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Słowo od
Duszpasterza

Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój
domowi temu.
Łk 10,5
Drodzy Parafianie!
Ten numer Informatora
Parafialnego przygotowuję w
miejscu, w ktorym nie planowałem byc, a juz na pewno nie na tak
długo, bo az na 6 tygodni. Czasami w zyciu dzieją się rzeczy, ktorych się nie planowało, ktore
przychodzą nagle i powodują, ze
na zycie trzeba popatrzec z innej
perspektywy, moze docenic to,
czego się do tej pory nie doceniało, albo na co nie miało się czasu.
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Myslę, ze dzięki Bogu znalazłem się w miejscu, ktore nie
było mi zupełnie obce, wręcz w
jakims sensie bliskie, bo przeciez
przed 20 laty własnie w „Tabicie”
rozpoczynałem swoją zawodową
drogę w Kosciele. Tak wiec znalazłem się w miejscu, ktore przez
kilka lat było dla mnie domem,
stąd słowa hasła tego miesiąca
nabrały dla mnie szczegolnego
znaczenia. Niech Pan Bog błogosławi i daje pokoj kazdemu domowi. Niech PAN POKOJU błogosławi
Wasze domy i Wasze rodziny.
Dziękuję wszystkim za słowa zyczen powrotu do zdrowia i
Bozego błogosławienstwa, jak
rowniez za kazdą modlitwę. To
wiele dla mnie znaczy. Do zobaczenia w domu :)
Wasz w Chrystusie
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Humor z befką

Humor z befką

„Na łące w naszej wsi znaleziono niezywego osła“, melduje telefonicznie ksiądz na posterunku Strazy Miejskiej. „Ale czy zmarli
to nie księdza kompetencje?” pyta zartobliwie urzędnik. „Alez
zgadza się, moj synu”, odpowiada powaznie duchowny, „ale
przede wszystkim moim zadaniem jest takze jak najszybciej
powiadomic najblizszych krewnych.”
Na lekcji polskiego nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu, dlaczego masz w tescie takie same błędy jak Małgosia?
- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka polskiego - odpowiada Jas.
- Nie piję, nie palę, nie kradnę, mięsa nie jadam w piątek, a ciągle jakby jakis pierscien sciska
mi głowę, księze proboszczu.
- Moze aureola za ciasna?

opracował: xwf

- Krzysiu, twoje wypracowanie jest dobre, ale zupełnie takie
samo jak wypracowanie Jurka. Co to znaczy?
- To znaczy, ze wypracowanie Jurka tez jest dobre...
- Mamo, czy to prawda, ze człowiek po smierci w proch się obroci?
- Prawda, synku.
- To u mnie pod łozkiem chyba ktos umarł...
Wycieczka po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 500 dolarow.
- Tak drogo! - dziwi się zbulwersowany turysta.
- Owszem, ale to po tym jeziorze Jezus piechotą chodził!
- No i wcale się nie dziwię! Przy takich cenach...
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Kącik dla dzieci

W Nowym Roku przyjrzymy się bohaterom wiary - postaciom biblijnym, o ktorych pisze autor Listu do Hebrajczykow w 11 rozdziale tej księgi. Byli to ludzie, ktorzy wierzyli Bogu i byli Mu posłuszni nawet w najtrudniejszych momentach swojego zycia.
Pierwszym z nich był Abel. Mozesz przeczytac jego historię w 1
Księdze Mojzeszowej 4:1-16. Abel złozył w ofierze Bogu najlepsze
sztuki ze swojej trzody. Musiał naprawdę Go kochac i mocno w
Niego wierzyc. Mimo ze jego historia konczy się szybko i tragicznie, autor Listu do Hebrajczykow wymienia go jako pierwszego
bohatera wiary. Mozemy uczyc się od niego posłuszenstwa i oddawania Bogu tego, co mamy najlepszego.

Dzisiaj poznamy Noego - bohatera wiary, ktory stanął przed niecodziennym wyzwaniem. Miał zbudowac wielką łodz - Arkę - choc w poblizu nie było
oceanu, morza, jeziora czy nawet rzeki. Noe posłusznie wykonał rozkaz Boga mimo, ze dla wielu
ludzi rozkaz ten wydawał się nierozsądny. Posłuszenstwo Noego ocaliło jego rodzinę. Całą historię
mozecie przeczytac w 1. Księdze Mojzeszowej rozdziały 6-9.
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Kącik dla dzieci

POKOLORUJ OBRAZEK
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Poezja

Piórem...

Zamartwiam się, Panie
I choć wiem, że nic to nie pomoże, niczego to nie zmieni
To nadal tak robię.
Zamartwiam się, Boże
Gdy myślę, o tym, że ktoś tak naprawdę skazany jest na porażkę
Bo nie ma wsparcia, bo tak jest zwykle...
Zamartwiam się, gdy wydaje mi się, że przed kimś nie ma perspektywy
Albo od razu kogoś skazuję w myślach na niemożność wygranej
Ze swoją słabością, lękiem, grzechem
Zamiast poruczyć jego sprawę Tobie
Od razu wydaje mi się, że wiem, że i tak będzie znowu…
No, właśnie, jak?
I nie dopuszczam myśli o tym, że ktoś może jednak dostrzeże Ciebie
Czy wyciągnie do Ciebie ramiona i tak po prostu zaufa.
Niezależnie od tego, że będzie osamotniony w rodzinie
Niezależnie od tego, że będzie mu niesamowicie trudno walczyć o
Ciebie
Niezależnie od tego, że wielu mu podobnych poniosło klęskę…
Niezależnie od tego, że żyjemy w niesprzyjających nawróceniu czasach
Boże, wybacz, bo czasem, zamiast padać na kolana - wolę oceniać
Wychodzić z założenia, uważać siebie samą za mądrą…
Za kogoś, komu dane jest osądzać kogoś, rysować przyszłość…

Justyna Minkina

Boże, wybacz mnie, grzesznej, brak pokory
Zbyt mało klęczące kolana
Wybacz moim ustom, które zamiast dawać wyroki
Powinny raczej błagać Cię o łaskę i litość nad ludźmi naszych czasów
Przepraszam, że tak często zapominam o tym, że Ty jesteś zawsze
Bogiem ponad wszelki czas, zawsze aktualnym
I że nawet, gdy mi nie udaje się do kogoś dotrzeć,
Bo jestem zbyt staroświecka, to nie oznacza, że Ty taki jesteś!
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Poezja

Przepraszam za nadmiar stereotypów w mojej głowie
I za to, że zamiast ufać Tobie, próbuję robić coś na własną rękę
Przepraszam, że zamiast Ci ufać, tylko zarzucam Cię wątpliwościami
Że miast patrzeć na bliźnich z miłością, oceniam…
I tak naprawdę odbieram czasem komuś możliwość
Byś Ty stał się dla ważny w czyimś życiu
Wybacz wszystkie stracone okazje, uspokój mnie i zmień
Bo ja też potrzebuję zmiany, a nie tylko nasz współczesny świat
I naucz mnie być w tym świecie, w tych czasach
W których mnie postawiłeś
Twoim wiernym świadkiem.

Ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii
w Gliwicach i Pyskowicach

Rozważanie
Kto z was, mając sługę, który
orze lub pasie, powie do niego,
gdy powróci z pola: Chodź zaraz i zasiądź do stołu? Czy nie
powie mu raczej: Przygotuj mi
wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a
potem i ty będziesz jadł i
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pił? Czy dziękuje słudze, że
uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie
wszystko, co wam polecono,
mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy
byli uczynić, uczyniliśmy.
Łk 17,7-10
Informator parafialny, Nr 2 (178) 2017

Rozważanie

Drodzy Radiosłuchacze, Siostry
i Bracia w Chrystusie,
Kolejna niedziela przed nami.
Byc moze przed chwilą włączyliscie Panstwo Radio, moze
przypadkowo trafiliscie na luteranską audycję i zastanawiacie
się, co tez mozna powiedziec na
temat tego, jakby odległego od
nas kulturowo tekstu. Nie mamy
przeciez niewolnikow i chyba z
niesmakiem słuchamy o tym, ze
ktos, kto wracał po cięzkiej pracy do domu, miał jeszcze
wszystkich obsłuzyc i jak juz
wszyscy się najedli, wtedy dopiero taki sługa, ale według
zwyczaju osobno, mogł cos zjesc
i odpocząc. Dziwi nas chyba tez
to, ze mozna komus nie podziękowac za wykonaną dla nas pracę… No własnie, ale wtedy, kiedy padły te słowa z ust Jezusa,
były takie uwarunkowania, był
taki czas, taki kontekst kulturowy… Jezus tłumacząc swoim
uczniom ich zadanie, ich słuzbę
głoszenia Ewangelii, ich wiarę
przyrownuje do niewolnika,
ktory pracuje dla swojego pana
na małym gospodarstwie. W
dzisiejszym swiecie oprocz tego,
ze to biblijne porownanie
wspołczesnie godzi w prawa
człowieka i jego godnosc, moze
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budzic w nas sprzeciw wynikający chociazby z dobrego wychowania i kultury. No jakze
komus nie podziękowac za wykonaną pracę, albo, co gorsze,
jakby ktos nam nie podziękował, czy nie doceniał naszej pracy… Cięzko jest nam czasem lokowac nasze poczucie wartosci
w odległej wiecznosci… Mimo
wszystko Jezus uzywa tego porownania…, bo przeciez jego
uczniowie doskonale wiedzieli,
jak wyglądało wtedy zycie niewolnika i pana. Mistrz jakby
mowi do swoich uczniow –
„panowie, to nie sztuka słuzyc
mi, motywując się tym, co tu i
teraz…” Te słowa Jezusa mozna
tez nieopatrznie zrozumiec, bo
przeciez nie chodzi o to, by
pięknie działac i skrywac swoje
swiadectwo wiary, ale by działac, by robic, co do nas nalezy ot
tak po prostu, i nie zniechęcac
się tym, ze byc moze w mojej
słuzbie nie będzie mi dane oglądac spektakularnych efektow,
wreszcie, ze byc moze ktos inny
zbierze owoce z ziaren, ktore
zasiewam. Słyszałem juz kilka
historii ludzi, ktorzy przezywali
na przykład swoje nawrocenie i
mowili: „chodziłem na lekcje
religii, chodziłem na szkołki niedzielne i do Koscioła, miałem
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Rozważanie

wierzących rodzicow, ale to
wszystko nic mi nie dało, dopiero
dzisiaj po wysłuchaniu tego czy
tamtego poszedłem za Jezusem...”
Czy zatem słuzba katechety, naucza-nie biblijne na szkołkach niedzielnych, kazania w kosciele czy
modlitwy rodzicow nie miały
sensu…? Czy głosząc w niedzielę
kazanie, duchowny powinien załamac się, jesli przynajmniej połowa słuchaczy nie zmieni swojego zycia po wyjsciu z koscioła?
Albo ile czasu nalezy się modlic,
kiedy nie widac efektu… I znowu
wracamy do jakze podstawowej
zasady, ze to nie my, ale Bog, ze
po prostu mamy robic to, co do
nas nalezy, składac wiernie swiadectwo swoją słuzbą, a z wolą
naszego Pana mamy się zgadzac.

mi, a zyje juz w niebie. Spełnia
najnizsze posługi, a rownoczesnie
bierze udział w chorze aniołow.
Schyla się ku najnędzniejszym i
najmniejszym, a zyje w społecznosci z doskonałymi sprawiedliwymi.”

Bardzo pasuje mi do tego dzisiejszego fragmentu mysl matki Ewy
z Miechowic, ktora wiele mogłaby
powiedziec o po-swięceniu w
słuzbie i o nagrodzie wiecznej.
Brzmi
ona
następująco:
„Zmartwychwstały kroczy po zie-

Zyczę kazdemu z nas: zdrowej
pokory, ale tez radosci ze słuzby
dla Jezusa, no i oczywiscie wiary
połączonej z nadzieją na nagrodę
przede wszystkim w niebie!

Drodzy radiosłuchacze, jesli taką
perspektywę przyjmiemy, jesli
uwierzymy słowom Jezusa, to
bycie jego sługą, nawet bez nagrody tu na ziemi, będzie o wiele
atrakcyjniejsze, niz bycie docenianym władcą, ale bez perspektywy wiecznosci.
„Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mowcie:
Sługami nieuzytecznymi jestesmy, bo co winnismy byli uczynic,
uczynilismy”, mowi Jezus.

Błogosławionej niedzieli!
Ks. Andrzej Wojcik
Rozwazanie wygłoszone
w Radiu Katowice 12.02.2017
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Zaproszenia

15-18.06.2017
Ustroń, Wisła, Cieszyn, Czeski
Cieszyn, Bielsko-Biała

Hasło Ewangelickich Dni Koscioła:

Zawsze razem z Chrystusem
Celem Ewangelickich Dni Koscioła jest wzmocnienie wspolnoty - przede wszystkim między luteranami z roznych regionow kraju – ale rowniez z partnerskimi Kosciołami i organizacjami. Chcemy swiętowac
jubileusz 500 lat Reformacji w gronie jak największej liczby członkow
Kosciołow ewangelickich, ale takze z naszymi przyjaciołmi, znajomymi, sąsiadami. Będzie to okazja do prezentacji roznorodnosci i tozsamosci Koscioła luteranskiego w Polsce jako zywego Koscioła z europejskimi korzeniami.

Zainteresowanych wyjazdem na Ewangelickie Dni Koscioła prosimy o
zgłaszanie się do pod numerem telefonu 605 556 749 (ks. W.
Froehlich). Wyjazd będzie mozliwy wspolnie z Parafią w Koszalinie.
Zgłoszenia do dnia 10 marca 2017 roku. Całkowity koszt udziału
(opłata + koszt przejazdu) będzie podany w pozniejszym terminie.

www.dnikosciola.pl
Informator parafialny, Nr 2 (178) 2017
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Zaproszenia

Ramowy program Ewangelickich Dni Kościoła:
USTROŃ i WISŁA – 15.06.2017, czwartek
hasło dnia: wczoraj
10.00-11.30 – Ustroń, Równica, nabożeństwo
14.00-17.00 – Wisła, Święto Muzyki – koncerty w amfiteatrze
(zespoły dziecięce i młodzieżowe)
14.00-16.00 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje)
16.00-17.30 – koncerty w kościele (chóry)
19.00 – spotkania w parafiach
CIESZYN i CZESKI CIESZYN – 16.06.2017, piątek
hasło dnia: dzisiaj
10.00-11.00 – studium biblijne
11.30-13.30 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje)
11.30-18.00 – targi możliwości
12.00-21.00 – przegląd filmów
15.00-16.30 – warsztaty
17.00-21.00 – koncerty
BIELSKO-BIAŁA – 17.06.2017, sobota
hasło dnia: jutro
10.00-11.00 – studium biblijne
11.30-13.30 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje)
15.00-16.30 – nabożeństwo w hali pod Dębowcem
16.30-18.00 – koncert w hali pod Dębowcem
19.00 – spotkania w parafiach
PARAFIE DIECEZJI CIESZYŃSKIEJ – 18.06.2017, niedziela
10.00-11.30 – nabożeństwa z udziałem gości
12.00 – krótkie spotkanie parafialne (posiłek)
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Ogłoszenia

SERDECZNIE DZIĘKUJĘMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY
ZŁOŻONE W PARAFII W 2016 ROKU!
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA
SKŁADKI KOŚCIELNEJ
Składkę można opłacać w kancelarii parafialnej lub przelewać na konto parafialne z
dopiskiem darowizna - składka kościelna (pozwoli to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku):

Słupsk 14 1500 1692 1216 9004 6889 0000
Dla innych darowizn obowiązuje ten sam numer konta. Poniżej przedstawiamy wyciąg z
regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie
przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się
na liście parafialnej, czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa
się również opłacenie składki kościelnej.

Zachęcamy państwa do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez stałe,
miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych
kwot. (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 2400 netto, to
roczna składka kościelna wynosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12, co daje nam miesięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty
w wysokości 24 zł na konto bankowe parafii).

SKŁADKA KOŚCIELNA - Regulamin Parafialny
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej - ZASADY OGOLNE
§7
1. Kazdy członek Parafii, ktory został konfirmowany i ukonczył 18 lat,
zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny
wynosic co najmniej 1% jego dochodu.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna moze zwolnic od tego
obowiązku pojedynczych parafian bądz tez okreslone grupy społeczne np.
uczniow, studentow, bezrobotnych, czy tez rodziny przezywające okresowe trudnosci finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien byc
okreslony czas trwania tego zwolnienia.

Informator parafialny, Nr 2 (178) 2017

13

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

Pamiętajmy, że w rozliczeniach podatku możemy odliczać 1% na organizacje pożytku
publicznego, a są wśród nich także organizacje ewangelickie, takie jak Diakonia, Centrum
Misji i Ewangelizacji i inne. Pełną listę organizacji posiadających status OPP podamy w
kolejnym numerze Informatora Parafialnego.
Zachęcamy do czynienia dobra!
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Plan nabożeństw
DZIEŃ

SŁUPSK

05.02

SŁUPSK (PL)

Ostatnia
po Epifanii

10.30

12.02

10.30

3. przed postem
Septuagesimae

19.02

10.30

Ofiara - Fundusz
Stypendialny

26.02

10.30

Przedpostna
Estomihi

5.03

12.03
2. niedziela postu
Reminiscere

GARDNA+
GŁÓWCZYCE

Zgromadzenie
Parafialne

2. przed postem
Sexagesimae

1. niedziela postu
Invocavit

LĘBORK

9.30

10.30

12.30

Ofiara
na Diakonię

10.30

8.30

PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC
10.02

16.30 Rada Parafialna

12.02

11.30 Zgromadzenie Parafialne

Kościół

1011.03

Synod Diecezjalny

Bydgoszcz

Rada Parafialna
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Traugutta 16

Traugutta 16
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