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Wówczas Sara powiedziała: Bóg 
dał mi powód do śmiechu. Każdy 
kto usłyszy, będzie się śmiał ze 
mnie.  

                                                                              1 Mż 21,6 

 

Wkraczamy w luty. To chyba juz  

dobry czas, by po miesiącu, ogląd-

ńąc  się za siebie i zerkńąc , jak teń 

2023 rok się rozpoczął. Nie wiem, 

jak wyjdzie Wam to podsumowa-

ńie, bo przeciez  z ycie pisze ro z ńe 

sceńariusze, ale jedńo jest pewńe – 

Pań Bo g jest ciągle z ńami i zaska-

kuje! Dlaczego akurat taki optymi-

styczńy wńiosek? Dlatego, z e tak 

jest! Pań Bo g jest z ńami i ciągle 

zaskakuje! Ińspiracją do takich 

przemys leń  jest włas ńie historia 

Sary, kto ra s miała się ńa głos i do-

dawała, z e wszyscy ją wys mieją, 

kiedy wg obietńicy dańej przez Bo-

ga, urodzi dziecko w tak po z ńym 

wieku. Pamiętamy, z e tak się stało, 

z e Pań Bo g zaskoczył ńie tylko ją! 

Dlatego dzisiaj chciałem zachęcic   

Was do refleksji, bys cie zerkńęli 

ńa pierwszy miesiąc przez ytego 

roku i spro bowali poszukac  takich 

„Boz ych zaskoczeń ” w Waszym z y-

ciu. Byc  moz e ńie spodziewalis cie 

się czegos , ńie marzylis cie ńawet 

w swoich sńach o tym, z e cos  ta-

kiego moz e się w Waszym z yciu 

wydarzyc , a jedńak! Zachęcam, by 

ńa przeko r pańującemu marazmo-

wi, złym wies ciom, poszukac  Bo-

z ych cudo w, Boz ych wydarzeń , 

kto re sprawiły, z e (w tym pozy-

tywńym seńsie) – odjęło Wam mo-

wę! Pań Bo g jest ciągle z ńami i za-

skakuje! Piszę teń tekst podekscy-

towańy tym, co dzieje się w ńaszej 

parafii, jak wiele ciekawych ińicja-

tyw za ńami i wreszcie tym, co cze-

ka ńas juz  wkro tce! Jedeń z przy-

  Słowo duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

ks. Andrzej Wójcik 

Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 
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Słowo Duszpasterza 

kłado w: Mys lę, z e ńiejedńa z Pań , 

ńie wpadłaby ńa to, z e kolejńe spo-

tkańie kobiet (zaplańowańe ńa 18 

marca), odbędzie się w gliwickiej 

hali Areńa, a bilety ńa to wydarze-

ńie będzie moz ńa zakupic  ńa spe-

cjalńej platformie ińterńetowej. 

Brawo dziewczyńy, chwała Bogu! 

Takie sytuacje, ale i wiele ińńych 

spraw, sygńało w docierających do 

ńas w realu i za pomocą Ińterńetu, 

pokazują ńam, jak wielką moc ma 

Boz e Słowo i modlitwa! Byc  moz e 

ktos  zarzuci mi ńadmierńy opty-

mizm, ale podkres lę do zńudzeńia 

jeszcze raz – Pań Bo g jest ciągle 

z ńami i zaskakuje! Z wdzięczńo-

s cią i ufńos cią patrząc w przyszłos c  

modlę się dalej o kaz dego z Was, o 

ńaszą społeczńos c  parafialńą w Gli-

wicach i Pyskowicach, a jes li ktos  

ma ińńe odczucia, przytłoczył go 

teń 2023 rok od samego początku, 

to ufam, z e przyjdzie taki momeńt, 

z e z us miechem i zaskoczeńiem ńa 

twarzy powie – Pań Bo g jest ciągle 

ze mńą i zaskakuje!  

Z modlitwą o Kaz dą i Kaz dego 

z Was 

 

Ks. Ańdrzej Wo jcik  
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Zaskakująca miłość 
 
1 Kor 13,1-13 

 
13,1  Choc bym mo wił językami ludzkimi 

i ańielskimi, a miłos ci bym ńie miał, 
byłbym miedzią dz więczącą lub cym-
bałem brzmiącym. 

13,2  I choc bym miał dar prorokowańia, 
i zńał wszystkie tajemńice, i posiadał 
całą wiedzę, i choc bym miał pełńię 
wiary, tak z ebym go ry przeńosił, 
a miłos ci bym ńie miał, byłbym ńi-
czym. 

13,3  I choc bym rozdał całe mieńie swoje, i choc bym ciało swoje wy-
dał ńa spaleńie, a miłos ci bym ńie miał, ńic mi to ńie pomoz e. 

13,4  Miłos c  jest cierpliwa, miłos c  jest dobrotliwa, ńie zazdros ci, mi-
łos c  ńie jest chełpliwa, ńie ńadyma się, 

13,5  ńie postępuje ńieprzystojńie, ńie szuka swego, ńie uńosi się, ńie 
mys li ńic złego, 

13,6  ńie raduje się z ńiesprawiedliwos ci, ale się raduje z prawdy; 
13,7  wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spo-

dziewa, wszystko zńosi. 
13,8  Miłos c  ńigdy ńie ustaje; bo jes li są proroctwa, przemińą; jes li 

języki, ustańą, jes li wiedza, wńiwecz się obro ci. 
13,9  Bo cząstkowa jest ńasza wiedza i cząstkowe ńasze prorokowa-

ńie; 
13,10  lecz gdy ńastańie doskońałos c , to, co cząstkowe, przemińie. 
13,11  Gdy byłem dziecięciem, mo wiłem jak dziecię, mys lałem jak dzie-

cię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy ńa męz a wyrosłem, zańie-
chałem tego, co dziecięce. 

13,12  Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i ńiby w zagad-
ce, ale wo wczas twarzą w twarz. Teraz pozńańie moje jest cząst-
kowe, ale wo wczas pozńam tak, jak jestem pozńańy. 

13,13  Teraz więc pozostaje wiara, ńadzieja, miłos c , te trzy; lecz z ńich ńaj                 

                               większa jest miłos c . 

ks. Andrzej Wójcik 

Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 

Rozważanie 
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Po przeczytańiu tego tekstu ńasu-

wają mi się ńa gorąco dwie mys li. 

Pierwsza z ńich skłańia mńie do po-

waz ńego zastańowieńia się ńad lek-

cjami dykcji dla siebie, a druga mys l, 

to fakt, z e miłos ci ńie da się piękńie 

wyrecytowac , odegrac  czy włoz yc  

w schemat, kto rego moz ńa się tym, 

czy ińńym sposobem ńauczyc . Było-

by to moz e ńawet wygodńe, gdyby 

było tak, jak ńp. z lekcjami z dykcji… 

Nauczyciel, warsztat, sposoby ńau-

ki, przedmiot do wyuczeńia, syste-

matyczńos c  w c wiczeńiu, ńo i prze-

ciez  przewidywalńe zasady języka 

polskiego, kto rych z ńaprawdę do-

brym ńauczycielem moz ńa się ńau-

czyc . Ale włas ńie z miłos cią jest zu-

pełńie ińaczej… Miłos c  się przez y-

wa, miłos ci się dos wiadcza wresz-

cie, wiemy przeciez , z e miłos ci ńie 

da się wstawic  w schematy, ramki, 

z e miłos c  jest ńieprzewidywalńa. 

W zasadzie to miłos c  kieruje ńami, 

a ńie my miłos cią, ńo bo przeciez  

włas ńie miłos c  daje ńam powody do 

ńauki, do przez ywańia, dos wiadcza-

ńia. Czy zatem miłos ci da się ńau-

czyc ? Po ludzku i wszelkim ludzkim 

sposobem stawiam moz e odwaz ńą 

tezę, z e absolutńie ńie… Tej miłos ci 

doskońałej, moz e ńas uczyc  jedyńie 

Bo g Jezus, kto ry ofiarując się 

ńa krzyz u za Two j i mo j grzech, za-

skoczył i zaskakuje wszystkich, kto -

rzy mieli i mają zupełńie ińńe ocze-

kiwańia. Zaskoczył i zaskakuje 

wszystkich tych, kto rzy zaprojekto-

wali sobie swoje wyobraz eńia. To 

Jezus przyszedł ńam tę miłos c  prak-

tyczńie okazac , wreszcie od Niego 

tej doskońałej miłos ci mamy się 

uczyc . To my w miłos ci mamy sta-

wac  się podobńi do Niego, bo prze-

ciez  Oń potrafił doskońale kochac  

i to ńie tylko wybrańych, wygod-

ńych, odpowiadających oczekiwa-

ńiom, ale wszystkich – Bo g poko-

chał ciebie i mńie… 

No, ale czy moz ńa zasłuz yc  sobie ńa 

taką bezgrańiczńą i bezińteresowńą 

miłos c ? Odpowiedz  brzmi ńie, ale 

dobra ńowińa jest taka, z e miłos c  

doskońałą otrzymujemy bez zasług, 

po prostu za sprawą Boz ej łaski. 

Niesamowite, ale skoro cos  dostaję, 

to czy mogę dac  cos  w zamiań? Jak 

ńajbardziej! Po prostu bądz  

wdzięczńy, ucz się tej miłos ci od 

samego Chrystusa i ńie zapomińaj, 

z e: Teraz więc pozostaje wiara, na-

dzieja, miłość, te trzy; lecz z nich naj-

większa jest miłość. Amen. 

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; 

 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; 

 o osoby przebywające w szpitalach 

 o  ks. Dariusza Dawida i jego szybki powrót do zdrowia 

Prośby modlitewne 

Prośby modlitewne 
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Do spowiedzi przychodzi gospodyńi ze wsi i mo wi do spowiedńika: 

Wasz wielebńos c , wyzńaję, z e zgrzeszyłam. Zawsze kiedy staję przed lu-
strem mo wię: W całej wsi ńie ma piękńiejszej od ciebie!... 

Alez  - odpowiada duchowńy łagodńie - ty ńie grzeszysz, ty się po prostu 
mylisz! 
*** 

Klasztor zńajduje się w przebudowie. Siostra przełoz ońa prosi siostrę 
z kuchńi, aby ugotowała zupę dla robotńiko w. Ale zańim dostańą zupę, 

mys li siostra, muszę sprawdzic , czy ońi są aby wierzący. 
Na placu budowy spotyka majstra i pyta go: Czy zńasz Pońcjusza 

Piłata? - 
Kto zńa Pońcjusza Piłata? - krzyczy majster do robotńiko w - z ońa przy- 

ńiosła mu obiad! 
*** 

Dlaczego Izraelczycy ńie wspomińają dobrze Mojz esza? Pońiewaz  po 

40 latach wędro wki przez pustyńię doprowadził ich do jedyńej ńa Bli- 
skim Wschodzie ziemi, w kto rej ńie ma zło z  ropy ńaftowej. 

*** 
Czy uzńaje Pańi za moz liwe istńieńie istoty wszystkowiedzącej? - pyta 

ańkieter uliczńy jedńą z przechodzących kobiet. Co ma zńaczyc  czy 
uzńaję za moz liwe? odpowiada pytańiem kobieta. Ja za tę istotę wy- 

szłam za mąz ! 

Humor z befką opr. ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 
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Z karty żałobnej 

Z karty żałobnej 

*** 

Śp. Henryk Śwituła 

*** 

Z przykros cią ińformujemy o s mier-

ci s p. Heńryka S wituły, kto ry zmarł 

12 grudńia 2022 r. Uroczystos ci po-

grzebowe odbyły się 16 grudńia 

o godz. 11.00, ńa Cmeńtarzu Komu-

ńalńym w Pyskowicach. 

 

S p. Heńryk S wituła, ur. 19.02.1945 

r. w Rudzie S ląskiej, zm. 12.12.2022 

r. w Orzechu, przez ywszy 77 lat. 

 

*** 

Śp. Adam Kaczyński 

*** 

Z przykros cią ińformujemy o s mier-
ci s p. Adam Kaczyń skiego, kto ry 
zmarł 29 grudńia 2022 r. Uroczy-
stos ci pogrzebowe odbyły się 31 
grudńia o godz. 11.00, ńa Cmeńta-
rzu Lipowym w Gliwicach. 

S p. Adam Kaczyń ski, ur. 14.06.1959 

r. w Zabrzu, zm. 29.12.2022 r. 

w Gliwicach, przez ywszy 63 lata. 

*** 

 

*** 

Śp. Hildegarda Laskowiecka 

*** 

Z przykros cią ińformujemy o s mier-
ci s p. Hildegardy Laskowieckiej, 
kto ra zmarła 30 grudńia 2022 r. 
Uroczystos ci pogrzebowe odbyły 
się 4 styczńia o godz. 13.00, ńa 
Cmeńtarzu Ceńtralńym w Gliwi-
cach. 

S p. Hildegarda Laskowiecka, 

ur. 28.06.1938 r. w Gliwicach, 

zm. 30.12.2022 r. w Gliwicach, prze-

z ywszy 84 lata. 

*** 

Śp. Daniela Konarska 

*** 

Z przykros cią ińformujemy o s mier-
ci s p. Dańieli Końarskiej, kto ra 
zmarła 23 styczńia 2023 r. Uroczy-
stos ci pogrzebowe odbyły się 
27 styczńia o godz. 10.00, ńa Cmeń-
tarzu Ceńtralńym w Gliwicach. 

S p. Dańiela Końarska, ur. 

02.12.1937 r. w Porońińie, zm. 

23.01.2023 r. w Rudzie S ląskiej, 

przez ywszy 85 lat. 

*** 

Rodzińom i bliskim z yczymy Boz e-
go pokoju i pocieszeńia w trudńym 
czasie poz egńańia. 
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Projekt „Przez sztukę do serca - poszukiwanie 
przestrzeni dialogu przez muzykę, film i teatr”.  
 
W sierpńiu 2022 Parafia Ewańgelicko-
Augsburska w Gliwicach przystąpiła do 
końkursu projektowego ńa pomoc oso-
bom z Ukraińy, kto re schrońiły się w 
Polsce przed wojńą. W listopadzie 2022 
Parafii udało się pozyskac  s rodki od 
S wiatowej Federacji Luterań skiej ńa je-
go realizację. Całos c  projektu to kwota 
pońad 200 000 zł. 
 
Projekt łączy się z priorytetami Kos cioła E-A, gdyz   teń, jest zobligowańy 
słowami Chrystusa, do otoczeńia opieką pokrzywdzońych i biedńych, cze-
go przeciez  ńaszym parafiańom ńie trzeba przypomińac , gdyz  od począt-
ku wojńy są zaańgaz owańiu w ro z ńe formy pomocy uchodz com. Dzięku-
jemy! Do realizacji projektu zostańie zatrudńiońych kilkańas cie  oso b 
z Ukraińy. Parafia zapewńi im podjęcie legalńej pracy zgodńie z ich kwali-
fikacjami zawodowymi. 
 
 Celem projektu jest tez  uwraz liwieńie społeczeń stwa polskiego ńa po-
trzeby uchodz co w, oraz poszerzeńie moz liwos ci ewańgelizacyjńych Ko-
s cioła Ewańgelicko-Augsburskiego w Gliwicach . Chcemy poprzez ro z ńe 
formy wyrazu dotrzec  z tres cią Ewańgelii do wielu odbiorco w. Projekt 
zakłada takie działańia jak:  
 
1. Przeprowadzeńie warsztato w artystyczńych dla dzieci i młodziez y 
 - całoroczńych warsztato w teatralńo-muzyczńych dla ińtegracyjńej gru-
py dzieci polskich i ukraiń skich, zakoń czońych występem dzieci oraz wy-
jazdem uczestńiko w do parku rozrywki Eńergylańdia;  
 - tygodńiowych po łkolońii artystyczńych dla dzieci ukraiń skich w czasie 
ferii zimowych  (codzieńńie warsztaty muzyczńe, teatralńe, plastyczńe 
i tańeczńe oraz lekcja biblijńa). Iństruktorkami warsztato w, kto re włas ńie 
trwają gdy to piszę, są uchodz czyńie;  
  - tygodńiowych warsztato w dla młodziez y zakoń czońych występem 

Projekt Ukraina 
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młodych ludzi ńa sceńie teatru, tres c  przedstawieńia będzie miała cha-
rakter społeczńy i ewańgelizacyjńy. 
 
2. Zorgańizowańie 3 charytatywńych końcerto w w kos ciele E-A w Gliwi-
cach,  
w czasie kto rych artys ci z Ukraińy będą mieli okazję zaprezeńtowac  swo-
je umiejętńos ci i sztukę. Ofiara zbierańa podczas kaz dego końcertu zosta-
ńie przekazańa ńa pomoc sierotom i wdowom w Ukraińie. Kaz dy z koń-
certo w będzie ńio sł tres ci ewańgelizacyjńe. 
3. Zorgańizowańie 2 spotkań  kobiet. Kaz de ze spotkań  zakłada obecńos c  
100 kobiet. Spotkańia mają ńa celu wsparcie psychiczńe uchodz czyń , bu-
dowańie ich poczucia przyńalez ńos ci i własńej wartos ci, siańie ńadziei 
i przebaczeńia poprzez przekazywańe podczas spotkańia tres ci Ewańgelii 
oraz stworzeńie moz liwos ci do pozńawańia ińńych kobiet i zbudowańia 
grupy wsparcia. 
 
4. Produkcja filmu dokumeńtalńego dotyczącego relacji powstałych po-
między uchodz cami z  Ukraińy, a ochotńikami i orgańizacjami związańy-
mi z Kos ciołem luterań skim, s wiadczącymi pomoc ludziom w kryzysie 
uchodz ctwa. Materiał do filmu będzie ńagrywańy ńa tereńie czterech Pa-
rafii Ewańgelicko-Augsburskich goszczących uchodz co w z Ukraińy: w Gli-
wicach, Golasowicach, Bytomiu-Miechowicach i Krakowie.  
 
Poprzez wywiady z osobami przedstawiońe zostańą problemy, z jakimi 
muszą zmierzyc  się uchodz cy wojeńńi. W wypowiedziach zostańą poru-
szońe tematy: problemo w z miejscem stałego zamieszkańia, pracy, edu-
kacji dzieci, opieki zdrowotńej, ińtegracji z lokalńą społeczńos cią, potrze-
by opieki duszpasterskiej, miejsca we wspo lńocie religijńej. Film przed-
stawi działańia pomocowe zaro wńo iństytucjońalńe, jak i z udziałem wo-
lońtariuszy (s rodki materialńe i duchowe).  
 
Mamy ńadzieję, z e całos c  projektu, dzięki szerokiemu zasięgowi społecz-
ńemu zaańgaz uje do pracy, dla wspo lńego celu  wiele dzieci, młodych lu-
dzi i dorosłych obu kultur - polskiej i ukraiń skiej, przez co pogłębi ińte-
grację społeczńą i wesprze budowę dobrych relacji wzajemńych, da 
uchodz com moz liwos c  zaistńieńia w przestrzeńi publiczńej i opowiedze-
ńia o swoich potrzebach, zmagańiach i emocjach. Projekt uwraz liwi od-

Projekt Ukraina 



 12 
Informator parafialny, Nr 1 (230) 2023  

  

Post 2023 

Akcja Postu 2023 
 
W styczńiu wiele kos cioło w chrzes cijań skich ńa s wiecie postańawia za-
cząc  rok od postu i modlitwy, wierząc z e Bo g będzie błogosławił tę ofiarę 
w kolejńych miesiącach roku. Kos cioły proszą Boga o prowadzeńie, Jego 
zaopatrzeńie, mądros c  i duchowe przełomy. 
 
Biblia daje przykład wielu bohatero w wiary, kto rzy z powodo w ducho-
wych przez jakis  czas powstrzymywali się od jedzeńia. Pos cił Mojz esz, 
gdy przebywał w obecńos ci Boz ej i odbierał Dekalog, pos ciła Estera ńa 
wies c  o plańowańej zagładzie Ludu Izraelskiego, pos cili kro lowie Izrael-
scy przed waz ńymi bitwami, pos cił Eliasz, Jań Chrzciciel i Jezus.  
Post oczyszcza ciało i pomaga zachowac  zdrowie, ale ńade wszystko 
wprowadza w głębszą relację z Bogiem. Poszcząc moz esz lepiej słyszec  
Boga i przygotowujesz swoje serce ńa to, co Bo g chce ci powiedziec . 
 
Jako Parafia w Gliwicach ro wńiez  postańowilis my zacząc  2023 rok z Bo-
giem, pos więcając Mu jedeń tydzień  w pierwszym miesiącu roku. Post 
jedńego człowieka ma wielką moc, lecz gdy zaczyńa pos cic  cała grupa lu-
dzi, jego siła jest wielokrotńie większa. Moc takiego postu jest pomńoz o-
ńa. 
 
Post został zaplańowańy ńa 5 dńi 9-13 styczńia i miał byc  podzielońy ńa 
dyz ury 24 godzińńe. Do postu przystąpiło pońad 20 oso b. Powstała tez  
grupa wsparcia ńa Whatsappie, kto rej człońkowie wzajemńie się moty-
wowali. Wiele oso b postańowiło pos cic  dłuz ej ńiz  jedeń dzień , a ze wzglę-
du ńa duz e zaińteresowańie post został przedłuz ońy o 2 dwa dńi weekeń-
du. 

biorco w ńa potrzeby uchodz co w, jedńoczes ńie dostarczając im dobrych 
emocji i refleksji, kto re zaowocują zrozumieńiem i wsparciem społecz-
ńym pokrzywdzońych przez wojńę, co jest jedńym z celo w kos cioła. Pro-
jekt da dzieciom, młodziez y oraz ukraiń skim artystkom moz liwos c  roz-
woju artystyczńego w Polsce, a przede wszystkim poszerzy działańia 
ewańgelizacyjńe Kos cioła Ewańgelickiego o grupę odbiorco w z Ukraińy.    
W razie pytań  i chęci wsparcia tej pracy prosimy o końtakt: 
koordyńator projektu -  Joańńa Wo jcik - 506306781 
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Post 2023 

Osoby tworzące grupę wsparcia bardzo się zaańgaz owały. Czulis my wiel-
ką determińację by dochowac  swoich „dyz uro w”, a dzięki wzajemńej mo-
tywacji czas z Pańem Bogiem był duz o bardziej ińteńsywńy i ińspirujący. 
Czas z Pańem Bogiem w pos cie był tak satysfakcjońujący, z e uczestńicy 
postańowili końtyńuowac  post w kolejńych miesiącach roku zaczyńając 
kaz dy miesiąc dńiem postu. Spora grupa oso b postańowiła pos cic  regu-
larńie raz w tygodńiu.   
 
Dwie receńzje przesłańe przez uczestńiczki grupy. 
„Wiele dobrego dos wiadczyłam będąc ws ro d Was i wspo lńie chwaląc Pa-
ńa. Zapomńiałam jak kojąco działa Słowo i ile dajemy sobie ńawzajem” 
„Poczułam się zaopiekowańa modlitewńie i zrzuciłam duz o balastu z sie-
bie. Nabrałam oddechu i ńowej motywacji do dalszych modlitw. No i ta 
więz  między ńami, mobilizacja i odpowiedzialńos c . Jestem zbudowańa 
i zachęcońa. Chcę więcej.” 
„Dla mńie to był czas modlitwy i bliskos ci Boga i zauwaz yłam, z e im wię-
cej czasu pos więcam modlitwie, tym więcej rzeczy potrafiłam zrobic  i za-
łatwic  sprawy ńa kto re ńormalńie brakowało czasu. Wyczuwałam Boz y 
poko j i ochrońę. Jestem za to wdzięczńa” 
Jedńa uczestńiczka ńapisała tez  piękńą modlitwę: 
Dobry Boże, kochany Ojcze, dziękuję Ci za ten czas postu i modlitwy. Dzię-
kuję Ci za każdego z nas i za nasze rodziny, za naszą społeczność. Przynoszę 
przed Twój tron, wszystkie nasze prośby modlitewne, abyś wysłuchał zgod-
nie z Twoją Wolą. Proszę o Twoje prowadzenie w podejmowaniu życiowych 
decyzji. Proszę uzdrawiaj chorych, wzmacniaj słabych i zaopatruj potrzebu-
jących. Odbuduj ,co zniszczone, odnawiaj relacje w rodzinach, aby panowa-
ła w nich zgoda, miłość i szacunek. Uwalniaj od uzależnień i zniewo-
leń,  przynieś wolność jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Poszerzaj granice 
Twojego Królestwa i naszych serc. Proszę prowadź nas w prawdzie i w Du-
chu Świętym.  Obdarzaj nas mądrością, radością i pokojem. Proszę o Błogo-
sławieństwo dla naszego kraju, o mądrość dla rządzących i o pokój na świe-
cie. Panie  Błogosław i prowadź nas  każdego dnia, abyśmy wypełniali wolę 
naszego Ojca w Niebie i oczekiwali  na Twoje Przyjście, z zapalonymi  lam-
pami i zapasem oliwy w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego 
Amen.     
 „Lecz ziemia będzie pełna poznania Chwały Pana, jak morze wodami jest 
wypełnione"  Ha 2,14 
Dziękujemy Bogu za teń czas! Joańńa Wo jcik 
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O tym, co za nami 

Konwersja Tomasza Heruda 

i Sławomira Kozoka – 13 

i 20 listopada 

W ńaszej parafii w mińiońym roku 

odbyły się dwa wstąpieńia. Do spo-

łeczńos ci ńaszego Kos cioła dołączy-

li Tomasz Herud i Sławomir Kozok. 

Cieszymy się, z e zńalez lis cie ducho-

wy dom. Z yczymy Boz ego błogosła-

wień stwa.  

Chrzest Gustawa Nieponia - 

27 listopada 

Gustawowi i jego rodzińie z yczymy 

Boz ego błogosławień stwa. Chrzest 

odbył się w Kos ciele Zbawiciela 

w Gliwicach. 

Zbiórka na generator dla 

Kościoła Nowe Pokolenia 

w Dnieprze - 27 listopada 

Dzieją się cuda! Zebralis my podczas 

spońtańiczńej zbio rki w czasie ńa-

boz eń stw w pierwszą ńiedzielę Ad-

weńtu w Gliwicach i Łabędach oraz 

drogą ińterńetową, w ciagu jedńego 

dńia, - 8888 zł ńa agregat prądo-

two rczy dla Kos cioła Nowe Pokole-

ńie w Dńieprze w Ukraińie! Jestem 

poruszońy tą akcją i dziękuję za 

włączeńie się kaz demu z Was! To 

ogromńe s wiadectwo Zboru dla 

Zboru!!! Będzie prąd ńa ńaboz eń -

stwach! Chwała Bogu!!!  

A teraz po kolei, dla wytrwałych:) 

W kwietńiu otrzymałem telefoń od 

ńiesamowitej Ańi Kolasiń skiej 

z pros bą o przeńocowańie małz eń -

stwa pastorskiego, kapelańo w poli-

cyjńych z Ukraińy z Dńiepra. Mieli-

s my w kos ciele wielkoczwartkowy 

wieczo r uwielbiający, ńa kto rym 

pojawili się ńasi gos cie. Po spotka-

ńiu w kos ciele zjedlis my wspo lńie 

kolację, pomodlilis my się, pos pie-

walis my chwilę, spędzilis my czas ńa 

rozmowach o z yciu, o wojńie, o ro-

dzińie. Natasza i Siergiej zdecydo-

wali, z e zostają ńa miejscu z rodzi-

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

ńą, by ńies c  Ewańgelię, ńadzieję w trudńym czasie. Prowadzą kos cio ł, roz-

dają z ywńos c , pomagają jak się da. Byli chwilę w Polsce i ruszyli z powro-

tem do Dńiepra. Utrzymujemy końtakt ińterńetowy. W sobotę 26.11. po z -

ńym wieczorem Siergiej spońtańiczńie zapytał, czy jako zbo r ńie pomogli-

bys my im w zakupie geńeratora prądotwo rczego, bo ńie mają prądu… do 

tego, jak wiemy, mają tam zimńo… Spońtańiczńie postańowiłem, z e ogło-

szę po kazańiu zbio rkę ńa geńerator dla Ukraińy. Kazańie było o zborze 

w Laodycei. Pomys lałem wtedy o ńaszym zborze i zborze w Dńieprze. 

Koń cząc ogłoszeńie o zbio rce, telefoń w mojej kieszeńi przyjmował kolej-

ńe emaile z ińformacją o wpłatach ńa końto, a koszyki w kos ciele zapełńi-

ły się pieńiędzmi. Uzbieralis my 8888 zł. Jestem dumńy z tego, jak pode-

szlis my do tej zbiorki! W pońiedziałek po z ńym wieczorem zameldowa-

łem się ńa stacji beńzyńowej ńa autostradzie A1, gdzie spotkałem się 

z biskupem Marcińem Makulą, kto remu przekazałem list do zboru w 

Dńieprze i pieńiądze, gdyz  Siergiej zameldował się w Warszawie ńa koń-

fereńcji kapelańo w, a zatrzymał się w Społeczńos ci Chrzes cijań skiej Za-

cho d. Pieńiądze zostały przekazańe 29.11 w siedzibie Ewańgelickiego 

Duszpasterstwa Wojskowego i trafiły w ręce Siergieja!!! Marcińie, bisku-

pie dziękujemy !!! Chwała Bogu!  
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O tym, co za nami 

Niecodzienne lekcje religii 

w okresie Adwentu - 29 li-

stopada i 6 grudnia 

W czasie adweńtowych lekcji religii 

ńasze dzieci i rodzice pod wodzą 

Piotra Jokiela i katecheto w miały 

okazję przygotowac  kartki s wią-

teczńe oraz dekorowac  upieczońe 

wczes ńiej w domu pierńiki ńa kier-

masz s wiąteczńy. Przygotowańe 

kartki moz ńa było po z ńiej ńabyc  w 

kos ciele. Bardzo dziękujemy za do-

brze spędzońy czas! 
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O tym, co za nami 

Pieczenie pierników na spo-

tkaniu młodzieżowym - 2 

grudnia 

W piątkowe popołudńie wraz z ńa-

szą młodziez ą mielis my okazję piec 

i dekorowac  pierńiki, kto re po z ńiej 

moz ńa było kupic  w ramach s wią-

teczńego kiermaszu. 

Wizyta gości z Niemiec - 2 

grudnia 

W ńaszej gliwickiej parafii gos cili-

s my pastora Markusa Mu llera wraz 

z z ońą Elke z Fuńdacji Naemi Wilke 

Stift z Gubeń. Fuńdacja jest jedńą 

z ceńiońych fuńdacji kos cielńych 

w Brańdeńburgii. Podlega ńadzoro-

wi władz kos cielńych Samodzielńe-

go Kos cioła Ewańgelicko-

Luterań skiego (SELK), kto ry repre-

zeńtuje ją poprzez Kuratorium Fuń-
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dacji. Od kilku lat po prostu przyjaz -

ńimy się i wspo łpracujemy. Dzięki 

ich zaańgaz owańiu wielu z ńaszych 

parafiań mogło w tym roku otrzy-

mac  paczki s wiąteczńe. 

Śniadanie dla kobiet - 3 

grudnia 

120 Pań  spotkało się ńa S ńiadańiu 

dla Kobiet w Hotelu Mikulski w Gli-

wicach. Miały okazję wysłuchac  wy-

wiadu-s wiadectwa z Kasią Kupiec,  

kto ra podzieliła się swoją muzyczńą 

two rczos cią oraz s wiadectwa Idy 

Hrdlic kowej, (bohaterki powies ci 

Lidii Czyz  „Pozostała tylko ńadzie-

ja”), kto ra przyleciała ńa spotkańia 

do Polski z Teńeryfy, gdzie obecńie 

mieszka. Spotkańie tłumaczońe by-

ło ńa język ukraiń ski, przez tłu-

maczkę z Ukraińy. Cieszymy się, z e 

byłys cie z ńami! S ńiadańie dla Ko-

biet dofińańsowańe było przez 

S wiatową Federację Luterań ską 

w ramach projektu realizowańego 

przez ńaszą parafię.  

O tym, co za nami 
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Barbórka w Zabrzu - 4 grud-

nia 

W Dzień  Go rńika ńasz proboszcz 

uczestńiczył w ńaboz eń stwie dla 

go rńiko w w Zabrzu. Z yczymy im 

Boz ego prowadzeńia i ochrońy 

w ich cięz kiej pracy! 

Walne Zgromadzenie ETE  

- 4 grudnia 

Po ńaboz eń stwie w Gliwicach odby-

ło się XXXVI Walńe Zgromadzeńie 

Ewańgelickiego Towarzystwa Edu-

kacyjńego. Było to spotkańie, pod-

czas kto rego wybrańo Prezesa i Za-

rząd ETE oraz Komisję Rewizyjńą. 

Prezesem wybrańym ńa kolejńą 

kadeńcję został Marek Bro zda, 

a człońkami Zarządu: Magdaleńa 

Wysocka, Mońika Marut, Jadwiga 

Jokiel i Dariusz Guń ka. Komisja Re-

wizyjńa: Ańńa Szczyrba-Niemiec, 

Mateusz Niemiec, Michał Dyrkacz. 

O tym, co za nami 
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Spotkanie o prześladowa-

nych chrześcijanach - 6 

grudnia 

W mikołajkowy wieczo r, spotkali-

s my się z przedstawicielem Opeń 

Doors - orgańizacji wspierającej 

Przes ladowańy Kos cio ł. Wysłuchali-

s my s wiadectw oraz modlilis my się 

o Siostry i Braci, kto rzy dozńają 

przes ladowań  z powodu wyzńawa-

ńej wiary Modlilis my się tez  o słuz -

bę Opeń Doors.  

Diecezjalna Konferencja 

Duchownych - 7 grudnia 

Duchowńi ńaszej diecezji spotkali 

się ńa ostatńiej w roku 2022 końfe-

reńcji w Katowicach. 

 

Zakończenie akcji Skarpe-

ta na Mikołaja - 9 grudnia 

9 grudńia zakoń czylis my akcję, 

a przekazalis my dary zebrańe 

ws ro d ńaszych parafiań w dńiu 16 

styczńia. Zebrańe dary w ramach 

akcji „Skarpeta ńa Mikołaja” dla 

szpitala w Iwańofrańkiwsku wyjadą 

z Polski koń cem styczńia trańspor-

tem orgańizowańym przez 

p. Krzysztofa Hejńę i Piotra Koń-

werskiego. Dziękujemy!  

Warsztaty adwentowe - 10 

grudnia 

W ńaszej gliwickiej parafii, odbyły 

się warsztaty adweńtowe pracowńi-

ko w ws ro d dzieci, kto re prowadziła 

ks. Katarzyńa Kowalska z Ceńtrum 

Misji i Ewańgelizacji.  

O tym, co za nami 
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Jarmark świąteczny w na-

szej parafii - 11 grudnia 

Po ńaboz eń stwie w Gliwicach odbył 

się S wiąteczńy Jarmark, podczas 

kto rego moz ńa było kupic  kartki 

i pierńiczki przygotowańe przez 

dzieci i rodzico w ńa lekcjach religii 

oraz szydełkowe pojemńiki przygo-

towańe przez ńaszych zńajomych 

z Ukraińy oraz ńapic  się kawy, her-

baty i kompotu z pieczek.  

Pokaz serialu The Chosen 

w sali parafialnej - 11 

grudnia 

W ńiedzielńe popołudńie mielis my 

okazję wspo lńie oglądac  pierwsze 

odcińki serialu The Choseń opowia-

dającego o z yciu Jezusa i apostoło w. 

Wykład ks. Andrzeja dla 

seniorów - 15 grudnia 

Nasz proboszcz został zaproszońy 

jako prelegeńt ńa zajęcia Uńiwersy-

tetu Trzeciego Wieku w Pyskowi-

cach, gdzie wygłosił wykład pt. 

„Wiara w codzieńńych relacjach”. 

O tym, co za nami 
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Adwentówka dla młodzie-

ży - 16 grudnia 

W ramach spotkańia młodziez owe-

go zorgańizowalis my adweńto wkę, 

podczas kto rej młodziez  mogła do-

brze bawic  się w trakcie końkursu 

biblijńego. Całos c  zakoń czylis my 

wspo lńym posiłkiem. 

Nabożeństwo spowiednio-

komunijne dla seniorów - 

17 grudnia 

Pomimo chłodu, lodu i choro b udało 

ńam się zebrac   i przez yc  wspo lńie 

ńiesamowity czas modlitwy, wsłu-

chiwańia się w Słowo przygotowa-

ńe przez Jadwigę Jokiel oraz pro-

gram muzyczńy. Wszyscy seńiorzy 

otrzymali po ńaboz eń stwie s wią-

teczńe upomińki. 

 

 

 

O tym, co za nami 
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Spektakl Teatru Eden dla 

dzieci - 18 grudnia 

W ramach szko łki ńiedzielńej dzieci 

miały okazję uczestńiczyc  w spekta-

klu Teatru Edeń pt. „Opowies c  wigi-

lijńa”. Po spektaklu przeszły do ko-

s cioła, by sprawdzic , co zńajduje się 

pod choińką. Dziękujemy firmie 

Dom100.eu za pomoc w przygo-

towaniu paczek. 

Rekolekcje codzienne - 

Adwent 

W czasie Adweńtu, co s rodę spoty-

kalis my się w grupie, by studiowac  

Słowo Boz e i razem się modlic . 

W czasie spotkań  gło wńie studio-

walis my teksty biblijńe, kto re było 

podstawą kazań  wygłaszańych 

przez ńaszych duszpasterzy w cza-

sie Adweńtu. 

 

 

 

O tym, co za nami 
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Adwentówka w SP nr 36 

w Zabrzu - 20 grudnia 

W grudńiowe popołudńie, w SP ńr 

36 w Zabrzu odbyła się adweńto w-

ka dla grońa pedagogiczńego, pod-

czas kto rej ks. Ańdrzej Wo jcik wy-

głosił s wiąteczńe rozwaz ańie. SP ńr 

36 opiekuje się puńktem kateche-

tyczńym Parafii Ewańgelicko-

Augsburskiej w Zabrzu.  

Nabożeństwa Świąteczne - 

24-26 grudnia 

W trakcie s wiąteczńych ńabo-

z eń stw towarzyszył ńam wielopo-

koleńiowy zespo ł, utworzońy w li-

stopadzie z ńaszych parafiań. Dzięki 

Wam s wiąteczńy czas w kos ciele 

dostarczył ńam wiele wzruszeń . 

Natomiast w Pyskowicach podczas 

ńaboz eń stwa wigilijńego kolędował 

Jań Maria Dyga. Dziękujemy za Wa-

szą słuz bę! 

Zakup gwiazdy herrnhuc-

kiej - 2 stycznia 

W przerwie między s wiąteczńej 

ńasz praktykańt Mikołaj Kotkowski 

odwiedził miasto Herrńhut, gdzie 

udało się zakupic  zńańą w ńaszych 

O tym, co za nami 



 30 
Informator parafialny, Nr 1 (230) 2023  

  

ewańgelickich kręgach gwiazdę 

herrńhucką. Gwiazda zńalazła swo-

je miejsce w kos ciele i mogła przy-

s wiecac  ńa końcercie dla Ukraińy 

oraz ekumeńiczńym ńaboz eń stwie. 

Koncert dla Ukrainy 

„Święta inaczej” - 6 stycz-

nia 

Podczas końcertu usłyszelis my 

przejmującą muzykę two rco w ukra-

iń skich oraz kolędowalis my po pol-

sku i ukraiń sku. Końcert feńomeńal-

ńie prowadziła Verońika Aleksań-

drowicz. Nie zabrakło Słowa ńa ba-

zie Ewańgelii Mateusza  (Historia 

Mędrco w), kto re głosił ks. Ańdrzej 

Wo jcik. Chwała Bogu za teń piękńy 

czas muzyczńych duchowych prze-

z yc , emocji i za Chrystusa, kto rego 

ńarodzińy w Betlejem i odwiedzińy 

Mędrco w, jak się okazuje potrafią 

zaskoczyc  i dac  ńadzieję! 

O tym, co za nami 
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Zespo ł wystąpił w składzie:  

1. piańińo - Tetiańa Cheredńiczeńko - Charko w (Gliwice) 

2. wokal, piańo prowadzeńie końcertu - Verońika Aleksańdrowicz - Sumy 

(Sosńowiec) 

3. wokal, piańo - Hańńa Zuieva - Sumy (Szopieńice) 

4. wokal - Domińika Ceńtńer - Hołduńo w 

5. skrzypce - Dawid Yasińskyi - Tarńopol, Charko w (Katowice) 

6. skrzypce - Noi Yasińskyi - Tarńopol, Charko w (Katowice) 

Końcert orgańizowańy był w ramach projektu realizowańego przez ńaszą 

parafię, a fińańsowańego przez S wiatową Federację Luterań ską. 

Podczas końcertu zebralis my takz e ofiarę, kto rą przekaz emy do Charko-

wa, ńa pomoc wdowom i sierotom wojeńńym w Ukraińie. 

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

Konferencja Duchownych 

- 11 stycznia 

W s rodę 11 styczńia ńasi duszpaste-

rze brali udział w comiesięczńej 

końfereńcji duchowńych w Katowi-

cach. 

Bal  - 13 stycznia 

Nasza młodziez  wspo lńie z młodzie-

z ą z parafii zabrzań skiej bawiła się 

w ńaszej sali parafialńej w ramach 

s więtowańia karńawału. W trakcie 

spotkańia ńie zabrakło dobrej mu-

zyki, wys mieńitego jedzeńia i 

wspo lńych zabaw z duz a dozą 

us miechu. Cieszymy się, z e młodzi 

mogą się dobrze bawic  ińtegrowac  

między parafiami.    
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O tym, co za nami 

Nagroda dla Chrześcijań-

skiej Telewizji Interneto-

wej - 15 stycznia 

Podczas ńaboz eń stwa z okazji 160 

urodziń Zwiastuńa, w kos ciele s w. 

Tro jcy w Warszawie, zostalis my 

jako Chrzes cijań ska Telewizja Ińter-

ńetowa (Gliwice-Miechowice) uho-

ńorowańi przez Zwiastuń ńagrodą 

im. ks. Leopolda Otto za szczego lńe 

działańia ońlińe w pańdemii. Na-

grodę otrzymało takz e Studio Lu-

therańeum. Bardzo dziękujemy za 

doceńieńie ńaszych działań . Na 

zdjęciach widoczńa jest ńasza 

skromńa delegacja, a projekt ChTI 

tworzy wiele oso b, kto rym bardzo 

serdeczńie dziękujemy za zaańga-

z owańie.  
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O tym, co za nami 

Projekt Chrzes cijań ska Telewizja 

Ińterńetowa prowadzońy jest przez 

parafie w Gliwicach i Miechowicach 

od 2013 roku. W pańdemii sztańda-

rowym produktem okazał się Co-

dzieńńik biblijńy, kto ry kaz dego  

dńia o godz. 7:00 ma swoją premie-

rę ńa kańale youtube ChTI. Jak się 

okazuje materiały filmowe za-

mieszczańe w ińterńecie  oraz 

trańsmisje ńaboz eń stw, ńiejedńo-

krotńie  opro cz duchowego co-

dzieńńego wzrostu  są  zaprosze-

ńiem dla  poszukujących wiary 

oso b. ChTI to bardzo proste ńarzę-

dzie misyjńe - wystarczy tylko klik-

ńąc  i podac  dalej. Zachęcamy do 

subskrybowańia kańału ChTI. 

Obecńie ChTI to  społeczńos c  pońad 

3600 subskrybujących oso b.  Opie-

kujemy się kańałem, jak ińterńeto-

wą parafią. Dziękujemy za wszelkie 

uwagi, zaufańie, ro wńiez , gdy cho-

dzi o duszpasterską strońę kańału . 

Cieszymy się, z e  jestes cie z ńami 

i wspieracie ńasze działańia !  
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Malowanie sali parafialnej 

- 16-18 stycznia 

W grońie pracowńiko w malowali-

s my - ods wiez alis my ńaszą salę pa-

rafialńą.  Zajęlis my się takz e czę-

s ciowo korytarzem.  Skorzystalis my 

z chwilowego wakacyjńego okieńka, 

podczas kto rego sale były puste. 

 

 

Monitoring projektu - 19 

stycznia 

W ramach mońitorińgu projektu 

z Diakońie Katastrofeńhilfe, doty-

czącego rodziń ukraiń skich, odwie-

dziła ńas p. Małgorzata Weigle 

z Diakońii Kos cioła Ewańgelicko-

Augsburskiego w RP. 

O tym, co za nami 
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Nabożeństwo ekumenicz-

ne - 22 stycznia 

W ńaszej parafii odbyło się ńabo-

z eń stwo ekumeńiczńe z udziałem 

duchowńych ro z ńych wyzńań . 

 Duchowńi, kto rzy wzięli udział 

w ńaboz eń stwie to: 

- Bp Mariań Niemiec zwierzchńik 

diecezji katowickiej Kos cioła Ewań-

gelicko-Augsburskiego 

- Bp Jań Kopiec ordyńariusz diecezji 

gliwickiej Kos cioła Rzymsko-

Katolickiego wraz z duchowńymi: 

- ks. Berńard Plucik  

- ks. Berńard Koj 

- ks. Tymoteusz Olsiń ski OFM 

- ks. Piotr Paszko 

- ks. Krystiań Kałuz a 

- ks. Dańiel Bembeńek 

- delegacja Sio str Słuz ebńiczek 

 

a takz e: 

- pastor Heńryk Szatkowski Kos cio ł 

Ewańgelicko-Metodystyczńy 

- pastor Ireńeusz Zeifert Zbo r Nowe 

Przymierze Kos cio ł Boz y w Chry-

stusie 

- pastor Alfred Richter Kos cio ł Zie-

lońos wiątkowy 

- ks. Jań Kurko Kos cio ł Ewańgelicko

- Augsburski 

- mgr teologii Mikołaj Kotkowski 

praktykańt parafii ewańgelicko- 

augsburskiej w Gliwicach 

- ks. Ańdrzej Wo jcik proboszcz pa-

rafii ewańgelicko-augsburskiej 

w Gliwicach. 

Podczas ńaboz eń stwa wystąpił Ze-

spo ł Wokalńy Diaspory Ukraiń skiej. 

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 

Półkolonie dla dzieci z Ukrainy w ETE - 23-27 stycznia 

Nasza parafia zorgańizowała po łkolońie dla dzieci ukraiń skich, podczas 

kto rych dzieci mogły aktywńie spędzic  ferie. Opro cz wielu zabaw odby-

wały się codzieńńie takz e zajęcia muzyczńe, teatralńe, tańeczńe, plastycz-

ńe i ińtegracyjńe. Codzieńńie prowadzońa była takz e lekcja biblijńa. Po ł-

kolońie odbyły się w ramach projektu fińańsowańego przez S wiatową 

Federację Luterań ską.  
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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 . 

Ukrainka szuka pracy! 

Pańi chętńa do sprzątańia i pomocy. 

Szuka pracy, by opłacic  czyńsz za 

mieszkańie. Pańi jest w Gliwicach 

sama. Ma ńa utrzymańiu dziecko. 

Jes li ktos  z Pań stwa moz e pomo c, 

prosimy o końtakt pod ńumerem 

telefońu: 506306781. 

Uwielbienie i rozmowy 

przy kawie i herbacie - 3 

lutego 

Chcemy się spotkac , pogadac , pobyc  
i pouwielbiac  ńaszego Boga! 

Pomagac  ńam w tym będą: 

Ańia Bratek – s piew 

Jacek Dzwońowski – skrzypce 

Adam Marek – piańo 

Moz e jeszcze ktos :) 

Ogłoszenia 
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Najpierw spotkamy się o 19:00 
w Kos ciele Zbawiciela przy ul. Ja-
gielloń skiej 19 w Gliwicach. 

Pomuzykujemy ńa chwałę Pańa, 
a potem przeńiesiemy się do sali 
parafialńej, ńa kawę, herbatę i cia-
cho. 

Posiedzimy i ńa spokojńie pogada-
my:) To będzie dobry wieczo r! Cze-
kamy ńa Ciebie! Zapraszamy! 

Kolacja walentynkowa - 

14 lutego 

Zapraszamy serdeczńie ńa Kolację 

Waleńtyńkową, kto ra odbędzie się 

o godz. 17:30 w restauracji Moja 

Gruzja 

Spotkanie wolontariuszy - 

19 lutego 

Zapraszamy ńa spotkańie dla wo-

lońtariuszy i wspo łpracowńiko w 

ńaszej parafii. Po ńaboz eń stwie 

w Gliwicach przejdziemy do auli 

szko ł ETE przy ul. Frańciszkań skiej 

5.  

Ogłoszenia 
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Konferencja duchownych 

Diecezji Katowickiej 

w Gliwicach - 1 marca 

Tym razem duchowńi ńaszej diece-

zji spotkają się ńa swojej końfereń-

cji ńa tereńie ńaszej parafii.  

Projekcja filmu Luteranie 

na Opolszczyźnie - 14 

marca 

Zapraszamy ńa projekcję filmu, kto -

ra odbędzie się 14 marca o godz. 

18:30 w ńaszej sali parafialńej. 

Dom Wspo łpracy Polsko-

Niemieckiej wraz z Opolską Fuńda-

cją Filmową jest autorem projektu 

filmowego przedstawiającego ro z -

ńorodńos c  kulturową, etńiczńą 

i wyzńańiową mieszkań co w S ląska 

Opolskiego ńa przestrzeńi wieko w 

– „Religie i wyzńańia S ląska Opol-

skiego”.  

Pierwszy odcińek serii 

pt. „Luterańie” pos więcońy jest po-

czątkom luterańizmu. Film ukazuje 

zabytki sakralńe, miejsca kultu, 

a takz e wspo łczesńe parafie ewań-

gelickie, prezeńtując historię i losy 

wyzńawco w luterańizmu ńa tere-

ńach S ląska Opolskiego ńa prze-

strzeńi wieko w. 

 

Ogłoszenia 
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Występ dzieci z warszta-

tów teatralnych - 25 lute-

go 

25 lutego zapraszamy ńa występ 

artystyczńy dzieci biorących udział 

w warsztatach teatralńych. Dzieci 

przedstawią 3 bajki autorstwa Ta-

tiańy Fisuńovej metodą teatru cieńi. 

Występ odbędzie się w sali parafial-

ńej o godzińie 10:00. Wstęp wolńy.  

Spotkania biblijne - ma-

rzec 

W marcu o godz. 18:30, w ńaszej 

sali parafialńej odbędą się spotkańia 

biblijńe, ńa kto re juz  serdeczńie za-

praszamy. O szczego łach poińfor-

mujemy wkro tce ńa strońie ińterńe-

towej parafii i w ogłoszeńiach para-

fialńych. 

Zjazd Młodych Dorosłych 

20+ - 28-30 kwietnia 

Zapraszamy ńa II Zjazd Młodych 

Dorosłych, kto ry odbędzie się 

w dńiach 28-30 kwietńia w Rudach 

k. Rybńika. W programie: ińtegracja, 

wykłady, wieczo r uwielbieńia. 

Ogłoszenia 
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Ogłoszenia 

Nagroda im. ks. Leopolda Otto 

Nagroda im. ks. Leopolda Otto przy-
zńawańa jest coroczńie przez 
„Zwiastuń Ewańgelicki” jako hołd zło-
z ońy załoz ycielowi tego czasopisma. 
Jest przypomnieniem wielkiej po-
staci polskiego luteranizmu, kto ra 
ńową drogą poprowadziła Kos cio ł 
ewańgelicki w Polsce. 
Od roku 2003 otrzymują ją osoby, 
aktywńie udzielające się w dziedzi-
ńach, w kto rych zasłuz ył się ks. Leo-
pold Otto lub do działańia w kto rych 
mocńo motywował o wczesńych 
ewańgeliko w. 
Wyro z ńieńie to jest ńagrodą hońoro-
wą i stańowi ją statuetka z płasko-
rzez bą patrońa ńagrody. 

Ks. Leopold Marcin Otto (1819-1882) – duchowńy ewańgelicki, dzia-
łacz ńarodowy i społeczńy, wydawca. Studiował w Dorpacie (obecńe Tar-
tu w Estońii) i Berlińie, a doktorat uzyskał ńa Uńiwersytecie Lipskim. 
Wikariusz w Kaliszu, proboszcz w Piotrkowie Trybuńalskim, Warszawie 
i Cieszyńie. Załoz yciel, redaktor, autor artykuło w i wydawca „Zwiastuńa 
Ewańgelickiego”, kto rego pierwszy ńumer ukazał się 15 stycznia 1863 r. 
Wszędzie, gdzie słuz ył jako duchowńy, rozwijał i wspierał poczucie pol-
skiej toz samos ci ńarodowej. 
Był postacią ńiezwykłą: łączył w sobie cechy przywo dcy duchowego 
z temperameńtem działacza społeczńego i kulturalńego. 

W 2012 roku ńagrodę im. ks. Leopolda Otto otrzymało m. iń. Ewańgelic-
kie Towarzystwo Edukacyjńe w Gliwicach. Cieszymy się, z e w roku 2023 
do grońa zacńych laureato w dołączyła Chrzes cijań ska Telewizja Ińterńe-
towa. Więcej szczego ło w ńa www.zwiastuń.pl. 

                                                                                       Z ro dło: www. zwiastuń.pl 

https://zwiastun.pl/nagroda-im-ks-leopolda-otto/
https://ksiegarnia.augustana.pl/historia/468-ks-leopold-otto-1819-1882-nowa-droga-kosciola-ewangelickiego-w-polsce.html
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  Spotkanie Kobiet – „ Duchowe SPA“ - 18 marca 
 

To  gorące zachęceńie i marzeńie orgańizatorek, aby spotkac  się w gro-

ńie  kobiet, kto rych pragńieńiem jest z ycie z Bogiem.   

Będzie to spotkanie z trzema inspirującymi kobietami:  

 

Aleksandrą Walaszczyk-  mamą tro jki dzieci, kto rej pragńieńiem jest 

zaszczepiac  Boz e z ycie w ińńych, z kto rego płyńie absolutńa wol-

ńos c . Wraz z męz em prowadzą Ceńtrum Chrzes cijań skie Wińńica w Ryb-

ńiku. 

 

Angeliką Krzywodajć – mo wczyńią, kto ra wńosi w z ycie słuchaczy ńa-

dzieję i odńowieńie pokazując Boz y plań dla kaz dej z ńas.  

Słuz y w kos ciele „Filadelfia” w Wodzisławiu S ląskim. 

 

Lidią Czyż - pisarką, ńauczycielka, wspo łorgańizatorką spotkań  dla ko-

biet. Jej celem jest przekazywańie, z e dla Boga ńie ma rzeczy ńiemoz li-

wych i wszystko co ńas spotyka ma jakis  cel. Przekońują o tym prawdzi-

we historie, ńa kto rych opiera swoje powies ci, trudńe, dramatyczńe, ale z 

„Boz ym happy eńdem”. Wraz z męz em, Leszkiem słuz ą w kos ciele Ewań-

gelicko-Augsburskim w Wis le Malińce. 

 

Przyjmij zaproszenie i bądź z nami 18.03 w Arena Gliwice. 

Dla pań  przygotowańo wiele ńiespodziańek.  

Bilety ńa końfereńcję będzie moz ńa ńabyc  juz  od lutym poprzez platfor-

mę ińterńetową.  

O sposobie i moz liwos ci ich zakupu będziemy ińformowac  ńa strońie pa-

rafialńej oraz ńa parafialńym facebooku. Bilety będzie tez  moz ńa kupic  

poprzez strońę Areńy Gliwice. 

Aby ułatwic  uczestńictwo w spotkańiu kobietom z Ukraińy (w duz ej 

Spotkanie dla Kobiet 
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większos ci samotńym matkom) chcemy zorgańizowac  opiekę dla ukraiń -

skich dzieci na czas trwania spotkania. Każda ukraińska kobieta, która 

zapisze się na spotkanie kobiet będzie miała możliwość skorzystania 

z takiej opieki. 

Spotkanie dla kobiet oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci ukraińskich do-

finansowane są ze środków Światowej Federacji Luterańskiej.  

Spotkanie dla Kobiet 
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Emisje nabożeństw w TVP Kultura w 2023 roku 

8 styczńia 2023, godz. 8.00 – kos cio ł Zofii w Pokoju 

22 styczńia 2023, godz. 8.00 – kaplica w Wis le-Jaworńiku 

12 lutego 2023, godz. 8.00 – kos cio ł s w. Jańa w Grudziądzu 

26 lutego 2023, godz. 8.00 – kos cio ł s w. Tro jcy w Wodzisławiu S ląskim 

12 marca 2023, godz. 8.00 – kos cio ł Jezusowy w Jastrzębiu Zdroju 

2 kwietńia 2023, godz. 8.00 – kos cio ł w Międzyrzeczu 

23 kwietńia 2023, godz. 8.00 – kos cio ł Marcińa Lutra w Białej 

7 maja 2023, godz. 8.00 – kos cio ł Jezusowy w Zielońej Go rze 

28 maja 2023, godz. 8.00 – kos cio ł s w. Krzyz a w Słupsku 

11 czerwca 2023, godz. 8.00  – kos cio ł s w. Krzyz a w Nidzicy 

2 lipca 2023, godz. 8.00 – kaplica w Opolu 

16 lipca 2023, godz. 8.00 – kos cio ł Wńiebowstąpieńia Pań skiego 

w Warszawie 

6 sierpńia 2023, godz. 8.00 – kos cio ł S więtej Tro jcy w Szczecińie 

20 sierpńia 2023, godz. 8.00 – Ekumeńiczńa S wiątyńia Pokoju  

w Kielcach 

10 wrzes ńia 2023, godz. 8.00 – kos cio ł Pokoju w S widńicy 

1 paz dzierńika 2023, godz. 8.00 – kos cio ł s w. Szczepańa w Toruńiu 

22 paz dzierńika 2023, godz. 8.00 – kos cio ł ap. Piotra i Pawła w Tychach 

12 listopada 2023, godz. 8.00 – kos cio ł w Wis le-Czarńe 

26 listopada 2023, godz. 8.00 – kos cio ł Opatrzńos ci Boz ej w Zgierzu 

10 grudńia 2023, godz. 8.00 – kos cio ł „Ebeń-Ezer” w Dzięgielowie 

24 grudńia 2023, godz. 8.00 – kaplica w Białymstoku 
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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).  

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-

19.09 18.00 Końcert zespołu smyczkowego Pyskowice 

26.09 - Wizyta luterań skiego Wartburga Gliwice 

WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

03.02 19:00 Wieczo r uwielbieńia 
Gliwice       
kos cio ł 

09.02 19:00 Spotkańie rady parafialńej 
Sala parafialńa 

Gliwice 

12.02 12:30 Zgromadzeńie parafialńe 
Gliwice       
kos cio ł 

14.02  17:30 Kolacja waleńtyńkowa 
Restauracja 
Moja Gruzja 

19.02 12:30 Spotkańie wolońtariuszy parafialńych Szkoła ETE 

25.02 10:00 Występ dzieci z warsztato w teatralńych 
Sala parafialńa 

Gliwice 

14.03 18:30 
Projekcja filmu „Luterańie ńa Opolsz-

czyz ńie” 
Sala parafialńa 

Gliwice 

18.03 10:00 Spotkańie dla kobiet Areńa Gliwice 
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Plan nabożeństw* 
05.02 - 3. niedziela przed Postem 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice  

11.00 Gliwice (komuńia) 

12.02  - 2. niedziela przed Postem 

11.00 Gliwice (szko łka, komuńia, Zgromadzeńie Parafialńe) 

19.02 - Niedziela Przedpostna (ofiara na Fundusz Stypendialny) 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice  

11.00 Gliwice (szko łka) 

22.02 - Dzień Pokuty i Modlitwy (środa) 
18.00 Gliwice 

26.02 - 1. niedziela Pasyjna (ofiara na Diakonię) 
9.30 Łabędy  

11.00 Gliwice (szko łka) 

05.03 - 2. niedziela Pasyjna 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice (ofiara ńa Diakońię) 

11.00 Gliwice (szko łka) 

12.03– 3. niedziela Pasyjna 
9.30 Łabędy  

11.00 Gliwice (szko łka) 

19.03 - 4. niedziela Pasyjna 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice  

11.00 Gliwice (szko łka) 

26.03– 5. niedziela Pasyjna 
9.30 Łabędy  

11.00 Gliwice (szko łka) 

02.04 - 6. niedziela Pasyjna (Palmowa) 
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice  

11.00 Gliwice (szko łka) 

06.04 - Wielki Czwartek 

18.00 Gliwice  

07.04 - Wielki Piątek 

11.00 i 18.00 Gliwice (komuńia, ofiara) 

15.00 Pyskowice (komuńia, ofiara), Łabędy 16.30 (komuńia, ofiara) 

09.04 - 1. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

9.30 Łabędy (komuńia, ofiara) 

11.00 Gliwice (komuńia, ofiara) 

10.04 - 2. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

9.30 Pyskowice (ofiara) 

11.00 Gliwice  

 * ewentualne zmiany w planie nabożeństw będą publikowane na stronie parafii 

oraz ogłaszane na nabożeństwach 


