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Chrystus jest obrazem Boga niewidzial-

nego, pierworodnym wszelkiego stwo-

rzenia.                                                                                                  Kol 1,15 

 Wielu z ńas chciałoby zobaczyc  

Boga ńa własńe oczy. Albo mo wiąc 

ińaczej,  wielu z ńas chciałoby do-

s wiadczyc  Boga w jakis  bardziej 

ńamacalńy sposo b dotkńąc  ręki 

Boz ego Ojca. Powodo w i przyczyń 

tego pragńieńia zńalez libys my 

wiele. Ktos  chciałby się tak po pro-

stu przytulic  do Taty, ktos  chciałby 

o cos  Go poprosic , wreszcie ktos  

chciałby Go dotkńąc , by pozbyc  

się wątpliwos ci.  Tymczasem, 

jak wiemy, to przeciez  Chrystus 

jest obrazem ńiewidzialńego Boga.  

Uczńiowie i ludzie z yjący w czasie 

Jego ziemskiego z ycia mieli przy-

wilej widzeńia Jezusa. Nie tylko 

efekto w Jego działańia, ale bywało, 

z e jedli z Nim posiłki, rozmawiali, 

byli uzdrawiańi, słuchali Jego ńau-

ki o Kro lestwie Niebieskim. Dzisiaj 

ńie moz emy fizyczńie dotkńąc  Je-

zusa, ńie jemy z Nim w sposo b ńa-

macalńy posiłko w, jedńak jako lu-

dzie wierzący, za sprawą Ducha 

s więtego, jestes my przekońańi 

o Jego obecńos ci ws ro d ńas.  Zau-

waz cie, z e Ci sami uczńiowie, kto -

rzy dos wiadczali fizyczńej obecńo-

s ci Jezusa ńa co dzień , musieli tez  

zmierzyc  się, ńauczyc  się przez y-

wańia Jego duchowej obecńos ci. 

Mimo tego, z e z yli tuz  po wydarze-

ńiach Golgoty, mimo tego, z e Oń 

sam zapowiadał im, z e odejdzie 

i wro ci juz  w ińńy sposo b, mieli 

problemy, by Go rozpozńac . 

Ich oczy były przysłońięte cierpie-

ńiem Golgoty, byc  moz e tez  pra-

gńieńiem, by wszystko było 

jak wczes ńiej… Jedńak Bo g zapla-

  Słowo duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

ks. Andrzej Wójcik 

Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 
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Słowo Duszpasterza 

ńował zupełńie ińńą rzeczywistos c , 

wtedy dla ńich, tak i dla ńas dzisiaj.  

I chwała Bogu! Chrystus zmar-

twychwstał! Nic juz  ńie było 

i ńie będzie takie samo! Cechą 

zmartwychwstańia była i jest ńie-

przewidywalńos c , wyczekiwańie, 

tajemńiczos c , ale tez  eńtuzjazm 

i ogromńa rados c  z powrotu Pańa, 

z tego, z e ńie musimy Go ńigdzie 

szukac , ale z e jest ws ro d ńas! 

W czasie trudńym dla ńas wszyst-

kich, gdzie w wielu momeńtach 

ńic juz  ńie będzie takie samo, 

ucieszmy się z tego, z e Boz a ńa-

dzieja ńigdy ńie umiera, z e moz e-

my widziec  ńiewidzialńego Boga 

oczami wiary przez Jezusa, kto ry 

jest Jego obrazem. Tej z ywej wiary 

z yczę ńam wszystkim i mimo 

wszelkich ńiesprzyjających oko-

liczńos ci - Błogosławiońych s wiąt 

Zmartwychwstańia Pań skiego!  

 

Z modlitwą o Was 

Ks. Ańdrzej Wo jcik  



Informator parafialny, Nr 2 (220) 2021 

 5 

  

Życzenia 

Życzenia od rodzin pastorskich 

W Wielkim Tygodńiu, kto ry po raz drugi stoi pod zńakiem stańu zagroz e-

ńia epidemiczńego, zmiań w formie przez ywańia więzi międzyludzkich 

i wspo lńocie Kos cioła, 

Z yczymy: 

- rados ci ze wspo lńoty do jakiej zaprosił ńas Jezus Chrystus w Wieczerzy 

Pań skiej, 

- wyciszeńia w Wielki Piątek, upamiętńiający s mierc  Chrystusa za ńasze 

grzechy i dla ńaszego zbawieńia, 

- porwańia do ńadziei w zmartwychwstańiu Jezusa, wyrwańia ńas z ńaszych gro-

bo w, odwaleńia ńaszych kamieńi i oddychańia ńowym z yciem, kto re daje Bo g. 

Niech dobry Bóg błogosławi i prowadzi was okresie świąt Wielkanocy! 

Z yczą: Joańńa, Nel i ks. Ańdrzej Wo jcikowie, 

                            Ańńa, Nadia, Gabriel i ks. Grzegorz Olkowie  
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Ile razy bowiem spożywacie ten 

chleb i pijecie kielich, śmierć Pana 

głosicie, aż przyjdzie.  

1 Kor 11,26  

 

Drodzy w Chrystusie! 

W dzień  pamiątki s mierci Jezusa 

s wiat ńa chwilę się zatrzyma, 

a chrzes cijańie, rozproszeńi ńa całej 

ziemi, spoglądac  będą w kieruńku 

krzyz a, symbolu s mierci, hań by, 

ale takz e symbolu przejs cia 

z s mierci do z ycia. Wielki Czwartek 

ma charakter odmieńńy od pozo-

stałych dńi ńie tylko Wielkiego Ty-

godńia, ale od wszystkich dńi roku 

kos cielńego. To w czwartek przed 

s miercią krzyz ową Jezusa wspomi-

ńamy ustańowieńie jedńego 

z dwo ch udzielańych w ńaszym Ko-

s ciele sakrameńto w. Z defińicji wie-

my, z e sakrameńt to ńazńaczońa 

s więtos cią czyńńos c  ustańowiońa 

przez Jezusa Chrystusa, w kto rej 

pod widzialńymi zńakami udzielańa 

jest łaska Boz a. Sakrameńty, obok 

Słowa Boz ego, ńalez ą do tzw. s rod-

ko w łaski, dzięki kto rym pozńaje-

my Boga i dos wiadczamy Jego obec-

ńos ci w z yciu. Nasz Kos cio ł stoi 

ńa stańowisku, z e do przystępowa-

ńia do sakrameńtu Komuńii S więtej 

„upowaz ńia” Chrzest S w. połączońy 

z wiarą w to, z e pod postacią chleba 

i wińa przyjmujemy prawdziwe 

ciało i prawdziwą krew Jezusa 

Chrystusa. Na taką teologię wyraz -

ńie wskazuje tekst ńapisańy 

przez ap. Pawła w 1. Kor 11, w kto -

rym Jezus mo wi: To jest ciało moje 

[…] Ten kielich jest Nowym Przymie-

rzem w Mojej krwi. Jedńak ku prze-

strodze w dalszej częs ci 11 rozdzia-

łu Paweł umieszcza ńastępujące 

ostrzez eńie: Dlatego tez  kto spoz y-

wa chleb i pije kielich Pana niegod-

nie, dopuszcza się grzechu przeciw 

Ciału i Krwi Pana (1 Kor 11,27). 

Wielki Czwartek 

  Wielki Czwartek 

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz parafii w Słupsku 
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Wielki Czwartek 

Co powińńis my rozumiec  pod 

stwierdzeńiem – niegodnie? Nie-

godńie to bezrefleksyjńie, z auto-

matu, bez wczes ńiejszego ducho-

wego rachuńku sumieńia, ale takz e 

z pewńą igńorańcją Boz ej obecńo-

s ci w tym sakrameńcie. Przyjmo-

wańe przez ńas w Komuńii S więtej 

chleb i wińo ńie stańowią jedyńie 

symbolu, ale są prawdziwie darem 

Boga dla ńas, abys my ńie mo wili 

o Bogu jako o doznaniu ducho-

wym, ale jako o Bogu realńie będą-

cym ws ro d ńas, ludzi; o Bogu, kto -

ry dokońuje dla człowieka czegos , 

co z ludzkiego puńktu widzeńia 

jest ńiedorzeczńe, bo w imię miło-

s ci do człowieka pos więca z ycie 

własńego Syńa. Ta refleksja powiń-

ńa ńam towarzyszyc  za kaz dym 

razem, kiedy przystępujemy 

do Stołu Pań skiego, do uczty, kto -

rej ńie moz emy rozpatrywac  w ma-

terialńym wymiarze, ale w wymia-
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Wielki Czwartek 

rze ńaszej wiary. Wiara od momeń-

tu pozńańia Boga w Chrystusie sta-

je się ńieodłączńą towarzyszką 

ńa ńaszej drodze z Jezusem. Wiara 

jest czyms  uńiwersalńym, czyms , 

co ńie ulega zmiańie ńa przestrzeńi 

czaso w. Zmieńiac  mogą się formy 

jej praktykowańia, przez ywańia, 

mo wiąc ogo lńie – poboz ńos ci, 

ale ńie jej istota. Przy stole w teń 

wyjątkowy Czwartek byli wszyscy 

– Piotr, Jakub i Jań, ci uczńiowie, 

kto rzy według relacji ewańgeli-

sto w byli ńajbliz si Jezusowi, To-

masz sceptyk i ńiedowiarek, Mate-

usz, kto ry zańim podąz ył za Jezu-

sem był celńikiem i poborcą podat-

ku, ale takz e Judasz, kto ry wkro tce 

okazał się zdrajcą. Dla kaz dego 

z ńich zńalazło się tam miejsce 

i to ońi usłyszeli po raz pierwszy 

słowa: Bierzcie i jedzcie to jest Cia-

ło Moje, bierzcie i pijcie to jest Krew 

Moja.  

Drodzy, ńiech kaz dy ńasz 

udział w sakrameńcie Komuńii 

S więtej będzie ńaszą mańifestacją 

odpowiedzialńos ci za Kos cio ł, 

za wspo lńotę wiary. Pamiętajmy, 

z e za kaz dym razem, gdy sprawo-

wańy jest teń sakrameńt 

i gdy o ńiego przystępujemy, zwia-

stujemy s mierc  Jezusa Pańa 

az  do czasu Jego powto rńego przyj-

s cia. Wo wczas ńie będzie juz  ba-

rier, kto re teraz wydają ńam się ńie 

do pokońańia, ale będziemy 

w prawdziwej jedńos ci i wspo lńo-

cie z Bogiem przez Jezusa Chrystu-

sa zasiadac  do wspo lńego stołu 

i cieszyc  się łaską dańą ńam 

przez Boga. Niech Chrystus obecńy 

w Komuńii S więtej będzie ńaszym 

stałym towarzyszem i obroń cą. 

Niech obdarowuje ńas mądros cią 

i głęboką wiarą i ńiechaj prowadzi 

ńas z ńaszej codzieńńos ci do swojej 

wieczńos ci. Ameń. 
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Wielki Piątek 

„[…] On zraniony jest za występki nasze, 

starty za winy nasze. Ukarany został 

dla naszego zbawienia, a jego ranami 

jesteśmy uleczeni.” 

Iz 53,5 

Po przeczytańiu powyz szego wer-

setu wszystko wydaje się oczywi-

ste, tym bardziej, z e to rozwaz ańie 

samym tytułem prowadzi mys li 

w strońę Golgoty i s mierci krzyz o-

wej Jezusa Chrystusa. 

Tymczasem jest to tekst, kto ry po-

wstał pońad po ł wieku przed ńaro-

dzeńiem Jezusa z Nazaretu. Zńaj-

dujemy go w Księdze Izajasza, ńa-

zywańego Ewańgelistą ws ro d Pro-

roko w lub piątym Ewańgelistą. 

Nie bez powodu - to włas ńie 

ta księga prorocka jest ńiezwykle 

często cytowańa w Nowym Testa-

meńcie, aby objas ńic  kim jest Jezus 

Chrystus, to w ńiej włas ńie zńajdu-

jemy ńiezwykle duz o obietńic Bo-

z ego działańia. Zńajdujemy w ńiej 

takz e cztery tajemńicze teksty, kto -

re zapowiadają pewńą rzeczywi-

stos c , ale zawierają w sobie tajem-

ńicę. Nazwańo je pies ńiami o słu-

dze Pańa, bo traktują ońe o losie 

ta-

jemńiczej osoby, posłańej 

przez Boga z misją, kto ra jest za-

skakująca. 

Czwarta pies ń  o słudze Pańa 

to fragmeńt Iz 52,13-53,12, kto -

ry ma szczego lńy charakter - 

to w ńim ńajwięcej jest mowy 

o zastępczym cierpieńiu i oddańiu 

z ycia za lud, o tajemńiczej misji 

sługi Pań skiego, kto ry „[…] wielu 

usprawiedliwi i sam ich wińy po-

ńiesie.” (53,11). Na ro z ńe sposoby 

pro bowańo rozwikłac  tę zagadkę, 

ale ńikt ńie wpadł ńa pomysł połą-

czeńia przekazu tej pies ńi z wyob-

raz eńiami o Mesjaszu. Mesjasz, 

Chrystus, człowiek posłańy od Bo-

ga miał odńies c  sukces i to w wi-

doczńych, ziemskich i religijńych 

kategoriach. S mierc , i to pońiz ają-

ks. dr Grzegorz Olek 

Wikariusz parafii w Gliwicach 

  Wielki Piątek 
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Wielki Piątek 

ca, ńie mies ciła się w tamtych wy-

obraz eńiach. 

Na tym polega zgorszeńie, szok, 

zdumieńie jakie przyńosi głoszeńie 

o krzyz u Chrystusa - Boz a droga 

działańia w historii wydaje się tak 

ńiezrozumiała, tak zaskakująca. 

Jest ońa tak odległa od ńaszych 

triumfalńych wyobraz eń  i wiary 

w to, z e tylko siła i potęga, miecz 

i armia mogą zmieńiac  s wiat. 

Ewańgelia wskazuje ńatomiast 

ńa s mierc  Chrystusa za ńas 

i dla ńas, jako kluczowe wydarze-

ńie w historii s wiata i historii kaz -

dego, kto do wiary przyszedł. 

Pierwsi chrzes cijańie dosyc  szybko 

powiązali sługę Pańa z Księgi Izaja-

sza z osobą Jezusa z Nazaretu - wi-

dzimy to ńa przykładzie Dz 8, 

gdzie diakoń Filip głosi Ewańgelię 

o Jezusie, rozpoczyńając od sko-

meńtowańia fragmeńtu z Iz 53. 

Fragmeńt teń czytał wysoko posta-

wiońy Euńuch, kto ry odwiedzał 

Jerozolimę, i ńie umiał odkryc  toz -

samos ci sługi Pańa. 

My z kolei chyba za bardzo przy-

zwyczailis my się do tego, co sły-

szymy w Wielki Piątek. S mierc  

Chrystusa dla ńas moz e się wyda-

wac  zbyt oczywista, a Jego przyję-

cie ńa siebie grzecho w zbyt dobrze 

zńańe. Dlatego dobrze się przy ńich 

zatrzymac  i spojrzec  ńa ńie z ińńej 

perspektywy. 

Zachęcam Cię do lektury Iz 52,13-

53,12 w tym roku w okresie Wiel-

kiego Tygodńia, szczego lńie Wiel-

kiego Piątku i z jej perspektywy 

spojrzeńie ńa Ewańgelie, ńa to, 

co wydarzyło się dla Ciebie 

i dla mńie. Słowa pies ńi o słudze 

Pańa są tak głębokie, z e ńie wy-

starczy ich raz przeczytac  - trzeba 

spędzic  z ńimi więcej czasu, prze-

czytac  ńa głos, w modlitwie przy-

glądac  się jej przesłańiu, moz e ńau-

czyc  całej, albo fragmeńtu, ńa pa-

mięc . W przesłańiu o krzyz u Chry-

stusa jest ukryta głębia Boz ej miło-

s ci do s wiata, do zbuńtowańego 

s wiata, do ńas. W krzyz u Chrystusa 

jest takz e moc Boz a do przemiańy 

s wiata, bo ukrzyz owańy zmieńił 

cos  raz ńa zawsze - zasłońa 

w s wiątyńi rozdarła się i otworzył 

się dostęp twarzą w twarz do sa-

mego Boga, S więtego s więtych, 

dzięki Jezusowi i w Jezusie. Niech 

Oń ńas głęboko zmieńia. Ameń. 
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Wielkanoc 

  Wielkanoc 
Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, 

lecz oto żyję na wieki wieków i mam 

klucze śmierci i piekła.            Obj 1,18 

Drodzy w Chrystusie! 

         W ostatńim czasie słyszę ńastę-

pujące słowa „kolejńa Wielkańoc 

będzie smutńa, bo będziemy za-

mkńięci…”. Oczywis cie, wiadomo 

o co chodzi… Pańdemia daje ńam 

się we zńaki… Jedńak to, co ńasuwa 

mi się, kiedy mys lę o Wielkańocy, 

czyli o zmartwychwstańiu, to fakt,  

z e dokońało się ońo bez względu 

ńa sytuację, jaka pańowała ńa s wie-

cie. Chrystus zmartwychwstał!!! 

Zmartwychwstał pomimo tego, 

z e ńastawiańie do Jezusa jego prze-

ciwńiko w zupełńie się ńie zmieńiło, 

pomimo tego,  z e  uczńiowie Jezusa 

siedzieli zamkńięci za zaryglowańy-

mi drzwiami i zastańawiali się, 

co z ńimi będzie… Najńormalńiej 

w s wiecie obawiali się o swoje z y-

cie, byli zagubieńi i zastańawiali 

się jak poukładac  sobie ńa ńowo 

z ycie… Dzisiaj takz e zastańawiamy 

się ńad tym, co będzie dalej, jeste-

s my zestresowańi, byc  moz e prze-

raz eńi i ńiejedńokrotńie drz ymy 

o ńasze z ycie…  

Czym w takim razie była Wielkańoc 

dla zamkńiętych w domu uczńio w 

Jezusa? Przede wszystkim pro bą 

wiary – ońi widzieli i wiedzieli, 

z e Jezusa umarł ńa krzyz u.. Byc  mo-

z e wielu z ńich, bądz  wszyscy, zwąt-

pili, porzucili wszystkie obietńice, 

kto re miały dac  im ńadzieję i przy-

gotowac  ich do bycia ambasadora-

mi Ewańgelii, i to ńa obszarze całe-

go s wiata!  No, ale przeciez  Jezus 

umarł, nie ma Go, nie żyje… I wtedy, 

jak grom z jasńego ńieba, przycho-

dzi do ńich wiadomos c  – On jest 

wśród nas, On żyje! Wszyscy dosko-

ńale zńamy historie mo wiące o tym, 

gdy Jezus  pojawiał się i dawał 

ks. Andrzej Wójcik 

Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 



 12 
Informator parafialny, Nr 2 (220) 2021  

  

się pozńac , albo gdy docierały 

do uczńio w wies ci o tym, z e Oń jed-

ńak z yje. Jego obecńos c   i  s wiadec-

twa tych, kto rzy Go widzieli, spra-

wiały, z e budziła się ńadzieja, lu-

dzie odzyskiwali optymizm, w ser-

cach pojawiała się ogromńa ra-

dos c ! Ci, kto rzy wczes ńiej siedzieli 

zamkńięci za drzwiami, w koń cu 

wyruszyli z Dobrą Nowińą do s wia-

ta! Co ozńacza zmartwychwstańie 

dla ńas dzisiaj? Nie bylis my s wiad-

kami ukrzyz owańia, wiemy  

o ukrzyz owańiu ze Słowa Boz ego 

i przekazo w historyczńych. 

Na szczęs cie ńic ńie musimy udo-

wadńiac , bo ukrzyz owańie było 

faktem. Jedńak ńie widzielis my 

ańi umierającego Jezusa ńa krzyz u 

ańi zmartwychwstałego po trzech 

dńiach… Czy zatem dla ńas, dzisiaj, 

to zmartwychwstańie cos  zńaczy? 

Zdecydowańie tak! Dlaczego? Dla-

tego, z e ońo ciągle jest aktualńe 

i to bez względu ńa to, co dzieje 

się wokoło! Bo Boz ych obietńic 

i ńadziei ńie da się w z adeń sposo b 

ograńiczyc . Boz ych obietńic 

ńie da się uwięzic  za drzwiami, 

ńie da się ńałoz yc  ńa ńich lockdow-

nu, czy uzńać je za ńiebyłe. Ońe są 

aktualńe, z yją w ńas! I od ńas zale-

z y, czy chcemy ńimi z yc ! Czy chce-

my wierzyc  w to, z e Jezus pokońał 

grzech i s mierc ? Czy wierzymy 

w to, z e Oń przygotowuje ńam 

miejsce w wieczńos ci? Skupiając 

się w 100 proceńtach ńa z yciu 

tu i teraz, będziemy zawsze jakby 

za zamkńiętymi drzwiami, będzie-

my z yc  ograńiczeńiami, jedńak 

przeńosząc akceńty takz e ku 

wieczńos ci, zauwaz ymy, z e Boz a 

ńadzieja wraz ze Zmartwychwsta-

łym Chrystusem pońowńie w ńas 

odz yje, i to bez względu ńa to, 

co dzieje się wokoło! Oń dzisiaj 

mo wi do ńas, do mńie i do Ciebie: 

Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki 

wieków i mam klucze śmierci 

i piekła… Czy wierzysz w to? 

Czy zgadzasz się z tym, z e Wielka-

ńoc sama w sobie moz e byc  smut-

ńa…? 

Z yczę Tobie i sobie, bys my co-

dzieńńie pozbywali się lęku o swo-

je z ycie ńa ziemi, a w miejsce tego 

byli przepełńieńi Boz ą ńadzieją 

i Jego pokojem. Bys my coraz tęsk-

ńiej i z rados cią spoglądali w stro-

ńę ńieba i wieczńos ci, bo przeciez  

Oń zmartwychwstał! Oń jest ws ro d 

ńas! Ameń. 

Wielkanoc 
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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 mądrość dla naszej wspólnoty Kościoła, jak w dzisiejszym świecie, 

przy użyciu dzisiejszych środków, głosić Ewangelię i żyć nią na co dzień; 

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

dectwem wiary przez chrześcijan z Polski, niezależnie od wyznania; 

 o to, żeby przesłanie Wielkanocy przemieniało serca mieszkańców na-

szego kraju i zmieniało charakter społecznych relacji; 

 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 chorych, samotnych, opuszczonych i o wszystkich, którzy przeżywają 

trudne momenty swojego życia; 

Prośby modlitewne 
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Humor z befką 

Lekarz do pacjeńtki: Pani Nowak, nie podoba mi się Pani! 
Jeśli mam być szczera, Panie doktorze - odpowiada pacjeńtka - to muszę 
przyznać, że Pan też nie jest najbardziej urodziwy! 
 

*** 
Listy dzieci: 
Panie Jezu! 
Czy nasz ksiądz jest Twoim przyjacielem, czy znacie się tylko z pracy?  
Ańtońi 

*** 
Drogi Jezu! 
Może Kain nie zabiłby Abla, gdyby każdy z nich miał swój własny pokój. 
U mnie i u mojego brata to dobrze funkcjonuje.  
Krzys  

*** 
 

Podczas pokutńego kazańia ksiądz mo wił o piekle, wieczńym potępieńiu, 
o mękach piekielńych, z kto rymi muszą się liczyc  grzeszńi parafiańie. 
Przygńębieńi i przejęci parafiańie wracają do domo w. Tylko jedńe męz -
czyzńa wygląda ńa takiego, jakby go to w ogo le ńie dotyczyło. Gdy został 
zapytańy, czy w ogo le ńie boi się piekła, us miechńął się i powiedział:  
Ja nie jestem z tej parafii... 

*** 
 

Frańek wraca z lekcji religii do domu. Tata zagląda do zeszytu syńa i wi-
dzi, z e dziecko dostało jedyńkę. Co to ma znaczyc ? Jedynka z religii???  
Frańek ńa to: To wszystko przez syno w Zebedeusza!  
Zdeńerwowańy ojciec: To poszukaj sobie innych kolego w, sko-
ro z powodu tych masz takie problemy.  

 
*** 

 
Naboz eń stwo trwa. Kazańie ciągńie się jak guma do z ucia. W pewńym 
momeńcie z ostatńiej ławki słychac  głos: Głos niej! Po trzecim takim we-
zwańiu obraca się ktos  z siedzących w poprzedńiej ławce i mo wi:  

Humor z befką 
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- Nie może Pani zrozumieć księdza?  
- Nie. 
- To niech Pani dziękuje Bogu i siedzi cicho. 

 
*** 

 
Ateista po raz pierwszy jest w kos ciele i wszystko go deńerwuje. Podczas 
zbierańia ofiary poziom irytacji dochodzi do zeńitu. Kos cielńy podchodzi 
do ńiego z koszykiem ńa ofiarę i mo wi: 
- Proszę sobie coś wziąć.  
Na to zdziwiońy ateista:  
- Co proszę, dlaczego?  
- Bo dzisiejsza ofiara jest przeznaczona na misję wśród pogan.  

 
*** 

 
- W jaki sposób mamy podać Panu zamówione jajko? 
- Czy sposób podania ma wpływ na cenę? 
- Ależ nie, szanowny Panie. 
- To proszę podać mi je na dużym schabowym. 

 
*** 

 
- A ja zastosuję dietę zero!  
- A jaka to dieta? 
- To po prostu zero diety! 

 
*** 

Jak udowodńic , z e czekolada to warzywo lub owoc? To proste! 
Czekoladę pozyskuje się z owocu kakaowca. 

Cukier pozyskuje się z burako w. 
Zaro wńo jedńo jak i drugie są owocem i warzywem. 

Zatem wńiosek jest jedeń: 
Czekolada to warzywo eweńtualńie owoc! 

——— 

opr. ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 
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Z karty żałobnej 

W wieku 63 lat, po długiej chorobie, zmarł s p. ks. Cezary Jordań – pro-

boszcz parafii ewańgelickich w Zduń skiej Woli i w Wieluńiu. 

„W ostatńich miesiącach jako diecezja i cały Kos cio ł modlilis my 

się o zdrowie ks. Cezarego, kto ry od dłuz szego czasu zmagał się z powaz -

ńą chorobą. Kiedy wydawało się, z e sprawy zmierzają w dobrym kieruń-

ku, ńadeszła smutńa wiadomos c . Zapamiętamy ks. Cezarego Jordańa jako 

pozytywńie ńastawiońego do z ycia i ludzi duszpasterza, człowieka pro-

stolińijńego, skracającego dystańs i z poczuciem humoru, kto re s wiadczy-

ło o rados ci z ycia i sympatii do ludzi. Prosimy o modlitewńe westchńieńie 

o zasmucońą rodzińę. Niech dobry Bo g obdarzy ńas wszystkich ńadzieją 

wieczńos ci” – powiedział ks. Jań Cies lar, biskup diecezji warszawskiej Ko-
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s cioła Ewańgelicko-Augsburskiego w RP. 

S p. ks. Cezary Jordań zmarł 20 lutego 2021 r. Naboz eń stwo z ałobńe  od-

było się w sobotę 27 lutego, w kos ciele ewańgelickim w Zduń skiej Woli.  

S p. Cezary Jordań urodził się w Rybńiku 16 lutego 1958 r. jako syń Teo-

dora i Hildegardy z domu Uglorz. Po ukoń czeńiu Liceum Ogo lńokształcą-

cego w Raciborzu studiował teologię ewańgelicką ńa Chrzes cijań skiej 

Akademii Teologiczńej w Warszawie (1977-1982). 

Praktykę przedordyńacyjńą odbywał w parafii w Mikołowie. Ordyńowa-

ńy ńa duchowńego 15 kwietńia 1984 r. w Zduń skiej Woli, przez bp. Jańu-

sza Narzyń skiego w asys cie ks. Mieczysława Cies lara i ks. Mańfreda Uglo-

rza. 

Po ordyńacji skierowańy został do słuz by wikariusza w parafii w Zduń -

skiej Woli. Był proboszczem admińistratorem parafii w Zduń skiej Woli 

(1987-1990), w Łasku (1987-2008) oraz – z przerwami – parafii w Wie-

luńiu. W roku 1990 został wybrańy proboszczem parafii w Zduń skiej 

Woli, gdzie słuz ył Bogu i ludziom przez 37 lat. 

Pozostawił z ońę, syńa i co rkę z rodzińami. 

z ro dło: luterańie.pl 

Z karty żałobnej 
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Skarbonka diakonijna 2021 
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Chrzest Gustawa Huberta 

Pochecia - 31 stycznia 

W ostatńią ńiedzielę styczńia odbył 

się w ńaszej parafii chrzest Gustawa 

Huberta Pochecia.  

Hubertowi, rodzicom i rodzicom 

chrzestńym z yczymy Boz ego błogo-

sławień stwa. 

 

Inauguracja akcji skar-

bonka diakonijna 2021 - 

21 lutego 

W trzecią ńiedzielę lutego w trakcie 

ńaboz eń stwa miała miejsce ińaugu-

racja akcji skarbońka diakońijńa 

2021 „Czas miłosierdzia” w ńaszych 

parafiach. Serdeczńie zachęcamy 

do udziału w akcji, zbierając s rodki 

do tradycyjńych skarbońek z papie-

ru lub przelewając s rodki ńa końto 

diakońii (diakońia.org.pl). 

Coroczne Zgromadzenia 

Parafialne - 28 lutego 

W ostatńią ńiedzielę lutego odbyły 

się Zgromadzeńia Sprawozdawcze 

w ńaszych parafiach.  

W roku 2020 w parafii Ewańgelicko

-Augsburskiej w Gliwicach miało 

miejsce 7 wstąpień , 8 chrzto w, 

4 osoby wprowadziły się ńa tereń 

parafii, wystąpiła 1 osoba, wypro-

O tym, co za nami 

O tym, co za nami 
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O tym, co za nami 

wadziła się 1 i zmarło 7 oso b. 

Do końfirmacji przystąpiło 8 oso b. 

Łączńie ńa końiec roku 2020 ńasza 

parafia liczyła 528 oso b, co ozńacza 

wzrost o 10 oso b względem roku 

2019. 

Prace w kościele w Pysko-

wicach - luty-marzec 

W miesiącach luty i marzec w ko-

s ciele w Pyskowicach udało się za-

iństalowac  pierwszą częs c  ogrzewa-

ńia podławkowego i wykońac  ńa-

prawę rozpadającego się schodka, 

prowadzącego do drzwi gło wńych 

do kos cioła. 

Ordynacja duchownych 

w Drogomyślu - 6 marca 
W pierwszą sobotę marca w parafii 

Ewańgelicko-Augsburskiej w Dro-

gomys lu ordyńowańo czterech ma-

gistro w teologii ewańgelickiej 

ńa duchowńych ńaszego Kos cioła. 

Ks. Grzegorz Fryda, ks. Sebastiań 

Madejski, ks. Mateusz Meńdroch, 

ks. Bartłomiej Polok będą końty-

ńuowac  słuz bę w dotychczasowym 

miejscu praktyki kańdydackiej 

ńa duchowńych. 

9. nadzwyczajna sesja Sy-

nodu Kościoła E-A - 13 

marca 

W trakcie obrad Syńodu Kos cioła 

podjęto uchwałę o przedłuz eńiu 

o rok kadeńcji zwierzchńich władz 

ńaszego Kos cioła Ewańgelicko-

Augsburskiego - ozńacza to przesu-

ńięcie o rok wyboru delegato w sy-

ńodo w diecezjalńych do Syńodu 

Kos cioła oraz wyboro w radco w 

Końsystorza. 
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Rocznica prowadzenia 

transmisji online nabo-

żeństw - 7 marca 

W pierwszą ńiedzielę marca obcho-

dzilis my symboliczńą roczńicę pro-

wadzeńia trańsmisji ńaboz eń stw 

przez cały rok liturgiczńy. 15 marca 

2020 w ńiedzielę Oculi rozpoczęli-

s my trańsmisję ńaboz eń stw 

ze względu ńa wprowadzońy stań 

zagroz eńia epidemiczńego i prowa-

dzimy ją dńia dzisiejszego. Według 

dostępńych ńam statystyk z ńabo-

z eń stwa ńa z ywo są uruchamiańe 

s redńio ńa 70-150 urządzeńiach, 

a ńaboz eń stwa w trakcie pierwsze-

go tygodńia po emisji są jeszcze 

wielokrotńie odtwarzańe. 

Dziękujemy serdeczńie wszystkim 

osobom zaańgaz owańym i cieszy-

my się, z e w obecńej sytuacji mamy 

taką moz liwos c  docierańia ze Sło-

wem Boz ym do parafiań i do wielu 

oso b zaińteresowańych w kraju 

i za grańicą. 

8. sesja VI synodu diece-

zjalnego Diecezji Katowic-

kiej - 20 marca 
W przedostatńią sobotę marca od-

była się w trybie zdalńym sesja sy-

ńodu ńaszej diecezji, kto ra miała 

charakter sprawozdawczy. 

 

O tym, co za nami 
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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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Akcja „smaczne obiadki” 

 

Podsumowanie akcji  

„obiady dla seniora” 

Nasza Parafialńa wspo lńota w Gliwicach, bierze udział w akcji „obiady dla 

seńiora”, kto ra potrwa do koń ca kwietńia. Akcja polega ńa wsparciu se-

ńioro w w zakupie obiado w, kto re są regularńie dostarczańe. Bardzo dzię-

kujemy za hojńe serce wszystkich tych, kto rzy dokońali wpłat ńa teń cel. 

S więty Paweł w 2. lis cie do  Koryńtiań, w rozdziale dziewiątym 

w wybrańych wierszach pisze o Was: 

  „ Teń zas , kto ry dostarcza siewcy ziarńo i karmi go chlebem, zaopatruje 

ro wńiez  was, pomńoz y wasz zasiew i przysporzy owoco w waszej spra-

wiedliwos ci […] 
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Trzeba wam wiedziec , z e udział w tej posłudze ńie tylko wypełńia ńiedo-

statek s więtych, ale takz e – ze strońy wielu owocuje wdzięczńos cią 

dla Boga […] Będą Go tez  chwalic  za szczeros c  waszego poczucia jedńos ci 

z ńimi wszystkimi”. 

Dziękujemy wolońtariuszom za zaańgaz owańie się w rozwoz eńie obia-

do w. Dzięki waszej jedńos ci w tym przedsięwzięciu akcja mogła zostac  

zrealizowańa bez przeszko d. 

Dziękujemy bardzo Barowi Teatralńemu, a szczego lńie Pańu Tomaszowi 

Czyz ewskiemu, za przygotowańie i rozwoz eńie ciepłych obiado w. 

Reflektując całos c  przedsięwzięcia ńalez y wspomńiec  słowa s w. Pawła 

z Listu do Efezjań, drugiego rozdziału, dziesiątego wersetu: 

„Jestes my Jego dziełem. Zostalis my stworzeńi w Chrystusie Jezusie 

do dobrych uczyńko w. Bo g przygotował je juz  wczes ńiej, by były tres cią 

ńaszego  z ycia.” 

Niech te  słowa ńadają seńs temu co i dlaczego robimy. 

I z wiarą oczekujmy tego, co Bo g ńam przygotował. 

 

Jadzia Jokiel 

Pracowńik admińistracyjńo socjalńy 

Ogłoszenia 
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Ogłoszenia 
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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 

biblijny, czyli rozważańie frag-

meńto w z ksiąz eczki Z Biblią 

na co dzień, przygotowywańy przez 

duchowńych ńaszego Kos cioła. 

Wpłacaj darowizny przez 

Dotpay! 

Wpłacaj darowizńy ńa parafie przez 

dotpay - ińformacje ńa strońie gli-

wice.luterańie.pl, w zakładce 

„darowizńa”. 

Szkółki niedzielne na Zoo-

mie i na youtube CME 
Zachęcamy do korzystańia z oferty 

spotkań  ńiedzielńych dla dzieci - 

do uczestńictwa w cońiedzielńych 

spotkańiach ńa zoomie i odtwarza-

ńia materiało w zamieszczańych 

ńa kańale youtube Ceńtrum Misji 

i Ewańgelizacji.  

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 bardzo 

prosimy o końtakt z pastorową Jo-

ańńą Wo jcik — tel. 506 306 781 

lub joańńa.cieslar@gmail.com. 

Prośba o przestrzeganie 

zaleceń w stanie epidemii 

Serdeczńie prosimy i oczekujemy 

stosowańia się do elemeńtarńych 

Ogłoszenia 
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Ogłoszenia 

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 odpowiedńich masek 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-

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 czwart-

ki o godzińie 19:00. 

Wszystkich, kto rzy chcieliby dołą-
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Ogłoszenia 

czyc , prosimy o końtakt z Joańńa 

Wo jcik: 506306781 lub o końtakt 

duszpasterzami parafii. 

Spotkania dla osób zainte-

resowanych wiarą i Ko-

ściołem - od 23 marca 

Od 23 marca powro cilis my do pro-

wadzeńia spotkań  dla oso b zaińte-

resowańych ńauką ńaszego Kos cio-

ła - ńa ńajbliz sze tygodńie zakłada-

my prowadzeńie ich zdalńie. 

Wszystkie osoby chętńe do uczest-

ńiczeńia w tych spotkańiach prosi-

my o końtakt z duchowńymi ńaszej 

parafii, kto rzy przekaz ą wszystkie 

potrzebńe ińformacje. 

Wielkanocna konferencja 

#MŁODZI - 3 kwietnia 

Ceńtrum Misji i Ewańgelizacji za-

prasza ńa wielkańocńą końfereńcję 

dla młodych pt. „Kim Ty jestes ?”. 

Początek o godzińie 18.00. 

Więcej ińformacji ńa strońie 

cme.org.pl. 

1% dla Szkół ETE - luty-

kwiecień 

W imieńiu Ewańgelickiego Towa-

rzystwa Edukacyjńego zachęcamy 

do przekazańia 1% ńa działalńos c  

Zespołu Szko ł ETE im. Alberta 

Schweitzera w Gliwicach. 

Szczego łowe ińformacje do zńale-

zieńia ńa strońie ETE: szkolyete.pl 

i ńa strońie gliwickiej parafii. 
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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". 
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WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

1.04 18.00 Naboz eń stwo wielkoczwartkowe ońlińe youtube 

3.04 18.00 Wielkańocńa końfereńcja #MŁODZI youtube 

Wydarzenia 

Ze względu ńa dyńamiczńie zmieńiającą się sytuację epidemiczńą i wyda-

wańe rozporządzeńia, zdecydowalis my się zamies cic  w ińformatorze 

wkładkę z programem ńabożeństw ńa Wielki Tydzień 2021, co po-

zwoli uwzględńic  w ńiej obowiązujące rozporządzeńia co do orgańizacji 

ńaboz eń stw. W tym miejscu ramowo wprowadzamy w program ńabo-

z eń stw, końkreto w proszę szukac  ńa wkładce – tam zńajdą Pań stwo iń-

formacje jak zgłosic  chęc  uczestńictwa i jaki jest ostateczńy rozkład ńabo-

z eń stw. 

W Wielki Czwartek zapraszamy ńa ńaboz eń stwo ońlińe, kto re w szcze-

go lńy sposo b będzie łączyło muzykę pasyjńa i Słowo Boz e. Po ńaboz eń -

stwie zachęcamy do spędzeńia czaso w w domach przy wspo lńej kolacji. 

W Wielki Piątek odbędzie się ceńtralńe ńaboz eń stwo trańsmitowańe 

ńa z ywo oraz większa liczba kro tszych ńaboz eń stw komuńijńych - dzięki 

temu moz liwe duz a liczba oso b będzie mogła przystąpic  do Sakrameńtu 

Ołtarza. 

W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny odbędzie się większa liczba 

ńaboz eń stw - zachęcamy do skorzystańia z ńaboz eń stwa w jedńym 

lub drugim dńiu, tak aby wszyscy mieli szańsę uczestńictwa (ze względu 

ńa ograńiczońą liczbę miejsc). 

Informacja nt. nabożeństw świątecznych 
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Plan nabożeństw 
1.04 - Wielki Czwartek - Dzień Ustanowienia Wieczerzy Pańskiej 

18.00 Gliwice - ńaboz eń stwo ońlińe 

2.04 - Wielki Piątek - Dzień Ukrzyżowania Pana Jezusa 

4.04 - 1. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

5.04 - 2. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

11.04 - 1. po Wielkanocy (Quasimodogeniti) 

8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

18.04 - 2. po Wielkanocy (Misericordias Domini) 

8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

25.04 - 3. po Wielkanocy (Jubilate) 

8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

2.05 - 4. po Wielkanocy (Cantate) 

8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

9.05 - 5. po Wielkanocy (Rogate) 

8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia, ofiara ńa FBPGA) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka, ofiara ńa Fuńdusz Bratńiej Pomocy im. G.A.) 

13.05 - Wniebowstąpienie Pańskie 

18.00 Gliwice 

16.05 - 6. po Wielkanocy (Exaudi) 

8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia, ofiara ńa FBPGA) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

23.05 - 1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego 

8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

30.05 - Święto Trójcy Świętej 

8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia) 

11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

Patrz str. 31 

i wkładka w IP 

11.00 Transmisje 


