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Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży,
są synami Bożymi
List do Rzymian 8:14

Nie czuli pragnienia, gdy On ich wiódł przez pustynię;
zdrojom ze skały kazał dla nich trysnąć:
rozłupał skałę, wypłynęła woda.
Ks. Izajasza 48:21
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Słowo od Duszpasterza

Bogusław Cichy
Proboszcz Paraﬁi

Słowo od
Duszpasterza
Albowiem ja wiem, jakie
myśli mam o was – mówi Pan
– myśli o pokoju, a nie o
niedoli, aby zgotować wam
przyszłość i natchnąć nadzieją.
Jr 29,11
Kolejny rok za nami. Każdy z
nas miał co do niego swoje
oczekiwania, pragnienia. Dużo
myśli mu poświęciliśmy. Teraz
nasze myśli wybiegają w przyszłość. Jakie myśli nam towarzyszą, kiedy wkraczamy w
nowy rok. Z jakimi myślami
wkroczymy w przyszłość. Co
myślimy o naszych najbliższych, dzieciach, współmałżonku, sąsiadach, sobie samym?
A może nasze myśli przepełnione są strachem przed tym
nieznanym rokiem? Może niesiemy w sobie bagaż niepokoju,
obaw o przyszłość, kolejny
dzień, zdrowie? Nie wiemy, co
przyniesie nowy rok. Możemy
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się spodziewać, planować, pielę
-gnować w sobie cokolwiek
chcemy. Ale jednego możemy
być pewni. Wiemy, jakie Bóg
ma o nas myśli: Albowiem ja
wiem, jakie myśli mam o was –
mówi Pan – myśli o pokoju,
a nie o niedoli, aby zgotować
wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Możemy być spokojni.
Możemy z optymizmem i radością rozpocząć nowy rok.
Nieważne, jakie myśli mamy
o sobie, co ktoś o nas myśli albo my o kimś. Najważniejsze,
że Bóg ma o nas dobre myśli.
Są to myśli o pokoju, nadziei i
przyszłości. Niech więc nikt nie
marudzi i nie narzeka. Jeśli
swoją przyszłość widzimy w
czarnych kolorach to sami ją
sobie taką malujemy. Rok,
który podarował nam Pan Bóg
jest wypełniony Jego światłością. Nad mieszkańcami krainy
mroku
rozbłysła
przecież
światłość, Dziecko narodzone
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O tym, co za nami

w Betlejem Dziecko jest światłością świata.
To nie jest rok niedoli, smutku i
rozpaczy. W tym roku do wzięcia są pokój, nadzieja i przyszłość. Trzeba tylko wyciągnąć
ręce i zabrać. Trzeba tylko
chcieć zabrać w swoją codzienność Boże myśli o nas, które są
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wypełnione miłością do nas i
troską o nas. Nie trzeba się niczego bać w tym nowym roku.
Tego też wszystkim życzę –
Bożych myśli w nas każdego
dnia, myśli o pokoju, a nie o
niedoli, aby zgotować wam
przyszłość i natchnąć nadzieją.
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ZAPROSZENIE DO ZABAWY

:)

Dorośli
26 stycznia, sala paraﬁalna, 19:00 - …
koszt 100 zł od pary
zapisy na listę do 29.01—liczba miejsc
ograniczona
Dzieci (w przebraniach)
20 stycznia, sala paraﬁalna 10:00 12:30

Cegiełki do nabycia na końcu kościoła lub w ChCK
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Zapraszamy na spotkania z
ks. Adamem Podżorskim i Objawieniem św. Jana.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w sali parafialnej przy ulicy Jagiellońskiej 19a w Gliwicach.
Więcej informacji na stronie
www.gliwice.luteranie.pl

6

Informator paraﬁalny, Nr 1-2, 2018

Paraﬁa Ewangelicka w Chorzowie
zaprasza na

III Diecezjalne spotkanie dla par
12 stycznia 2018

Ja i Ty to znaczy My?
Prowadzenie:
ks. Bogdan i Aniela Wawrzeczko
Oprawa muzyczna:
Justyna Hubczyk i Łukasz Forest Piechota

KONCERT KOLĘD

14 stycznia 2018
kościół im. ks. M. Lutra w Chorzowie

godz. 16:00
Wystąpią:

Chór Largo Cantabile
Chór Lutnia
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Chór Gwiazda
Chór Cantate
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O tym, co za nami

Minione wydarzenia - w obiektywie
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O tym, co za nami
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Zaproszenie

W najbliższym czasie
zapraszamy na ….
1.01 (PON) 16.00
kościół im. ks. M. Lutra

III Ekumeniczne
Kolędowanie

12.01 (PT) 18.00
Chorzów, Restauracja Pre-

Kolacja dla małżeństw i par, temat:
Ja i Ty to znaczy My? - ks. Bogdan
i Aniela Wawrzeczko

14.01 (ND) 16.00
kościół ks. M. Lutra

Koncert kolęd

15.01 (PN) 18:00
Sala parafialna

Spotkanie biblijne

20.01 (SOB) 10.00-12.00
sala parafialna

Bal przebierańców dla dzieci

21.01 (ND) 16.00
sala parafialna

Spotkanie parafialne z Mariolą
i Romanem Fengerami z cyklu:
Duchowy wzrost

26.01 (PT) 20.00
sala parafialna

Karnawałowy bal parafialny
– koszt 100 zł od pary

28.01 (ND) po nabożeństwie, sala parafialna

Zebranie Rady Parafialnej
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Chorzowskie
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Zaproszenie

28.01-2.02

Wyjazd młodzieżowy
do Górek Wielkich

11.02 (ND)
kościół im. ks. M. Lutra

Sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Parafialne
(w czasie i po nabożeństwie)

11.02 (ND) 16.00
sala parafialna

Spotkanie parafialne z Mariolą i Romanem Fengerami z cyklu: Duchowy
wzrost

25.02 (ND) po nabożeństwie, sala parafialna

Herbatka parafialna
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Ogłoszenia

ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA
SKŁADKI KOŚCIELNEJ
Składkę moż na opłacać w kancelarii para ialnej lub przelewać na konto
para ialne z dopiskiem darowizna - składka koś cielna (pozwoli to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku):
Konto paraﬁalne: 50 1020 2368 0000 2702 0164 6959
Dla innych darowizn obowiązują te same konta. Poniż ej przedstawiamy wyciąg z regulaminu para ialnego dotyczący zasad opłacania składek koś cielnych. Jednocześ nie przypominamy, ż e pełnoprawny udział np. w wyborach
do rady para ialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń
para ialnych mają osoby, któ re znajdują się na liś cie para ialnej, czyli są
członkami para ii pod względem formalnym, na co składa się ró wnież opła-

cenie składki koś cielnej.
Zachęcamy pań stwa do cyklicznych wpłat, któ re moż na realizować np.
przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należ noś ć
na 12 mniejszych kwot. (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie
wynosi 2400 netto, to roczna składka koś cielna wynosi 288 zł. Kwotę
dzielimy przez 12, co daje nam miesięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty w wysokoś ci 24 zł na konto bankowe para ii).

SKŁADKA KOŚCIELNA - Regulamin Para ialny
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej - ZASADY OGO5 LNE
§7
1. Każ dy członek Para ii, któ ry został kon irmowany i ukoń czył 18
lat, zobowiązany jest do płacenia składek para ialnych. Składki te
powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Para ialna moż e zwolnić od
tego obowiązku pojedynczych para ian bądź też okreś lone grupy
społeczne np. ucznió w, studentó w, bezrobotnych, czy też rodziny
przeż ywające okresowe trudnoś ci inansowe. W uchwale dotyczącej
zwolnienia powinien być okreś lony czas trwania tego zwolnienia.
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10:00
10:00

18:00

1 niedziela po Epifanii

2 niedziela po Epifanii

ostatnia niedziela po Epifanii

3. niedziela przed postem

2. niedziela przed postem

Niedziela przedpostna
Po nabożeństwie sprawozdawczowyborcze
Zgromadzenie Parafialne

Środa Popielcowa - Dzień Pokuty
(początek czasu pasyjnego)

1. niedziela pasyjna

1 tygodniowe nabożeństwo pasyjne

2. niedziela pasyjna

2 tygodniowe nabożeństwo pasyjne

07.01.2018

14.01.2018

21.01.2018

28.01.2018
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04.02.2018

11.02.2018

14.02.2018

18.02.2018

21.02.2018

25.02.2018

28.02.2018

10:00

10:00

10:00

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

10:00
10:00

tak

tak

Komunia

10:00

10:00

Święto Epifanii

06.01.2018

16:00

Nowy Rok
III Ekumeniczne Chorzowskie Kolędowanie

godzina

1.01.2018

Data

PLAN NABOŻEŃSTW
Kościół
im. M. Lutra

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

szkółka

godzina Komunia

Kościół
im. Elżbiety

17:00

17:00

godzina

Sala
paraﬁalna

Plan nabożeństw

15

STAŁE SPOTKANIA W PARAFII
dzień

godz.

spotkanie

15.01

18.00 Godzina biblijna

Środa

10.00 Spotkanie Koła Pań

Środa

18:00 Próba chóru Cantate

Piątek

18.00 Spotkanie dla młodzieży

Niedziela

10:00

Nabożeństwo i szkółki
niedzielne dla dzieci

wg harmonogramu

lekcje religii i nauka
konﬁrmacyjna

25.02

Herbatka paraﬁalna

www.chorzow.luteranie.pl
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