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Sprawozdanie opisowe za rok 2015 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach 

	

W roku 2015 odbywały się: 

• Nabożeństwa (Gliwice, Łabędy, Żerniki) 

• Lekcje religii w siedmiu grupach (co tydzień) 

• Spotkania młodzieżowe (piątki, co tydzień) 

• Spotkania studenckie (środy, co tydzień) 

• Herbatki parafialne po nabożeństwach niedzielnych (2 razy 
w miesiącu) 

• Szkółki niedzielne w dwóch grupach (co niedzielę) 

• Spotkania Koła Pań (w czwartki [od września w środy], co tydzień) 

• Spotkanie grupy wsparcia osób uzależnionych (soboty, co tydzień) 

• Spotkania z Ewangelią  

• Spotkania biblijno-modlitewne o Izrael – drugi poniedziałek miesiąca 

• Próby Chóru (poniedziałek, co tydzień) 

• Spotkanie pracowników parafii (wtorki, co tydzień) 

• Spotkanie dla zainteresowanych wiarą i kościołem (wtorki, co tydzień)  

• Grupy domowe – wg ustaleń grup (co tydzień) 

• Spotkania redakcji radiowej Po prostu (1 na kwartał) 

• Spotkania Klubu Aktywnego Seniora (w trzecią sobotę miesiąca) 

• Spotkania Rady Parafialnej (czwartki, co miesiąc) 

• Cotygodniowe nagrania telewizji ChTI 

Rok 2015 
w zarysie 

Życie parafii koncentrowało się wokół nabożeństw, które regularnie 
miały miejsce w każdą niedzielę i święta, a w czasie pasyjnym tak-
że w tygodniu. W niedzielę odbywały się nabożeństwa w Gliwicach 

Nabożeństwa 
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o godzinie 11.00. W  Łabędach na przemian z Pyskowicami o 8.00 lub 
o 9.30, a także raz w miesiącu (oprócz wakacji) w Żernikach o godzinie 
13.00. W Gliwicach nabożeństwo niedzielne zawsze połączone było ze 
spowiedzią i Komunią Świętą. 

Kilka razy w roku miały miejsce nabożeństwa rodzinne, np. 20 
grudnia w kościele Zbawiciela odbyło się nabożeństwo rodzinne. Pod-
czas nabożeństwa dzieci zaśpiewały wspólnie ze zborem kolędy  
i recytowały teksty związane z historią Bożego Narodzenia. Rozdano 
również przygotowane przez Parafię paczki świąteczne. 

Lekcje religii prowadzone były w czasie roku szkolnego. Katecheza 
prowadzona jest przez obu duchownych. 

Lekcje religii 

W czasie roku szkolnego miały miejsce także szkółki niedzielne 
w dwóch grupach, które gromadziły średnio 30 dzieci. 

W naszej parafii nabożeństwo jest transmitowane na żywo do salki 
dla rodziców z dziećmi. Transmisja ta pozwoliła młodym rodzicom, 
szczególnie matkom, na regularne przychodzenie z niemowlakami i ma-
łymi dziećmi do kościoła. Wspólny udział w nabożeństwie, także w ko-
munii, pogłębia relacje między rodzicami i dziećmi. 

24 stycznia 2015r. odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. 

Szkółki 
niedzielne 

24 maja w kościele Zbawiciela w Gliwicach odbyła się uroczystość 
konfirmacji (3 osoby). 

Od 4 do 5 grudnia grupa konfirmacyjna (6 z 8 konfirmantek) ze swo-
imi duszpasterzami odbyła wyjazd rekolekcyjny do Dzięgielowa. 

Konfirmacja 

Od 25 do 27 września grupa młodzieżowa z Parafii uczestniczyła 
w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej w Pokoju. 

Spotkanie mło-
dzieżowe 
i studenckie 

W parafii działa kilka grup domowych prowadzonych przez człon-
ków zboru. Spotkania mają charakter biblijny. 

Grupy domowe 

W czwartki, a od września w środy, o godzinie 10.00 miały miejsce 
spotkania Koła Pań. Spotkanie wypełnione były wspólną pracą (m. in. 
kartki świąteczne zostały sprzedane na parafialnym kiermaszu), rozmo-
wami, modlitwami i czytaniem Słowa Bożego. 

Spotkania Koła 
Pań 
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W sobotnie popołudnia z pomieszczeń parafialnych korzysta chrze-
ścijańska grupa wsparcia dla ludzi uzależnionych i ich rodzin. 

Spotkania dla 
uzależnionych 

Parafia przygotowywała i prowadziła (we współpracy z Centrum 
Misji i Ewangelizacji) codzienny luterański program radiowy „Po Pro-
stu” w radiu CCM. Audycja jest nadawana codziennie w godzinach od 
21.00 do 21.30 Minął już 12 rok nadawania programu. Średnio co kwar-
tał odbywają się spotkania redakcji radiowej programu. 

Luterański pro-
gram radiowy „Po 
Prostu” 

Chrześcijańska Telewizja Internetowa od ponad dwóch lat regularnie 
tworzy i publikuje filmy, będące zaproszeniem na niedzielne nabożeń-
stwa. Praca związana z tym przedsięwzięciem służy głoszeniu Ewange-
lii, ale także promocji Parafii w Gliwicach. Co jakiś czas gliwicka Tele-
wizja Imperium, korzysta z materiałów ChTI. 

Telewizja ChTI 
i współpraca z TV 
Imperium 

Ks. Andrzej Wójcik współpracuje z Radiem Katowice współtworząc 
audycję „Głos Życia”. Audycja zawiera rozważanie Słowa Bożego, 
a także wiadomości z Kościoła Luterańskiego, przegląd prasy itp. 

Audycja „Głos 
Życia” w Radiu 
Katowice 

Parafia wydaje regularnie (co miesiąc) informator parafialny, w któ-
rym znajdują się informacje o życiu Parafii, życzenia urodzinowe, ogło-
szenia, zaproszenia. Informator zawiera także rozważania, dział poświę-
cony promowaniu wiedzy biblijnej, kącik dla dzieci oraz młodzieży, 
słowo od duszpasterza. Z informatora (z części wspólnej) korzysta kilka 
zaprzyjaźnionych parafii – Słupsk, Chorzów, Węgrów, Turek, Konin. 
Informator jest dostępny także w wersji elektronicznej na stronie inter-
netowej parafii. 

Informator para-
fialny 

4 stycznia chór Animato odwiedził pyskowicką parafię i wykonał 
cztery kolędy.  

6 stycznia, w Święto Epifanii, w kościele rzymsko-katolickim św. 
Jerzego w Gliwicach-Łabędach odbyło się tradycyjne, coroczne, wspól-
ne kolędowanie. Podczas kolędowania wystąpił parafialny chór Anima-
to. 

21 marca chór uczestniczył w XI Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni 
Pasyjnej i Pokutnej w Żorach. Gospodarzem przeglądu był ks. dziekan 
Stanisław Gańczorz z parafii św. Ap. Filipa i Jakuba, a honorowy patro-
nat nad przeglądem objęli: ks. arcybiskup dr Wiktor Skworc, ks. bp dr 
Marian Niemiec i Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha. 

Chór Animato 
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26 kwietnia w niedzielę Jubilate odbył się doroczny zjazd chórów 
diecezji katowickiej. W zjeździe wziął udział również chór Animato. 

Od 4 do 12 lipca odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgie-
lowie, w którym udział wzięli gliwiccy parafianie. 

9 września w kościele Zbawiciela parafie Luterańska i Metodystycz-
na w Gliwicach, wspólnie przygotowały spotkanie ewangelizacyjne 
z ks. Georgem Pattonem Jr. Ewangelista podzielił się Słowem Bożym 
oraz swoimi doświadczeniami z pracy misyjnej na świecie. 

Od 9 do 11 października odbyły się Dni Ewangelizacji. Wydarzenie 
współtworzyli p. Piotr Żądło, który wygłosił wykład "Uciskani - prze-
śladowani - zapomniani" oraz ks. Tomasz Pieczko dzieląc się Słowem 
Bożym związanym z tematyką wiary. W niedzielę, w ramach Dni 
Ewangelizacji, odbyło się dziękczynne nabożeństwo z okazji jubileuszu 
20-lecia Szkół Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego. 

20 listopada w Hotelu Mikulski odbyła się kolacja dla małżeństw. 
Gośćmi kolacji byli: diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk i ks. Zbi-
gniew Kowalczyk. 

Ewangelizacje 

28 września odbyło się spotkanie, które przybliżyło istotę i znaczenie 
obchodzenia biblijnego Święta Sukkot. W ramach spotkania uczestnicy 
mieli możliwość śpiewania żydowskich pieśni oraz wysłuchania krót-
kiego wykładu Jacka Szeligi, który dotyczył Święta Namiotów. Słowem 
Bożym podzielił się pastor Kazimierz Barczuk. Co miesiąc odbywają się 
spotkania modlitewno biblijne. 

Spotkania o tema-
tyce związanej 
z Izraelem 

Internet w obecnej dobie, to najlepszy nośnik informacji, a także 
możliwość zaprezentowania naszej parafii dla szerszego grona odbior-
ców, także spoza parafii i kościoła. Zaobserwowaliśmy, że jednym  
z pierwszych kontaktów osób, które sympatyzują z naszą parafią i noszą 
się z myślą o konwersji jest właśnie kontakt z naszą stroną parafialną. 
Regularnie co tydzień umieszczamy kazania w formacie mp3 do odsłu-
chiwania. Kilkanaście osób z parafii w Gliwicach i Pyskowicach miesz-
ka poza granicami kraju i prosiło o taką możliwość. W ostatnich miesią-
cach stronę odwiedza około 250 -300 osób dziennie, co również traktu-
jemy jako element naszej misji głoszenia Słowa Bożego. Jako, że jeste-
śmy w naszej Diecezji pionierami tej inicjatywy (umieszczania kazań 
w mp3) jesteśmy ciekawi jej dalszego rozwoju. Jak na razie widzimy 
zdecydowaną tendencję wzrostową liczby osób korzystających z Inter-
netu. Wierzymy, że ta forma docierania do ludzi ze Słowem Bożym jest 

Strony www 
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również misją naszej parafii i świadczy o jej otwartości na zewnątrz. Od 
listopada 2013 umieszczamy dodatkowo na stronie filmowe zapowiedzi 
nabożeństw, a także cyfrową wersję informatora parafialnego oraz cykl 
rozważań biblijnych od Genesis do apokalipsy – ks. Andrzeja Komrau-
sa. 

Bardzo dobrze układała się współpraca z Gliwickim Hospicjum Mi-
łosierdzia Bożego. Parafia prowadziła sprzedaż Kalendarza Hospicyjne-
go oraz brała udział w kweście-zbiórce 1-listopadowej. Duchowni są 
wciągnięci w ramach potrzeb w pracę duszpasterską. 

Hospicjum 

4 czerwca odbyła się tradycyjna już wycieczka autokarowa na nabo-
żeństwo do Leśnego Kościoła przy Kamieniu na Równicy w Ustroniu. 
W wyjeździe uczestniczyło ponad sześćdziesięciu parafian. Wycieczka 
na Równicę połączona była także ze zwiedzaniem Zamku w Dzięgielo-
wie i spotkaniem przy grillu. 

Równica 

20 czerwca w ogrodach szkół ETE odbył się coroczny piknik para-
fialny. 

Piknik parafialny 

W pierwszym tygodniu ferii zimowych odbyły się półkolonie dla 
dzieci. Półkolonie trwały pięć dni i zgromadziły blisko dwadzieścioro 
dzieci. 

15 lipca gliwicka parafia gościła dziewiętnastoosobową grupę  
z USA. Goście (4 osoby z grupy) przeprowadzili biblijne półkolonie 
z językiem angielskim w szkołach ETE. Oprócz tego odbyły się dwuty-
godniowe półkolonie wakacyjne. 

Półkolonie 

21 czerwca odbyło się nabożeństwo rodzinne na zakończenie roku 
szkolnego 2014/2015. Podczas nabożeństwa dzieci czytały teksty biblij-
ne i śpiewały pieśni. 

30 sierpnia odbyło się nabożeństwo rozpoczynające rok szkolny 
2015/2016. 

Rok szkolny 

Cieszy nas współpraca ze szkołą ZSO 13 w Gliwicach, która odpo-
wiada za nasz punkt katechetyczny. Odbywają się spotkania informa-
cyjno-edukacyjne na temat naszego kościoła. Spotkania mają miejsce 
w szkole lub w naszych kościołach. 

29 kwietnia gościliśmy w parafii grupę osiemnaściorga uczniów 
z Gimnazjum nr 10 wraz ze swoim katechetą Jarosławem Ostryńskim. 

Współpraca 
z ZSO nr 13 
i innymi szkołami 
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Podczas spotkania w kościele duszpasterze naszej parafii przekazali 
najważniejsze informacje dotyczące historii Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego oraz fakty związane z historią naszej parafii. Zaprezen-
towano także bieżącą działalność parafii. 

6 stycznia, w Święto Epifanii, w kościele rzymsko-katolickim św. 
Jerzego w Gliwicach- Łabędach odbyło się tradycyjne, coroczne, 
wspólne kolędowanie. Podczas kolędowania wystąpił parafialny chór 
Animato. 

18 stycznia w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
odbyła się msza w gliwickim, rzymsko-katolickim kościele św. Michała 
Archanioła, podczas której kazanie wygłosił proboszcz parafii ewange-
licko-augsburskiej w Gliwicach - ks. Andrzej Wójcik. 

23 stycznia odbyło się nabożeństwo w kościele przy parafii p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliwicach. Nabożeństwo było oka-
zją do modlitwy o jedność chrześcijan. Podczas nabożeństwa kazanie 
wygłosił ks. Andrzej Wójcik. 

25 stycznia w kościele Zbawiciela odbył się ekumeniczny koncert 
charytatywny dla Aneczki, podczas którego wystąpił kwartet smyczko-
wy Crystal String Quartet. 

14 czerwca odbyło się ekumeniczne nabożeństwo w kościele kato-
lickim św. Jerzego w Łabędach. 

14 listopada w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwi-
cach odbyła się ekumeniczna modlitwa o prześladowanych chrześcijan 
na świecie. Parafię reprezentowali duszpasterze: ks. Tymoteusz Bujok  
i ks. Andrzej Wójcik, którzy poprowadzili ekumeniczny zbór w modli-
twie za Iran oraz Europę, w szczególnie Francję. 

Ekumenia 

22 marca podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele Zbawiciela 
w Gliwicach wystąpił Zespół Dzwonków ze Skoczowa. Po koncercie 
w kościele odbyło się spotkanie w ramach tradycyjnej herbatce parafial-
nej, podczas której odbył się Kiermasz Świąteczny, przygotowany przez 
Koło Pań. 

12 kwietnia w kościele Zbawiciela w Gliwicach odbył się koncert 
świąteczny z przesłaniem. Wystąpił Zespół CME z Dzięgielowa. 

15 maja w kościele Zbawiciela odbył się koncert Tomasza Żółtko. 

19 lipca w kościele Zbawiciela w ramach XVI Edycji Festiwalu Ba-

Koncerty 
i festiwal 
All Improvviso 
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chowskiego odbył się koncert duetu klawesynowego sióstr Chani i Nadji 
Leasaulnier z Francji. W trakcie koncertu Słowem Bożym dzielił się ks. 
Andrzej Wójcik. 

We wrześniu i październiku Parafia w Gliwicach była partnerem 
międzynarodowego festiwalu muzyki dawnej improwizowanej All Im-
provviso. Spośród wielu koncertów odbywających się w ramach festi-
walu dwa odbyły się w kościołach należących do Parafii. 

4 października w kościele Marcina Lutra w Łabędach odbył się kon-
cert Hebanowe Struny. 

31 października w kościele Zbawiciela odbył się Koncert Reforma-
cyjny. Wystąpił kwartet smyczkowy Crystal String Quartet. 

11 grudnia odbył się Koncert Świąteczny Joanny Rzyczniok "Nie 
było miejsca choć chciałeś..." Patronat nad Koncertem objął Prezydent 
Miasta Gliwice - Zygmunt Frankiewicz. 

Podczas wszystkich koncertów zwiastowane jest Słowo Boże. 

Duchowni odbywali rozmowy duszpasterskie oraz odwiedzali para-
fian. Bardzo często odwiedziny połączone byłe ze spowiedzią i Komu-
nią Świętą.  

Rozmowy dusz-
pasterskie 

   Od marca 2012 roku odbywają się regularne cotygodniowe spo-
tkania dla zainteresowanych wiarą i kościołem. 

5 października w czasie niedzielnego nabożeństwa odbyła się uro-
czystość konwersji - wstąpienia do naszego kościoła i naszej parafii 
(6 osób). 

Spotkania dla 
zainteresowanych 
wiarą i kościołem 

27 września odbył się Rodzinny Piknik, podczas którego otwarto 
plac rekreacyjny przy ulicy Franciszkańskiej. Proboszczowie Parafii 
Rzymsko-Katolickiej i Ewangelicko-Augsburskiej, które mieszczą się 
na terenie Osiedla, wspólnie dokonali poświęcenia terenu palcu rekrea-
cyjnego. W imieniu władz samorządowych w spotkaniu uczestniczył 
Przewodniczący Rady Miasta Gliwice p. Marek Pszonak. Plac stworzo-
no i otwarto głównie dzięki inicjatywie p. Marii Czudek. 

11 października 2015 roku w gliwickiej Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej obchodzono 20-lecie Szkół ETE im. Alberta Schweitzera. 
Świętowanie rozpoczęło nabożeństwo dziękczynne w Kościele Zbawi-
ciela, w czasie którego kazanie wygłosił Biskup Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec, który razem z gliwickimi 

Szkoły ETE 
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ewangelikami ponad dwadzieścia lat temu tworzył Liceum Ogólno-
kształcące Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego. W czasie nabo-
żeństwa zbór śpiewał Bogu na chwałę razem z chórem „Z Miłości”. 

   W czasie oficjalnej części spotkania w auli Szkół, odbyło się spo-
tkanie z zaproszonymi gośćmi, Absolwentami, Rodzicami, Nauczycie-
lami i Uczniami. Honorowymi gośćmi byli: ks. bp Jerzy Samiec, ks. bp 
Jan Szarek, ks. bp Marian Niemiec, przewodniczący Rady Miasta Gli-
wice – p. Marek Pszonak, Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Gliwice 
– p. Mariusz Kucharz, dyrektor partnerskiej szkoły Gymnasium Uslar – 
dr Hermann Weinreis, dyrektorzy chrześcijańskich szkół z różnych 
miejsc w Polsce. Obok przemówień Gości odczytano listy gratulacyjne 
wystosowane przez:  Pana Premiera - Profesora Jerzego Buzka, Prezy-
denta Miasta Gliwice - p. Zygmunta Frankiewicza, Dyrektora ACSI - 
Laci Demetera. 

W czasie pasyjnym odbyły się rekolekcje parafialne prowadzone 
przez ks. Sebastiana Olenckiego. W ramach spotkania rozważano księgę 
Hioba. 

Od 28 do 29 marca w Wiśle Jaworniku odbyły się rekolekcje pasyjne 
dla dzieci i młodzieży. W rekolekcjach wzięło udział troje konfirman-
tów i dwadzieścioro ośmioro dzieci. 

5 grudnia w auli szkół ETE odbyły się rekolekcje adwentowe dla 
dzieci. 

2, 9 i 16 grudnia odbywały się spotkania w ramach parafialnych re-
kolekcji adwentowych. Tematyka spotkań przedstawiała się następują-
co: 

• 2 grudnia - "O co chodzi w adwencie?" 
• 9 grudnia - "Przecież zapowiadali Jego przyjście" 
• 16 grudnia - "Rodowód Jezusa" 

Rekolekcje dla 
parafian 

23 grudnia miała miejsce wigilia parafialna. Spotkanie zgromadziło 
90 osób (także spoza parafii). 

Wigilia parafialna 

Parafia była wraz z parafią zabrzańską organizatorem XVII Turnieju 
Piłki Nożnej Halowej im. Ks. Andrzeja Hauptmana w Zabrzu. 

Turniej piłki 
nożnej 

W dniach od 31 stycznia do 1 lutego w Wiśle odbyła się XIII Zimo-
wa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Ewangelickiej. W zawodach udział 
wzięli gliwiccy parafianie osiągając bardzo dobre wyniki  

Zimowa 
Olimpiada 
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Podczas nabożeństw w Gliwicach wyświetlane są teksty pieśni, li-
turgia, teksty biblijne oraz materiały pomocnicze do kazań. Co tydzień 
przygotowywane są prezentacje multimedialne. 

Obsługa multi-
medialna nabo-
żeństw 

4 stycznia ks. Sebastian Olencki poprowadził w Utrechcie nabożeń-
stwo dla mieszkających w Holandii Polaków. Nabożeństwo zgromadziło 
blisko 20 wiernych. 

8 kwietnia w Dublinie odbyło się kolejne nabożeństwo w języku pol-
skim. Nabożeństwo poprowadził ks. Andrzej Wójcik z Gliwic, a na or-
ganach grał Adam Marek.  

Nabożeństwa 
w Utrechcie 
i Dublinie 

22 lutego odbyła się projekcja filmu October Baby. Projekcje filmów 

Od marca do czerwca odbyło się dziesięć biblijnych spotkań w ra-
mach kursu Odkrywanie Chrześcijaństwa. Uczestnicy mieli możliwość 
zapoznać się z podstawowymi doktrynami chrześcijaństwa oraz odpo-
wiedzieć sobie na pytanie: „Kim jest dla mnie Jezus?”. 

Odkrywanie 
Chrześcijaństwa 

Rada parafialna zbierała się co miesiąc na spotkaniach. Rada Parafialna 

Od stycznia, zwykle w trzecią sobotę miesiąca odbywały się spotka-
nia w ramach Klubu Aktywnego Seniora. Tematyka spotkań przedsta-
wiała się następująco: 

• Praca misyjna Centrum Misji i Ewangelizacji na Ukrainie 

• Zwiedzanie wystawy prac Lidii Górny - "Malowane Igłą" 

• Zwiedzanie wystawy Stanisława Kubita 

• Kultura krajów Europy Wschodniej 

• Warsztaty kulinarne i pokaz sztuki fryzjerskiej 

• 80 rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 

• Warsztaty z decoupage’u 

• Warsztaty z tworzenia witraży 

• Warsztaty z tworzenia ozdób świątecznych 

Seniorzy mieli okazję między innymi do wysłuchania ciekawych 
wykładów, pogłębienia swojej wiary i wspólnych rozmów przy suto 
zastawionym stole. 

Klub Aktywnego 
Seniora 
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1 kwietnia w auli Szkół Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego 
odbyło się II Wielkanocne Śniadanie dla Seniorów. 

Śniadanie Wiel-
kanocne dla se-
niorów 

W czasie adwentu, co tydzień, prowadzone były spotkania dla osób 
przeżywających żałobę. Odbyło się sześć dwugodzinnych spotkań, które 
prowadzili duchowni parafii, po wcześniejszym szkoleniu na Słowacji 
i w Dzięgielowie. Widzimy, jak bardzo potrzebna jest też i taka oferta 
spotkań. 

Grupa wsparcia 
dla osób po 
stracie 

Od kwietnia 2014 roku, w naszej parafii realizowany jest projekt 
Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony 
przez Centrum Misji i Ewangelizacji. Obecnie w wynajmowanych po-
mieszczeniach parafii, znajduje się jego główna siedziba. Ośrodek 
obejmuje na chwilę obecną obejmuje wsparciem ponad 565 osób.  
W ościennych miastach znajdują się jego filie (12). Na uwagę zasługuje 
fakt, również poprzez działalność ośrodka parafia nawiązuje liczne kon-
takty i otwiera się misyjnie na zewnątrz. 

Od 23 do 28 lutego w instytucjach pomocowych oraz w instytucjach 
wymiaru sprawiedliwości w całej Polsce podejmowano działania 
w związku z "Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem." Szczególny wkład w przedsięwzięcia miała także gliwicka pa-
rafia. W OPOPP w Gliwicach na terenie Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej przy ulicy Jagiellońskiej 19a dyżurowali Kuratorzy Zawo-
dowi Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw nieletnich i ro-
dzinnych. 

19 grudnia Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem (OPOPP) wspólnie z firmą Asseco Poland, Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Gliwicach oraz Parafią zorganizował spotkanie świąteczne 
dla dzieci objętych pomocą OPOPP i opieką świetlic gliwickiego OPS.  

Na uwagę zasługuje fakt, ze Ośrodek współpracuje z ponad 100 
podmiotami Instytucji Organizacji Pozarządowych i Instytucji Admini-
stracji Publicznej. Odwiedzono w domach ponad 50 rodzin z paczkami 
żywnościowymi i podarunkowymi.  

Parafia była także współorganizatorem Dnia Sportu dla dzieci 
z Ośrodka Pomocy Społecznej Gliwic i Bytomia (CME, Asseco, Parafia, 
OPS Gliwice) 

W listopadzie Parafia została wyróżniona jako jeden z najlepszych 

Ośrodek Pomocy 
Osobom 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem 
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partnerów  społecznych w zakresie współrealizacji działań z OPS dla 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Ośrodek i parafia odwiedzane są przez osoby i organizacje  zaanga-
żowane społecznie z Gliwic i całego woj. Śląskiego. 

Prowadzony przez CME ośrodek oceniany jest przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości jako jeden z najlepiej realizujących zadania funduszu 
pomocy postpenitencjarnej i pomocy pokrzywdzonym w Polsce.	

W czasie pasyjnym parafia przeprowadziła akcję Skarbonka Diako-
nijna. 

Od 8 marca do 26 maja trwała w Polsce kampania społeczna pod na-
zwą Sekretna Misja Kobiet na rzecz mieszkanek Burkina Faso, jednego 
z najbiedniejszych krajów w Afryce, której towarzyszyło hasło " Łączy 
nas więcej niż myślisz". Przedsięwzięcie skoncentrowane było na zbiór-
ce bielizny dla Burkinek. Parafia aktywnie włączyła się w akcję, a jej 
głównym koordynatorem była pastorowa Joanna Wójcik. 

Parafia zaangażowana była w akcje CME - Prezent pod Choinkę  
i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W ramach pierwszej z akcji (ra-
zem ze szkołami ETE) zebrano ponad 50 paczek. 

Diakonia 

Od 5 do 7 czerwca odbyła się wycieczka Śladami Lutra. Wycieczka 
zorganizowana została przez parafie w Dzięgielowie i w Gliwicach. 

23 sierpnia podczas nabożeństw w Łabędach i Gliwicach miało 
miejsce pożegnanie ks. Sebastiana Olenckiego wraz z rodziną, który od 
1 września rozpoczął służbę w parafii w Wołczynie jako proboszcz ad-
ministrator. 

30 sierpnia podczas nabożeństw miało miejsce przywitanie nowego 
wikariusza parafii ks. Tymoteusza Bujoka. 

Od 13 do 15 listopada gościliśmy ks. Tomasza Bujoka z Drogomyśla 
wraz z grupą konfirmantów. Grupa nocowała na terenie Szkół ETE. 

Konfirmanci rozpoczęli pobyt w Parafii od krótkiego spotkania zaty-
tułowanego "rozumienie". Spotkanie było rozmową o rozumieniu in-
nych ludzi oraz zawierało mini wykład ks. Tymoteusza Bujoka oparty  
o biblijną historię o wieży Babel. 

 

 

Inne 
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1. Powstały pokoje gościnne na I p. (1x2 i 1x3), wspólna kuchnia 
i łazienka. 

2. Sala konferencyjna na I p. oraz biuro, poczekalnia, przedpokój 

3. Odnowienie mieszkania wikariusza – nowa łazienka oraz kuchnia 
i malowanie całości II p. 

4. Wymiana drzwi wejściowych do 2 mieszkań II p. 

5. Remont pokoju – mieszkanie proboszcza II p. 

6. Remont łazienki w małej sali parafialnej „u Bodzia” 

7. Wymiana domofonu w całej kamienicy – Jagiellońska 

8. Naprawa bramy wjazdowej przy ul. Jagiellońskiej 

Remonty działal-
ność kultowa 

 

 

 

Tabela 1. Dane statystyczne 

 2012 2013 2014 2015 

Liczba parafian 468 480 499 504 

Liczba osób przystępujących do komunii 2414 2519 2836 3002 

Liczba pogrzebów 2 4 9 4 

Liczba chrztów 6 8 4 5 

Liczba uczniów uczęszczających na lekcje 
religii 43 44 49 55 

Liczba dzieci uczęszczających na szkółki 
niedzielne 25 38 30 30 

Liczba osób, które wstąpiły 8 8 14 6 
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