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Kochać Boga to najpiękniejsza mą-
drość.  

                                                               Księga Syracha 1,10 

 

Drodzy pyskowiccy i gliwiccy pa-

rafiańie, drodzy sympatycy ńa-

szych parafii, drodzy ińterńauci!  

       Wakacje 2022 przeszły do hi-

storii. Jakie były? Byc  moz e udało 

się ńam gdzies  pojechac , zaczerp-

ńąc  s wiez ego powietrza, ńowej 

perspektywy, oderwac  się od złych 

wies ci. Czy udało się w czasie wa-

kacyjńym oderwac  od czarńych 

sceńariuszy? Mys lę, z e ńie do koń -

ca. Czy cos  zmieńił fakt, z e martwi-

lis my się o to wszystko…? Mys lę, 

z e ńic… Dlaczego o tym piszę? Dla-

tego, z e przyszła mi do głowy pew-

ńa mys l: w obecńej sytuacji 

opro cz, jakz e potrzebńego, waka-

cyjńego odpoczyńku, potrzebuje-

my jeszcze bardziej - pewńego 

oparcia, poczucia bezpieczeń stwa 

i pokoju w sercach. Nie da się tego 

załatwic  wakacyjńym wyjazdem, 

spońtańiczńą rozmową z przyja-

cio łmi czy ńawet ograńiczeńiem 

ilos ci czasu spędzońego z ńapły-

wającymi zewsząd ńiezbyt optymi-

styczńymi ińformacjami. Dzisiaj 

czytamy – Kochac  Boga to ńajpięk-

ńiejsza mądros c . Zgadzasz się 

z tym? A jes li tak, to jak wygląda 

to u Ciebie w praktyczńy sposo b? 

To pytańie zadaję włas ńie dlatego, 

bo wiem, z e ta szczego lńa relacja 

między ńami a Bogiem, daje wspo-

mńiańy poko j i poczucie bezpie-

czeń stwa, przypomińa kaz dego 

dńia, co jest tak ńaprawdę waz ńe 

w z yciu. Kochając Boga zauwaz a-

my to, z e jestes my tutaj tylko 

ńa chwilę, a ńasz gło wńy cel i seńs 

  Słowo duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

ks. Andrzej Wójcik 

Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 
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Słowo Duszpasterza 

z ycia zlokalizowańy jest poza tym, 

co tu i teraz. Czy taka perspektywa, 

perspektywa wieczńos ci rozwiązu-

je ńasze ziemskie problemy? Oczy-

wis cie, z e ńie, ale pozwala przez 

ńie ińaczej przechodzic , bo ńie 

idziemy sami, bo ńie musimy się 

martwic  i kurczowo trzymac  cze-

gos , co przeciez  jest zabezpieczońe 

dla kaz dego z ńas i w miejscu bez-

pieczńym, ńiedostępńym dla złych 

ludzi i ńieszczęs c . Naszego zbawie-

ńia w Jezusie Chrystusie, bo o ńim 

mys lę - ńie dotkńie ińflacja, choro-

ba, wojńa czy katastrofa ekologicz-

ńa. A jes li rzeczywis cie traktujemy 

Pańa Boga powaz ńie, jes li mys limy 

o zbawieńiu rzeczywis cie jako 

o ńaszym ratuńku, ńadziei, wyba-

wieńiu, wieczńos ci i szczęs ciu, 

to moz e ńam się z taką s wiadomo-

s cią z yc  lepiej w tym rozedrgańym 

s wiecie. Z yczę ńam wszystkim, by-

s my kochali Boga i byli pewńi tego, 

z e Jego miłos c  jest ńiezmieńńa! 

A więc - Kochac  Boga to ńajpięk-

ńiejsza mądros c !  

Drodzy! Od wrzes ńia rozpoczyńa-

my aktywńos ci parafialńe, o kto -

rych moz ńa przeczytac  ńa dalszych 

strońach Ińformatora. Mam ńa-

dziej, z e zrealizujemy zamierzońe 

plańy i z e będzie to dobry czas spo-

tkań  ńaszych społeczńos ci parafial-

ńych oraz docierańia z Ewańgelią – 

Dobrą Nowińą, do kolejńych oso b.  

Niech Bo g Was błogosławi! Z mo-

dlitwą o kaz dego z Was! Do zoba-

czeńia! 

Ks. Ańdrzej Wo jcik 
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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 dzieci i młodzież; 

 o kraje, w których panuje niepokój, wojny domowe i konflikty, w szcze-

gólności o sytuację w Ukrainie; 

 o  ks. Dariusza Dawida i jego szybki powrót do zdrowia 

 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 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; 

 o osoby przebywające w szpitalach 

Prośby modlitewne 
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- Mamo, mamo wpadłem do kałuz y! 
- W tych ńowych ubrańiach? 
- Tak, ńiestety ńie było czasu z eby się przebrac . 
 

*** 
 
Dwaj amerykań scy księz a jadą ńa wakacje ńa Hawaje. Pońiewaz  chcą wy-
począc  ińcogńito postańawiają ńie ubierac  ńiczego, co wskazywałoby 
ńa to, z e są duchowńymi. Jak tylko samolot wylądował poszli do sklepu, 
zakupili „krzykliwe” szorty, kolorowe koszule, sańdały oraz okulary sło-
ńeczńe. Kolejńego rańka idą ńa plaz ę. Rozłoz yli się ńa lez akach, popijają 
drińki i cieszą się słoń cem. W pewńej chwili zbliz a się do ńich atrakcyjńa 
blońdyńka w skąpym bikińi. Obaj ńie mogą od ńiej oderwac  oczu. Bloń-
dyńka us miecha się do ńich i mo wi: „Witam ojco w!” kłańia im się uprzej-
mie i idzie dalej. Ci dwaj zostają bez sło w. Skąd ońa moz e wiedziec , z e są 
księz mi? Następńego dńia zńowu idą do sklepu i kupują jeszcze bardziej 
krzykliwe ubrańia. Zńowu rozlokowują się wygodńie ńa plaz y. Po chwili 
zbliz a się ta sama oszałamiająco piękńa blońdyńka i zńowu pozdrawia ich 
słowami: „Witam ojco w!” i odchodzi. Jedeń z księz y ńie wytrzymuje i py-
ta: „Rzeczywis cie jestes my księz mi. Chciałbym jedńak wiedziec  skąd Pańi 
to wie?”  -  „Ojcze, to ja, siostra Reńata!” 
 
 

*** 
 
„I jak idzie ci jazda ńa hulajńodze?” – „O, całkiem ńiez le, chociaz  ńiestety 
w ostatńią ńiedzielę  ńie byłem zbytńio w formie i złamałem ńogę. 
Na szczęs cie ńie własńą!” 
 

*** 
 
W jeziorze człowiek głos ńo wzywa pomocy. „Help! Help!” Maciek, kto ry 
włas ńie łowi ryby i w spokoju zakłada robaka ńa haczyk, burczy do sie-
bie: „Tłumoku, zamiast ańgielskiego trzeba było uczyc  się pływac .” 

Humor z befką 
opr. ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 
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Z karty żałobnej 

Z karty żałobnej 

 

*** 

Śp. Ryszard Melka 

*** 

Z przykros cią ińformujemy o s mier-

ci s p. Ryszarda Melki, kto ry zmarł 

6 lipca 2022 r. Uroczystos ci pogrze-

bowe odbyły się 9 lipca o godz. 

12.00, ńa Cmeńtarzu Ceńtralńym 

w Gliwicach. 

 

S p. Ryszard Melka, ur. 21.09.1951 r. 

w Pleszewie, zm. 06.07.2022 r. 

w Gliwicach, przez ył 71 lat. 

 

 

 

*** 
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Z życia Kościoła 

Ogólnopolska Konferencja Duchownych  

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  

W dńiach 27-29 czerwca 2022 roku w Wis le Malińce, odbyła się końfe-

reńcja duchowńych ńaszego kos cioła. Program kształtował się woko ł za-

gadńień   Roku Jedńos ci Kos cioła. Duchowńi wysłuchali wykładu ks. dr 

Romańa Prackiego pt. „Duszpasterstwo oso b wykluczońych”, brali tez  

udział w pańelu dyskusyjńym o ńowych formach pracy z końfirmańtami.  

Dyskutowańo  o duszpasterstwie oso b przygotowujących się do wstąpie-

ńia do ńaszego kos cioła. W czasie końfereńcji odbyły się wybory duchow-

ńych do Syńodu Kos cioła.  Duchowńi wysłuchali ro wńiez   prezeńtacji 

Przewodńiczącej Krajowego Komitetu Orgańizacji Zgromadzeńia Ańńy 

Wrzesiń skiej, kto ra przedstawiła przebieg przygotowań  do Zgromadzeńia 

Ogo lńego S wiatowej Federacji Luterań skiej. Zgromadzeńie odbędzie 

we wrzes ńiu 2023 roku w Krakowie. Końfereńcja zakoń czyła się aktualia-

mi Biskupa Kos cioła. Oczywis cie ńie zabrakło porańńych i wieczorńych 

rozwaz ań  oraz ńaboz eń stwa prowadzońych przez duchowńych . Po za-

koń czeńiu obrad odbyło się Walńe Zgromadzeńie Stowarzyszeńia Księz y 

i Katecheto w. 

Z życia Kościoła 
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Z życia Kościoła 
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Z życia Kościoła 

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie                                                                                                                                                                                          

W dńiach od 7 do 10 lipca (tym razem cztery dńi) odbył się 73. Tydzień  
Ewańgelizacyjńy (TE) w Dzięgielowie. Nasi parafiańie uczestńiczyli 
w ńiekto rych puńktach programu (semińariach, wykładach i spotkańiach 
dla dzieci oraz końcertach) i ewańgelizacjach, zaro wńo w Dzięgielowie, 
jak i ońlińe. W tym roku trzy ewańgelizacje poprowadził Klaus Go ttler, 
kto rego tłumaczył kurator ńaszej parafii Czesław Czudek, a czwartą ks. 
Leszek Czyz  z Wisły-Malińki.   
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O tym, co za nami 

Wizyta w punkcie pomocy 

dla Ukrainy - 13 maja 

Ks. Ańdrzej Wo jcik odwiedził  

puńkt przekazywańia daro w dla 

gos ci z Ukraińy „Sąsiedzka pomoc”, 

kto ry zńajduje się w obiektach lo-

dowiska Tafla w Gliwicach.  Fuńda-

cja Eugeńiusz&Frieńds pomaga oso-

bom z Ukraińy. Podczas spotkańia 

ks. Ańdrzej zapozńał się z działalńo-

s cią Fuńdacji, przekazał literaturę  

w języku ukraiń skim oraz drobńy 

sprzęt AGD pomocńy w pracy wo-

lońtariuszy z Polski i Ukraińy. Z ko-

lei parafia otrzymała zapas ziem-

ńiako w dla ńaszych gos ci. 

Wspólne spotkania mło-

dzieżowe w Zabrzu - 13 ma-

ja i 3 czerwca 

W związku ze s cisłą wspo łpracą 

ńaszych parafii zorgańizowańe zo-

stały wspo lńe spotkańia młodziez o-

we, podczas kto rych mielis my oka-

zję razem modlic  się, s piewac , gril-

lowac  i bliz ej pozńac . Spotkańia cie-

szyły się dobrą frekweńcją i moz ńa 

powiedziec  o ńich, z e były ńapraw-

dę udańe. 

 

 

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

Rajd rowerowy z przystan-

kiem w Łabędach - 14 maja 

W kos ciele w Łabędach gos cilis my 

grupę uczestńiko w 15. Rajdu Rowe-

rowego po Ziemi Toszeckiej orgańi-

zowańego przez Towarzystwo Spo-

łeczńo - Kulturalńe Niemco w Woje-

wo dztwa S ląskiego. Wykład ńa te-

mat historii  Łabęd poprowadził ks. 

dr Piotr Go recki. Rajd zgromadził 

ok. 80 oso b.  

Wielkie koszenie w Pysko-

wicach - 18-19 maja, 12-14 

lipca, 28 lipca 

W maju i w lipcu został skoszońy 

tereń przykos cielńy i cmeńtarńy 

Parafii w Pyskowicach. Mimo rozle-

głego tereńu ńie poddajemy się. 

Wycieczka do Zamku Ten-

czyn – 22 maja 

Wspo lńie z parafią zabrzań ską byli-

s my ńa autokarowej wycieczce 

do Zamku w Teńczyńie. Zwiedzili-

s my zamek, muzeum agato w, zagro-

dę zwierząt i miło spędzilis my czas 

korzystając z puńkto w gastrońo-

miczńych zlokalizowańych pod go rą 

zamkową. W ńaszej wycieczce 

uczestńiczyli takz e gos cie z Ukraińy. 

Konfirmacja w Zabrzu - 29 

maja 

W dńiu 19 maja odbył się w Zabrzu 

egzamiń końfirmacyjńy, a 29 maja 

końfirmacja. Wydarzeńia te w za-

stępstwie poprowadził ks. Ańdrzej 

Wo jcik. 
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O tym, co za nami 
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O tym, co za nami 
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Wręczenie Gliwickiego Lwa 

– 27 maja 

Ks. Ańdrzej Wo jcik wziął udział 

w gali wręczeńia Gliwickiego Lwa - 

w Dzień  Samorządu Terytorialńego. 

Opro cz wręczeńia ńagrody Prezy-

deńta Miasta Gliwice miały miejsce 

podziękowańia dla oso b zaańgaz o-

wańych w pomoc w czasie pańde-

mii COVID-19 oraz uchodz com 

z Ukraińy. Gliwickiego Lwa w tym 

roku otrzymał p. Grzegorz Wszołek 

i ENT Systems. Imprezie towarzy-

szył wspańiały końcert Gliwickiej 

Orkiestry Kameralńej z udziałem 

Jakuba Jakimowicza. W programie 

końcertu zńalazły się „Orawa” Woj-

ciecha Kilara i „Cztery Pory Roku” 

Ańtońiego Vivaldiego. Na fińał or-

kiestra wykońała „Melodię” Mi-

roslava Skoryka, dedykowańa ńa-

szym gos ciom z Ukraińy.   

 

Egzamin i Konfirmacja w 

Gliwicach - 31 maja i 12 

czerwca 

31 maja odbył się egzamiń końfir-

macyjńy, w czasie kto rego Ańńa 

Raszka, Barbara Chrapek, Elz bieta 

Solich i Jakub Ostrowski odpowia-

dali ńa pytańia i przedstawiali przy-

gotowańe prezeńtacje. Dwa tygo-

dńie po z ńiej odbyła się w Kos ciele 

Zbawiciela w Gliwicach końfirma-

cja. Gliwickim i Zabrzań skim końfir-

mańtom oraz rodzińom z yczymy 

Boz ego błogosławień stwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O tym, co za nami 
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O tym, co za nami 
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Święto parafialne w Zabrzu 

– 5 czerwca 

Zostalis my zaproszeńi ńa tradycyj-

ńe S więto Parafialńe w Zabrzu. Im-

preza rozpoczęła się ńaboz eń -

stwem, podczas kto rego kazańie 

wygłosił ks. Ańdrzej Wo jcik, a opra-

wę muzyczńą zapewńił zabrzań ski 

cho r parafialńy oraz zespo ł smycz-

kowy Varia Cońsort wykońując 

„Lato” Vivaldiego. Po ńaboz eń stwie 

odbył się pikńik parafialńy w ogro-

dzie, gdzie przygotowańo mńo stwo 

atrakcji dla dzieci i dorosłych. 

W S więcie Parafialńym  brali udział 

ńasi gos cie z Ukraińy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tym, co za nami 
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O tym, co za nami 
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Spotkanie młodzieżowe 

u Państwa Waliców w Ko-

tach - 10 czerwca 

Tym razem z ńaszą gliwicką mło-

dziez o wką wybralis my się do Ko-

to w k. Lubliń ca, gdzie spotkalis my 

się ńa ostatńim przedwakacyjńym 

spotkańiu. Bardzo serdeczńie dzię-

kujemy za gos cińńos c  i ciepłe przy-

jęcie!   

Grillowe zakończenie roku 

szkolnego – 15 czerwca 

Ostatńie lekcje religii odbywają się 

tradycyjńie w ńaszym ogrodzie pa-

rafialńym przy grillu. Tak było 

i w tym roku. Hitem okazały się  

pieczońe kiełbaski ńa grillu, ale 

ro wńiez  pieczońe bańańy z czekola-

dą. 

O tym, co za nami 
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O tym, co za nami 
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159. Zjazd Bratniej Pomocy 

im. Gustawa Adolfa - 16 

czerwca  

Wszyscy pamiętamy o zbio rce ofiar 

ńa Fuńdusz Bratńiej Pomocy 

im. Gustawa Adolfa, kto ra odbywa 

się po S więtach Wielkańocńych. 

Fuńdusz teń od wielu lat ma za za-

dańie wspierac  parafie i iństytucje 

kos cielńe w remońtach. W tym roku 

do Fuńduszu zgłosiła się takz e py-

skowicka parafia, kto ra zawńiosko-

wała o s rodki remońtowe ńa ko-

s cio ł. Ks. Ańdrzej Wo jcik wziął 

udział w Zjez dzie delegato w, kto ry 

odbył się ńa tereńie Parafii Ewańge-

lickiej w Cisowńicy. Dzięki przyzńa-

ńym s rodkom fińańsowym chcemy 

wykońac  remońt ńa przełomie 

wrzes ńia i paz dzierńika. Bardzo 

serdeczńie dziękujemy wszystkim 

darczyń com! 

 

O tym, co za nami 
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Wycieczka parafialna na 

Równicę i do Malinki - 16 

czerwca  
Wczesńym rańkiem wyruszylis my 

ńa ńaboz eń stwo do les ńego kos cio-

ła ńa Ro wńicy. Humory dopisywały, 

a pogoda okazała się wspo łpraco-

wac  z ńami (zaczęło padac  dopiero 

podczas zwiedzańia Ceńtrum Para-

fialńego w Malińce). Przez ylis my 

ńaboz eń stwo prowadzońe przez 

ustroń skich duszpasterzy, miło spę-

dzilis my czas ńa Ro wńicy, a po z ńiej 

zwiedzalis my Ceńtrum Parafialńe 

w Malińce, gdzie spotkalis my się 

przy grillu. W wycieczce towarzy-

szyli ńam ńasi gos cie z Ukraińy 

i parafiańie z Zabrza, Dziękujemy 

gospodarzom za miłe przyjęcie! 

 

 

 

O tym, co za nami 



 26 
Informator parafialny, Nr 4 (228) 2022  

  

Nabożeństwo rodzinne na 

zakończenie roku szkolnego 

- 19 czerwca  

Rok szkolńy 2021/2022 zakoń czyli-

s my ńaboz eń stwem w Kos ciele Zba-

wiciela w Gliwicach. Oprawę mu-

zyczńą zapewńił ńasz zespo ł para-

fialńy w składzie: Justyńa Mińkińa, 

rodzińa Raszko w, Kasia Kupiec oraz 

Adam Marek. Miłym akceńtem był 

s piew Julii Raszki, kto ra przyjechała 

ńa przerwę wakacyjńą ze stypeń-

dium S wiatowej Federacji Luterań -

skiej z Kaliforńii. Nie zabrakło tez  

sceńki Muppeto w, a Słowem dla 

dzieci i dorosłych podzieliła się Ju-

styńa Mińkińa. Dzieci i młodziez  

otrzymały s wiadectwa z ńauczańia 

lekcji religii oraz drobńe upomińki. 

W trakcie ńaboz eń stwa podzięko-

walis my takz e osobom zaańgaz o-

wańym w pracę ws ro d dzieci w ńa-

szej parafii.  To ńiesamowita i syste-

matyczńa słuz ba, kto ra w sposo b 

zńaczący przyczyńia się do kształto-

wańia młodego pokoleńia. Dzięku-

jemy! 

O tym, co za nami 
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O tym, co za nami 
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Wizyta w Centrum wsparcia 

finansowego dla uchodźców 

z Ukrainy - 21 czerwca  

W dńiu 21 czerwca pomoglis my 

ńaszym gos ciom z Ukraińy zareje-

strowac  się w Ceńtrum wsparcia 

fińańsowego dla uchodz co w z Ukra-

ińy realizowańego przez UNHCR 

(ageńdę ONZ ds. uchodz co w) oraz 

S wiatową Federację Luterań ską. 

Puńkt rozpoczął swoją działalńos c  

ńa tereńie parafii Ewańgelicko- Au-

gsburskiej w Miechowicach przy 

ul. Matki Ewy 9 czerwca. Przy okazji 

opowiedzielis my ńaszym gos ciom 

z Ukraińy ńiesamowitą historię 

Matki Ewy. Dziękujemy za sprawńą 

orgańizację i miłą atmosferę 

ńa miejscu!  

Zakończenie roku szkolne-

go w  ETE - 24 czerwca  

24 czerwca w szkołach Ewańgelic-

kiego Towarzystwa Edukacyjńego 

w Gliwicach (LO i SP) odbyły się 

uroczyste zakoń czeńia roku szkol-

ńego 2021/2022. W roku tym 

do społeczńos ci ńaszych szko ł dołą-

czyli młodzi Ukraiń cy uciekający 

przed wojńą. Cieszymy się, z e moz e-

my ich wspierac , ro wńoczes ńie 

dziękujemy dyrekcji i grońu peda-

gogiczńemu oraz persońelowi szko-

ły za zaańgaz owańie i serce okaza-

ńe wszystkim dzieciom.  

Wieczór Chwały w Hołduno-

wie - 24 czerwca  

W dńiu zakoń czeńia roku szkolńego 

odbył się Wieczo r Chwały w Hołdu-

ńowie. Słowem dzielił się ńasz gli-

wicki praktykańt Mikołaj Kotkow-

ski, a w skład zespołu utworzońego 

O tym, co za nami 
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specjalńie ńa tę okazję weszli:  

ks. Robert Augustyń, Tomek Marcol, 

Julia Raszka, Domińika Ceńtńer oraz 

Jakub Cies lar.  

 

Koncert Zespołu Pastores & 

Przyjaciele - 26 czerwca  

Tym razem zespo ł Pastores & Przy-

jaciele wystąpił w kos ciele ewańge-

lickim w Białej. Nie zabrakło akceń-

tu ukraiń skiego - z zespołem wystą-

piła Werońika Aleksańdrowicz, kto -

ra wraz z Julią Raszką, przebywają-

cą chwilowo w Polsce, wykońały 

utwo r po ukraiń sku.  Słowem po-

dzielił się bp Marciń Makula - woka-

lista zespołu Pastores & Przyjaciele. 

Cieszymy się, z e przez ylis my dobry 

czas uwielbieńia. W końcercie 

uczestńiczyli ńasi parafiańie i przy-

jaciele z Ukraińy. 

O tym, co za nami 
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Naprawa organów w Pysko-

wicach - 1 lipca  

Orgańy w Pyskowicach ńie posiada-

ją silńika, w związku z tym, by grały 

podczas ńaszych ńaboz eń stw, po-

trzebńe jest tzw. kalikowańie, czyli 

pompowańie powietrza do mie-

cho w orgańowych. W ostatńim cza-

sie zauwaz ylis my, z e powietrze zbyt 

szybko ucieka. Dzięki ińterweńcji 

Pawła Pio rko, kto ry zńalazł przy-

czyńę i ńaprawił usterkę, ńasze py-

skowickie orgańy działają popraw-

ńie. Dziękujemy! 

23. Gliwicki Festiwal Ba-

chowski - 15-26 lipca  

Takz e w tym roku Festiwal gos cił 

zńakomitych wykońawco w. Odbyło 

się 7 końcerto w, z czego dwo ch 

O tym, co za nami 
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końcerto w moglis my wysłuchac  

w ńaszych kos ciołach w Łabędach 

i Gliwicach.  Pozostałe końcerty 

miały miejsce w kos ciele 

pw. Wszystkich S więtych, w ruińach 

teatru „Victoria”, w kos ciele 

pw. Podwyz szeńia Krzyz a S więtego 

oraz w kos ciele pw. s w. Katarzyńy 

Aleksańdryjskiej w Toszku. Jak zwy-

kle końcerty zgromadziły szerokie 

rzesze melomańo w, kto rzy z przy-

jemńos cią wysłuchali wys mieńitych 

wykońań  dzieł mistrzo w 

(oczywis cie gło wńie Jańa Sebastia-

ńa Bacha) oraz zńakomitego prowa-

dzeńia dyrektora Festiwalu - Piotra 

Oczkowskiego. Zdajemy sobie spra-

wę z tego, z e ńie jestes my w stańie 

oddac  towarzyszących końcertom 

emocji, dlatego zamieszczamy kilka 

zdjęc  autorstwa Grzegorza Łań cuc-

kiego. Cała festiwalowa uczta zosta-

ńie ńa długo w ńaszej pamięci. Ma-

my ńadzieję, z e w przyszłym roku 

zńowu usłyszymy tak doskońałe 

wykońańia dzieł mistrzo w. 

„Bach: Polońez ukryty”. Wykońawcy: Katarzyńa Bieńias - soprań, Ańńa Fijałkow-

ska - mezzosoprań, Adam Sławiń ski - teńor, Dawid Biwo - bas, Zespo ł Muzyki 

Dawńej LA TEMPESTA, Jakub Burzyń ski - dyrygeńt (15 lipca) 

O tym, co za nami 



 32 
Informator parafialny, Nr 4 (228) 2022  

  

„Autońomia iństrumeńto w” Wykońawcy: Łukasz Długosz - flet, Agata Kielar-

Długosz - flet, Marciń S wiątkiewicz - klawesyń. 17 lipca, kos cio ł Marcińa Lu-

tra w Łabędach 

O tym, co za nami 
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„Jesu, meińe Freude” Wykońawcy: Eńsemble Baroque Quińtet (Czechy), 

Pavla Radostova - soprań, Tereza Valkova - soprań, Martiń Ptacek - alt, Ja-

kub Kubiń—teńor, Jiri M. Prochazka - bas, Jirińa Maresova - pozytyw, Dali-

bor Pimek—wiolończela barokowa. Kos cio ł Zbawiciela w Gliwicach, 26 lip-

ca. Na zdjęciu powyz ej grupa orgańizatoro w i wolońtariuszy Festiwalu wraz 

z wykońawcami. 

O tym, co za nami 
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„Weńeckie ińspiracje” Wykońawcy: Natalia Kawałek - mezzosoprań, Stefań 

Plewńiak - skrzypce, Zespo ł Muzyki Dawńej IL GIARDINO D’AMORE. Ruińy Tea-

tru Victoria, 20 lipca. 

„Nadzwyczajńy recital klawesyńowy – Zuzańa Ru z ic kova  iń memoriam” Wyko-

ńawca: Mahań Esfahańi. Kos cio ł pw. Podwyz szeńia Krzyz a S więtego, 22 lipca. 

O tym, co za nami 
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„Młody barok” Wykońawcy: Zespo ł Muzyki Dawńej AMOS ENSEMBLE - Dańiel 

Oktawiań Piotrowski - końtrateńor, Szymoń Strzelczyk - skrzypce barokowe, 

Magdaleńa Kasprzyk-Dobija - wiolończela barokowa, Marta Pińdo r - klawesyń. 

Kos cio ł pw. s w. Katarzyńy Aleksańdryjskiej w Toszku., 23 lipca. 

„Barokowe premiery” Wykońawcy: Ańńa Firlus - klawesyń, Krzysztof Firlus - 

viola da gamba, Izabela Kozak, Marzeńa Biwo - skrzypce barokowe, Natalia Rei-

chert - alto wka barokowa, Łukasz Macioszek - końtrabas barokowy. Kos cio ł pw. 

Podwyz szeńia Krzyz a S więtego, 24 lipca. 

O tym, co za nami 
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Wymiana modułów świetl-

nych w projektorach w ko-

ściele w Gliwicach - 22 lipca  

Od dłuz szego czasu „polowalis my” 

ńa lampy do ńaszych kos cielńych 

projektoro w. Po wielu przygodach 

cudem ńatrafilis my ńa dostępńe 

częs ci. Dziękujemy bardzo serdecz-

ńie Piotrowi Pizońiowi i Dańielowi 

Hautońowi za ich wymiańę. 

Wycieczka Koła Pań do Rud 

- 30 lipca  

W ostatńią sobotę lipca odbyła się 

wycieczka Koła Pań do Rud. Mieli-

s my tam okazję zwiedzac  Izbę Tra-

dycji zńajdującą się ńa stacji kolejki 

wąskotorowej, gdzie moglis my 

przyjrzec  się tez  zabytkowej s ląskiej 

kuchńi. Kolejńym puńktem progra-

mu było zwiedzańie dawńego opac-

twa cysterso w, w kto rego wńę-

trzach moz ńa było obejrzec  wysta-

wę dawńej porcelańy. Na zakoń cze-

ńie zjedlis my obiad  w restauracji 

„Cysterskiej” oraz odwiedzilis my 

sklep z dziczyzńą. 

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

Wyjazd dzieci ukraińskich 

na obóz do Turawy - 31 lip-

ca-6 sierpnia 

Dzięki ofiarodawcom udało się wy-

słac  tro jkę z ńaszych ukraiń skich 

dzieci ńa obo z „Z przyjacielem”, 

kto ry odbywał się ńa tereńie os rod-

ka wypoczyńkowego ńad Jeziorem 

Turawskim w Turawie. Opro cz za-

jęc  biblijńych, wspo lńego s piewu 

i zabaw w wodzie, uczestńicy 

w trakcie obozu mieli okazję udac  

się m. iń do Juraparku w Krasiejo-

wie, zoo w Opolu, Izby Les ńej 

w Kup i Ceńtrum Edukacji Ekolo-

giczńej w Ładzy. 

Jubileusz 80-lecia urodzin - 

8 sierpnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pańi Irmgardzie Lorek z okazji 80-

tych urodziń z yczymy Boz ego bło-

gosławień stwa! 
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O tym, co za nami 

Amelia, Glieb i Ańtoń w drodze ńa obo z do Turawy :) 
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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. 

 

Rozpoczęcie roku szkolne-

go - 4 września 

W ńiedzielę 4 wrzes ńia o godz. 

11:00 zapraszamy ńa ńaboz eń stwo 

rodzińńe z okazji rozpoczyńającego 

się roku szkolńego 2022/2023 

do Kos cioła Zbawiciela w Gliwicach.  

Początek spotkań koła 

pań - 7 września 

Serdeczńie zapraszamy wszystkie 

pańie ńa pierwsze po wakacjach 

Koło Pań , kto re odbędzie się w s ro-

dę 7 wrzes ńia o godz. 10:30.  

Koncert zespołu Pastores 

& Przyjaciele w Ustroniu - 

10 września 
Zapraszamy ńa końcert zespołu Pa-

stores & Przyjaciele, kto ry odbędzie 

się w ramach obchodo w 25-lecia 

Ewańgelickiego Stowarzyszeńia Ma-

ria-Marta. Początek obchodo w 

o godz. 15:00 w Amfiteatrze 

w Ustrońiu. 

Śniadanie dla kobiet - 17 

września 
Zapraszamy wszystkie pańie 

ńa S ńiadańie dla kobiet, kto re odbę-

dzie się o godz. 10:30 w Hotelu Mi-

Ogłoszenia 
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Ogłoszenia 

kulski w Gliwicach. Gos ciem spe-

cjalńym s ńiadańia będzie Katarzy-

ńa Kuziara-Cies lar, autorka ksiąz ki 

„Chciec  więcej”. Oprawę muzyczńą 

zapewńi Katarzyńa Kupiec. Szcze-

go ły wkro tce. 

True Tone Festival - 17 

września 

Zapraszamy ńa końcert Pawła 

Szamburskiego (klarńecisty) 

w ramach True Tońe Festival, kto -

ry odbędzie się 17 wrzes ńia 

o godz. 19:00 w ńaszym kos ciele 

w Łabędach. Szczego ły ńa strońie 

ińterńetowej i plakatach. Nasza 

parafia w Gliwicach jest partńerem 

True Tońe Festival.  

Warsztaty muzyczne - 15 

października 

Serdeczńie zapraszamy ńa warsz-

taty muzyczńe. Jes li s piewasz, 

grasz lub ińteresujesz się ńagło-

s ńieńiem, to zaproszeńie jest dla 

Ciebie! Pod okiem dos wiadczońych 

oso b będziemy mogli wspo lńie po-

zńawac  tajńiki i triki muzyczńe , 

a wszystko w dobrej atmosferze. 

Czekamy ńa Ciebie! Szczego ły 

ńa strońie ińterńetowej oraz u Ań-

ńy Kotkowskiej (ńr tel. 791 587 

556). 

Kolacja dla mężczyzn - 21 

października 

21 paz dzierńika w ńaszej sali para-

fialńej plańujemy kolację w mę-

skim grońie. Szczego ły wkro tce. 

Juz  dzisiaj zapraszamy! 

Obchody Święta Reforma-

cji Pyskowice/Gliwice/

Łabędy - 30-31 paździer-

nika 

W tym roku, jes li Bo g pozwoli, 

chcemy s więtowac  Pamiątkę Re-

formacji w trzech odsłońach. Pla-

ńujemy: ceńtralńe ńaboz eń stwo 

reformacyjńe w Gliwicach - 30 paz -

dzierńika (ńiedziela) o godz. 11:00, 

końcert smyczkowy oraz prelekcję 

reformacyjńą w ewańgelickim ko-

s ciele Piotra i Pawła w Pyskowi-

cach w ńiedzielę 30 paz dzierńika 

o godz. 16:00, a takz e końcert ze-

społu Cithara Sańctorum w ewań-

gelickim kos ciele Marcińa Lutra 

w Łabędach o godz. 18:00 31 paz -

dzierńika. 

Szczego ły wszystkich plańowańych 

spotkań  będzie moz ńa odńalez c  

ńa strońach ińterńetowych parafii 

oraz usłyszec  podczas ogłoszeń  

ńa ńaboz eń stwach. 
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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 

31.10 17:00 i 
18:30 Reformacyjńy pokaz laserowy  Łabędy 

Wydarzenia 

Zapraszamy w dńiu 31.10 - Pamiątka Reformacji ńa pokaz lase-

rowy, kto ry odbędzie się w kos ciele Marcińa Lutra w Łabędach 

o godz. 17:00, a powto rzońy o 18:30 tego samego dńia. Jest 

to pokaz laserowy, podczas kto rego odbędziemy wycieczkę hi-

storyczńą s ladami chrzes cijań stwa i reformacji oraz posłucha-

my dobrej muzyki. 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną prosimy o śledze-

nie bieżących informacji na temat tego wydarzenia.  

WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

22.01 10.00 Rozpoczęcie roku szkolńego 2021/2022 Gliwice 

13.09 10.00 
Rozpoczęcie kolejńego sezońu szko łek ńie-

dzielńych 
Gliwice 

18.09 10.00 S ńiadańie dla kobiet 
Hotel Mi-
kulski, Gli-

wice 

19.09 18.00 Końcert zespołu smyczkowego Pyskowice 

26.09 - Wizyta luterań skiego Wartburga Gliwice 

WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

04.09 11:00 Rozpoczęcie roku szkolńego 
Gliwice      

kos cio ł 

07.09  10:30 Pierwsze spotkańie koła pań  
Gliwice  

Sala parafialńa  

10.09 15:00 
Końcert zespołu Pastores & Przyjaciele 
w ramach obchodo w 25-lecia Ewańgelic-
kiego Stowarzyszeńia Maria i Marta 

Ustroń   

Amfiteatr 

16-18.09  
Wyjazd do Witteńbergi „S ladami Lutra” 
dla końfirmańto w 

 

17.09 10:30 S ńiadańie dla kobiet 
Gliwice 

Hotel Mikulski 

18.09 
9:00 

11:00 
Wybory do Syńodu Diecezji Pyskowice 

Gliwice 

15.10 9:00 Warsztaty muzyczńe 
Gliwice       

kos cio ł 

21.10  Kolacja dla męz czyzń 
Gliwice 

Sala parafialńa  

30-31.10  Obchody Pamiątki Reformacji 

Gliwice 

Pyskowice 

Łabędy 
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Plan nabożeństw* 

04.09 - 12. po Trójcy Świętej - rozpoczęcie roku szkolnego 
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy  
11.00 Gliwice - ńaboz eń stwo rodzińńe  

11.09 - 13. po Trójcy Świętej 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice  
11.00 Gliwice (szko łka) 

18.09 - 14. po Trójcy Świętej 
9.00 Pyskowice - wybory delegato w do Syńodu Diecezji,  
11.00 Gliwice - wybory delegato w do Syńodu Diecezji (szko łka) 

25.09 - 15. po Trójcy Świętej 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice  
11.00 Gliwice (szko łka) 

02.10 - Dziękczynne Święto Żniw 
8.00 Pyskowice (ofiara ńa domy opieki), 9.30 Łabędy (ofiara ńa d. o.) 
11.00 Gliwice (szko łka, ofiara ńa d. o.) 

09.10 - 17. po Trójcy Świętej 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice 
11.00 Gliwice (szko łka) 

16.10 - 18. po Trójcy Świętej 
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy  
11.00 Gliwice (szko łka) 

23.10 - 19. po Trójcy Świętej 
8.00 Łabędy (ofiara ńa F. Ew.-Mis.),9.30 Pyskowice(ofiara ńa FEM) 
11.00 Gliwice (szko łka, ofiara ńa FEM) 

30.10 - 20. po Trójcy Świętej 
11.00 Gliwice - Ceńtralńe Naboz eń stwo Reformacyjńe (szko łka) 
16.00 Pyskowice - Prelekcja reformacyjńa i końcert smyczkowy 

31.10 (poniedziałek) - Wieczór Reformacyjny w Łabędach 
18.00 Końcert reformacyjńy 

06.11 - 3. przed końcem roku kościelnego 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice  
11.00 Gliwice (szko łka) 

13.11 - przedostatnia roku kościelnego 
8.00 Pyskowice (ofiara ńa F. ńa Dias.), 9.30 Łabędy (ofiara ńa FńD) 
11.00 Gliwice (szko łka, ofiara ńa FńD) 

20.11 - Niedziela Wieczności 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice  
11.00 Gliwice (szko łka) 
  
* ewentualne zmiany w planie nabożeństw będą publikowane na stronie parafii 
oraz ogłaszane na nabożeństwach, ze względu na zastępstwa duchownych w Za-
brzu Komunia sprawowana będzie w czasie obecności ks. Andrzeja 


