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Słowo duszpasterza
Fundamentu innego nikt nie może
założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.
1 Kor 3,11
Parafiańie z Gliwic i Pyskowic!

Drodzy w Chrystusie!
Kolejńa Pamiątka Reformacji byc moze dobry to czas, by przypomńiec sobie ńa ńowo o Fuńdameńcie ńaszego zycia. Wiele dobrych i oczywiscie złych rzeczy
dzieje się wokoł ńas. Są sprawy,
ńa ktore mamy wpływ i sprawy,
ńa ktore zupełńie ńie mamy wpływu. Wielu z ńas zadaje sobie pytańia: jak w takiej sytuacji sobie radzic…?, jak wybierac…?, jak decydowac…? etc. Bywa, ze przytłoczeńi, dosłowńie docisńięci do sciańy,
ńie wiemy co zrobic, jak zareagowac... Jedńa z zasad savoir-vivre
brzmi, jesli ńie wiesz jak się zachowywac przy stole, jakich sztuccow
i kiedy uzyc - patrz ńa ińńych, tych
ktorzy bywają ńa salońach ńie
pierwszy raz… wtedy ńa pewńo
ńie popełńisz faux pas. Co jedńak,
kiedy ewideńtńie czujesz, ze Ci,
ktorzy powińńi byc wzorem zawodzą, wręcz chwytają widelec, zabierając się do jedzeńia zupy…?

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

Niestety coraz częsciej jestesmy
w takich sytuacjach… Dlatego
to słowo o Fuńdameńcie ma dzisiaj
ńam przypomńiec o istocie, seńsie
ńaszego zycia - Jezusie Chrystusie.
I tutaj ńa 100 proceńt mozemy powiedziec: ...jesli chcesz dobrze zyc
- patrz ńa Jezusa! Oń Cię ńie zawiedzie, Oń jest zawsze taki sam, bez
względu ńa okoliczńosci jest stały ńie zmieńia poglądow, ńie przestaje kochac, ńie ustawia się jak wiatr
powieje, po prostu jest trwałym
Fuńdameńtem... W okresie reformacyjńym zadajemy pytańie: czy
ńasz koscioł stoi ńa tym szczegolńym Fuńdameńcie…? I tutaj zawsze odpowiadam pytańiem ńa pytańie: A co to jest K/koscioł? Pyta-
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ńie o tyle istotńe, bo gdy ńa przykład w mediach słyszymy „koscioł”
to od razu wiemy, ze chodzi o koscioł katolicki. Ze „koscioł wypowiedział się”, ze „koscioł uwaza”
etc. Jedńak dobrze wiemy, ze koscioł widzialńy (orgańizacja) ńiestety często ma się ńijak, do
„Koscioła” ńiewidzialńego (zbioru
ludzi wierzących w Chrystusa).
I tutaj dochodzimy do momeńtu,
kiedy warto wspomńiec, ze własńie Koscioł tworzą ludzie wierzący w Chrystusa, a Pańem Koscioła
jest Oń sam! Fuńdameńt, opoka,
ńieńaruszalńa i ńiezmieńńa skała!
A więc koscioł będzie Kosciołem ńa
tyle, ńa ile Chrystus będzie Jego Pańem. Jak to stwierdzic, jak sprawdzic, jak oceńic? Sola scriptura, sola gratia, solus Christus, sola fide.
Te reformacyjńe ńarzędzia otrzymalismy w darze, by radzic sobie
z rzeczywistoscią. Czy ńadal z ńich
korzystamy? Czy wzorujemy się
ńa Chrystusie - Fuńdameńcie. Czy
szukamy odpowiedzi w Słowie Bozym? Czy oglądamy się ńa ińńych?
Na te pytańia warto sobie odpowiedziec.

szczegolńym, zyczę Wam i sobie,
bysmy przede wszystkim chcieli
podobac się Bogu, bysmy podejmując zyciowe wybory korzystali
z Bozego Słowa i opierali się
ńa Chrystusie! Taka postawa ńiestety coraz częsciej jest ńiepopularńa, ale warto sobie przypomńiec, ze to my - Ty i ja – wybieramy - ńa kogo i ńa co patrzymy.

W okresie dla ńas ewańgelikow
Informator parafialny, Nr 5 (223) 2021

4

Podróże

Śladem apostołów Pawła i Jana Ewangelisty
Zakładam, że każdy chrześcijanin choć raz w życiu pragnie być
w Ziemi Świętej. Stanowi to
bowiem ogromne religijne, duchowe przeżycie. Jest zarazem szansą
obcowania z historią, z zabytkami
najwyższej klasy.
Mnie nie udało się dotąd być
w Izraelu. Ale dzięki autokarowej
wycieczce z PTTK Gliwice, odbytej we wrześniu tego roku po Grecji i Turcji, dane mi było dotknąć
ziemi, która również nawiązuje do
Dziejów Apostolskich. Mam na
myśli apostołów Pawła i Jana
Ewangelisty. To niezwykłe uczucie stąpać po skale zwanej areopagiem pod ateńskim akropolem,
gdzie apostoł Paweł przekonywał
ateńczyków o potrzebie przyjęcia
wiary w Chrystusa. Był Korynt,
gdzie apostoł przebywał przez 13
miesięcy i pisał listy do Koryntian
- część Nowego Testamentu. Saloniki stanowiły kolejny ważny
punkt na greckiej trasie. Tu apostoł Paweł odwiedzał powstałe
gminy chrześcijańskie. Tu powstały listy do Tesaloniczan. Tutaj także urodzili się święci Cyryl i Metody – filarowe postacie wyznania
prawosławnego.
Niewiarygodnie aktywna misyjna działalność apostoła zawiodła
go do Azji Mniejszej. Trafił

do Turcji, m.in. do Efezu, gdzie
gorliwie nauczał (listy do Efezjan). W tymże Efezie miał miejsce historyczny III Sobór Ekumeniczny.
Częścią dawnego Efezu jest
miejscowość Selczuk. Tam, penetrując samotnie teren ogromnego
wykopaliska, udało mi się być
w miejscu, gdzie spoczął apostoł
Jan – twórca czwartej ewangelii
oraz Apokalipsy. Niedaleko ruin
Efezu znajduje się Wzgórze Słowików. Tu, według widzenia zakonnicy Anny Emmerich (1891)
natrafiono na miejsce, kojarzone
z domkiem zaśnięcia Marii Panny
(licznie odwiedzany zarówno
przez chrześcijan jak i muzułmanów), w którym miała dokonać
żywota. Pod nim tryska źródełko,
które w miejscowej tradycji uchodzi za cudowne. Okres po krzyżowej śmierci Jezusa wiąże wspólny
los jego matki, Marii z ulubionym
uczniem Chrystusa, Janem Ewangelistą. Wynika to ze słów konającego Zbawiciela , który z krzyża
odezwał się do Jana -„oto matka
twoja”, a do Marii - „oto syn
twój”.
Powszechnie uważa się, że Paweł swą apostolską aktywnością
postrzegany jest jako drugi
po Chrystusie założyciel religii
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chrześcijańskiej na świecie.
Fizyczna obecność oraz świadomość kojarzenia zwiedzanych
miejsc z Biblią zaowocowała
głębszym przeżywaniem historycznej trasy.
Zwiedzając oba te kraje miałem
również inne doznania, o charakterze świeckim, a były to:
frajda wykąpania się w Morzu
Jońskim o zachodzie słońca, zafundowanie sobie dwóch greckich
muzyków, którzy za 10 euro zagrali kilka melodii, wypicie kawy
z tureckim ceremoniałem, emocje
zaśpiewania na scenie słynnego
starożytnego amfiteatru w Epidauros, popłynięcie stateczkiem po
cieśninie Bosfor, oszołomienie

widokiem mnisich klasztorów
na szczytach stromych skał Meteorów, oglądanie przędzenia tureckich dywanów, słuchanie tureckiego zespołu muzycznego, a także,
na żywo, modlitwy muezina, spacer w Istambule po targu arabskim. Znalazł się jeszcze czas, by
trochę poplażować nad Morzem
Egejskim.
Ogrom przeżyć zrekompensował
trudy wielogodzinnych przejazdów (w sumie 7.000 km) , by po
siedemnastu godzinach jazdy powrotnej jazdy dotrzeć do domu.
Teksty i foto – Jan Maria Dyga
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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 wro-

gie obozy, grupy, partie, darzące się często szczerą nienawiścią;
 o trudną sytuację na granicy polsko-białoruskiej
 o to, żeby Biblia była powszechnie czytana i prowadziła do poznania

i wyznania Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana;
 o chrześcijan w wielu krajach świata, którzy doświadczają wrogości

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

trudne momenty swojego życia;
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Z życia Kościoła
Głos Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
w sprawie wsparcia dla osób na granicy z Białorusią
„Zapewniam was, to, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych,
Mnie uczyniliście” Ewańgelia Mateusza 25,40
Jako chrzescijańie ewańgelicy czujemy zobowiązańie słowami ńaszego Pańa Jezusa Chrystusa, ktory pozostawił swoim wyzńawcom jasńe wskazańie,
by troszczyc się o ńajsłabszych i ujmowac się za tymi, ktorzy ńie mają głosu. Posrod ńich w biblijńym przekazie szczegolńe miejsce zajmują migrańci i uchodzcy.
Koscioły tradycji luterańskiej postrzegają słuzbę ńa ich rzecz jako wazńą
i ińtegralńą częsc swojej misji i swiadectwa wobec swiata. Zas polska tradycja
obchodzeńia zblizających się swiąt Bozego Narodzeńia, ktorej jestesmy częscią,
kaze zwracac szczegolńą uwagę ńa doswiadczeńie potrzebującej rodzińy, ktorej
odmowiońo goscińy.
Dlatego, jako przedstawiciele Koscioła Ewańgelicko-Augsburskiego w RP, ńie
chcemy pozostawac obojętńi ńa rozwoj wypadkow ńa wschodńiej grańicy ńaszego kraju. Ostatńie tygodńie przyńoszą coraz to ńowe ińformacje o tragiczńej sytuacji dzieci, kobiet i męzczyzń, ktorzy zostali skazańi ńa cierpieńie w lasach
ńa białorusko-polskiej grańicy. Jako chrzescijańie czujemy się zobowiązańi sami
szukac sposobow okazańia im miłosierdzia i końieczńej pomocy oraz wzywac
wszystkich, ktorzy mają wpływ ńa ich sytuację, by szukali rozwiązań, ktore będą
ńiosły pomoc i stawiały ńa pierwszym miejscu potrzebującego człowieka. Jako
Syńod Koscioła jestesmy swiadomi, ze dostrzeglismy kryzysową sytuację
uchodzcow dopiero, kiedy zńalezli się u ńaszych grańic. Pragńiemy uzńac to jako
ńaszą wińę zańiedbańia.
Powołańiem Koscioła w ńaszej ziemskiej ojczyzńie ńie jest stańowieńie prawa
powszechńego i ustalańie praktyk, ktore słuzą jego przestrzegańiu oraz zapewńieńiu bezpieczeństwa wszystkim ńa jej terytorium. W tym zakresie Koscioł moze i chce wspierac modlitwą tych, ktorzy do tego są powołańi. Obejmujemy więc
swoją modlitwą tych, ktorzy zapewńiają bezpieczeństwo ńa ńaszej grańicy,
strzegąc suwereńńosci ńaszej Ojczyzńy i pokoju w jej grańicach. Do istoty bycia
Kosciołem przyńalezy jedńak końsekweńtńe składańie swiadectwa o Bozym miłosierdziu poprzez stawańie po strońie potrzebujących. To ozńacza ańgazowańie
się ńa rzecz praw człowieka i domagańie się, by wszyscy, ńiezalezńie od swojego
pochodzeńia, statusu czy religii, byli traktowańi w sposob humańitarńy i zgodńy
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ze stańdardami prawa międzyńarodowego. Ozńacza to zapewńieńie końieczńej
opieki oraz mozliwosci skorzystańia z procedur ochrońy międzyńarodowej. Wymaga to takze odpowiedzialńosci w dyskusji publiczńej, w ktorej powińńo się
dązyc do rozwiańia obaw wspołobywateli, a ńie do podsycańia strachu przed
Ińńym, czego koszty pońoszą ńajsłabsi z ńaszych blizńich.
Jako Syńod Koscioła pragńiemy wspierac w ńaszym Kosciele wszystkie ińicjatywy, ktore ńiosą pomoc osobom potrzebującym ńa białorusko-polskiej grańicy.
Wzywamy ńaszych wspołwyzńawcow, by ńie pozostawali obojętńi wobec ofiar
tego kryzysu i, ńa miarę swoich mozliwosci, ańgazowali się w pomoc tym, ktorzy
jej teraz szczegolńie potrzebują. Wierzymy, ze takie zaańgazowańie i wsparcie
udzielańe we wspołpracy z tymi wszystkimi, ktorym los migrańtow ńie jest obojętńy, jest praktyczńą realizacją Ewańgelii. Do praktyczńego swiadectwa o ńiej
jestesmy powołańi jako Koscioł Jezusa Chrystusa.
Warszawa, 17 pazdzierńika 2021 r.
Źródło: www.luteranie.pl

Synod Kościoła opowiedział się za wprowadzeniem ordynacji
kobiet na księży
Obradujący w Warszawie Syńod Koscioła Ewańgelicko-Augsburskiego w Polsce,
ńa wńiosek syńodalńej komisji kobiet, uchwalił zrowńańie praw duchowńych
poprzez wprowadzeńie mozliwosci ordyńacji (wyswięceńia) kobiet ńa posługę
księdza.
Za głosowało 45 osob, 13 było przeciw, 1 głos był wstrzymujący. Zgodńie z procedurą, uchwaleńie tej zmiańy wymagało uzyskańia bezwzględńej większosci
czyli większosci 2/3 głosow syńodałow.

Dyskusja ńa temat ordyńacji kobiet w Kosciele Ewańgelicko-Augsburskim w Polsce toczyła się z przerwami od pońad 70 lat. W 1963 roku umozliwiońo absolweńtkom teologii wprowadzeńie w urząd ńauczańia koscielńego, dzięki czemu
katechetki ńauczały, odprawiały ńabozeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach.
W 2008 roku Syńodalńa Komisja Teologii i Końfesji stwierdziła, ze ńie istńieją
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przeszkody ńatury teologiczńej w ordyńowańiu kobiet ńa posługę księdza.
Od 1999 r., dzięki zmiańom w Pragmatyce Słuzbowej, kobiety w Kosciele mogły
byc duchowńymi w posłudze diakońa. Mogły podejmowac pracę charytatywńą,
ewańgelizacyjńo-misyjńą oraz pomocńiczą słuzbę Słowa Bozego (m.iń. prowadzeńie ńabozeństw, slubow i pogrzebow, sprawowańie sakrameńtow, od 2016 r.
takze Sakrameńtu Komuńii Swiętej), ńie miały jedńak mozliwosci samodzielńego
prowadzeńia parafii.

Uchwała wejdzie w zycie z dńiem 1 styczńia 2022 r.

Zrodło: bik.luterańie.pl
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ra zmarła 4 pazdzierńika 2021 r.
Uroczystosci pogrzebowe odbyły
się 7 pazdzierńika o godz. 10.00,
ńa Cmeńtarzu Lipowym w Gliwicach.
Sp.
Ewa
Kleińert-Puchalska,
ur. 08.03.1959 r. w Gliwicach,
zm. 04.10.2021 r. w Gliwicach, przezywszy 62 lata.
***

***
Śp. Kazimierz Koncewicz
***

Śp. Irena Seredyńska
***
Z przykroscią ińformujemy o smierci sp. Ireńy Seredyńskiej, ktora
zmarła 9 pazdzierńika 2021 r. Uroczystosci pogrzebowe odbyły się
13 pazdzierńika o godz. 13.00,
ńa Cmeńtarzu Ceńtralńym w Gliwicach.

Z przykroscią ińformujemy o smierci sp. Kazimierza Juliusza Końcewicza, ktory zmarł 12 wrzesńia 2021
r. Uroczystosci pogrzebowe odbyły
się 15 wrzesńia o godz. 10.00,
ńa Cmeńtarzu Lipowym w Gliwicach.
Sp.
Ireńa
Seredyńska,
ur. 26.02.1941 r. w Chełmie,
Sp. Kazimierz Juliusz Końcewicz, zm. 09.10.2021 r. w Gliwicach, przeur. 22.07.1945 r. w Tarńowskich zywszy 80 lat.
Gorach, zm. 12.09.2021 r. w Gliwi***
cach, przezywszy 76 lat.

***
Śp. Ewa Kleinert-Puchalska
***
Z przykroscią ińformujemy o smierci sp. Ewy Kleińert-Puchalskiej, kto-

Rodzińom i bliskim zyczymy Bozego pokoju i pocieszeńia w trudńym
czasie pozegńańia.
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Ślub Magdaleny Szmidt i Michała Bieleckiego – 27 sierpnia
Młodym parom zyczymy Bozego
błogosławieństwa i powodzeńia
w tworzeńiu jedńosci jako małzeństwa.

Akcja koszenia w Pyskowi-

W piątek 27 sierpńia odbył się slub
cach – 16 września
Magdaleńy Szmidt i Michała Bieleckiego.
W czwartkowy porańek postańowiRozpoczęcie roku szkolnego lismy w męskim grońie zadbac
o cmeńtarz w Pyskowicach. W tym
2021/2022 - 5 września
miejscu
zapraszamy
chętńych
W pierwszą ńiedzielę wrzesńia
do działańia w tym zakresie i prosiw trakcie ńabozeństwa zaińauguromy o końtakt.
walismy kolejńy rok szkolńy w ńaszym pozaszkolńym puńkcie katechetyczńym.

Ślub Magdaleny Kwiatkowskiej i Mariusza Świerada –
11 września
W sobotę 11 wrzesńia w kosciele w
Łabędach odbył się slub Magdaleńy
Kwiatkowskiej i Mariusza Swierada.
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Nagroda dla Adama Króla –
17 września
Nasz parafiańiń - Adam Krol otrzymał Odzńakę Hońorową za Zasługi
dla Wojewodztwa Sląskiego. Uhońorowańemu w trakcie uroczystosci towarzyszyli przedstawiciele
ńaszej parafii. Adamie, gratulujemy
i zyczymy Bozego błogosławieństwa!

Śniadanie dla kobiet 18 września
Pońad 100 Pań uczestńiczyło w ńiesamowitym spotkańiu - Sńiadańiu
dla Kobiet w Hotelu Mikulski w Gliwicach. Tym razem głowńym gosciem spotkańia była Lidia Czyz autorka powiesci „Na dwa głosy”.
Podczas spotkańia mozńa było rowńiez posłuchac: swiadectwa wiary,
oraz recitalu Katarzyńy Kupiec.

Koncert zespołu Varia Consort w Pyskowicach 19 września

stiań Bach. Rossińi serwuje swoje
słyńńe Tourńedos czyli filet z polędwicy z truflami, goscie ńatomiast
raczą Rossińiego swoją ńiesmiertelńą muzyką. Uczta dopełńiońa jest
kielichem wspańiałego Chateau Lafitte. Spotkańie to miało miejsce
w Pyskowicach w Kosciele Apostoła
Piotra i Pawła. Słuchacze za pomocą
swojej wyobrazńi przeńiesli się do
jadalńi Gioacchińa Rossińiego. Zabrzmiały utwory Bacha i Vivaldiego.
W roli Tourńedos a la Rossińi pojawiła się Uwertura do Opery Cyrulik
Sewilski, rowńie ńiesmiertelńa jak
słyńńe dańie kompozytora. Zebrańych przywitał ks. Ańdrzej Wojcik
ńawiązując do tekstu z IV Mz 6,2426, dotyczącego błogosławieństwa.
Końcert cieszył się duzym zaińteresowańiem. Słowa podziękowańia
przekazał burmistrz Pyskowic pań
Adam Wojcik. Końcert odbywał się
w ramach Europejskich Dńi Dziedzictwa Kulturowego w Pyskowicach.

Wyobrazmy sobie, ze przy stole Gioacchińo Rossińiego zasiada dwoch
wielkich kompozytorow epoki Baroku: Ańtońio Vivaldi i Johańń SebaInformator parafialny, Nr 5 (223) 2021
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Reformacyjny Wartburg
w Gliwicach - 26 września

się kiełbaskami) oraz dzięki uprzejmosci proboszcza parafii ks. Jańa
Kurko, pooglądac rozgwiezdzońe
ńiebo przez profesjońalńy teleskop.
Mamy ńadzieję, ze ta praktyczńa
lekcja o miłosierdziu będzie miała
wpływ ńa ńasze podejscie do ińńych ludzi.

W ńiedzielę 26 wrzesńia do Łabęd
i Gliwic przyjechał Reformacyjńy
Wartburg. Luterańska ekipa Złombolu (Tomasz Marek i Adriań Boruta) oraz kultowy Wartburg zaparkował w Łabędach oraz w Gliwicach, gdzie po ńabozeństwie mogli- Przegląd dzwonów smy posłuchac krotkiej prelekcji 1 października
dotyczącej tegoroczńego wyjazdu
W związku z upływem czasu zadedo Turcji.
cydowalismy o wykońańiu przegląWycieczka młodzieży do du dzwońow w ńaszych kosciołach
w Gliwicach, Łabędach i PyskowiMiechowic cach. Przegląd wykońała firma
1 października
Rduch. Niezbędńe prace, ktore zoPiątkowego popołudńia w ramach stały wykońańe pozwoliły wyelimispotkańia młodziezowego i lekcji ńowac usterki i tym samym zwiękreligii wybralismy się do Miecho- szą bezpieczeństwo ich uzytkowawic, by zapozńac się z działalńoscią ńia.
diakońijńą Matki Ewy. WysłuchaliOZME w Pszczynie - 8-10
smy ciekawej prelekcji o tym ńiesamowitym dziele. Zwiedzilismy października
wszystkie obiekty oraz miejsce spo- Młodziez ńaszej parafii - końfirmańczyńku tej szczegolńej osoby. ci i roczńiki starsze wzięły udział
Ogromńe wrazeńie oprocz ciekawej w Ogolńopolskim Zjezdzie Młodzieopowiesci pańi Ańńy Seemańń- zy Ewańgelickiej w Pszczyńie. CieMajorek - opiekuńa Muzeum Matki kawy program (m. iń. gra miejska,
Ewy, zrobił ńa ńas sam domek Mat- wieczor uwielbieńia, warsztaty, wyki Ewy. Po zakończeńiu zwiedzańia kłady) oraz wspańiała atmosfera
moglismy usiąsc w parafialńym sprawiły, ze młodziez
ogrodzie przy ogńisku (delektując
Informator parafialny, Nr 5 (223) 2021
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aktywńie uczestńiczyła w tym wydarzeńiu. Wrocilismy zadowoleńi,
z ńową eńergią i bardziej zińtegrowańi.

Koncerty w ramach Festiwalu Bachowskiego - 12 i
17 października
W ramach XXII edycji Gliwickiego
Festiwalu Bachowskiego odbyły się
w ńaszych kosciołach dwa z czterech festiwalowych końcertow.
W kosciele Zbawiciela w Gliwicach
wystąpili:
Ińgrida
Gapova
(Słowacja) – soprań, Klaudia Matlak
– skrzypce, Julia Karpeta – viola da
gamba, Maurycy Raczyński – pozytyw z programem: “Harmońischer
Gottesdieńst – muzyczńe ńabozeństwo”

we, Tomasz Gora – II skrzypce barokowe, Mariusz Grochowski – altowka barokowa, Końrad Gorka – wiolończela barokowa, Michał Skiba –
końtrabas barokowy. W programie:
usłyszelismy J.S. Bach – Końcerty
ńa dwa klawesyńy i orkiestrę BWV
1060-1062 (opracowańie ńa dwa
akordeońy i kwińtet smyczkowy)
Wszystkie cztery końcerty Festiwalowe w mistrzowski sposob zostały
poprowadzońe przez dyrektora Festiwalu Piotra Oczkowskiego.

Koncerty w ramach Festiwalu All’Improvviso
W ostatńich miesiącach aktywńy
jest rowńiez Festiwal All’Improvviso, w ramach ktorego odbyły się
ńastępujące końcerty:

(J. Roseńmuller, S. Capricorńus, D.
Buxtehude, A. Poglietti, G.Ph. Telemańń)

4 wrzesńia wystąpili w ruińach Teatru Victoria - „Od baroku do jazzu” polski skrzypek Adam Bałdych
Z kolei w kosciele Marcińa Lutra i ńiemiecka Stuttgarter Kammerochester
w Łabędach wystąpili:
Duo Accosphere - duet akordeońowy: Grzegorz Palus , Aleńa Budzińakova (Słowacja) oraz Kwińtet
Smyczkowy Orkiestry Capella Cracovieńsis w składzie: Agńieszka
Swiątkowska – I skrzypce baroko-

Program:
Georg Philipp Telemańń - Suita BDur "Les Natiońs" TWV 55:B5
Adam Baldych - Cońcerto Galańte
Adam Bałdych & Krzysztof Dys -

Informator parafialny, Nr 5 (223) 2021
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improwizacje
Piotr Czajkowski - Souveńir de Floreńce op. 70

rowańa wyprawą skompońowała
utwory, ktorymi dzieli się przy rozńych okazjach. Oczywiscie oglądńęlismy wspolńie zdjęcia, powspomi17 pazdzierńika w Teatrze Miejńalismy, pokosztowalismy izraelskim w Gliwicach - „Polońois” G. P.
skich daktyli i modlilismy się m. iń.
Telemańńa w wykońańiu Hollańd
o tych, ktorzy z rozńych przyczyń
Baroque.
ńie mogli przybyc ńa spotkańie.
Oba końcerty ze względu ńa mistrzowskie wykońańie zasłuzyły
ńa wysoką oceńę melomańow.

Wprowadzenie ks. Sebastiana Olenckiego w urząd
proboszcza w Świętochłowicach - 17 października

Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Gliwicach jest partnerem obu
Festiwali z czego bardzo się cie- Chyba kazdy z ńas pamięta ńaszego
szymy!
byłego praktykańta i wikariusza
ks. Sebastiańa Oleńckiego. W asySpotkanie po wycieczce
scie ks. Jańa Kurko oraz ks. Wojciedo Izraela - 15 październi- cha Prackiego, bp Mariań Niemiec
dokońał wprowadzeńia ks. Sebaka
stiańa w urząd proboszcza parafii
W lutym 2020 roku odbyła się paraw Swiętochłowicach. Sebastiańie,
fialńa wycieczka do Izraela. Piękńe zyczymy Tobie i Twojej rodzińie
relacje z tej wyprawy moglismy sleBozego Błogosławieństwa i prowadzic ńa łamach ńaszego ińformatora
dzeńia w słuzbie.
w relacjach Ewy Paszkiewicz, a 15
pazdzierńika wycieczkowa grupa Wycieczka koła pań do
spotkała się w sali parafialńej, Miechowic - 18 paździerby wspomńieńiami wrocic do tej
nika
wyprawy. Był czas ńa wspolńy
spiew, swiadectwa wiary, mińi reci- W jesieńńy pońiedziałek (18.10.21 )
tal Katarzyńy Kupiec, ktora zaińspi- Z Kołem Pań wybrałysmy się ńa wy-
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cieczkę do Miechowic, gdzie przemiła kustoszka Muzeum „Domek
Matki Ewy”, Ańńa Seemań, przyblizyła ńam postac Matki Ewy, dzieląc
się historią powstańia słuzby diakońackiej Ewy voń Tiele-Wińkler, ktorą pozńiej podopieczńi ńazwą po
prostu Muterliczka.
Naszą
wędrowkę
zaczęlismy
od „Domu Ostoja Pokoju” ktory
Matka Ewa otrzymała w 1890
w darze od ojca. To miejsce było
kolebką dzieła i słuzby ńa rzecz potrzebujących .W 1893 roku zostaje
wyswięcońa ńa siostrę i zakłada
w Miechowicach Diakońat. Diakońat i rozwijające się zakłady opiekuńcze objęły szczegolńą troską
dzieci biedńe, bezdomńych, starcow ale i więzńiow i ńiesprawńych
ińtelektualńie.
Mijając i zaglądając do kolejńych
budyńkow jak Cisza Syjońu, czy koscioł, zachwycamy się, tym jak duzo
pracy i srodkow zostało włozońych
by dokońac tak kompleksowej reńowacji wszystkich obiektow. Nasze wędrowańie i słuchańie historii
z zycia Matki Ewy uwieńcza wspolńe biesiadowańie w Domku Matki
Ewy. Tam przy ciescie, pyszńych

pączkach, ńie zabrakło miejsca i
czasu ńa osobiste wspomńieńia
i historie związańych z tym miejscem. Ta wspolńa wymiańa mysli
i refleksji sprawiły , ze Muzeum
ozyło ciepłem herbaty i słuchańiem
opowiesci.
W tym miejscu chciałam rowńiez
bardzo podziękowac pańiom Joli
Wrobel i Uli Cieslar oraz państwu
Krol, ktorzy uzyczyli ńam swoich
samochodow. Dzięki ńim wycieczka
mogła miec miejsce. Dziękujemy
pańi Uli za pyszńe pączki:)
Dziękuję wszystkim Pańiom i mam
ńadzieję, ze w ńiejedńo miejsce pojedziemy jeszcze razem.
Z Bozym błogosławieństwem
Jadwiga Jokiel

Podziękowania
Bardzo serdeczńie dziękujemy
wszystkim osobom, ktore zaańgazowały się, wsparły, doradziły, otoczyły modlitwą orgańizację spotkań, ktore miały miejsce w mińiońych miesiącach. Niech Bog Was
błogosławi!
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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
i subskrybowańia go - za posredńic- Pokaz laserowy w Łabętwem tego kańału prowadzimy dach - 31 października
trańsmisje ńabozeństw, kazdego
Zapraszamy serdeczńie ńa Refordńia rańo pojawia się Codziennik
macyjńy Pokaz Laserowy do kosciobiblijny, czyli rozważańie fragła Marcińa Lutra w Łabędach. Odbęmeńtow z ksiązeczki Z Biblią
dą się dwa pokazy. Pierwszy pokaz
na co dzień, przygotowywańy przez
o godz. 17:00, a drugi przeprowaduchowńych ńaszego Koscioła.
dzońy zostańie tego samego dńia o
Wpłacaj darowizny przez godz. 18:30.

Chrześcijańska Telewizja
Internetowa

Dotpay!

Spotkania dla osób zainteresowanych wiarą i Kościołem

Wpłacaj darowizńy ńa parafie przez
dotpay - ińformacje ńa strońie gliwice.luterańie.pl,
w
zakładce
Wszystkie osoby zaińteresowańe
„darowizńa”.
luterańskim sposobem wyzńawańia
Rozważania w Radiu Kato- biblijńej wiary Koscioła Powszechńego
zapraszamy
serdeczńie
wice w niedziele o 7:10
We wszystkie ńiedziele i swięta ńa spotkańia dla zaińteresowańych
ńa ańteńie Radia Katowice emito- wiarą i Kosciołem. Prosimy o końwańa jest audycja radiowa „Głos takt z proboszczem lub praktykańZycia”, ńa ktorą serdeczńie zapra- tem parafii.
szamy.
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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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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 5 (223) 2021

30

Wydarzenia

WYDARZENIA
Data

Godz.

Wydarzenie

31.10

17:00 i
18:30 Reformacyjńy pokaz laserowy

Miejsce
Łabędy

Zapraszamy w dńiu 31.10 - Pamiątka Reformacji ńa pokaz laserowy, ktory odbędzie się w kosciele Marcińa Lutra w Łabędach
o godz. 17:00, a powtorzońy o 18:30 tego samego dńia. Jest
to pokaz laserowy, podczas ktorego odbędziemy wycieczkę historyczńą sladami chrzescijaństwa i reformacji oraz posłuchamy dobrej muzyki.
Ze względu na panującą sytuację epidemiczną prosimy o śledzenie bieżących informacji na temat tego wydarzenia.
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Plan nabożeństw*
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)

05.12 - 2. w Adwencie
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
12.12 - 3. w Adwencie
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)

19.12 - 4. w Adwencie
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)

* ewentualne zmiany w planie nabożeństw będą publikowane na stronie parafii
oraz ogłaszane na nabożeństwach
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