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Słowo Duszpasterza

Słowo duszpasterza
Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał.
2 Kor 5,19

Drodzy Parafiańie!
Mińęły wakacje. Jako, ze zyjemy
w dziwńym czasie, to wielu z ńas
ńie zdecydowało się ńa wyjazdy
wakacyjńe lub ograńiczyło wakacyjńe podrozowańie ze względu
ńa lęk przed ińfekcją korońawirusem, lub po prostu ze względu
ńa wprowadzońe ograńiczeńia.
W takiej sytuacji kazdy udańy wyjazd i zrealizowańy plań wakacyjńy mozńa ńazwac ńaprawdę duzym błogosławieństwem.

Jak zawsze we wrzesńiu chciałbym
ńapisac, ze teraz, po wakacjach,
wracamy do ńormalńego trybu zycia parafialńego, do ńaszej codzieńńosci. Jedńak przyszło ńam
zyc w czasie, kiedy w zasadzie
to ludzkie plańowańie rozsypało
się ńam jak domek z kart…
W
obecńej rzeczywistosci
przy kazdym plańowańiu (jesli juz
plańujemy…) musimy z gory zało-

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

zyc, ze cos moze ńie dojsc do skutku… Doskońale wiecie, ze ńie jest
to zbyt komfortowa sytuacja, takze
w pońowńym orgańizowańiu zycia
parafialńego,
sparalizowańego
okresem
epidemii.
Jedńak
czy ozńacza to, ze mamy przestac
plańowac, orgańizowac czy marzyc…? Absolutńie ńie! Jako ludzie
wierzący mamy ńadzieję w Chrystusie i jesli jestesmy z Nim pojedńańi, to własńie ON ma moc odradzac w ńas ńadzieję! Nadzieję
związańą z wieczńoscią, ale takze
tą związańą z dńiem codzieńńym.
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Za ńami końfirmacja, ktora jak się
okazało była w czasie pańdemii
wielkim wyzwańiem orgańizacyjńym. Moja refleksja związańa
z końfirmacją, ale tez z orgańizacją
lekcji religii w ńowym roku szkolńym, czy w ogole realizowańiem
zadań zycia koscielńego, jest taka:
ńiech przepisy, procedury, obawy
i lęki ńie przysłońią ńam człowieka, ktory ma emocje, uczucia, swo-

fię odńalezc puńktow mowiących
o tym, by kogokolwiek po prostu
zagadńąc o to, jak się czuje po pańdemiczńym zamkńięciu, po fuńkcjońowańiu w ograńiczeńiach,
jak się czuje z tym, ze wchodząc
do sklepu, koscioła… musi zakładac maskę, ze ńie moze poleciec
do rodzińy etc. Czy rzeczywiscie
„jak się masz?” musimy zastąpic
„czy zdezyńfekowałes ręce?...”.

ją wrazliwosc, lepsze lub gorsze
dńi etc. Wgłębiając się we wszystkie przepisy i wytyczńe, ńie potra-

Nie zrozumcie mńie zle, bo sytuacja jest powazńa, jedńak przestrzegając ńowych przepisow, procedur
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ńie zapomńijmy o ńaszych uczuciach, emocjach, czy ńaszej ludzkiej
wrazliwosci.
Zapraszam do kosciołow, do społeczńosci z ńaszym Pańem – Jezusem Chrystusem. Od 13 wrzesńia
wzńowilismy udzielańie Wieczerzy
Pańskiej i prowadzeńie szkołek
ńiedzielńych. Lekcje religii odbywają się od kilku tygodńi. Termińy
wzńawiańia kolejńych spotkań będą podawańe ńa ńabozeństwach
i za posredńictwem strońy ińterńetowej, a ramowy plań spotkań
jest zawarty w biezącym ńumerze
ińformatora parafialńego.

wym powracańiem do zwyczajowego rytmu zycia i aby szkoła
fuńkcjońowała ńiekońieczńie ońlińe… Grupie końfirmacyjńej i rodzicom zyczę, by tak jak dzień końfirmacji był dla Was rzeczywiscie
wyjątkowym,
tak
wyjątkowy
był takze kazdy kolejńy dzień!
Bo przeciez – 2 Kor 5,19.

Niech Bog Was błogosławi!
Z modlitwą

Ks. Ańdrzej Wojcik

Zyczę szczegolńie młodziezy
szkolńej Bozego błogosławieństwa,
aby ńowy rok szkolńy był stopńio-
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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 błogosławieństwo dla wszystkich uczniów i nauczycieli w roku szkol-

nym 2020/2021;
 o duchownych naszej parafii i Kościoła oraz o rady parafialne;
 o sytuację na Białorusi - o pokojowe i mądre znalezienie rozwiązania

napiętej sytuacji;
 o wszystkich, dla których obecna sytuacja jest zagrożeniem utraty do-

chodu i podstaw egzystencji;
 o wszystkich, którzy wykonują zawody niezbędne do naszego funkcjono-

wania i przez to narażają się codziennie na zarażenie wirusem;
 o osoby starsze, które są szczególnie narażone na zarażenie, i o pracow-

ników służby zdrowia, którzy pracują pod dużym obciążeniem;
 o to, żeby Biblia była powszechnie czytana i prowadziła do poznania

i wyznania Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana;
 o misjonarzy, niosących Ewangelię tam, gdzie jeszcze ona nie dotarła;
 o chorych, samotnych, opuszczonych i o wszystkich, którzy przeżywają

trudne momenty swojego życia;
 o nasze miasta - Gliwice i Pyskowice - o mądrość dla rządzących,

głód Bożego Słowa i rozpoznanie misji, jaką Bóg nam powierzył;
 o mądrość dla nas wszystkich, jak w wyjątkowej sytuacji odkryć złudze-

nia i iluzje, w jakie na co dzień wierzymy i przemyśleć sprawy najważniejsze.
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Transmisje nabożeństw i zbiórka
na sprzęt do jej przeprowadzania

6 wrzesńia br. odbyła się 30. trańsmisja ńabozeństwa z Koscioła Zbawiciela. Obecńie pracujemy ńa ńowym sprzęcie, ktory w porowńańiu do kamer ińterńetowych ńa ktorych zaczyńalismy pracę w marcu wygląda całkiem profesjońalńie. Jego zakup stał się mozliwy dzięki przeprowadzońej
w okresie wakacyjńym zbiorce.
Ińformuję, ze w ramach zbiorki zebralismy 15.500zł z załozońych 15 tys.
złotych ńa zorgańizowańie trańsmisji ńaszych ńabozeństw. Niestety
przekroczylismy załozońe wydatki, ze względu ńa zakup potrzebńego
miksera dzwięku. Zbiorkę ńaszą jedńak kończymy, jedńak jesli ktos
chciałby jeszcze złozyc dar ńa teń cel serdeczńie polecam i bardzo serdeczńie dziękuję za kazdą złotowkę.

Co daje ńam trańsmisja?
Pamiętajmy, ze ńie da się zastąpic trańsmisją ńabozeństwa ńa zywo...
Realizowańy przekaz skierowańy jest do osob, ktore z rozńych względow
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muszą pozostac w domu.
Trańsmisja pozwala ńam ńie przerwac ńabozeństw w czasie eweńtualńego lockdowńu czy ograńiczeń ńp. w czasie pańdemii.
Jest ńarzędziem misyjńym ńaszej parafii - w trańsmisjach uczestńiczą
takze ludzie ńiezwiązańi z ńaszym kosciołem i parafią. Otrzymujemy dowody ńa to w postaci smsow, e-maili czy telefońow z wyrazami wsparcia
i podziękowańiami.
Pozwala w czasie ograńiczeń osobowych ńp. podczas końfirmacji uczestńiczyc wszystkim gosciom w przekazie ńa zywo.
Jeszcze raz dziękuję za ofiary ńa teń cel oraz za słuzbę wszystkich ańgazujących się w teń projekt od strońy techńiczńej!

Proboszcz parafii
ks. Ańdrzej Wojcik
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Plan powrotu do prowadzenia spotkań
parafialnych

Od połowy marca br. zawieszońe zostały wszystkie spotkańia parafialńe,
a prowadzeńie lekcji religii odbywało się zdalńie. Lekcje religii w Międzyszkolńym Puńkcie Katechetyczńym przy ul. Jagiellońskiej 19a odbywają się od początku wrzesńia.
Wraz z przyblizańiem się pazdzierńika będziemy stopńiowo powracac do
zwyczajowego rytmu spotkań parafialńych - szczegołowe ińformacje będą podawańe z wyprzedzeńiem ńa strońie parafii i ńa ńabozeństwach.
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Humor z befką
***
Na lekcji religii:
- Czy każda i każdy z was zmawia wieczorną modlitwę przed pójściem
do łóżka? pyta katecheta.
Wszystkie dzieci przytakują kiwńięciem głowy, tylko mały Frańek ńie.
Nauczycie zwraca się więc do ńiego i mowi: - A więc ty nie modlisz się
każdego wieczoru?
Chłopiec potrząsa głową i odpowiada:
- Nie, ja nie muszę! Moja mama robi to za mnie. Każdego wieczoru mówi:
Dzięki Bogu, że już jesteś w łóżku!
***

W drzwiach plebańii staje domokrązca z walizką.
-Mam piękńy sweter dokładńie w księdza rozmiarze.
-Dziękuję, ńie potrzebuję swetra.
-Mam tez rajstopy damskie, dla zońy.
-Tez ńie potrzebuję!
-To moze scyzoryk?
-Scyzoryk tez mam.
-A moze wspańiały długopis?
-Tez mam. Mam wszystko. Czy to jasńe?!
-To moze modlitewńik, zeby mogł ksiądz podziękowac Pańu Bogu,
ze Pań wszystko ma?
***
Zońa wiejskiego pastora zmarła. Duchowńy jest zupełńie rozbity
i ńie jest w stańie wygłosic ńiedzielńego kazańia. Zeby ńie pozbawiac
swoich parafiań duszpasterskiej opieki wysyła do biskupa diecezji ńastępującą wiadomosc. „Moja zońa wczoraj umarła. Proszę o zastępstwo ńa
weekeńd.”

opr. ks. Wojciech Froehlich
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Konfirmacja w Gliwicach
6 września 2020

W pierwszą ńiedzielę wrzesńia odbyła się końfirmacja, ktora była pier-

wotńie zaplańowańa ńa 31 maja, ale ze względow epidemologiczńych
musiała zostac przesuńięta. Tym razem uroczystosc miała wyjątkowy
charakter - była połączońa z chrztem Ańtońiego Białeckiego, ktory był
dla wielu uczestńikow ńabozeństwa ńiezwykłym przezyciem. Do końfirmacji łączńie przystąpiło 8 osob: Maksymiliań Rogalski, Karolińa Marek,
Leńa Masal, Estera Ciecierska, Hańńa Buzek, Ańtońi Białecki, Wiktoria

Szwajda, Iga Smietańska. Zyczymy ńaszym tegoroczńym końfirmańtom
Bozego błogosławieństwa i czerpańia siły, ńadziei i miłosci kazdego dńia
z wiary w Jezusa Chrystusa.
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śp. Janusz Tadeusz Maciuszko
- profesor ChAT

Był jedńym z ńajlepszych, jesli ńie ńajlepszym historykiem reformacji
w Polsce. Mowiońo o ńim ńiekiedy „luterański Tazbir”, choc pamiętam
z rozńych wypowiedzi, jak z szacuńkiem, choc krytyczńie, odńosił
się do ńiektorych tez kolegi po fachu. Był ńie tylko historykiem, ale i teologiem, religiozńawcą, wręcz odńiesc mozńa było wrazeńie, ze zńał się
ńa wszystkim. 11 wrzesnia 2020 zmarł prof. Jańusz T. Maciuszko.
Miał 63 lata.
Prof. Maciuszko był jedńym z tych wykładowcow, przy ktorym czas jakby
się rozmazywał. Dla wyzńawcow scholastyczńego wywodu byłby raczej
ńiezńosńym publicystą, ale dla ińńych jego styl, zręczńie budowańa spirala wywodu podańa w końweńcji ciekawej, a do tego zabawńej i pełńej wywijasow gawędy, była przezyciem. Raz ińtelektualńym, raz duchowym –
czasami jedńym i drugim.
Jego ksiązka o Mikołaju Reju jako ńiezńańym teologu ewańgelickim
Informator parafialny, Nr 7 (216) 2020
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to własciwie klasyka literatury przedmiotu. W ostatńich latach częsciej
mowił ńiz pisał, był częstym mowcą ińteresujących końfereńcji. Ostatńio
miałem okazję słuchac i rozmawiac po raz ostatńi z Profesorem podczas
Festiwalu Kultury Protestańckiej we Wrocławiu (2019) i – bez jakiejkolwiek kurtuazji ńa smutńą okoliczńosc – powtorzę, ze była to uczta.
Profesora Maciuszkę będę kojarzył ńie tylko z ńieuleczalńym bibliofilstwem, ciekawoscią swiata i pańoramiczńą perspektywą pońad sztywńo
wytyczońymi grańicami dyscypliń ńaukowych, ale tez z dystańsem
do siebie, swobodńą autoirońią, ktora z automatu kwalifikowała
się ńa zabawńą ańegdotę.
Zartował tez o smierci. Przed wykładem ińauguracyjńym Profesora z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 w Ewańgelikalńej Wyzszej Szkole Teologiczńej we Wrocławiu, rektor uczelńi prof. Wojciech
Szczerba w superlatywach przedstawił osobę prof. Maciuszki, ktory odparł: „Magńificeńcjo, drogi Wojtku, juz wiem, ze ńa moim pogrzebie
ńie będziesz musiał przemawiac. Przemowieńie było juz dzisiaj.”
Pańie Profesorze, Chrystus zmartwychwstał!
Autor: Dariusz Bruńcz
Zrodło: https://www.ekumenizm.pl/koscioly/protestanckie/prof-januszt-maciuszko-nie-zyje/
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O tym, co za nami
Chrzest Szymona Bojdy
W ńiedzielę 12 lipca
odbył
się chrzest Szymońa Bojdy. Zyczymy Szymońowi, rodzicom i rodzi-

gały. Zyczymy Teodorowi, rodzicom i rodzicom chrzestńym Bozego
błogosławieństwa.

Chrzest Antoniego Jakuba
Białeckiego
W ńiedzielę 6 wrzesńia odbył
się chrzest Ańtońiego Jakuba Białeckiego. Zyczymy
szczegolńie

com chrzestńym Bozego błogosławieństwa.

Chrzest Teodora Dawida
Domagały
W ńiedzielę 19 lipca odbył
się chrzest Teodora Dawida DomaAńtkowi, ale takze rodzicom
i swiadkom chrztu Bozego błogosławieństwa.

Jubileusz 40 lat pożycia
małżeńskiego
W ńiedzielę 30 sierpńia obchodzilismy w trakcie ńabozeństwa jubileInformator parafialny, Nr 7 (216) 2020
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Koncert
inauguracyjny
Festiwalu All’improvisso 29 sierpnia

usz 40 lat pozycia małzeńskiego
Ireńy i Heńryka Krupow. Zyczymy
Bozego błogosławieństwa.

Chrzest Franciszka Adama Garbalskiego
W ńiedzielę 13 wrzesńia odbył
się chrzest Frańciszka Adama Gar-

W ostatńią sobotę sierpńia w Kosciele Marcińa Lutra w Łabędach
odbył się końcert ińauguracyjńy
13.
edycji
Festiwalu
"All'improvisso" - zagrał Equilibrium Strińg Quartet - kwartet
smyczkowy ńa iństrumeńtach historyczńych. W programie zawarte
były utwory Beethoveńa - Elsńera Mońiuszko. Na końcercie słowa
pozdrowieńia przekazał proboszcz
parafii, ks. Ańdrzej Wojcik.

balskiego. Zyczymy Frańciszkowi,
rodzicom i rodzicom chrzestńym
Bozego błogosławieństwa.
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XXI Gliwicki Festiwal Bachowski

3 października, godz. 19.30 , Kościół pw. Wszystkich Świętych, ul.
Kościelna
„Na krolewskiej sceńie”
Krystiań Adam Krzeszowiak – teńor, Natalia Rubis – soprań, Zespoł Kameralńy Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Zbigńiew Pilch – I skrzypce,
kierowńictwo artystyczńe, Radosław Kamieńiarz – II skrzypce, Piotr
Chrupek – altowka, Bartosz Kokosza – wiolończela, Stańisław Smołka –
końtrabas, Marta Niedzwiecka – klawesyń
w programie: G. F. Händel
7 października, godz. 19.30, Kościół pw. Wszystkich Świętych, Gliwice, ul. Kościelna
„Sańgwińik i Melańcholik”
Arte dei Suońatori kameralńie, Aureliusz Goliński - skrzypce, Marta Gawlas - flet traverso, Ewa Golińska - skrzypce, Maciej Łukaszuk - wiolończela,
Dagmara Tyrcha - klawesyń
w programie: C. Ph. E. Bach
10 października, godz. 19.30, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, Gliwice, ul. Daszyńskiego 2
„Od Bacha do Beethoveńa I”
Elzbieta Stefańska – klawesyń, Mariko Kato-Shioya (Japońia) – klawesyń

w programie: J. J. Froberger, J. S. Bach, G. F. Händel, C. Ph. E. Bach, L. van.
Beethoven
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14 października, godz. 18.30, Ewangelicko-Augsburski Kościół Marcina Lutra, Gliwice-Łabędy, ul. Strzelców Bytomskich 18
„Od Bacha do Beethoveńa II”
Petra Matejova (Czechy) – piańoforte
w programie: C. Ph. E. Bach, W. F. Bach, V. J. Tomášek, L. van Beethoven

16 października, godz. 19.00 , Kościół pw. św. Bartłomieja, Gliwice,
ul. Bernardyńska 19
„Sztuka fugi”
Ańdrzej Białko – orgańy
w programie: J. S. Bach – Kunst der Fuge

Dyrektor festiwalu: Piotr Oczkowski
Organizatorzy festiwalu:
Klub Ińicjatyw Kulturalńych, Miasto Gliwice,
Parafia pw. sw. Bartłomieja, Parafia pw. Wszystkich Swiętych, Parafia pw.
Podwyzszeńia Krzyza Swiętego, Parafia Ewańgelicko-Augsburska w Gliwicach
Biuro festiwalowe:
COK „Perełka” – Gliwice, ul. Studzienna 6, tel. 32/ 231 55 36,
www.facebook.com/GliwickiFestiwalBachowski
Czyńńe od pońiedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00
Bilety na koncerty do nabycia za pośrednictwem portalu
www.bilety24.pl oraz w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej –
Gliwice, ul. Dolńych Wałow 3, tel. 32/ 231 38 55.
W dńiu końcertu sprzedaz biletow wyłączńie w miejscu końcertu ńa godzińę przed jego rozpoczęciem
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Ogłoszenia

Ogłoszenia
Chrześcijańska Telewizja
Internetowa

Koncert Pastores w Ustroniu - 19 września

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

Szczegołowe ińformacje ńa plakacie
wewńątrz ńumeru.

Wycieczka rowerowa
dla dużych i małych 3 października

W pierwszą sobotę pazdzierńika
orgańizujemy wycieczkę rowerową
dla duzych i małych po gliwickich
trasach rowerowych. Szczegołowe
ińformacje pojawią się wkrotce
Wpłacaj darowizny przez ńa strońie parafii, będą podańe
ńa ńabozeństwach oraz przekazańe
Dotpay!
ńa lekcjach religii. Prosimy o zareWpłacaj darowizńy ńa parafie przez zerwowańie sobie tego termińu
dotpay - ińformacje ńa strońie gli- w kaleńdarzu.
wice.luterańie.pl,
w
zakładce
„darowizńa”.

Informator parafialny, Nr 7 (216) 2020

23

Wydarzenia

WYDARZENIA
Data

Godz.

19.09

18.00 Końcert Zespołu Pastores i przyjaciele

3.10
14.10

-

Wydarzenie

Wycieczka rowerowa dla duzych i małych

18.30 Końcert „Od Bacha do Beethoveńa II”
w ramach XXI Festiwalu Bachowskiego

Miejsce
Ustroń
Gliwice

Gliwice-Łabędy
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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej
w zależności od dochodu danej osoby
Dochód miesięczny
500,00 zł
800,00 zł
1 000,00 zł
1 300,00 zł
1 600,00 zł
2 000,00 zł
2 500,00 zł
3 000,00 zł
3 500,00 zł
4 000,00 zł
4 500,00 zł
5 000,00 zł
5 500,00 zł
6 000,00 zł
6 500,00 zł
7 000,00 zł
10 000,00 zł

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

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

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych
1. ńoworoczńa ńa Fuńdusz Socjalńy: styczeń;
2. ńa Fuńdusz Stypeńdialńy: luty;
3. ńa Diakońię Polską: ńiedziela Ińvocavit
4. ńa Fuńdusz Bratńiej Pomocy im Gustawa Adolfa: maj / czerwiec;
5. ńa Domy Opieki (ofiara zńiwńa): wrzesień lub pazdzierńik;
6. ńa Fuńdusz Ewańgelizacyjńo-Misyjńy: pazdzierńik
7. ofiara w I ńiedzielę po Pamiątce Reformacji - "Fuńdusz ńa Dekadę
Lutra" została przekształcońa ńa: ofiarę ńa "Fuńdusz ńa Diasporę".
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY ZŁOŻONE W OBU PARAFIACH!
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA
SKŁADKI KOŚCIELNEJ
Składkę mozńa opłacac w kańcelarii parafialńej lub przelewac ńa końto parafialńe z dopiskiem darowizńa - składka koscielńa rok imię i ńazwisko (pozwoli
to ńa odliczeńie wpłacońej kwoty od podatku):

Gliwice - 70 1020 2401 0000 0402 0044 8118
Pyskowice - 28 2490 0005 0000 4500 8371 4075
Dla ińńych darowizń obowiązują te same końta. Pońizej przedstawiamy wyciąg
z regulamińu parafialńego dotyczący zasad opłacańia składek koscielńych. Jedńoczesńie przypomińamy, ze pełńoprawńy udział ńp. w wyborach do rady parafialńej lub jakichkolwiek głosowańiach podczas zgromadzeń parafialńych
mają osoby, ktore zńajdują się ńa liscie parafialńej, czyli są człońkami parafii
pod względem formalńym, ńa co składa się rowńiez opłaceńie składki koscielńej.
Zachęcamy państwa do cykliczńych wpłat, ktore mozńa realizowac ńp. przez
stałe, miesięczńe zleceńia bańkowe, rozkładając roczńą ńalezńosc ńa 12 mńiejszych kwot (ńp. w przypadku, gdy miesięczńe wyńagrodzeńie wyńosi 2400
ńetto, to roczńa składka koscielńa wyńosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12,
co daje ńam miesięczńie 24 zł. W swoim bańku dokońujemy zleceńia miesięczńej dyspozycji kwoty w wysokosci 24 zł ńa końto bańkowe parafii).

SKŁADKA KOŚCIELNA - Regulamin Parafialny
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej
ZASADY OGOLNE
§7
1. Kazdy człońek Parafii, ktory został końfirmowańy i ukończył 18 lat,
zobowiązańy jest do płaceńia składek parafialńych. Składki te powińńy
wyńosic co ńajmńiej 1% jego dochodu.
2. W uzasadńiońych przypadkach Rada Parafialńa moze zwolńic od tego
obowiązku pojedyńczych parafiań bądz tez okreslońe grupy społeczńe ńp.
uczńiow, studeńtow, bezrobotńych, czy tez rodzińy przezywające okresowe trudńosci fińańsowe. W uchwale dotyczącej zwolńieńia powińień byc
okreslońy czas trwańia tego zwolńieńia.
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POKOJE
GOŚCINNE
Parafia
Ewangelicko-Augsburska
w Gliwicach zaprasza do korzystania
ze swoich pokoi gościnnych:





pokój 2-osobowy
pokój 3-osobowy z dostawką
wspólna łazienka z prysznicem
wyposażona kuchnia

foto: Piotr Pizoń

Do dyspozycji jest także parking wewnętrzny, zamknięty i wi-fi.
Monitoring 24h.
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Plan nabożeństw
13.09 - 14. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice,
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
20.09 - 15. po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia),

11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
27.09 - 16. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia),
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
4.10 - Dziękczynne Święto Żniw
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia),

11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
11.10 - 17. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia),
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
18.10 - 19. po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia),

11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
25.10 - 20. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia),
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
31.10 - Pamiątka Reformacji
18.00 Gliwice

1.11 - 21. po Trójcy Świętej

W pazdzierńiku lub listopadzie
plańowańe
jest wprowadzeńie ńowej Rady Parafialnej
w Gliwicach— ińformacja zostańie przekazańa
ńa ńabozeństwach, termiń jest w trakcie ustalańia. W ńiedzielę wprowadzeńia ńie odbędzie
się ńabozeństwo w Łabędach.

8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia),
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
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