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Foto: A. Wó jcik, S. Olszewski, J. Jokiel

Informator parafialny, Nr 8 (217) 2020

2

Słowo Duszpasterza

Słowo duszpasterza
Starajcie się o pomyślność miasta (…)
módlcie się za nie do Pana, bo od jego
pomyślności zależy wasza pomyślność.
Jr 29,7

Chciałoby się powiedzieć , ż e fragment ten nie jest łatwy do przyjęcia. Przecież często nie zgadzamy
się z decyzjami, jakie zapadają
w naszych miastach. Bywa, ż e opary absurdu są tak gęste, ż e nie potra imy zaakceptować niektó rych
uchwał wypływających z ratusza.
Buntujemy się, komentujemy, jesteś my wś ciekli, roztrząsamy problemy na forach internetowych
etc. I choć często mamy rację, musimy przyznać , ż e prawie wcale
(jeż eli się mylę, zwracam honor!)
nie modlimy się o nasze miasta.
Oczywiś cie, ktoś moż e powiedzieć ,
ż e tekst Jeremiasza odnosi
się do zupełnie innej rzeczywistoś ci, innych uwarunkowań , bo przecież struktury i decyzyjnoś ć wyglądały zupełnie inaczej. Jednak biorąc pod uwagę fakt, ż e moż emy
choć trochę, jak mawiamy,
„obywatelsko działać ”, to pytanie

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

brzmi: czy jesteś my też w stanie
modlić się o władze miasta, w któ rym ż yjemy? Myś lę, ż e podobnie
dzieje się w przypadku takiego naszego „małego miasta” – para ii. Piszę to takż e do siebie, bo zadaje
sobie właś nie pytanie jak często
modlę się o Was, o naszą wspó lnotę para ialną, koś ció ł… Nie rozwlekając tematu, napiszę kró tko: każ dy dzień jest dobry by coś zmienić !
Moż e właś nie teraz, kiedy czytasz
ten tekst, podejmiesz w swoim
sercu decyzję, by modlić się o swoje miasto, prezydenta czy burmistrza miasta, swoją para ię, du-
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chownych, zborownikó w. Gorąco
do tego zachęcam! Być moż e po jakimś czasie będziemy obserwowali
siłę naszych modlitw i przede
wszystkim moc naszego Boga, któ ry będzie błogosławił! Od kilku tygodni,
powoli
rozpoczęliś my
„rozmraż anie” para ialnego ż ycia.
Odbywają się lekcje religii w systemie stacjonarnym, do naboż eń stw
wró ciła komunia, ławki coraz bardziej zapełniają się podczas naboż eń stw, uaktywniło się gliwickie
koło pań (pierwsze spotkanie odbyło się w ogrodzie para ialnym).
Wszystko jeszcze jednak z wielką

ostroż noś cią i w reż imie sanitarnym, bo przecież sytuacja epidemiczna nie minęła… Od jakiegoś
czasu, jako społeczeń stwo, po prostu stwierdziliś my, ż e nie da się
funkcjonować w zamknięciu. Potrzebujemy ż yć , funkcjonować
w tym ś wiecie etc. Apeluję jednak
byś my naprawdę zachowywali
ostroż noś ć, chociaż by z szacunku
dla osó b, któ rych odpornoś ć jest
zagroż ona. Moż emy zgadzać się
lub nie z tym, czy wirus jest groź ny
czy nie, mieć odmienne zdania,
ale uszanujmy po prostu siebie nawzajem – dezynfekujmy dłonie
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przy wejś ciu do para ii i koś cioła,
noś my maski lub przyłbice w czasie naboż eń stw. Osobiś cie jestem
przygnieciony niepewnoś cią, rozrywany ró ż nymi sposobami podchodzenia do tej trudnej sytuacji.
Wiem jednak, ż e Pan Bó g uczy nas
miłoś ci, wiernoś ci, zaufania i odpowiedzialnoś ci za drugiego człowieka. Zeby nie być gołosłownym,
za chwilę będę modlił się o nasze
miasta i naszą pyskowicką i gliwicką
para ię,
radę
para ialną
(wprowadzenie gliwickiej rady

11.10.!), takż e o Ciebie!
Niech Pan Bó g Ci błogosławi!

Z modlitwą
Ks. Andrzej Wó jcik
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Prośby modlitewne
W Informatorze Para ialnym na stałe zagoś ciła rubryka z propozycjami
temató w do modlitwy, któ re dotyczą ż ycia naszych para ii. To wsparcie,
któ rego potrzebują nie tylko duchowni i rady para ialne, ale cała wspó lnota para ii, czyli wszyscy jej członkowie - od najmłodszych do najstarszych.
Prośby modlitewne:
 o duchownych naszej para ii i Kościoła oraz o rady para ialne, szczegól-

nie o nowo wybraną i wprowadzoną radę w Gliwicach;
 o Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne, szczególnie w związku z 25-

leciem istnienia Liceum Ogólnokształcącego;
 o to jak być świadkami pokoju, jaki przynosi Jezus, w świecie w którym

coraz mocniej dochodzą do głosu napięcia, wrogość i nienawiść;
 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 chrześcijan w wielu krajach świata, którzy doświadczają wrogości

i prześladowań za przyznawanie się do wiary;
 o chorych, samotnych, opuszczonych i o wszystkich, którzy przeżywają

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

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

nia i iluzje, w jakie na co dzień wierzymy i przemyśleć sprawy najważniejsze.
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Plan powrotu do prowadzenia spotkań
para ialnych

Od połowy marca br. zawieszone zostały wszystkie spotkania para ialne,
a prowadzenie lekcji religii odbywało się zdalnie. Lekcje religii w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy ul. Jagielloń skiej 19a odbywają się od początku wrześ nia. W drugiej połowie wrześ nia odbyły
się pierwsze spotkania koła pań – obecnie są zaplanowane na ś rody
o godz. 10.00. W paź dzierniku odbędą się pierwsze spotkania biblijne,
a od połowy listopada zaplanowane są rekolekcje - szczegó łowe informacje pojawią się na stronie internetowej para ii i w kolejnym numerze Informatora Para ialnego. O powracaniu kolejnych spotkań para ialnych
będziemy informować w trakcie naboż eń stw, na stronie para ialnej
i w kolejnych numerach Informatora Para ialnego.
Informator parafialny, Nr 8 (217) 2020
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opr. ks. Wojciech Froehlich

Informacja z Gazety Koloń skiej z 28 marca 1819 roku:
Należy sprzeciwić się wprowadzaniu gazowego oświetlenia ulic, ponieważ
jest ono ingerencją w Boży porządek. Według niego (tego porządku) noc
jest po to, aby było ciemno i tylko w określonych porach rozjaśnia ją blask
księżyca. Nie wolno nam się temu sprzeciwiać, nie wolno nam majstrować
przy stworzeniu, aby noc zamieniać w dzień.
***
Młoda para czeka dłuż szą chwilę przed drzwiami Pałacu Slubó w w Urzędzie Stanu Cywilnego. W pewnej chwili panna młoda wstaje i wchodzi do
biura kierownika USC. Czy będziemy tu jeszcze długo czekać ? - pyta. On
już powoli zaczyna się zastanawiać…
***
W małym domku z ogromnym ogrodem mieszkał pewien niewidomy
człowiek. Każ dą wolną chwile spędzał w swoim ogrodzie i mimo swojej
niepełnosprawnoś ci pielęgnował go z ogromną pieczołowitoś cią. Czy to
wiosna, czy lato, czy jesień jego ogró d był istnym morzem kwiató w.
Proszę mi powiedzieć – zwró cił się do niego pewien przechodzień , któ ry
podziwiał piękno mijanego ogrodu – Dlaczego Pan to robi? Przecież Pan
nie może niczego z tego zobaczyć, czyż nie?
No tak… - zupełnie nic… odpowiada ogrodnik.
To dlaczego troszczy się Pan o ten ogród?
Niewidomy uś miechnął się: Mogę Panu podać cztery powody, dlaczego
to robię. Po pierwsze kocham pracę w ogrodzie, po drugie mogę moich
kwiatów dotykać, po trzecie mogę poczuć ich zapach. Czwarty powód to
Pan.
Ja? Przecież Pan mnie w ogóle nie zna!?
Tak, ale wiedziałem, że kiedyś Pan będzie tędy przechodził. Panu sprawiają radość moje kwiaty w ogrodzie, a ja mam możliwość z Panem o tym porozmawiać.
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Wycieczka rowerowa dla dużych
i małych po gliwickich trasach
3 października 2020

W sobotnie przedpołudnie odbyła się pierwsza para ialna wycieczka rowerowa. Trzeba przyznać , ż e pogoda dopisała, humory ró wnież i choć
jest to raczkująca inicjatywa, to myś limy, ż e zagoś ci u nas wś ró d rodzin
na stałe i będzie atrakcją dla duż ych i małych. Pomysł był autorstwa pastorowej Joanny, któ ra poprosiła mnie o pomoc w organizacji. Od kilku
lat jestem w grupie gliwickich rowerzystó w i często mamy okazyjne prze-
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jazdy do któ rych serdecznie zapraszam. Naszą wycieczkę rozpoczęliś my
od wspó lnej zbió rki. Ksiądz Andrzej rozpoczął wycieczkę modlitwą,
ja przekazałem kró tki instruktarz i ruszyliś my gliwickimi drogami rowerowymi - wesoło i z uś miechem, choć trochę ospale, ale jak na początek
w porządku, bo w słoneczku i z motywacją. Wycieczka trwała około 3 godzin z przerwą na przekąski i, dla wytrwałych, z przerwą na lody w Ostrowie. Był to bardzo dobry czas - zachęcamy wszystkich do kolejnych wycieczek i pomysłó w jak urozmaicić takie przejazdy moż e w przyszłoś ci
z ogniskiem lub piknikiem.
Tekst: Sebastian Olszewski
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O tym, co za nami
Koncert Pastores
w Ustroniu - 19 września
W trzecią sobotę wrześ nia w ramach XVI Festiwalu Ekumenicznego odbył się w ustroń skiej para ii
ewangelickiej koncert zespołu Pastores i przyjaciele. Koncert był

muzyczną modlitwą w intencji powrotu do zdrowia ks. Piotra
Wowrego, proboszcza ustroń skiej
para ii.
(fot. Bartłomiej Kukucz, ź ró dło: wiadomosci.ox.pl)

Spotkania Koła Pań - 23
i 30 września
W ś rodę 23 wrześ nia odbyło

się pierwsze spotkanie koła pań
po siedmiomiesięcznym okresie
wstrzymania prowadzenia spotkań
para ialnych. Spotkanie odbyło
się w ogrodzie para ialnym i było
poś więcone tematowi „Kawiarnia
ś wiata” i historii o Samarytance
z Ewangelii Jana.
Oczywiś cie
nie zabrakło czasu na rozmowy,
skosztowanie przepysznych wypiekó w, wspó lnego wypicia kawy
i herbaty.
Drugie
spotkanie
odbyło
się 30 wrześ nia w sali para ialnej
przy ulicy Jagielloń skiej, w trakcie
któ rego rozważ ano słowa Mt 7,1112 i ich znaczenie, ś więtowano
urodziny i wspó lnie ś piewano. Grono
uczestniczek
powiększyło
się o nowe osoby.
Zapraszamy na spotkania co ś rodę!
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Chrzest Mai Janiny
i Krzysztofa Pawła Kosno

Chrzest Dawida Mateusza
Podżorskiego

W niedzielę 27 wrześ nia odbył
się takż e chrzest Dawida Mateusza
Podż orskiego. Zyczymy szczegó lnie Dawidowi, ale takż e rodzicom,
rodzeń stwu i rodzicom chrzestnym
Boż ego błogosławień stwa.

Herbatka para ialna 4 października
W niedzielę 27 wrześ nia odbył
się chrzest Mai Janiny i Krzysztofa
Pawła Kosno. Zyczymy
Mai,
Krzysztofowi, rodzicom i rodzicom
chrzestnym Boż ego błogosławień stwa.

W pierwszą niedzielę paź dziernika
po naboż eń stwie odbyła się pierwsza herbatka para ialna po przymusowej przerwie. Spotkanie
w ogrodzie para ialnym pozwoliło
w miłej atmosferze porozmawiać ,
wypić wspó lnie kawę, herbatę
Informator parafialny, Nr 8 (217) 2020
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roku akademickiego w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie. Ks. dr Grzegorz Olek jako dyrektor tej szkoły
uczestniczył w przyjęciu nowych
studentó w oraz wygłosił pierwszy
wykład, wprowadzający w dwuletni, intensywny kurs studiowania
Biblii. Naukę w szkole rozpoczęło
dziesięcioro nowych studentó w
i skosztować dobrych wypiekó w. i studentek.
Cieszymy się, ż e wiele osó b skorzystało z zaproszenia do para ialnego
ogrodu.

Podziękowanie za dary ołtarzowe - 4 października
Serdecznie dziękujemy para ianom
naszych para ii za przyniesienie
daró w do ustrojenia ołtarza
na Swięto Zniw - dzięki temu mogliś my mieć przed oczami widzialny
znak Boż ej dobroci i troski.
Dary po naboż eń stwie zostały przekazane na potrzeby Domu Opieki
w Miechowicach, zgodnie z tradycją
dzielenia się Boż ymi darami.

Szkoła Biblijna w Dzięgielowie - 4 października
W pierwszą niedzielę paź dziernika
miała miejsce inauguracja nowego
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XXI Gliwicki Festiwal Bachowski

3 października, godz. 19.30 , Kościół pw. Wszystkich Świętych, ul.
Kościelna
„Na kró lewskiej scenie”
Krystian Adam Krzeszowiak – tenor, Natalia Rubiś – sopran, Zespó ł Kameralny Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Zbigniew Pilch – I skrzypce,
kierownictwo artystyczne, Radosław Kamieniarz – II skrzypce, Piotr
Chrupek – altó wka, Bartosz Kokosza – wiolonczela, Stanisław Smołka –
kontrabas, Marta Niedź wiecka – klawesyn
w programie: G. F. Händel
7 października, godz. 19.30, Kościół pw. Wszystkich Świętych, Gliwice, ul. Kościelna
„Sangwinik i Melancholik”
Arte dei Suonatori kameralnie, Aureliusz Goliń ski - skrzypce, Marta Gawlas - let traverso, Ewa Goliń ska - skrzypce, Maciej Łukaszuk - wiolonczela,
Dagmara Tyrcha - klawesyn
w programie: C. Ph. E. Bach
10 października, godz. 19.30, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, Gliwice, ul. Daszyńskiego 2
„Od Bacha do Beethovena I”
Elż bieta Stefań ska – klawesyn, Mariko Kato-Shioya (Japonia) – klawesyn
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 Beethovena II”
Petra Matě jová (Czechy) – pianoforte
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”
Andrzej Białko – organy
w programie: J. S. Bach – Kunst der Fuge
Dyrektor festiwalu: Piotr Oczkowski
Organizatorzy festiwalu:
Klub Inicjatyw Kulturalnych, Miasto Gliwice,
Para ia pw. ś w. Bartłomieja, Para ia pw. Wszystkich Swiętych, Para ia pw.
Podwyż szenia Krzyż a Swiętego, Para ia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach
Biuro festiwalowe:
COK „Perełka” – Gliwice, ul. Studzienna 6, tel. 32/ 231 55 36,
www.facebook.com/GliwickiFestiwalBachowski
Czynne od poniedziałku 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. Dolnych Wałó w 3, tel. 32/ 231 38 55.
W dniu koncertu sprzedaż biletó w wyłącznie w miejscu koncertu na godzinę przed jego rozpoczęciem
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Ogłoszenia
Chrześcijańska Telewizja
Internetowa

Spotkania biblijne - 7 i 21
października, 4 listopada

Zachęcamy do korzystania z kanału
Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej na portalu YouTube.com
i subskrybowania go - za poś rednictwem tego kanału prowadzimy
transmisje naboż eń stw, każ dego
dnia rano pojawia się Codziennik,
czyli
rozważ anie
fragmentó w
z książ eczki Z Biblią na co dzień,
przygotowywany przez duchownych naszego Koś cioła.

W dwie ś rody paź dziernika i pierwszą ś rodę listopada o godz. 19.00
zapraszamy na spotkania biblijne
do Sali para ialnej przy ul. Jagielloń skiej. Będziemy wspó lnie czytać
i wsłuchiwać się w przesłanie
Ewangelii kolejnych niedzieli.

Koncert Pastores - 11 i 25
października

Wpłacaj darowizny przez
Dotpay!
Wpłacaj darowizny na para ie przez
dotpay - informacje na stronie gliwice.luteranie.pl,
w
zakładce
„darowizna”.
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Zespó ł Pastores i przyjaciele zagra
11 paź dziernika o godz. 18.00 w
koś ciele ewangelickim w Sosnowcu
oraz 25 paź dziernika w koś ciele
ewangelickim w Skoczowie, takż e o
godz. 18.00.

niowe, na któ rym kazanie wygłosi
jego wnuk - ks. Wojciech Płoszek,
proboszcz para ii ewangelickiej
w Ostró dzie. Uroczystoś ci pogrzebowe odbyły się w Warszawie
17 kwietnia br. i ze względó w epidemicznych nie mogły się odbyć
Wstąpienie do Kościoła
w szerszym gronie niż najbliż szej
Ewangelickiego - 25 paź- rodziny. Zapraszamy do udziału
w naboż eń stwie wspomnieniowym
dziernika
pamięci wieloletniego proboszcza
W ostatnią niedzielę paź dziernika
para ii gliwickiej i pyskowickiej.
zaplanowana jest uroczystoś ć wstąW tę niedzielę odbędzie się tylko
pienia do Koś cioła Ewangelickojedno naboż eń stwo centralne w GliAugsburskiego w naszej para ii. Ciewicach.
szymy się, ż e do wspó lnoty naszej
para ii dołączą osoby, któ re chcą Rekolekcje codzienne - liw luterań ski sposó b wyznawać bistopad i grudzień
blijną wiarę Koś cioła Powszechnego. Serdecznie prosimy o wsparcie W listopadzie i grudniu zapraszamy
modlitwą tej waż nej uroczystoś ci do wzięcia udziału w rekolekcjach,
oraz o przyjęcie osó b wstępujących któ re opracowuje ks. dr Grzegorz
z otwartoś cią i zainteresowaniem. Olek. Będzie to program rekolekcyjny rozłoż ony na każ dy dzień adCentralne nabożeństwo
wentu i cotygodniowe spotkania
wspomnieniowe śp. ks. Al- grup osó b biorących w rekolekcjach
udział. Więcej informacji, terminy
freda Figaszewskiego zgłoszeń i dostępne formy i moż li8 listopada
woś ci uczestnictwa zostaną podane
W rocznicę urodzin ś p. ks. Alfreda do wiadomoś ci wkró tce.
Figaszewskiego
zaplanowaliś my
centralne naboż eń stwo wspomnie-
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Ogłoszenia

Prośba o przestrzeganie
zaleceń w stanie epidemii
Serdecznie prosimy i oczekujemy
stosowania się do elementarnych
zasad sanitarnych, któ re stały
się czymś oczywistym w czasie epidemii, natomiast w ostatnim czasie
zaczynają być coraz częś ciej lekceważ one. Przestrzeń Koś cioła i paraii nie jest przestrzenią prywatną,
ustalone zasady obowiązują.

dzeń w przypadku wystąpienia objawó w infekcji. Ostatnia kwestia
była w zasadzie oczywista, szczegó lnie w zbliż ającym się sezonie
grypowym, choć często lekceważ ona - prosimy w tym roku o wyjątkową rozwagę.

Zdając sobie sprawę z sytuacji i potrzeb wprowadziliś my na stałe
transmisje naboż eń stw z para ii
gliwickiej - do znalezienia na stronie para ii i na kanale Chrześ cijań Zgodnie z wytycznymi ministerstwa skiej Telewizji Internetowej na pori z intencją listu biskupa Koś cioła talu youtube.
ks. Jerzego Samca, prosimy o zakładanie masek lub przyłbic w przestrzeniach zamkniętych, zachowywanie
dystansu
społecznego
oraz o unikanie spotkań i zgroma-
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Wydarzenia

WYDARZENIA
D
7 i 21.10,
4.11

G

.

W

M

19.00 Spotkania biblijne

Gliwice

11.10

11.00 Wprowadzenie nowej Rady Para ialnej

Gliwice

11.10

18.00 Koncert Pastores i przyjaciele

14.10

18.30 Koncert „Od Bacha do Beethovena II”
w ramach XXI Festiwalu Bachowskiego

25.10

11.00

25.10

18.00 Koncert Pastores i przyjaciele

Listopad grudzień

-

8.11

11.00

Wstąpienie do Koś cioła EwangelickoAugsburskiego (w trakcie naboż eń stwa)

Sosnowiec
GliwiceŁabędy
Gliwice

Skoczó w

Rekolekcje codzienne

Gliwice

Centralne naboż eń stwo wspomnieniowe
ś p. ks. Alfreda Figaszewskiego

Gliwice
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P

,

Dochód miesięczny
500,00 zł
800,00 zł
1 000,00 zł
1 300,00 zł
1 600,00 zł
2 000,00 zł
2 500,00 zł
3 000,00 zł
3 500,00 zł
4 000,00 zł
4 500,00 zł
5 000,00 zł
5 500,00 zł
6 000,00 zł
6 500,00 zł
7 000,00 zł
10 000,00 zł

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

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

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

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

SKŁADKA KOŚCIELNA - Regulamin Para ialny
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej
ZASADY OGOLNE
§7
1. Każ dy członek Para ii, któ ry został kon irmowany i ukoń czył 18 lat,
zobowiązany jest do płacenia składek para ialnych. Składki te powinny
wynosić co najmniej 1% jego dochodu.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Para ialna moż e zwolnić od tego
obowiązku pojedynczych para ian bądź też okreś lone grupy społeczne np.
ucznió w, studentó w, bezrobotnych, czy też rodziny przeż ywające okresowe trudnoś ci inansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być
okreś lony czas trwania tego zwolnienia.
Informator parafialny, Nr 8 (217) 2020
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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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P
11.10 - 18. po Trójcy Świętej
9.30 Pyskowice,
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka, herbatka) - wprowadzenie Rady Para ialnej
18.10 - 19. po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komunia, o iara Fundusz Ew.-Mis.),
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka, o iara Fundusz Ew.-Mis.)
25.10 - 20. po Trójcy Świętej (uwaga - zmiana czasu z letniego na zimowy!)
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komunia, o iara Fundusz Ew.-Mis.),
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka)
1.11 - Niedziela Święta Reformacji - Pamiątka Reformacji
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komunia, o iara Fundusz na Diasporę),
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka, o iara Fundusz na Diasporę)
8.11 - 3. przed końcem roku kościelnego
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka) Centralne naboż eń stwo wspomnieniowe ś p. ks. Alfreda Figaszewskiego
15.11 - Przedostatnia roku kościelnego
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komunia),
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka)
22.11 - Ostatnia roku kościelnego - Niedziela Wieczności
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (o iara Fundusz na Diasporę),
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka)
29.11 - 1. w Adwencie
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komunia),
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka)
6.12 - 2. w Adwencie
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice,
11.00 Gliwice (komunia, szkó łka)
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