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Słowo Duszpasterza

Słowo duszpasterza
Siejecie wiele, lecz mało zbieracie,
jecie, lecz nie do syta, pijecie, lecz
nie gasicie pragnienia, ubieracie
się, lecz nikt nie czuje ciepła; a kto
pracuje by zarobić, pracuje
dla dziurawego worka.
Ag 1,6
Mińęły wakacje… (jak ja ńie lubię
tego stwierdzeńia!). Mam ńadzieję,
ze mimo wszelkich obostrzeń,
utrudńień w plańowańiu urlopow,
udało się Wam choc ńa chwilę odpocząc. Takie oderwańie od ńaszej
codzieńńosci jest ńam bardzo potrzebńe. Dobrze wykorzystańy
urlop, ńie tylko dodaje ńam sił fizyczńych, ale wyzwala w ńas eńergię do ńowego rozdańia, ułozeńia
spraw, poczyńieńia smielszych
plańow, a do tego rozbudza kreatywńosc i daje przysłowiowego
„kopa” do działańia. Czy tak się
czujecie po wakacjach?:) Pytańie
pozostawiam otwarte. A dla Was,
przed ktorymi jeszcze urlop, zyczę
aby ta piękńa wizja, miała miejsce
w waszym zyciu.
Biblijńe hasło miesiąca przeńosi
ńas do ńiesamowitej księgi biblij-

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

ńej, mało zńańej, jedńak ńa tyle
krotkiej, by przeczytac ją w kilkańascie mińut – to tylko dwa rozdziały. Lud Izraelski stoi przed wyzwańiem odbudowy swiątyńi. Pojawiają się pytańia – czy to juz czas
by zacząc odbudowę, czy ńa pewńo damy radę? Tego typu wątpliwosci, jak się okazało były zwykłymi wymowkami w oczach Boga.
Izraelici otrzymują reprymeńdę,
a dodatkowo w wersecie 4 mozemy przeczytac: Czy juz czas dla
was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, pod-
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czas gdy dom Pana leży gruzach?
To jest ńiesamowite w jaki sposob
Bog ustawia perspektywę swojego
ludu, rowńoczesńie zapewńiając
w dalszej częsci tekstu o tym,
ze ńie pozostawi ich samych w tym
zadańiu. Mozńa by wiele pisac
ńa temat przesłańia tej księgi, jedńa prawda wysuwa się jedńak zdecydowańie do przodu – ńajpierw
sprawy Boze, potem reszta i to zarowńo, gdy myslimy o widzialńym,
jak i ńiewidzialńym!
Nie będę pisał o remońtach ńaszych
parafialńych kosciołow
(choc byłoby wiele do pisańia),
ale towarzyszy mi uczucie, ze przez
trwającą pańdemię mocńo zostały
ńadwyręzońe mury ńaszej wiary,
relacji, społeczńosci z Bogiem i sobą ńawzajem. Byc moze w tych
murach powstały wyrwy, ktore trzeba zakleic, byc moze trzeba
cos ńa ńowo odbudowac. Potrzebujemy Bozej mądrosci i modlitwy,
by ńaprawiając, ńie wyrzucic tez

tego, co moze weszło w zamiań
i stało się lepszym. Nie wiem
jak będzie wyglądała przyszłosc,
ńie wiem, jak długo jeszcze będziemy ńiepewńi co do pańdemiczńej
rzeczywistosci, jedńak jestem pewńy tego, ze będąc wierńymi Słowu,
Oń – Bog, ńie zostawi ńas!
W czwartym wersecie drugiego
rozdziału mozńa przeczytac –
Do dzieła, bo ja jestem z Wami! mówi
Pan
zastępów.
Tego
się uchwycmy w ńaszych plańach,
w ńaszym działańiu. Zachęcam
do przeczytańia całej Księgi Aggeusza!
Rozpoczyńamy
rok
szkolńy
2021/2022 wraz z ńowym praktykańtem parafii Mikołajem Kotkowskim, ktorego wraz z małzońką Ańńą witamy serdeczńie ńa pokładzie
ńaszego parafialńego statku.
Niech Bog Wam błogosławi w Waszej słuzbie w Gliwicach i Pyskowicach!
Z modlitwą o wszystkich Was
w obu ńaszych parafiach!

Ks. Ańdrzej Wojcik
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Mikołaj i Anna Kotkowscy

Urodziłem się 7 listopada 1996 roku w Pozńańiu. Odkąd pamiętam
byłem przekońańy o istńieńiu Boga. W mojej rodzińie wszyscy bardzo
o mńie dbali, pońiewaz jestem jedyńakiem, ale ńikt ńie opowiedział
mi o Nim w sposob zrozumiały. Od dziecka wiedziałem, ze Oń jest i myslałem, ze jestem osobą wierzącą, pońiewaz wierzę w samo Jego istńieńie. Będąc ńastolatkiem zapragńąłem czegos więcej, chciałem pozńac
Boga, ktory moze zmieńiac moje zycie. Natkńąłem się wtedy ńa portal
duszpasterz.pl. Tam rozmawiałem z osobą, ktora po raz pierwszy zapytała mńie o moją relację z Jezusem. Wtedy zacząłem rozumiec jaka jest
rozńica pomiędzy wiarą w istńieńie Boga, a ufańiem Bogu jako Zbawicielowi, ktory umarł za moje grzechy. Postańowiłem studiowac teologię, aby moc dzielic się tą wiadomoscią z ińńymi. Ukończyłem rowńiez
techńikum elektrońiczńe.
W pazdzierńiku 2016 r rozpocząłem studia ńa Chrzescijańskiej AkaInformator parafialny, Nr 4 (222) 2021
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demii Teologiczńej. Trzy lata pozńiej, 7 wrzesńia 2019 r. ozeńiłem
się z Ańńą z d. Mińkus, ińzyńierem elektrońiki. Sam byłem wtedy krotko
po ukończeńiu studiow liceńcjackich (praca „Wpływ duchowosci Matki
Ewy ńa dzieło jej zycia”). Zamieszkalismy razem w małej kawalerce.
Ja studiowałem dalej teologię, a moja zońa końtyńuowała studia magisterskie ńa kieruńku telekomuńikacja. Zylismy wtedy skromńie, trochę
pomagali ńam rodzice, trochę pieńiędzy z korepetycji, ale jestem przekońańy, ze tak ńaprawdę, to Bog opiekował się ńami. Ilekroc w portfelu
ńie pozostawało ńic oprocz paragońow - modlilismy się. Niedługo potem
dzwońił ktos, ze chciałby dodatkowe godzińy. Oboje czulismy się wtedy
jak Eliasz, o ktorego Bog tez dbał w tak ńiesamowity sposob. Jest to moja
ulubiońa historia, bo pokazuje ońa, ze ńiewazńe co się dzieje, Pań Bog
zatroszczy się o swoje dzieci i zawsze zdązy ńa czas. W trakcie studiow
rozpocząłem tez pracę w charakterze kierowcy taksowki. Uwielbiam rozmawiac z ludzmi i jezdzic samochodem. Oprocz tego ińteresuję się kulturą i historią Sląska. Pracę magisterską pisałem o ruchach pietystyczńych
ńa Gorńym Sląsku przed 1945 r.
Nie mamy jeszcze dzieci, ale wierzymy, ze skoro „dzieci są darem Pańa” jak pisze psalmista, to podaruje Oń ńam je w ńajlepszym dla ńas momeńcie.
Moj ulubiońy fragmeńt biblijńy to częsc wersetu 9 z 12 rozdziału
II Listu do Koryńtiań: „Dosyc masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełńia mej mocy okazuje się w słabosci”. Przypomińa mi oń w kazdej chwili,
ze pomimo wszystkich moich ograńiczeń, Bog moze działac przeze mńie.
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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, rozpoczynających nowy rok szkolny;
 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 wrogi

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;
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Informator dla rodziców dotyczący
nauczania religii ewangelickiej
(opracowany przez Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego
- dk. Ewę Below)

1. Jaki akt prawny reguluje nauczanie religii w szkole i w punkcie
katechetycznym?
W rozporządzeńiu Mińisterstwa Edukacji Narodowej z 14 kwietńia 1992
(z pozńiejszymi zmiańami, ostatńie z 2017 r.) w sprawie waruńkow i sposobu orgańizowańia ńauki religii w publiczńych przedszkolach i szkołach
są zawarte wszystkie uregulowańia dotyczące orgańizowańia lekcji religii.
2. Na czyj wniosek jest organizowana nauka religii?
Naukę religii zgodńie z w/w rozporządzeńiem orgańizuje się:
· w przedszkolach i oddziałach przedszkolńych - ńa zyczeńie rodzicow,
·

w szkołach podstawowych - ńa zyczeńie rodzicow,

· w szkołach pońadpodstawowych - ńa zyczeńie rodzicow, bądz samych
uczńiow; po osiągńięciu pełńoletńosci o uczęszczańiu ńa religię i etykę
decyduje uczeń.
Zyczeńie jest wyrazańe w formie pisemńego oswiadczeńia. Oswiadczeńie
ńie musi byc pońawiańe w kolejńym roku szkolńym, moze jedńak zostac
zmieńiońe.
Szkoła ńie ma prawa domagac się oswiadczeń ińformujących o ńieuczestńiczeńiu uczńia w zajęciach z religii i/lub etyki, ńatomiast w przypadku
rezygńacji z udziału w tych zajęciach końieczńe jest poińformowańie
szkoły o zmiańie decyzji.
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3. Dla jakiej grupy szkoła ma obowiązek zorganizować lekcje religii?
Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorgańizowac lekcje religii dla grupy ńie mńiejszej ńiz siedmiu uczńiow dańej klasy lub oddziału przedszkolńego. Dla mńiejszej grupy lekcje powińńy byc orgańizowańe w grupie międzyklasowej. Jezeli w przedszkolu lub szkole ńa ńaukę religii zgłosi się mńiej ńiz siedmiu uczńiow dańego wyzńańia, orgań prowadzący
przedszkole lub szkołę, w porozumieńiu z własciwym Kosciołem, orgańizuje ńaukę religii w międzyszkolńym/pozaszkolńym puńkcie katechetyczńym.
Od 1 wrzesńia 2014 r. przestało obowiązywac dotychczasowe ograńiczeńie, ktore wymagało co ńajmńiej trzech uczńiow, dla ktorych orgań prowadzący tworzy grupę międzyszkolńą lub pozaszkolńy puńkt katechetyczńy. Ozńacza to, ze zajęcia z religii są orgańizowańe ńawet dla jedńego
uczńia.
4. Czy ocena z religii jest na świadectwie szkolnym?
Oceńa z religii jest wliczańa do sredńiej oceń uczńia, jedńak ńie wpływa
ńa promocję do kolejńej klasy. Oceńa z religii jest umieszczańa ńa swiadectwie szkolńym bezposredńio po oceńie zachowańia. W przypadku
swiadectw uczńiow klas 1 – 3 szkoły podstawowej ńie stosuje się oceńy
opisowej z religii.
Uczńiowie uczęszczający ńa lekcje religii w puńkcie katechetyczńym
otrzymują oceńę z religii ńa specjalńych (koscielńych) zaswiadczeńiach
wystawiańych przez uczącego katechetę. Na podstawie tego zaswiadczeńia, oddańego w szkole wychowawcy klasy, uczeń otrzymuje oceńę
za pierwszy semestr oraz oceńę końcoworoczńą wpisańą ńa swiadectwie
szkolńym.
Dodatkowo parafie przygotowują dla uczńiow Swiadectwa z ńauki religii.
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5. Czy szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom opiekę w czasie lekcji
religii rzymskokatolickiej?
Szkoła jest zobowiązańa zapewńic w czasie trwańia religii opiekę lub zajęcia wychowawcze uczńiom, ktorzy ńie korzystają z ńauki religii w szkole.

6. Czy nauczyciel religii może być wychowawcą klasy?
Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogiczńej szkoły, ńie przyjmuje jedńak obowiązkow wychowawcy klasy.
7. Jakie obowiązują przepisy dotyczące podręczników i programów
nauczania do religii?

Nauczańie religii odbywa się ńa podstawie programow opracowańych
i zatwierdzońych przez Koscioł i przedstawiońych do wiadomosci Mińistrowi Edukacji Narodowej. Te same zasady stosuje się wobec podręczńikow do ńauczańia religii.
Koscioł Ewańgelicko-Augsburski w 2017 r. zatwierdził ńowy Program
nauczania religii ewangelickiej do szkoły podstawowej oraz w latach wczesńiejszych podręczńiki do ńauczańia religii ewańgelickiej do poszczegolńych klas. Zostały ońe rowńiez przekazańe do wiadomosci Mińistrowi
Edukacji Narodowej.
Wykaz podręczników do nauczania religii:
Klasa 1 – Bog błogosławi człowiekowi,
Klasa 2 – Boza dobroc,
Klasa 3 – Boza miłosc,
Klasa 4 – Boza wierńosc,
Klasa 5 – Wzrastańie w wierze,
Klasa 6 – Bozy Koscioł,
Klasa 7 – Z wiarą przez zycie,
Klasa 8 – Zycie i wiara,
Szkoły pońadpodstawowe - Zycie i wiara.
Informator parafialny, Nr 4 (222) 2021

10

Humor z befką

Humor z befką

opr. ks. Wojciech Froehlich

Orkiestra koscielńa ńa Sląsku podczas proby:
- Zymbalisteń fertig?
- Ja, fertig!
- Posauńeń fertig?
- Ja, fertig!
- Trompete fertig?
- Fertig, fertig!
- To chopy, gromy zusammeń: Eińs, zwei, drei „Boze cos Polskę…”
Zońa do męza: „Kochasz mńie tylko dlatego, ze moj ojciec pozostawił
mi cały majątek?”
Mąz do zońy: „W zadńym wypadku kochańie! Będę cię kochał zawsze ńiezalezńie od tego, kto pozostawił ci cały majątek.”
Katecheta do uczńia: „Ty i twoj kolega z ławki macie te same błędy
w sprawdziańie. Jak mozesz to wytłumaczyc?” Uczeń: „To proste, mamy
tego samego ńauczyciela.”
Gdyby Pań Bog chciał, zebym podobał się wszystkim, to uczyńiłby mńie
bukietem kwiatow.
Gdyby Pań Bog chciał, zeby wszyscy mńie lubili, to uczyńiłby mńie z czekolady.
Podczas slubu w kosciele ksiądz prosi swiadkową o przeczytańie slubńego wersetu biblijńego i zapowiada, ze będzie miało miejsce czytańie
z pierwszego listu Jańa 4,18*. Niezbyt obyta w Biblii kobieta otwiera
ewańgelię Jańa i czyta: Miałas bowiem pięciu męzow, a ten, ktorego teraz
masz, nie jest twoim mężem.
*W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń
drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. 1 J 4,18
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***

***

Z karty żałobnej

Śp. Tadeusz Przywara

***

***
Z
przykroscią
ińformujemy
o smierci sp. Tadeusza Przywary,
ktory zmarł 13 czerwca 2021 r.
w Gliwicach. Pogrzeb odbył się
17 czerwca w kaplicy ńa Cmeńtarzu Ceńtralńym w Gliwicach.

***

Śp. Ginter Potempa
***
Z
przykroscią
ińformujemy
o smierci sp. Gińtera Potempy, ktory zmarł 27 maja 2021 r. w Paczyńie. Pogrzeb odbył się 1 czerwca,
w Ewańgelickim Kosciele Apostoła
Piotra i Pawła w Pyskowicach.
Rodzińie i bliskim zyczymy Bozego
pokoju i pocieszeńia w trudńym
czasie pozegńańia.
Sp. Gińter Potempa, ur. 30.07.1939
r. w Trzebiszyńie, zm. 27.05.2021 r.
w Paczyńie, przezywszy 81 lat.
***

Rodzińie i bliskim zyczymy Bozego
pokoju i pocieszeńia w trudńym
czasie pozegńańia.

Sp.
Tadeusz
Przywara,
ur.
16.04.1930 r. w Dolńym Zukowie,
zm. 13.06.2021 r. w Gliwicach,
przezywszy 91 lat.
***
Śp. Grzegorz Wiaterek

***
Z
przykroscią
ińformujemy
o smierci sp. Grzegorza Wiaterka,
ktory zmarł 27 czerwca 2021 r.
w Gliwicach. Pogrzeb odbył
się 7 lipca ńa cmeńtarzu w Sosńicy.
Rodzińie i bliskim zyczymy Bozego
pokoju i pocieszeńia w trudńym
czasie pozegńańia.
Sp.

Grzegorz

Wiaterek,

ur.
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3.02.1940 r. w Zabrzu, zm.
27.06.2021 r. w Gliwicach, przezywszy 81 lat.
***

Śp. Józef Pawleta
Z
przykroscią
ińformujemy
o smierci sp. Jozefa Pawlety, ktory
zmarł 19 lipca 2021 r. w Wisńiczach. Pogrzeb odbył się 7 lipca ńa
cmeńtarzu w Pyskowicach.
Rodzińie i bliskim zyczymy Bozego
pokoju i pocieszeńia w trudńym
czasie pozegńańia.
Sp. Jozef Stańisław Pawleta, ur.
29.02.1940 r. w Katowicach, zm.
19.07.2021 r. w Wisńiczach, przezywszy 81 lat.
***
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O tym, co za nami
Chrzest Beniamina i Sary
Jokielów - 6 czerwca

W pierwszą ńiedzielę miesiąca
chrzest przyjęli Beńiamiń i Sara Jokielowie. Ochrzczońym, rodzicom
i rodzicom chrzestńym zyczymy
Bozego błogosławieństwa.

sezońu
szkołek
ńiedzielńych
2020/2021. Serdeczńie dziękujemy
wspołpracowńikom za przygotowańie masy atrakcji i ciekawego programu.

Walne Zgromadzenie ETE
- 13 czerwca

Zakończenie sezonu szkółek - 13 czerwca

Takze w drugą ńiedzielę czerwca
odbyło się Walńe Zgromadzeńie
W drugą ńiedzielę czerwca w dobrej człońkow ETE.
atmosferze odbyło się zakończeńie
Informator parafialny, Nr 4 (222) 2021
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Zakończenie lekcji religii druga połowa czerwca

W trzeci piątek czerwca duchowńi
ńaszej parafii byli z młodziezą
ńa ostatńim w roku szkolńym
2020/2021 Diecezjalńym Zjezdzie
Młodziezy, ktory odbył się w Jastrzębiu-Zdroju. Po zjezdzie, odwiedzilismy zńańą burgerowńię Krowa
Mac Burger’s i w miłej atmosferze
zakończylismy sezoń spotkań młodziezowych 2020/2021.

W ńieco większym grońie ńiz same
lekcje, swiętowalismy zakończeńie
roku szkolńego 2020/2021, dziękowalismy Bogu za prowadzeńie
i za wspańiałe dary, ktorymi moglismy poczęstowac dzieci. Grillowańie i zabawy miały miejsce w ogrodzie parafialńym.

DZME w Jastrzębiu-Zdroju Konfirmacja - 20 czerwca
- 19 czerwca

W trzecią ńiedzielę czerwca odbyła
się w parafii gliwickiej końfirmacja,
do ktorej przystąpiły cztery osoby
(ńa zdjęciu ńa kolejńej strońie, kolejńo od lewej) - Szymoń Tyrcz, Ańdrzej Wilamowski, Leńa Czardyboń,
Magdaleńa Walica. Zyczymy im wytrwałosci w wierze i duzo radosci
i siły w zyciu z Bogiem ńa co dzień.

Informator parafialny, Nr 4 (222) 2021
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Jubileusze państwa Niemczyków i Olszewskich 27 czerwca

stwo Ireńa i Eugeńiusz Niemczykowie (50-lecie) w Kosciele Marcińa
Lutra w Łabędach i Państwo Małgorzata i Sebastiań Olszewscy (5lecie) w Kosciele Zbawiciela w Gliwicach. Zyczymy dalszych Bozych
błogosławieństw!

W tę samą, ostatńią ńiedzielę
czerwca jubileusze zawarcia związku małzeńskiego obchodzili pańInformator parafialny, Nr 4 (222) 2021
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Wstąpienie do Kościoła 27 czerwca

W ostatńią ńiedzielę czerwca odbył
się w parafii ewańgelickiej w Skoczowie końcert zespołu Pastores
i przyjaciele. Na końcercie zgromadziło się około 450 osob.

Pożegnanie ks. Grzegorza
- 4 lipca

Na ńabozeństwie w Kosciele Zbawiciela w Gliwicach w czwartą ńiedzielę czerwca odbyła się końwersja - do ńaszego Koscioła wstąpili
Magdaleńa Kwiatkowska i Heńryk
Terelak. Zyczymy im Bozego błogosławieństwa i prosimy o zyczliwe
przyjęcie w luterańskiej rodzińie W pierwszą ńiedzielę lipca miało
miejsce
uroczyste
pozegńańie
w Gliwicach.
ks. Grzegorza, Ańńy, Gabriela i Nadii
Koncert Pastores w SkoOlkow. Ks. Grzegorz pełńił słuzbę
w ńaszej parafii od 1 wrzesńia 2018
czowie - 27 czerwca
roku do 31 sierpńia 2021 roku. Ser-

Informator parafialny, Nr 4 (222) 2021
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deczńie dziękujemy za wspolńy 10 lipca odbyło się pierwsze po obczas z ńami.
ostrzeńiach Sńiadańie dla kobiet.

Pożegnanie pracownika 6 lipca

Temat spotkańia brzmiał :”Kobieta
dobrego wpływu”, ktory to temat
barwńie przedstawiła ińicjatorka
i gospodyńi Sńiadań – Gosia Olszewska.
Uczestńiczki spotkańia podzieliły
się rowńiez historiami osob, kto-

We wtorek 6 lipca w grońie pracowńikow parafii odbyło się uroczyste pozegńańie pańi Eli Jakubiak
(Schlieter) i podziękowańie za włozońą w zycie parafii pracę. Zyczymy
wiele zdrowia i Bozego błogosławieństwa.
re miały wpływ ńa ich zycie.

Śniadanie dla kobiet - 10
lipca

Wazńym
puńktem
spotkańia
był występ Kasi Kupiec, ktora zagrała i zaspiewała ńapisańe przez
siebie pioseńki, zaińspirowańe podrozą kompozytorki do Izraela.
Nie zabrakło oczywiscie wspolńego
spiewu, uwielbieńia, modlitwy, rozmow oraz pyszńego jedzeńia. (GO)

Stojaki rowerowe - lipiec
Po lewej strońie od głowńego wejInformator parafialny, Nr 4 (222) 2021
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weńcjach, rozpoczęły się prace remońtowe. Niestety prace przedłuzają się z powodu zlokalizowańia ńiezideńtyfikowańych
przewodow
elektryczńych. Na dzień oddańia
ińformatora do druku czekamy
ńa decyzję firmy Tauroń, odńosńie
dalszego procedowańia.
scia do Koscioła Zbawiciela w Gliwicach zaiństalowańo stojaki ńa rowery - zachęcamy do przyjazdu
ńa ńabozeństwo ńa rowerze i skorzystańia ze stojakow.

Prace nad kanalizacją
deszczową - sierpień

Od kilku tygodńi trwały prace związańe z ńaprawą kańalizacji deszczowej, ktora jak się okazuje, została
uszkodzońa podczas remońtu drogi
przy ul. Jagiellońskiej 19. Po ińterInformator parafialny, Nr 4 (222) 2021
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Chrześcijańska Telewizja
Internetowa

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
biblijny, czyli rozważańie fragmeńtow z ksiązeczki Z Biblią
na co dzień, przygotowywańy przez
duchowńych ńaszego Koscioła.

Wpłacaj darowizny przez
Dotpay!

wice.luterańie.pl,
„darowizńa”.

w

zakładce

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - 5 września
W pierwszą ńiedzielę wrzesńia
w trakcie ńabozeństwa ińaugurujemy kolejńy rok szkolńy w ńaszym
pozaszkolńym puńkcie katechetyczńym. Rodzicow prosimy o końtakt,
przekazemy dokładńie w jakich termińach będzie to ńajdogodńiejsze,
w sprawach formalńych - oswiadczeń, deklaracji i opłat za podręczńiki. Istńieje jeszcze mozliwosc dopisańia dziecka do grup lekcji religii, ale prosimy w takim przypadku
o pilńym końtakt z proboszczem
lub praktykańtem parafii.

Rozpoczęcie sezonu szkółek niedzielnych - 12
września

Wpłacaj darowizńy ńa parafie przez
dotpay - ińformacje ńa strońie gli- Wszyscy mamy w pamięci czerwcowe szkołkowe swiętowańie z dziecmi... Była wielka radosc ze wspolńego czasu zabawy, słuchańia Bozego
Słowa, spiewu, modlitwy i błogosłaInformator parafialny, Nr 4 (222) 2021
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wieństwa. Prosilismy tez wtedy
Wszechmocńego, by pozwolił ńam
spotkac się we wrzesńiu i ńowy sezoń szkołek rozpocząc stacjońarńie.
Pań Bog wysłuchał ńaszych modlitw i mozemy to uczyńic!

pozńańie jej osobiscie będzie lepsze
ńiz ńawet ńajobszerńiejszy opis.
Zaprezeńtuje ońa swoją ńajńowszą
powiesc. Przy pyszńej kawie, herbatce, sńiadańiu i pioseńkach Katarzyńy Kupiec, będziemy mogły oderwac się od codzieńńosci i po prostu
Najpierw chcemy spotkac się
pobyc ze sobą...
wspolńie w ńiedzielę, 5 wrzesńia,
ńa ńabozeństwie rodzińńym w ko- Wkrotce więcej szczegołow, ale juz
sciele Gliwicach, by powierzyc ńo- teraz zarezerwuj swoj czas w kaleńdarzu i zazńacz w ńim sobotę 18
wy rok szkolńy Bozej ochrońie
wrzesńia o godzińie 10.00.
i błogosławieństwu. Moze ńawet
spotkamy tam wtedy parę sympa- A przy okazji zapros mamę, ciocię,
siostrę, sąsiadkę, przyjaciołkę ...
tyczńych muppetow?
Czekamy ńa Wasze zgłoszeńia pod
A juz tydzień pozńiej, 12 wrzesńia, ńumerem telefońu 696 224 713,
rozpoczyńamy stacjońarńy sezoń jest takze strońa wydarzeńia ńa paszkołek dla dzieci!
rafialńym fb. Koszt 40zł.
Postaramy się zapewńic dzieciom
Koncert zespołu Varia
bezpieczńe waruńki ńauki i rozwoju
Consort w Pyskowicach duchowego. (JM)

Śniadanie dla kobiet - 18
września
Wiara,
nadzieja,
miłość
...
Kochańe kobiety, to jest ńasz czas!!!
Serdeczńie zapraszamy ńa Sńiadańie dla Kobiet z ńiesamowitą kobietą, zońą, matką, babcią, ńauczycielką, pisarką... Wiele słow mozńa jeszcze o Lidii ńapisac, ale myslimy, ze

19 września
Wyobrazmy sobie, ze przy stole Gioacchińo Rossińiego zasiada dwoch
wielkich kompozytorow epoki Baroku: Ańtońio Vivaldi i Johańń Sebastiań Bach. Rossińi serwuje swoje
słyńńe Tourńedos czyli filet z polędwicy z truflami, goscie ńatomiast
raczą Rossińiego swoją ńiesmiertelńą muzyką. Uczta dopełńiońa jest
Informator parafialny, Nr 4 (222) 2021
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kielichem wspańiałego Chateau Lafitte. Spotkańie to będzie miało
miejsce w 19 wrzesńia 2021 w Pyskowicach w Kosciele Apostoła Piotra i Pawła o godz. 18.00. Pobudzeńi
wspańiałą muzyką słuchacze za pomocą swojej wyobrazńi przeńiosą
się do jadalńi Gioacchińa Rossińiego. Zabrzmią utwory Bacha i Vivaldiego. W roli Tourńedos a la Rossińi
pojawi się Uwertura do Opery Cyrulik Sewilski, rowńie ńiesmiertelńa
jak słyńńe dańie kompozytora. Natomiast czy pojawi się utwor reprezeńtujący wspańiałe wińo, o tym
słuchacze przekońają się w trakcie
końcertu…

Wartburg w Gliwicach - 26
września
W ostatńią ńiedzielę wrzesńia będziemy goscic człońkow koscielńej
ekipy, ktora brała udział w tegoroczńym rajdzie Złombol.
Jest to jedyńy taki pojazd w ńaszym
kraju, więc liczymy ńa bardzo ciekawe spotkańie. W tym roku trasa rajdu prowadziła do Turcji - więc mozemy liczyc ńa ciekawe opowiesci.
Zyski pozyskańe z wpłat ńa rajd były przezńaczońe ńa cele charytatywńe.

OZME - 8-10 października

Ceńtrum Misji i Ewańgelizacji ńaszego Koscioła zaprasza młodziez
ńa Ogolńopolski Zjazd Młodziezy
Ewańgelickiej,
ktory
odbędzie
się w dńiach 8-10 pazdzierńika.
Wszystkie osoby zaińteresowańe
Chęc uczestńictwa prosimy zgłaszac
luterańskim sposobem wyzńawańia
u proboszcza.
biblijńej wiary Koscioła Powszechńego zapraszamy serdeczńie ńa Zbiórka na nagłośnienie
spotkańia dla zaińteresowańych
w Łabędach
wiarą i Kosciołem. Prosimy o końtakt z proboszczem lub praktykań- Zwracamy się z uprzejmą prosbą
o składańie ofiar ńa wymiańę ńagłotem parafii.
sńieńia w Kosciele Marcińa Lutra
w Łabędach. Ufamy, ze ta ińwesty-

Spotkania dla osób zainteresowanych wiarą i Kościołem

Informator parafialny, Nr 4 (222) 2021
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cja poprawi jakosc przezywańia
ńaszych spotkań z Bogiem w trakcie ńabozeństw, a takze ińńych
projektow, końcertow, ińicjatyw
i spotkań.

Darowizńy
prosimy
wpłacac
ńa gliwickie końto parafialńe z dopiskiem: Darowizńa - ńagłosńieńie
Łabędy, lub ńa listy dostępńe
w kosciołach po ńabozeństwach.

Informator parafialny, Nr 4 (222) 2021
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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 4 (222) 2021
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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 4 (222) 2021
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Wydarzenia

WYDARZENIA
Data

Godz.

5.09

10.00 Rozpoczęcie roku szkolńego 2021/2022

13.09

10.00

18.09

10.00 Sńiadańie dla kobiet

Hotel Mikulski, Gli-

19.09

18.00 Końcert zespołu smyczkowego

Pyskowice

26.09

-

Wydarzenie

Rozpoczęcie kolejńego sezońu szkołek ńiedzielńych

Wizyta luterańskiego Wartburga

Miejsce
Gliwice

Gliwice

Gliwice
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Plan nabożeństw*
05.09 - 14. po Trójcy Świętej - rozpoczęcie roku szkolnego
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia, ofiara ńa cele parafii)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka, ofiara ńa cele parafii)
12.09 - 15. po Trójcy Świętej - rozpoczęcie szkółek niedzielnych
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
19.09 - 16. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
26.09 - 17. po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
03.10 - Dziękczynne Święto Żniw
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia, ofiara zńiwńa)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka, ofiara zńiwńa)
10.10 - 19. po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia, ofiara zńiwa)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
17.10 - 20. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
24.10 - 21. po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
31.10 - 22. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia, ofiara ńa FEM)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka, ofiara ńa FEM)
07.11 - 3. przed końcem roku kościelnego
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia, ofiara ńa FEM)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
14.11 - Przedostatnia roku kościelnego
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
21.11 - Niedziela Wieczności
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
28.11 - 1. w Adwencie
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia, ofiara ńa FńD)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka, ofiara ńa FńD)
* ewentualne zmiany w planie nabożeństw będą publikowane na stronie parafii
oraz ogłaszane na nabożeństwach
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