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Wykrzykuj z radości i wesel się, córko 

syjońska, bo oto Ja przyjdę i zamiesz-

kam pośród ciebie - mówi Pan. Za 2,14 

Drodzy pyskowiccy i gliwiccy Pa-

rafiańie!  

                   Piszę teń tekst w listopadzie, z 

tego względu, z e ńasz Ińformator 

musi wczes ńiej trafic  do drukarńi 

etc. Na grańicy wschodńiej gorąco, 

ińflacja szaleje, o pańdemii, kto rej 

zbliz a się szczyt IV fali ńie wspo-

mńę… Same ńiepokojące ińforma-

cje, duz o ńiepewńos ci, bezradńo-

s ci, bezsilńos ci i ńiepokoju… No, 

ale tekst ukaz e się początkiem 

grudńia, więc juz  w adweńcie! No i 

moz e teraz dobrze byłoby ńapisac , 

z e Kro l Adweńtu ńadchodzi, z e 

wszystko się ułoz y, z e… Niestety, 

jestem tego pewńy, z e za dwa ty-

godńie, będzie tak samo albo jesz-

cze gorzej, gdy chodzi chociaz by o 

wspomńiańe przeze mńie tematy… 

Przykre jest tez  to, z e ńiczego ńie 

jestes my pewńi, ale tego to aku-

rat… No włas ńie…  Adweńt, przy-

chodzący Pań! Zatem: Wykrzykuj z 

rados ci i wesel się…?! Wszyscy pa-

miętamy historię wjazdu Jezusa do 

Jerozolimy. Wielu wiwatujących 

upatrywało w Jezusie ratuńku po-

lityczńego, wyzwoleńia spod 

rzymskiego pańowańia, poprawy 

bytu, zmiańy złej sytuacji, w kto rej 

zńajdowali się zwykli ludzie… No 

włas ńie… Wielu zostało rozczaro-

wańych Mesjaszem, kto ry ńie 

przyszedł zaspokoic  potrzeb z ycio-

wych ludu, a przyszedł tylko albo 

az  po to, by ogłaszac  Boz e Kro le-

stwo i poko j. Dzisiaj czytam teń 

werset i przez chwilę uległem te-

mu samemu mys leńiu, jakie miało 

miejsce w Jerozolimie, ws ro d ludzi 

machających palmowymi gałązka-

  Słowo duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

ks. Andrzej Wójcik 

Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 
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Słowo Duszpasterza 

mi – moz e Jezus przyjdzie wreszcie 

i zrobi porządek z: kryzysem ńa 

grańicy, ińflacją, covidem etc…? 

Moz e i byłoby to dobre, ale Oń 

przyńosi cos  ińńego, cos  ńiewi-

dzialńego, cos  czego włas ńie dzi-

siaj bardzo ńam brakuje – Oń przy-

ńosi poko j i rados c  ze zbawieńia, 

ogłasza Kro lestwo Boz e i poczucie 

bezpieczeń stwa w Bogu!  Nie daj-

my sobie tego wyrwac  otaczającym 

ńas marazmem! Nie zgas my w so-

bie tej Boz ej rados ci! Modląc się 

o przemiańę s wiata, wspierając  

potrzebujących, cieszmy się, z e Oń 

Jezus przychodzi! Mo dlmy się, by 

przyszedł  do ńas i po ńas, po mńie, 

po Ciebie, po wszystkich, kto rzy 

wierzą, z e Oń jest Bogiem, z e Oń 

jest Zbawicielem! 

Dziękuję Wam za kaz dą modlitwę, 

dobre słowo, pomoc potrzebują-

cym, wszelkie darowizńy, ofiary 

i składki parafialńe, a z okazji zbli-

z ających się s wiąt Boz ego Narodze-

ńia oraz Nowego Roku 2022, skła-

dam ńajlepsze z yczeńia – bys my 

mimo wszystko byli rados ńi, pełńi 

ńadziei, pełńi pokoju. Mam ńadzie-

ję, z e w tym szczego lńym czasie, 

spotkamy się w ńaszych kos cio-

łach, a ńawet, jes li ńie, to przeciez  

Boga, ńadziei - ńie da się w z adeń 

sposo b ograńiczyc ! Oń jest pos ro d 

ńas! Niech Bo g Was błogosławi! 
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Rozważanie 

Wigilia 

Nie bójcie się! Oto przynoszę wam do-

brą nowinę, wielką radość dla całego 

ludu. Dziś w mieście Dawida narodził 

się wam Zbawiciel, który jest Chrystu-

sem, Panem. 

                                                                                                           Łk 2,10b-11 

                       Ewańgelista Łukasz przyńosi 

ńam piękńy wigilijńy obraz – ńie 

przypadkiem tego Ewańgelistę ńa-

zywa się malarzem. Ańioł przeka-

zuje Ewańgelię, dobrą wiadomos c  

o ńarodzeńiu Zbawiciela, ńa kto re-

go tak wielu czekało. Słuchamy 

tych sło w w końteks cie s wiąt prze-

pełńiońych tradycjami, skomercja-

lizowańych, kto re łatwo przeista-

czają się w s więta przesady i ńad-

miaru. 

Tymczasem adresatami tych sło w 

są pasterze. Pasterze uchodzili, 

i często byli w tamtych czasach 

ludz mi ńieokrzesańymi, spędzają-

cymi większos c  czasu przy zwie-

rzętach, ńie przy cieple domowego 

ogńiska z ksiąz ką w ręku. Nie byli 

bogaci, byli to rzeczywis cie ludzie 

pros ci, kto rzy cięz ko pracowali ńa 

to, z eby miec  za co z yc . Do ńich 

włas ńie kieruje się przesłańie o 

ńarodzeńiu Zbawiciela. Nie do kro -

la, ńie do s mietańki teologiczńej 

Jerozolimy, ńie do bogatych rodo w 

jerozolimskich… To ubodzy, ci kto -

rzy dos wiadczali trudo w pracy 

i ńiesprawiedliwos ci z ycia, są jed-

ńymi z pierwszych adresato w 

Ewańgelii. 

W ramach coroczńej akcji S wią-

teczńa Paczka sporządzońo raport 

o biedzie ńa 2021 rok. Nie mam 

spokoju po zapozńańiu się z tym 

raportem. Są w Polsce dzisiaj lu-

dzie mający 4,50 zł ńa dzień  

ńa przez ycie… Zwiększyła się 

w tym roku liczba dzieci z yjących 

w skrajńym ubo stwie o 100 tysię-

cy, a liczbę oso b z yjących pońiz ej 

grańicy skrajńego ubo stwa szacuje 

się tam ńa przeszło 2 miliońy. Czy 

to ńie ońi są dzisiejszymi pasterza-

ks. dr Grzegorz Olek 

Adiunkt w ChAT w Warszawie 
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mi, dla kto rych powińńis my byc  

ańiołami? Przyńies c  Ewańgelię 

i pomoc, podzielic  się tym co mamy 

– czasem, uwagą, modlitwą, wspar-

ciem materialńym w moz liwym dla 

ńas zakresie… 

Boję się Wigilii Narodzeńia Pań skie-

go, w trakcie kto rej zamykam się 

w sztuczńym s wiecie i zapomińam 

o szczego lńej wraz liwos ci Jezusa 

ńa ubogich, zapomńiańych, odrzu-

cońych. S wiąt, w kto re Ewańgelię 

zatrzymuję tylko dla samego siebie 

i wąskiego grońa moich ńajbliz -

szych. 

Zgadzam się, wyjs cie z ciepłych mu-

ro w ńie jest łatwe, pomagac  trzeba 

się ńauczyc , a ludzie bywają ro z ńi. 

Ale w Wigilię przeciez  wspomińamy 

Boga-Syńa, kto ry dla ńas opuszcza 

chwałę i przychodzi do ludzi, trud-

ńych, wrogo ńastawiońych, aby 

zmieńic  swoją miłos cią raz ńa zaw-

sze ńas i ńasze bycie w s wiecie. 

Rozważanie 
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Boże narodzenie 

Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, 

że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi 

i nimi jesteśmy.  

                                                                                                                   1 J 3,1 

Drodzy w Chrystusie! 

S więta Boz ego Narodzeńia, ńajbar-

dziej familiarńe s więta chrzes cijań -
skiego kaleńdarza liturgiczńego. 
S więta połączońe z liczńymi trady-

cjami, kto re ńie zawsze mają chrze-
s cijań ski wydz więk, ale kto re tak 

wrosły w to s więtowańie, z e wielu 
ńie wyobraz a sobie s wiąt, bez tych 
zwyczajo w. Jestes my przyzwycza-
jeńi do choińki, do prezeńto w, kto -

re w zalez ńos ci od regiońu przyńo-
si ktos  ińńy… Jestes my przyzwy-
czajeńi do tradycyjńych 12 potraw, 

opłatka, z yczeń  i białego obrusa. 
Jestes my przyzwyczajeńi do s pie-

wańia albo słuchańia kolęd, do 
pierwszej gwiazdki, gdzieńiegdzie 

do kolędowańia i odwiedziń ńaj-
bliz szych w ich domach. Jestes my 
przyzwyczajeńi do przeds wiątecz-
ńego sprzątańia i ńarzekańia, 

z e w sklepach i ńa ulicach tłok 

i gwar, i z e zawsze trudńo ńam ze 
wszystkim zdąz yc . Jedńym słowem 
jestes my przyzwyczajeńi do S wiąt 
takich, jakimi sami je czyńimy. Bo-
z e Narodzeńie to takz e czas pięk-

ńych sło w i ńajlepszych z yczeń . To 
czas, kiedy jak s piewamy w jedńej 

z boz ońarodzeńiowych pioseńek, 
milkńą wszystkie spory… i czło-

wiek staje się dla drugiego bratem i 
siostrą. Tylko, z e to ńasze Boz e Na-

rodzeńie przemija i z ycie ńajczę-
s ciej wraca ńa wczes ńiejsze tońy… 

ńie zawsze wspo łbrzmiące z wy-
mowńą atmosferą Boz ego Naro-
dzeńia. Moz ńa to ńajzwyczajńiej w 

s wiecie zaakceptowac  i z przyzwy-
czajeńia czekac  ńa kolejńe Boz e 
Narodzeńie, albo spro bowac  cos  z 

tym w ńaszym z yciu zrobic . Zasta-

ńowic  się, czy aby przyzwyczajeńia 
w obchodzeńiu pamiątki Narodze-
ńia Jezusa ńie przysłańiają ńam 
istoty tego, co to Narodzeńie tak 
ńaprawdę dla człowieka zńaczy. 
Historię związańą z ńarodzińami 

Syńa Boz ego zńamy wszyscy do-

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii w Słupsku 

Rozważanie 



 8 
Informator parafialny, Nr 6 (224) 2021  

  

Rozważanie 

skońale. Pozńajemy ją ńa ro z ńych 
etapach ńaszego z ycia i ro z ńie ją 
odbieramy – ińaczej we wczesńym 

dzieciń stwie, ińaczej w młodos ci, 
ińaczej w wieku dojrzałym, a moz e 
zupełńie ińaczej ńa staros c . Byc  

moz e za kaz dym razem odkrywa-
my cos  ińńego, moz e pewńe rzeczy 

widzimy w ińńym s wietle, bo ob-
serwujemy je w końteks cie otacza-
jącego ńas s wiata i zmiań, jakie ńa 

tym s wiecie zachodzą. Kiedys  
otrzymałem mema przedstawiają-

cego Marię, Jo zefa i małego Jezus 
oraz komeńtarz ńastępującej tre-
s ci: Nie zapomnij o nienawis ci do 
uchodźców ustawiając sobie świą-

teczny obrazek pary z Bliskiego 
Wschodu desperacko poszukującej 
schronienia...  Czy uświadomieńie 

sobie tego, z e Jo zef z Marią ńaj-
pierw poszukiwali jakiegokolwiek 
miejsca ńa ńocleg w Betlejem, 

a po z ńiej, aby ochrońic  Jezusa 
przed groz ącą Mu s miercią z ręki, 

czującego zagroz eńie dla swojej 

władzy, kro la Heroda musieli ucie-
kac  ze swojej ojczyzńy, ńie powiń-
ńo byc  przyczyńkiem do refleksji 
ńad wspo łczesńym problemem 

migracji, ńie tej ekońomiczńej, ale 
tej, w kto rej wielu ludzi ńajzwy-
czajńiej w s wiecie chce ochrońic  
z ycie swoje i swoich dzieci? Z pew-
ńos cią takich przykłado w odńosze-

ńia boz ońarodzeńiowej historii do 
ńaszej wspo łczesńos ci, do ńaszego 
z ycia moz ńa by przytaczac  więcej 

i w teń sposo b składac  s wiadectwo 
o ńieprzerwańej aktualńos ci Boz e-
go Słowa i przygotowańej przez 

Niego, a przezńaczońej dla ńas hi-
storii Zbawieńia. O tym, z e Bo g w 

Jezusie ńie pojawia się ńa s wiecie 
po to, aby udowadńiac  swoją wiel-
kos c , swoje ńieograńiczońe moz li-

wos ci, ale przychodzi ńa s wiat do 
człowieka i ze względu ńa człowie-

ka, s wiadczy to, z e ńazywa ńas 
dziec mi Boz ymi, kto re w Jego pla-
ńach i zamierzeńiach są pod szcze-
go lńą ochrońą. Bo g ńie robi ńiczego 

z przyzwyczajeńia, Oń ńie przy-
zwyczaja się do stańu w jakim zńaj-
duje się człowiek, bo wie, z e czło-

wiek w swojej ńaturze stale będzie 
wracał do tego, co go kusi i co po-
woduje, z e tak wiele rzeczy tylko 

wydaje mu się, z e są dobre i czasa-
mi wręcz ńie dopuszcza mys li, z e 

moz e byc  ińaczej. Ze względu ńa 

poczucie stabilńos ci jakie lubimy 
miec , akceptujemy stań w jakim się 
zńajdujemy. Przyzwyczajamy się 
do powierzchowńos ci ńaszego by-

cia w Kos ciele, zadowalamy się tym 
co widac , s więtujemy to co ńakazu-
je tradycja, ale przez ywając to w 
tempie, jakie dyktuje s wiat 
i uwzględńiając wszystko to, co byc  
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moz e piękńe, ale wyłączńie trady-
cyjńe, ńie reflektujemy ńaszego 
bycia dziec mi Boz ymi, a chyba ńie 

ma lepszego czasu ńa zastańowie-
ńie się ńad tym włas ńie teraz, kie-
dy wspomińamy ńarodzeńie tego 

wyjątkowego Dziecka. Tak jak Ońo 
zńajduje opiekę i poczucie bezpie-

czeń stwa przy swoich rodzicach, 
tak i my moz emy czuc  się bezpiecz-
ńi w objęciach ńaszego ńiebiań -

skiego Ojca tego, kto ry dał ńam 

z ycie i kto ry posyła swojego Syńa, 
abys my ńa ńowo mogli ńawiązac  
porozumieńie i poko j z ńaszym Bo-

giem. Dlatego kaz dego roku obcho-
dzimy te S więta ńie ze względu ńa 
związańą z ńimi tradycję, ale by 

przypomińac  sobie o tym, jak waz -
ńym dla Boga jest kaz dy z ńas 

i o tym, z e Oń chce dla ńas tego co 
ńajlepsze – pokoju, miłos ci i ogar-
ńiającej ńas łaski zbawieńia 

w Chrystusie Jezusie. Ameń.   

Rozważanie 
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Pożegnanie roku 2021 

W ręku Twoim są losy moje.  

                                                                                                          Ps 31,16a 

Drogi Czytelńiku! 

              Czy robisz podsumowańie mija-

jącego roku? Czy zastańawiasz się, 

co było dobre, co złe, co udało ci się 

osiągńąc , za co jestes  wdzięczńy, 

a o czym chciałbys  zapomńiec ? Ta-

kie podsumowańia towarzyszą 

chyba kaz demu z ńas, włas ńie pod 

końiec roku. Ostatńi dzień  roku, to 

mieszańka powagi, byc  moz e ufńo-

s ci i obawy. Z drugiej strońy wiele 

oso b uczestńiczy w teń dzień  

w zabawach sylwestrowych, by 

huczńie przywitac  kolejńy Nowy 

Rok! Osobis cie lubię ostatńi dzień  

roku przez ywac  w spokoju. Lubię 

wieczorńe, sylwestrowe ńaboz eń -

stwa. Wyczuwam wtedy ińńą at-

mosferę, jest jakos  ińaczej, spokoj-

ńiej. Byc  moz e jestes my skupieńi 

bardziej ńa tym, by Bogu podzięko-

wac , by powierzyc  się ńa kolejńy 

rok. Osobis cie czuję wtedy, z e cos  

się koń czy, cos  odchodzi, z e jest 

ńadzieja ńa ńowe, byc  moz e lepsze. 

Potem przychodzi po łńoc - 10,9,8…

3,2,1…!!!, słychac  wystrzały, błysz-

czą się fajerwerki, słychac  s piewy, 

ńiestety słychac  tez  sygńały wyjez -

dz ających karetek, gło wńie do tych, 

co ńie zdąz yli odskoczyc  przy od-

palańiu petard etc… Zaczyńa się 

zabawa! Moz e będziesz bawic  się, 

gdzies  ńa Sylwestra, moz e jak ja 

odpoczńiesz w domu. Zadam Ci 

teraz waz ńe pytańie: Czy jestes  

w stańie powto rzyc  za psalmistą – 

W ręku twoim są losy moje?  I tutaj 

byc  moz e zaczyńa się w Tobie wal-

ka. Niestety mam wraz eńie, ostat-

ńio, co roku cięz sza, bowiem gatu-

ńek i waga spraw otaczających ńas 

dookoła sprawia, z e trudńo jest po 

prostu ufac … Warto jedńak prze-

mo c się, przeciwstawic  marazmo-

wi, złym wies ciom, trudńej sytua-

cji… Byc  moz e zachłysńęlis my się 

ks. Andrzej Wójcik 

Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 

Rozważanie 
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ńaszą pozorńą sprawczos cią? Ko-

meńtujemy, zńamy się ńa wszyst-

kim, kaz da ińformacja jest w zasię-

gu ńaszej ręki, a tak ńaprawdę, czę-

sto ńie mamy ńa ńic wpływu, albo 

ńie chcemy go miec …  

A moz e włas ńie końiec roku, to do-

bry czas, by usiąs c  spokojńie i po-

dziękowac , ale ńie sobie, choc  mo-

z e tyle zrobilis my w tym roku, ale 

podziękowac  Temu, w kto rego rę-

kach są ńasze losy…? Podziękuj, 

zawierz, zaufaj, mo dl się! I ńie cho-

dzi wcale o „lez eńie krzyz em”, ale 

o prostą modlitwę – Boz e prowadz , 

błogosław, opiekuj się mńą i moją 

rodzińą, daj mi rozro z ńiac  dobro 

od zła, prowadz  mńie takz e w tym 

roku, bo w ręku Twoim są losy mo-

je Pańie. Ameń. 

Błogosławiońego Roku 2022! 

Rozważanie 
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Co nas czeka w tym roku? 

Duch Pański nade mną, przeto namaścił 

mnie, abym zwiastował ubogim dobrą 

nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeń-

com wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, 

abym uciśnionych wypuścił na wolność, 

abym zwiastował miłościwy rok Pana. 

I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze 

i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze 

były w niego wpatrzone. Zaczął tedy 

mówić do nich: Dziś wypełniło się to 

Pismo w uszach waszych.   

                                                                                                           Łk 4,18-21 

Jaki będzie teń kolejńy rok? Mys lę, 

z e wszyscy zadajemy sobie to pyta-

ńie, w szczego lńos ci w obliczu wy-

darzeń , kto re spotkały ńas w tym 

mińiońym. Wiele trudńych sytuacji 

o jakich moglis my w tym roku 

usłyszec , skłańia ńas do zastańo-

wieńia się ńad tym, czy tak będzie 

dalej. Docierają do ńas ińformacje o 

problemach ńatury polityczńej i 

gospodarczej. Gdzieńiegdzie moz e-

my przeczytac , z e przyszły rok za-

powiada się o wiele gorzej ńiz  po-

przedńi. Czy jedńak wszystko jeste-

s my w stańie przewidziec ? Czy ńie 

jest czasem tak, z e przywiązańie do 

tego, co słyszymy sprawia, z e za-

czyńamy czuc  się ńiewolńikami 

złych wiadomos ci, kto re z kolei 

powodują u ńas przygńębiające 

mys li i brak ńadziei ńa przyszłos c ?    

 W takim momeńcie moz emy odpo-

wiedziec  sobie ńa pytańie po co 

w takim razie przyszedł Jezus. Czy 

tak jak mys leli Izraelici, po to z eby 

dac  ludziom wolńos c  od pańowa-

ńia Rzymu, po to z eby zrobic  rewo-

lucję polityczńą? A moz e jedńak po 

to, z eby ludzi duchowo uwolńic  od 

przygńiatających ich trudńos ci? 

Wydaje mi się, z e Jego ńauczańie 

wskazuje raczej ńa drugą opcję… 

 Jezus przyszedł ńa s wiat po to, z e-

by „ogłosić jeńcom wyzwolenie, a 

ślepym przejrzenie”. Celem jego mi-

sji było, by otworzyc  oczy tym, kto -

rzy ńie widzieli Boz ego pańowańia 

ńad  

Mikołaj Kotkowski 

Praktykant Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 

Rozważanie 
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wszystkim i ńie mieli pokoju w ota-

czającym ich s wiecie. Nie zmieńił 

sytuacji jaka była. Wręcz przeciw-

ńie, ońa była coraz gorsza. Kilka-

dziesiąt lat po Chrystusie Rzymia-

ńie zburzyli ńawet S wiątyńię Jero-

zolimską. Oń dał jedńak s wiatu o 

wiele więcej. Przyńio sł poko j do 

serc ludzi, kto rego ńie są w stańie 

zastąpic  jakiekolwiek ziemskie ha-

sła o pokoju.  

 Jezus przyszedł po to, z eby 
„zwiastować miłościwy rok Pana”. 

Jaki więc będzie teń rok? Nie do 

przejs cia, czy pełeń Boz ej pomocy 
dla ńas? Wszystko zalez y od tego, 
czy ńasze oczy będą skupiońe prze-

de wszystkim ńa Chrystusie i czy 
będziemy chcieli zwro cic  się do 

Niego ze wszystkim, co spotka ńas 
w ńadchodzącym czasie. Ameń. 

Rozważanie 
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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 dzieci i młodzież, rozpoczynających nowy rok szkolny; 

 o kraje, w których panuje niepokój, wojny domowe i konflikty; 

 o mieszkańców krajów świata, w których toczą się od wielu lat wojny; 

 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 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 wro-

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

 o trudną sytuację na granicy polsko-białoruskiej 

 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 

Prośby modlitewne 
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Zapracowańe małz eń stwo, kro tko przed Boz ym Narodzeńiem wpada do 

sklepu z zabawkami , aby kupic  swoje małej co reczce prezeńt pod choiń-

kę. Rodzice są w stańie wydac  duz o pieńiędzy ńa prezeńt i wyjas ńiają 

sprzedawczyńi: Całymi dniami jestes my zajęci pracą. Szukamy czegos , co 

sprawiłoby naszej małej radość, zajęło wiele czasu i odebrało poczucie sa-

motności.  

Przykro mi, odpowiada sprzedawczyńi uśmiechając się uprzejmie. Rodzi-

ców nie ma u nas w ofercie. 

 

 Czterech braci odńiosło sukcesy bizńesowe. Przed Boz ym Narodzeńiem 
omawiają prezeńty, jakie chcą dac  swojej mamie ńa 80. urodzińy. Pierw-
szy mo wi: Zlecę wybudowanie duz ego domu dla mamy. Drugi mo wi: Kaz ę 
w tym domu zamontować duże kino. Trzeci ińformuje: Kupię mamie Merce-

desa SL600. Czwarty syń ńa to: Wiecie, że mama bardzo chętnie czytała Bi-
blię. A teraz kiedy popsuł jej się wzrok nie może czytać. Podaruję jej papugę, 
która będzie znała Biblię na pamięć i wskazane wersety będzie cytować ma 
żądanie. Trwało to 12 lat, żeby papuga nauczyła się treści Biblii, musiałem 

też przekazywać rocznie przez pięć lat ofiarę na kościół w wysokości 

10 000,00 Euro, ale opłacało się. Mama musi tylko powiedzieć nazwę księgi, 
rozdział i werset, a papuga zacytuje. Pozostali bracia byli pełńi uzńańia. Po 

przyjęciu urodzińowym matka dziękuje swoim syńom: Mikołaju, dom 
który mi podarowałeś jest ogromny, muszę utrzymywać go w czystości po-
mimo tego, że korzystam tylko z dwóch pokoi. Mimo to dziękuję. Andrzeju, 
jestem zbyt stara by podróżować, siedzę w domu, jedzenie i zakupy zama-

wiam, nie użyję twojego Mercedesa nigdy. Doceniam twój gest. Dziękuję. 
Wojciechu, ty wydałeś dużo pieniędzy na kino, w którym zmieści się 50 osób, 

ale moi wszyscy przyjaciele nie żyją, słabo słyszę i jestem prawie ślepa. Nie 
skorzystam z twojego prezentu, ale za ten miły gest dziękuję. Drogi Jerzy, ty 
jako jedyny wiedziałeś jak uszczęśliwić starą matkę. Kurczak był przepysz-
ny! Dziękuję!  

Humor z befką opr. ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 
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Z życia Kościoła 

Z życia Kościoła 

Rekolekcje dla duchow-

nych Diecezji Katowickiej - 

8-10 listopada 

Duchowńi ńaszej diecezji spotkali 

się we Wrocławiu (parafialńa Ka-

mieńica pod ańiołami) ńa trzydńio-

wych rekolekcjach. W ostatńim 

dńiu odbyła się zaplańowańa 

wczes ńiej końfereńcja dla duchow-

ńych Diecezji Katowickiej. 

Synod Diecezji Katowickiej 

- 13 listopada 

W dńiu 13.11, w Katowicach, odby-

ła się 9 sesja VI Syńodu Diecezji 

Katowickiej. Sesja rozpoczęła się 

od ńaboz eń stwa, podczas kto rego 

kazańie wygłosił ks. Piotr Uciń ski. 

Następńie o działalńos ci S wiatowej 

Federacji Luterań skiej, w końtek-

s cie zbliz ającego się Walńego Zgro-

madzeńia S FL, kto re odbędzie się 

w 2023 r. w Krakowie, opowiedział 

gos c  Syńodu ks. Ireńeusz Lukas - 

Sekretarz S FL ds. Europy. Obra-

dom przewodńiczył ks. bp Mariań 

Niemiec, kto ry podczas kolejńej 

prelekcji, podzielił się swoimi 

przemys leńiami dotyczącymi wy-

zwań  dla diecezji i parafii w koń-

teks cie Zjazdu SFL w Krakowie. Po 

dyskusji Syńodałowie zajęli się bu-

dz etem diecezjalńym ńa rok 2022, 

kto ry został skorygowańy, ze 

względu ńa wzrastająca ińflację 

w kraju.  
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Hasło roku 

„Kos cio ł w sieci" to projekt, kto ry został zaińicjowańy przez duchowńych 

diecezji katowickiej związańych z ChTI, merytoryczńie wsparty przez Ko-

s cio ł Luterań ski w Polsce, a fińańsowo przez S wiatową Federację Lute-

rań ską i Ewańgelicki Kos cio ł Westfalii. Za jego wdroz eńie i realizację oraz 

koordyńację jest odpowiedzialńe Ceńtrum Misji i Ewańgelizacji Kos cioła 

Ewańgelicko-Augsburskiego w RP.  Zapraszamy!    www.kosciolwsieci.ńet 
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Walne Zgromadzenie Ewan-

gelickiego Towarzystwa 

Edukacyjnego - 24 paździer-

nika 2021  

Ińformujemy, z e w dńiu 24.10. 2021 

r. odbyło się Walńe Wyborcze Zgro-

madzeńie Ewańgelickiego Towarzy-

stwa Edukacyjńego w Gliwicach. 

W czasie spotkańie dokońańo wy-

boro w uzupełńiających w Zarządzie 

ETE - Prezesa ETE oraz człońko w 

Zarządu. Nowy Zarząd ETE tworzą: 

Prezes - Marek Bro zda, Magdaleńa 

Wysocka, Mońika Marut, Jadwiga 

Jokiel, Dariusz Guń ka. Podczas spo-

tkańie podziękowańo za wieloletńią 

pracę ńa rzecz ETE Załoz ycielom - 

Marii i Czesławowi Czudkom.  

Zbiórka dresów i T-shirtów 

dla szpitala w Hajnówce 

Włączając się w apel Biskupa Ko-

s cioła oraz Prezesa Diakońii wspo l-

ńie z parafią ewańgelicką w Miecho-

wicach zorgańizowalis my zbio rkę 

dreso w dla pacjeńto w z dos wiad-

czeńiem uchodz czym ze szpitala 

w Hajńo wce. Zebralis my razem 28 

bluz, 30 par spodńi oraz 34 T-shirty. 

Dziękujemy Wam bardzo za pomoc! 

Reformacyjne pokazy lase-

rowe w Łabędach - 31 paź-

dziernika 

W Pamiątkę Reformacji odbyły się 

dwa pokazy laserowe w kos ciele w 

Łabędach. Spektakl pt. „Słowo 

i s wiatło” zgromadził wielu ńaszych 

parafiań i gos ci. Podczas pokazu, 

w kos ciele zabrzmiała muzyka 

związańa z epoką Reformacji, a oso-

O tym, co za nami 

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

by zgromadzońe w kos ciele obej-

rzały historię ruchu reformacyjńe-

go, zapozńały się z symboliką zwią-

zańą z ewańgelicyzmem i podsta-

wowymi prawdami wiary, a takz e 

ze wspo łczesńą działalńos cią Ko-

s cioła Ewańgelicko-Augsburskiego. 

Po pokazie rozdańo egzemplarze 

Słowa Boz ego i kwestowańo ńa 

rzecz hospicjum. 

Kwesta na hospicjum – 31 

października 

Po reformacyjńym ńaboz eń stwie 

w Gliwicach oraz pokazie lasero-

wym w Łabędach odbyła się zbio r-

ka pieńiędzy dla Hospicjum Miło-

sierdzia Boz ego.  
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O tym, co za nami 

Akcja „Prezent pod choinkę” 

Jak co roku Ceńtrum Misji i Ewańge-

lizacji zorgańizowało akcję „Prezeńt 

pod choińkę”.  

Koncert zespołu Pastores – 

14 listopada 

W ńiedzielę 14 listopada w kos ciele 

ewańgelickim w Jaworzu odbył się 

końcert zespołu Pastores & Przyja-

ciele.  Końcert cieszył się duz ym 

zaińteresowańiem. Opro cz muzyki i 

wspo lńego uwielbieńia człońkowie 

zespołu dzielili się Słowem Boz ym. 

Kolejńa aktywńos c  zespołu plańo-

wańa jest wstępńie ńa 6 styczńia w 

Pszczyńie, o czym poińformujemy. 

Modlitwa za prześladowa-

nych chrześcijan – 14 i 21 

listopada 

W ńiedzielńe popołudńie delegacja 

z ńaszej parafii brała udział w mo-

dlitwie za przes ladowańych chrze-

s cijań orgańizowańej przez osoby 

związańe z fuńdacją „Ińicjatywa 

Missio”. Modlitwa odbyła się w Ceń-

trum Edukacyjńym im. Jańa Pawła 

II w Gliwicach. Natomiast 21 listo-

pada wspomińalis my i modlilis my 

się o braci i siostry w Chrystusie-

podczas ńaboz eń stwa ńiedzielńego, 

w Międzyńarodowy dzień    Modli-

twy za Kos cio ł przes ladowańy.    
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O tym, co za nami 

Konferencja w ramach Dnia 

Duszpasterstwa – 17 listo-

pada 

W listopadowy wieczo r pracowńicy 

ńaszej parafii uczestńiczyli w odby-

wającym się w trybie zdalńym Wie-

czorze Duszpasterskim. Tematem 

przewodńim końfereńcji była: 

"Strata i z ałoba w pracy duszpaster-

skiej". Podczas wykłado w dotyczą-

cych sytuacji chorych i ich rodziń 

podczas pańdemii oraz oso b z do-

s wiadczeńiem aborcyjńym mogli-

s my poszerzyc  swoje kwalifikacje 

w zakresie pomocy duszpasterskiej. 

Drugi etap remontu ogrze-

wania w Pyskowicach 

Z rados cią ińformujemy, z e została 

zakupiońa druga częs c  ogrzewańia 

do kos cioła w Pyskowicach. Zaku-

piońo kolejńych 16 grzejńiko w, kto -

re według plańu powińńy zostac  

zamońtowańe ńajpo z ńiej przed 

S więtami Boz ego Narodzeńia. Pro-

jekt dofińańsowańy został ze s rod-

ko w Diasporawerk, parafii Gliwice 

oraz s rodko w parafii pyskowickiej. 

Bardzo serdeczńie dziękujemy!  
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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”. 

Rozważania w Radiu Kato-

wice w niedziele o 7:10  
We wszystkie ńiedziele i s więta 

ńa ańteńie Radia Katowice emito-

wańa jest audycja radiowa „Głos 

Z ycia”, ńa kto rą serdeczńie zapra-

szamy. 

Poszukujemy osób o tech-

nicznych zdolnościach! 
Częs c  ńaszych starszych parafiań 

bardzo potrzebuje pomocy w drob-

ńych ńaprawach domowych. Prosi-

my o zgłaszańie się chętńych, kto -

rzy są w stańie ich wesprzec . 

Śniadanie dla kobiet - 4 

grudnia 

Zapraszamy ńa S ńiadańie dla Ko-

biet (4 grudńia, Hotel Mikulski). 

Zapisy pod ńumerem telefońu:+48 

696 224 713 , prosimy Cię o wpłatę 

25 zł ńa końto:  

Parafia Ewańgelicko-Augsburska ul. 

Jagielloń ska 19a,  

Nr końta: 70 1020 2401 0000 0402 

0044 8118.  

W tytule: „Imię i Nazwisko- S ńiada-

ńie dla kobiet”.  

Jes li chcesz dodatkowo wesprzec  to 

wydarzeńie swoją darowizńą 

(koszty spotkańia są wyz sze ńiz  

wpłaty od uczestńiczek), to moz esz 

wpłacic  darowizńę ńa to samo koń-

to, w tytule: „Darowizńa- S ńiadańie 

dla kobiet”. [Darowizńę moz ńa odli-

Ogłoszenia 
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Ogłoszenia 

czyc  od podatku.]. Serdeczńie za-

praszamy, a za wszelkie dodatkowe 

wpłaty ogromńie dziękujemy!! 

„Ochotńego dawcę Bo g miłuje.” 

Tym razem ńie drukujemy papiero-

wych bileto w. Rejestracja oraz 

wpłata gwarańtują wstęp.  

Spotkania dla osób zainte-

resowanych wiarą i Ko-

ściołem - 7 grudnia 

Zapraszamy serdeczńie ńa Spotka-

ńia dla zaińteresowańych wiarą 

i Kos ciołem. Jedńo z ńich odbędzie 

się 7 grudńia o godz. 18:30. 

Adwentowe spotkanie 

modlitewne w kościele - 9 

grudnia 

Zapraszamy ńa Spotkańie adweńto-

we, kto re odbędzie się 9 grudńia w 

kos ciele w Gliwicach o godz. 19:00. 

Chcemy wspo lńie zas piewac  kilka 

pies ńi uwielbiających i pomodlic  się 

w kos ciele. 

Spotkanie adwentowe 

online - 16 grudnia 

W dńiu 16 grudńia o godz. 19:00 

zapraszamy serdeczńie ńa Spotka-

ńie adweńtowe ońlińe. Podczas spo-

tkańia pos piewamy z zespołem mu-

zyczńym oraz posłuchamy Boz ego 

Słowa, kto re będzie zwiastował 

ks. Heńryk Mach. Trańsmisja ńa ka-

ńale youtube. 

Nabożeństwo dla senio-

rów - 18 grudnia 

W dńiu 18 grudńia o godz. 10:30 

zapraszamy serdeczńie ńa s wią-

teczńe ńaboz eń stwo dla seńioro w 

połączońe ze spowiedzią i Wiecze-

rzą Pań ską. W trakcie ńaboz eń stwa 

będziemy mogli wspo lńie pos pie-

wac , pomodlic  się i poczuc  atmosfe-

rę adweńtu i zbliz ających się S wiąt. 

Niestety podobńie jak w zeszłym 

roku ze względo w epidemiczńych 

ńie odbędzie się wigilia parafialńa. 

Seńioro w oraz osoby chętńe do zor-

gańizowańia przejazdu prosimy o 

zgłaszańie się pod ńr tel. 574 684 

545 (Jadwiga Jokiel). Pełńa ińfor-

macja zńajduje się ńa strońie ińter-

ńetowej parafii.  
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Kalendarz adwentowy 
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https://www.facebook.com/CentrumMisji
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Kalendarz adwentowy 



 26 
Informator parafialny, Nr 6 (224) 2021  

  

Ogłoszenia 
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Ogłoszenia 
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Promocja książek 

Czerwona nić przez Biblię, Leif 

Nummela 

To nie jest podręcznik biblistyki czy 

teologii, ale pełna pasji opowieść fiń-

skiego autora Leifa Nummeli o tym, 

jak z perspektywy chrześcijańskiej 

można odczytywać przesłanie Biblii 

jako całości. Całości czytanej od koń-

ca, czyli od zrozumienia przełomowe-

go znaczenia przyjścia Syna Bożego na 

świat.  

Ks. dr Grzegorz Olek, który przełożył 

książkę z języka angielskiego oraz uzu-

pełnił specjalnymi ekskursami, uważa, że 

„przywilejem i zadaniem każdego prote-

stanta jest samodzielne mierzenie się 

z Biblią, a także rozmawianie z braćmi 

i siostrami, którzy odmiennie odczytują 

jej przesłanie. Przy tym nie można zapo-

minać, że jesteśmy częścią wspólnoty – 

zbyt łatwo wśród protestantów 

o samowolę i zapomnienie, że to Duch 

Święty buduje wspólnotę wierzących, 

a miłość brata w wierze i bliźniego jest 

jednym z dwóch największych przyka-

zań”.                                                          

                                                                                          Źródło: cme.org.pl 

Fascynacja Jezusem, Roland Werner 

Jezus fascynuje. Do dzisiaj trafia do ludzi Jego prze-

słanie, Jego słowa, Jego życie. Ten człowiek z Galilei 

poruszył bardziej niż wielcy filozofowie, poeci 

i politycy wszech czasów. 

Jaka jest ta fascynacja? Kim naprawdę był Jezus? 

Co robił i czego nauczał? Jaki jest sens jego śmier-

ci? Czy relacje o jego zmartwychwstaniu są wiary-

godne? A co Jezus ma nam dzisiaj do zaoferowa-

nia? 

Roland Werner i Guido Baltes próbują znaleźć od-

powiedzi na te pytania. Książka napisana zrozumia-

łym językiem, gdzie poza interpretacjami autorów, 

znajdziemy solidną dawkę wiedzy naukowej.  

                                                                                                                           Źródło: warto.com.pl 



Informator parafialny, Nr 6 (224) 2021 

 29 

  

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE  
DAROWIZNY 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).  

Ogłoszenia 

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 

4.12 10:30 S ńiadańie dla kobiet 
Hotel  

Mikulski 

7.12 18:30 
Spotkańie dla zaińteresowańych wiarą i 

Kos ciołem 

Sala para-
fialńa Gli-

wice 

9.12 19:00 Adweńtowe spotkańie modlitewńe 
Gliwice 

Kos cio ł 

16.12 19:00 Spotkańie adweńtowe  ońlińe 

18.12 10:30 Naboz eń stwo dla Seńioro w 
Gliwice 

kos cio ł 

Wydarzenia 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną prosimy o śledzenie 

bieżących informacji na temat tych wydarzeń.  



 32 
Informator parafialny, Nr 6 (224) 2021  

  

Plan nabożeństw* 
 
12.12 - 3. niedziela w Adwencie 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia), 11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

18.12 (sobota) - adwentowe nabożeństwo dla seniorów  

10.30 Gliwice  

19.12 - 4. niedziela w Adwencie 
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia), 11.00 Gliwice (komuńia) - ńaboz eń -
stwo rodzińńe 

24.12 - Wigilia 
14.00 Pyskowice, 15.30 Łabędy, 17.00 Gliwice  

25.12 - 1. Dzień Świąt Bożego Narodzenia 
9.30 Łabędy (komuńia, ofiara s wiąteczńa), 11.00 Gliwice (komuńia, ofiara 
s wiąteczńa) 

26.12 - 2. Dzień Świąt Bożego Narodzenia 
9.30 Pyskowice (ofiara s wiąteczńa), 11.00 Gliwice 

31.12 - Pożegnanie Starego Roku 
14.00 Pyskowice, 15.30 Łabędy, 17.00 Gliwice 

02.01 - 1. niedziela po Bożym Narodzeniu 
9.30 Łabędy, 11.00 Gliwice (komuńia) 

06.01 - Święto Epifanii - Wspólne kolędowanie w kościele 

17.00 Gliwice  

09.01 - 1. niedziela po Epifanii 
8.00 Łabędy (ofiara ńa F. Socjalńy), 9.30 Pyskowice (komuńia, ofiara 
ńa F. Socjalńy), 11.00 Gliwice (komuńia, szko łka, ofiara ńa F. Socjal-
ńy) 

16.01 - 2. niedziela po Epifanii 
9.30 Łabędy (komuńia), 11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

23.01 - 3. niedziela po Epifanii 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (komuńia), 11.00 Gliwice (komuńia, 
szko łka) 

30.01 - Ostatnia niedziela po Epifanii 
9.30 Łabędy (komuńia), 11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

 * ewentualne zmiany w planie nabożeństw będą publikowane na stronie parafii 
oraz ogłaszane na nabożeństwach 


