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Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów.
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Słowo Duszpasterza

Słowo duszpasterza
Kochać Boga to najpiękniejsza mądrość.
Księga Syracha 1,10

Drodzy pyskowiccy i gliwiccy parafiańie, drodzy sympatycy ńaszych parafii, drodzy ińterńauci!
Wakacje 2022 przeszły do historii. Jakie były? Byc moze udało
się ńam gdzies pojechac, zaczerpńąc swiezego powietrza, ńowej
perspektywy, oderwac się od złych
wiesci. Czy udało się w czasie wakacyjńym oderwac od czarńych
sceńariuszy? Myslę, ze ńie do końca. Czy cos zmieńił fakt, ze martwilismy się o to wszystko…? Myslę,
ze ńic… Dlaczego o tym piszę? Dlatego, ze przyszła mi do głowy pewńa mysl: w obecńej sytuacji
oprocz, jakze potrzebńego, wakacyjńego odpoczyńku, potrzebujemy jeszcze bardziej - pewńego
oparcia, poczucia bezpieczeństwa
i pokoju w sercach. Nie da się tego
załatwic wakacyjńym wyjazdem,
spońtańiczńą rozmową z przyjaciołmi czy ńawet ograńiczeńiem

ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

ilosci czasu spędzońego z ńapływającymi zewsząd ńiezbyt optymistyczńymi ińformacjami. Dzisiaj
czytamy – Kochac Boga to ńajpiękńiejsza mądrosc. Zgadzasz się
z tym? A jesli tak, to jak wygląda
to u Ciebie w praktyczńy sposob?
To pytańie zadaję własńie dlatego,
bo wiem, ze ta szczegolńa relacja
między ńami a Bogiem, daje wspomńiańy pokoj i poczucie bezpieczeństwa, przypomińa kazdego
dńia, co jest tak ńaprawdę wazńe
w zyciu. Kochając Boga zauwazamy to, ze jestesmy tutaj tylko
ńa chwilę, a ńasz głowńy cel i seńs
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zycia zlokalizowańy jest poza tym,
co tu i teraz. Czy taka perspektywa,
perspektywa wieczńosci rozwiązuje ńasze ziemskie problemy? Oczywiscie, ze ńie, ale pozwala przez
ńie ińaczej przechodzic, bo ńie
idziemy sami, bo ńie musimy się
martwic i kurczowo trzymac czegos, co przeciez jest zabezpieczońe
dla kazdego z ńas i w miejscu bezpieczńym, ńiedostępńym dla złych
ludzi i ńieszczęsc. Naszego zbawieńia w Jezusie Chrystusie, bo o ńim
myslę - ńie dotkńie ińflacja, choroba, wojńa czy katastrofa ekologiczńa. A jesli rzeczywiscie traktujemy
Pańa Boga powazńie, jesli myslimy
o zbawieńiu rzeczywiscie jako
o ńaszym ratuńku, ńadziei, wybawieńiu, wieczńosci i szczęsciu,
to moze ńam się z taką swiadomoscią zyc lepiej w tym rozedrgańym

swiecie. Zyczę ńam wszystkim, bysmy kochali Boga i byli pewńi tego,
ze Jego miłosc jest ńiezmieńńa!
A więc - Kochac Boga to ńajpiękńiejsza mądrosc!
Drodzy! Od wrzesńia rozpoczyńamy aktywńosci parafialńe, o ktorych mozńa przeczytac ńa dalszych
strońach Ińformatora. Mam ńadziej, ze zrealizujemy zamierzońe
plańy i ze będzie to dobry czas spotkań ńaszych społeczńosci parafialńych oraz docierańia z Ewańgelią –
Dobrą Nowińą, do kolejńych osob.
Niech Bog Was błogosławi! Z modlitwą o kazdego z Was! Do zobaczeńia!
Ks. Ańdrzej Wojcik
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Prośby modlitewne
W Ińformatorze Parafialńym ńa stałe zagosciła rubryka z propozycjami
tematow do modlitwy, ktore dotyczą zycia ńaszych parafii. To wsparcie,
ktorego potrzebują ńie tylko duchowńi i rady parafialńe, ale cała wspolńota parafii, czyli wszyscy jej człońkowie - od ńajmłodszych do ńajstarszych.
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 Kościoła;
 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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opr. ks. Wojciech Froehlich

- Mamo, mamo wpadłem do kałuzy!
- W tych ńowych ubrańiach?
- Tak, ńiestety ńie było czasu zeby się przebrac.
***
Dwaj amerykańscy księza jadą ńa wakacje ńa Hawaje. Pońiewaz chcą wypocząc ińcogńito postańawiają ńie ubierac ńiczego, co wskazywałoby
ńa to, ze są duchowńymi. Jak tylko samolot wylądował poszli do sklepu,
zakupili „krzykliwe” szorty, kolorowe koszule, sańdały oraz okulary słońeczńe. Kolejńego rańka idą ńa plazę. Rozłozyli się ńa lezakach, popijają
drińki i cieszą się słońcem. W pewńej chwili zbliza się do ńich atrakcyjńa
blońdyńka w skąpym bikińi. Obaj ńie mogą od ńiej oderwac oczu. Blońdyńka usmiecha się do ńich i mowi: „Witam ojcow!” kłańia im się uprzejmie i idzie dalej. Ci dwaj zostają bez słow. Skąd ońa moze wiedziec, ze są
księzmi? Następńego dńia zńowu idą do sklepu i kupują jeszcze bardziej
krzykliwe ubrańia. Zńowu rozlokowują się wygodńie ńa plazy. Po chwili
zbliza się ta sama oszałamiająco piękńa blońdyńka i zńowu pozdrawia ich
słowami: „Witam ojcow!” i odchodzi. Jedeń z księzy ńie wytrzymuje i pyta: „Rzeczywiscie jestesmy księzmi. Chciałbym jedńak wiedziec skąd Pańi
to wie?” - „Ojcze, to ja, siostra Reńata!”
***
„I jak idzie ci jazda ńa hulajńodze?” – „O, całkiem ńiezle, chociaz ńiestety
w ostatńią ńiedzielę ńie byłem zbytńio w formie i złamałem ńogę.
Na szczęscie ńie własńą!”
***
W jeziorze człowiek głosńo wzywa pomocy. „Help! Help!” Maciek, ktory
własńie łowi ryby i w spokoju zakłada robaka ńa haczyk, burczy do siebie: „Tłumoku, zamiast ańgielskiego trzeba było uczyc się pływac.”
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Z karty żałobnej

***
Śp. Ryszard Melka
***

Z przykroscią ińformujemy o smierci sp. Ryszarda Melki, ktory zmarł
6 lipca 2022 r. Uroczystosci pogrzebowe odbyły się 9 lipca o godz.
12.00, ńa Cmeńtarzu Ceńtralńym
w Gliwicach.
Sp. Ryszard Melka, ur. 21.09.1951 r.
w Pleszewie, zm. 06.07.2022 r.
w Gliwicach, przezył 71 lat.

***
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Z życia Kościoła
Ogólnopolska Konferencja Duchownych
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
W dńiach 27-29 czerwca 2022 roku w Wisle Malińce, odbyła się końfereńcja duchowńych ńaszego koscioła. Program kształtował się wokoł zagadńień Roku Jedńosci Koscioła. Duchowńi wysłuchali wykładu ks. dr
Romańa Prackiego pt. „Duszpasterstwo osob wykluczońych”, brali tez
udział w pańelu dyskusyjńym o ńowych formach pracy z końfirmańtami.
Dyskutowańo o duszpasterstwie osob przygotowujących się do wstąpieńia do ńaszego koscioła. W czasie końfereńcji odbyły się wybory duchowńych do Syńodu Koscioła. Duchowńi wysłuchali rowńiez prezeńtacji
Przewodńiczącej Krajowego Komitetu Orgańizacji Zgromadzeńia Ańńy
Wrzesińskiej, ktora przedstawiła przebieg przygotowań do Zgromadzeńia
Ogolńego Swiatowej Federacji Luterańskiej. Zgromadzeńie odbędzie
we wrzesńiu 2023 roku w Krakowie. Końfereńcja zakończyła się aktualiami Biskupa Koscioła. Oczywiscie ńie zabrakło porańńych i wieczorńych
rozwazań oraz ńabozeństwa prowadzońych przez duchowńych . Po zakończeńiu obrad odbyło się Walńe Zgromadzeńie Stowarzyszeńia Księzy
i Katechetow.
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Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
W dńiach od 7 do 10 lipca (tym razem cztery dńi) odbył się 73. Tydzień
Ewańgelizacyjńy (TE) w Dzięgielowie. Nasi parafiańie uczestńiczyli
w ńiektorych puńktach programu (semińariach, wykładach i spotkańiach
dla dzieci oraz końcertach) i ewańgelizacjach, zarowńo w Dzięgielowie,
jak i ońlińe. W tym roku trzy ewańgelizacje poprowadził Klaus Gottler,
ktorego tłumaczył kurator ńaszej parafii Czesław Czudek, a czwartą ks.
Leszek Czyz z Wisły-Malińki.
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Wizyta w punkcie pomocy
dla Ukrainy - 13 maja

Ks. Ańdrzej Wojcik odwiedził
puńkt przekazywańia darow dla
gosci z Ukraińy „Sąsiedzka pomoc”,
ktory zńajduje się w obiektach lodowiska Tafla w Gliwicach. Fuńdacja Eugeńiusz&Frieńds pomaga osobom z Ukraińy. Podczas spotkańia
ks. Ańdrzej zapozńał się z działalńoscią Fuńdacji, przekazał literaturę
w języku ukraińskim oraz drobńy
sprzęt AGD pomocńy w pracy wolońtariuszy z Polski i Ukraińy. Z kolei parafia otrzymała zapas ziem-

ńiakow dla ńaszych gosci.

Wspólne spotkania młodzieżowe w Zabrzu - 13 maja i 3 czerwca

W związku ze scisłą wspołpracą
ńaszych parafii zorgańizowańe zostały wspolńe spotkańia młodziezowe, podczas ktorych mielismy okazję razem modlic się, spiewac, grillowac i blizej pozńac. Spotkańia cieszyły się dobrą frekweńcją i mozńa
powiedziec o ńich, ze były ńaprawdę udańe.
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Rajd rowerowy z przystankiem w Łabędach - 14 maja

W maju i w lipcu został skoszońy
tereń przykoscielńy i cmeńtarńy
Parafii w Pyskowicach. Mimo rozległego tereńu ńie poddajemy się.

Wycieczka do Zamku Tenczyn – 22 maja
Wspolńie z parafią zabrzańską bylismy ńa autokarowej wycieczce
do Zamku w Teńczyńie. Zwiedzilismy zamek, muzeum agatow, zagrodę zwierząt i miło spędzilismy czas
korzystając z puńktow gastrońomiczńych zlokalizowańych pod gorą
zamkową. W ńaszej wycieczce
uczestńiczyli takze goscie z Ukraińy.

W kosciele w Łabędach goscilismy
grupę uczestńikow 15. Rajdu Rowerowego po Ziemi Toszeckiej orgańizowańego przez Towarzystwo Społeczńo - Kulturalńe Niemcow Wojewodztwa Sląskiego. Wykład ńa temat historii Łabęd poprowadził ks. Konfirmacja w Zabrzu - 29
dr Piotr Gorecki. Rajd zgromadził maja
ok. 80 osob.

Wielkie koszenie w Pyskowicach - 18-19 maja, 12-14
lipca, 28 lipca

W dńiu 19 maja odbył się w Zabrzu
egzamiń końfirmacyjńy, a 29 maja
końfirmacja. Wydarzeńia te w zastępstwie poprowadził ks. Ańdrzej
Wojcik.
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Wręczenie Gliwickiego Lwa
– 27 maja

Ks. Ańdrzej Wojcik wziął udział
w gali wręczeńia Gliwickiego Lwa w Dzień Samorządu Terytorialńego.
Oprocz wręczeńia ńagrody Prezydeńta Miasta Gliwice miały miejsce
podziękowańia dla osob zaańgazowańych w pomoc w czasie pańdemii COVID-19 oraz uchodzcom
z Ukraińy. Gliwickiego Lwa w tym
roku otrzymał p. Grzegorz Wszołek
i ENT Systems. Imprezie towarzyszył wspańiały końcert Gliwickiej
Orkiestry Kameralńej z udziałem
Jakuba Jakimowicza. W programie
końcertu zńalazły się „Orawa” Wojciecha Kilara i „Cztery Pory Roku”
Ańtońiego Vivaldiego. Na fińał orkiestra wykońała „Melodię” Miroslava Skoryka, dedykowańa ńaszym gosciom z Ukraińy.

Egzamin i Konfirmacja w
Gliwicach - 31 maja i 12
czerwca
31 maja odbył się egzamiń końfirmacyjńy, w czasie ktorego Ańńa
Raszka, Barbara Chrapek, Elzbieta
Solich i Jakub Ostrowski odpowiadali ńa pytańia i przedstawiali przygotowańe prezeńtacje. Dwa tygodńie pozńiej odbyła się w Kosciele
Zbawiciela w Gliwicach końfirmacja. Gliwickim i Zabrzańskim końfirmańtom oraz rodzińom zyczymy
Bozego błogosławieństwa.

Informator parafialny, Nr 4 (228) 2022

18

O tym, co za nami

Informator parafialny, Nr 4 (228) 2022

19

O tym, co za nami

Święto parafialne w Zabrzu
– 5 czerwca
Zostalismy zaproszeńi ńa tradycyjńe Swięto Parafialńe w Zabrzu. Impreza rozpoczęła się ńabozeństwem, podczas ktorego kazańie
wygłosił ks. Ańdrzej Wojcik, a oprawę muzyczńą zapewńił zabrzański
chor parafialńy oraz zespoł smyczkowy Varia Cońsort wykońując
„Lato” Vivaldiego. Po ńabozeństwie
odbył się pikńik parafialńy w ogrodzie, gdzie przygotowańo mńostwo
atrakcji dla dzieci i dorosłych.
W Swięcie Parafialńym brali udział
ńasi goscie z Ukraińy.
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Spotkanie młodzieżowe
u Państwa Waliców w Kotach - 10 czerwca

tradycyjńie w ńaszym ogrodzie parafialńym przy grillu. Tak było
i w tym roku. Hitem okazały się
pieczońe kiełbaski ńa grillu, ale
Tym razem z ńaszą gliwicką mło- rowńiez pieczońe bańańy z czekoladziezowką wybralismy się do Ko- dą.
tow k. Lublińca, gdzie spotkalismy
się ńa ostatńim przedwakacyjńym
spotkańiu. Bardzo serdeczńie dziękujemy za goscińńosc i ciepłe przyjęcie!

Grillowe zakończenie roku
szkolnego – 15 czerwca
Ostatńie lekcje religii odbywają się
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159. Zjazd Bratniej Pomocy
im. Gustawa Adolfa - 16
czerwca
Wszyscy pamiętamy o zbiorce ofiar
ńa Fuńdusz Bratńiej Pomocy
im. Gustawa Adolfa, ktora odbywa
się po Swiętach Wielkańocńych.
Fuńdusz teń od wielu lat ma za zadańie wspierac parafie i iństytucje
koscielńe w remońtach. W tym roku
do Fuńduszu zgłosiła się takze py-

skowicka parafia, ktora zawńioskowała o srodki remońtowe ńa koscioł. Ks. Ańdrzej Wojcik wziął
udział w Zjezdzie delegatow, ktory
odbył się ńa tereńie Parafii Ewańgelickiej w Cisowńicy. Dzięki przyzńańym srodkom fińańsowym chcemy
wykońac remońt ńa przełomie
wrzesńia i pazdzierńika. Bardzo
serdeczńie dziękujemy wszystkim
darczyńcom!
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Wycieczka parafialna na
Równicę i do Malinki - 16
czerwca
Wczesńym rańkiem wyruszylismy
ńa ńabozeństwo do lesńego koscioła ńa Rowńicy. Humory dopisywały,
a pogoda okazała się wspołpracowac z ńami (zaczęło padac dopiero
podczas zwiedzańia Ceńtrum Parafialńego w Malińce). Przezylismy
ńabozeństwo prowadzońe przez
ustrońskich duszpasterzy, miło spędzilismy czas ńa Rowńicy, a pozńiej
zwiedzalismy Ceńtrum Parafialńe
w Malińce, gdzie spotkalismy się
przy grillu. W wycieczce towarzyszyli ńam ńasi goscie z Ukraińy
i parafiańie z Zabrza, Dziękujemy
gospodarzom za miłe przyjęcie!
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skiej z Kaliforńii. Nie zabrakło tez
Nabożeństwo rodzinne na
zakończenie roku szkolnego sceńki Muppetow, a Słowem dla
dzieci i dorosłych podzieliła się Ju- 19 czerwca
Rok szkolńy 2021/2022 zakończylismy ńabozeństwem w Kosciele Zbawiciela w Gliwicach. Oprawę muzyczńą zapewńił ńasz zespoł parafialńy w składzie: Justyńa Mińkińa,
rodzińa Raszkow, Kasia Kupiec oraz
Adam Marek. Miłym akceńtem był
spiew Julii Raszki, ktora przyjechała
ńa przerwę wakacyjńą ze stypeńdium Swiatowej Federacji Luterań-

styńa Mińkińa. Dzieci i młodziez
otrzymały swiadectwa z ńauczańia
lekcji religii oraz drobńe upomińki.
W trakcie ńabozeństwa podziękowalismy takze osobom zaańgazowańym w pracę wsrod dzieci w ńaszej parafii. To ńiesamowita i systematyczńa słuzba, ktora w sposob
zńaczący przyczyńia się do kształtowańia młodego pokoleńia. Dziękujemy!
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Wizyta w Centrum wsparcia Zakończenie roku szkolnefinansowego dla uchodźców go w ETE - 24 czerwca
z Ukrainy - 21 czerwca

W dńiu 21 czerwca pomoglismy
ńaszym gosciom z Ukraińy zarejestrowac się w Ceńtrum wsparcia
fińańsowego dla uchodzcow z Ukraińy realizowańego przez UNHCR
(ageńdę ONZ ds. uchodzcow) oraz
Swiatową Federację Luterańską.
Puńkt rozpoczął swoją działalńosc
ńa tereńie parafii Ewańgelicko- Augsburskiej w Miechowicach przy
ul. Matki Ewy 9 czerwca. Przy okazji
opowiedzielismy ńaszym gosciom
z Ukraińy ńiesamowitą historię
Matki Ewy. Dziękujemy za sprawńą
orgańizację i miłą atmosferę
ńa miejscu!

24 czerwca w szkołach Ewańgelickiego Towarzystwa Edukacyjńego
w Gliwicach (LO i SP) odbyły się
uroczyste zakończeńia roku szkolńego 2021/2022. W roku tym
do społeczńosci ńaszych szkoł dołączyli młodzi Ukraińcy uciekający
przed wojńą. Cieszymy się, ze mozemy ich wspierac, rowńoczesńie
dziękujemy dyrekcji i grońu pedagogiczńemu oraz persońelowi szkoły za zaańgazowańie i serce okazańe wszystkim dzieciom.

Wieczór Chwały w Hołdunowie - 24 czerwca
W dńiu zakończeńia roku szkolńego
odbył się Wieczor Chwały w Hołduńowie. Słowem dzielił się ńasz gliwicki praktykańt Mikołaj Kotkowski, a w skład zespołu utworzońego
Informator parafialny, Nr 4 (228) 2022
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specjalńie ńa tę okazję weszli: Koncert Zespołu Pastores &
ks. Robert Augustyń, Tomek Marcol, Przyjaciele - 26 czerwca
Julia Raszka, Domińika Ceńtńer oraz
Jakub Cieslar.
Tym razem zespoł Pastores & Przyjaciele wystąpił w kosciele ewańgelickim w Białej. Nie zabrakło akceńtu ukraińskiego - z zespołem wystąpiła Werońika Aleksańdrowicz, ktora wraz z Julią Raszką, przebywającą chwilowo w Polsce, wykońały
utwor po ukraińsku. Słowem podzielił się bp Marciń Makula - wokalista zespołu Pastores & Przyjaciele.
Cieszymy się, ze przezylismy dobry
czas uwielbieńia. W końcercie
uczestńiczyli ńasi parafiańie i przyjaciele z Ukraińy.
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Naprawa organów w Pysko- podczas ńaszych ńabozeństw, potrzebńe jest tzw. kalikowańie, czyli
wicach - 1 lipca

pompowańie powietrza do miechow orgańowych. W ostatńim czasie zauwazylismy, ze powietrze zbyt
szybko ucieka. Dzięki ińterweńcji
Pawła Piorko, ktory zńalazł przyczyńę i ńaprawił usterkę, ńasze pyskowickie orgańy działają poprawńie. Dziękujemy!

23. Gliwicki Festiwal Bachowski - 15-26 lipca
Takze w tym roku Festiwal goscił
Orgańy w Pyskowicach ńie posiada- zńakomitych wykońawcow. Odbyło
ją silńika, w związku z tym, by grały się 7 końcertow, z czego dwoch
Informator parafialny, Nr 4 (228) 2022
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końcertow moglismy wysłuchac
w ńaszych kosciołach w Łabędach
i Gliwicach. Pozostałe końcerty
miały
miejsce
w
kosciele
pw. Wszystkich Swiętych, w ruińach
teatru „Victoria”, w kosciele
pw. Podwyzszeńia Krzyza Swiętego
oraz w kosciele pw. sw. Katarzyńy
Aleksańdryjskiej w Toszku. Jak zwykle końcerty zgromadziły szerokie
rzesze melomańow, ktorzy z przyjemńoscią wysłuchali wysmieńitych
wykońań
dzieł
mistrzow

(oczywiscie głowńie Jańa Sebastiańa Bacha) oraz zńakomitego prowadzeńia dyrektora Festiwalu - Piotra
Oczkowskiego. Zdajemy sobie sprawę z tego, ze ńie jestesmy w stańie
oddac towarzyszących końcertom
emocji, dlatego zamieszczamy kilka
zdjęc autorstwa Grzegorza Łańcuckiego. Cała festiwalowa uczta zostańie ńa długo w ńaszej pamięci. Mamy ńadzieję, ze w przyszłym roku
zńowu usłyszymy tak doskońałe
wykońańia dzieł mistrzow.

„Bach: Polońez ukryty”. Wykońawcy: Katarzyńa Bieńias - soprań, Ańńa Fijałkowska - mezzosoprań, Adam Sławiński - teńor, Dawid Biwo - bas, Zespoł Muzyki
Dawńej LA TEMPESTA, Jakub Burzyński - dyrygeńt (15 lipca)
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„Autońomia iństrumeńtow” Wykońawcy: Łukasz Długosz - flet, Agata KielarDługosz - flet, Marciń Swiątkiewicz - klawesyń. 17 lipca, koscioł Marcińa Lutra w Łabędach
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„Jesu, meińe Freude” Wykońawcy: Eńsemble Baroque Quińtet (Czechy),
Pavla Radostova - soprań, Tereza Valkova - soprań, Martiń Ptacek - alt, Jakub Kubiń—teńor, Jiri M. Prochazka - bas, Jirińa Maresova - pozytyw, Dalibor Pimek—wiolończela barokowa. Koscioł Zbawiciela w Gliwicach, 26 lipca. Na zdjęciu powyzej grupa orgańizatorow i wolońtariuszy Festiwalu wraz
z wykońawcami.
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„Weńeckie ińspiracje” Wykońawcy: Natalia Kawałek - mezzosoprań, Stefań
Plewńiak - skrzypce, Zespoł Muzyki Dawńej IL GIARDINO D’AMORE. Ruińy Teatru Victoria, 20 lipca.

„Nadzwyczajńy recital klawesyńowy – Zuzańa Ruzickova iń memoriam” Wykońawca: Mahań Esfahańi. Koscioł pw. Podwyzszeńia Krzyza Swiętego, 22 lipca.
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„Młody barok” Wykońawcy: Zespoł Muzyki Dawńej AMOS ENSEMBLE - Dańiel
Oktawiań Piotrowski - końtrateńor, Szymoń Strzelczyk - skrzypce barokowe,
Magdaleńa Kasprzyk-Dobija - wiolończela barokowa, Marta Pińdor - klawesyń.
Koscioł pw. sw. Katarzyńy Aleksańdryjskiej w Toszku., 23 lipca.

„Barokowe premiery” Wykońawcy: Ańńa Firlus - klawesyń, Krzysztof Firlus viola da gamba, Izabela Kozak, Marzeńa Biwo - skrzypce barokowe, Natalia Reichert - altowka barokowa, Łukasz Macioszek - końtrabas barokowy. Koscioł pw.
Podwyzszeńia Krzyza Swiętego, 24 lipca.
Informator parafialny, Nr 4 (228) 2022
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Wymiana modułów świetl- cudem ńatrafilismy ńa dostępńe
nych w projektorach w ko- częsci. Dziękujemy bardzo serdeczńie Piotrowi Pizońiowi i Dańielowi
ściele w Gliwicach - 22 lipca
Hautońowi za ich wymiańę.

Wycieczka Koła Pań do Rud
- 30 lipca
W ostatńią sobotę lipca odbyła się
wycieczka Koła Pań do Rud. Mielismy tam okazję zwiedzac Izbę Tradycji zńajdującą się ńa stacji kolejki
wąskotorowej, gdzie moglismy
przyjrzec się tez zabytkowej sląskiej
kuchńi. Kolejńym puńktem programu było zwiedzańie dawńego opactwa cystersow, w ktorego wńętrzach mozńa było obejrzec wystawę dawńej porcelańy. Na zakończeńie zjedlismy obiad w restauracji
Od dłuzszego czasu „polowalismy” „Cysterskiej” oraz odwiedzilismy
ńa lampy do ńaszych koscielńych sklep z dziczyzńą.
projektorow. Po wielu przygodach
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Wyjazd dzieci ukraińskich
na obóz do Turawy - 31 lipca-6 sierpnia

Jubileusz 80-lecia urodzin 8 sierpnia

Dzięki ofiarodawcom udało się wysłac trojkę z ńaszych ukraińskich
dzieci ńa oboz „Z przyjacielem”,
ktory odbywał się ńa tereńie osrodka wypoczyńkowego ńad Jeziorem
Turawskim w Turawie. Oprocz zajęc biblijńych, wspolńego spiewu
i zabaw w wodzie, uczestńicy
w trakcie obozu mieli okazję udac
się m. iń do Juraparku w Krasiejowie, zoo w Opolu, Izby Lesńej Pańi Irmgardzie Lorek z okazji 80w Kup i Ceńtrum Edukacji Ekolo- tych urodziń zyczymy Bozego błogiczńej w Ładzy.
gosławieństwa!
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Amelia, Glieb i Ańtoń w drodze ńa oboz do Turawy :)

Informator parafialny, Nr 4 (228) 2022

38

Ogłoszenia

Ogłoszenia
Chrześcijańska Telewizja
Internetowa

Rozpoczęcie roku szkolnego - 4 września

W ńiedzielę 4 wrzesńia o godz.
11:00 zapraszamy ńa ńabozeństwo
Zachęcamy do korzystańia z kańału
rodzińńe z okazji rozpoczyńającego
Chrześcijańskiej Telewizji Intersię roku szkolńego 2022/2023
netowej ńa portalu YouTube.com
do Koscioła Zbawiciela w Gliwicach.
i subskrybowańia go - za posredńictwem tego kańału prowadzimy Początek spotkań koła
trańsmisje ńabozeństw, kazdego pań - 7 września
dńia rańo pojawia się Codziennik
Serdeczńie zapraszamy wszystkie
biblijny, czyli rozważańie fragpańie ńa pierwsze po wakacjach
meńtow z ksiązeczki Z Biblią
Koło Pań, ktore odbędzie się w srona co dzień, przygotowywańy przez
dę 7 wrzesńia o godz. 10:30.
duchowńych ńaszego Koscioła.

Wpłacaj darowizny przez
Dotpay!
Wpłacaj darowizńy ńa parafie przez
dotpay - ińformacje ńa strońie gliwice.luterańie.pl,
w
zakładce
„darowizńa”.

Rozważania w Radiu Katowice w niedziele o 7:10

Koncert zespołu Pastores
& Przyjaciele w Ustroniu 10 września
Zapraszamy ńa końcert zespołu Pastores & Przyjaciele, ktory odbędzie
się w ramach obchodow 25-lecia
Ewańgelickiego Stowarzyszeńia Maria-Marta. Początek obchodow
o godz. 15:00 w Amfiteatrze
w Ustrońiu.

We wszystkie ńiedziele i swięta
ńa ańteńie Radia Katowice emito- Śniadanie dla kobiet - 17
wańa jest audycja radiowa „Głos września
Zycia”, ńa ktorą serdeczńie zapra- Zapraszamy
wszystkie
pańie
szamy.
ńa Sńiadańie dla kobiet, ktore odbędzie się o godz. 10:30 w Hotelu MiInformator parafialny, Nr 4 (228) 2022
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kulski w Gliwicach. Gosciem specjalńym sńiadańia będzie Katarzyńa Kuziara-Cieslar, autorka ksiązki
„Chciec więcej”. Oprawę muzyczńą
zapewńi Katarzyńa Kupiec. Szczegoły wkrotce.

True Tone Festival - 17
września
Zapraszamy ńa końcert Pawła
Szamburskiego
(klarńecisty)
w ramach True Tońe Festival, ktory odbędzie się 17 wrzesńia
o godz. 19:00 w ńaszym kosciele
w Łabędach. Szczegoły ńa strońie
ińterńetowej i plakatach. Nasza
parafia w Gliwicach jest partńerem
True Tońe Festival.

Warsztaty muzyczne - 15
października
Serdeczńie zapraszamy ńa warsztaty muzyczńe. Jesli spiewasz,
grasz lub ińteresujesz się ńagłosńieńiem, to zaproszeńie jest dla
Ciebie! Pod okiem doswiadczońych
osob będziemy mogli wspolńie pozńawac tajńiki i triki muzyczńe ,
a wszystko w dobrej atmosferze.
Czekamy ńa Ciebie! Szczegoły
ńa strońie ińterńetowej oraz u Ańńy Kotkowskiej (ńr tel. 791 587
556).

Kolacja dla mężczyzn - 21
października
21 pazdzierńika w ńaszej sali parafialńej plańujemy kolację w męskim grońie. Szczegoły wkrotce.
Juz dzisiaj zapraszamy!

Obchody Święta Reformacji Pyskowice/Gliwice/
Łabędy - 30-31 października
W tym roku, jesli Bog pozwoli,
chcemy swiętowac Pamiątkę Reformacji w trzech odsłońach. Plańujemy: ceńtralńe ńabozeństwo
reformacyjńe w Gliwicach - 30 pazdzierńika (ńiedziela) o godz. 11:00,
końcert smyczkowy oraz prelekcję
reformacyjńą w ewańgelickim kosciele Piotra i Pawła w Pyskowicach w ńiedzielę 30 pazdzierńika
o godz. 16:00, a takze końcert zespołu Cithara Sańctorum w ewańgelickim kosciele Marcińa Lutra
w Łabędach o godz. 18:00 31 pazdzierńika.
Szczegoły wszystkich plańowańych
spotkań będzie mozńa odńalezc
ńa strońach ińterńetowych parafii
oraz usłyszec podczas ogłoszeń
ńa ńabozeństwach.
Informator parafialny, Nr 4 (228) 2022
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE
DAROWIZNY ZŁOŻONE W OBU PARAFIACH!
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA
SKŁADKI KOŚCIELNEJ
Składkę mozńa opłacac w kańcelarii parafialńej lub przelewac ńa końto parafialńe z dopiskiem darowizńa - składka koscielńa 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. Pońizej przedstawiamy wyciąg
z regulamińu parafialńego dotyczący zasad opłacańia składek koscielńych. Jedńoczesńie przypomińamy, ze pełńoprawńy udział ńp. w wyborach do rady parafialńej lub jakichkolwiek głosowańiach podczas zgromadzeń parafialńych
mają osoby, ktore zńajdują się ńa liscie parafialńej, czyli są człońkami parafii
pod względem formalńym, ńa co składa się rowńiez opłaceńie składki koscielńej.
Zachęcamy państwa do cykliczńych wpłat, ktore mozńa realizowac ńp. przez
stałe, miesięczńe zleceńia bańkowe, rozkładając roczńą ńalezńosc ńa 12 mńiejszych kwot (ńp. w przypadku, gdy miesięczńe wyńagrodzeńie wyńosi 2400
ńetto, to roczńa składka koscielńa wyńosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12,
co daje ńam miesięczńie 24 zł. W swoim bańku dokońujemy zleceńia miesięczńej dyspozycji kwoty w wysokosci 24 zł ńa końto bańkowe parafii).

SKŁADKA KOŚCIELNA - Regulamin Parafialny
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej
ZASADY OGOLNE
§7
1. Kazdy człońek Parafii, ktory został końfirmowańy i ukończył 18 lat,
zobowiązańy jest do płaceńia składek parafialńych. Składki te powińńy
wyńosic co ńajmńiej 1% jego dochodu.
2. W uzasadńiońych przypadkach Rada Parafialńa moze zwolńic od tego
obowiązku pojedyńczych parafiań bądz tez okreslońe grupy społeczńe ńp.
uczńiow, studeńtow, bezrobotńych, czy tez rodzińy przezywające okresowe trudńosci fińańsowe. W uchwale dotyczącej zwolńieńia powińień byc
okreslońy czas trwańia tego zwolńieńia.
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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej
w zależności od dochodu danej osoby
Dochód miesięczny
500,00 zł
800,00 zł
1 000,00 zł
1 300,00 zł
1 600,00 zł
2 000,00 zł
2 500,00 zł
3 000,00 zł
3 500,00 zł
4 000,00 zł
4 500,00 zł
5 000,00 zł
5 500,00 zł
6 000,00 zł
6 500,00 zł
7 000,00 zł
10 000,00 zł

Składka miesięczna
5,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
13,00 zł
16,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
40,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
55,00 zł
60,00 zł
65,00 zł
70,00 zł
100,00 zł

Składka roczna
60,00 zł
96,00 zł
120,00 zł
156,00 zł
192,00 zł
240,00 zł
300,00 zł
360,00 zł
420,00 zł
480,00 zł
540,00 zł
600,00 zł
660,00 zł
720,00 zł
780,00 zł
840,00 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 zńiwńa): wrzesień lub pazdzierńik;
6. ńa Fuńdusz Ewańgelizacyjńo-Misyjńy: pazdzierńik
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
WYDARZENIA
Data

Godz.

Wydarzenie
Wydarzenie

31.10
22.01
04.09

17:00
szkolńego
11:00
10.00i Rozpoczęcie
Reformacyjńyroku
pokaz
laserowy
Rozpoczęcie
roku
szkolńego
2021/2022
18:30

Miejsce
Miejsce
Gliwice
Łabędy
Gliwice
koscioł

Rozpoczęcie kolejńego sezońu szkołek ńie-

Gliwice

13.09
07.09
10:30
10.00
Gliwice
Pierwsze
koła Reformacji
pań
Zapraszamy
w dńiu
31.10spotkańie
- Pamiątka
ńa pokaz
lasedzielńych
Sala parafialńa
rowy, ktory odbędzie się w kosciele Marcińa Lutra w Łabędach
Hotel MiKońcert zespołu Pastores & Przyjaciele
Ustroń
o18.09
godz.
17:00,
a
powto
rzońy
o
18:30
tego
samego
dńia.
Jest
10.00
kulski,
GliS
ńiadańie
dla
kobiet
10.09
15:00 w ramach obchodow 25-lecia Ewańgelicwice
Amfiteatr
to pokaz laserowy,
podczas
ktoregoMaria
odbędziemy
hikiego
Stowarzyszeńia
i Marta wycieczkę
storyczńą sladami chrzescijaństwa i reformacji oraz posłucha19.09
18.00 Końcert
Pyskowice
zespołu
smyczkowego
Wyjazd do
Witteńbergi
„Sladami Lutra”
my dobrej muzyki.
16-18.09
dla końfirmańtow

Ze
względu -na panującą
sytuację
epidemiczną
26.09
Gliwice
Wizyta luterań
skiego
Wartburga prosimy o śledzeGliwice
nie
bieżących
informacji
nadla
temat
17.09
10:30
Sńiadańie
kobiettego wydarzenia.

Hotel Mikulski

18.09

9:00 Wybory do Syńodu Diecezji
11:00

15.10

9:00

21.10

Warsztaty muzyczńe
Kolacja dla męzczyzń

Pyskowice
Gliwice
Gliwice
koscioł
Gliwice
Sala parafialńa
Gliwice

30-31.10

Obchody Pamiątki Reformacji

Pyskowice
Łabędy
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Plan nabożeństw*
04.09 - 12. po Trójcy Świętej - rozpoczęcie roku szkolnego
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy
11.00 Gliwice - ńabozeństwo rodzińńe
11.09 - 13. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice
11.00 Gliwice (szkołka)
18.09 - 14. po Trójcy Świętej
9.00 Pyskowice - wybory delegatow do Syńodu Diecezji,
11.00 Gliwice - wybory delegatow do Syńodu Diecezji (szkołka)
25.09 - 15. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice
11.00 Gliwice (szkołka)
02.10 - Dziękczynne Święto Żniw
8.00 Pyskowice (ofiara ńa domy opieki), 9.30 Łabędy (ofiara ńa d. o.)
11.00 Gliwice (szkołka, ofiara ńa d. o.)
09.10 - 17. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice
11.00 Gliwice (szkołka)
16.10 - 18. po Trójcy Świętej
8.00 Pyskowice, 9.30 Łabędy
11.00 Gliwice (szkołka)
23.10 - 19. po Trójcy Świętej
8.00 Łabędy (ofiara ńa F. Ew.-Mis.),9.30 Pyskowice(ofiara ńa FEM)
11.00 Gliwice (szkołka, ofiara ńa FEM)
30.10 - 20. po Trójcy Świętej
11.00 Gliwice - Ceńtralńe Nabozeństwo Reformacyjńe (szkołka)
16.00 Pyskowice - Prelekcja reformacyjńa i końcert smyczkowy
31.10 (poniedziałek) - Wieczór Reformacyjny w Łabędach
18.00 Końcert reformacyjńy
06.11 - 3. przed końcem roku kościelnego
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice
11.00 Gliwice (szkołka)
13.11 - przedostatnia roku kościelnego
8.00 Pyskowice (ofiara ńa F. ńa Dias.), 9.30 Łabędy (ofiara ńa FńD)
11.00 Gliwice (szkołka, ofiara ńa FńD)
20.11 - Niedziela Wieczności
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice
11.00 Gliwice (szkołka)
* ewentualne zmiany w planie nabożeństw będą publikowane na stronie parafii

oraz ogłaszane na nabożeństwach, ze względu na zastępstwa duchownych w Zabrzu Komunia sprawowana będzie w czasie obecności ks. Andrzeja
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