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Trzeba	bardziej	słuchać	Boga	niż	ludzi.	

Dz 5,29	

Drodzy! 

       Aż boję się użyć tego stwier-

dzenia, ale wydaje się, że „covid 

jest w odwrocie…” Jakby powoli 

wracamy do normalności, jakby 

wszystko powoli wraca do nor-

my… No właśnie… Jakby… To chy-

ba tak samo jak z tym „odwrotem 

pandemii…”, bo przecież wciąż 

czytamy o zakażeniach i zgonach. 

Jednak nie chcę skupiać 

się na warstwie medycznej, 

ale na duchowej. Czego nauczyli-

śmy się i czego nadal się uczymy 

w czasie pandemii?  Chyba każdy 

z nas, przeżywając niejedne 

już święta poza kościołem, 

lub w reżimie sanitarnym, zauwa-

żył, że „coś można inaczej…” 

Z� e niekoniecznie musi być 

„jak zawsze”( i też się da!), że chy-

ba wiele spraw, także tych związa-

nych z naszą duchowością i prze-

żywaniem Boga zostało zwery�iko-

wanych. Często przychodziła mi 

taka myśl do głowy: covid to du-

chowe: sprawdzam! - jak radzę so-

bie bez �izycznego kościoła, a jeśli 

wiara i kościół były istotne dla mo-

jego życia, to z jakiego sposobu ko-

rzystałem lub nadal korzystam, 

by utrzymywać relację z Bogiem… 

Czy podjąłem wyzwanie dla siebie, 

ale jeśli takową relacje z Bogiem 

posiadam, czy również pomogłem 

mojej rodzinie odnaleźć się w tej 

dziwnej sytuacji? Nie było i nie jest 

to proste zadanie, ale czy choć tro-

chę zawalczyłem o duchowość? 

Mam nadzieję, że każdy z nas, 

choć spróbował.  

Oczywiście nie zamierzam nikogo 

  Słowo duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

ks. Andrzej Wójcik 
Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 
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Słowo Duszpasterza 

duchowo oceniać, bo wyzwanie 

jest bardzo indywidualne i osobi-

ste. Myślę, że wszyscy zauważyli-

śmy wręcz namacalnie, że Kościół 

przez wielkie „K” jest nie do poko-

nania! Pokonywane są jednak na-

sze wyobrażenia, przyzwyczajenia 

i bariery przez które często nie ma-

my sami odwagi przeskoczyć… 

Pandemia w wielu miejscach po-

mogła odkryć, że coś można ina-

czej, czasem nawet lepiej, zmoty-

wowała do bycia kreatywnym, 

ale  też obnażyła nasze duchowe 

słabości. Czas zarazy w niesamowi-

ty sposób pokazuje jak bardzo cier-

pimy bez relacji z drugim człowie-

kiem. Potrzebujemy uścisku dłoni, 

poklepania po plecach i widoku 

uśmiechniętej twarzy! Chyba jeste-

śmy już bardzo spragnieni siebie 

w kościele, w społeczności, w dzia-

łaniu! Wierzę, że po tym doświad-

czeniu wyjdziemy być może, przez 

jakiś czas, zdziesiątkowani, ale sil-

niejsi!  

No i teraz pora wreszcie odnieść 

się do tekstu biblijnego. Czas epi-

demii pokazał mi osobiście i wielo-

krotnie, że w chwilach próby, nie-

stety, znikali nawet najwięksi lide-

rzy, i że branie odpowiedzialności, 

szczególnie w chwilach wyzwań, 

jest po prostu trudne i wymaga go-

rącej modlitwy…  Dla mnie Słowo 

z Dz 5,29 nabrało nowego sensu 

i nie ukrywam, dodawało i dodaje 

mi siły! Bo przecież Bóg widzi wię-

cej, szerzej, dalej. On już wszędzie 

był, tam z przodu też! To Jego nale-

ży przede wszystkim pytać o zda-
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Słowo duszpasterza 

nie i Jego prosić o błogosławień-

stwo!   

Przed nami wakacje. Trochę pod 

znakiem zapytania, trochę, znowu 

niepewne. Być może wyjedziemy 

gdzieś na urlopy, być może pozo-

staniemy w domu. „Zamrożony” 

kościół powoli się otwiera, coraz 

więcej osób przychodzi na nabo-

żeństwa. 20 czerwca planujemy 

w Gliwicach, choć bardzo ostroż-

nie, przeżyć uroczystość kon�irma-

cji. Patrząc na ostatni, trudny czas, 

gdy chodzi o para�ię, radziliśmy so-

bie wszelkimi sposobami z docie-

raniem do ludzi ze Słowem i prak-

tyczną pomocą. Para�ia działała. 

Szykowane były chrzty, śluby, od-

bywały się pogrzeby, w trybie onli-

ne miały miejsce: lekcje religii, 

szkółki niedzielne, spotkania mło-

dzieżowe, wykłady biblijne, 

transmisje nabożeństw i koncer-

tów, spotkania rady para�ialnej. 

Miały miejsce komunie domowe, 

działała praca wśród seniorów na-

szej para�ii, były prowadzone od-

wiedziny, obchodzone jubileusze, 

prowadzone rozmowy duszpaster-

skie na żywo (również przez tele-

fon i innymi metodami komunika-

cji). Mimo tego, że �inansowo, jako 

para�ia, jesteśmy lekko pokiereszo-

wani, także w naszej gliwickiej 

działalności gospodarczej,  to wie-

rzę, że doświadczenie Covid 19 nas 

wzmocni i być może otworzy 

na nowe horyzonty. Przede 

wszystkim wyraźnie widać, że na-

wet w kryzysie Bóg prowadzi! Po-

za tym, On potra�i obrócić zło 

w dobro! Dziękuje w imieniu swo-

im i moich współpracowników, 

za każde dobre słowo, modlitwę, 

zaangażowanie i wspieranie �inan-

sowe para�ii. Boże prowadzenie 

objawia się właśnie w Was! Wie-

rzę, że już niedługo nasze budynki 

kościelne, z powrotem zapełnią się 

Kościołem – Wami! Kościołem 

uśmiechniętym, bardzo życzliwym, 

wdzięcznym i spragnionym relacji 

z Bogiem oraz społeczności „na ży-

wo” z Braćmi i Siostrami w Chry-

stusie. Bo nikt nie ma z nas tego 

co mamy razem!  

 

Niech Pan Bóg Was błogosławi 

i strzeże! Do zobaczenia!  

Z modlitwą 

Ks. Andrzej Wójcik 
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Zapowiedź i pożegnanie 

Kochani!		

Po raz trzeci przychodzi pożegnać nam wikariusza. Pamiętamy przecież 

ks. Sebastiana Olenckiego (Sebę), ks. Tymoteusza Bujoka (Tymka), a teraz 

przyszedł czas na ks. Grzegorza. Trzy lata wikariatu dały nam poznać 

człowieka zaangażowanego w życie Kościoła i naszych para�ii. Niestety, 

podobnie jak z Sebastianem i Tymkiem, kończy się nasza para�ialna przy-

goda. Tym razem korzystaliśmy z ogromnej wiedzy biblijnej Grzegorza 

i jego nietuzinkowej wszechstronności w wykształceniu. Nie ukrywam, 

że jestem bardzo wdzięczny za te trzy lata wzajemnej służby! Dużo moż-

na by pisać, ale chyba nie o to chodzi, poza tym, nie starczyłoby miejsca 

(tniemy koszty, oszczędzamy na papierze ;) ). Sam dopisał się kolejny, 

trzyletni rozdział w naszej duchowej kronice para�ialnej!  

Chcę przede wszystkim podziękować i błogosławić na dalszą drogę służ-

by. Oznacza to, że to jego ostatnie miesiące z nami w Gliwicach i Pyskowi-

cach - zmiany dokonywane są w naszym Kościele z reguły od września 

danego roku. Jako para�ianie obu para�ii, módlmy się o Grzegorza i jego 

rodzinę – Anię, Gabrysia i Nadię, by Pan Bóg błogosławił im w dalszej 

drodze. Pozostaje nam także ufać i odczuwać satysfakcję, że ten odcinek 

służby, zdobytego doświadczenia w Gliwicach i Pyskowicach przyda 

się w kolejnym miejscu służby.  

Grzegorzu,	Aniu	-	dziękujemy	za	Waszą	służbę!	

Nabożeństwo,	na	którym	chcemy	się	pożegnać	odbędzie	się	4	lipca. 

  Podziękowanie 
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Rozważanie 

[Jezus mówi:] 

Ja	jestem	całym	alfabetem,	

Początkiem	i	końcem,	

Przyczyną	i	celem.	

Obj 22,13 

Słowa zmartwychwstałego Jezusa, 

które kończą księgę Objawienia Ja-

na, dają mi od dłuższego czasu wie-

le do myślenia. 

Ta księga, chociaż kojarzy się głów-

nie z budzącymi strach opisami 

przyszłości, ma w sobie bardzo 

ważne przesłanie co do przyszłości 

- to Bóg będzie miał ostatnie słowo! 

Mało tego, tym Słowem jest Jezus 

Chrystus, w nim jest ukryta tajem-

nica istnienia tego świata 

i tajemnica naszej obecności na tym 

świecie. To On jest odpowiedzią na 

nasze najgłębsze pytania, poszuki-

wania, tęsknoty, źródłem nadziei 

i szczęściem, których szukamy. 

Wiele osób to wie, ale właśnie 

tu tkwi problem - to nie o wiedzę 

chodzi. Współcześnie chrześcijań-

stwo jest przeintelektualizowane, 

pełne formułek, zasad i wiedzy, któ-

re nie przemieniły do głębi życia. 

Widzę to u siebie, słyszę 

to w rozmowach, odkrywam 

to prowadząc rekolekcje. Tak często 

brakuje głębi, przemiany codzien-

nych postaw, zwrotów, wyborów 

i odruchów. 

Coraz więcej ludzi, nie bez słuszno-

ści, pyta dzisiaj o autentyczność, 

także wiary chrześcijańskiej. Nie-

rzadko rozczarowują się oni i wie-

rzą w to, że w religiach Wschodu, 

ćwiczeniach uważności czy mod-

nych praktykach około-duchowych 

znajdą to, czego szukają. 

To wszystko, to jednak za mało, 

bo szukają samego Boga - Chrystu-

sa. 

Jak jednak odkrywać tę głębię, 

ks. dr Grzegorz Olek 

Wikariusz parafii w Gliwicach 

  Niezwykłe Słowo 
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jak pozwalać łasce coraz bardziej 

i bardziej i bardziej przenikać nasze 

życie? Nie znam prostej odpowie-

dzi. Ewangelie prowokują nas we-

zwaniami do wytrwałości, do szu-

kania pomimo i wbrew wszystkie-

mu. 

Od dłuższego czasu odkrywam siłę 

starych, tradycyjnych form chrze-

ścijańskiego przeżywania wiary. 

Dlatego właśnie zająłem się prowa-

dzeniem rekolekcji, które w ciszy 

zmuszają człowieka do intensywne-

go wsłuchania się w głos Boga, 

i które czerpią z bogatej tradycji 

Kościoła Powszechnego. 

Niedawno ukazała się po polsku 

bardzo ciekawa książka Petera 

Scazzero „Duchowość zdrowa emo-

cjonalnie”. Książka, która wskazuje 

na to, jak dojrzewanie w różnych 

obszarach naszego życia współgra 

z duchowością, a jednocześnie 

jak łatwo duchowo ukrywać swoją 

własną niedojrzałość, raniąc siebie 

i innych. 

Fascynujące w słowach Jezusa 

z Księgi Objawienia dla mnie jest to, 

że to On sam jest tajemnicą wszech-

świata, a to znaczy, że zawsze za-

braknie nam słów, pojęć, obrazów 

i sposobów wysłowienia tego, 

kim On jest. 

Jeden z moich duchowych prze-

wodników powiedział mi kiedyś 

słowa, które głęboko zapadły 

mi w pamięć - „tajemnicy nie da się 

zrozumieć ani pojąć, ale można 

w niej żyć”. I to jest właśnie sztuka 

duchowego życia, jak stwarzać 

przestrzeń  do tego, aby Duch S�wię-

ty wprowadzał nas w tajemnicę 

Jezusa Chrystusa, tego kim On jest 

i kim my jesteśmy w Nim. 

Oczywiście fundamentalną rolę od-

grywa Słowo Boże - czytane, powta-

rzane na głos, przeżuwane 

(tradycja średniowieczna), medyto-

wane, przyswajane. Pieśni, któ-

re prowadzą na głębię i pomimo 

wielokrotnego powtarzania, 

nie wyczerpują swojej głębi. Cisza 

i spotkanie z przyrodą, które tak 

kojąco działają na człowieka. 

Wreszcie dostrzeganie Bożej obec-

ności w drugim człowieku, często 

widoczne dopiero wtedy kiedy sa-

mi jesteśmy skupieni i wyciszeni. 

To moje życzenie, aby Jezus Chry-

stus jako tajemnica wszechświata 

i zarazem naszego życia, wprowa-

dzał nas w głębię miłości, prze-

strzeń pokoju i potęgę nadziei. 

Amen. 

Rozważanie 
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Prośby modlitewne 

W Informatorze Para�ialnym na stałe zagościła rubryka z propozycjami 

tematów do modlitwy, które dotyczą życia naszych para�ii. To wsparcie, 

którego potrzebują nie tylko duchowni i rady para�ialne, ale cała wspól-

nota para�ii, czyli wszyscy jej członkowie - od najmłodszych do najstar-

szych. 

Prośby	modlitewne:	

 o	duchownych	naszej	para�ii	i	Kościoła,	o	rady	para�ialne,	o	wszystkich	

zaangażowanych	w	różne	działania	para�ii;	

 o	kraje,	w	których	panuje	niepokój,	wojny	domowe	i	kon�likty;	

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

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

 o	rządzących	w	naszych	miastach	i	w	naszym	kraju,	o	mądrość	dla	nich	

i	odpowiedzialne	działanie	dla	dobra	wszystkich	mieszkańców;	

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

dectwem	wiary	przez	chrześcijan	z	Polski,	niezależnie	od	wyznania;	

 o	mądrość	w	rozpoznawaniu	głosu	Boga	w	dzisiejszych	czasach;	

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

krywanie	darów	duchowych	przez	wszystkich	członków	naszego	Kościo-

ła;	

 o	społeczeństwo	w	naszym	kraju,	które	coraz	mocniej	dzieli	się	na	wrogi	

obozy,	grupy,	partie,	darzące	się	często	szczerą	nienawiścią;	

 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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Ewangelia 

Kiedy słyszymy albo napotykamy w tekście na słowo „Ewangelia” (lub 

„ewangelia”) możemy mieć cały szereg skojarzeń – z czterema księgami z 

kanonu Nowego Testamentu, z dobrą nowiną/wiadomością, z osobą Jezu-

sa Chrystusa czy też z Kościołami ewangelickimi, ewangelicznymi i ewan-

gelikalnymi, które od Ewangelii wywodzą swoją nazwę. W Nowym Testa-

mencie napotkamy także na funkcję ewangelistów oraz na grecki czasow-

nik euangelidzomai – „głosić Ewangelię, ewangelizować”. Kościoły 

z wymienionych rodzin bywają ze sobą skłócone, co do rozumienia prak-

tyki życia Ewangelią, cztery Ewangelie kanoniczne nieco się od siebie róż-

nią, a „dobra nowina” wymaga szerszego wyjaśnienia zarówno jej charak-

teru, jak i treści. 

1.	Wyznanie	

Nazwa naszego Kościoła bierze się od rzeczownika „Ewangelia”, czym ona 

jednak jest? Odmieniana przez wszystkie przypadki w Pismach Wyzna-

niowych Kościoła Luterańskiego, na kazaniach i w materiałach opisują-

cych praktykę życia duchowego ewangelików, nie zawsze jest jedno-

znacznie rozumiana i zrozumiała. 

Jeśli sięgniemy po słowniki języka polskiego, aby wyjaśnić jak należałoby 

rozumieć to pojęcie, będzie ono odniesione jednoznacznie do czterech 

Ewangelii kanonicznych i opisów nauki Jezusa tam zawartych, czasami do 

momentu mszy w którym Ewangelię się odczytuje lub symbolicznie na 

określenie zbioru zasad i nauk. 

Przełom reformacyjny nie zrodził się jednak z odkrycia na nowo Ewange-

lii kanonicznych – były one od starożytności czytane na niedzielnych 

zgromadzeniach i komentowane, choć nie w językach narodowych. Rewo-

lucja reformacyjna polegała na podkreśleniu na nowo treści Ewangelii 

według listów pawłowych, a więc czytania zarówno Ewangelii kanonicz-

Ewangelia - księga, przesłanie, wyznanie? 

O „(E)/ewangelii w Nowym Testamencie 
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Ewangelia 

nych, jak i całej Biblii z tej perspektywy. Niosło to ze sobą daleko idące 

konsekwencje co do rozumienia instytucji Kościoła, praktyk życia ducho-

wego i relacji do codziennego życia. Reformacja w zakresie rozumienia 

Ewangelii oznaczała w tym wypadku impuls do uformowania na nowo 

całokształtu życia religijnego i społecznego. 

2.	Przesłanie	

Nie przypadkiem to właśnie listy pawłowe dostarczyły tak mocnych im-

pulsów dla ruchów reformacyjnych – są one najstarszymi pisanymi doku-

mentami chrześcijańskimi. Najstarszy jest najprawdopodobniej 1 list do 

Tesaloniczan, który mógł być napisany już w 50-51 r. n.e. Dla porównania 

spisanie Ewangelii, utrwalających na piśmie ustny przekaz o życiu, dzia-

łalności i nauczaniu Jezusa z Nazaretu, Chrystusa, datujemy na późne lata 

60-90 n.e. 

Zwłaszcza lektura listu do Rzymian i Galacjan wywarła na Lutrze i innych 

reformatorach szczególne wrażenie. Luter nazywał list do Galacjan 

„swoim liścikiem, swoją Kasią von Bora”, a Rzymian nazwał „chlebem po-

wszednim duszy” i zalecał nie tylko czytać go codziennie, ale uczyć się 

także na pamięć! 

Sięgnięcie do języka oryginalnego – greki hellenistycznej – pozwoliło na 

przede�iniowanie znanych pojęć takich jak grecka metanoia, która mogła 

być tłumaczona zamiast tradycyjnie przez „pokutę” to przez „nawrócenie, 

przemianę umysłu, u/opamiętanie”. W swoich listach Apostoł Paweł 

Ewangelią nazywa treść głoszenia, którą jest zbawcze znaczenie śmierci 

Chrystusa i jego zmartwychwstania. Nie jest to opis ziemskiej działalności 

Jezusa z Nazaretu, tylko kerygmat (od greckiego kerysso – głosić), czyli to, 

co jest o Nim głoszone i co jest podstawową treścią wiary. Najkrócej 

przedstawia ją w 1 liście do Koryntian 15,1-6:  

„Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przy-

jęliście i w której trwacie. Przez nią również dostępujecie zbawienia, jeśli 
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zachowujecie ją tak, jak wam głosiłem, chyba że nadaremno uwierzyli-

ście. Przekazałem wam bowiem na początku to, co i ja przejąłem, że zgod-

nie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy, że został pogrzebany i 

trzeciego dnia wskrzeszony z martwych, zgodnie z Pismem, że ukazał się 

Piotrowi, potem dwunastu.” (wg Biblii ekumenicznej). 

W listach do Rzymian i Galacjan Apostoł szczególnie mocno podkreśla 

jedyność Ewangelii i broni jej przed warunkowaniem życia z Bogiem wy-

pełnianiem nakazów Prawa. Boża sprawiedliwość, czyli treść Ewangelii o 

zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, jest według 

Pawła nie do pogodzenia z próba usprawiedliwienia siebie wypełnia-

niem, skądinąd słusznych, nakazów Prawa (Rz 1,16-17). Apostoł walczy o 

jasną i zdecydowaną de�inicję Ewangelii jako podstawy życia duchowego, 

fundamentu, który nie może być niczym warunkowany. Ta Ewangelia 

przynosi wolność z niewoli grzechu, wiąże życie wierzącego z Chrystu-

sem w duchowy sposób (m.in. Ga 2,19b-20 i Rz 6,1-11) i prowadzi do ży-

cia w miłości, która jest najdoskonalszym wypełnieniem Prawa (Rz 13,8-

10). Właśnie w tym sensie jest to dobre przesłanie, dobra nowina. 

Takie właśnie zrozumienie Ewangelii jako daru, łaski, na która człowiek 

zasłużyć w żaden sposób nie może, legło u podstaw reformacyjnych dą-

żeń do uformowania Kościoła na nowo. To dlatego jest pisana dużą literą 
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– z szacunku i dla podkreślenia jej znaczenia. Zgodnie z jej treścią nie by-

ło już miejsca na pośredników między Bogiem a ludźmi, skoro jest tylko 

Jeden pośrednik – Jezus Chrystus. To z takiego rozumienia Ewangelii bie-

rze się nazwa naszego sposobu wyznawania wiary Powszechnego Kościo-

ła. 

3.	Księga	

W pierwotnym Kościele z biegiem czasu nasilała się potrzeba spisania 

przekazywanych ustnie opowieści o życiu, nauczaniu, śmierci i zmar-

twychwstaniu Jezusa. Tym samym powstał nowy gatunek literacki, który 

nazwano Ewangelią, która w narracyjny – czyli poprzez opowiadania – 

sposób przekazuje sedno przesłania chrześcijańskiego. Co ważne, trady-

cyjne tytuły czterech Ewangelii brzmią nie tak, jak tradycyjnie nazywano 

w starożytności księgi – czyli nie jest to „Ewangelia Marka” itp., ale doda-

ny jest przyimek kata – „według”. Podkreśla to przeświadczenie o tym, że 

jest jedna Ewangelia, której treścią jest Jezus Chrystus, choć są różne spo-

soby przekazania i wysłowienia jej. 

W czterech Ewangeliach kluczowym pojęciem będzie Królestwo Boże, 

które oznacza doświadczenie Bożej obecności, Bożego działania, powią-

zane ściśle z osobą Jezusa Chrystusa. To w nim zawarte jest pawłowe po-

jęcie Bożej sprawiedliwości. W centrum czterech Ewangelii stoi prze-

świadczenie, że w śmierci krzyżowej Jezusa z Nazaretu i jego zmartwych-

wstaniu wypełniła się rola Mesjasza, który raz na zawsze zmienia sytua-

cję człowieka przed Bogiem. Całość narracji czterech Ewangelii prowadzi 

do opowiadania o tych właśnie kluczowych momentach. Pomimo różnic 

w sposobie przekazywania i przytaczanych opowieści, sednem jest prze-

słanie o zbawczym znaczeniu krzyżowej śmierci Jezusa i jego zmartwych-

wstania dla wszystkich, którzy przyjmą je wiarą. W tym widać związek z 

pawłową Ewangelią z 1 Kor 15, ujętą w krótkie wyznanie wiary. 

Ewangelie kanoniczne wymagają jednak czytania ich jako całości, a tak 

łatwo stają się zbiorem oderwanych od siebie fragmentów, z których wy-
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ciąga się absolutne i zbyt daleko idące wnioski. Zwłaszcza Ewangelia Ma-

teusza z surowymi nakazami z tzw. Kazania na Górze (Mt 5-7) nie może 

być odrywana od przesłania z tej samej Ewangelii o uwalniającej mocy 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

Narracje jako forma przekazu w Ewangeliach mają niezwykłą moc i po-

zwalają czytelnikowi/słuchaczowi poczuć się ich częścią. Jedna z moich 

nauczycielek rekolekcji mówiła, że mamy „zamieszkać w Ewangeliach”, 

czyli ich opowieści o tym, kim jest Jezus, mają stać się częścią nas. W ten 

sposób stają się przestrzenią spotkania z żywym Bogiem, przeżyciem 

słów Jezusa Chrystusa jako odniesionych do mnie i do mojego życia. 

4.	Rola	i	funkcja	

W Dziejach Apostolskich pojawia się funkcja „ewangelistów”, do których 

zalicza się m.in. Filip (Dz 21,8) – jeden z tzw. grupy „siedmiu”, nie do koń-

ca poprawnie nazywanych diakonami (Dz 6,1-7 tak nie nazywają tej gru-

py). Była to jedna z wielu funkcji w pierwotnym Kościele, gdy znane nam 
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określenia prezbiter, biskup, diakon były bardzo różnorodnie rozumiane 

i de�iniowane, w zależności od kontekstu lokalnego Kościoła. Funkcja 

ewangelistów pojawia się zaledwie kilka razy i nie jest precyzyjnie zde�i-

niowana (Dz 21,8; Ef 4,11; 2 Tm 4,5), choć można w dużym uproszczeniu 

zde�iniować ją jako dar głoszenia budzącego wiarę – tak przynajmniej 

wynika z przykładu Filipa. 

Grecki czasownik euangelidzomai z kolei napotykamy przede wszystkim 

w dwutomowym dziele Łukasza – w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apo-

stolskich, oraz w listach pawłowych – Rzymian, Galacjan, Koryntian. 

Oznaczał on pierwotnie w języku greckim przyniesienie, przekazanie do-

brej wiadomości jak o zwycięstwie w bitwie itp. W kontekście chrześci-

jańskim staje się terminem technicznym na określenie przekazywania 

dobrej wiadomości o Jezusie Chrystusie, czyli Ewangelii, bo przecież to 

On stanowi jej treść. 

5.	Luterańska	perspektywa	

Jak już podkreślono, pawłowa Ewangelia jest punktem wyjścia luterań-

skiej lektury Biblii. Ewangelia czystego daru, czystej łaski, przyjmowanej 

przez wiarę, z zaufaniem Jezusowi Chrystusowi stanowi perspektywę, z 

jakiej czyta się całą Biblię. Oczywiście właściwe jej odczytanie wymaga 

potraktowanie na poważnie całości Biblii, zarówno części łatwiejszych 

do powiązania z nią, jak i trudniejszych. 

Pozostaje jeszcze pytanie o to, skąd bierze się tak wiele napięć pomiędzy 

wyznaniami odwołującymi się do Ewangelii, które ukuły jednak odmien-

ne przymiotniki – ewangelikalnymi i ewangelicznymi. Otóż spór toczy się 

zasadniczo o to, jak dalece należy odciąć się od zastanej tradycji Kościoła 

Powszechnego (luteranie pozostawiają to, co jest do pogodzenia z Pi-

smem i mu nie przeczy) i jak radykalnie należy realizować projekt po-

wrotu do idealnej wspólnoty prazboru jerozolimskiego i antiocheńskiego 

(dwa główne centra chrześcijańskie w Dz). Stąd w opowieściach o po-

wstaniu wyznań ewangelikalnych i ewangelicznych, choć znajdziemy na-

wiązanie do Lutra, to jego i innych głównych reformatorów projekt z XVI-

Ewangelia 
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wieku będzie uznany za zbyt niekonsekwentny i niedostatecznie radykal-

ny. Stąd główne dyskusje toczą się wokół chrztu, formy przeżywania na-

bożeństwa, ekstatycznej duchowości, dyscypliny w zborze, określonej 

formy przeżycia nawrócenia i kongregacjonalnej struktury Kościoła 

(niezależności zborów i luźnego powiązania ich ze sobą).  

Tradycja Kościoła Powszechnego jest nierzadko traktowana w tych nur-

tach z podejrzliwością, jak np. tradycyjne formuły liturgiczne czy porząd-

ki perykop kazalnych – wyznaczone teksty kazań na rok kościelny, które 

sięgają jednak starożytnych synagog i praktyk pierwszego Kościoła. Lute-

ranom bliski będzie sceptycyzm co do możliwości odtworzenia ideału 

pierwotnego zboru i ostrożność co do projektów radykalnej zmiany sto-

sunków społecznych, może czasami nawet zbyt przesadna ostrożność. W 

centrum będzie jednak Ewangelia, która ma dokonywać w pierwszym 

rzędzie przemiany wewnętrznej człowieka, artykułującej się na różne 

sposoby w różnych kontekstach kulturowych i tradycjach wyznawania 

wiary Kościoła Powszechnego. Dla luteran charakterystyczne będzie trzy-

manie się litery Bożych obietnic i Ewangelii wiarą – w głoszeniu, składa-

nym świadectwie i w Sakramentach, najczęściej unikając ekstatycznych 

form przeżywania pobożności i poszukiwań tego, co nadnaturalne. 

Wspólnym przekonaniem jest natomiast nacisk położony na to, że każda 

osoba wierząca ma poznawać Ewangelię ze źródła – Pisma S�więtego Sta-

rego i Nowego Testamentu, praktykować modlitwę, utrzymywać więzi ze 

wspólnotą wiary, uczyć się żyć miłością na co dzień.  

Oczywistym jest także fakt, iż w rodzinie wyznań protestanckich wszyscy 

wciąż uczymy się jak szanować odmienne sposoby wyznawania wiary w 

Jezusa Chrystusa, tego, jak być ze sobą w twórczej, choć pełnej szacunku 

niezgodzie co do szczegółów i praktyk, i jak nie odmawiać sobie prawa 

bycia częścią Kościoła Powszechnego. Czasami najszybciej uczymy się 

tego w przestrzeniach, gdzie najpierw wspólnie działamy dla dobra in-

nych ludzi. 

ks.	dr	Grzegorz	Olek	
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Z karty żałobnej 

***	

Z	karty	żałobnej	

***	

***	

Śp.	Helena	Janaszka	(1934-2021)	

Z przykrością informujemy o śmier-

ci śp. Heleny Janaszki, która zmarła 

26 kwietnia 2021 r. w Zabrzu. Po-

grzeb odbył się 30 kwietnia 

na Cmentarzu w Sośnicy.  

S�p. Helena Janaszka, ur. 18.03.1934 

r. w Gliwicach, zm. 26.04.2021 r. w 

Zabrzu, przeżywszy 87 lat. 

*** 

Śp.	Marlena	Śwituła	(1944-2021)	

Z przykrością informujemy o śmier-

ci śp. Marleny S�wituły, która zmarła 

27 kwietnia 2021 r. w Pilchowicach. 

Pogrzeb odbył się w  30 kwietnia 

na Cmentarzu Komunalnym w Py-

skowicach. 

S�p. Marlena S�wituła, ur. 13.06.1944 

r. w Golasowicach, zm. 27.04.2021 

r. w Pilchowicach, przeżywszy 76 

lat. 

*** 

Śp.	 Zygfryd	 Wolfram	 (1941-

2021)	

Z przykrością informujemy o śmier-

ci śp. Zygfryda Wolframa, któ-

ry zmarł 26 kwietnia 2021 r. w Gli-

wicach. Pogrzeb odbył się 29 kwiet-

nia na Cmentarzu Lipowym w Gli-

wicach.  

Rodzinie i bliskim życzymy Bożego 

pokoju i pocieszenia w trudnym 

czasie pożegnania. 

S�p. Zygfryd Wolfram, ur. 25.01.1941 

r. w Gliwicach, zm. 26.04.2021 r. 

w Gliwicach, przeżywszy 80 lat. 

*** 

*** 

Rodzinom i bliskim życzymy Boże-

go pokoju i pocieszenia w trudnym 

czasie pożegnania.  

*** 

*** 



 18 
Informator parafialny, Nr 3 (221) 2021  

  

Prace	w	kościele	w	Pysko-

wicach	-	kwiecień	

W kwietniu zainstalowano poręcze-

przy schodach do Kościoła Piotra 

i Pawła w Pyskowicach. 

Wykłady	w	Szkole	Biblij-

nej	-	20	i	27	marca,	10	

kwietnia,	22	maja	

Nasz wikariusz, ks. dr Grzegorz 

Olek, jako dyrektor Szkoły Biblijnej 

w Dzięgielowie prowadził wykłady 

z listu do Rzymian i listu do Gala-

cjan. Szkoła Biblijna to dwuletni, 

intensywny kurs studiowania Biblii. 

Obecnie w Szkole jest 22 studentów 

i studentek. 

Logo	13	Zgromadzenia	

Ogólnego	ŚFL	-	13-19	

września	2023	

28 kwietnia S�wiatowa Federacja 

Luterańska zaprezentowała o�icjal-

ne logo 13 Zgromadzenia Ogólnego 

S�wiatowej Federacji Luterańskiej, 

które po raz pierwszy odbędzie się 

w Polsce, w Krakowie. Tematem 

zgromadzenia będą słowa z listu do 

Efezjan 4,4, zgrupowane wokół 

trzech tematów: Jedno	Ciało,	Jeden	

Duch,	jedna	nadzieja. Kościół Ewan-

gelicko-Augsburski należy do człon-

ków-założycieli S�wiatowej Federa-

cji Luterańskiej, która została po-

wołana do życia w 1947 roku. 

Drugi	egzamin	kościelny	-	

12	maja	i	16	maja	

Ks. Grzegorz Olek w ramach wika-

riatu przygotowywał się do drugie-

go egzaminu kościelnego, w ramach 

którego prowadził lekcję i nabożeń-

stwo, wizytowane przez biskupa 

diecezji. 

VII	Bieg	charytatywny	

EDW	-	9	do	29	maja	

W dniach 9 do 29 maja odbywał się 

VII Bieg charytatywny Ewangelic-

O tym, co za nami 

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

kiego Duszpasterstwa Wojsko-

wego, tym razem pod hasłem: 

Biegniemy dla ks. Dawida. Bieg 

miał być wyrazem solidarności 

z chorymi na SM, a odbył się w 

formule rozproszonej. Więcej 

informacji na stronie para�ii w 

Tychach. 

Herbatka	para�ialna	-	

od	16	maja	

Po nabożeństwie w trzecią nie-

dzielę maja odbyła się pierwsza 

w tym roku herbatka para�ialna 

w przykościelnym ogrodzie. 

Mamy nadzieję, że organizacja 

spotkań w tej formie pomoże 

nam powoli odbudowywać 

wspólnotę para�ii po czasie 

ograniczeń w możliwościach 

spotykania się na nabożeń-

stwach. 

Proboszcz	na	Pomorzu	

-	23	maja	

Ksiądz proboszcz naszych para-

�ii wygłosił kazania podczas na-

bożeństw w Lęborku i w Słup-

sku (Diecezja Pomorsko-

Wielkopolska). W Słupsku od-

była się konwersja pięciu osób 

do wspólnoty naszego Kościoła 

oraz kon�irmacja.  
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Od 30 listopada 2020 wystartowaliśmy z nowym projektem Chrześcijań-

skiej Telewizji Internetowej.  

Podcast Z	Bożego	Słowa, to audiobooki, wybrane audycje, wykłady i kaza-

nia, teraz publikowane w formie podcastów.  

Już dostępne na Spotify oraz we wszystkich popularnych serwisach pod-

castowych. Link do strony: anchor.fm/chti. 

Serdecznie polecamy, Zespół ChTI 

Podcast Z Bożego Słowa 
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Chrześcijańska	Telewizja	

Internetowa	

Zachęcamy do korzystania z kanału 

Chrześcijańskiej	 Telewizji	 Inter-

netowej	na portalu YouTube.com	

i subskrybowania go - za pośrednic-

twem tego kanału prowadzimy 

transmisje nabożeństw, każdego 

dnia rano pojawia się Codziennik	

biblijny, czyli rozważanie frag-

mentów z książeczki Z	 Biblią	

na	co	dzień, przygotowywany przez 

duchownych naszego Kościoła. 

Wpłacaj	darowizny	przez	

Dotpay!	

Wpłacaj darowizny na para�ie przez 

dotpay - informacje na stronie gli-

wice.luteranie.pl, w zakładce 

„darowizna”. 

Szkółki	niedzielne	na	Zoo-

mie	i	na	youtube	CME	
Zachęcamy do korzystania z oferty 

spotkań niedzielnych dla dzieci - 

do uczestnictwa w coniedzielnych 

spotkaniach na zoomie i odtwarza-

nia materiałów zamieszczanych 

na kanale youtube Centrum Misji 

i Ewangelizacji.  

W przedostatnią niedzielę stycznia 

odbyła się pierwsza w drugim se-

mestrze roku szkolnego 2020/21 

gliwicka szkółka niedzielna na plat-

formie Zoom. Serdecznie zachęca-

my do uczestnictwa - w celu otrzy-

mania danych do logowania bardzo 

prosimy o kontakt z pastorową Jo-

anną Wójcik — tel. 506 306 781 

lub joanna.cieslar@gmail.com. 

Prośba	o	przestrzeganie	

zaleceń	w	stanie	epidemii	

Serdecznie prosimy i oczekujemy 

stosowania się do elementarnych 

Ogłoszenia 
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zasad sanitarnych, które stały 

się czymś oczywistym w czasie epi-

demii, natomiast w ostatnim czasie 

zaczynają być coraz częściej lekce-

ważone. Przestrzeń Kościoła i para-

�ii nie jest przestrzenią prywatną, 

ustalone zasady obowiązują. 

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa 

i z intencją listu biskupa Kościoła 

ks. Jerzego Samca, prosimy o zakła-

danie odpowiednich masek w prze-

strzeniach zamkniętych, zachowy-

wanie dystansu społecznego 

oraz o unikanie spotkań i zgroma-

dzeń w przypadku wystąpienia ob-

jawów infekcji. Ostatnia kwestia 

była w zasadzie oczywista, szcze-

gólnie w zbliżającym się sezonie 

grypowym, choć często lekceważo-

na - prosimy w tym roku o wyjątko-

wą rozwagę. 

Zdając sobie sprawę z sytuacji i po-

trzeb wprowadziliśmy na stałe 

transmisje nabożeństw z para�ii 

gliwickiej - do znalezienia na stro-

nie para�ii i na kanale Chrześcijań-

skiej Telewizji Internetowej na por-

talu youtube.  

Prowadzimy zapisy na nabożeń-

stwa, ze względu na obowiązujący 

limit liczby osób na nabożeństwie. 

Bardzo prosimy o zastosowanie 

się do tego rozwiązania. Miejmy 

nadzieję, że już wkrótce nie będzie-

my musieli pilnować liczby osób 

na nabożeństwach. Do tego momen-

tu prosimy o wyrozumiałość i odpo-

wiedzialne podejście do sprawy. 

Spotkania	modlitewne	na	

Zoomie	

Serdecznie zapraszamy na spotka-

nia modlitewne na platformie Zo-

om. 

Słowo Boże zachęca: "Bez przestan-

ku się módlcie." I Tes 5,17 oraz "… 

Jeśli dwaj z was, tu na ziemi, jedno-

myślnie będą się o coś modlić, 

mój Ojciec w niebie spełni ich proś-

bę. Gdy dwóch albo trzech zbierze 

się w Moim imieniu, Ja będę wśród 

nich." Mt 18, 19-20. 

    Wierzymy, że mimo przebywania 

w osobnych miejscach możemy łą-

czyć się w modlitwie, którą wspól-

nie zanosimy do Boga. Wierzymy, 

że Bóg jest nieograniczony prze-

strzenią i czasem, i wysłuchuje nas, 

gdy wspólnie się modlimy. 

    Spotkania odbywają się w czwart-

ki o godzinie 19:00. 

Wszystkich, którzy chcieliby dołą-
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Ogłoszenia 

czyć, prosimy o kontakt z Joanna 

Wójcik: 506306781 lub o kontakt 

duszpasterzami para�ii. 

Spotkania	dla	osób	zainte-

resowanych	wiarą	i	Ko-

ściołem	-	od	23	marca	

Od 23 marca powróciliśmy do pro-

wadzenia spotkań dla osób zainte-

resowanych nauką naszego Kościo-

ła - na najbliższe tygodnie zakłada-

my prowadzenie ich zdalnie. 

Wszystkie osoby chętne do uczest-

niczenia w tych spotkaniach prosi-

my o kontakt z duchownymi naszej 

para�ii, którzy przekażą wszystkie 

potrzebne informacje. 

Nabożeństwo	w	Kościele	

leśnym	na	Równicy	-	

3	czerwca	

Para�ia ustrońska zaprasza trady-

cyjnie 3 czerwca o godz. 10.00 

na nabożeństwo na zboczach góry 

Równicy, przy kamieniu upamięt-

niającym czasy prześladowań 

ewangelików, gdy gromadzili 

się potajemnie w kościołach le-

śnych. 

 

Kon�irmacja	w	Gliwicach	-	

20	czerwca	

Na 20 czerwca zaplanowana 

jest uroczystość kon�irmacji w Para-

�ii w Gliwicach. W tym dniu 

ze względu na wciąż obowiązujące 

ograniczenia zachęcamy do odwie-

dzenia Para�ii w Pyskowicach 

o godz. 8.00 rano lub do skorzysta-

nia z transmisji nabożeństwa, 

aby rodziny, bliscy i chrzestni kon-

�irmantów mogli wziąć udział 

w uroczystości. Prosimy także 

o modlitwę o przystępujących 

do kon�irmacji. 

Tydzień	Ewangelizacyjny	

w	Dzięgielowie	online	-	4-

11	lipca	

W dniach 4 do 11 lipca odbędzie 

się kolejny Tydzień Ewangelizacyj-

ny w Dzięgielowie, ponownie jed-

nak w formie online ze względu 

na ograniczenia w organizacji im-

prez masowych w stanie epidemii. 

Zapraszamy do zapoznania 

się z programem TED na stronie 

www. cme.org.pl/te/ i do korzysta-

nia z bogatej oferty. 
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SERDECZNIE	DZIĘKUJEMY	ZA	WSZELKIE	DARO-
WIZNY	ZŁOŻONE	W	OBU	PARAFIACH!			

ZACHĘCAMY	DO	REGULARNEGO	OPŁACANIA		
SKŁADKI	KOŚCIELNEJ		

 
Składkę można opłacać w kancelarii para�ialnej lub przelewać na konto para-
�ialne z dopiskiem darowizna - składka kościelna rok imię i nazwisko (pozwoli 
to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku):  

Gliwice	-	70	1020	2401	0000	0402	0044	8118		
Pyskowice	-	28	2490	0005	0000	4500	8371	4075	

 

Dla innych darowizn obowiązują te same konta. Poniżej przedstawiamy wyciąg 
z regulaminu para�ialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jed-
nocześnie przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady pa-
ra�ialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń para�ialnych 
mają osoby, które znajdują się na liście para�ialnej, czyli są członkami para�ii 
pod względem formalnym, na co składa się również opłacenie składki kościel-
nej.  
 
Zachęcamy państwa do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez 
stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniej-
szych kwot (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 2400 
netto, to roczna składka kościelna wynosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12, 
co daje nam miesięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcz-
nej dyspozycji kwoty w wysokości 24 zł na konto bankowe para�ii).  

 

SKŁADKA	KOŚCIELNA		-	Regulamin	Para�ialny		
Kościoła	Ewangelicko	-	Augsburskiego		

w	Rzeczpospolitej	Polskiej	
ZASADY OGO� LNE 

§ 7	
1. Każdy członek Para�ii, który został kon�irmowany i ukończył 18 lat, 
zobowiązany jest do płacenia składek para�ialnych. Składki te powinny 
wynosić co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Para�ialna może zwolnić od tego 
obowiązku pojedynczych para�ian bądź też określone grupy społeczne np. 
uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okreso-
we trudności �inansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być 
określony czas trwania tego zwolnienia. 
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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 

K��������	�����	�����������������	

1. noworoczna na Fundusz Socjalny: styczeń; 

2. na Fundusz Stypendialny: luty; 

3. na Diakonię Polską: niedziela Invocavit 

4. na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa: maj / czerwiec; 

5. na Domy Opieki (o�iara żniwna): wrzesień lub październik; 

6. na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny: październik 

7. o�iara w I niedzielę po Pamiątce Reformacji - "Fundusz na Dekadę 

Lutra" została przekształcona na: o�iarę na "Fundusz na Diasporę". 
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WYDARZENIA	

D���	 G���.	 W���������	 M������	

3.06 10.00 Nabożeństwo „Przy kamieniu” na Równicy Ustroń 

13.06 - Zakończenie szkółek niedzielnych Gliwice 

20.06 11.00 Kon�irmacja Gliwice 

4.07 8.00 
i 11.00 O�icjalne pożegnanie ks. Grzegorza 

Pyskowice, 
Gliwice 

4-11.07 - Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie online 

Wydarzenia 
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06.06	-	1.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komunia) 
11.00 Gliwice (komunia) 

13.06	-	2.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komunia) 
11.00 Gliwice (komunia, zakończenie szkółek) 

20.06	-	3.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Pyskowice, 11.00	Gliwice	-	kon�irmacja 

27.06	-	4.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice 
11.00 Gliwice (komunia) 

04.07	-	5.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komunia) 
11.00 Gliwice (komunia) 

11.07	-	6.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komunia) 
11.00 Gliwice (komunia) 

18.07	-	7.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komunia) 
11.00 Gliwice (komunia) 

25.07	-	8.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice 
11.00 Gliwice (komunia) 

01.08	-	9.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komunia) 
11.00 Gliwice (komunia) 

08.08	-	10.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komunia) 
11.00 Gliwice (komunia) 

15.08	-	11.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komunia) 
11.00 Gliwice (komunia) 

22.08	-	12.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice  
11.00 Gliwice (komunia) 

29.08	-	13.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komunia) 
11.00 Gliwice (komunia) 

05.09	-	14.	po	Trójcy	Świętej	
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komunia) 
11.00 Gliwice (komunia) 


