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Będzie wilk gos ciem jagńięcia, a lam-
part będzie lez ał obok koz lęcia, cielę 
i lwiątko, i tuczńe bydło będą razem, 
a mały chłopiec je poprowadzi.   

                                                                                                          Iz 11,6 

 

Drodzy gliwiccy i pyskowiccy pa-
rafiańie!  

Drodzy Sympatycy ńaszych para-
fii!  

       Niedawńo, stańąłem pod za-
mkńiętą bramą z ńapisem - Gloria 
iń Excelsis Deo w Betlejem. Tak, to 
była ta brama. Brama zńajdującą 
się przy polach betlejemskich. To 
tam ańiołowie wys piewywali gło-
s ńo hymńy chwalące Boga i tego, 
kto ry przyszedł – Księcia Pokoju! 
Chwała Bogu ńa wysokos ciach, 
a ńa ziemi Poko j ludziom, w kto -
rych ma upodobańie! Jedńak wra-
cając do rzeczywistos ci zamkńiętej 
bramy, było juz  bardzo po z ńo, 
wejs cie było po prostu zamkńięte 
i złowrogo ozńajmiało, z e droga do 
tego miejsca pokoju, została odcię-
ta, z e teraz ńie moz ńa, z e zńowu 
moz e jutro… Powiem, z e jakos  
symboliczńie przez yłem 
to „odbicie się od bramy”… Bo 
przeciez , od jakiegos  czasu z yjemy 
oddaleńi od pokoju, przez ywamy 
wiele stresu, lęku i ńiestety ńiepo-

koju… Dlatego słowa Izajasza, tym 
bardziej dotykają ńas i zastańa-
wiają… No bo przeciez , tak się ńie 
da, to się ńie wydarzy… Ale czy dla 
Boga jest cos  ńiemoz liwego? Czy 
Oń ńie jest Bogiem cudo w? Prze-
ciez  Oń ńie zamyka przed ńami 
bram do pokoju! 

    Rozpoczyńamy Adweńt i bardzo 
szybko zbliz amy się do S wiąt Bo-
z ego Narodzeńia. To szczego lńy 
czas, kto ry moz emy jak zwykle 
spędzic  w dwojaki sposo b –
 w pos piechu, w zakupowej gońi-
twie lub ńastawic  się ńa duchowy 
czas odkrywańia i dos wiadczańia 
Boga – Narodzońego Chrystusa 
w ńaszym z yciu. Kaz dy z ńas wy-

  Słowo duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

ks. Andrzej Wójcik 

Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 
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bierze, jak co roku, styl przez ywa-
ńia tego ńiezwykłego czasu. Ufam 
i wierzę, z e kaz demu z ńas uda się 
w tym szczego lńym czasie zbliz yc  
do Boga, dos wiadczyc  pokoju w ser-
cu i jeszcze bardziej zrozumiec , co 
stało się ńa betlejemskich polach. 
Z yczę tego kaz demu z Was, ale ńie 
ukrywam, z e sobie ro wńiez ! Bardzo 
serdeczńie dziękuję za teń rok Pańu 
Bogu, za Jego prowadzeńie, ale tez  
za Kaz dą i Kaz dego z Was. Dziękuję 
za modlitwy, wsparcie duchowe i fi-
ńańsowe ńaszej parafii oraz za 
wszelkie zaańgaz owańie i słuz bę.  
Proszę ńie ustawajmy w modlitwie 
o zakoń czeńie wojńy w Ukraińie. 
Mo dlmy się o wzajemńie o siebie w 
czasie, kto ry geńeralńie ńas ńie roz-
pieszcza. Od listopada, o czym iń-
formuję ńa biez ąco podczas ńabo-
z eń stw, ruszył projekt związańy 
z pomocą Ukraińie, realizowańy 
przez ńaszą parafię, a fińańsowańy 
przez S wiatową Federację Luterań -
ską – „Od sztuki do serca – poszuki-
wańie przestrzeńi dialogu przez 
muzykę, film i teatr.” Cieszę się, z e 
ro wńiez  poprzez ińicjatywy zawar-
te w tym projekcie dajemy, jako pa-
rafia dobre chrzes cijań skie s wia-
dectwo. Niech Pań Bo g Was błogo-
sławi! Do zobaczeńia podczas spo-
tkań  parafialńych i ńaboz eń stw!  

Z modlitwą o Was 

Ks. Ańdrzej Wo jcik  

Z yczeńia S wiąteczńe 

Nie bójcie się, bo oto zwiastuję Wam 
radość wielką, która będzie udzia-
łem wszystkiego ludu, gdyż dziś na-
rodził wam Zbawiciel, którym jest 
Chrystus Pan, w mieście Dawido-
wym.  
                                                             Łk 2,10b-11                                              

Dzisiaj szczego lńie potrzebujemy 
pokoju…  

Pokoju ńa s wiecie, pokoju w ńa-
szych sercach… 

Tęskńimy za ńim, szukamy go, bo 
ńasze serca przepełńiońe są lę-

kiem… 

W Chrystusie, ńarodzońym w Betle-
jem, odńalez c  moz ńa i poko j i ra-

dos c ! 

Z yczę Ci, by Narodzońy w Betlejem 
Chrystus był obecńy w Twoim z y-

ciu!  

Błogosławiońych S wiąt i Nowego 
Roku 2023! 

Słowo Duszpasterza 
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Czy w te Święta mam coś do 

zaoferowania innym? 

„A z ńarodzeńiem Jezusa Chrystusa by-

ło tak: Gdy matka jego, Maria, została 

pos lubiońa Jo zefowi, okazało się, z e 

zańim się zeszli, była brzemieńńa z Du-

cha S więtego,  Jo zef, mąz  jej, będąc pra-

wym i ńie chcąc jej zńiesławic , miał 

zamiar potajemńie ją opus cic . I gdy ńad 

tym rozmys lał, oto ukazał mu się we 

s ńie ańioł Pań ski i rzekł: Jo zefie, syńu 

Dawidowy, ńie lękaj się przyjąc  Marii, 

z ońy swej, albowiem to, co się w ńiej 

poczęło, jest z Ducha S więtego. A uro-

dzi syńa i ńadasz mu imię Jezus; albo-

wiem Oń zbawi lud swo j od grzecho w 

jego. A to wszystko się stało, aby się 

spełńiło słowo Pań skie, wypowiedziańe 

przez proroka: Oto pańńa poczńie i po-

rodzi syńa, i ńadadzą mu imię Immańu-

el, co się wykłada: Bo g z ńami. A gdy 

Jo zef obudził się ze sńu, uczyńił tak, jak 

mu rozkazał ańioł Pań ski i przyjął z ońę 

swoją. Ale ńie obcował z ńią, dopo ki ńie 

powiła syńa, i ńadał mu imię Jezus.”              

                                                                                          Mt 1,18-25 

Przypomńijmy sobie jedńak, jak 

przed S więtami pro bowalis my ku-

pic  prezeńt. Zapewńe długo go szu-

kalis my zastańawiając się z czego 

ktos  ńam bliski się ńajbardziej ucie-

szy. Niekto rzy, gdy ńie zńalez li, zde-

cydowali się kupic  prezeńt przez 

ińterńet. Z eby jedńak miec  podarek 

w ręku, trzeba było go zamo wic , 

a przywiez c  musiała go firma ku-

rierska. Podejrzewam, z e rzadko 

zastańawiamy się ńad tym, ile oso b 

musiało postarac  się o to, by paczka 

do ńas dotarła. Są to kurierzy, pra-

cowńicy sortowńi, magazyńierzy, 

Mikołaj Kotkowski 

Praktykant Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 

Rozważanie 
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wielu ludzi, kto rych ńie zńamy, ńie 

widzimy, a jedńak przysłuz yli się do 

tego, by ńasi bliscy byli zadowoleńi 

ńa S więta. Podobńie było z historią 

zbawieńia. Pojawiło się w ńiej bar-

dzo wielu ludzi, o kto rych często 

zapomińamy. 

 Chciałbym z ebys my skupili się ńa 

postaci Jo zefa. Jest to ktos  taki, po-

zostający w cieńiu. Włas ciwie ńie 

wspomińa się o ńim zbyt wiele, bo 

w koń cu Jezus jest ńajwaz ńiejszą 

postacią tych S wiąt. Z tym oczywi-

s cie się ńie kło cę, ale warto zauwa-

z yc , z e Bo g w całym swoim dziele 

zbawieńia wykorzystał mńo stwo 

ludzi, kto rych uwaz amy za mńiej 

zńaczących, choc  tak ńaprawdę byli 

bardzo waz ńi. Dlaczego? Dlatego, z e 

choc by w małym stopńiu wypełńili 

Boz ą wolę, choc by małym zadańiem 

jakie wykońali, przysłuz yli się do 

tego, z e całe przyjs cie Pańa Jezusa 

wyglądało włas ńie tak, jak chciał 

sam Pań Bo g. To ich posłuszeń stwo 

sprawiło, z e wszystko potoczyło się 

zgodńie z Boz ym plańem. 

 O samym Jo zefie wiemy bardzo ńie-

wiele. Włas ciwie ńajwięcej ińforma-

cji ńa jego temat dostarcza ńam czy-

tańy dzisiaj fragmeńt. Duz o jest teo-

rii ńa jego temat, jakies  ińformacje 

dostarcza ńam tez  tradycja Kos cio-

ła. Nie to jest jedńak waz ńe kim był, 

co robił wczes ńiej, ale to, z e Bo g 

przezńaczył go do bardzo waz ńego 

zadańia. Najwaz ńiejszy okres jego 

z ycia zaczyńa się tak ńaprawdę wte-

dy, gdy wziął z Marią s lub. Począt-

kowo spotyka go szok. Mys lę, z e 

wielu z ńas byłaby co ńajmńiej zdzi-

wiońa, gdy s wiez o pos lubiońa mał-

z ońka, z kto rą wczes ńiej ńie wspo ł-

z ylis my, była juz  w ciąz y. Jo zef gdy 

to zobaczył, miał zamiar po cichu 

uciec. Pewńie ńie mo gł poradzic  

sobie z tym, co się wydarzyło. Nie 

rozumiał wtedy jeszcze tego dlacze-

go tak się stało i jakie jest w tym 

jego zadańie. Nie rozumiejąc sytua-

Rozważanie 
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cji chciał zrobic  cos  po swojemu. 

Gdyby tak zrobił cały plań mo głby 

się posypac !  

 Czy my ńie robimy często podob-

ńie? Zaczyńamy działac , robic  cos , 

pro bując uratowac  sytuację, zrobic  

to, co wydaje się dla ńas w dańym 

momeńcie ńajlepsze, zapomińając 

zapytac  Boga o zdańie. Nie czekając 

ńa Jego Słowo do ńas. My ńie wiemy 

wszystkiego, ńie zńamy przyszłos ci, 

a często ńawet tego co się dzieje 

teraz, bo ńie widzimy, ńie dostrze-

gamy. Bo g jedńak doskońale wie, co 

się dzieje i zawsze pańuje ńad sytu-

acją. Gdy milczy, gdy wydaje ńam 

się, z e jest bardzo daleko, to tak ńa-

prawdę czeka tylko ńa odpowiedńi 

momeńt, by mo c do ńas przemo wic . 

My tez  ńie zawsze jestes my ńa to 

gotowi, ńie zawsze chcemy słuchac . 

Na całe szczęs cie, zańim zrobimy 

cos  głupiego, Bo g bardzo często 

wkracza do akcji i jasńo pokazuje 

ńam, co jest teraz włas ciwe.  

 Z Jo zefem było dokładńie tak samo. 

Zańim cokolwiek się wydarzyło, 

objawił mu się ańioł Pań ski i powie-

dział, co tak ńaprawdę się wydarzy-

ło. Jego z ońa ńie zdradziła go. 

Wszystko stało się za sprawą Ducha 

S więtego, a dziecko będzie Zbawi-

cielem ludzi. Bo g przyjdzie ńa Zie-

mię. Jo zef doskońale zrozumiał, ja-

kie jest jego zadańie. Ciekawym jest 

tez  to, z e ańioł ńie powiedział mu 

tego przed s lubem. Byc  moz e dlate-

go, z e wtedy Jo zef tym bardziej by 

uciekł? Bo g jedńak daje wszystko 

w odpowiedńim czasie. Tak z eby-

s my mogli wykońac  swoje zadańie 

i ańi ńie zaczęli działac  ńa własńą 

rękę, ańi się z tego ńie wycofali.  

 Co zrobił Jo zef? Podjął się tego za-

dańia. Teoretyczńie dalej mo gł 

uciec, zostawic  Marię. Podobńie 

i my moz emy zrobic  i my. Uciekac  

przed Boz ymi plańami, przed tym 

co przezńaczył dla ńas Bo g. To jed-

ńak zawsze musi miec  przykre koń-

Rozważanie 
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sekweńcje. Jo zef usłyszał, z e stańie 

się ziemskim ojcem Zbawiciela 

S wiata. Dostał więc ńiesamowicie 

waz ńe zadańie w Boz ym plańie Zba-

wieńia. Podszedł więc do tego od-

powiedzialńie, bo wiedział, jak wiel-

kie jest to dzieło. A czy my zdajemy 

sobie sprawę jak waz ńe są zadańia, 

kto re daje ńam Bo g? To ńie są takie: 

„zrobię, ńie zrobię, co za ro z ńica, 

jakos  to przeciez  będzie”. Teń pro-

ces zbawiańia ludzi się przeciez  ńie 

skoń czył. Bo g cały czas chce bys my 

wychodzili z Ewańgelią do tych, 

kto rzy jej ńie zńają. Chce bys my tez  

wspierali tych, kto rzy są słabi 

w wierze. Oń chce Ciebie w tym 

uz yc . Kaz dego z ńas widzi w ińńej 

słuz bie, ale w czyms , co posłuz y do 

tego, by is c  do ludzi z Dobrą Nowi-

ńą. 

 Zastańo w się ńad tym, czy jestes  

s wiadectwem Chrystusa w swojej 

pracy, w miejscu gdzie jestes . Byc  

moz e Bo g powołuje Cię do czegos , 

a ty dalej masz przed tym opory? 

Nie bo j się, Bo g będzie z Tobą, ńa-

wet jak jestes  ws ro d ludzi, kto rzy są 

przeciwńi chrzes cijań stwu. A moz e 

Bo g pragńie Cię wykorzystac  

w słuz bie w parafii? Po to, aby ińńi 

mogli wzrastac  w wierze. Widzimy 

jak budzą się ro z ńe parafialńe ińi-

cjatywy. A moz e masz rozpocząc  

w zborze cos  ńowego, cos  czego 

jeszcze ńie ma? Nie opieraj się. Tak 

jak Jo zef, przyjmij Boz e zaproszeńie 

do pracy razem z Nim i pamiętaj, z e 

w tym wielkim dziele ńigdy ńie je-

stes  sam, zawsze jestes  Ty i Two j 

Zbawiciel, kto ry prowadzi Cię za 

rękę, a gdy trzeba, trzyma, bys  ńie 

upadł. Ameń. 

Rozważanie 
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Prośby modlitewne 

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 
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Spotkanie basistów 

                                                                    Jań Maria Dyga 
 

Pretekstem do spotkańia były urodzińy Heńryka Fika. Pań Heńryk 

w ńaszym parafialńym cho rze Ańimato s piewał w grupie głoso w ńiskich 

(basowych), kto rą stańowili: Adam Kro l, Wilhelm Lorek, Heńryk Fik, Ań-

drzej Polak i wyz ej podpisańy. Niestety gło wńie z powodu pańdemii, ale 

takz e przyczyń zdrowotńych, cho r upadł. Tym samym przestał s piewem 

ubogacac  ńaboz eń stwa i ro z ńe kos cielńe uroczystos ci. Ro wńiez  ńa ze-

wńątrz - w ińńych parafiach i ńa diecezjalńych cho ralńych zjazdach. Do-

datkową przyczyńą regresu wielu cho ro w był i jest brak ńaboru ńowych 

człońko w, przy jedńoczesńym starzeńiu się cho ru.  

Nie zńaczy to, z e grupa s piewacza przestała istńiec . Niekto rzy ńa-

dal spotykają się ńie tylko ńa ńaboz eń stwach, lecz ro wńiez  prywatńie. 

Między ińńymi wyz ej podpisańy odwiedził pańa Heńryka w Łabędach, 

gdzie mieszka w przytulńym domku z ogrodem. Gospodarz ńie omieszkał 

pokazac  koledze zadbańy dom, ale takz e ogro d, kto ry od lat owocuje da-

jąc m. iń. s liwki i jabłka. Trzeba dodac , z e pań Heńryk, jak ńa dobrego go-

spodarza przystało, jest człowiekiem zdolńym i zaradńym. Sam zbudował 

garaz , altańę i ińńe gospodarcze pomieszczeńia. Przez wiele powojeńńych 

lat hodował kury, gęsi, a ńawet kro liki. Dzięki ńiemu rodzińa była wo w-

czas w duz ym stopńiu samowystarczalńa. Podczas popijańia kawy w salo-

ńiku gadalis my, wspomińalis my i mo wilis my o trudńych czasach, kto re 

ńadeszły. Trochę tez  s piewalis my. Wspo lńe wieloletńie pro by i występy 

ńiewątpliwie przyczyńiły się do pogłębieńia towarzyskich więzi. Z całą 

pewńos cią korzystńie wpłyńęły ńa stań ducha, ńa ńasze samopoczucie. 

Jest to waz ńe zwłaszcza dla oso b samotńych, a taką osobą po utracie mał-

z ońki jest ńasz były basista Heńryk Fik.  

PS Specjalńe podziękowańia ńalez ą się co rce p. Heńryka, kto ra systema-
tyczńie opiekuje się tatą dojez dz ając z Orzesza, gdzie ro wńiez  s piewa 
w tamtejszym cho rze. 

Jubileusz 
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Jubileusz 

Część grupy męskiej Animato spotkała się w styczniu bieżącego roku po nabożeń-

stwie w Łabędach 
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Mama odwozi Ańię ńa lekcje religii. Na czerwońym s wietle prawie wjez -

dz a w tył poprzedzającego ja samochodu i w ostatńiej chwili hamuje. Kie-

rowca wychyla się i mo wi zdeńerwowańy:  

- Jest czerwone światło! Czy Pani kiedykolwiek zdawała egzamin na prawo 

jazdy? 

- Oczywiście - odpowiada kobieta - zapewne wiele częs ciej niz  pan!  

*** 

Po sztormie dwaj rozbitkowie ratują się ńa małej wyspie. Podczas, gdy 

jedeń z ńich kładzie się beztrosko pod palmą, drugi zdeńerwowańy biega 

po wyspie od jedńego jej koń ca do drugiego, patrzy zrozpaczońy w mor-

ską dal i wzywa pomocy.  

- Nikt nas tu nie znajdzie… jęczy ńieprzerwańie, - jestes my zgubieni… 

- Nie denerwuj się, próbuje uspokoić go drugi rozbitek, - w kon cu co tydzien  

zarabiam ponad 400 tysięcy złotych… 

Zdziwiońy wspo łtowarzysz patrzy ńa ńiego i mo wi:  

- I co nam to tutaj pomoże? Żadne pieniądze świata nie pomogą nam na tej 

wyspie zaspokoić naszego głodu i pragnienia, a łodzi też tu nie kupisz! Two-

je kosmiczne zarobki nic nam nie pomogą, czy mamy pieniądze, czy nie ni-

gdy się stąd nie wydostaniemy.  

-I tu się ogromnie mylisz, mówi pierwszy i opiera się wygodńie o pień palmy, 

- Spójrz, nie tylko co tydzień  zarabiam 400 tys. Złotych, ale z tego za każ-
dym razem 10% z tej sumy przekazuję kościołowi. Obojętnie gdzie bym nie 
był mój biskup na pewno mnie znajdzie! 

Pointa: Warto płacić składki!  

 

Humor z befką 
opr. ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 
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Z karty żałobnej 

Z karty żałobnej 

*** 

Śp. Ryszard Reszke 

*** 

Z przykros cią ińformujemy o s mier-

ci s p. Ryszarda Reszke, kto ry zmarł 

15 paz dzierńika 2022 r. Uroczysto-

s ci pogrzebowe odbyły się 21 paz -

dzierńika o godz. 11.00 w Kos ciele 

Zbawiciela oraz ńa Cmeńtarzu Ceń-

tralńym w Gliwicach. 

 

S p. Ryszard Reszke, ur. 19.03.1955 

r. w Barlińku, zm. 15.10.2022 r. 

w Gliwicach, przez ył 67 lat. 

 

S p. Ryszard Reszke przez wiele lat 

pełńił m. iń. fuńkcję Skarbńika Mia-

sta w Urzędzie Miejskim w Gliwi-

cach.  

*** 

 

 

*** 

Rodzińie i bliskim z yczymy Boz ego 

pokoju i pocieszeńia w trudńym 

czasie poz egńańia. 

*** 
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Z życia Kościoła 

Zmarł śp. bp Rudolf Pastucha  

14 wrzes ńia br. zmarł s p. bp Rudolf Pastucha - emerytowańy zwierzchńik 

Diecezji Katowickiej.   

Urodził się 16 wrzes ńia 1936 roku w Zamarskach ńa S ląsku Cieszyń skim.  

Został ordyńowańy 20 paz dzierńika 1963 roku w Warszawie przez bp. 

Ańdrzeja Wańtułę.  Z dńiem ordyńacji został skierowańy jako wikariusz 

diecezjalńy do parafii w Lasowicach Wielkich, gdzie pełńił po z ńiej fuńkcję 

proboszcza.  

W roku 1980 wybrańy ńa proboszcza parafii w Bytomiu Miechowicach 

gdzie słuz ył do przejs cia ńa emeryturę w roku 2002. W tej parafii odzy-

skał kompleks budyńko w diakońijńych wybudowańych ńa początku wie-

ku przez Matkę Ewę, wybudował ńowy dom parafialńy oraz ńowy Ewań-

gelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju”.   

W latach 1978-2002 delegat do Syńodu Kos cioła, gdzie był przewodńiczą-

cym syńodalńych komisji: ewańgelizacyjńo-misyjńej i młodziez owej. 

W latach 1974-1981 był końseńiorem (zastępcą) zwierzchńika diecezji 

katowickiej ks. Alfreda Hauptmańa. 

Z życia Kościoła 
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Z życia Kościoła 

W roku 1981 wybrańy ńa seńiora (zwierzchńika) diecezji katowickiej. 

W 1992 roku został wybrańy ńa biskupa Diecezji Katowickiej. Końsekra-

cja odbyła się 17 maja 1992 roku w kos ciele Zmartwychwstańia Pań skie-

go w Katowicach, kto rej dokońał bp Jań Szarek, w asys cie bp. Jo zefa Po-

s piecha i bp. Pawła Ańweilera. 

Pogrzeb odbył się 20 wrzes ńia 2022 r. z Kos cioła Jezusowego w Cieszy-

ńie ńa cmeńtarz w Zamarskach. 

Ostatnia sesja XIV kadencji Synodu Kościoła  

W dńiach od 14 do 16 paz dzierńika 2022 roku w Wis le-Malińce obrado-

wał Syńod Kos cioła. Była to ostatńia sesja w XIV kadeńcji.  

Sesja rozpoczęła się ńaboz eń stwem, kto re tak jak i wieczorńe rozmys la-

ńia oraz modlitwy w piątek i sobotę, przygotowali człońkowie końsysto-

rza lub rady syńodalńej. Na początku obrad s lubowańie złoz ył ńowy 

człońek syńodu Adam Marek z ńaszej parafii. Zajął oń miejsce Emira Ka-

sprzyckiego, kto ry ńa poprzedńiej sesji został wybrańy wiceprezesem 

końsystorza i w skład syńodu wchodzi z urzędu.  

Śląskie Szmaragdy 2022  

31 paz dzierńika 2022 r. w kos ciele Zmartwychwstańia Pań skiego 

w Katowicach, podczas Ekumeńiczńego Naboz eń stwa z okazji 505 Pa-
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Z życia Kościoła 

miątki Reformacji, zostały wręczońe po raz kolejńy „S ląskie Szmaragdy”. 

W tym roku uhońorowańi zostali p. Władysława Magiera (historyk 

i przewodńik, związańa ze S ląskiej Cieszyń skim oraz prof. Mirosław Jacek 

Błaszczyk (wykładowca Akademii Muzyczńej w Katowicach).  

1. sesja VII Synodu Diecezji Katowickiej  

Syńod diecezjalńy rozpoczął się ńaboz eń stwem o godzińie 10.00. Słowem 
Boz ym słuz ył Biskup Kos cioła ks. Jerzy Samiec.   

W trakcie obrad przeprowadzońe zostały wybory ńowej Rady Diecezjal-
ńej. Kuratorem Diecezjalńym wybrańy został Jań Zachraj z parafii Golaso-
wice, radcą duchowńym dotychczasowy radca ks. Heńryk Reske pro-
boszcz parafii w Orzeszu oraz radcą s wieckim pańi Ańńa Kurek z parafii 
w Katowicach.  

Delegatami do Syńodu z parafii w Gliwicach są Joańńa Folwarczńa oraz 
Adam Marek, a z parafii w Pyskowicach - Jań Baz ańowski.  

 

Z ro dła: luterańie.pl, diec.katowicka.luterańie.pl 
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O tym, co za nami 

Konferencja katechetyczna 

w Studzionce - 31 sierpnia 

W Studziońce duchowńi oraz kate-

checi mieli okazję spotkac  się ńa 

końfereńcji katechetyczńej. W du-

chowej refleksji poprowadził ńas 

Tomasz Marek, a dyskusję o biez ą-

cych sprawach os wiatowych i co-

dzieńńych problemach pedagogicz-

ńych oraz wykład gło wńy - Metody 

powtarzańia i utrwalańia wiedzy - 

przedstawił ks. Tomasz Bujok - Wi-

zytator Lekcji Religii Diecezji Cie-

szyń skiej.  

Rozpoczęcie roku w ETE 

i w parafii - 1 i 4 września 

W pierwszym dńiu wrzes ńia miało 

miejsce rozpoczęcie roku szkolńego 

2022/2023 w szkołach Ewańgelic-

kiego Towarzystwa Edukacyjńego, 

a w dńiu 4 wrzes ńia odbyło się ńa-

boz eń stwo rodzińńe w Kos ciele 

Zbawiciela ińaugurujące ńowy rok 

szkolńy. 

O tym, co za nami 
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O tym, co za nami 
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Diecezjalne konferencje du-

chownych - 7 września i 25-

26 października 

Co miesiąc ńasi duszpasterze 

uczestńiczą w Diecezjalńych Końfe-

reńcjach Duchowńych.  Spotkańia 

odbyły się w Katowicach i we Wro-

cławiu, gdzie duchowńi spotkali się 

z wiceprezesem Końsystorza - Emi-

rem Kasprzyckim. 

Rozpoczęcie spotkań mło-

dzieżowych - 9 września 

W piątkowe popołudńie rozpoczęły 

się spotkańia młodziez owe. 

W przykos cielńym ogrodzie rozwa-

z alis my Boz e Słowo, częstowalis my 

się pyszńymi kiełbaskami i rozłoz y-

lis my „ńamiot spotkańia”. 

 

 

 

 

 

 

 

O tym, co za nami 
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Koncert zespołu Pastores & 

Przyjaciele w Ustroniu - 10 

września 

W amfiteatrze miasta Ustroń , w ra-

mach jubileuszu 25-lecia Ewańge-

lickiego Stowarzyszeńia Maria 

i Marta wystąpili zespo ł Pastores & 

Przyjaciele, Due Performańce i Bea-

ta Bedńarz. 

Diecezjalny wyjazd konfir-

mantów do Wittenbergi – 15

-18 września 

Nasi końfirmańci z trzech ostatńich 

roczńiko w wzięli udział w wyciecz-

ce S ladami Marcińa Lutra do Wit-

teńbergi. W pierwszym dńiu mieli 

okazję zwiedzac  Eislebeń - miasto 

urodzeńia Marcińa Lutra. Drugiego 

dńia odwiedzili dom Lutra w Wit-

teńberdze oraz kos cio ł miejski. 

W ńiedzielę wzięli udział w ńabo-

z eń stwie w kos ciele zamkowym, do 

kto rego drzwi Marciń Luter przybył 

swoje 95 tez. Kazańie wygłosił ńasz 

praktykańt Mikołaj Kotkowski. Wy-

jazd opro cz charakteru edukacyjńe-

go i duchowego miał wymiar ińte-

gracyjńy. 

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

Śniadanie dla kobiet - 17 

września 

W Hotelu Mikulski odbyło się kolej-

ńe s ńiadańie dla kobiet, kto rego go-

s ciem była Katarzyńa Kuziara-

Cies lar, autorka ksiąz ki "Chciec  wię-

cej". Oprawę muzyczńą zapewńiła 

Katarzyńa Kupiec.  

Koncert Pawła Szambur-

skiego w Łabędach - 17 

września 

W ńaszym kos ciele w Łabędach 

w ramach festiwalu True Tońe Fe-

stival odbył się końcert Pawła 

Szamburskiego, zńańego w Polsce 

i ńie tylko klarńecisty. Partńerem 

festiwalu jest ńasza parafia. 

 

 



 22 
Informator parafialny, Nr 5 (229) 2022  

  

O tym, co za nami 

Wybory delegatów do Syno-

du Diecezjalnego Diecezji 

Katowickiej w Gliwicach 

i w Pyskowicach - 18 wrze-

śnia 

W ńaszych parafiach wybrańo dele-

gato w do syńodu diecezjalńego. 

Wybrańi zostali: Pyskowice - Jań 

Baz ańowski, Gliwice - Joańńa Fol-

warczńa i Adam Marek. 

90-te urodziny pana Henry-

ka Fika – 20 września 

Swo j jubileusz urodziń obchodził 

Heńryk Fik. Jubilatowi z yczymy Bo-

z ego błogosławień stwa!  

Chrzest Leonarda Knauera - 

25 września 
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O tym, co za nami 

Leońardowi i jego rodzińie z yczymy 

Boz ego błogosławień stwa. Chrzest 

odbył się w Kos ciele Zbawiciela 

w Gliwicach. 

Rodzinny wyjazd na koncert 

Małego TGD do Ustronia – 

25 września 

Za ńami wycieczka ńa Ro wńicę 
i końcert Małego TGD w ewańgelic-
kim kos ciele w Ustrońiu. Przez yli-

s my super międzyparafialńo i mię-
dzyńarodowy czas z ekipą: gliwicką, 
zabrzań ską i katowicką oraz gos c mi 

z Ukraińy, Irlańdii i Korei. Chwała 
Bogu! Dziękujemy za dobry czas 
uwielbieńia ńa końcercie! 
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O tym, co za nami 
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O tym, co za nami 

Inauguracja roku akademic-

kiego na Politechnice Ślą-

skiej - 3 października 

Kolejńi studeńci zameldowali się 

w murach gliwickiej politechńiki. 

Ks. Ańdrzej Wo jcik brał udział 

w uroczystej ińauguracji roku aka-

demickiego 2022/2023. 

Tymek w Nowym Jorku 

Wielu z ńas pamięta akcję pomoco-

wą dla Tymka Marka, ńa leczeńie 

w USA. Pamiętamy, z e udało się ze-

brac  milioń, kto ry otworzył drogę 

do dalszego leczeńia. Dotarły do 

ńas wies ci od jego rodzico w: Po 

dwo ch latach izolacji Tymek wro cił 

do szkoły. Rados ci ze wspo lńych 

spotkań  z kolegami, plańo w i zaba-

wy jest co ńiemiara. Kolejny ty-

dzień upłynął nam na badaniach 

kontrolnych w Warszawie. Po dłu-

gim czasie oczekiwań na wyniki 

okazało się, że wszystko jest OK. 

Remisja! Ostatni tydzień spędzili-

śmy w Nowym Jorku. Spotkaliśmy 

się z prof. Kushnerem, Tymek 

miał trepanobiopsję i otrzymał pią-

tą już dawkę szczepionki.  

Nadzieja! (post FB z października) 
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O tym, co za nami 

Ogólnopolski Zjazd Młodzie-

ży Ewangelickiej w Wiśle -  7

-9 października  

Nasza gliwicka młodziez  miała oka-

zję uczestńiczyc  w zjez dzie mło-

dziez y w Wis le. W programie zńala-

zły się wykłady, końcerty oraz ńa-

boz eń stwo. Dziękujemy orgańizato-

rom za dobrze przygotowańy zjazd, 

kto ry ńa pewńo zostańie ńam w pa-

mięci. 
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O tym, co za nami 

Warsztaty muzyczne - 15 

października  
W ramach warsztato w muzyczńych   

pracowalis my w grupach: iństru-
meńtalńej, wokalńej  i ńagłosńieńio-
wo–trańsmisyjńej. Sesje prowadzili: 

vocale - Marta Kaczmarczyk, iństru-
meńty - Paweł Chmiel, trańsmisja - 

Przemek S miejek, ńagłos ńieńie - 
Ańia Kotkowska i Jańek Walica. 
Ogromńa rados c  i wielka potrzeba 

w Kos ciele, by is c  do przodu! Serce 
ros ńie! Chwała Bogu! 
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O tym, co za nami 
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O tym, co za nami 

Wspólne spotkanie mło-

dzieżowe w Zabrzu - 21 paź-

dziernika  

W ramach wspo łpracy ńaszych pa-

rafialńych grup młodziez owych 

w Zabrzu i w Gliwicach mielis my 

okazję razem spędzic  czas, pos pie-

wac  i obejrzec  jedeń z filmo w 

chrzes cijań skiego kursu Alpha.   

Akcja koszenia w Pyskowi-

cach - 28 października  

W słońeczńy porańek, ńa kilka dńi 

przed Pamiątką Umarłych, ochoczo 

rozprawialis my się z trawą i lis c mi 

ńa pyskowickim cmeńtarzu i woko ł 

kos cioła. Dziękujemy wszystkich 

osobom, kto re włączyły się w prace. 

Remont w Pyskowicach - 

październik 

W paz dzierńiku w pyskowickim 

kos ciele Piotra i Pawła przeprowa-

dzońo zaplańowańy remońt pode-

stu ńa wiez y oraz dachu i tylńej 

s ciańy kos cioła ńa cho rze. Prace 

remońtowe przeprowadzońo dzięki 

wsparciu Bratńiej Pomocy im. Gu-

stawa Adolfa oraz parafii w Gliwi-

cach. Serdeczńie dziękujemy! 
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O tym, co za nami 

Rozbudowane stanowisko 

do transmisji online w Gli-

wicach - październik  

Cały czas dopracowujemy trańsmi-

sje ońlińe ńaszych ńaboz eń stw 

z Kos cioła Zbawiciela w Gliwicach. 

W ostatńim czasie rozbudowańe 

zostało stańowisko do trańsmisji. 

Dziękujemy Dańielowi Hautońowi 

za pomoc w techńiczńych działa-

ńiach. Ro wńoczes ńie dziękujemy 

ekipie trańsmitero w pod wodzą 

Przemka S miejka za ich słuz bę. Cie-

szy fakt, z e dociera do ńas wiele sy-

gńało w z kraju i zagrańicy, o tym, z e 

Słowo Boz e w tej postaci otwiera 

ludzkie serca. 

Kolacja dla mężczyzn - 28 

października  

W piątkowy wieczo r kilkuńastu 

męz czyzń spotkało się w sali para-

fialńej ńa Kolacji dla męz czyzń. Sło-

wem dzielił się proboszcz parafii 

ks. Ańdrzej Wo jcik, kto ry mo wił 

o autorytecie duchowym męz czy-

zńy w domu i o rodzińńej modli-

twie. Po wykładzie szczerze dysku-

towalis my  o tym, jak radzimy so-

bie, bądz  ńie, w roli duchowym lide-

ro w w ńaszych domach. Był to bar-

dzo wartos ciowy czas przy suto za-

stawiońym stole. Dziękujemy Seba-

stiańowi Olszewskiemu za tę ceńńą 

ińicjatywę! 
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O tym, co za nami 
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O tym, co za nami 

Centralne nabożeństwo re-

formacyjne - 30 październi-

ka  

Naboz eń stwa mogą byc  ro z ńe, ale 

to było szczego lńe! Oprawę mu-

zyczńą ńaboz eń stwa - podkład 

do pies ńi i mińi końcert zapewńił 

kwartet smyczkowy Altra Volta. 

Kazańie wygłosił ks. dr Grzegorz 

Olek - wykładowca Chrzes cijań skiej 

Akademii Teologiczńej (ńasz były 

wikariusz). Skromńie uczcilis my 

jubileusz 120-lecia kos cioła. Po ńa-

boz eń stwie moglis my wziąc  udział 

w kwes cie pierwszolistopadowej 

ńa Hospicjum Miłosiedzia Boz ego 

w Gliwicach. 
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O tym, co za nami 

Prelekcja reformacyjna 

i koncert kwartetu smycz-

kowego Altra Volta w Py-

skowicach - 30 października  

W ńiedzielńe popołudńie w kos ciele 

w Pyskowicach odbyła się prelekcja 

reformacyjńa Błaz eja Kupskiego - 

Ewańgelicy ńad Dramą i Końcert 

Reformacyjńy Zespołu Altra Volta. 

Opro cz ciekawej i po mistrzowsku 

wykońańej muzyki moglis my usły-

szec  wiele ciekawostek muzycz-

ńych, kto re przygotował Jacek 

Dzwońowski (skrzypek) z parafii 

w Gliwicach.  Bardzo serdeczńie 

dziękujemy spońsorom prywatńym 

i firmom Dom100.eu oraz Hybryd, 

a takz e partńerom wydarzeńia - 

miastu Pyskowice i Miejskiemu 

Os rodkowi Kultury i Sportu w Py-

skowicach. 
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Koncert reformacyjny i 120-

lecie kościoła w Łabędach - 

31 października  

Tegoroczńy reformacyjńy wieczo r 

doskońale wpisał się w pamiątkę 

120-lecia pos więceńia kos cioła 

w Łabędach. Uczcilis my teń fakt 

oraz dzień  Reformacji końcertem, 

kto ry wykońała muzyczńa rodzińa 

Polaszko w z Pozńańia, związańa 

z zespołem Cithara Sańctorum.  Re-

pertuar obejmował Psalmy, 

a przedstawiońy projekt muzyczńy 

ńosi ńazwę Psałterz Pozńań ski. Nie-

samowita eńergia rodzińńego ze-

społu, ich wspo lńe muzykowańie 

z ogromńą pasją sprawiło, z e kaz dy 

uczestńik końcertu czuł się częs cią 

tego muzyczńego wydarzeńia. W 

Psalmach wspo lńie z zespołem od-

dalis my Bogu chwałę! Po końcercie 

wzięlis my udział w kwes cie pierw-

szolistopadowej ńa Hospicjum Mi-

łosierdzia Boz ego w Gliwicach. 
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Chrzest Bruna Godlewskiego i Mai Garbalskiej 

- 6 listopada  

Bardzo ucieszył ńas chrzest dwo jki malucho w Bruńa i Mai. Zaro wńo dzie-

ciom, jak i rodzicom i rodzicom chrzestńym z yczymy Boz ego błogosła-

wień stwa.  
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Koncert Kasi Kupiec i zespo-

łu dla Ukrainy - 6 listopada  

W ńaszym kos ciele w Gliwicach od-
był się końcert Kasi Kupiec, kto ra 
zaprezeńtowała utwory ze swojej 
ńowej płyty „Wiara, ńadzieja i mi-
łos c ”. W zespole zagrali:  

Kasia Kupiec - vocal, gitara aku-
styczńa 
Jakub Wołkiewicz - gitara basowa 
Darek Gola - iństrumeńty perkusyj-
ńe 
Jacek Dzwońowski - skrzypce 
Wojtek Zięba - saksofońy i klarńet 
Małgorzata Machiń ska i Mirela Wa-
leczek - cho rki  

 Podczas końcertu gos c  specjalńy - 
Tatiańa Fisuńowa - poetka z Kijowa, 
przedstawiła swoją poruszającą po-
ezję, do kto rej akompańiował ńa 
skrzypcach Jacek Dzwońowski. Mo-
dlilis my się o ustańie działań  wojeń-
ńych w Ukraińie oraz zebralis my 
ofiarę, kto ra zostańie przekazańa 
biskupowi luterań skiemu Pavlo 
Shvarts’owi ńa wsparcie kobiet 
i dzieci, kto re w końflikcie straciły 
gło wńego z ywiciela rodzińy. Koń-
cert odbył się w ramach projektu 
fińańsowańego przez S wiatową Fe-
derację Luterań ską, kto ry realizo-
wańy i prowadzońy jest przez ńaszą 
parafię w Gliwicach.  
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Reaktywacja Klubu dla se-

niorów - 12 listopada  

Po długiej przerwie wro cilis my do 
spotkań  Klubu Seńiora. Uczestńicy 
spotkańia mogli posłuchac  utwo-
ro w z ńowej płyty Kasi Kupiec 
„Wiara, ńadzieja i miłos c ”, kto re 
specjalńie ńa tę okazję wykońała 
dla ńich w sali parafialńej podczas 
spotkańia. Kasia pomiędzy utwora-
mi dzieliła się swoim s wiadectwem. 
Cieszymy się, z e to sobotńie przed-
połudńie moglis my spędzic  razem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O tym, co za nami 
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Koncert zespołu Pastores & 

Przyjaciele w Goleszowie - 

13 listopada  

Zespo ł Pastores & Przyjaciele pro-
wadził końcert uwielbieńia 
w ewańgelickiej parafii w Goleszo-
wie. Bardzo ucieszylis my, z e pomi-
mo duz ej mgły tak wiele oso b zde-
cydowało się ńa udział w końcercie. 
Soli Deo Gloria! 
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Zakończenie akcji Prezent 

pod choinkę  

Dziękujemy za udział w akcji Prezeńt 
pod choińkę. Paczki zebrańe podczas 
tegoroczńej edycji w szkołach ETE 
i parafii zostały przekazańe do Ceń-
trum Misji i Ewańgelizacji 
w Dzięgielowie. Cieszymy się, z e 
i w tym roku sprawimy dzieciom ra-
dos c . 

Nocka filmowa - 18-19 listopada 

W ńocy z piątku ńa sobotę w sali parafialńej w Gliwicach młodziez  w Gli-
wic i Zabrza spotkała się ńa ńocce filmowej. Oglądalis my ńastępujące fil-
my: Dotkńij ńieba, Przypływ Wiary, The Choseń oraz Shrek dla wytrwa-
łych. Częs c  oso b zaskoczyła - została do s ńiadańia. 

O tym, co za nami 
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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. 

Akcja „Skarpeta na Miko-

łaja” 

Zachęcamy do wzięcia udziału 

w akcji „Skarpeta na Mikołaja” 

orgańizowańej przez Parafię Ewań-

gelicko - Augsburską w Gliwicach. 

Jest to zbio rka dla szpitala w Iwa-

no-Frankiwsku. Pomoc dostar-

czańa jest takz e do szko ł, w kto rych 

przebywają bezdomńe osoby (ńa 

salach gimńastyczńych). Zbio rka 

obejmuje ciepłą odzież zimową 

i koce (nowe), a także produkty 

spożywcze o długiej dacie przy-

datności(szczególńie takie, które 

moz ńa łatwo przygotowac , ńp. zalac  

wrzącą wodą lub tylko odgrzac ).  

Dary moz ńa dostarczyc  bezpos red-

ńio ńa Parafię E-A w Gliwicach 

przy ul. Jagielloń skiej 

19a lub przekazać do pudełka 

ustawionego przed świetlicą 

szkolną ńa parterze w budyńku SP 

ETE.  W razie pytań  prosimy o koń-

takt z p. Joańńą Wo jcik - tel. 506 

306 781. Akcja trwa do 11 grud-

nia 2022 roku.  

Codzienne rekolekcje ad-

wentowe - od 23 listopada 

Od 23. listopada prowadzimy w ńa-

Ogłoszenia 

Ogłoszenia 
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Ogłoszenia 

szej parafii grupy rekolekcji co-

dzieńńych ńa Adweńt 2022 roku. 

Program rekolekcji opracował ks. 

dr Grzegorz Olek, składają się ońe z 

pięciu tygodńi, w trakcie kto rych 

uczestńicy codzieńńie przez 20-30 

mińut mierzą się z tekstem biblij-

ńym, hasłem ńiedzieli, i iń., aby 

przygotowac  się duchowo do prze-

z ywańia S wiąt Narodzeńia Pań skie-

go. Uczestńicy spotykają się szes cio-

krotńie (raz w tygodńiu) w ńiedu-

z ych grupach po to, aby przechodzic  

wspo lńie przez rekolekcje, dzielic  

się rados ciami, wyzwańiami i truda-

mi tej drogi.  

Wszystkie osoby zaińteresowańe 

prosimy o końtakt z Bartoszem 

Urbańem - SMS - tel. 505 131 597 

lub Lucyńą Stańkiewicz  - tel. 664 

992 024.  

Śniadanie dla kobiet - 3 

grudnia 

Serdeczńie zapraszamy ńa S ńiada-
ńie dla kobiet, kto re odbędzie się 
3 grudńia o godz. 10:30 w Hotelu 
Mikulski w Gliwicach. Gos c mi spo-
tkańia będą Ida Hrdlic kova , boha-
terka ksiąz ki "Pozostała tylko ńa-
dzieja" oraz Katarzyńa Kupiec. Spo-
tkańie będzie tłumaczońe ńa język 

ukraiń ski.   
Koszt: 20 zł. 
Zgłoszeńia pod ńr tel. 696 224 713. 
S ńiadańie wspo łfińańsowańe jest 

przez S wiatową Federację Luterań -

ską, w ramach projektu prowadzo-

ńego przez ńaszą parafię. 

Walne Zgromadzenie ETE 

- 4 grudnia 

4 grudńia po ńaboz eń stwie odbę-

dzie się Walńe Zgromadzeńie ETE.  

Spotkanie na temat prze-

śladowanych chrześcijan - 

6 grudnia 

Zapraszamy ńa spotkańie ńa temat 

przes ladowańych chrzes cijań, kto re 

odbędzie się w sali parafial-

ńej w Gliwicach o godz. 19:00.  

Warsztaty dla nauczycieli 

szkółek niedzielnych - 10 

grudnia 
Zapraszamy na Warsztaty adwen-
towe dla nauczycieli szkółek nie-
dzielnych, które odbędą się 10 
grudnia o godz. 14 w Gliwicach. 
 
W programie: rozważanie, 
2 warsztaty kreatywne oraz wspól-
na integracja. 
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Koszt materiałów to 35 zł. 
 
Zapisy do 25 listopada u ks. Kata-
rzyny Kowalskiej pod adresem 
mailowym: katarzy-
na.kowalska@cme.org.pl 

Wspólne oglądanie serialu 

The Chosen - 11 grudnia 

Zapraszamy ńa wspo lńe oglądańie 

serialu „The Choseń” z polskim dub-

bińgiem w sali parafialńej w Gliwi-

cach, kto re zaplańowalis my ńa 11 

grudńia o godz. 17:00.  

Adwentowe nabożeństwo 

dla seniorów - 17 grudnia 
Serdeczńie zapraszamy Seńioro w 
ńa szczego lńe ńaboz eń stwo, kto re 
odbędzie się 17 grudńia o godz. 
11:00. 
Podobńie, jak w zeszłym roku, za-
praszamy ńaszych Seńioro w ńa ńa-
boz eń stwo i wspo lńy czas przy Wie-
czerzy Pań skiej. Naboz eń stwo od-
będzie się w kos ciele Zbawiciela 
przy ul. Jagielloń skiej 19a w Gliwi-
cach. 

Spektakl Teatru Eden 

„Opowieść wigilijna” - 18 

grudnia 

W ńiedzielę 18 grudńia o godz. 
11:00 w ramach szko łki ńiedzielńej 

będziemy gos cic  Teatr Edeń, kto ry 
przedstawi spektakl pt. „Opowies c  
wigilijńa". Zapraszamy dzieci ńa 
ńiesamowity spektakl lubiańego 
Teatru Edeń, kto ry odbędzie się w 
ńaszej sali parafialńej. 

Koncert dla Ukrainy - 6 

stycznia 

Serdeczńie zapraszamy ńa Końcert 

dla Ukraińy, kto ry odbędzie się 6 

styczńia o godz. 11:00 w Kos ciele 

Zbawiciela. Podczas końcertu usły-

szymy ukraiń skie pies ńi i kolędy 

w wykońańiu artysto w z Ukraińy.  

Półkolonie dla dzieci z 

Ukrainy - 23-27 stycznia 

Zapraszamy dzieci z Ukraińy w wie-

ku 7-13 lat ńa Po łkolońie Artystycz-

ńe. W programie zajęcia plastyczńe, 

muzyczńe, teatralńe i sportowo-

rekreacyjńe. Po łkolońie odbywac  

się będą w szkole ETE. Orgańizato-

rem jest ńasza parafia, a po łkolońie 

odbywac  będą się w ramach projek-

tu, kto ry prowadzimy wraz z S FL. 

mailto:katarzyna.kowalska@cme.org.pl
mailto:katarzyna.kowalska@cme.org.pl
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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 

03.12 10:30 S ńiadańie dla kobiet 
Gliwice      

Hotel Mikulski 

04.12 12:30 Zgromadzeńie walńe ETE 
Gliwice      

kos cio ł 

06.12 19:00 Spotkańie ńa temat przes ladowańych 
chrzes cijań 

Gliwice      

kos cio ł 

10.12  14:00 
Warsztaty adweńtowe dla ńauczycieli 

szko łek ńiedzielńych 

Gliwice  

Sala parafialńa  

11.12  12:30 
Jarmark s wiąteczńy i herbatka parafial-

ńa 

Gliwice      

Sala parafialńa 

11.12  17:00 Projekcja serialu „The Choseń” 
Gliwice  

Sala parafialńa  

17.12 11:00 Adweńtowe ńaboz eń stwo dla Seńioro w 
Gliwice      

kos cio ł 

18.12 11:00 Spektakl Teatru Edeń 
Gliwice  

Sala parafialńa  

06.01 11:00 Końcert dla Ukraińy 
Gliwice      

kos cio ł 

23-27.01  Po łkolońie dla dzieci z Ukraińy 
Gliwice 

Szkoła ETE 
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Plan nabożeństw* 

27.11 - 1. niedziela w Adwencie 
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy (komuńia), 11.00 Gliwice (komuńia, szko łka) 

04.12 - 2. niedziela w Adwencie 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice, 11.00 Gliwice (szko łka) 

11.12 - 3. niedziela w Adwencie 
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy, 11.00 Gliwice (szko łka, jarmark)  

17.12 (sobota) - adwentowe nabożeństwo dla seniorów  

11.00 Gliwice (komuńia) 

18.12 - 4. niedziela w Adwencie 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice, 11.00 Gliwice 
(dla dzieci spektakl Teatru Edeń w sali parafialńej i spotkańie w kos ciele przy choińce) 

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 wią-
teczńa) 

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 

01.01 - 1. niedziela po Bożym Narodzeniu/Nowy Rok 
9.30 Łabędy, 11.00 Gliwice 

06.01 - Święto Epifanii - Ukraiński Koncert Kolęd 

11.00 Gliwice  

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

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

22.01 - 3. niedziela po Epifanii 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice, 11.00 Gliwice 

29.01 - Ostatnia niedziela po Epifanii 
9.30 Łabędy, 11.00 Gliwice 
  
* ewentualne zmiany w planie nabożeństw będą publikowane na stronie parafii 
oraz ogłaszane na nabożeństwach, ze względu na zastępstwa duchownych w Zabrzu Komu-
nia sprawowana będzie w czasie obecności ks. Andrzeja 


