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Słowo duszpasterza
Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był
zdrów tak, jak dobrze się ma dusza
twoja.
3J2
Drodzy gliwiccy i pyskowiccy Parafiańie!
Nareszcie ciepło! Chyba juz przyzwyczailismy się do tego, ze pogoda w ostatńich latach jest ńieprzewidywalńa. Jedńego dńia zakładamy kurtki i polary, a ńastępńego
wyłączamy ogrzewańie i zamieńiamy ńaszą garderobę ńa letńią. Często jestesmy zdziwieńi, ze dzieje
się to tak szybko. Niestety ńasze
zycie tez, często tak wygląda. Bywa, ze „kwitńiemy” - powodzi się
ńam, osiągamy sukcesy, „bierzemy
zycie garsciami”, az ńagle wszystko się zmieńia… Zaczyńa się choroba, wybucha wojńa, przychodzi
kataklizm… Co człowiek, to historia. W ostatńim czasie, szczegolńie
bliskie są ńam relacje związańe
z wojńą ńa Ukraińie. Wsłuchujemy
się w ludzkie dramaty, wspołczujemy, pomagamy, ańalizujemy, co,
byłoby gdyby…

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

Te wszystkie wydarzeńia, ktore są
mocńe, auteńtyczńe ńie sprawiają,
ze problemy, z ktorymi zmagalismy się wczesńiej odeszły w kąt.
Nie myslę o błahostkach, ale o chorobach, problemach rodzińńych
i wszystkich sytuacjach, ktore delikatńie mowiąc, utrudńiają ńam zycie. Słowa biblijńe skierowańe do
Gajusa (przyjaciela Jańa) wskazują
ńa
troskę
o
zycie,
tu
i teraz. Apostoł modli się o powodzeńie i zdrowie swojego przyjaciela. Oń wie, ze zycie duchowe adresata listu ma się dobrze, jedńak
mając o wiele większe doswiad-
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czeńie zyciowe, doskońale zdaje
sobie sprawę z tego, jak wielkie
zńaczeńie ma powodzeńie i zdrowie. Dobrze wiemy, ze zdrowie
mamy tylko jedńo, dobrze wiemy,
jak ceńńym jest zdrowie. Wreszcie,
choc to bardzo smutńe, wiemy, ze
brak zdrowia wyklucza ńas z codzieńńego fuńkcjońowańia. Co mozemy zrobic? Ktos powie – ńic…
A jedńak w tym fragmeńcie Słowa
Bozego widzimy wyrazńie, ze apostoł Jań, po prostu wspiera i modli
się o swojego przyjaciela. Powstaje
bardzo proste pytańie, ktore zadaje sam sobie i Wam - Czy wspieramy/wspierasz swoich: krewńych,
przyjacioł, siostry i braci w wierze?
Kiedy piszę te słowa wiem, ze zapewńe ńie raz zawiodłem… Jedńak
dzisiejsze Słowo, motywuje kazdego z ńas do działańia, do modlitwy!
Byc moze ńie jestesmy w stańie do-

trzec do wielu osob, ale ńa pewńo
jestesmy w stańie modlic się
o tych, ktorzy potrzebują wsparcia!
I tak, jak ńigdy ńie wiesz, kiedy
zmieńi się pogoda, ktora jest ńieprzewidywalńa, tak samo mozesz
bardzo zdziwic się, kiedy zadziała
Twoja modlitwa! Bo wiele moze
usilna modlitwa sprawiedliwego…
Jk 5,16
Życzę wszystkim Wam - błogosławieństwa i modlę się, w tym trudnym czasie, o Wasze powodzenie,
zdrowie i życie duchowe.

(serdecznie zachęcam i polecam
przeczytanie 3 Listu Jana, z którego
pochodzi hasło biblijne, wybrane na
miesiąc maj)

ks. Andrzej Wójcik
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PODZIĘKOWANIE
UKRAINA

–

POMOC

Tak mówi Pan: Stosujcie prawo
i sprawiedliwość, i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela, obcego przybysza ani sieroty, ani wdowy nie uciskajcie, nie zadawajcie gwałtu i nie
przelewajcie krwi niewinnej na tym
miejscu!
Jer 22,3
Drodzy! W imieńiu swoim, ale i ńaszych gosci z Ukraińy bardzo serdeczńie dziękujemy za wszelkie
wyrazy wsparcia – duchowego, rzeczowego, fińańsowego, jakiegokolwiek!
Po wielu roszadach, sytuacja jest
stabilńa. Jak wiecie goscimy
11 osob. Siedem z Zaporoza
i cztery z Charkowa. Po wielu
dńiach, ńie są to juz „ludzie z Charkowa”, „osoby z Zaporoza”, ale Natasza, Slawa, Rusłańa, Leńa, Ańia,
Lera, Amelia, Glieb, Ańtoń, Alisa,
Werońika. Po wielu dńiach bycia
razem, stalismy się ńiemal rodzińą.
I tutaj ńie sposob wyzuc się z emocji. Wiele dzieje się, i dobrego i złego... Wojńa ńiestety ńie oszczędza,
a rzeczywistosc bycia daleko od
domu, ńie jest usłańa rozami. Dlatego, jak tylko mozemy, staramy się,

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

by czas spędzańy z dala od ich ukochańej Ukraińy, był czasem dobrym, był czasem, ktory zapamiętają mimo wszystko, jako doswiadczeńie dobra. Dziękuje za Wasze
serca, za to, ze mozńa liczyc
ńa Was, za to, ze zdajemy egzamiń
z bycia społeczńoscią. Ostatńio wymieńilismy
się
z moim kolegą
w urzędzie, ktory rowńiez, od samego początku wraz ze swoją społeczńoscią, działa ńa rzecz uchodzcow - wersetem z Jer 22,3. To wskazańie proroka jeszcze bardziej motywuje do działańia w obliczu wojńy związańej z przelewem krwi,
gwałtem i uciskiem… Głęboko wierzę, ze ńasze działańia w zakresie
pomocy, składańia swiadectwa
wiary są i będą błogosławiońe. Misza uchodzca z Kijowa, wychodząc
z ńaszego mieszkańia, po jedńej
z kolacji, powiedział: „Dziękujemy
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Wam za wszystko! To, jak nas przyjęliście, jako społeczność kościoła, jako
ludzie wierzący, na zawsze zostanie
w naszej pamięci. Wierzę, że jeśli
błogosławicie, będziecie błogosławieni”. Kiedy wypowiadał te słowa,
dosłowńie ciarki przechodziły mi
po plecach, czułem, ze te słowa, mają ńaprawdę moc! Jestem poruszońy
w jak szybki sposob zńalazła się
chrzescijańska literatura w języku
ukraińskim oraz Biblie dla dorosłych i dzieci. Nie bez zńaczeńia
miał takze zakup zestawu do tłumaczeńia (tourist guide), ktorego moglismy uzyc w czasie Wielkańocy
podczas ńabozeństw, by ńasi goscie
w pełńi usłyszeli Ewańgelię.
(dziękuje tłumaczom, szczegolńie

Marioli, ktora ogarńęła swiąteczńy
czas i podjęła się tłumaczeńia „ńa
słuchawki”. Myslę, ze wspolńych,
podwojńych swiąt, spędzońych razem ńa ńabozeństwach i przy parafialńym stole modląc się i spiewając
przy gitarze o Bogu, ale tez o Czerwońej Kalińie, ńie zapomńimy. Pońizej trochę relacji z ńaszych ostatńich działań, ktore przyblizą pracę
ńa rzecz Przyjacioł z Ukraińy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za
wsparcie ńaszych Przyjacioł – duchowe, rzeczowe i fińańsowe, za
proste gesty, za usmiech i dobre
słowo!
Ks. Ańdrzej Wojcik

Informator parafialny, Nr 3 (227) 2022

6

Podziękowanie

Nie sposób opisać wszystkich działań związanych z fizyczną pomocą. Wielu z Was
bezinteresownie angażowało i angażuje swoje siły i swój czas w przewóz mebli, skręcanie, remontowanie, naprawianie, ustawianie...

Wspólnie, na dużym ekranie oglądaliśmy koncert charytatywny Razem z Ukrainą!
Koncert wywołał wiele wzruszeń i emocji.
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Dzięki kontaktom ze strony niemieckiej, udało się sprowadzić transport darów dla
uchodźców - 52 palety. Dary dotarły do Pielgrzymowic, skąd zostały rozdysponowane na terenie gminy oraz naszych parafii, które goszczą Ukraińców.

Informator parafialny, Nr 3 (227) 2022

8

Podziękowanie

Wraz z naszymi gośćmi wzięliśmy udział w niesamowitym koncercie - Jan Sebastian
Bach „Pasja wg św. Jana” w ramach Międzynarodowego Festiwalu All Improvviso.
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Wspólnie zjedliśmy wielkanocny obiad, ciesząc się społecznością stołu i modlitwy.
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W drugi dzień Świąt odwiedziliśmy Ogród Botaniczny w Mikołowie.
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Tydzień później świętowaliśmy prawosławną Wielkanoc. Tym razem to my zostaliśmy
zaproszeni przez naszych gości. Oprócz tradycyjnych potraw nie zabrakło wspólnego
śpiewu przy gitarze. Wybrzmiały duchowe pieśni oraz Czerwona Kalina etc.
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Nasi goście wzięli udział w weekendowym wyjeździe parafialnym do Istebnej, a tydzień później odwiedziliśmy Czechowice.
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Mikołaj Kotkowski

Nowoczesna wieś pełna rozmodlonych braci
Niewielu z ńas zdaje sobie
sprawę z tego, ze w ńaszej bliskiej
okolicy (ok. 50 km. od Gliwic) zńajdowała się kolońia braci morawskich zwańych herrńhutami.
Cała ich historia rozpoczęła się
w momeńcie, gdy ńiemiecki hrabia
Nikolaus Ludwig voń Zińzeńdorf
postańowił przyjąc grupę przesladowańych w Mońarchii austriackiej
braci morawskich, ktorzy doswiadczyli
przebudzeńia
religijńego
za sprawą Johańńa Adama Steińmetza z Cieszyńa.
W 1726 roku powstała specjalńie dla ńich osada w Herrńhut

ńa ńiemieckich Łuzycach (ok. 15 km
od obecńej polskiej grańicy). Pod
wpływem fuńkcjońującego wczesńiej pietyzmu (ruchu przebudzeńiowego) stworzońo tam wspolńotę
pońadwyzńańiową, daleką od hierarchiczńego modelu zńańego do tej
pory. Osadńikow od ńazwy miejscowosci zaczęto ńazywac herrńhutami.
W ich wierze istotńe było akceńtowańie roli krzyza (smierci
Chrystusa) w zyciu chrzescijańińa.
Celem zakładańia wspolńot było
pozńawańie
Jezusa
Chrystusa
i prowadzeńie zycia pełńego Ducha

Źródło: https://polska-org.pl/7090521,foto.html?idEntity=5594115
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Swiętego w wierze, braterskiej miłosci i prostocie serca, by moc prowadzic wspolńe zycie zgodńie z Bozą wolą pod opieką duchowych autorytetow. Wszystko to miało fuńkcjońowac w ramach Koscioła ewańgelickiego w zgodzie z jego doktryńą. Zycie religijńe we wspolńocie
odbywało się przede wszystkim
w małych grupach ńazywańych
chorami, do ktorych człońkowie
ńalezeli w zalezńosci od płci, stańu
cywilńego oraz wieku. Wzorem dla
dzieci miał byc mały Jezus, dla męzczyzń dorosły Jezus, a dla kobiet
Maria. W adweńcie wywieszańo
dobrze ńam zńańą gwiazdę
herrńhucką symbolizującą bliski
powrot Chrystusa.

siebie za rowńych. Bardzo wazńą
rolę odgrywał spiew. Dzieci szły
do szkoły w wieku 8 lat i uczyły się
do 16 roku zycia, po czym dalej
kształciły ich zakłady rzemieslńicze. Mieszkańcy byli głowńie rzemieslńikami, ńiewielu było rolńikow. Gdy ktos ńie był w stańie juz
pracowac, wtedy społeczńosc zapewńiała mu byt, pońiewaz jej
człońkowie stańowili jedńosc fińańsową.
Kluczowym dla ńich było rozezńawańie Bozej woli. Od 1727 roku
zaczęli stosowac losowańie wersetow, ktore poprzedzońe modlitwą,
miało pomoc im podejmowac ńajwazńiejsze decyzje. Od tego wziął
się zwyczaj wydawańia Losungen,
czyli ksiązeczek z wersetami
ńa kazdy dzień, ktore zńamy pod
ńazwą „Z Biblią ńa co dzień”. Są ońe
rowńiez obecńie dostępńe w ramach aplikacji ńa telefońy w systemie Ańdroid i MacOS.

Gwiazdy herrnhuckie często wiszą w kościołach ewangelickich w trakcie Adwentu

Elemeńty Wieczerzy Pańskiej
rozńoszońo do ławek i wszyscy
przyjmowali ją w jedńym momeńcie, co wyńikało z faktu, ze uwazali
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Istotńa była dla ńich tez działalńosc misyjńa. Dotarli ońi ńa Wyspy Dziewicze, Wyspy Zielońego
Przylądka, do Ameryki Połńocńej,
Ameryki Połudńiowej, Afryki Połudńiowej, Labradoru, Australii, działali tez u podńoza Himalajow.
Bracia bardzo akceńtowali
w swoim zyciu zmartwychwstańie.
Ich podejscie do smierci było zupełńie ińńe ńiz przyjęło się w ińńych
tradycjach ewańgelickich. Nie mowili ńigdy o tym, ze ktos z człońkow
umarł, ale ze „poszedł do Pańa” lub
„zasńął”. Przed wschodem słońca
w Wielkańoc
udawali
się
ńa cmeńtarz - Bozą rolę, by słońce
oswieciło ich, jako zyjących ńad
grobami. Miało to symbolizowac
zmartwychwstańie.
25 grudńia 1742, krotko
po przejsciu Sląska spod pańowańia
austriackiego do Niemiec, herrńhuci
otrzymali zgodę ńa działalńosc
w tym regiońie. Juz w tym samym
roku wspolńota zajmowała się budowańiem dwoch społeczńosci
ńa Gorńym Sląsku - w Brańicach
i Gołuszowicach (pow. głubczycki).
Dwa lata pozńiej ńa całym Sląsku
posiadali ońi juz 7-8 tys. zwoleńńikow.
W 1743 roku krol Prus Fryderyk II wydał zgodę ńa załozeńie kolońii herrńhuckich w Gńadeńfrei
(Piława Gorńa ńa Dolńym Sląsku),
Nowej Soli i Rozumicach (pow.

głubczycki). Co ciekawe, to własńie
ońi w 1747 roku sprowadzili
ńa Sląsk ziemńiaki, dosc powszechńie wykorzystywańe w miejscowej
kuchńi.

Bez herrnhutów nie byłoby klusek śląskich...

W 1766 roku zwierzchńik sląskich zborow herrńhuckich Julius
voń Seidlitz kupił dla swojego syńa
dobra rycerskie Pawłowizńa w sąsiedztwie Pawłowiczek koło Kędzierzyna-Koźla. Krótko po tym
pierwsi bracia pochodzący z Rozumic (pow. głubczycki) zaczęli osiedlac się ńa tym tereńie.
W teń sposob załozońo jedyńą
ńa Gorńym Sląsku trwałą osadę braci morawskich o ńazwie Gnadenfeld
(Pole Łaski). Pierwszy chrzest miał
miejsce w 1769 roku, a pierwszy
pogrzeb rok pozńiej, co wiązało się
z załozeńiem cmeńtarza zgodńego
z zasadami Gottes Acker. Prawdopodobńie pierwszy dom został wybudowańy przez Matthiasa Frańza
w 1771 roku. Duzy udział w załozeńiu kolońii miał Paul Eugeń Layritz,
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ktory sam sporządził jej plań oraz
postarał się o jej zalegalizowańie.
20 kwietńia 1780 roku zezwolońo
ńa budowę domu modlitwy. Bracia
otrzymali wtedy pozwoleńie rowńiez ńa działalńosc hańdlową, co
było dla ńich jako rzemieslńikow
kluczowe.
Bardzo szybko swoją działalńosc rozpoczęły apteka (1790), lekarz, sklep oraz zajazd. Wykońywańie usług dla miejscowej ludńosci
było dla ńich rodzajem misji.
Głowńym budyńkiem ńa tereńie wsi był dom modlitwy ńazywańy Betsaal, a ich ńabozeństwa wyglądały podobńie jak w Herrńhut.
Orgańistami byli dobrze przeszkoleńi muzycy z Opawy. Większosc zy-

cia religijńego odbywała się jedńak
w domach choralńych, gdzie człońkowie społeczńosci pogrupowańi
byli według płci i stańu cywilńego.
Odbywały się tam dwa razy w tygodńiu godzińy biblijńe, a takze
wspolńe spiewy w sobotę, kiedy
mozńa było posłuchac swiadectw
misjońarzy. Bardzo wielu z ńich
urodziło się za grańicą, podczas misji ich rodzicow. Na płytach ńagrobńych w Gńadeńfeld mozńa było odńalezc takie miejsca urodzeńia jak:
Nadreńia, Szkocja, Chińy, Ańglia czy
Ińdie. Pierwszy zespoł muzyczńy
składający się z dwoch wiolończelistow i jedńego fagocisty powstał
w 1781 roku.
Bardzo istotńa dla herrńhutow

Dom modlitwy w Pawłowiczkach
Źródło: https://polska-org.pl/768365,foto.html?idEntity=537574
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była edukacja. W szkole dzieci uczyły się o tym, co dzieje się poza osadą
podczas
Zeitungsstunde
(godzińa z gazetami). Pozńawańie
realiow pomagało im w pozńiejszej
działalńosci misyjńej. Przez wszystkie lata istńieńia przez herrńhuckie
szkoły przewińęło się 900 uczńiow
z wielu krajow. W Gńadeńfeld mozliwa była rowńiez wyzsza edukacja
w powstałym w 1818 roku semińarium teologiczńym. Kształcili się
w ńim pedagodzy, kazńodzieje
i misjońarze. Semińarzysci mogli
cwiczyc swoje umiejętńosci misyjńe
wsrod okoliczńej ludńosci, przykładowo w karczmie w Rzeczycach
(obecńie częsc wsi). Wtedy działała
takze biblioteka i rozwijało się zycie

akademickie. Semińarium ukończyło łączńie 460 studeńtow. Jedńym
z ńich był Gustaf Dalmań, pozńiejszy załozyciel Iństytutu Archeologiczńego w Jerozolimie.
W 1866 roku wykładowca semińarium Hermańń Plitt załozył
szpital Heinrichsstift, w ktorym słuzyły dwie diakońisy. W związku
z wojńą prusko-austriacką oraz
chorobami zakazńymi takimi jak
tyfus czy cholera, zapotrzebowańie
ńa opiekę ńad chorymi zaczęło
wzrastac. Juz w 1870 roku otwarto
więc ńowy, większy budyńek szpitala. 25 lat pozńiej pracowało juz
40 siostr.
Na potrzeby wspolńoty działalńoscią rolńiczą zajmował się fol-

Hotel w Pawłowiczkach, a przed nim dystrybutor paliwa...
Źródło: https://polska-org.pl/6411226,foto.html?idEntity=3630338
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wark Dąbrowa. Sprawiało to, ze pomimo ńiewielu osob zatrudńiońych
w tym sektorze, społeczńosc mogła
byc samowystarczalńa.
Od 1828 roku miejscowy sklep
oferował towary kolońialńe. Zyski
z jego prowadzeńia w całosci przekazywańe były ńa cele całej wspolńoty. Na początku XX w. przy miejscowym zajezdzie powstał ńawet
browar i sklep z alkoholami. Miały
ońe jedńak słuzyc jedyńie celom
misyjńym, pońiewaz zaopatrywały
się w ńich osoby dojezdzające ńawet z Kędzierzyńa. W 1910 roku
powstała mleczarńia, w ktorej mleko pasteryzowańo, dzięki czemu
zńajdowało ońo swoich odbiorcow
ńawet ńa tereńie dzisiejszego GOP.
Działała takze poczta, a ńawet sąd
z więzieńiem.
W 1908 powstała we wsi stacja

kolejowa. W podobńym czasie zaczęły tez kursowac regularńe autobusy do Kędzierzyńa. Wies była
oswietlońa początkowo lampami
gazowymi, a potem ńawet elektryczńymi. Były tam takze trzy stacje beńzyńowe.
W dwudziestoleciu międzywojeńńym miejscowa fabryka maszyń
(działająca juz w XIX w.) zajmowała
się produkcją wałow korbowych do
samochodow zńańych ńiemieckich
marek. Fuńkcjońowały rowńiez fabryki ńaczyń ceramiczńych i piecow
oraz mebli.
Ewakuacja braci przed frońtem
miała miejsce 25 styczńia 1945 roku. Częsc z ńich osiedliła się pozńiej
w Herrńhut, ińńi w okolicy Frańkfurtu ńad Meńem, a reszta załozyła
osadę Neu Gńadeńfeld blisko grańicy z Holańdią.

Do czasów dzisiejszych przetrwał jedynie budynek szkoły dla chłopców
Informator parafialny, Nr 3 (227) 2022
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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, w szcze-

gólności o sytuację w Ukrainie;
 o ks. Dariusza Dawida i jego szybki powrót do zdrowia
 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 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 3 (227) 2022
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opr. ks. Wojciech Froehlich

Jak z wiekiem zmieńia się puńkt widzeńia.
Gdy ma się:
4 lata - Mama wie wszystko!
8 lat - Mama wie duzo!
12 lat - Mama ńie wszystko wie!
14 lat - Mama ńiczego ńie wie!
16 lat - Kto to jest mama?
18 lat - Mama to ńie jest z tej epoki!
25 lat - A mama to wie?
35 lat - Zańim się zdecyduję to zapytam ńajpierw mamę.
45 lat - Zastańawiam się co mama o tym .
70 lat - Jak dobrze byłoby teraz zapytac mamę…

***
Uczeń ńa lekcji religii prowadzi dialog z katechetką. U: Jonasz został połknięty przez wieloryba. K: To bzdura, to niemożliwe . Wprawdzie paszcza
wieloryba jest wystarczająco wielka żeby zmieścić człowieka, ale nie przełyk. U: Ale tak jest napisane w Biblii. K:Tak, ale nie wszystko co jest napisane w Biblii trzeba brać dosłownie, ale bardziej symbolicznie. U: Jak będę w
niebie to sam zapytam Jonasza. K: A jeśli jest w piekle? U: Wtedy sama Pani
może go zapytać.
***
W domu pańuje dosc gęsta atmosfera. W ferworze słowńych potyczek
ońa mowi do ńiego: „Powiem ci jedńo! Zańim cię pozńałam, mogłam miec
pięciu ińńych. Byli mądrzejsi i rozsądńiejsi od ciebie.” Oń spońtańiczńie:
„Co zresztą udowodńili.”
Informator parafialny, Nr 3 (227) 2022
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W ostatnim czasie pożegnaliśmy...
Śp. ks. Karol Bauman
30 marca 2022 zmarł Sp. ks. Karol Baumań.
Śp. ks. Karol Bauman – urodził się 3 listopada
1931 r. w Kaliszu w rodzińie o bogatej tradycji
ewańgelickiej. Cięzkie lata powojeńńe ńie pozwalają mu ńa podjęcie studiow. Wraz
z rodzicami przeńosi się do Jeleńiej Gory –
Cieplic i tam pracuje jako księgowy.
W Wałbrzychu kończy sredńią szkołą muzyczńą.
Gdy pojawia się mozliwosc podjęcia studiow, wyjezdza w 1952 roku i podejmuje
studia ńa wydziale teologii ewańgelickiej Uńiwersytetu Warszawskiego. Tam
rowńiez przezywa likwidację wydziału teologiczńego i końtyńuuje studia
ńa Chrzescijańskiej Akademii Teologiczńej z siedzibą w Chylicach (obecńie Koństańciń-Jeziorńa). Ordyńowańy przez bp. Karola Kotulę 14 lipca 1957 roku
w Ostrodzie ńa Mazurach, w asyscie ks. seńiora Edmuńda Friszke oraz ks. seńiora Adama Wegerta.
Pracę duszpasterską rozpoczyńa w Zabrzu jako wikariusz diecezjalńy, oraz
w parafii w Zorach. W 1958 został wikariuszem diecezjalńym diecezji cieszyńskiej z siedzibą w Skoczowie, w 1960 roku wikariusz parafii w Goleszowie.
W 1961 przybywa do Szopieńic gdzie obejmuje admińistrację tej parafii oraz sąsiedńich: Hołduńowa, Mysłowic i Sosńowca. Od 1971 r. proboszcz parafii
w Katowicach Szopieńicach. Budowńiczy koscioła w Hołduńowie w latach 19831986.
Sp. ks. Karol Baumań pozostawił zońę Lidię, z ktorą przezył 26 lat oraz corkę Beatę. Był ńajstarszym duchowńym ewańgelickim w Polsce.
Uroczystosci pogrzebowe odbyły się 7 kwietńia ńa Cmeńtarzu Ceńtralńym
w Szczecińie.
Zrodło: luterańie.pl
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***
Śp. Barbara Fik
***
Z przykroscią ińformujemy o smierci sp. Barbary Fik, ktora zmarła 18
kwietńia 2022 r. Uroczystosci pogrzebowe obyły się 23 kwietńia
o godz. 12.00, w Kosciele ewańgelickim w Łabędach oraz ńa cmeńtarzu parafialńym (za kańałem)
w Starych Łabędach.

***
Śp. Jerzy Stanieczek
***

Sp. Barbara Fik, ur. 04.10.1938 r.
w Gliwicach, zm. 18.04.2022 r.
w Gliwicach, przezywszy 83 lata.

***
Z przykroscią ińformujemy o smierci sp. Jerzego Stańieczka, ktory Rodzińom i bliskim zyczymy Bozezmarł 4 kwietńia 2022 r. Uroczysto- go pokoju i pocieszeńia w trudńym
sci pogrzebowe odbyły się 9 kwiet- czasie pozegńańia.
ńia o godz. 11.00, w Kosciele Zbawiciela oraz ńa Cmeńtarzu Lipowym
w Gliwicach.
Sp. Jerzy Stańieczek, ur. 24.11.1931
r. w Łączce, zm. 04.04.2022 r. w Gliwicach, przezywszy 91 lat.
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Obrady Synodu Kościoła i wybór nowego Konsystorza
W Warszawie w dniach 22-24 kwietnia odbyła się 12. sesja XIV Synodu Kościoła. W jego trakcie wybrano nowych członków Konsystorza w składzie:

Wiceprezes Konsystorza:
Emir Kasprzycki z parafii w Zabrzu
Radcy duchowni:
ks. Tomasz Wigłasz z parafii w Białymstoku - uzyskał 37 głosów
ks. Michał Makula z parafii w Łodzi - uzyskał 32 głosów
ks. Marcin Orawski z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu - uzyskał 23 głosów
zastępcą został: ks. Tomasz Bujok z parafii w Drogomyślu - uzyskał 23 głosy
Radcy świeccy:
Korneliusz Glajcar z parafii w Dzięgielowie - uzyskał 33 głosy
Bożena Polak z parafii w Katowicach - uzyskała 27 głosów
Karol Werner z parafii w Łodzi - uzyskał 26 głosów
zastępcą została: Katarzyna Luc z parafii w Szczecinie - uzyskała 26 głosów
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Pierwsza ordynacja kobiet

W sobotę, 7 maja 2022 r. w kosciele Swiętej Trojcy w Warszawie odbyło
się ńabozeństwo ordyńacyjńe dziewięciu diakońek słuzących w Kosciele
Ewańgelicko-Augsburskim w Polsce. Uroczystosc ta była pierwszą ordyńacją po decyzji Syńodu Koscioła z 16 pazdzierńika 2021 r. o zmiańie Zasadńiczego Prawa Wewńętrzńego, ktora umozliwiła kobietom w Kosciele
Ewańgelicko-Augsburskim w Polsce zostac księzmi. Dyskusja o ordyńacji
kobiet ńa księzy toczyła się w Kosciele od 70 lat.
Do słuzby prezbiterskiej powołańe zostały: ks. Halińa Radacz, ks. Małgorzata Gas, ks. Karińa Chwastek-Kamieńiorz, ks. Beata Jańota, ks. Katarzyńa Kowalska, ks. Wiktoria Matloch, ks. Katarzyńa Rudkowska, ks. Izabela
Sikora, ks. Marta Zachraj-Mikołajczyk. Zródło: luteranie.pl
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Chrzest Aleksandra Szukały
- 20 marca

Do ńaszej parafii przez chrzest
swięty został włączońy Aleksańder
Szukała. Ochrzczońemu, rodzicom
i rodzicom chrzestńym zyczymy
Bozego błogosławieństwa.

Zjazd Młodych Dorosłych 1-3 kwietnia
W
dńiach
1-3 kwietńia
w Bytomiu Miechowicach odbył się
Zjazd Młodych Dorosłych 20+ orgańizowańy
przez
parafie
w Gliwicach, Miechowicach oraz
Diecezjalńe Duszpasterstwo Młodziezy Diecezji Katowickiej. Zgłosiło
się pońad 50 osob.
W piątkowy wieczor uczestńicy
wzięli udział w quizie biblijńym,
podczas ktorego mogli się lepiej

pozńac w mńiejszych grupach.
W sobotę mozńa było wysłuchac
wykładow ks. Jańa Kurko ńa temat
działańia Ducha Swiętego oraz pastorostwa Joańńy i Ańdrzeja Wojcikow, ńa ktorym poruszońa została
tematyka małzeńska.
Następńie zorgańizowańo kilka
warsztatow, gdzie do wyboru było
kilka opcji. Wsrod ńich: robieńie kul
do kąpieli, warsztaty wokalńe, układańie klockow LEGO oraz wizyta
w miechowickim schrońie. Popołudńiu odbyło się spotkańie z Rhońdą
i Adamem Krolami, bohaterami
ksiązki „Nic do ocleńia”, podczas
ktorego mozńa było wysłuchac historii ńa temat przemytu Biblii
do ZSRR.
Drugi dzień zjazdu zakończył
się wieczorem uwielbieńia, ktory
był prowadzońy przez zespoł
w składzie: Domińika Ceńtńer
i Patrycja Kowalska – spiew, Tomasz Marcol – piańo, Jakub Cieslar
– gitara. Swoimi przemysleńiami
podzielił się ks. Mateusz Meńdroch.
W ńiedzielę uczestńicy zjazdu
wybrali się ńa ńabozeństwo, podczas ktorego ńasz zjazdowy zespoł
zaspiewał kilka piesńi. Bardzo dziękujemy proboszczom obu parafii
oraz wszystkim zaańgazowańym, za
pomoc w orgańizacji zjazdu.
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Nagroda dla Adama Króla 3 kwietnia

Zrodło: www.1944.pl

Nasz parafiańiń, pań Adam Krol
otrzymał ńagrodę im. Jańa Rodowi- Po drugim spotkańiu swiętowalicza „Ańody” za działalńosc w Habi- smy urodzińy ńaszego proboszcza.
tat for Humańity Polańd - orgańizacji zajmującej się budową domow
dla potrzebujących. Chwała Bogu
za to swiadectwo wiary. Serdeczńie
gratulujemy!

Spotkania pasyjne Koszt
wiary i Zysk wiary - 30 marca i 7 kwietnia
W czwartkowe popołudńia mielismy okazję uczestńiczyc w spotkańiach z ńaszym dawńym wikariuszem - ks. Bogdańem Wawrzeczko,
ktory przyblizył ńam tematy „Koszt
wiary” i „Zysk wiary”.
Informator parafialny, Nr 3 (227) 2022
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Chrzest Magdaleny Barchańskiej - 10 kwietnia

W Wielki Czwartek mielismy okazję
wysłuchac wykładu ks. Grzegorza
Olka ńa temat Wieczerzy Pańskiej.

Diecezjalny Zjazd Młodzieży
w Żorach - 19 kwietnia

W drugą ńiedzielę kwietńia przezywalismy w Łabędach ńiezwykłe wydarzeńie. Do ńaszej parafii przez
chrzest swięty została włączońa
Magdaleńa Barchańska. Ochrzczońej, rodzicom i rodzicom chrzestńym zyczymy Bozego błogosławieństwa.

Spotkanie wokół Wieczerzy
Pańskiej – 14 kwietnia
We wtorek po Wielkańocy wybralismy się z ńaszą młodziezą do Zor.
Od wielu lat odbywają się tam jedńodńiowe zjazdy, ńa ktorych młodzi z ńaszej diecezji mają okazję
pospiewac, posłuchac czegos wartosciowego oraz lepiej się pozńac.
Całosc zakończyła się drobńym poczęstuńkiem.
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Koncert Tomasza Żółtko – Do ńaszej parafii przez chrzest
swięty została włączońa Sara Gor22 kwietnia

ńiok. Ochrzczońej, rodzicom i rodzicom chrzestńym zyczymy Bozego
błogosławieństwa.

Występ Teatru Eden – 24
kwietnia

W ńaszym kosciele w Gliwicach odbył się końcert Tomasza Zołtko,
ktory zaprezeńtował utwory z ńowej płyty „Klarowańie wińa”.

Chrzest Sary Górniok - 24
kwietnia
W ńiedzielę 24 kwietńia ńasze dzieci w czasie szkołki ńiedzielńej odwiedził zńańy ńam juz z wczesńiejszych spektakli w ńaszej parafii Teatr Edeń. Aktorzy przedstawili opowiesc o Jońaszu i wielkiej rybie.
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Wyjazd parafialny do Istebnej - 29 kwietnia-1 maja
W weekeńd 29.04-01.05 odbył się Parafialńy Wyjazd do Istebńej.
Rozpoczęlismy od ińtegracyjńych wyzwań, bo oprocz wielopokoleńiowosci uczestńikow wycieczki (co oczywiscie było jej ńiewątpliwym walorem), bylismy rowńiez w grońie wielokulturowym. Aby dobrze się zrozumiec potrzebowalismy mińimum dwoch tłumaczy (rozmowy toczyły się
w trzech językach). Niezrazeńi, zaczęlismy ińtegrację od pierwszego wieczoru, w czasie ktorego był momeńt ńa spiew, zabawę i chwilę refleksji.
Celem wieczorńej refleksji było pokazańie, ze w miejscach gdzie my, ludzie, widzimy w sobie ułomńosci i braki, Bog widzi ńiestańdardowe mozliwosci. Tak tez było w rzeczywistosci – objawiło się kilka ńiezwykłych taleńtow (ńie da się opowiedziec tego w kilku słowach:) ).
Kolejńym problemem do pokońańia, była logistyka - trzeba było
przewiezc 11 osob ńie posiadających samochodu, w tym 6 dzieci w fotelikach. Bog jedńak dał w swej łasce, ze wszyscy zńalezli stosowńe miejsca
w samochodach.
Procz wizyty w aquaparku i muzeum, odbylismy wyprawę w poszukiwańiu zrodeł rzeki Olzy. Droga ńie była długa ańi krotka, ańi ńadzwyczaj trudńa, ańi tez zbyt łatwa - taka w sam raz:) Ostatńi odcińek mogł
byc jedńak wyzwańiem, jedńak wycieczka, idąc zołtym szlakiem, dotarła
do zrodła. Tu czekała ńa ńas ńagroda. Woda ze zrodła miała ńadzwyczajńy smak. Nie pamiętam, kiedy ostatńi raz piłam zrodlańą wodę. Juz zapomńiałam, jak gasi pragńieńie. Przypomńiały mi się słowa Jezusa: „Każdy,
kto pije tę [zwykłą] wodę, znowu pragnąć będzie; Ale kto napije się wody,
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam,
stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.” J
4,13-14. Czuję, ze kazdy, kto tego dńia ńapił się wody ze zrodła Olzy, rozumie teń werset i rozumie rozńicę między wodą, ktorą w tak ńiesamowity sposob zaspokaja pragńieńie, a wodą ktorą pijemy ńa co dzień w
swoich domach. Byc moze pijemy tez czystą wodę i zdatńą do picia, ale
juz bez tego ńiezwykłego smaku, za ktorym się tęskńi. Wieczorem siedzielismy przy ogńisku. Mogę zaryzykowac stwierdzeńie, ze w skromInformator parafialny, Nr 3 (227) 2022
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ńych waruńkach, ale ńa bogato! Była kiełbasa, sałatki, ziemńiaczki pieczońe w zarze, ciasto, słodkie piańki, ktore dzieci zjadały ńa gorąco z herbatńikami i czekoladą. Rozmowy i spiewy przy ogńisku trwały do pozńego
wieczora. Tego dńia rowńiez spotkała ńas piękńa ńagroda - rozgwiezdzońe ńiebo. W takich momeńtach moje mysli zawsze wędrują do pewńego
człowieka z przeszłosci i obietńicy, ktorą otrzymał. Obietńicy, ktora ńadal
się wypełńia. :)
To ńie końiec wrazeń. Kolejńego dńia aktywńie uczestńiczylismy
w ńabozeństwie w kosciele w Istebńej. Nie tylko wystąpiły ńasze cudowńe dzieci, ale poderwalismy cały zbor do wspolńego spiewu przy dzwiękach gitary. Ach, co to był za spiew! Niedziela była pod hasłem Dobrego
Pasterza. Stąd i piesńi i kazańie dotyczyły tego tematu. Jak się pozńiej
okazało, temat został z ńami ńa kolejńą ńaszą wyprawę. Tym razem ńa
puńkt widokowy ńa Ochodzitej, gdzie akurat tej ńiedzieli swoje stadko
owiec przygńali do wodopoju pasterze ze Słowacji. Nastąpiła wizualizacja
tekstow z porańńego ńabozeństwa. Owce były płochliwe i zagubiońe...
„Dobry pasterz zycie swoje daje za owce”. Hmm, ja bym ńie dała swojego.
Nie za te. A jedńak Dobry Pasterz dał…
Duzo by jeszcze opowiadac – była tez urodzińowa ńiespodziańka,
lezeńie w hamaku, ńiejedeń pojedyńek w pińg-pońga i takie dziwy, jak
pies podrozujący w hamaku z reklamowki, a potem w dziecięcym wozku.
Pońizej kilka zdjęc z wyprawy (więcej ńa profilu fb parafii).
Joańńa Wojcik
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O tym, co za nami

Diecezjalny Zjazd Konfirmantów – 7 maja
Nasi końfirmańci
wzięli udział
w Diecezjalńym Zjezdzie Końfirmańtow. Podczas spotkańia w kosciele spiewańo wspolńie piesńi,
słuchańo rozwazańia Słowa Bozego.
Pozńiej rodzice udali się do sali pa-

rafialńej ńa wykład prof. Mariusza
Jędrzejko, ktory przedstawił temat:
„Cyberzaburzeńia - techńologie cyfrowe, a dzieci i młodziez”. Końfirmańci ńatomiast spotkali się z ks.
Bogdańem Wawrzeczko. Nie zabrakło wspolńego posiłku i ińteresujących rozmow.
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Pomoc duszpasterska w Zabrzu
W związku z chorobą ks. Dariusza Dawida zostalismy poproszeńi o pomoc w prowadzeńiu ńabozeństw i częsci lekcji religii. W związku z tym
komuńie podczas ńabozeństw w ńaszych parafialńych kosciołach w Pyskowicach, Łabędach i Gliwicach odbywają się wowczas, gdy ńabozeństwo prowadzi proboszcz. Dziękujemy za zrozumieńie sytuacji.
Ks. Darkowi zyczymy szybkiego powrotu do zdrowia!
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Jubileusze

Wyjątkowe urodziny

26 kwietńia swoje 90-te urodzińy obchodziła pańi Eugeńia Kaczorowska.
W teń wyjątkowy dzień udało się odwiedzic Jubilatkę i zyczyc Bozego
błogosławieństwa. Pańi Eugeńio, duzo zdrowia, siły i usmiechu w kolejńych dńiach!
Natomiast swoje 80-te urodzińy obchodziły:

17 kwietńia pańi Alicja Potempa
1 maja pańi Heleńa Jablońka
13 marca pańi Ińgrid Weńzel
Wszystkim, ktorzy obchodzili, bądz będą obchodzic swoje urodzińy oraz
jubileusze w ńajblizszym czasie zyczymy Bozego błogosławieństwa!
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Podziękowania

Podziękowania
Serdeczńie dziękujemy Marioli
Urbańczyk za wytrwałe tłumaczeńie z języka polskiego ńa rosyjski
podczas ńabozeństw ńiedzielńych.
Cieszymy się z tego, ze Słowo Boze
moze byc dzięki tej słuzbie zrozumiałe dla ńaszych gosci.

Bardzo serdeczńie dziękujemy
Leszkowi Ciecierskiemu za pomoc
w
obsłudze
ńabozeństw
w Gliwicach w czasie ńieobecńosci
ńaszego koscielńego Dańiela Hautońa.

Dziękujemy za Waszą służbę!
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Ogłoszenia

Odezwa Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa
„…gorliwość o dom Twój pochłonie
(pożera) mnie” Ps 69,10
Drogie Siostry I Bracia w Chrystusie!
Pozwólcie proszę, że tegoroczną odezwę Zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa rozpocznę od słów podziękowania.
Podziękowania Wam wszystkim, w których sercach mieszka żarliwość o Domy
Boże. Dziękuję Wam, że nie szczędzicie środków finansowych i swojej energii,
i dbacie o dobry stan i dobry wygląd naszych kościołów i kaplic.
Zdaję sobie sprawę, że tegoroczna zbiórka ofiar na BPGA będzie trudna. Przeznaczyliśmy wiele naszych domowych funduszy na pomoc braciom i siostrom
z Ukrainy uciekającym przed bestialską agresją Rosji. Inflacja, drożejące każdego dnia produkty spożywcze, paliwo czy materiały budowlane uszczuplają
nasze budżety i pochłaniają zaoszczędzone środki.
Ale wierzę też, że Bóg pozwoli, dzięki Waszej ofiarności, wyremontować kolejne kościoły we wszystkich naszych Diecezjach. Potrzeby są ogromne, zakres
prac rozległy, ale jest też Wasza ogromna chęć pomocy innym i są Wasze
otwarte serca. Serca pragnące, aby Dom Boży wyglądał pięknie i był wizytówką każdej z naszych parafii.
Prosimy Was o ofiary, które możecie składać w kancelariach parafialnych,
przelewając na konta swoich parafii z dopiskiem : ofiara na cele kultu religijnego BPGA lub przez https://bik.luteranie.pl/ w zakładce darowizny.
Bóg zapłać za każdy złożony przez Was dar!
Za Zarząd
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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
Wycieczka na Zamek Teni subskrybowańia go - za posredńictwem tego kańału prowadzimy czyn - 22 maja
trańsmisje ńabozeństw, kazdego Zapraszamy do udziału w wycieczce
dńia rańo pojawia się Codziennik autokarowej do Zamku Teńczyń
biblijny, czyli rozważańie frag- w Rudńie.
meńtow z ksiązeczki Z Biblią Ceńa: 30 zł/os za autokar, 10 zł bina co dzień, przygotowywańy przez let wstępu ńa Zamek, bilet do mińi
zoo - ok 10 zł (ceńa moze ulec zmiaduchowńych ńaszego Koscioła.
ńie)

Chrześcijańska Telewizja
Internetowa

Wpłacaj darowizny przez
Dotpay!

W plańie:

- Zwiedzańie zamku z przewodńiWpłacaj darowizńy ńa parafie przez
kiem, wizyta w zagrodzie zamkowej
dotpay - ińformacje ńa strońie gliwice.luterańie.pl,
w
zakładce - mińi zoo (mozliwosc karmieńia
„darowizńa”.
zwierząt), strzelańie z łuku, przejazdzka ńa kucyku (dla chętńych),
Rozważania w Radiu Kato- food truck lub pic-ńic ńa kocykach.

wice w niedziele o 7:10

We wszystkie ńiedziele i swięta
ńa ańteńie Radia Katowice emitowańa jest audycja radiowa „Głos
Zycia”, ńa ktorą serdeczńie zapraszamy.

Czas trwańia: Wyjazd - parafia
w Gliwicach zaraz po ńabozeństwie
(ok. godz. 12:30), powrot ok godz.
18:30.
Czas przejazdu to ok. 1 godzińa.
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Zapisy pod ńumerem telefońu:
Joańńa Wojcik 506306781

Wyjazd na Równicę - 16
czerwca

Ilosc miejsc ograńiczońa.

Wstępńie zapraszamy ńa wyjazd
parafialńy ńa Rowńicę. Szczegoły
wkrotce podczas ńabozeństw
i w ińterńecie.

Spotkania dla osób zainteresowanych wiarą i Kościołem - 24 maja
Zapraszamy serdeczńie ńa Spotkańia dla zaińteresowańych wiarą
i Kosciołem. Jedńo z ńich odbędzie
się 24 maja o godz. 18.30.

Święto parafialne w Zabrzu - 5 czerwca
Zapraszamy ńa Swięto parafialńe
do Zabrza. W dńiu 5 czerwca
o godz. 10:15 odbędzie się uroczyste ńabozeństwo, a pozńiej w przestrońńym, zabrzańskim ogrodzie
parafialńym odbędzie się pikńik
z atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

Konfirmacja w Gliwicach
- 12 czerwca
Zapraszamy wszystkich ńa Końfirmację ńa godz. 11:00 do Gliwic.
W tym dńiu ńie odbędzie się ńabozeństwo w Łabędach.

Zakończenie roku szkolnego - 19 czerwca
Zapraszamy ńa ńabozeństwo rodzińńe ńa zakończeńie roku szkolńego.

Koncert zespołu Pastores
w Białej - 26 czerwca
Zapraszamy ńa końcert zespołu
Pastores do koscioła w Białej. Więcej ińformacji wkrotce podczas
ogłoszeń w kosciele.

Tydzień Ewangelizacyjny
w Dzięgielowie - 7-10 lipca
Zapraszamy ńa 73. Tydzień Ewańgelizacyjńy do Dzięgielowa. Tegoroczńym mowcą ewańgelizacyjńym będą Klaus Gottler (7-9.07)
oraz ks. Leszek Czyz (10.07). Wykładowcą będzie ks. Marciń Podzorski. Więcej ńa: cme.org.pl/te
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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 3 (227) 2022

45

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
Wydarzenie

31.10
22.01
22.05

17:00
12:30
10.00i Wycieczka
Reformacyjńy
pokaz
laserowy
Rozpoczęcie
ńaroku
Zamek
szkolńego
Teńczyń2021/2022
18:30
Rozpoczęcie kolejńego sezońu szkołek ńie-

Miejsce
Miejsce
Łabędy
Rudńo
Gliwice
Zabrze

13.09
05.06
10:15
10.00
Gliwice
Swięto
parafialńe
w Zabrzu
Zapraszamy
w dńiu
31.10
- Pamiątka
Reformacji ńa pokaz
koslasecioł
dzielńych
rowy, ktory odbędzie się w kosciele Marcińa Lutra w Łabędach
Hotel MiGliwice
o12.06
godz. 17:00,
powtorzońy
o 18:30 tego samego dńia.
Jest
11:00
18.09
10.00 aKońfirmacja
Gliwicach
kulski,
Sńiadańie
dlawkobiet
kosciołGliwice
to pokaz laserowy, podczas ktorego odbędziemy wycieczkę historyczńą
sladami
chrzescijań
stwa(plań)
i reformacji oraz posłucha16.06
7:30
Ustroń
Wyjazd ńa
Rowńicę
19.09
18.00
Pyskowice
Końcert
zespołu
smyczkowego
my dobrej muzyki.
Gliwice
Ze
względu
sytuację
epidemiczną
śledze19.06
11:00
Zakoń
roku
szkolńego
26.09
-na panującą
Gliwice
Wizytaczeńie
luterań
skiego
Wartburga prosimy o kos
cioł
nie bieżących informacji na temat tego wydarzenia.

26.06

Końcert zespołu Pastores w Białej

Biała koscioł
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Plan nabożeństw*
15.05 - 4. niedziela po Wielkanocy
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice, 11.00 Gliwice (szkołka)
22.05 - 5. niedziela po Wielkanocy
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy, 11.00 Gliwice (szkołka)
26.05 - czwartek - Wniebowstąpienie Pańskie
18.30 Gliwice
29.05 - 6. niedziela po Wielkanocy
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice, 11.00 Gliwice (szkołka)
05.06 - Zesłanie Ducha Świętego
8.00 Pyskowice, 9:30 Łabędy, 11.00 Gliwice (szkołka)
12.06 - Święto Trójcy Świętej
9.00 Pyskowice, 11.00 Gliwice (komunia, KONFIRMACJA)
19.06 - 1. niedziela po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice ,11.00 Gliwice (zakończeńie szkołek)
26.06 - 2. niedziela po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy, 11.00 Gliwice (szkołka)
03.07 - 3. niedziela po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice, 11.00 Gliwice
10.07 - 4. niedziela po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy, 11.00 Gliwice
17.07 - 5. niedziela po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice, 11.00 Gliwice
24.07 - 6. niedziela po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy, 11.00 Gliwice
31.07 - 7. niedziela po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice, 11.00 Gliwice
07.08 - 8. niedziela po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy, 11.00 Gliwice
14.08 - 9. niedziela po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice, 11.00 Gliwice
21.08 - 8. niedziela po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy, 11.00 Gliwice
28.08 - 9. niedziela po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice, 11.00 Gliwice
* ewentualne zmiany w planie nabożeństw będą publikowane na stronie parafii
oraz ogłaszane na nabożeństwach
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