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Gdy do jakiegoś domu wejdzie-

cie, najpierw mówcie: Pokój 

domowi temu.  

Łk 10,5 

 

Wejść do jakiegoś domu, nie 

znaczy tylko otworzyć drzwi         

i przekroczyć próg. Nie tylko po-

dziwiać meble i sprzęty, zachwy-

cać się pięknem przestrzeni i ko-

lorem ścian. Dom to nie tylko 

surowe, zimne mury. Wejść do 

czyjegoś domu, znaczy spotkać 

się z drugim człowiekiem, nawią-

zać z nim więź, relację, posłu-

chać jego historii. Ale wejść do 

czyjegoś domu to przede wszyst-

kim coś domownikom podaro-

wać – swoją obecność, swój 

czas, słowo pociechy; wnieść     

w jego przestrzeń życia pokój. 

Wnieść pod dach czyjegoś domu 

pokój to pierwszy dar, jakim po-

winniśmy wnieść w życie ludzi, 

do których przychodzimy.          

Jak miłe są na górach nogi tego, 

który zwiastuje pokój i przynosi 

dobro – moglibyśmy powtórzyć 

za starotestamentowym proro-

kiem. Pokój temu domowi to 

krótkie słowa powitania, których 

nie powinno zabraknąć. Jezus 

chce, abyśmy byli budowniczymi 

pokoju, abyśmy pokój i radość 

wnosili pod dachy i w ludzkie 

życie, w przestrzeń pomiędzy 

domownikami. Jezus chce, aby 

pokój i miłość łączyły i spajały 

nasze relacje. 

A więc nic innego powiedzieć i 

napisać jak pokój waszym do-

mom, pokój wam. 

 

Słowo od Duszpasterza 

Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii 

   Słowo od  

Duszpasterza 
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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 perspekty-

wy 

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 cza-
sach 

 

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… 

 

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 
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 Poezja 

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! 
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.              
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„Na łące w naszej wsi znaleziono nieżywego osła“, melduje tele-
fonicznie ksiądz na posterunku Straży Miejskiej. „Ale czy zmarli 
to nie księdza kompetencje?” pyta żartobliwie urzędnik. „Ależ 
zgadza się, mój synu”, odpowiada poważnie duchowny, „ale 
przede wszystkim moim zadaniem jest także jak najszybciej 
powiadomić najbliższych krewnych.” 

Na lekcji polskiego nauczycielka pyta Jasia:  
- Jasiu, dlaczego masz w teście takie same błędy jak Małgosia? 
- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka polskiego - odpo-
wiada Jaś. 

- Nie piję, nie palę, nie kradnę, mięsa nie jadam w piątek, a cią-
gle jakby jakiś pierścień ściska 
mi głowę, księże proboszczu. 
- Może aureola za ciasna? 

- Krzysiu, twoje wypracowanie jest dobre, ale zupełnie takie 
samo jak wypracowanie Jurka. Co to znaczy? 
- To znaczy, że wypracowanie Jurka też jest dobre... 

- Mamo, czy to prawda, że człowiek po śmierci w proch się ob-
róci? 
- Prawda, synku. 
- To u mnie pod łóżkiem chyba ktoś umarł... 

Wycieczka po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 500 dolarów. 
- 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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Humor z befką 
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 Kącik dla dzieci 

Dzisiaj poznamy Noego - bohatera wiary, który stanął przed niecodzien-
nym wyzwaniem. Miał zbudować wielką łódź - Arkę - choć w pobliżu nie 
było oceanu, morza, jeziora czy nawet rzeki. Noe posłusznie wykonał 
rozkaz Boga mimo, że dla wielu ludzi rozkaz ten wydawał się nierozsąd-
ny. Posłuszeństwo Noego ocaliło jego rodzinę. Tym samym Bóg zawarł 
przez Noego przymierze z całym światem. Znakiem tego przymierza jest 
tęcza. Całą historię możecie przeczytać w 1. Księdze Mojżeszowej - roz-
działy 6-9.  

Pokoloruj obrazki przedstawiające część historii Noego. Czy potrafisz opo-
wiedzieć,  co dzieje się na ilustracji? 
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 Kącik dla dzieci 
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Rozważanie wygłoszone na an-
tenie Radia Katowice  12 lutego 
2017 r. 

 

Kto z was, mając sługę, który 
orze lub pasie, powie do nie-
go, gdy powróci z pola: 
Chodź zaraz i zasiądź do sto-

łu? 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 pił? Czy 
dziękuje słudze, że uczynił 

to, co mu polecono? Tak i 
wy, gdy uczynicie wszystko, 
co wam polecono, mówcie: 

Sługami nieużytecznymi je-
steśmy, bo co winniśmy byli 

uczynić, uczyniliśmy.  

Łk 17,7-10 

Drodzy Radiosłuchacze, Sio-

stry i Bracia w Chrystusie, 

Kolejna niedziela przed nami. 
Być może przed chwilą włą-
czyliście Państwo Radio, może 
przypadkowo trafiliście na lu-
terańską audycję i zastanawia-
cie się, co też można powie-
dzieć na temat tego, jakby od-
ległego od nas kulturowo tek-
stu. Nie mamy przecież nie-
wolników i chyba z niesma-
kiem słuchamy o tym, że ktoś, 
kto wracał po ciężkiej pracy 
do domu, miał jeszcze wszyst-
kich obsłużyć i jak już wszyscy 
się najedli, wtedy dopiero taki 
sługa, ale według zwyczaju 
osobno, mógł coś zjeść i odpo-
cząć. Dziwi nas chyba też to, że 
można komuś nie podzięko-
wać za wykonaną dla nas pra-

Rozważanie 

Ks. Andrzej Wójcik 
Proboszcz Parafii  

w Gliwicach i Pyskowicach 

Rozważanie 
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 Rozważanie 

cę… No właśnie, ale wtedy, 
kiedy padły te słowa z ust Je-
zusa, były takie uwarunkowa-
nia, był taki czas, taki kontekst 
kulturowy… Jezus tłumacząc 
swoim uczniom ich zadanie, 
ich służbę głoszenia Ewangelii, 
ich wiarę przyrównuje do nie-
wolnika, który pracuje dla 
swojego pana na małym go-
spodarstwie. W dzisiejszym 
świecie oprócz tego, że to bi-
blijne porównanie współcze-
śnie godzi w prawa człowieka 
i jego godność, może budzić 
w nas sprzeciw wynikający 
chociażby z dobrego wycho-
wania i kultury. No jakże ko-
muś nie podziękować za wy-
konaną pracę, albo, co gorsze, 
jakby ktoś nam nie podzięko-
wał, czy nie doceniał naszej 
pracy… Ciężko jest nam cza-
sem lokować nasze poczucie 
wartości w odległej wieczno-
ści… Mimo wszystko Jezus 
używa tego porównania, bo 
przecież jego uczniowie do-
skonale wiedzieli, jak wygląda-
ło wtedy życie niewolnika i 
pana. Mistrz jakby mówi do 
swoich uczniów – „panowie, to 
nie sztuka służyć mi, motywu-
jąc się tym, co tu i teraz…” Te 
słowa Jezusa można też nie-

opatrznie zrozumieć, bo prze-
cież nie chodzi o to, by pięknie 
działać i skrywać swoje świa-
dectwo wiary, ale by działać, 
by robić, co do nas należy ot 
tak po prostu, i nie zniechęcać 
się tym, że być może w mojej 
służbie nie będzie mi dane 
oglądać spektakularnych efek-
tów, wreszcie, że być może 
ktoś inny zbierze owoce 
z ziaren, które zasiewam. Sły-
szałem już kilka historii ludzi, 
którzy przeżywali na przykład 
swoje nawrócenie i mówili: 
„chodziłem na lekcje religii, 
chodziłem na szkółki niedziel-
ne i do Kościoła, miałem wie-
rzących rodziców, ale to 
wszystko nic mi nie dało, do-
piero dzisiaj po wysłuchaniu 
tego czy tamtego poszedłem za 
Jezusem...” Czy zatem służba 
katechety, nauczanie biblijne 
na szkółkach niedzielnych, ka-
zania w kościele czy modlitwy 
rodziców nie miały sensu…? 
Czy głosząc w niedzielę kaza-
nie, duchowny powinien zała-
mać się, jeśli przynajmniej po-
łowa słuchaczy nie zmieni 
swojego życia po wyjściu z ko-
ścioła? Albo ile czasu należy 
się modlić, kiedy nie widać 
efektu… I znowu wracamy do 
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 Rozważanie 

jakże podstawowej zasady, że 
to nie my, ale Bóg, że po pro-
stu mamy robić to, co do nas 
należy, składać wiernie świa-
dectwo swoją służbą, a z wolą 
naszego Pana mamy się zga-
dzać. 

Bardzo pasuje mi do tego dzi-
siejszego fragmentu myśl mat-
ki Ewy z Miechowic, która wie-
le mogłaby powiedzieć o po-
święceniu w służbie i o nagro-
dzie wiecznej. Brzmi ona na-
stępująco: „Zmartwychwstały 
kroczy po ziemi, a żyje już w 
niebie. Spełnia najniższe po-
sługi, a równocześnie bierze 
udział w chórze aniołów. Schy-
la się ku najnędzniejszym 
i najmniejszym, a żyje w spo-
łeczności z doskonałymi spra-
wiedliwymi.” 

Drodzy radiosłuchacze, jeśli 

taką perspektywę przyjmiemy, 
jeśli uwierzymy słowom Jezu-
sa, to bycie jego sługą, nawet 
bez nagrody tu na ziemi, bę-
dzie o wiele atrakcyjniejsze, 
niż bycie docenianym władcą, 
ale bez perspektywy wieczno-
ści. 

„Tak i wy, gdy uczynicie 
wszystko, co wam polecono, 
mówcie: Sługami nieużytecz-
nymi jesteś-my, bo co winni-
śmy byli uczynić, uczyniliśmy”, 
mówi Jezus. 

Życzę każdemu z nas: zdrowej 
pokory, ale też radości ze służ-
by dla Jezusa, no i oczywiście 
wiary połączonej z nadzieją na 
nagrodę przede wszystkim w 
niebie! 

Błogosławionej niedzieli! 
Ks. Andrzej Wójcik  

CME (Centrum Misji i Ewangelizacji) zaprasza do  

zapoznania się z propozycjami na wakacje. Więcej na: www.cme.org.pl i ulotkach 
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 Ogłoszenia 

W dniu 13 stycznia 2017 r. Departa-
ment Spraw Rodzinnych i Nieletnich 
Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli 
Dysponent Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej podjął decyzję w przed-
miocie przyznania dotacji celowej w 
zakresie pomocy pokrzywdzonym 
na realizację zadań dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych i niedziałających w celu 
osiągnięcia zysku, w tym stowarzy-
szeń, fundacji, organizacji i instytucji 
na rok 2017. 

Z przyjemnością informujemy, że 
Centrum Misji i Ewangelizacji Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP czwarty rok z kolei otrzymało 
dofinansowanie ze środków Mini-
sterstwa Sprawiedliwości na prowa-
dzenie Ośrodków Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem 
(OPOPP). Celem realizacji projektu 
jest minimalizowanie skutków prze-
stępstw, jakich doświadczyli po-
krzywdzeni i wzmocnienie ich syste-
mu rodzinnego. 

W roku 2017 Wsparcie dla osób po-
krzywdzonych przestępstwem reali-
zowane jest przez CME w Gliwicach, 
Katowicach, Chorzowie i Cieszynie. 
Świadczona pomoc ma charakter 
kompleksowy i opiera się na możli-
wości skorzystania z poufnych usług 
wsparcia psychologicznego, pomocy 
prawnej oraz pomocy rzeczowej. 

Koordynator projektu 

Magdalena Fornal 

magdalena.fornal@cme.org.pl 

Ośrodek funkcjonuje na  parafii od 
2014 roku, kiedy to Centrum Misji i 
Ewangelizacji (CME) Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w RP, po raz 
pierwszy realizowało projekt 
„Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzyw-
dzonym Przestępstwem” (OPOPP)  
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-

nym Przestępstwem oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej. Początkowo 
od kwietnia do października 2014 
projekt realizowano w pięciu mia-
stach, a od listopada do grudnia 
2014 już w ośmiu placówkach. 
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 Zapraszamy 
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 Sprawozdanie 

Wyszczególnienie Dane z 
2015 r 

Dane z 
2016 r 

Liczba osób zarejestrowanych na początku roku: 509 493 

Liczba osób wpisanych - zarejestrowanych w parafii w ciągu roku 8 10 

a). Liczba wstąpień do Kościoła 1 1 

b). Liczba chrztów 5 4 

c). Liczba osób przybyłych - zmiana miejsca zamieszkania 2 5 

Liczba wyrejestrowanych-wypisanych w ciągu roku, w tym: 24 14 

a). Liczba osób, które wystąpiły z Kościoła 1 - 

b). Liczba zgonów 12 5 

c). Liczba osób wyrejestrowanych skutkiem zmiany m-ca zamieszk. 11 9 

Aktualna liczba parafian 493 489 

Liczba osób przystępujących do Sakramentu Ołtarza 1701  1603 

Liczba osób płacących składki  189 190 

Średnia ofiarność na osobę, zł 247,06 223,48 

Liczba pogrzebów parafian 12 5 

Liczba pogrzebów z zewnątrz 18 22 

Liczba konfirmantów 3 3 

Liczba ślubów: 3 1 

w tym liczba ślubów o różnej przynależności wyznaniowej 3 1 

Liczna dzieci uczęszczających do kościelnych pkt. katechetycznych 33 37 

Liczba dzieci uczęszczających na szkółki niedzielne 23 18 

Liczba pracowników świeckich na pełnym etacie 0 0 

Liczba pracowników świeckich zatrudnionych na niepełnym etacie 2 2 

Liczba kościołów 2 2 

DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2016 
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Hasłem biblijnym roku 2016 

były słowa z Księgi Izajasza 66,13a: 

„Jak matka pociesza syna, tak ja bę-

dę was pocieszał”. Dobrze jest mieć 

matkę – kochającą, mądrą osobę, 

której można zwierzyć się ze swoich 

trosk i problemów. Byliśmy zachęce-

ni, aby tak właśnie stawać przed 

Bogiem – w szczerości, ufnie, otwar-

ci na przyjęcie pocieszenia. Takiego 

pocieszenia, wzmocnienia, ugrunto-

wania w wierze potrzebowaliśmy i 

potrzebujemy nadal. Codzienność, z 

mnogością spraw, nie oszczędzała 

trosk. Jednak Pan Bóg jest większy 

od wszystkiego co w naszym życiu 

małe i wielkie. Naszą rzeczą jest za-

ufać Jego miłości, łasce i opiece, i 

dać się pocieszyć. 

W roku 2016 życie parafialne zacho-

wało swój tygodniowy rytm. Skupia-

ło się przede wszystkim na nabożeń-

stwach niedzielnych i świątecznych, 

których w parafii odbyło się 88. 

Równolegle do nabożeństw odby-

wają się również Szkółki Niedzielne, 

które prowadzone są metodą Godly 

Play. 

Oprócz tego życie parafialne toczy 

się w tygodniowym rytmie: 

•w co drugi poniedziałek miesiąca 

spotkanie biblijne 

•we wtorki lekcje religii dla klas 1, 3 

i 5 SP 

•we czwartki spotkania Koła Pań 

•w środy próby chóru „Cantate” 

•w środy lekcje religii dla klasy 1 

gimnazjum i szkół ponadgimnazjal-

nych 

•w czwartki lekcje religii dla klas 2, 

4 i 6 SP 

•w piątki lekcje nauki konfirmacyj-

nej dla 2 klasy gimnazjum 

•w jedną niedzielę w miesiącu we-

dług ogłoszeń po nabożeństwie od-

bywają się herbatki parafialne 

Młodzież trzeciej klasy gimnazjum i 

szkół ponadgimnazjalnych spotyka 

się w każdy piątek na zebraniach 

młodzieży. 

Parę osób zaangażowało się w 

prowadzenie półkolonii z językiem 

angielskim. 

Zespół młodzieżowy „Falstart” 

prowadził cztery nabożeństwa z li-

turgią młodzieżową. 

W roku 2016 chór „Cantate” 

wspólnie z zespołem Be Happy z 

ewangelickiej parafii ze Skoczowa 

wyjechał na tydzień do holender-

skiego Driel, gdzie zaśpiewał dwa 

koncerty.  

Po raz kolejny był gospodarzem co-

rocznego Koncertu Kolęd, który od-

bywa się w kościele im. ks. M Lutra. 

Ponadto chór służył pieśnią w czasie 

nabożeństw niedzielnych i świątecz-

Sprawozdanie merytoryczne z życia Parafii rok 2016 

Sprawozdanie 
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koncertami w rzymskokatolickich 

parafiach w Chorzowie. 

Lekcje religii odbywają się w 

kancelarii parafialnej. Prowadzone 

są we wtorki, środy, czwartki i piąt-

ki. W czasie pasyjnym odbyły się w 

parafii rekolekcje dla uczniów 

wszystkich roczników. Dla dzieci 

przedszkolnych i uczniów szkół pod-

stawowych były rekolekcjami ro-

dzinnymi, które prowadziła Agniesz-

ka Godfrejów-Tarnogórska. 

W czasie wakacji letnich od 11 

do 15 lipca odbyły się w parafii pół-

kolonie z językiem angielskim dla 

dzieci szkół podstawowych. Zorgani-

zowane i przeprowadzone zostały 

przez wolontariuszki z USA. 

Do etapu diecezjalnego i ogól-

nopolskiego konkursu „Sola Scriptu-

ra” zakwalifikowało się kilka osób. 

Dzieci brały udział w konkursach 

plastycznych. 

Działalność diakonijna w para-

fii opiera się przede wszystkim na 

funkcjonowaniu w parafii wypoży-

czalnia sprzętu rehabilitacyjnego. W 

dalszym ciągu prowadzona jest 

współpraca z Zakonem Joannitów. 

Zakończony został kolejny 

etap renowacji ogrodzenia wokół 

kościoła im. ks. M. Lutra. 

Z powodu awarii pieca i insta-

lacji CO w kościele im. ks. M. Lutra 

rozpoczął się ich remont. 

Parafia wydała kalendarz parafialny 

na rok 2017, który jest pokłosiem 

konkursu fotograficznego: „Cztery 

pory roku z wersetem biblijnym w 

tle”. 

 Na początku roku w kościele 

im. ks. M. Lutra odbył się koncert 

muzyku Gospel, odbyły się również 

dwa koncerty z cyklu Organy Plus. 

W roku 2016 odbyły się dwie 

wycieczki parafialne – w czerwcu na 

Dębowiec i Szyndzielnię; w paździer-

niku do Ogrodzieńca i na Pustynię 

Błędowską. 

 W sobotę 23 stycznia w sali 

parafialnej odbył się bal przebierań-

ców dla dzieci, a zabawa karnawało-

wa dla dorosłych tydzień później 

(30.01).  

W niedzielę 19 czerwca w pa-

rafii miał miejsce piknik parafialny, 

którego gośćmi byli przedstawiciele 

Open Doors.  

W sobotę 9 kwietnia w sali 

parafialnej miało miejsce diecezjal-

ne śniadanie dla mężczyzn.  

W pierwszą niedzielę Adwen-

tu (27.11) w parafii odbył się po raz 

kolejny kiermasz adwentowy połą-

czony z kilkoma koncertami oraz 

warsztatami zorganizowanymi przez 

wolontariuszy Fundacji „Mam Ma-

rzenie”. 

 W Poniedziałek Wielkanocny odbyło 

się w sali parafialne śniadanie wiel-

kanocne. 

Sprawodzdanie 
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W niedzielę 1 stycznia mo-

gliśmy przeżywać radość Bożego 

Narodzenia w czasie wspólnego 

kolędowania. W śpiewie, tak jak 

w ubiegłym roku, prowadzili nas 

Justyna Hubczyk i Łukasz Forest 

Piechota. 

 Tradycyjny, coroczny kon-

cert kolęd odbył się w kościele 

im. ks. M. Lutra w niedzielę 8 

stycznia. Po koncercie chórzyści 

spotkali się w sali parafialnej. 

13 stycznia odbyła się dru-

ga  diecezjalna kolacja dla mał-

żeństw.   Tematem spotkania by-

ła radość, a gośćmi prowadzący-

mi spotkanie byli Elżbieta i Ma-

rek Cieślar z Cieszyna. Czas kola-

cji  duet Justyna Hubczyk I Łukasz 

Forest Piechota. 

Diecezjalny etap konkursu 

biblijnego Sola Scriptura odbył 

się w ewangelickiej parafii w Ja-

strzębiu-Zdroju w sobotę 14 

stycznia. Wzięli w nim udział 

Emilia Cichy i Karol Pieczka, który 

zakwalifikował się do etapu ogól-

nopolskiego. Serdecznie gratulu-
jemy 

Za nami... 

Wydarzenia ubiegłego miesiąca 
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 Za nami... 

Na szczeblu diecezjalnym 

konkursu plastycznego nagrodzo-

ne zostały prace Pawła Bednarza, 

Małgorzaty Cichy, Angeliki Masek

-Fugler i Artura Bojarskiego.  Zo-

stały one przesłane do etapu 

ogólnopolskiego konkursu. 

 W czasie ferii zimowych w 

terminie od 15 do 20 stycznia 

dziewięcioosobowa grupa mło-

dzieży pojechała na obóz wypo-

czynkowy do Górek Wielkich. 

W tym roku dopisała piękna 

zimowa aura, więc można było 

spędzić czas na śniegu. Mieli-

śmy wycieczkę w góry na Gra-

bową i do Bielska-Białej. Cały 

dzień spędziliśmy również w go-

spodarstwie agroturystycznym U 

Gazdy w Brennej Leśnicy, gdzie 

mieliśmy możliwość zjeżdżania 

na sankach oraz obiad, ognisko i 

kulig. Oprócz tego graliśmy w 

kręgle i byliśmy w kinie. Codzien-

nie rozmawialiśmy również o 

charakterze chrześcijanina. 
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 Finanse 
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ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO  
OPŁACANIA SKŁADKI KOŚCIELNEJ 

 

można ją opłacać w kancelarii parafialnej,  

lub przelewać na konto parafialne:  
 

50 1020 2368 0000 2702 0164 6959  
 

z dopiskiem: darowizna na cele kultu religijnego - SK  

(z podaniem miesięcy lub roku, za który płacona jest składka) 

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 parafial-

nej czyli są członkami parafii pod względem for-

malnym, na co składa się również opłacenie 

składki kościelnej.  

SERDECZNIE DZIĘKUJĘMY  

ZA WSZELKIE DAROWIZNY  

ZŁOŻONE W 2016 ROKU!   
 

Otrzymaliśmy 1 035,20 zł  

Finanse 
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www.chorzow.luteranie.pl 

4.02 (SO) 19.00  
sala parafialna 

Bal karnawałowy dla dorosłych 

5.02 (ND)  
po nabożeństwie 

Sprawozdawczo-budżetowe  

Zgromadzenie Parafialne 

6.02 (PON) 18.00 

kancelaria 
Spotkanie biblijne 

11.02 (SO) 10.00 

sala parafialna 
Bal przebierańców dla dzieci 

19.02 (ND) 16.00 

sala parafialna 

Spotkanie parafialne – gość:  

Sam Childers zwany Kaznodzieją  

z karabinem opowie o swojej  

pracy  z dziećmi w Etiopii i Sudanie 

21.11 (PON) 18.00 

kancelaria 
Spotkanie biblijne 

11.03 (SO) 10.30 

sala parafialna 
Rodzinne rekolekcje pasyjne 

W najbliższym czasie polecamy i zapraszamy na…. 

Zapraszamy 


