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Słowo Duszpasterza

Słowo duszpasterza
Jezus Chrystus mówi, pójdźcie a zobaczycie.
J 1,39
Parafiańie z Gliwic i Pyskowic!
Drodzy w Chrystusie!

Zastańawiałem się od czego
zacząc i juz chciałem, choc trochę
pońarzekac, a jest przeciez ńa co…!
Parafialńie musimy zmierzyc się
ze sprawozdańiami,

budzetami,

prelimińarzami, Zgromadzeńiami
Parafialńymi, tońą ńowych przepi-

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

sow i rzeczywistosci pańdemii,

powiedziańe były do dwoch przy-

ktora ńie ułatwia zycia, a raczej

szłych uczńiow Rabbiego, ktorzy

ciągle je komplikuje… Ale czy to

poszli za Jezusem i zapytali Go,

moje ńarzekańie cos zmieńi? Czy

gdzie mieszka. Wtedy Oń wypo-

sprawi, ze poczujecie się wzmoc-

wiedział te słowa - „pojdzcie a zo-

ńieńi? No własńie o czym pisac ńa

baczycie”. Czy były to jakies

początku roku 2022? Oczywiscie

wzńiosłe, wielkie słowa? Oczywi-

zyczę

roku!

scie, z ńaszego puńktu widzeńia -

By jedńak zyczeńia te ńie były

ńie, warto jedńak zauwazyc, ze

zwykłym slogańem dołączam do

zachęciły tych dwoch męzczyzń do

ńich słowa Pańa Jezusa – „pojdzcie

ruchu, do działańia. Poszli, zoba-

a zobaczycie”. Co ońe zńaczą? Wy-

czyli i juz zostali. Zostali, jak poz-

błogosławiońego

ńiej się okazało jedńymi z dwuńaInformator parafialny, Nr 1 (225) 2022
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stu. Dzisiaj wielu ludzi siedząc

my jakies odłozońe relacje (mozńa

w domu ńa fotelu, zastańawia się -

spotkac się tez w lesie!). Moze po

dlaczego w ich zyciu ńie widac

prostu zadzwońimy, a moze ńapi-

zmiań…, dlaczego zycie jest mońo-

szemy zaległą odpowiedz, ńa przy-

tońńe…, dlaczego ńic się ńie dzie-

słańy do ńas kiedys list. I wreszcie

je… Czasem wystarczy się ruszyc,

dochodzę do sedńa – a moze

po prostu - pojsc i zobaczyc! Zdaję

„pojdziesz i zobaczysz”, co słychac

sobie sprawę z tego, ze ostatńie

u Jezusa? Moze bardzo realńie

prawie dwa lata przyzwyczaiły ńas

„pojdziesz” do Słowa Bozego i ńa

do bycia w domu, ale czy aby ńie za

ńowo „zobaczysz” (odkryjesz) ja-

bardzo? Byc moze zarzucilismy

kiego masz wspańiałego Boga!

ńasz końtakt z kosciołem, relacje

„Pojdz i zobacz”, rusz się, a przeko-

z przyjaciołmi, jakiekolwiek koń-

ńasz się, ze warto zyc, ze bycie tu

takty ze swiatem zewńętrzńym.

i teraz w łączńosci z Bogiem moze

Z pozoru taki stań moze ńawet byc

dawac Ci radosc, pomimo tego, ze

wygodńy, ale czy wtedy sami ńie

ńajlepiej byłoby zacząc ńarzekac…

skazujemy się ńa mońotońię…?

a przeciez byłoby ńa co… Kończę

Wtedy juz tylko krok dzieli ńas od

optymistyczńie -

rozńego rodzaju stańow emocjo-

dziei, Bozego błogosławieństwa

ńalńych, ktore mogą ńawet ńisz-

i zdrowia, ńa Nowy Rok 2022, by

czyc ńasze zycie. Zachęcam Was do

ńie tylko był oń lepszy od poprzed-

tego, by

ńiego, ale przede wszystkim bysmy

zastańowic się, gdzie

„pojsc i zobaczyc”. Moze będzie to
las – swieze powietrze, moze wizyta ńa ńabozeństwie, moze odkurzy-

zyczeńiami ńa-

my byli lepsi w tym roku.
„Pójdźcie a zobaczycie”!
Z modlitwą o Was!
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Rozważanie

Święto Objawienia Pańskiego
(Trzech Króli?) czyli o tych, co
się ruszyli, poszli i zobaczyli
na podstawie Ewangelii Mateusza 2,1-12
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto
mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo
narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na
Wschodzie i przyszliśmy oddać mu
pokłon. Gdy to usłyszał król Herod,
zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich
arcykapłanów i nauczycieli ludu,
wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? A oni mu rzekli:
W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok: I ty, Betlejemie, ziemio
judzka, wcale nie jesteś najmniejsze
między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz
który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia
się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem
i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto
gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie,
wskazy-wała im drogę, a doszedłszy
do miejsca, gdzie było dziecię, za-

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

trzymała się. A ujrzawszy gwiazdę,
niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią,
matką jego, i upadłszy, oddali mu
pokłon, potem otworzywszy swoje
skarby, złożyli mu w darze złoto,
kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we
śnie, by nie wracali do Heroda, inną
drogą powrócili do ziemi swojej.
Drodzy w Chrystusie!
Dzisiejsze Swięto Epifańii czyli Objawiańia Pańskiego, albo jak mozemy przeczytac w kaleńdarzach
i usłyszec w polskiej rzeczywistosci
- Swięto Trzech Kroli. Teń dzień,
kieruje ńasze mysli własńie do biblijńej historii, ktorą przed chwilą
przeczytaliscie. Magowie, mędrcy
ze wschodu (o zadńych krolach ńie
ma mowy w biblijńym tekscie,
a tym bardziej, ze mieli ńa imię
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Kacper, Melchior i Baltazar…) przybywają do Jerozolimy i pragńą oddac pokłoń, ńiedawńo ńarodzońemu Zydowskiemu Krolowi. To zastańowiło ńawet okrutńego krola
Heroda, do tego stopńia, ze wystraszył się wizji utraty swojego trońu.
Zńamy tę historię, wiemy, co działo
się pozńiej, do czego doprowadziła
chęc zysku, posiadańia władzy i siła, a w zasadzie strach, fobia okrutńego krola Heroda. Jedńak dzisiaj
chciałbym zwrocic uwagę ńa momeńt spotkańia dostojńikow ze
Wschodu z ńowońarodzońym Krolem. Przyszli do ńiezbyt wyszukańego, jak ńa krolewskiego dziedzica
miejsca i zupełńie ńie przeszkadzała im ta uboga sceńeria… Ońi wiedzieli, ze spotykają się z Krolem,
dlatego jak to było w zwyczaju, upadli ńa kolańa i ńie tylko złozyli mu
wspańiałe symboliczńe dary (złoto
kadzidło i mirrę), ale jak czytamy,
oddali Mu pokłoń. Ci wielcy dostojńicy ze Wschodu, wypełńili swoją
misję i wbrew zadziwiońemu otoczeńiu oddali przyńalezńy hołd
i czesc Krolowi. Dzisiaj moze ńas to
dziwic, ze ludzie z pogańskiego
swiata, ktorzy w zasadzie ńie mieli
zadńego ińteresu w tym, by podkreslac wagę tych szczegolńych ńarodziń, przebywają długą, ńiebezpieczńą drogę, bo wiedzą, ze własńie Jemu - Jezusowi ńalezy się
czesc i pokłoń. Dziwńa to historia,
bo przeciez swoi odrzucili te ńaro-

dzińy, ńie zyczyli sobie takiego krola, czekali ńa kogos, kto z wielką
mocą i siłą wkroczy w ich zycie, a tu
ńiewińńe dziecko, do tego w takiej
sceńerii…
A jak my witamy Jezusa, krola
wszechswiata? Czego oczekujemy?
Czego się po Nim spodziewamy? No
i wreszcie, do kogo jestesmy podobńi? Do tych, ktorzy oddali pokłoń,
ufając zapowiedziom prorockim?
A moze do tych, ktorzy oczekiwali
wielkiego tryumfu krola i się zawiedli? A moze po prostu czasem Go
odrzucamy, bo ńie widzimy w Nim
spełńieńia ńaszych często egoistyczńych oczekiwań…
Ta historia, co roku mńie zawstydza, bo pokazuje mi to, ze Oń, Jezus,
jest dla wszystkich - i dla tych z daleka i dla tych z bliska. Ci ktorzy
przyszli ze Wschodu wrocili ińńą
drogą ze względu ńa okrucieństwo
Heroda. Wracali zapewńe ińńi, bo
spotkańie z Krolem, ńa pewńo
zmieńiło ich zycie, do tego ńiesli
wiesc o Narodzońym ńa Wschod.
A Oń, Krol ńie patrzy ńa osobę – jej
status, pochodzeńie czy kolor skory,
ale ńa ufńe serce. I zńowu, aby cos
przezyc trzeba się ruszyc! Czasem
droga jest krotka, czasem długa,
a jedńak warto! Pojdz i zobacz!
Ameń.
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Z kart historii

Działalność charytatywna i ewangelizacyjna
w przedwojennych Gliwicach
Wraz z rozwojem górnośląskiego
przemysłu rozpoczyna się historia
gliwickiej parafii ewangelickiej. Rozpoczęła ona oficjalnie działalność
w 1810 roku. Pierwszym jej kościołem
był usytuowany przy ul. Dworcowej
kościół św. Barbary, wtedy jeszcze
drewniany. Nowy, ceglany, powstał
w 1859 roku. Rozrastająca się parafia
potrzebowała jednak rozwoju działalności misyjnej i opiekuńczej. Rok
wcześniej nadinspektor górniczy Wilhelm Schulz z Gliwic zapisał w testa-

mencie 10 tys. talarów na założenie
w mieście sierocińca. Powstał on pięć
lat później w sąsiedztwie kościoła.
Początkowo znajdowali się w nim tylko chłopcy. W 1869 roku wdowa po
założycielu ofiarowała pieniądze na
zakup kolejnego domu (przy ul. Rybnickiej), w którym tym razem schronienie znalazło sześć dziewczynek.
W latach 70 tych XIX w. dom ten zaczął borykać się z problemami finansowymi. W związku z tym pszczyński
książę Hans Heinrich XI postanowił

Źródło: https://oldthing.at/Ak-Gliwice-Gleiwitz-Schlesien-Partie-an-der-Klodnitz-mit-ev-Kirche-0035308570
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przekazywać na jego działalność 100
talarów rocznie. W 1902 roku służbę
w nim rozpoczęły diakonise z Miechowic . Za sprawą ks. Conrada Schmidta,
proboszcza miejscowej parafii, działały w mieście również dwie stacje diakonis.
Oprócz diakonijnej prężnie rozwijała wśród ewangelików działalność
wewnętrznej organizacji misyjnej nazywanej Społecznością Ewangelicką
(Evangelische Gemeinschaftsverband,
w skrócie EG). Skupiała ona ludzi, dla
których istotne było przeżycie momentu nawrócenia oraz głoszenie
Ewangelii. W dniach 22-23 lutego
1923 brat Engel z innej organizacji Gnadauer Gemeinschaftsverband prowadził ewangelizację w Gliwicach.
Miała ona miejsce w sali jednej z gospód znajdujących się w mieście. Roz-

poczynała się ona o godz. 16.00 spotkaniem o charakterze godziny biblijnej, a następnie o godz. 18.00 odbywała się właściwa ewangelizacja.
W Gliwicach prowadzone były także
ewangelizacje namiotowe przez organizację Zeltmission (misja namiotowa). Informację o jednej z nich można
znaleźć na plakacie znajdującym się
w Muzeum Śląskim w Katowicach na
wystawie „Światło historii. Górny
Śląsk na przestrzeni dziejów”. Została
przeprowadzona w dniach 13-23 lipca
1939 roku przez ewangelistę Williego
Dannerta z Niesky (członka ruchu EG,
wcześniejszego działacza społeczności
w Prudniku). Mottem przewodnim
było hasło: „Bóg i Ty” (Gott und Du).
Spotkania odbywały się codziennie
w tych dniach o godz. 20.00.
Mikołaj Kotkowski
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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 dzieci i młodzież;
 o kraje, w których panuje niepokój, wojny domowe i konflikty;
 o mieszkańców krajów świata, w których toczą się od wielu lat wojny;
 o mądrość dla naszej wspólnoty Kościoła, jak w dzisiejszym świecie,

przy użyciu dzisiejszych środków, głosić Ewangelię i żyć nią na co dzień;
 o rządzących w naszych miastach i w naszym kraju, o mądrość dla nich

i odpowiedzialne działanie dla dobra wszystkich mieszkańców;
 o powołania do służby w urzędzie duchowym w naszym Kościele i o od-

krywanie darów duchowych przez wszystkich członków naszego Kościoła;
 o społeczeństwo w naszym kraju, które coraz mocniej dzieli się na wro-

gie obozy, grupy, partie, darzące się często szczerą nienawiścią;
 o trudną sytuację na granicy polsko-białoruskiej
 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 osoby przebywające w szpitalach
Informator parafialny, Nr 1 (225) 2022
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wańia podławkowego w kosciele
Piotra i Pawła w Pyskowicach. ProZakończenie ostatniego etapu jekt został sfińańsowańy ze srodwymiany ogrzewania w kokow darowańych z Diasporawerk
z Niemiec, przy wsparciu Parafii
ściele w Pyskowicach
Ewańgelickiej w Gliwicach oraz
Z przyjemńoscią ińformujemy o zasrodkow własńych Parafii w Pyskokończeńiu projektu wymiańy ogrzewicach. Serdeczńie dziękujemy!
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opr. ks. Wojciech Froehlich

Biskup diecezjalńy zaprosił duchowńych ze swojej diecezji ńa rozmowę
dotyczącą wygłaszańia kazań. Zwraca się do swoich siostr i braci w urzędzie: Moi drodzy, wasze kazania musicie wygłaszac w bardziej emocjonalny sposób. Słowa muszą mieć odzwierciedlenie w waszej mimice. Zatem np.
kiedy mówicie o niebie pokażcie uśmiechniętą, promieniejącą twarz… Jedeń
z obecńych duchowńych melduje się do głosu i pyta: A kiedy będę mowił
o piekle? Wówczas możecie mieć taki wyraz twarzy jak zawsze - odpowiedział biskup.
Pewńa rodzińa jest ńa letńiej wycieczce w lesie. Najmłodszy syń Marek
cały czas atakowańy jest przez komary. Wkrotce, pomimo prob uńicestwieńia tych krwiopijczych bestii, jest ńiezle pokąsańy. Zrozpaczońy pyta swoich rodzicow: Dlaczego włas ciwie Noe nie wykorzystał tej szansy
na arce, żeby wykończyć ostatnie dwa komary?
Ksiądz ńa lekcji religii pyta uczńiow o to, jaką ńajwiększą ńiesprawiedliwosc wyrządzili Jozefowi jego bracia? Jedeń z uczńiow odpowiada: Taką,
że za tanio go sprzedali. Był młody, silny i przystojny i w związku z tym więcej wart niż 20 srebrników.
Jak jest rozńica między hydraulikiem, a Mesjaszem? Mesjasz pewńego
dńia przyjdzie.
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***
Śp. Henryk Jamrosy
***
Z przykroscią ińformujemy o smierci sp. Heńryka Jamrosy, ktory zmarł
20 grudńia 2021 r. Uroczystosci pogrzebowe obyły się 23 grudńia
o godz. 12.00, ńa Cmeńtarzu Ewańgelickim w Pyskowicach.

***
Śp. Teresa LewandowskaDuszańska

Sp. Heńryk Jamrosy, ur. 26.07.1957
r. w Pyskowicach, zm. 20.12.2021 r.
w Gliwicach, przezywszy 64 lata.
***

Rodzińom i bliskim zyczymy Bozego pokoju i pocieszeńia w trudńym
Z przykroscią ińformujemy o smier- czasie pozegńańia.
ci sp. Teresy LewańdowskiejDuszańskiej, ktora zmarła 15 grudńia 2021 r. Uroczystosci pogrzebowe odbyły się 17 grudńia o godz.
14.00, ńa Cmeńtarzu Lipowym
w Gliwicach.
***

Sp.
Teresa
LewańdowskaDuszańska, ur. 22.02.1944 r. w Wilńie, zm. 15.12.2021 r. w Gliwicach,
przezywszy 77 lat.
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Śniadanie dla kobiet - 4
grudnia

Wizyta gości z Niemiec – 30
listopada

W Hotelu Mikulski w Gliwicach, odbyło się kolejńe Sńiadańie dla Kobiet. Było to wyjątkowe, ńastrojowe
spotkańie adweńtowe ze swiadectwem oraz poezją spiewańą w wykońańiu
Agńieszki
BielańikWitomskiej. Przy tej okazji swiętowalismy 4 roczńicę orgańizowańych
regularńie Sńiadań.

W ńaszej gliwickiej parafii goscilismy delegację z Fuńdacji Naemi
Wilke Stift z Gubeń ńa czele z Rektorem i Przewodńiczącym Fuńdacji
- pastorem Markusem Mullerem.
Fuńdacja Naemi-Wilke jest jedńą
z ceńiońych fuńdacji koscielńych Adwentowe spotkanie mow Brańdeńburgii. Podlega ńadzoro- dlitewne – 9 grudnia
wi władz koscielńych Samodzielńego
Koscioła
EwańgelickoLuterańskiego (SELK), ktory reprezeńtuje ją poprzez Kuratorium Fuńdacji. Od kilku lat po prostu przyjazńimy się i wspołpracujemy. Niezmieńńie jestesmy pod wrazeńiem
działań Fuńdacji!
W czwartek 9 grudńia w kosciele
Zbawiciela w Gliwicach odbyło się
Informator parafialny, Nr 1 (225) 2022
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O tym, co za nami

Modlitewńe spotkańie adweńtowe,
w czasie ktorego spiewalismy
wspolńie piesńi i spędzilismy czas
ńa modlitwie.

ktore odbyło się w formie oń-lińe.
Słowem Bozym dzielił się ks. Heńryk Mach. Spiew poprowadził ńasz
zespoł parafialńy.

Spotkanie „Tropem osobliwości przyrodniczych Izraela” – 13 grudnia

Nabożeństwo dla Seniorów 18 grudnia

W kosciele Zbawiciela w Gliwicach
mielismy okazję goscic dr Michała
Szczepańiaka, ktory był ńaszym
przewodńikiem podczas wycieczki
do Izraela. W trakcie spotkańia opowiedział ńam o osobliwych okazach
flory i fauńy Izraela, a takze o ciekaW sobotę 18 grudńia odbyło się ńawostkach geograficzńych.
bozeństwo dla Seńiorow, podczas
Spotkanie adwentowe on- ktorego była mozliwosc przystąpieńia do Wieczerzy Pańskiej. Opowieline – 16 grudnia
scią „O trzech drzewach” oraz rePrzed ekrańami ńaszych kompute- fleksją biblijńą podzieliła się Jadwirow moglismy wspolńie przezyc ga Jokiel. Po ńabozeństwie rozdalitegoroczńe spotkańie adweńtowe, smy paczki swiąteczńe.
Informator parafialny, Nr 1 (225) 2022
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Nabożeństwo rodzinne 19 grudnia

do osob, ktore ńie były w stańie dotrzec ńa ńabozeństwo dla Seńiorow.

Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom

W ńiedzielę 19 grudńia odbyło się
ńabozeństwo rodzińńe, w trakcie
ktorego moglismy zobaczyc teatrzyk mapetow. Dobrą Nowińę Ksiązeczkę bez słow w ciekawy
sposob (tworząc kolorowy łańcuch
ńa choińkę) opowiedziała Justyńa
Mińkińa. Na zakończeńie rozdalismy dzieciom prezeńty.

Rozwożenie paczek do Seniorów

Nasza parafia wzięła udział w akcji
Wigilijńego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Diecezjalny zjazd młodzieży
- 27 grudnia

Grupa młodziezy z ńaszej parafii
uczestńiczyła w zjezdzie diecezjalńym, ktory jak co roku, odbył się
W ramach ńaszej swiąteczńej akcji
zaraz po Swiętach w Pszczyńie.
prezeńtowej rozwozilismy paczki
Informator parafialny, Nr 1 (225) 2022
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Spiew prowadził zespoł „The Brid- ńasz orgańista Jań Lorek, a ńa
ge”, a Słowem Bozym dzielił się skrzypcach zagrał Adam Krol.
ks. Marciń Podzorski.

Koncert zespołu Pastores Wspólne kolędowanie w ko- 6 stycznia
ściele - 6 stycznia

6 styczńia o godz. 17.00 w gliwickim kosciele odbyło się wspolńe
kolędowańie. Razem zaspiewalismy
kolędy i dziękowalismy za przyjscie
ńa swiat ńaszego Pańa Jezusa Chrystusa. Muzyczńie poprowadzili ńas

W Pszczyńie odbył się Ekumeńiczńy
Końcert Kolęd w wykońańiu zespołu Pastores & Przyjaciele. Zespoł
tworzą duchowńi ńaszego Koscioła
wraz z zaprzyjazńiońymi muzykami.
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Poszukujemy osób o technicznych zdolnościach!

Częsc ńaszych starszych parafiań
bardzo potrzebuje pomocy w drobńych ńaprawach domowych. ProsiZachęcamy do korzystańia z kańału my o zgłaszańie się chętńych, ktorzy
Chrześcijańskiej Telewizji Inter- są w stańie ich wesprzec.
netowej ńa portalu YouTube.com
Koncert
charytatywny
i subskrybowańia go - za posredńictwem tego kańału prowadzimy Pawła Miklera i Przyjaciół
trańsmisje ńabozeństw, kazdego - dla Tymka! - 22 stycznia
dńia rańo pojawia się Codziennik
Serdeczńie zapraszamy ńa charytabiblijny, czyli rozważańie fragtywńy końcert Pawła Miklera
meńtow z ksiązeczki Z Biblią
i Przyjacioł dla Tymka Marka, ktory
na co dzień, przygotowywańy przez
walczy z chorobą ńowotworową duchowńych ńaszego Koscioła.
więcej o Tymku i jego zmagańiach
Wpłacaj darowizny przez w lińku do zbiorki: https://
www.siepomaga.pl/tymek-marek
Dotpay!

Chrześcijańska Telewizja
Internetowa

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

Rozważania w Radiu Katowice w niedziele o 7:10
We wszystkie ńiedziele i swięta
ńa ańteńie Radia Katowice emitowańa jest audycja radiowa „Głos
Zycia”, ńa ktorą serdeczńie zapraszamy.

Podczas końcertu Pawła, chcemy
zachęcic Was do duchowego i fińańsowego wsparcia Tymka. Razem
mozemy
więcej!
Wstęp ńa końcert jest darmowy.
W ramach mozliwosci prosimy
o wsparcie zbiorki! Końcerty Pawła
Miklera to jedńorazowa muzyczńa
uczta dla kazdego, prawdziwa podroz po swiecie muzyki folk / ińdie / soul / w delikatńie jazzującej
estetyce. Spotkańia z artystą to
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piękńa muzyczńa przestrzeń, ktorą
dopełńia auteńtyczńosc i głębią
przekazu. Tę ńiepowtarzalńą atmosferę trudńo jest opisac słowami - dlatego zapraszamy do muzyczńej Narńii Pawła.

Spotkania dla osób zainteresowanych wiarą i Kościołem - 25 stycznia
Zapraszamy serdeczńie ńa Spotkańia dla zaińteresowańych wiarą
i Kosciołem. Jedńo z ńich odbędzie
się 25 styczńia o godz. 18.30.

Bal karnawałowy dla
dzieci - 6 luty
Zapraszamy serdeczńie ńa bal karńawałowy dla dzieci, ktory odbędzie się 6 lutego o godz. 16.00
w sali parafialńej w Gliwicach.
Szczegoły wkrotce!

Szkółka pod ścianką - 13
luty
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY
wszystkie DZIECI ńa wyjątkowe
spotkańie Szkołki Niedzielńej POD
SCIANKĄ
WSPINACZKOWĄ13 lutego o godzińie 11.00
w Chwyciarńi, w gliwickiej Areńie.

Pozńamy biblijńą historię w ktorej
spuszczońa z okńa lińa uratowała
zycie, porozmawiamy o zabezpieczeńiach, jakie są potrzebńe
do wspińaczki i oczywiscie poszukamy odńiesień do ńaszego zycia.
Sprobujemy tez wspińaczki osobiscie pod okiem iństruktora.
To wszystko oczywiscie JAK PAN
BOG DA- o co się modlimy! Rodzicow, ktorzy ńie dostają powiadomień SMSowych o Szkołkach Niedzielńych, a chcieliby zapisac dzieci ńa te zajęcia, prosimy o telefoń
pod ńumer 506306781 – Joańńa
Wojcik. Z tego ńumeru będzie tez
wysłańa ińformacja potwierdzająca lub odwołująca spotkańie. Koszt
uczestńictwa– 10 zł/os płatńe gotowką ńa miejscu przed spotkańiem. Mińimalńy wiek uczestńikow
- 4 lata. Dzieci 4-6 lat tylko z dorosłym opiekuńem.
Spotykamy się 10.50 przed Areńą
Gliwice od strońy Parku Chrobrego.
CHWYCIARNIA Areńa Gliwice
ul. Akademicka 50
Do zobaczeńia!
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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.
Informator parafialny, Nr 1 (225) 2022
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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej
w zależności od dochodu danej osoby
Dochód miesięczny
500,00 zł
800,00 zł
1 000,00 zł
1 300,00 zł
1 600,00 zł
2 000,00 zł
2 500,00 zł
3 000,00 zł
3 500,00 zł
4 000,00 zł
4 500,00 zł
5 000,00 zł
5 500,00 zł
6 000,00 zł
6 500,00 zł
7 000,00 zł
10 000,00 zł

Składka miesięczna
5,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
13,00 zł
16,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
40,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
55,00 zł
60,00 zł
65,00 zł
70,00 zł
100,00 zł

Składka roczna
60,00 zł
96,00 zł
120,00 zł
156,00 zł
192,00 zł
240,00 zł
300,00 zł
360,00 zł
420,00 zł
480,00 zł
540,00 zł
600,00 zł
660,00 zł
720,00 zł
780,00 zł
840,00 zł
1 200,00 zł

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych
1. ńoworoczńa ńa Fuńdusz Socjalńy: styczeń;
2. ńa Fuńdusz Stypeńdialńy: luty;
3. ńa Diakońię Polską: ńiedziela Ińvocavit
4. ńa Fuńdusz Bratńiej Pomocy im Gustawa Adolfa: maj / czerwiec;
5. ńa Domy Opieki (ofiara zńiwńa): wrzesień lub pazdzierńik;
6. ńa Fuńdusz Ewańgelizacyjńo-Misyjńy: pazdzierńik
7. ofiara w I ńiedzielę po Pamiątce Reformacji - "Fuńdusz ńa Dekadę
Lutra" została przekształcońa ńa: ofiarę ńa "Fuńdusz ńa Diasporę".
Informator parafialny, Nr 1 (225) 2022
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WYDARZENIA
Data

Godz.

Wydarzenie
Wydarzenie

31.10
22.01

Końcert charytatywńy Pawła Miklera i
17:00
17:00
10.00i Rozpoczęcie
Reformacyjńyroku
pokaz
laserowy
szkolńego
2021/2022
18:30
Przyjacioł - dla Tymka!

Miejsce
Miejsce
Gliwice
Łabędy
Gliwice
koscioł

Rozpoczęcie
Spotkańie
dlakolejńego
zaińteresowańych
sezońu szko
wiarą
łek ńiei Sala parafial-

13.09
25.01
18:30
10.00
Gliwice
Zapraszamy
w dńiu
31.10 - Pamiątka Reformacji ńa pokaz
laseńa Gliwice
dzielńych
Kos
ciołem
rowy, ktory odbędzie się w kosciele Marcińa Lutra w Łabędach
HotelJest
Mio06.02
godz. 17:00,
powtorzońy
o 18:30wtego
samego dńia.
9:00 aZgromadzeńie
Pyskowice
18.09
10.00
parafialńe
Pyskowicach
Sńiadańie
dla kobiet
kulski, Glito pokaz laserowy, podczas ktorego odbędziemy wycieczkę hiGliwice
storyczńą
sladami
chrzescijańparafialńe
stwa i reformacji
oraz posłucha06.02
11:00
Zgromadzeńie
w Pyskowicach
19.09
18.00 Końcert
Pyskowice
zespołu smyczkowego
koscioł
my dobrej muzyki.

SalaśledzeparafialZe
względu
sytuację
epidemiczną
06.02
16:00
Bal
karńawałowy
dla
dzieci
26.09
-na panującą
Wizyta
luterań
skiego
Wartburga prosimy o
ńa Gliwice
Gliwice
nie bieżących informacji na temat tego wydarzenia.

13.02

11:00

Szkołka ńiedzielńa pod sciańką wspińaczkową

Areńa
Gliwice
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Plan nabożeństw*
23.01 - 3. niedziela po Epifanii
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
30.01 - Ostatnia niedziela po Epifanii
9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
06.02 - 4. niedziela przed Postem
9.00 Pyskowice (Zgromadzeńie Parafialńe)
11.00 Gliwice (Zgromadzeńie Parafialńe, komuńia, szkołka)
13.02 - 3. niedziela przed Postem
9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka przy sciańce wspińaczkowej)
20.02 - 2. niedziela przed Postem (ofiara na Fundusz Stypendialny)
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia)
27.02 - Przedpostna
9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia)
02.03 - Dzień Pokuty i Modlitwy (środa)
18.00 Gliwice
06.03 - 1. niedziela Pasyjna (ofiara na Diakonię Kościoła)
8.00 Łabędy (ofiara ńa Diakońię), 9.30 Pyskowice (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
13.03 - 2. niedziela Pasyjna
9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
20.03 - 3. niedziela Pasyjna
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
27.03- 4. niedziela Pasyjna
9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
* ewentualne zmiany w planie nabożeństw będą publikowane na stronie parafii
oraz ogłaszane na nabożeństwach
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