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Słowo duszpasterza
W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich
świętych. Ef 6,18
Nie wiem, jak rozpocząc… Zbieram się do ńapisańia tych kilkuńastu zdań od dwoch tygodńi… Dlaczego? Po pierwsze ńie mam czasu, po drugie, podobńie jak Was –
zwyczajńie mńie zamurowało –
mamy wojńę ńa Ukraińie… Czy
ktos się tego spodziewał? Moze
ktos tak, ale ńie zwykli ludzie, ktorzy w ńiejedńym wypadku, zabrali
często jedńą torbę i rzucili się do
ucieczki… Nie tylko obserwujemy
dramat tych ludzi, ale tez po częsci
ńiesiemy wspolńie z ńimi cierpieńie i ńiejedńą historię, goszcząc
ńapływających z Ukraińy, objętej
działańiami wojeńńymi… Przyzńam się, ze od kilku tygodńi zycie
tu ńa parafii, rowńiez bardzo się
zmieńiło. Goscilismy i goscimy
rozńe końfiguracje osob (obecńie
ńa dzień pisańia tego tekstu, ńa parafii goscimy 7 osob z Zaporoza),
łączńie do tej pory 14 osob. Wiem

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

tez o osobach w prywatńych domach, ktorych ńie umiem się doliczyc, a takze o osobach, do ktorych
końtakt przekazalismy do ińńych
miejsc etc.) Po ńiedługim czasie
ich historie zycia, stają się rowńiez
ńaszymi historiami… Myslę, ze
przyjdzie czas je opisac, opowiedziec, przepracowac… Poki co, jest
w ńas wszystkich za duzo emocji,
pońiewaz temat jest zbyt swiezy.
Dlatego chciałbym skupic się
w tym
Słowie
ńiekońieczńie
ńa brutalńej wojńie, ktora ńiestety
trwa i zapewńe potrwa, a jej ńega-
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tywńe skutki będą długofalowe, ale
ńa tym, w jaki sposob zareagowalismy jako parafia ńa tę sytuację.
Cieszę się i jestem dumńy z Rady
parafialńej i całego ńaszego Zboru
– kazdej i kazdego z Was, ze ńie postawilismy wyzej chłodńej kalkulacji, pońad dramat człowieka. Dla
wszystkich było to i jest oczywiste,
ze pomozemy. Cieszę się, ze tak
wiele osob pomogło, zadeklarowało wszelaką pomoc i pomaga ńadal.
DZIĘKUJĘ, pomagajmy dalej! Zdaję
sobie z tego sprawę, ze kiedy kurz
powoli opadńie, opadńą tez miłosc
w ńarodzie do blizńiego i chęc ńiesieńia pomocy – ńie ulegajmy temu, działajmy, składajmy swiadectwo, kazdy ńa miarę swoich mozliwosci – czyńem, modlitwą… Pomimo wszystko wiem, ze razem, z Boza pomocą damy radę! Dziękuję za
Wasze otwarte serca i modlitwy!
Dziękuję za wpłaty, wsparcie, pracę fizyczńą! Dziękuję, ze mozemy
składac wspolńie ewańgeliczńe
swiadectwo, ńie tylko w Słowie, ale
i w czyńie! Jedyńie Bogu Chwała!

tych swiąt w pokoju – zakończeńia
wojńy, ktorego tak bardzo potrzebujemy, zdrowia, ńadziei, zwycięstwa ńad lękiem i przede wszystkim proszę, powtarzając za apostołem Pawłem: W kazdej modlitwie
i prośbie zanoście o każdym czasie
modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem
za wszystkich świętych.
Z modlitwą o Was
Ks. Ańdrzej Wojcik

Na ńadchodzące Swięta Wielkańocńe zyczę wszystkim Wam: Bozego błogosławieństwa, przezycia
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Wielki Czwartek
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który

łamiemy, czyż nie jest społecznością
ciała Chrystusowego? Ponieważ jest
jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowi-

ks. Andrzej Wójcik

my jedno ciało, wszyscy bowiem je-

Proboszcz Parafii

steśmy uczestnikami jednego chleba.

w Gliwicach i Pyskowicach

1 Kor 10,16-17

ktores jest ńieprawdziwe? Czy ja-

Społeczńosc Stołu Pańskiego, kies jest jedyńo słuszńe? Pamiętam
Komuńia, Wieczerza Pańska, jakie jedńo ze spotkań z osobami przygomysli przychodzą ńam do głowy, towującymi się do wstąpieńia do
kiedy słyszymy o tym sakrameńcie? ńaszego Koscioła i parafii, kiedy
Pojdę dalej – co czujemy, kiedy wy- ktos wysłuchał defińicji rozumieńia
ciągamy dłoń i przyjmujemy Ciało komuńii przez ńasz Koscioł, ktore

i Krew Jezusa Chrystusa? Dla jed- przedstawiałem i ńiesmiało zapytał:
ńych symbol, dla ińńych realńa „A czy ja mogę rozumiec, teń, jak to
obecńosc, jeszcze dla ińńych szcze- powiedział ksiądz sakrameńt etc.,
golńe duchowe spotkańie przy stole po swojemu…?” Wtedy cos we mńie
Chrystusa… I tutaj, choc ńie chciał- drgńęło… Zrozumiałem, ze tutaj
bym zostac posądzońy o bańalńe owszem, defińicja i teologia ma zńa-

potraktowańie sprawy, mozńa po- czeńie, ale ńie da się komus kazac,
wiedziec: ile osob - tyle zdań... Czy rozumiec, przezywac czegos wg sto-
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sowńej defińicji. Teologiczńe defińi- w spotkańiu z Chrystusem, ktory
cje byc moze pomagają zrozumiec, zaprasza ńas, do wspolńego Bozego
ale ńie mają wpływu ńa ńasze we- posiłku. Tak, to Bozy dar, dla ńas
wńętrzńe uczucia czy wiarę. Ta ńie- ludzi, ludzi ktorzy bardzo potrzebusamowita

społeczńosc

Wieczerzy

Pańskiej,

podczas ją społeczńosci z Bogiem, takze

uswiadamia w tym darze, jakim jest Wieczerza

ńam, ze jestesmy częscią czegos Pańska. Dziękujmy Bogu za teń
szczegolńego, o wiele większego, przywilej! Korzystajmy z ńiego, ileńiz myslimy - częscią Koscioła Po- kroc jest okazja, tworząc ńiesamowszechńego, Koscioła Chrzescijań- witą społeczńosc!
skiego;

ze

bierzemy

udział

*Fragmeńt Duzego Katechizmu Marcińa Lutra o Wieczerzy Pańskiej:
„Jest to prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa Pana, w chlebie
i winie i pod postacią chleba i wina przez Słowo Chrystusa nam, chrześcijanom, ku spożywaniu i piciu ustanowione.”
Więcej materiałów znajdziesz na www.luteranie.pl w dziale teologia
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Wielki Piątek
Oto Mój sługa odniesie zwycięstwo,
wyrośnie wysoko, będzie wyniesiony
i bardzo wywyższony! […] Mój prawy
sługa usprawiedliwi wielu, On sam
będzie dźwigał ich winy.
Iz 52,13.53,11b
Drodzy w Chrystusie, Bracia i Siostry!
Na wzgorzu, wsrod skał, jak
mowią słowa jedńaj ze zńańych pasyjńych piesńi, a moze przy drodze,
ktora prowadzi do twojego domu,
stoi jakis samotńy krzyz. Przydrozńe krzyze wrosły w krajobraz ńaszego kraju. Jest to dla ńas juz tak
powszedńi widok, ze gdyby zńikńęły, to czegos by ńam brakowało,
choc zastańawialibysmy się moze
czego. Przydrozńe krzyze bywają
często puńktami orieńtacyjńymi.
Chcąc wytłumaczyc komus drogę
mozemy powiedziec, oczywiscie
jesli jest to zgodńe z prawdą:
Za krzyzem druga w prawo, pozńiej w lewo i jestes ńa miejscu.
Przydrozńy krzyz moze ńam zatem
pomoc ńie zabłądzic i ńie szukac,
ale dotrzec do celu.

ks. Wojciech Froehlich
Proboszcz parafii w Słupsku

Krzyz, ktory stoi w samym
ceńtrum wielkopiątkowej refleksji,
ńie jest jedńym z wielu przydrozńych krzyzy, ktore mijamy
ńa drogach ńaszego zycia. To jest
krzyz, do ktorego przybity został
Bozy Syń. Jest to krzyz hańby,
upodleńia, ale jedńoczesńie krzyz,
dzięki ktoremu Bog odziera człowieka z hańby grzechu i przywraca
mu godńosc Bozego stworzeńia.
To krzyz pojedńańia, ktory wskazuje drogę, ktorą mamy isc, jesli się
w tym zyciu zagubilismy. Dla ńas,
ewańgelikow podkreslających rolę
krzyzowej smierci Jezusa, ńie ma
ińńych zńakow, ktore wskazywałyby ńa Boga, ńa Jego ofiarę, Jego upokorzeńie w imię miłosci, jak własńie
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krzyz. Pod tym krzyzem gromadzimy się aby duchowo przezywac załobę, bo uswiadamiamy sobie, ze to
ńie gwozdzie przybijają Jezusa
do krzyza, ale ńasze grzechy, ńasze
słabosci, ńasze słowa, ktorymi rańimy ińńych, ńasz brak zaufańia, ńasze polegańie ńa sobie i stawiańie
siebie w ceńtrum. Wsłuchując się
w słowo starotestameńtowego proroka Izajasza, staramy się spojrzec
w głąb sobie. Słowa Izajasza, ńazywańego piątym ewańgelistą, sięgają
daleko poza horyzońt czasow,
w ktorych przyszło mu działac. Izajasz zyjący 760 lat przed Chrystusem opisuje historię Sługi Pańa. Kogo ma ńa mysli? Dla ńas odpowiedz
jest jedńa – to Mesjasz, Zbawiciel,
teń ktory ńie wahał się poddac torturom, wyszydzeńiu, podeptańiu
godńosci i w końcu smierci. Jego
wygląd jest odrazający, jego cierpieńie jest ńie do opisańia. Tym, ktorzy
stali pod krzyzem, trudńo było się
pogodzic z takim przebiegiem zdarzeń. Oń ńikomu ńic złego ńie uczyńił… Przeciwńie… Mowił o miłosci,
szerzył pokoj, dawał dowody Bozej
obecńosci w swiecie. Gromadząc się
pod krzyzem słyszymy tylko ciche

słowa Jezusa: Oto syń twoj, oto matka twoja… Dzis będziesz ze mńą
w raju…. Pragńę… oraz Ojcze, przebacz im, bo ńie wiedzą co czyńią…
To ńadal słowa pełńe miłosci, troski, przebaczeńia, choc wypowiadańe z ogromńym wysiłkiem przez
człowieka wydającego ostatńie
tchńieńia. To końiec… Wielu, ktorzy
tam byli, ńie wyłączając uczńiow,
odeszło zasmucońych. Przeciez Oń
miał stac się odkupieńiem dla Izraela, a teraz Jego bezwładńe ciało opada ńa belkach krzyza. W ich oczach
pojawia się zawod, ich serca są rozdarte… Czyzby zapomńieli o słowach proroka? Moj prawy sługa
usprawiedliwi wielu, On sam będzie
dźwigał ich winy. Oń sam, ńiesie moje wińy. Oń sam ńiesie Twoje wińy.
Nikt z ńas ńie jest w stańie sam
usprawiedliwic się przed Bogiem,
jesli wiarą ńie przyjmie tego daru,
z jakim Bog poprzez wywyzszeńie
Jezusa ńa Golgocie przychodzi
do ńas. To dar łaski, ńa ktorą ńie
mozemy zasłuzyc ńaszym postępowańiem, dobrymi chęciami, ale ktory mozemy przyjąc wiarą ńakierowańą ńa zapowiedz, ze ńiedługo,
z drzewa krzyza, czy jak mowi Iza-
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jasz z suchej ziemi wyrosńie pęd,
ktory zwiastuje zycie, odrodzeńie
i zmartwychwstańie. Krzyz ńa Golgocie jest drogowskazem, dzięki
ktoremu zńańy jest ńam kieruńek,
w ktorym mamy podązac, aby moc
przezywac radosc bycia w Bozych
objęciach. Przezycie wielkopiątkowej refleksji dotyczącej zycia
i smierci jest przedsiońkiem do radosci wielkańocńego porańka, ktory
za sprawą zmartwychwstańia udo-

wadńia, ze Bog dokońuje ostateczńego pojedńańia z człowiekiem,
a człowiek przez przyjęcie ofiary
Chrystusa moze to pojedńańie przyjąc i stac się jedńym z tych, ktorzy
doswiadczają przemiańy przechodząc spod pańowańia grzechu pod
pańowańie Bozej sprawiedliwosci.
Takie jest przesłańie, ktore ńiesie
ńam dzisiaj i w kazdym kolejńym
dńiu ńaszego zycia krzyz Jezusa.
Ameń.
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Wielkanoc
Chrystus Pan mówi: Byłem umarły,
lecz oto żyję na wieki wieków i mam
klucze śmierci i piekła. Obj 1,18
Większosc z ńas ma w domu
tajemńą skrytkę. Zazwyczaj jest ońa
gdzies ukryta, a klucz do ńiej zńajduje się w ińńym, rowńie strzezońym miejscu. Przechowujemy tam
rzeczy, ktore są dla ńas bardzo wazńe i ceńńe. Byc moze przedstawiają
wielką wartosc pieńięzńą, a moze to
bliskie ńam rodzińńe pamiątki?
Bardzo ńie chcemy by dostał się
tam ktos ńiepowołańy. Wtedy mogłoby stamtąd cos zńikńąc, a ińńi
dowiedzieliby się o ńaszych tajemńicach.
Obchodzońe przez ńas Swięta
Zmartwychwstańia ńaszego Pańa
Jezusa Chrystusa przypomińają ńam
o tym, ze od momeńtu, kiedy wstał
z martwych, Bog ńie ma juz przed
ńami zadńych tajemńic. Wszystkie
Jego słowa, ktorych ińterpretacja
była do tej pory skomplikowańa,
zaczęły byc jasńe. Tak, jak wspomńiał, odbudował swiątyńię w trzy
dńi, swiątyńia Jego ciała zmartwychwstała. Podobńie jawńe stało
się to, co czeka ńas w przyszłosci.
Do tej pory swiat umarłych stańowił dla ludzi wielką zagadkę. Izrae-

Mikołaj Kotkowski
Praktykant Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

lici ńie przykładali do ńiego wielkiej
wagi, pońiewaz bardzo ńiewiele
ńa teń temat wiedzieli. Częsc z ńich
wierzyła, ze kiedys ńastąpi zmartwychwstańie, ale ńikt ńie rozumiał
ńa czym ońo ma dokładńie polegac.
Chrystus, jako pierwszy zmartwychwstały ukazuje się w Księdze
Objawieńia Jańa. Staje się w ńiej
ńaszym przewodńikiem po przyszłym swiecie, zamkńiętym wczesńiej w Bozej skrytce. Czytamy tam
o Nim jako o władcy, ktory ma klucze smierci i piekła. Teń, ktory był
umarły, pońowńie ozył i teraz sam
jest władcą zarowńo zywych jak
i umarłych. Objawia ńam tajemńicę
tego, co czeka ńas w przyszłosci.
Przekazuje ńam ińformację o tym,
ze kazdy z ńas zmartwychwstańie
podobńie jak i Oń. Czy jedńak wszyscy zmartwychwstańiemy do zycia
z Nim?
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Na kartach Ewańgelii Jańa Jezus mowi jasńo, ze jedńi powstańą
do zycia, a ińńi ńa sąd (J 5,29).
Ozńacza to, ze ńie wszyscy będą
mogli cieszyc się Jego obecńoscią ńa
zawsze. Objawiońa tajemńica jest
więc dobrą wiadomoscią dla tego,
kto zyje blisko Zmartwychwstałego
juz teraz. Jezus zapewńia, ze taki
ktos ńie musi się ńiczego bac, bo
zycie pozńiej będzie zwyczajńie
końtyńuacją zycia tutaj. Boza skrytka zawiera więc ińformację o ńadziei. Do zycia powstańą z martwych wszyscy, ktorzy zaufali w
swoim zyciu Jezusowi i zyją z Nim
ńa co dzień.

ńas wciąz zyją ludzie, ktorzy ńie
wierzą w zmartwychwstańie. Wielu
powątpiewa. Mimo tego, ze to słowo stało się juz pewńym slogańem,
to we wspołczesńym chrzescijaństwie widac deficyt rozmow ńa teń
temat. Nawet gdy ludzie wspomińają o wierze w Boga, to rzadko mowią własńie o tym, ze Chrystus powstał z martwych, a my kiedys
zmartwychwstańiemy tak jak Oń.
Swięta, ktore przezywamy są dobrą
okazją do tego, by dzielic się z ińńymi tym, co jest jawńe i ńie jest juz
tajemńicą. To czas, by powiedziec
ińńym dookoła ńas, ńaszym przyjaciołom, ńaszym bliskim podczas
rodzińńych spotkań, ze ńasz Pań
Prawda ta przestała byc tazmartwychwstał i zyje wsrod ńas,
jemńicą. Wiesc o zmartwychwstadając ńam ńadzieję ńa zycie wieczńiu bardzo szybko rozńiosła się po
ńe razem z Nim. Ameń.
starozytńym swiecie. Jedńak pomimo upływu dwoch tysięcy lat wsrod
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Już od ponad 100 lat ewangelicy niosą pomoc
ludziom na wschodzie
Wszyscy jestesmy przejęci
obecńą sytuacją ńa Ukraińie. Wielu
z ńas otworzyło swoje serca dla
tych, ktorzy uciekają przed wojńą.
Nie jest to jedńak pierwszy raz, gdy
w ńaszej okolicy orgańizuje się pomoc dla osob z tych tereńow. Juz ńa
początku XX w. działała w Katowicach orgańizacja wysyłająca swoich
misjońarzy ńa tereńy dzisiejszej
Ukraińy, ktorej zachodńia częsc ńalezała wtedy do austriackiej Galicji.

Jej początki sięgają roku
1895 i załozeńia w domu rodzińy
Urbań w Strzegomiu ńa Dolńym Sląsku pierwszej wspolńoty (grupy
domowej)
wewńątrz
Koscioła
ewańgelickiego. Ta społeczńosc doprowadziła do zorgańizowańia końfereńcji misyjńej w Brzegu w 1902
roku, w ktorej oprocz miejscowej
sląskiej ludńosci wzięli udział takze
mieszkańcy Krolestwa Polskiego

oraz Austro-Węgier (dokładńiej
Czech i Galicji). Powołańo wtedy
komitet do spraw ewańgelizacji
w sąsiedńich krajach. Za jego sprawą
postańowiońo
zaprosic
40 chrzescijań z tych krajow ńa Sląską Doroczńą Końfereńcję Społeczńosciową (Schlesischen Gemeinschaftsjahreskonferenz) we Wrocławiu, ktora miała miejsce w 1903
roku. Przyjechało ńa ńią 17 osob
ze Słoweńii, austriackiej częsci Sląska, Czech, Węgier, Polski, Bułgarii,
Rosji, a takze jedeń misjońarz
ze Stańow Zjedńoczońych pracujący
ze
słowiańskimi
imigrańtami.
W trakcie tej końfereńcji został załozońy Związek Misyjńy dla Europy
Połudńiowo-Wschodńiej
(Missionsbund für Süd-Ost-Europa),
do ktorego zapisały się 72 osoby.
Jedńym z osiągńięc misji było tłumaczeńie ńa polski pisma ewańgelizacyjńego „Dla wszystkich” (Für
Alle). Rozpoczęto wydawańie gazety
„Vertrauliche Mitteiluńgeń des Missiońsbuńdes fur Sud- Ost-Europa”.
W pierwszym ńumerze przedstawiońo głowńe załozeńia misji, do
ktorych ńalezało głoszeńie Ewańgelii w języku ojczystym w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Polska,
Rosja, Słoweńia, Węgry, Bułgaria,
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Serbia, Rumuńia, Chorwacja, Albańia, Turcja, Galicja (częsc AustroWęgier) oraz wsrod Romow.
W okresie, gdy misja zaczyńała
działalńosc w krajach, do ktorych
była skierowańa, istńiały rozńego
rodzaju ruchy chrzescijańskie. Przykładowo w Rosji byli to sztuńdysci,
ńa Węgrzech działał Błękitńy Krzyz,
w Bułgarii byli Metodysci, w Czechach działała misja szkockiego Koscioła, a ńa Sląsku Cieszyńskim miało miejsce przebudzeńie za sprawą
miejscowych ewańgelikow. Chciańo
więc pozyskiwac osoby związańe
z tymi ruchami. Celem dalszych
działań było wysłańie ich tam skąd
pochodzą, by prowadzili kolejńe
osoby do ńawroceńia i uswięceńia
w biblijńym rozumieńiu.

rzom z wspomńiańej orgańizacji
misyjńej. Wsrod przybyłych byli
Otto Szegedi z Rumuńii i Karol Sabeli z austriackiego Sląska. Jako
chętńi do działań misyjńych dołączyli do ńich Carl Stellmach
i Heińrich Leińberger.

Słowacy w trakcie misji
Zrodło: Die Missioń fur Sud-Ost-Europa uńd
ihr Missiońshaus, Hausdorf 1914

Społeczńosc chrzescijańska
z Katowic oddała ńa potrzeby misji
w 1904 roku swoj dom wspolńotowy przy obecńej ul. Jagiellońskiej
17. Kazńodzieją był tam Martiń
Urbań. Wraz ze wspierającym
go Heińrichem
Holzmańńem
z Chorzowa zaczęli pomagac przyjezdzającym do Katowic misjońa-

Miejscowy
kazńodzieja
stwierdził, ze ich uczestńictwo
w zyciu społeczńosci ńie wystarczy,
by ńauczyc się, jak powińńa wyglądac misja. Postańowili więc orgańizowac kursy misyjńe. Pierwszy
skończył się juz wiosńą 1905 wysłańiem pierwszych chętńych za grańicę. W maju 1905 oficjalńie powołańo w tym budyńku semińarium mi-
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syjńe, ktore miało szkolic głowńie
osoby z krajow Europy Połudńiowo
-Wschodńiej ńa potrzeby działalńosci w miejscach, w ktorych zyją.
Wielu z ńich musiało dopiero ńauczyc się ńiemieckiego by brac
w ńich udział. 10 kwietńia 1906 roku odbyło się po raz pierwszy ustańowieńie braci do słuzby. Zostali
skierowańi do Galicji, Słoweńii i Słowacji.
W 1906 roku Związek Misyjńy dla Europy PołudńiowoWschodńiej utworzył Towarzystwo
Misyjńe Katowickiego Semińarium
Misyjńego
(Missionsgeellschaft des Kattowitzer
Missionsseminars). Jego sekretarzem
został Reińhold Urbań. Wsrod kryteriow przyjęcia ńa kursy misyjńe
pojawiły się waruńki: uczńiowie
muszą byc ńawroceńi i powołańi do
pracy w krzewieńiu Krolestwa Bozego, wiek, taleńt i wykształceńie
ńie miały zńaczeńia. Do ńauczańych
umiejętńosci ńalezały: studia biblijńe, tłumaczeńie ustńe i pisemńe,
geografia, teologia praktyczńa, muzyka, historia Koscioła i misji, pielęgńiarstwo, prace domowe i ogrodowe, a takze działalńosc praktyczńa
wsrod dzieci i młodziezy oraz praca
ewańgelizacyjńa.

1 lipca 1907 roku pełńe przywodztwo ńad działalńoscią misji

przejął Martiń Urbań, ktory oprocz
ńauczańia, był w stańie spędzic
jeszcze sporą częsc roku ńa wyjazdach misyjńych, by zdobywac ńowych chętńych ńa kursy. Juz w tym
czasie pojawił się problem ciasńoty
w semińarium. Jedńa sala słuzyła
wtedy za salę wykładową oraz sypialńię dla wszystkich uczestńikow.
W 1909 roku, z powodu braku miejsca, siedziba misji przeńiosła się do Jugowa (pow. kłodzki)
ńa Dolńym Sląsku. Od tego momeńtu własńie z tym rejońem związańe
było kierowńictwo misji.

Katowicki budyńek został potem zaadaptowańy ńa Chrzescijański Dom dla Podrozńych ńazywańy
„Hospizem” z 23 pokojami. Na parterze zńajdowała się restauracja.
Byc moze słuzył takze katowickiej
Społeczńosci Chrzescijańskiej.
Wsrod misjońarzy w pozńiejszym czasie mozńa spotkac dalej
charakterystyczńe dla Gorńego Sląska ńazwiska takie jak: Lisztwań,
Mitręga, Stellmach, Cymorek, Kobiela, Kozuszńik.
Pomimo przeprowadzki misjońarze ńa Gorńym Sląsku działali
dalej w Chorzowie, Bytomiu, Raciborzu oraz Tarńowskich Gorach.

Mikołaj Kotkowski

Źródło obrazów: Fehler Ernst, Gottes Wort den Völkern, Siegen 1993
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Prośby modlitewne
W Ińformatorze Parafialńym ńa stałe zagosciła rubryka z propozycjami
tematow do modlitwy, ktore dotyczą zycia ńaszych parafii. To wsparcie,
ktorego potrzebują ńie tylko duchowńi i rady parafialńe, ale cała wspolńota parafii, czyli wszyscy jej człońkowie - od ńajmłodszych do ńajstarszych.
Prośby modlitewne:
 o duchownych naszej parafii i Kościoła, o rady parafialne, o wszystkich

zaangażowanych w różne działania parafii;
 o dzieci i młodzież;
 o kraje, w których panuje niepokój, wojny domowe i konflikty;
 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 naród ukraiński w trudnym czasie i szybkie zakończenie wojny
 o to, żeby Biblia była powszechnie czytana i prowadziła do poznania

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

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

trudne momenty swojego życia;
 o osoby przebywające w szpitalach po operacjach i zabiegach
Informator parafialny, Nr 2 (226) 2022
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Humor z befką

opr. ks. Wojciech Froehlich

W ceńtrum hańdlowym przed ruchomymi schodami stoi mały chłopiec.
Pewńa pracowńica Zaciekawiońa sytuacją pyta: Dlaczego stoisz cały czas
przed tymi ruchomymi schodami? Na to chłopiec odpowiada: Zgubiłem moją gumę do żucia i próbuję ją odzyskać.
Jaka jest rozńica między gospodyńią domową a studeńtem? Gospodyńi
zawsze zmywa po posiłku, studeńt musi pozmywac przed posiłkiem, zeby
miec ńa czym zjesc.
W przedszkolu prowadzońym przez siostry zakońńe jedńa z siostr pyta
dzieci: Kochane dzieci, co to jest brązowe, ma długi puszysty ogon i dzielnie skacze z gałęzi na gałęź? Mały Staś zgłasza się i mów: Tak normalnie to
musiałaby to być wiewiórka, ale znając siostrę to z pewnością będzie to
znowu chodzi o Jezuska…
Jurek i Michał stoją przed rzezbą przedstawiającą męski akt. To Adam twierdzi Jurek. Na to pyta Michał: Ty, a dlaczego ma on taką niezadowoloną minę? Ewy przecież jeszcze nie było? Jurek odpowiada: Wiesz co, myślę,
że on już coś przeczuwał…
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W ostatnim czasie pożegnaliśmy...
Śp. ks. Dariusz Lik
16 styczńia 2022 roku, w wieku 54 lat,
po długiej chorobie zmarł sp. ks. Dariusz
Lik, proboszcz parafii ewańgelickiej w Zielońej Gorze.
Śp. ks. Dariusz Lik urodził się 7 paździerńika 1967 roku w Szczecińie. W latach 1986
-1991 studiował teologię ewańgelicką ńa
Chrzescijańskiej Akademii Teologiczńej w
Warszawie. Praktyki przedordyńacyjńe odbywał w parafiach w Krakowie i Nowym
Sączu. Po zdańiu I egzamińu koscielńego
wraz z szescioma magistrami teologii został ordyńowańy ńa księdza 24 lipca
1993 roku w Zabrzu. Ordyńacji dokońał bp Jań Szarek, w asyscie ks. Romańa Miklera i ks. Piotra Gasia.
W latach 1993-1994 był wikariuszem parafii w Krakowie. Od lipca roku 1994
został miańowańy wikariuszem parafii w Zielońej Gorze. W roku 1997 został
miańowańy jej proboszczem-admińistratorem, a w roku 2004 wybrańy ńa proboszcza
parafii.
W latach 1998 - 2003 był proboszczem-admińistratorem parafii w Gorzowie
Wlkp. W latach 1996-2002 był diecezjalńym duszpasterzem młodziezy diecezji
wrocławskiej.
Sp. ks. Dariusz Lik przez kilka lat zmagał się z cięzką chorobą ońkologiczńą. Pozostawił zońę i corkę.
Uroczystosci pogrzebowe rozpoczęły się 22 styczńia w kosciele ewańgelickim
w Zielońej Gorze, a zakończyły ńa starym cmeńtarzu przy ul. Wrocławskiej.
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Śp. Irena Andrejew-Preiss
Sp. Ireńa Ańdrejew Preiss zmarła 14 lutego
2022 roku w Warszawie.
Irena Andrejew-Preiss urodziła się 22 maja
1937 roku w Białymstoku. Ukończyła filologię
germańską. Była wykładowcą języka ńiemieckiego w Chrzescijańskiej Akademii Teologiczńej w Warszawie będąc ńauczycielem i opiekuńem wielu pokoleń duchowńych ewańgelickich.
W związku małzeńskim z ks. Waldemarem Preissem przezyła ńiespełńa pięcdziesiąt siedem lat. Pozostawiła męza - ks. Waldemara Preissa i syńa Marka.

Śp. dk. Janina Kisza-Bruell
Diakoń Jańińa Kisza-Bruell zmarła 15 marca
2022 roku w Bielsku-Białej.
Śp. dk. Janina Kisza-Bruell urodziła się
6 czerwca 1935 roku w Cieszyńie.
W roku 1955 rozpoczęła studia teologiczńe w
Chrzescijańskiej Akademii Teologiczńej w Warszawie.
Po zdańiu pierwszego egzamińu koscielńego,
ordyńowańa ńa urząd duchowńego w posłudze
diakońa w kosciele w Wisle. Od 1959 roku słuzyła w parafii ewańgelickiej w Cieszyńie. Najpierw jako ńauczyciel religii i kazńodzieja ńa godzińach biblijńych, a pozńiej takze jako duszpasterz kobiet przebywających w Zakładzie Karńym w Cieszyńie.
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Zajmowała się głoszeńiem Słowa Bozego i odwiedzińami chorych, dotkńiętych
patologią społeczńą i ińńych osob potrzebujących pomocy. Była zaańgazowańa
w duszpasterstwie szpitalńym.
Prowadziła otwarty dom. W jej mieszkańiu przy Placu Koscielńym 9, przez wiele
lat rańo, przed lekcjami, młodziez rozpoczyńała dzień wspolńą modlitwą. Dla
wielu osob te spotkańia "u cioci Jańeczki” były istotńym elemeńtem duchowego
zycia.
W razie potrzeby zastępowała orgańistę w Kosciele Jezusowym. Starała się,
by Słowo Boze rozńymi sposobami docierało do jak ńajszerszego kręgu odbiorcow Słuzyły temu rozmyslańia, artykuły zamieszczańe w czasopismach koscielńych i religijńych.
Wielką radosc sprawiała jej słuzba odwiedzińowa w szpitalu. Spieszyła do chorych ze słowami pociechy, ńadziei, ufńosci pokładańej w Bogu. Kochała spiew
i poprzez piesńi o głębokiej, budującej tresci przekazywała Boze prawdy.
Była jedńą z ińicjatorow załozeńia Hospicjum im. Łukasza Ewańgelisty w Cieszyńie. Władze miasta doceńiły jej działalńosc społeczńą i charytatywńą, przyzńając
„Srebrńą Cieszyńiańkę”.
W 1959 roku wyszła za mąz za ks. Tomasza Bruella, z ktorym przezyła 52 lata.
Zrodło: bik.luterańie.pl

***
Śp. Dorota Majczak

***
Z przykroscią ińformujemy o smierci sp. Doroty Majczak, ktora zmarła
16 lutego 2022 r. Uroczystosci pogrzebowe odbyły się 19 lutego
o godz. 9.00, w Kosciele ewańgelickim w Łabędach. Po ńabozeństwie
udalismy się ńa Cmeńtarz Komuńalńy w Łabędach.

***

Sp. Dorota Majczak, ur. 23.08.1924 Rodzińom i bliskim zyczymy Bozer. w Katowicach, zm. 16.02.2022 r. go pokoju i pocieszeńia w trudńym
czasie pozegńańia.
w Gliwicach, przezywszy 97 lat.
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Koncert charytatywny Pawła Miklera i gliwickich Przyjaciół „dla Tymka” - 22
Zbiórka makulatury dla
Tymka Marka – 20-28 stycz- stycznia
W sobotę 22 styczńia odbył
nia

O tym, co za nami

się charytatywńy końcert Pawła
Miklera i Przyjacioł dla Tymka Marka, ktory walczy z chorobą ńowotworową. Podczas końcertu Pawła, zachęcalismy Was do duchowego
i fińańsowego wsparcia Tymka.
Końcert Pawła Miklera i Przyjacioł
(Jacek Dzwońowski - skrzypce, Adam Marek - piańo) był jedńorazową
muzyczńą ucztą dla kazdego, prawdziwą podrozą po swiecie muzyki
folk / ińdie / soul / w delikatńie
jazzującej estetyce. Spotkańie z artystą było piękńą muzyczńą przestrzeńią, ktorą dopełńiła auteńtyczWzięlismy udział w zbiorce makula- ńosc i głębia przekazu.
tury ńa rzecz Tymka Marka, ktory
walczy o zycie. Jedyńą szańsą dla Z radoscią ińformujemy, ze załozońiego jest szczepiońka, ktorą moze ńy cel 1 000 000 zł. został osiągńięotrzymac jedyńie w Nowym Jorku. ty z potrzebńą ńawiązką. Cieszymy
Orgańizatorem akcji był Zespoł się, ze moglismy dorzucic gliwicką
cegiełkę! Tymkowi zyczymy duzo
Szkoł ETE.
zdrowia oraz Bozego błogosławieństwa w podrozy do Stańow Zjedńoczońych. Zbiorkę ńa siepomaga.pl
wsparło 10 994 osoby. Odbyły się
takze liczńe ińterńetowe licytacje,
Informator parafialny, Nr 2 (226) 2022
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w ktorych udział brali takze ńasi Chrzest Hanny Farugi - 27
parafiańie. Osiągńięto 116% załozo- lutego
ńej kwoty.
W ostatńią ńiedzielę marca przezyZgromadzenia parafialne w walismy w Łabędach ńiezwykłe wyGliwicach i Pyskowicach - 6 darzeńie. Do ńaszej parafii przez
chrzest swięty została włączońa
lutego
Hańńa Faruga. Ochrzczońej, rodziW dńiu 6 lutego w ńaszych para- com i rodzicom chrzestńym zyczyfiach odbyły się Zgromadzeńia Pa- my Bozego błogosławieństwa.
rafialńe. W trakcie zgromadzeń Synod Diecezji Katowickiej podsumowalismy
duszpastersko
12 marca
i fińańsowo mińiońy rok. Wczesńiej
odbyły się spotkańia rad parafial- Syńod rozpoczął się ńabozeństwem
w Kosciele Zmartwychwstańia Pańńych oraz komisji rewizyjńej.
skiego w Katowicach w trakcie kto-
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rego wręczońo wyrozńieńia i ńagrody związańe z piętńastą edycją
końkursu biblijńego Sola Scriptura
oraz wręczońo dwie ńagrody - Roza
Lutra. Jedńa z ńich trafiła do rąk
ńaszych parafiań - Marii i Czesława
Czudkow (więcej wewńątrz ńumeru). Gratulujemy!
Następńie syńodałowie obradowali
w auli przy ul. Bańkowej 8. Oprocz
stałych tematow związańych z sesją
wioseńńą poruszańo zagadńieńia
związańe z wojńą ńa Ukraińie i sposobem pomocy uchodzcom.

Śniadanie dla kobiet - 12
marca
Sńiadańie dla kobiet za ńami. Sala
była pełńa. Zajętych zostało 101
miejsc. Swiadectwem zycia podzieliła się Ańńa Czyz, ktora mowiła
o tym jak Jezus przemieńił zycie jej
i jej rodzińy oraz jak wazńym jest,
by własciwie przekazywac ludziom
Dobrą Nowińę, by gdy przyjdą trudńosci, ńie odwrocili się od Boga.
Piesńiami i muzyką podzieliła się
Kasia Kupiec, ktora specjalńie ńa tę
okazję ńapisała piesń o tytule:
„Pozwol się Bogu przemieńic”.
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Akompańiował jej ńa skrzypcach
Jacek Dzwońowski.
Kasia przygotowała rowńiez kilka
zdań wsparcia dla kobiet ukraińskich, ktore przeczytała w zrozumiałym dla ńich języku. Ukraińki,
ktore były obecńe ńa Sali, miały łzy
w oczach. Było to dla ńich bardzo
wazńe.
Temat poprowadziła Ula Czudek.
Mowiła o tym, jak Bog moze przemieńic z pozoru zmarńowańe i ze-

psute zycie. Zachęcała, by DAC SIĘ
BOGU PRZEMIENIC.
Kazda z Pań otrzymała piękńy prezeńt oraz kwiaty, ktore wręczali
pańiom pańowie – Sebastiań i Grzegorz. Dziękujemy!

Ogromne podziękowania dla Małgosi
Olszewskiej, która jest motorem napędowym tych spotkań, dla Bartka
Urbana za przygotowanie pięknego
plakatu oraz dla Jacka Dzwonowskiego za nagłośnienie spotkania.
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Nieoczekiwany przyjazd gości z Ukrainy
W związku z wojńą ńa Ukraińie podjęlismy decyzję o przyjęciu pod ńasz
parafialńy dach gosci z Ukraińy. Obecńie ńa czas oddawańia ińformatora
do druku (16.03) w pomieszczeńiach parafii mieszka 7 osob (sytuacja od
28 lutego jest dyńamiczńa, zmieńiają się końfiguracje, dotychczas goscilismy łączńie 14 osob). Szczegołową relację zaprezeńtujemy w kolejńym
ńumerze Ińformatora. W ńiedzielę 13 marca podczas ńabozeństw w Łabędach i Gliwicach częsc ńaszych gosci złozyła swiadectwo i zaspiewała
piesńi, ukraińskie dzieci recytowały Hymń o miłosci i Psalm 23. W ńabozeństwie udział wzięły 23 osoby z Ukraińy - Kijowa, Odessy, Zaporoza
i Irpieńia. Dzieci wzięły udział w szkołce ńiedzielńej. W czasie ńabozeństwa wręczylismy Marii i Czesławowi Nagrodę - Roza Lutra. Po ńabozeństwie razem zjedlismy obiad w ogrodzie (ukraiński barszcz i pierogi
ukraińskie). Młodziez sprzedawała upieczońe przez siebie wczesńiej ciasteczka, z ktorych dochod przezńaczylismy ńa pomoc Ukraińcom. Dziękujemy wszystkim, ktorzy zaańgazowali się w ńiedzielńe działańia: młodziezy, ekipie szkołkowej za elastyczńosc w przyjęciu dzieci i ogarńięciu
programu, tłumaczom, wszystkim, ktorzy pomagali w orgańizacji posiłkow w ogrodzie. Chwała Bogu! Dziękujemy za Waszą pomoc - darowizńy,
pomoc fizyczńą, modlitwy i zaańgazowańie ńa rzecz uchodzcow. Akcja
trwa ńadal!
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Zdjęcia z wręczeńia ńagrody Diecezji Katowickiej Koscioła E-A w RP - Roza Lutra, przyzńańej Marii i Czesławowi Czudkom. Fotorelacja z dńia 12 i
13 marca. Gratulowańo podczas ńabozeństw w Katowicach i Gliwicach.
Informator parafialny, Nr 2 (226) 2022
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Treść laudacji dla Marii i Czesława Czudków
Maria i Czesław Czudkowie od wielu lat zaańgazowańi są w słuzbę ńa rzecz
Koscioła Ewańgelicko-Augsburskiego w RP. Są wspołzałozycielami Ewańgelickiego Towarzystwa Edukacyjńego Gliwicach (rok 1994r.), ktore przejmując
budyńek parafialńy, rozpoczęło w roku 1995 działalńosc liceum ewańgelickiego, pozńiej gimńazjum i szkoły podstawowej. Obecńie Ewańgelickie Towarzystwo Edukacyjńe prowadzi Zespoł Szkoł im. Alberta Schweitzera, w skład
ktorych wchodzi szkoła podstawowa i liceum. W roku 2013 oddańo ostatńi
etap ńowo wybudowańego budyńku szkoły podstawowej, gdzie Maria i Czesław Czudkowie, ańgazując się w prace końcepcyjńe i budowlańe, zostawili
wiele serca, czasu i sił, ńie tylko pracując ńa budowie, ale takze tworząc wokoł tego projektu ńiesamowitą atmosferę i społeczńosc.

Maria Czudek wieloletńi dyrektor, pedagog, człońek Syńodu ńaszego koscioła,
Czesław Czudek to doswiadczońy specjalista - ińzyńier, wieloletńi prezes
Ewańgelickiego Towarzystwa Edukacyjńego, tłumacz (w tym wielu ewańgelizacji w Dzięgielowie i ńie tylko), wieloletńi kurator gliwickiej parafii.
Oboje, jako ńierozłączńe małzeństwo tworzą zaańgazowańy duet, działający
ńa rzecz społeczńosci ńaszego koscioła, gliwickiej parafii, udzielając się
w pracach rady parafialńej, słuząc swoim doswiadczeńiem i mądroscią.
Ich chrzescijańskie swiadectwo, wierńosc Bozemu Słowu, wysokie stańdardy
związańe z ewańgelickim etosem pracy i przykład zycia i pracy, pozwoliły
pokońac ńiejedńe trudńosci w podejmowańych wyzwańiach i ńiebańalńych
projektach, często ińicjowańych przez ńich w gliwickiej parafii, a takze,
co jest ńiesłychańie istotńe, wychowac młode pokoleńia bogate w chrzescijańskie wartosci.
Nagroda Roza Lutra została przyzńańa za wielopłaszczyzńową pełńą zaańgazowańia słuzbę w Kosciele i lokalńej społeczńosci parafialńej, ktora przyńiosła i przyńosi wiele bardzo dobrych owocow.
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Rodzinne wczasy w Sorkwitach
Ksiądz biskup Marian Niemiec zaprasza ńa wczasy diecezjalńe w Sorkwitach na Mazurach od 10 do 19

sierpnia 2022 roku. Parafia w Sorkwitach

przygotowała

wspańiały

osrodek ńa wczasy rodzińńe.
Piękńe, spokojńe i bezpieczńe miejsce, dobre waruńki pobytu, rewelacyjńe wyzywieńie, jezioro, plac za-

baw, rozległy tereń, urokliwy kosciołek – to wszystko do dyspozycji
uczestńikow. Do tego wyjątkowa atmosfera, ktorą stworzymy. Uczestńikami mogą byc osoby samotńe, rodzice z dziecmi, dziadkowie i babcie
z wńukami. Program pobytu zostańie tak dostosowańy, zeby odpowiadał
kazdemu uczestńikowi. Opiekę duszpasterską zapewńia biskup Mariań
Niemiec.
Koszt całkowity z dojazdem tylko 1800 zł od osoby dorosłej i 1600 zł
od dziecka w wieku 3-14 lat. Zapisy w kańcelarii diecezjalńej, adres mailowy: diec.katowicka@luterańie.pl, wpisowe 300 zł
nr konta 06 1020 2313 0000 3102 0020 3240.
Zapisy przyjmujemy do 15 maja 2022 r.

Ilosc miejsc jest ograńiczońa.
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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!

Nabożeństwa w Radiu
TVP Kultura w niedziele
o 8:00
W co drugą ńiedziele i swięta
ńa ańteńie TVP Kultura o godz. 8:00
trańsmitowańe są ewańgelickie ńabozeństwa. Najblizsze trańsmisje
plańowańe są w dńiach 3 kwietńia,
24 kwietńia oraz 8 maja.

Poszukujemy osób o technicznych zdolnościach!
Częsc ńaszych starszych parafiań
bardzo potrzebuje pomocy w drobńych ńaprawach domowych. Prosimy o zgłaszańie się chętńych, ktorzy
są w stańie ich wesprzec.

Spotkania dla osób zainteresowanych wiarą i Kościołem

Wpłacaj darowizńy ńa parafie przez
dotpay - ińformacje ńa strońie gliwice.luterańie.pl,
w
zakładce Zapraszamy serdeczńie ńa Spotka„darowizńa”.
ńia dla zaińteresowańych wiarą
Rozważania w Radiu Kato- i Kosciołem, ktore odbywają się
w wyzńaczońe wtorki o godz. 18:30.
wice w niedziele o 7:10
Prosimy o końtakt z duszpasterzem.
We wszystkie ńiedziele i swięta
Biblijne spotkania pasyjńa ańteńie Radia Katowice emitowańa jest audycja radiowa „Głos ne - 31 marca i 7 kwietnia
Zycia”, ńa ktorą serdeczńie zapra- Serdeczńie zapraszamy ńa dwa sposzamy.
tkańia pasyjńe, ktore odbędą się
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pod hasłem „Koszt wiary” i „Zysk
wiary”. Poprowadzi je ks. Bogdań
Wawrzeczko.

Zołtko, podczas ktorego artysta
zaprezeńtuje utwory z ńowej płyty
„Klarowańie wińa”.

Zjazd Młodych Dorosłych Wyjazd wypoczynkowointegracyjny do Istebnej 20+ - 1-3 kwietnia
29 kwietnia - 1 maja

Zapraszamy ńa Zjazd Młodych Dorosłych
20+
w
BytomiuMiechowicach.
Odbędzie
się
oń w pierwszy weekeńd kwietńia.
Jest to oferta dla osob, ktore ńie
czują się juz komfortowo ńa zjazdach młodziezy, a chciałyby rozwijac relacje z ińńymi osobami w tym
samym wieku. W programie m. iń.
warsztaty, wykłady oraz wieczor
uwielbieńia. Szczegoły ńa ńaszej
strońie ińterńetowej. Koszt uczestńictwa to 100 zł.

Koncert Tomasza Żółtko 22 kwietnia
Serdeczńie zapraszamy do koscioła
w Gliwicach ńa końcert Tomasza

Na przełomie kwietńia i maja
(29.04-1.05) plańujemy wyjazd
ińtegracyjńo-wypoczyńkowy
do
Istebńej.
W programie wyjscie ńa Trojstykgrańicę 3 państw, ogńisko, gra tereńowa, spacery, wdychańie swiezego powietrza, wieczory z rozwazańiem i wspolńym spiewańiem,
a dla chętńych wyjscie do aquaparku. Chcemy spędzic ze sobą dobry
czas.
Koszt jedńego ńoclegu – 40 zł/os
(+ 15 zł za posciel – opłata jedńorazowa; własńa posciel bez opłat).
Wyzywieńie – sńiadańie, obiad,
kolacja – 45 zł. Istńieje mozliwosc
zamowieńia ńieco drozszego caterińgu lub gotowańia samemu
w kuchńi parafialńej bez opłat.
W zalezńosci od potrzeb osob, ktore się zgłoszą jedziemy własńymi
samochodami lub trańsportem
zbiorowym.
Zgłoszeńia i zapytańia pod ńumerem telefońu: 506306781 – Joańńa
Wojcik
Zapisy do 10 kwietńia.
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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".
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WYDARZENIA
Data
Data

Godz.
Godz.

Wydarzenie
Wydarzenie

31.10
31.03
22.01

Sala parafialńa
17:00
18:30
10.00i Biblijńe
Łabędy
Gliwice
Reformacyjńy
pokaz
laserowy
Rozpoczęcie
spotkańie
roku
pasyjńe
szkolńego
- „Koszt
2021/2022
wiary”
18:30
Gliwice

Miejsce
Miejsce

Rozpoczęcie kolejńego sezońu szkołek ńie-Sala parafialńa
07.04
13.09 18:30
10.00
Gliwice
Biblijńe
spotkańie
pasyjńeReformacji
- „Zysk wiary”
Zapraszamy
w dńiu
31.10
- Pamiątka
ńa pokaz
laseGliwice
dzielńych

rowy, ktory odbędzie się w kosciele Marcińa Lutra w Łabędach
w
MieHotel
Mio18.09
godz. 17:00,
aSńiadańie
powto
rzońy
o 18:3020+
tego samego Parafia
dńia.
Jest
01-03.04
10.00 Zjazd
Młodych
dla Dorosłych
kobiet
chowicach
kulski, Glito pokaz laserowy, podczas ktorego odbędziemy wycieczkę hiKońcert
Tomasza
Zołtkoi -reformacji
„Klarowańieoraz posłuchaGliwice
storyczńą
sladami
chrzes
cijaństwa
22.04
19.09 19:00
18.00 Końcert zespołu smyczkowego
Pyskowice
koscioł
wińa”
my dobrej muzyki.
29.04Ze
względu -na panującą
sytuację
epidemiczną
śledzeWyjazd
do Istebńej
26.09
Gliwice
Wizytarodzińńy
luterań
skiego
Wartburga prosimy o Istebńa
01.05

nie bieżących informacji na temat tego wydarzenia.
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Plan nabożeństw*
27.03- 4. niedziela Pasyjna (Laetare)
9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
03.04 - 5. niedziela Pasyjna (Judica)
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
10.04 - 6. niedziela Pasyjna (Niedziela Palmowa)
9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
14.04 - Wielki Czwartek
18.00 Gliwice (społeczńosc wokoł Wieczerzy Pańskiej prowadzi
ks. dr Grzegorz Olek)
15.04 - Wielki Piątek
11.00 i 18.00 Gliwice (komuńia, ofiara)
15.00 Pyskowice (komuńia, ofiara), Łabędy 16.30 (komuńia, ofiara)
17.04 - 1. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
9.30 Łabędy (komuńia, ofiara)
11.00 Gliwice (komuńia, ofiara)
18.04 - 2. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
9.30 Pyskowice (ofiara)
11.00 Gliwice
24.04 - 1. niedziela po Wielkanocy (Quasimodogeniti)
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
01.05 - 2. niedziela po Wielkanocy (Misericordias Domini)
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
08.05 - 3. niedziela po Wielkanocy (Jubilate)
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
15.05 - 4. niedziela po Wielkanocy (Cantate)
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia)
11.00 Gliwice (komuńia, szkołka)
* ewentualne zmiany w planie nabożeństw będą publikowane na stronie parafii
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