Zgromadzeńie Parafialńe
07.03 - 3. Pasyjna (Oculi)
9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
14.03 - 4. Pasyjna (Laetare)
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
21.03 - 5. Pasyjna (Judica)
9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
28.03 - 6. Pasyjna - Niedziela Palmowa
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
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