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NABOŻEŃSTWA 

Nabożeństwa odbywały się regularnie co tydzień oraz w święta w kościele. 

 

LEKCJE RELIGII 

Odbywają się w poniedziałki i uczestniczą w nich 4 osoby, które zarejestrowane są w gliwic-
kim punkcie katechetycznym. Lekcje odbywały się w zakrystii kościoła. 
 

INFORMATOR PARAFIALNY 

Dystrybuowany jest Informator parafialny przygotowywany w Gliwicach. 

 
AKCJE POMOCOWE 

Jako parafia wzięliśmy udział w: Akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, Kalendarz 
hospicyjny, Prezent pod Choinkę. 

 

NABOŻEŃSTWA SZKOLNE 

Odbyły się uroczyste nabożeństwa na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz zorga-
nizowano paczki świąteczne dla dzieci z parafii. 

 
ODWIEDZINY I KOMUNIE DOMOWE 

Ma miejsce praca duszpasterska. Odbywają się odwiedziny i komunie domowe.  

 

CMENTARZ PARAFIALNY 

Parafia posiada w swoich zasobach piękny przykościelny cmentarz, który porządkowany jest 
przez parafian. 
 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI 

W roku 2015 odbyły się w kościele dwa spotkania tematyczne o reformacji z pyskowickim 
gimnazjum. 

 

INNE 

4 stycznia Parafię odwiedził Gliwicki chór Animato. Podczas nabożeństwa chór wykonał 
cztery utwory kolędowe. 
 



Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pyskowicach 
Sprawozdanie opisowe za rok 2015 

 

 2 

REMONTY I ADMINISTRACJA: 

W roku 2015 (luty/marzec 2015) ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa, w kościele na-
prawiano dach: przemurowano sterczyny, wymieniono rynny i rury spustowe, dokonano bie-
żącej naprawy dachu i blacharki, naprawiono murek ogniowy nad wejściem do kościoła, wy-
mieniono przegniłą belkę stropową przy wejściu na chór, naprawiono i częściowo wymienio-
no belki i zastrzał wewnątrz kościoła, uzupełniono powybijane okienka, pomalowano (we-
wnątrz) prawą stronę kościoła. 

W kwietniu 2015 po kradzieży rur wodociągowych zasilających cmentarz, zamontowano na 
plebanii podejście pod wodomierz, zamontowano wodomierz i  instalację wodną w piwnicy 
budynku w celu doprowadzenia wody na cmentarz. 

Parafia od dwóch lat prowadzi rozmowy w sprawie wypłaty dodatkowej sumy ubezpieczenia 
po katastrofie budowlanej (sierpień 2013), gdyż nie zgadza się z wysokością kwoty wypłaty 
ubezpieczenia zaproponowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA. Wykazali-
śmy błędy w obmiarach budynku sporządzonych przez likwidatora szkody, na podstawie któ-
rych dokonano wyceny. Sprawa w toku. 

Dzięki ofiarności i pracy p. Alicji Potempy zakupione zostały świeczniki i świece na kościel-
ny ołtarz. 

 

PODSUMOWANIE: 

Parafianie z Pyskowic mieli możliwość uczestniczenia również w aktywnościach (koncerty, 
spotkania, nabożeństwa ekumeniczne) w parafii gliwickiej. Rok 2015 był rokiem, w którym 
odbyły się dwa śluby, jedna konfirmacja, 1 chrzest. Miał miejsce jeden pogrzeb i jedno wy-
stąpienie z kościoła. Pomimo licznych trudności, związanych z sytuacją finansową i admini-
stracyjną (koszty funkcjonowania parafii przewyższają wpływy, parafii nie stać na remonty, 
obsługę parafii - bieżące funkcjonowanie – potrzebne remonty zostały uzupełnione finansami 
z dotacji z Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa oraz środków z ubezpieczenia zgromadzo-
nych na lokacie), parafia pod względem duszpasterskim funkcjonuje poprawnie. 

Obecnie od września (w zamian za ks. Sebastiana Olenckiego) pracę duszpasterską wspoma-
ga także ks. Tymoteusz Bujok – wikariusz parafii Gliwice. 

 

Dane statystyczne – porównanie 2012/2013/2014/2015: 

• Aktualna	liczba	parafian:	71/68/67/66	
• Komunia:	147/136/147/126	
• Pogrzeby:	0/5/1/1	
• Śluby:	2	
• Chrzty:	0/2/0/1	
• Konfirmacja	0/1	
• Konwersje	0/2	
• Wystąpienia	1	
• Osoby	uczęszczające	na	lekcje	religii:	7/5/4/4	


