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Radujcie się z tego, iż imiona wasze 

w niebie są zapisane.  

Łk 10,20b 

Drodzy gliwiccy i pyskowiccy Pa-

rafiańie! 

Czas płyńie ńieubłagańie… Przed 

ńami Zgromadzeńia Parafialńe, 

choc  w dńiu pisańia tego tekstu 

ńie mam jeszcze pomysłu ńa to, 

jak je zorgańizowac … Tutaj moz ńa 

byłoby ńapisac  o bezradńos ci, ńie-

pewńos ci, chaosie… Jestem jedńak 

przekońańy, z e zmartwień  posia-

damy az  ńadto, a pozytywńych iń-

formacji i sło w zńaczńie mńiej.  

Dlatego warto dzisiaj skupic  

się ńa ńiesamowitych słowach Je-

zusa, kto re wypowiedział do swo-

ich uczńio w. Jezus zwraca 

się do 72 uczńio w, kto rzy są obda-

rowańi przez Niego ńiesamowitą 

mocą, pozwalającą im: pańowac  

ńad duchami i demońami, chodzic  

po węz ach i deptac  skorpiońy… 

Jedńak Jezus jakby lekko upomińa 

i wskazuje - mo wi: „Wszakże 

nie z tego się radujcie, iż duchy 

są Wam podległe, radujcie się ra-

czej z tego, iż imiona wasze 

są w niebie zapisane...”.  

Mys lę, z e w obecńym czasie warto 

zrewidowac  swoje z ycie, swoje po-

glądy, zastańowic  się ńad tym, 

co posiadamy. Nie chodzi jedńak 

o wartos ci materialńe, posuńę 

się dalej, ńie chodzi tez  o wartos ci, 

takie jak: zdrowie, rodzińa etc., 

ale o to, z e jako ludzie wierzący 

mamy cos , czego ńikt i ńic ńie mo-

z e ńam odebrac  – tego, z e ńasze 

imiońa są zapisańe w ńiebie! 

Ta s wiadomos c  pomaga odńajdy-

  Słowo duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

ks. Andrzej Wójcik 

Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 
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Słowo Duszpasterza 

wac  ńadzieję w obecńej sytuacji, 

moz e ńadawac  z yciu seńs. Jezus 

widział zapewńe eńtuzjazm tych, 

kto rzy „mogli wszystko”, jedńak 

studził go i wskazywał ńa cos  war-

tos ciowszego – ńa wieczńos c , 

ńa ńiebo. Nie wiem jak przez ywa-

cie to, z e jako wierzący, Chrystuso-

wi ludzie, macie zapewńiońe miej-

sce w  wieczńos ci, z e jestes cie zba-

wieńi. Jedńego wskazańia jestem 

jedńak pewień i dlatego os mielam 

się je powto rzyc  za Jezusem – 

cieszmy się z ńaszego zbawieńia, 

ucieszmy się w tym trudńym czasie 

z tego, z e ńasze imiońa zapisańe 

są w ńiebie!  

Z yczę tego kaz demu, z całego serca 

i modlę się o to, bys my włas ńie 

ńa tym Chrystusowym fuńdameń-

cie budowali ńasze szczęs cie i war-

tos c ! Jak widac  ińńe „fuńdameńty” 

z ycia często potrafią ńiespodzie-

wańie ruńąc , ńiczym domek 

„wybudowańy” z kart… Jedńak ra-

dos c  ze zbawieńia i wieczńos ci, 

z ńiebiań skiej toz samos ci, pozwala 

juz  tu ńa ziemi widziec  s wiat, co-

dzieńńe z ycie i drugiego człowieka 

z zupełńie ińńej perspektywy. Ta-
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Słowo Duszpasterza 

kiego spojrzeńia, oczami ludzi cie-

szących się z wieczńos ci i zbawie-

ńia, z yczę kaz demu z ńas!  

Mimo tego, z e obecńie w parafii 

ńie spotykamy się ńa spotkańiach 

(w realu), mimo ńiewątpliwego 

braku końtakto w w ńaszej społecz-

ńos ci - końtakt Boga z ńami 

jest ciągle bezpos redńi! Nie wiem 

jak będzie kształtowała się przy-

szłos c , ńawet ta bliska, jedńak jed-

ńego jestem pewńy, z e jes li ufamy 

Chrystusowi – to moje i Twoje imię 

zapisańe jest w ńiebie! Zachęcam 

do modlitwy dziękczyńńej 

w tej sprawie i do rados ci! 

W trakcie pisańia tych sło w ńucę 

sobie pioseńkę, moz e częs ci z ńas 

zńańą:  

Radość wypełnia duszę mą, radość 

wypełnia mnie, źródło wody żywej 

jest w sercu mym! 

Radość wypełnia duszę mą, radość 

wypełnia mnie, bo imię me w niebie 

wpisane jest,  

bo imię me w niebie wpisane jest, 

bo imię me w niebie wpisane jest! 

Alleluja! 

Modlę się o kaz dą i kaz dego z Was! 

Wasz w Chrystusie! 

Ks. Ańdrzej Wo jcik  

p.s. Bardzo dziękuję za Wasze mo-

dlitwy, słowa wsparcia oraz brańie 

odpowiedzialńos ci fińańsowej 

za ńasze parafie.  
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Rozważanie 

Głębia w ograniczeniach? 

Paweł, więzień Chrystusa Jezusa […]  

Flm 1 

W ńajkro tszym z listo w Apostoła 

Pawła zńajdujemy ńiezwykle aktu-

alńą kwestię - jak działac  w sytua-

cji ograńiczeń  wolńos ci, przemiesz-

czańia się i ńormalńej aktywńos ci. 

Listy Apostoła Narodo w wskazują 

ńa to, z e ńie potrafił usiedziec  

w jedńym miejscu i ńieustańńie, 

motywowańy Ewańgelią, podejmo-

wał ńowe ińicjatywy jej głoszeńia, 

korzystając z dostępńych mu s rod-

ko w. Podobńie jak i my dzisiaj za-

stańawiamy się co, jak i w jakim 

zakresie moz e pomo c w budowa-

ńiu społeczńos ci wiary. Sytuacja 

przymusiła ńas do odkrycia ńa ńo-

wo, jak istotńa jest słuz ba kapłań -

ska, kto rą pełńi kaz dy i kaz da 

z ńas, modląc się, dzieląc Słowem 

Boz ym, pomagając sobie ńawza-

jem. Kos cio ł z yje z dzieleńia 

się darami, jakie kaz dy i kaz da 

z ńas ma. 

List do Filemońa ro z ńi się zńacząco 

od wielkich listo w Apostoła - 

jak Listu do Rzymiań czy Galacjań - 

bo ńie zńajdujemy w ńim dońio-

słych temato w teologiczńych 

ańi rozwaz ań  ńad historią zbawie-

ńia. W miejsce tego czytamy o ńie-

wolńiku, Ońezymie, za kto rym 

wstawia się Apostoł Paweł. Nie-

wolńictwo ańtyczńe, ro z ńiące się 

zńacząco od po z ńiejszych, kolo-

ńialńych tworo w, było dosyc  po-

wszechńie akceptowańą praktyką 

w staroz ytńos ci. List do Filemońa 

daje ńam wgląd w to, jak Ewańge-

lia dawała szańsę ńa zmiańę syste-

mu od s rodka. Bo to jedyńa włas ci-

wa droga. Szybkie rewolucje 

i zmiańa ro l pomiędzy pańującymi 

i poddańymi, ńie zmieńiają tego, 

co siedzi w ńas głęboko - traktowa-

ńia ińńych przedmiotowo i wyko-

rzystywańia do swoich celo w. 

Zaskoczyc  moz e ńas to, z e temat 

wolńos ci i głębokich więzi przez 

ks. dr Grzegorz Olek 

Wikariusz parafii w Gliwicach 



Informator parafialny, Nr 1 (219) 2021 

 7 

  

Rozważanie 

wiarę w Chrystusa Apostoł Paweł 

odkrywa w sytuacji uwięzieńia, 

ograńiczeńia wolńos ci i  moz liwo-

s ci spotkań  z ińńymi. Moz emy 

to zauwaz yc  zwłaszcza w listach 

do Filemońa i Filipiań. Zaskakująco 

dla Apostoła okazało się, z e ograńi-

czeńie przyńiosło moz liwos c  od-

krycia głębi tego, co zńańe, przeka-

zywańe. 

W lis cie do Filemońa Paweł wsta-

wia się za Ońezymem, ńiewolńi-

kiem, kto ry przyszedł do wiary 

chrzes cijań skiej. Prosi Filemońa, 

jego włas ciciela, jako więzień  

i starszy człowiek, o przyjęcie Ońe-

zyma jako brata, wspo łpracowńika 

a moz e ńawet prosi o jego wyzwo-

leńie? Ta kwestia jest otwarta, 

jak dalekie końsekweńcje wycią-

gńie Filemoń z więzi wiary z Ońe-

zymem. 

List do Filemońa wydaje mi się ńie-

zwykle bliski obecńemu końteksto-

wi ńaszego z ycia. Wielkie spotka-

ńia, wielkie wydarzeńia są ograńi-

czońe, a z ycie składa się z małych 

spotkań  z końkretńymi osobami. 

Podobńie do tego, jak teń mały list 

opowiada o wstawieńiu się za lo-

sem jedńej osoby z miłos ci, kto -

ra płyńie z wiary. 

Przykład Pawła otwiera ciekawą 

perspektywę - ograńiczeńie dzia-

łalńos ci moz e otworzyc  oczy 

ńa głębię z ycia duchowego 

oraz ńa realńe potrzeby końkret-

ńych ludzi z ńaszego otoczeńia, 

z ńaszego s rodowiska. Prowadzi 

do pytańia o to, za jakim Ońezy-

mem my moz emy się wstawic , ko-

go sytuację moz emy poprawic  

jak Filemoń… 

Luter we wstępie do tego listu ńa-

pisał, z e my wszyscy jestes my Ońe-

zymami i zostalis my odkupieńi 

z ńiewoli grzechu i s mierci przez 

Jezusa Chrystusa. Dlatego moz emy 

tworzyc  więzi z ińńymi ludz mi 

i reagowac  ńa ich potrzeby, bo ma-

my solidńy fuńdameńt i ńajlepszy 

przykład. 

List do Filemońa rozpoczyńa i koń -

czy się ńiby zwykłą, wys wiechtańą 

formułą, ale to z ńiej włas ńie Apo-

stoł Paweł wyciąga ńiezwykłe zńa-

czeńie - to łaska Boga jest z ro dłem 

wszelkiego dobra, dobrego działa-

ńia i ńadziei w z yciu. Ameń. 
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Prośby modlitewne 

W Ińformatorze Parafialńym ńa stałe zagos ciła rubryka z propozycjami 

temato w do modlitwy, kto re dotyczą z ycia ńaszych parafii. To wsparcie, 

kto rego potrzebują ńie tylko duchowńi i rady parafialńe, ale cała wspo l-

ńota parafii, czyli wszyscy jej człońkowie - od ńajmłodszych do ńajstar-

szych. 

Prośby modlitewne: 

 o duchownych naszej parafii i Kościoła, o rady parafialne, o wszystkich 

zaangażowanych w różne działania parafii; 

 o jedność w wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa i dzielenia się świa-

dectwem wiary przez chrześcijan z Polski, niezależnie od wyznania; 

 o wszystkich, którzy wykonują zawody niezbędne do naszego funkcjono-

wania i przez to narażają się codziennie na zarażenie wirusem; 

 o powołania do służby w urzędzie duchowym w naszym Kościele i o od-

krywanie darów duchowych przez wszystkich członków naszego Kościo-

ła; 

 o osoby starsze, które są szczególnie narażone na zarażenie, i o pracow-

ników służby zdrowia, którzy pracują pod dużym obciążeniem; 

 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 kraje szczególnie dotknięte przez epidemię koronawirusa ze względu 

na problemy gospodarcza, społeczne i polityczne, gdzie nawet zaspoko-

jenie podstawowych potrzeb życiowych nie jest łatwe ani oczywiste; 

 o chorych, samotnych, opuszczonych i o wszystkich, którzy przeżywają 

trudne momenty swojego życia; 

 o dzieci i młodzież, którzy rozpoczęli naukę w drugim semestrze roku 

szkolnego. 

Prośby modlitewne 
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Humor z befką 

*** 

Trzech męz czyzń rozmawia o tym co zrobią z otrzymańą w pracy premią 

s wiąteczńą. Pierwszy mo wi: Ja pracuję w fabryce Volkswagena. Za pre-

mię świąteczną kupie sobie samochód, a za resztę pojadę na urlop. 

Na to mo wi drugi: Ja jestem posłem. Za premię s wiąteczną wybuduję 

sobie basen przy mojej willi, a za resztę udam się w podróż dookoła świata. 

Do rozmowy włącza się trzeci: Ja pracuję w pomocy społecznej. Za pre-

mię świąteczną kupię sobie sweter z golfem. Na to pozostali dwaj: 

A co z resztą? … Resztę dołożą mi moi rodzice… 

*** 
 
Ćwiczenie, które pozwoli ci być wdzięcznym i twój dzień uczyni piękniej-

szym. Weź do ręki gazetę codzienną i przejrzyj od początku do końca. 

<> Czy odnalazłeś się na zdjęciu wśród zrozpaczonych emigrantów? 

<> Czy jesteś politykiem, który ma za zadanie w prosty sposób wyjaśnić 

jakiś skomplikowany temat? 

<> Czy twoje relacje i powiązania są analizowane w kronice towarzyskiej? 

<> Jesteś kimś spośród tych, o którzy ulegli jednemu z wielu wypadków 

w ostatnich dniach? 

<> Czy twoje imię i nazwisko znajdują się wśród wydrukowanych nekrolo-

gów? 

Jeśli na te pytania mogłeś odpowiedzieć NIE, to masz powody ku temu, 

aby być szczęśliwym! 

 
*** 

Humor z befką 

opr. ks. Wojciech Froehlich 
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Na tydzień  przed s więtami Boz e-

go Narodzeńia opublikowalis my 

film i rozbudowańy plań ńabo-

z eń stw, wymuszońy przez ńało-

z ońe ńa ńaszą parafię ograńicze-

ńia co do liczby oso b uczestńi-

czących w ńaboz eń stwach. Zale-

z ało ńam ńa tym, aby zńaczńie 

poszerzyc  moz liwos ci uczestńic-

twa w ńaboz eń stwach s wiątecz-

ńych ńa z ywo, z zachowańiem 

szacuńku wobec ustalońych 

przepiso w odńos ńie dopuszczal-

ńej liczby oso b ńa ńaboz eń -

stwach. 

Z zaplańowańych ńaboz eń stw 

od Wigilii po 1 ńiedzielę po Bo-

z ym Narodzeńiu odbyło się łącz-

ńie 15 ńaboz eń stw - kilka z ńich 

zostało odwołańych, ze względu 

ńa zerową lub bardzo ńiewielką 

liczbę zgłoszeń .  

Serdeczńie dziękujemy orgańi-

stom i kos cielńym za pomoc 

w orgańizacji takiej liczby ńabo-

z eń stw, a wszystkich uczestńi-

czącym za dyscyplińę zgłaszańia 

się i zrozumieńie dla ńietypowe-

go rozwiązańia w  ńietypowych 

czasach. 

Mamy ńadzieję, z e przesłańie 

o Syńu Boz ym, kto ry dla ńas stał 

się człowiekiem, dodało wam sił 

i ńadziei do po js cia z Bogiem 

w dalszą drogę, w kolejńe dńi, 

miesiące, kolejńy rok. 

Boże Narodzenie 2020 

Boże Narodzenie 2020 
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Z karty żałobnej 

Z z alem zawiadamiamy, 

z e 9 styczńia 2021 roku zmarł 

w Warszawie s p. Jerzy Wojciech 

Filipp, syń Karola Filipp i Mie-

czysławy zd. Szeńajch, urodzo-

ńy 23 kwietńia 1939 roku 

w Warszawie, w rodzińie ewań-

gelickiej. 

S p. Jerzy Wojciech Filipp był 

człońkiem  Syńodu Kos cioła 

w latach 1981-1991, wiceprze-

wodńiczącym Wydziału Syńo-

dalńego (Rady Syńodalńej), 

od 2001 do 2011 człońek Koń-

systorza, przez 32 lata radńy 

parafialńy Parafii S więtej Tro jcy 

śp. Jerzy Wojciech Filipp 
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Z karty żałobnej 

w Warszawie. 

Studiował ńa Politechńice War-

szawskiej ńa Wydziale Samo-

chodo w i Ciągńiko w. Po ukoń -

czeńiu studio w w 1962 roku, 

rozpoczął pracę w Fabryce Sa-

mochodo w Osobowych ńa Z era-

ńiu, z kto rą był związańy przez 

całe z ycie zawodowe. Pracował 

w dziale koństruktorskim. Za-

czyńał od stańowiska kierowńi-

ka sekcji, a skoń czył 

ńa stańowisku zastępcy dyrek-

tora ds. koństrukcji i badań . 

Jerzy Wojciech Filipp był zwią-

zańy całe swoje z ycie z Parafią 

Ewańgelicko-Augsburską S wię-

tej Tro jcy w Warszawie. 

Od 1947 uczęszczał ńa szko łkę 

ńiedzielńą i lekcje religii, kto -

re w tamtym czasie odbywały 

się w mieszkańiach ńa Saskiej 

Kępie. Od 1955 był aktywńym 

człońkiem młodziez y, a w 1960 

roku został wybrańy ńa człońka 

Rady Parafialńej. Fuńkcję 

tę pełńił przez 32 lata. W latach 

1981-1991 był człońkiem Syńo-

du Kos cioła. Pełńij fuńkcję Wi-

ceprzewodńiczącego Wydziału 

Syńodalńego (Rady Syńodal-

ńej).  W 2001 roku został wy-

brańy ńa człońka Końsystorza, 

w kto rym pełńił fuńkcję Sekre-

tarza. Człońkiem Końsystorza 

pozostawał do 2011 roku. 

Od 1986 roku był człońkiem 

warszawskiego oddziału Pol-

skiego Towarzystwa Ewańgelic-

kiego. 

Był męz em Ańńy zd. Gretzińger. 

Ich s lub odbył się 26 grudńia 

1965 roku w kos ciele S więtej 

Tro jcy. 

Wszyscy pamiętamy go jako 

ńiezwykle ciepłego, us miech-

ńiętego człowieka, otwartego, 

z yczliwego i zaańgaz owańego 

w słuz bie dla ińńych. 

Odchodząc pozostawił z ońę, 

dwie co rki z męz ami, ukochańe 

wńuki. 

Pogrzeb s p. Jerzego Wojciecha 

Filippa odbył się 26 styczńia 

w kos ciele S więtej Tro jcy 

w Warszawie. Po ńaboz eń stwie 

pocho wku dokońańo ńa cmeń-

tarzu ewańgelickim przy 

ul. Młyńarskiej. 

 

z ro dło: www.luterańie.pl 
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Nowy NKW 

Od 1 styczńia 2021 r. odpowie-

dzialńym za słuz bę Ewańgelickiego 

Duszpasterstwa Wojskowego jest 

ks. Marciń Makula, kto ry w wyńiku 

wyboro w przeprowadzońych 

w ubiegłym roku, zastąpił ńa tym 

stańowisku Biskupa Mirosław Wo-

lę. 

W dńiu 30.01 o godz.11.00, w ko-

s ciele zmartwychwstańia Pań skie-

go w Katowicach, ks. Marciń Maku-

la został wprowadzońy w urząd 

Biskupa wojskowego - ńaczelńego 

kapelańa Ewańgelickiego Duszpa-

sterstwa Wojskowego. 

Ks. Marciń Makula urodził się 22 

sierpńia 1975 r. w Rudzie S ląskiej. 

Wychowywał się w Z orach, gdzie 

Nowy Naczelny Duszpasterz 
Wojskowy 
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Nowy NKW 

jego ojciec, ks. Tadeusz Makula, 

był proboszczem. 

Został ordyńowańy ńa duchowńe-

go 5 wrzes ńia 1999 r., pracował 

jako wikariusz w parafiach 

w Szczecińie i Bydgoszczy, po z ńiej 

takz e jako proboszcz admińistrator 

w Słupsku. Od 1999 do 2005 roku 

był jedńoczes ńie kapelańem Woj-

ska Polskiego i słuz ył w Międzyńa-

rodowym Korpusie Po łńoc-

Wscho d w Szczecińie oraz Pomor-

skim Okręgu Wojskowym.  

W 2005 r. został wybrańy ńa pro-

boszcza parafii w Golasowicach. 

Od 2017 r. jest człońkiem XIV Sy-

ńodu Kos cioła z listy duchowńych, 

pońadto jest prezesem Bratńiej 

Pomocy im. Gustawa Adolfa w Pol-

sce. Biskup  Marciń Makula jest 

z ońaty, ma troje dzieci. 

Nowemu biskupowi z yczymy Bo-

z ych łask w słuz bie. 
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31 grudńia 2020 r. ks. Marciń Ko-

ńieczńy koń czy słuz bę jako Ogo lńo-

polski Duszpasterz Młodziez y. 

Z dńiem 1 styczńia 2021 roku fuńk-

cję tę będzie pełńił ks. Tymoteusz 

Bujok. W związku z tym miańowa-

ńiem, od ńowego roku, prowadze-

ńie Ogo lńopolskiego Duszpaster-

stwa Młodziez y powierzońo Ceń-

trum Misji i Ewańgelizacji. 

Ks. Tymoteusz Bujok urodził 

się 11 sierpńia 1989 r. w Cieszyńie. 

Został ochrzczońy (29 paz dzierńi-

ka 1989) i końfirmowańy (9 maja 

2004) w parafii w Wis le Ceńtrum. 

Nowy ODM 

Nowy Ogólnopolski Duszpasterz 
Młodzieży 
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Nowy ODM 

W 2008 roku ukoń czył ńaukę 

w II Liceum Ogo lńokształcącym 

im. M. Koperńika w Cieszyńie 

i rozpoczął studia teologiczńe 

w Chrzes cijań skiej Akademii Teo-

logiczńej w Warszawie. W 2013 

roku ukoń czył studia, brońiąc pra-

cę magisterską pt.: „Fuńkcja cyta-

to w starotestameńtowych 

w argumeńtacji apostoła Pawła 

ńa przykładzie Ga 4, 21-5,1”. Prak-

tykę kańdydacką odbywał 

w Ceńtrum Misji i Ewańgelizacji 

w Dzięgielowie oraz w parafii 

w Opolu. 

Ordyńowańy ńa duchowńego 

13 grudńia 2014 r. w Skoczowie. 

Był wikariuszem Ceńtrum Misji 

i Ewańgelizacji (2015) oraz parafii 

w Gliwicach (2015-2018). 

1 wrzes ńia 2018 r. rozpoczął po-

ńowńie pracę w CME 

ńa stańowisku zastępcy dyrektora 

ds. ewańgelizacji. 

Ks. Tymoteusz Bujok lubi czytac  

fańtastykę, chodzic  po lesie, ńapic  

się kawy. Ińtrygują go historie iń-

ńych ludzi. Jego ulubiońy werset 

to fragmeńt z Księgi Objawieńia 

3, 8 „Znam uczynki twoje; oto spra-

wiłem, że przed tobą otwarte drzwi, 

których nikt nie może zamknąć; 

bo choć niewielką masz moc, jednak 

zachowałeś moje Słowo i nie zapar-

łeś się mojego imienia.” Z ońa, Lucy-

ńa, jest z zawodu psychologiem. 

Co rka Ańiela ma siedem lat, a syń, 

Ańtek, cztery lata. 

 

z ro dło: www.luterańie.pl 
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Rozpoczęcie drugiego se-

mestru lekcji religii - 

od 18 stycznia 

Po 17 styczńia powro cilis my 

do prowadzeńia lekcji religii, zgod-

ńie z aktualńymi rozporządzeńiami 

MENiS. 

Tydzień Modlitw o Jed-

ność Chrześcijan - 18-25 

stycznia 

W S ląskim Oddziale Polskiej Rady 

Ekumeńiczńej orgańizowańe zosta-

ło tylko jedńo ceńtralńe ńaboz eń -

stwo, kto re odbyło się w ńiedzielę 

24.01. o godz. 17.00 w ńaszym ko-

s ciele ewańgelickim w Katowicach. 

Naboz eń stwo było trańsmitowańe 

przez parafialńy kańał YT Lutera-

ńie Katowice. Lińk do odtworzeńia 

ńaboz eń stwa moz ńa zńa-

lez c  ńa strońie parafii w Katowi-

cach, został takz e udostępńiońy 

ńa profilu Parafii ńa FB. 

W trakcie ńaboz eń stwa Słowo Bo-

z e czytał m.iń. ks. Ańdrzej Wo jcik, 

a kazańie wygłosił bp. Jerzy Sa-

miec. Ws ro d obecńych zwierzchńi-

ko w Kos cioło w był takz e bp. Gli-

wicki Jań Kopiec. 

Konsekracja Ewangelic-

kiego Biskupa Wojskowe-

go - 30 stycznia 
W sobotę 30 styczńia o godz. 11.00 

w kos ciele Zmartwychwstańia Pań -

skiego w Katowicach odbyła 

się końsekracja Ewańgelickiego 

Biskupa Wojskowego, ks. Marcińa 

Makuli. Naboz eń stwo było 

trańsmitowańe ińterńetowo 

ńa kańale FB Ewańgelickiego Dusz-

pasterstwa Wojskowego oraz You-

tube Parafii w Golasowicach. 

W czasie uroczystos ci s piew pro-

wadził zespo ł Pastores, kto rego 

człońkiem jest bp. Marciń Makula. 

Szkółki niedzielne na Zo-

omie - od 24 stycznia 
W przedostatńią ńiedzielę styczńia 

odbyła się pierwsza w drugim se-

mestrze roku szkolńego 2020/21 

gliwicka szko łka ńiedzielńa ńa plat-

formie Zoom. Serdeczńie zachęca-

my do uczestńictwa - w celu otrzy-

mańia dańych do logowańia prosi-

my o końtakt z pastorową Joańńą 

O tym, co za nami 

O tym, co za nami 
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Ogłoszenia 

Wo jcik 506 306 781 lub joań- ńa.cieslar@gmail.com. 
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Kościół w sieci 

 Pańdemia COVID-19, kto ra jest 

obecńa od marca w Polsce, postawi-

ła Kos cio ł Ewańgelicko-Augsburski 

przed ńowymi wyzwańiami. Ogra-

ńiczeńia dotkńęły ńiemal wszystkie 

aktywńos ci i sprawiły, z e parafie 

przeńiosły swoje działańia między 

ińńymi w przestrzeń  ińterńetu. Ko-

s cio ł, szukając ńowych dro g komu-

ńikacji z parafiańami, odńalazł swo-

je miejsce takz e w sieci. Podczas 

pierwszego lockdowńu okazało się, 

z e uczestńikami ńaboz eń stw i spo-

tkań  publikowańych m.iń. ńa profi-

lach Facebook (FB) i YouTube (YT) 

są ro wńiez  osoby ńie będące ewań-

gelikami.  

 „Kos cio ł w sieci" to projekt, kto -

ry zbiera ro z ńorodńe działańia pa-

rafii ewańgelickich w Polsce 

i umoz liwia dostęp do ńich wszyst-

kim osobom zaińteresowańym. Zo-

stał zaińicjowańy przez duchow-

ńych diecezji katowickiej, lecz za-

chęca do wspo łpracy parafie ewań-

gelickie z całej Polski.  

Na strońie luterańie.pl zbierańe 

są ińformacje ńadsyłańe z parafii: 

o ńaboz eń stwach, szko łkach ńie-

dzielńych, rozwaz ańiach i wykła-

dych do oglądańia ńa z ywo poprzez 

profile ńa YT i FB oraz o godzińach 

biblijńych prowadzońych takz e 

przez platformę ZOOM. Projekt 

ma wspo lńą oprawę graficzńą przy-

gotowańą przez Wydawńictwo 

Warto CME, co pozwala ńa jego 

ideńtyfikację i promowańie.  

"Kos cio ł w sieci" to zaproszeńie 

dla parafii do wychodzeńia ze swoi-

mi spotkańiami orgańizowańymi 

w ińterńecie takz e poza lokalńą 

wspo lńotę i dzieleńie się poteńcja-

łem z szerszym grońem odbiorco w. 

Zapraszamy więc o przesyłańie 

ńa adres rzeczńik@luterańie.pl iń-

formacji o dostępńych w ińterńecie 

aktywńos ciach takich jak ńaboz eń -

stwa, szko łki ńiedzielńa, godzińy 

biblijńe, lekcje religii, spotkańia 

młodziez owe, rekolekcje i ińńe. Ma-

teriały ńa strońie będą ńa biez ąco 

aktualizowańe. 

Kościół w sieci  
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Od 30 listopada 2020 wystartowalis my z ńowym projektem Chrzes cijań -

skiej Telewizji Ińterńetowej.  

Podcast Z Boz ego Słowa, to audiobooki, wybrańe audycje, wykłady i kaza-

ńia, teraz publikowańe w formie podcasto w.  

Juz  dostępńe ńa Spotify oraz we wszystkich popularńych serwisach pod-

castowych. Lińk do strońy: anchor.fm/chti. 

Serdeczńie polecamy, Zespo ł ChTI 

Podcast Z Bożego Słowa 
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Program spotkań w okresie pasyjnym 2021 

Serdeczńie zapraszamy 

do uczestńictwa w programie 

spotkań  i wydarzeń  w okresie 

pasyjńym 2021.  

Rozpoczyńamy od ńaboz eń stwa 

ńa Dzień  Pokuty i Modlitwy 

17 lutego 2021. 

Zapraszamy ńa trzy studia biblij-

ńe  ońlińe teksto w z Ewańgelii 

Jańa,  w s rody o godzińie 19.00. 

Chętńych ńa studia biblijńe za-

praszamy do końtaktu 

z ks. Grzegorzem Olkiem, kto -

ry przekaz e osobom zaińtereso-

wańym ińformacje z dostępem 

ńa spotkańia. 

W przygotowańiu są takz e wie-

czory pasyjńe trańsmitowańe 

ńa z ywo - szczego łowe ińforma-

cje pojawią się w ńajbliz szych ty-

godńiach. 

Harmońogram spotkań  do zńale-

zieńia ńa strońie 27 tego ńumeru 

Ińformatora Parafialńego. 

Program spotkań i wydarzeń w okre-
sie pasyjnym 2021 
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Ogłoszenia 

Chrześcijańska Telewizja 

Internetowa 

Zachęcamy do korzystańia z kańału 

Chrześcijańskiej Telewizji Inter-

netowej ńa portalu YouTube.com 

i subskrybowańia go - za pos redńic-

twem tego kańału prowadzimy 

trańsmisje ńaboz eń stw, kaz dego 

dńia rańo pojawia się Codziennik, 

czyli rozwaz ańie fragmeńto w 

z ksiąz eczki Z Biblią na co dzień, 

przygotowywańy przez duchow-

ńych ńaszego Kos cioła. 

Wpłacaj darowizny przez 

Dotpay! 

Wpłacaj darowizńy ńa parafie przez 

dotpay - ińformacje ńa strońie gli-

wice.luterańie.pl, w zakładce 

„darowizńa”. 

Prośba o przestrzeganie 

zaleceń w stanie epidemii 

Serdeczńie prosimy i oczekujemy 

stosowańia się do elemeńtarńych 

zasad sańitarńych, kto re stały 

się czyms  oczywistym w czasie epi-

demii, ńatomiast w ostatńim czasie 

zaczyńają byc  coraz częs ciej lekce-

waz ońe. Przestrzeń  Kos cioła i para-

fii ńie jest przestrzeńią prywatńą, 

ustalońe zasady obowiązują. 

Zgodńie z wytyczńymi mińisterstwa 

i z ińteńcją listu biskupa Kos cioła 

ks. Jerzego Samca, prosimy o zakła-

dańie masek lub przyłbic w prze-

strzeńiach zamkńiętych, zachowy-

wańie dystańsu społeczńego 

oraz o uńikańie spotkań  i zgroma-

dzeń  w przypadku wystąpieńia ob-

jawo w ińfekcji. Ostatńia kwestia 

była w zasadzie oczywista, szcze-

go lńie w zbliz ającym się sezońie 

grypowym, choc  często lekcewaz o-

ńa - prosimy w tym roku o wyjątko-

Ogłoszenia 
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Ogłoszenia 

wą rozwagę. 

Zdając sobie sprawę z sytuacji i po-

trzeb wprowadzilis my ńa stałe 

trańsmisje ńaboz eń stw z parafii 

gliwickiej - do zńalezieńia ńa stro-

ńie parafii i ńa kańale Chrzes cijań -

skiej Telewizji Ińterńetowej ńa por-

talu youtube.  

Prowadzimy zapisy ńa ńaboz eń -

stwa, ze względu ńa obowiązujący 

limit liczby oso b ńa ńaboz eń stwie. 

Bardzo prosimy o zastosowańie 

się do tego rozwiązańia. Miejmy 

ńadzieję, z e juz  wkro tce ńie będzie-

my musieli pilńowac  liczby oso b 

ńa ńaboz eń stwach. Do tego momeń-

tu prosimy o wyrozumiałos c  i odpo-

wiedzialńe podejs cie do sprawy. 

Spotkania modlitewne na 

Zoomie 

Serdeczńie zapraszamy ńa spotka-

ńia modlitewńe ńa platformie Zo-

om. 

Słowo Boz e zachęca: "Bez przestań-

ku się mo dlcie." I Tes 5,17 oraz "… 

Jes li dwaj z was, tu ńa ziemi, jedńo-

mys lńie będą się o cos  modlic , 

mo j Ojciec w ńiebie spełńi ich pros -

bę. Gdy dwo ch albo trzech zbierze 

się w Moim imieńiu, Ja będę ws ro d 

ńich." Mt 18, 19-20. 

    Wierzymy, z e mimo przebywańia 

w osobńych miejscach moz emy łą-

czyc  się w modlitwie, kto rą wspo l-

ńie zańosimy do Boga. Wierzymy, 

z e Bo g jest ńieograńiczońy prze-

strzeńią i czasem, i wysłuchuje ńas, 

gdy wspo lńie się modlimy. 

    Spotkańia odbywają się w s rody 

o godzińie 19:00. 

Wszystkich, kto rzy chcieliby dołą-

czyc , prosimy o końtakt z Joańńa 

Wo jcik: 506306781 lub o końtakt 

duszpasterzami parafii. 

Spotkania dla osób zainte-

resowanych wiarą i Ko-

ściołem 

Plańujemy powro t do prowadzeńia 

spotkań  dla oso b zaińteresowańych 

ńauką ńaszego Kos cioła - ńa ńajbliz -

sze tygodńie zakładamy prowadze-

ńie ich zdalńie. Wszystkie osoby 

chętńe do uczestńiczeńia w tych 

spotkańiach prosimy o końtakt 

z duchowńymi ńaszej parafii, kto -

rzy przekaz ą wszystkie potrzebńe 

ińformacje. 

Zgromadzenie Parafialne 

w parafii pyskowickiej 
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Ogłoszenia 

i gliwickiej - 28 lutego 

Na ostatńią ńiedzielę lutego zapla-

ńowalis my sprawozdawcze Zgro-

madzeńia Parafialńe w obu ńaszych 

parafiach - kaz dorazowo po ńabo-

z eń stwie. 

Ińformacje co do trybu przeprowa-

dzańia Zgromadzeń  zostańą podańe 

z odpowiedńim wyprzedzeńiem, 

uwzględńiając aktualńe rozporzą-

dzeńia i wytyczńe rządowe, kto re 

dotyczą orgańizacji zebrań  i zgro-

madzeń  w stańie zagroz eńia epide-

miczńego, kto ry ogłoszońo 14 mar-

ca 2020 r. 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DARO-
WIZNY ZŁOŻONE W OBU PARAFIACH!   

ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  
SKŁADKI KOŚCIELNEJ  

 
Składkę moz ńa opłacac  w kańcelarii parafialńej lub przelewac  ńa końto para-
fialńe z dopiskiem darowizńa - składka kos cielńa 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. Pońiz ej przedstawiamy wyciąg 
z regulamińu parafialńego dotyczący zasad opłacańia składek kos cielńych. Jed-
ńoczes ńie przypomińamy, z e pełńoprawńy udział ńp. w wyborach do rady pa-
rafialńej lub jakichkolwiek głosowańiach podczas zgromadzeń  parafialńych 
mają osoby, kto re zńajdują się ńa lis cie parafialńej, czyli są człońkami parafii 
pod względem formalńym, ńa co składa się ro wńiez  opłaceńie składki kos ciel-
ńej.  
 
Zachęcamy pań stwa do cykliczńych wpłat, kto re moz ńa realizowac  ńp. przez 
stałe, miesięczńe zleceńia bańkowe, rozkładając roczńą ńalez ńos c  ńa 12 mńiej-
szych kwot (ńp. w przypadku, gdy miesięczńe wyńagrodzeńie wyńosi 2400 
ńetto, to roczńa składka kos cielńa wyńosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12, 
co daje ńam miesięczńie 24 zł. W swoim bańku dokońujemy zleceńia miesięcz-
ńej dyspozycji kwoty w wysokos ci 24 zł ńa końto bańkowe parafii).  

 

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ZASADY OGO LNE 

§ 7 
1. Kaz dy człońek Parafii, kto ry został końfirmowańy i ukoń czył 18 lat, 
zobowiązańy jest do płaceńia składek parafialńych. Składki te powińńy 
wyńosic  co ńajmńiej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzasadńiońych przypadkach Rada Parafialńa moz e zwolńic  od tego 
obowiązku pojedyńczych parafiań bądz  tez  okres lońe grupy społeczńe ńp. 
uczńio w, studeńto w, bezrobotńych, czy tez  rodzińy przez ywające okreso-
we trudńos ci fińańsowe. W uchwale dotyczącej zwolńieńia powińień byc  
okres lońy czas trwańia tego zwolńieńia. 
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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej  

w zależności od dochodu danej osoby 

Dochód miesięczny Składka miesięczna Składka roczna 

500,00 zł 5,00 zł 60,00 zł 

800,00 zł 8,00 zł 96,00 zł 

1 000,00 zł 10,00 zł 120,00 zł 

1 300,00 zł 13,00 zł 156,00 zł 

1 600,00 zł 16,00 zł 192,00 zł 

2 000,00 zł 20,00 zł 240,00 zł 

2 500,00 zł 25,00 zł 300,00 zł 

3 000,00 zł 30,00 zł 360,00 zł 

3 500,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 

4 000,00 zł 40,00 zł 480,00 zł 

4 500,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 

5 000,00 zł 50,00 zł 600,00 zł 

5 500,00 zł 55,00 zł 660,00 zł 

6 000,00 zł 60,00 zł 720,00 zł 

6 500,00 zł 65,00 zł 780,00 zł 

7 000,00 zł 70,00 zł 840,00 zł 

10 000,00 zł 100,00 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 z ńiwńa): wrzesień  lub paz dzierńik; 

6. ńa Fuńdusz Ewańgelizacyjńo-Misyjńy: paz dzierńik 

7. ofiara w I ńiedzielę po Pamiątce Reformacji - "Fuńdusz ńa Dekadę 

Lutra" została przekształcońa ńa: ofiarę ńa "Fuńdusz ńa Diasporę". 



Informator parafialny, Nr 1 (219) 2021 

 27 

  

WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

17.02 18.00 
Naboz eń stwo ńa Dzień  Pokuty i Modli-

twy 
Gliwice 

24.02 19.00 Studium Biblijńe J 3,14-21 Ońlińe 

10.03 19.00 Studium Biblijńe J 12,20-24 Ońlińe 

24.03 19.00 Studium Biblijńe J 12,12-19 Ońlińe 

Wydarzenia 
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Plan nabożeństw 

07.02 - 2. przed Postem (Sexagesimae) 

9.30 Łabędy (komuńia, ofiara ńa Fuńdusz Stypeńdialńy) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka, ofiara ńa Fuńdusz Stypeńdialńy) 

14.02 - Przedpostna (Estomihi) 

8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia, ofiara ńa Fuńdusz Stypeńdialńy) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

17.02 - Popielec. Dzień Pokuty i Modlitwy 

18.00 Gliwice 

21.02 - 1. Pasyjna: Niedziela Diakonii (Invocavit) 

9.30 Łabędy (komuńia, ofiara ńa Diakońię Polską) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka, ofiara ńa Diakońię Polską) 

28.02 - 2. Pasyjna (Reminiscere) 

9.00 Pyskowice (Ofiara ńa Diakońię Polską) - Zgromadzeńie Parafialńe 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) - po ńaboz eń stwie Zgromadzeńie Parafialńe 

07.03 - 3. Pasyjna (Oculi) 

9.30 Łabędy (komuńia) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

14.03 - 4. Pasyjna (Laetare) 

8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

21.03 - 5. Pasyjna (Judica) 

9.30 Łabędy (komuńia) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

28.03 - 6. Pasyjna - Niedziela Palmowa 

8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 


