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Odrestaurowana kaplica chrztów
w kościele Zmartwychwstania Pańskiego

Z ŻYCIA PARAFII
1. DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2007
Parafia w Katowicach na dzień 31.12.2007 r. liczyła 898
osoby. Wstąpiły do Kościoła 3 osoby, odbyło się 10 chrztów,
przeprowadziło się do parafii 5 osób. Odbyło się 19 pogrzebów,
9 osób przeprowadziło się do innych parafii, 1 osoba wystąpiła
z naszego Kościoła. Składkę kościelną płaciło 620 osób. Odbył
się 1 ślub. Odprawiono 66 nabożeństw niedzielnych, na których było 10.585 osób, czyli statystycznie na każdym nabożeństwie było 165 osób co stanowi 18,3 % ogółu wiernych. Nabożeństw tygodniowych odbyło się 18. Do Komunii Świętej przystąpiły 1.362 kobiet i 854 mężczyzn, łącznie 2.221 osób, czyli
statystycznie przystępowano do Stołu Pańskiego 2,4 razy
w roku. Komunii domowych i szpitalnych było 20. Średnia
ofiarność wyniosła 165,00 zł
2. POŻEGNANIE DIAKONISY Z KATOWIC
W 98 roku życia odeszła do swego Pana siostra diakonisa Maria Sikora, ostania siostra diakonisa „Ostoi Pokoju”,
pochodzącą z Katowic. W młodości Siostra Marta zgłosiła się
do Diakonatu Ostoja Pokoju w Bytomiu-Miechowicach jako
wolontariuszka. W czasie służby w Domu Dziecka w Hołdunowie ciężko zachorowała, a po wyzdrowieniu postanowiła resztę
swego życia poświęcić służbie Bogu. W 1937 oku została wyświęcona na diakonisę. Swą służbę pełniła wśród dzieci w Jenie (1939-1949), a następnie przez 28 lat w Berlinie. Mimo
przejścia w 1980 roku w stan spoczynku, należała do najaktywniejszych sióstr. W całym życiu kierowała się hasłem: „A to
przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem (J15,12). Jej pożegnanie odbyło się 12
grudnia 2007 roku w Freudenbergu, obecnej siedzibie Diakonatu „Ostoja Pokoju”, założonego przez Matkę Ewę.

3. KONCERTY CHÓRU PARAFIALNEGO
W okresie Bożego Narodzenia parafialny chór śpiewał
nie tylko na nabożeństwach, ale wziął udział w koncercie kolęd, który odbył się w Święto Epifanii, 6 stycznia 2007 r.
w naszej świątyni. W czasie koncertu „Świąteczne kolędowanie
chrześcijan Katowic” wystąpiły trzy ewangelickie chóry: „Cantate” z Chorzowa pod dyrekcją Agnieszki Dobrakowskiej, chór
„Jubilate Deo” z parafii w Mysłowicach pod dyrekcją Joanny
Bliwert-Hoderny, chór parafialny „Largo cantabile” pod dyrekcją Aleksandry Maciejczyk. W programie znalazły się kolędy nie tylko kompozytorów polskich, ale i zagranicznych. W
czasie przygotowań kolejnych chórów do występu, licznie
zgromadzeni uczestnicy koncertu wspólnie śpiewali popularne
kolędy.
4. KONCERTY

W niedzielę, 6 stycznia 2008 roku, w kościele Zmartwychwstania Pańskiego, podczas nabożeństwa wystąpił zespół
morawskich madrygalistów z Kromeriża pod dyrekcją Radka
Doczkala. W koncercie zespołu, wywodzącego się z ewangelickich parafii w Czechach, usłyszeliśmy kolędy i utwory barokowe. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie członków chóru parafialnego z gośćmi z Czech.

W niedzielę, 13 stycznia 2008 roku w naszym kościele odbył się koncert Cieszyńskiego Chóru Kameralnego pod
dyrekcją Aleksandry Paszek-Trefon, promujący płytę „Zaśpiewajmy Mu wesoło”. Chór zaprezentował kolędy i pastorałki w opracowaniu Jacka Glenca.

27 stycznia 2008 roku, w ramach cyklu koncertów:
„Ewangeliccy kompozytorzy muzyki organowej” odbył się 48
koncert poświęcony tym razem 120. rocznicy urodzin Fritza
Lubricha jr. Jerzy Siechowski, przed nabożeństwem, przypomniał nie tylko sylwetkę tego wybitnego organisty i dyrygenta

choru parafialnego, ale także zaprezentował najbardziej znane
jego utwory.
5. PROCHRIST

W sobotę, 12 stycznia 2008 r., rozpoczęto ostatni
okres przygotowań do ProChrist. W naszej świątyni zorganizowano „koncert modlitewnego”. Koncert prowadził zespół
„Strefa” z Rybnika. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, którzy od miesięcy brali udział w pracach Komitetu Organizacyjnego ProChrist.
Kazanie wygłosił ks. Andrzej Wójcik z Gliwic. Duchowny opierając się na Słowie Bożym zachęcał do nieustannej modlitwy
oraz do konkretnego działania. W nabożeństwie wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych, prezydent Miasta Katowice oraz zwierzchnicy wszystkich Kościołów chrześcijańskich z Katowic. Na zakończenie nabożeństwa wypowiadano
intencje modlitewne o błogosławieństwo dla ewangelizacji
ProChrist. Błogosławieństwa udzielił bp T. Szurman.

24 lutego 2008 r. w całym kraju odbywały się spotkania „Niedziela dla ProChrist”, które propagowały ideę
ewangelizacji i zachęcały do wzięcia udziału w wieczorach
ewangelizacyjnych w katowickim „Spodku”. W naszej parafii
miało również miejsce takie spotkanie. Gośćmi byli nie tylko
nasi parafianie, ale szerokie grono gości ekumenicznych pracujących przy organizacji ProChrist. Przedstawiciele CME zaprezentowali film o ProChrist. W dniach 6 – 13 kwietnia 2008
w katolickim „Spodku” odbędzie się ewangelizacja ProChrist,
która może stać się największym przedsięwzięciem naszego
Kościoła na terenie Katowic i całego Śląska.

W pierwszym kwartale 2008 r. aż 9 razy na naszej plebanii miały miejsca spotkania Komitetów Organizacyjnych i
Honorowych ProChrist. Parafia gościła nie tylko pracowników
CME, ale też przedstawicieli Władz Zwierzchnich Kościołów

i wspólnot chrześcijańskich. Na spotkaniach omawiane były
sprawy zabezpieczenia programowego i organizacyjnego
ewangelizacji ProChrist, która odbywać się będzie w dniach 613 kwietnia 2008 r. w katowickim spodku.
6. OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY
Synodalna Komisja Wychowania Chrześcijańskiego pod
patronatem Biskupa Kościoła i Biskupa Diecezji Katowickiej
zorganizowała w trzech etapach Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” ze znajomości Dziejów Apostolskich. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych – dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, i na trzech szczeblach
szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Wśród laureatów na
szczeblu ogólnopolskim z naszej parafii znaleźli się: Piotr Jany
i Beata Kolarczyk. Konkurs był nie tylko sprawdzianem wiadomości ale także zachętą do codziennego studiowania Biblii.
7. SPOTKANIA PTE

W ramach spotkań organizowanych przez PTE Oddział
Katowice odbyło się 15 stycznia br. spotkanie promującą
książkę „Ewangelicy na Górnym Śląsku w ruchu oporu wobec
hitleryzmu i stalinizmu (1939-1946)”. W spotkaniu wzięli
udział autorzy poszczególnych rozdziałów książki; Aleksandra
Błahut-Kowalczyk, Tomasz Hajewski, Grzegorz Bębnik. Książka powstała jako pokłosie sesji popularno-naukowej, która
odbyła się w Muzeum Śląskim w czerwcu 2007 r. Prelegenci
przede wszystkim podzielili się ze słuchaczami swoimi spostrzeżeniami, związanymi z metodami gromadzenia rozproszonych i niekompletnych materiałów do referatów. Można
było również uzyskać autografy autorów.

Kolejne spotkanie PTE odbyło się 19 lutego 2008 r.
Gościem wieczoru był emerytowany dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach dr Lech Szaraniec. Podczas spotkania

zaprezentował plany budowy nowego gmachu muzeum. Druga
część spotkania poświęcona była sztuce i historii. Pan dr L.
Szaraniec czytał swoje wiersze oraz zaprezentował kilka swoich
obrazów. W trakcie wieczoru odbyło się zamknięcie wystawy
fotograficznej „Beskidzkie pejzaże”. Jadwigi Zipser ze Skoczowa

We wtorek, 11 marca 2008 r. Jerzy Siechowski w ramach spotkań PTE przybliżył sylwetkę katowickiego muzyka,
kompozytora i organisty, Fritza Lubricha. Okazją do spotkania
i wygłoszenia wykładu była 120. rocznica urodzin kompozytora. Wykład zilustrowany był przezroczami i dokumentami z
życia tego wybitnego organisty i dyrygenta naszego chóru.
8. RÓŻA LUTRA DLA ERYKI MULLER
W dniach od 8 do 15 marca 2008 r. w Katowicach przebywała pani Erika Müller z Niemiec, która od kilkunastu lat
pomaga charytatywnie członkom naszej parafii. Dzięki Jej
wsparciu działa: wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i
punkt wydawania odzieży. Wspiera również najbiedniejsze
rodziny w naszej parafii. Podczas tygodniowego nabożeństwa
pasyjnego Pani Eryce Müller wręczono Honorową Nagrodę
„Róży Lutra”. W laudacji, podczas wręczenia nagrody, padło
wiele ciepłych słów pod adresem Laureatki. Napisano
m.in.:”Pani Erika Müller, mieszkająca w Meinz w Niemczech,
jest człowiekiem wielkiego serca, „aniołem” ludzi potrzebujących. Kiedy pochyla się wraz ze swoimi współpracownikami
nad wieloma biednymi, samotnymi, starymi ludźmi, zapewne
jest wielka w oczach Bożych i setek tych, którym pomaga. Jej
pomoc dociera również do wielu parafii na Górnym Śląsku i
Mazurach, a polega na przesyłaniu lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy materialnej rodzinom wielodzietnym, osobom starszym i niepełnosprawnym oraz domom opieki. W
swej służbie charytatywnej stoi ponad podziałami religijnymi i

narodowościowymi, gdyż dla Niej najważniejszy jest człowiek,
którego zawsze pragnie poznać osobiście i konkretnie mu pomóc”.
9. ZIMOWISKO DLA DZIECI
W dniach 21 do 26 stycznia br. parafia zorganizowała
zimowisko dla dzieci i młodzieży z Górnego Śląska w Szczyrku
Salmopolu. Pod okiem instruktorów na co dzień pracujących
w Centrum Misji i Ewangelizacji dzieci uczyły się jeździć na
nartach. Zwiedziły też Ośrodek Wydawniczy Augustana w
Bielsku-Białej. W ramach zajęć katechetyczno-duszpasterskich
omawiano tematy związane z problemami młodego pokolenia.
Nie zabrakło także zabaw na śniegu i śpiewu pieśni religijnych.
Ksiądz J.Byrt przeprowadził konkurs biblijny. 10 lutego
2008 r. , na plebanii w Katowicach odbyło się spotkanie po
zimowisku, na którym dzieciom, rodzicom, dziadkom wyświetlono slajdy z pobytu. Wspólnie śpiewano pieśni, które cieszyły
się największa popularnością wśród uczestników.
10. NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNE
Tegoroczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan obchodzony był tradycyjnie w dniach od 18 do 25
stycznia 2008 roku. Hasło zaczerpnięte było z Listu Apostoła Pawła do Tesaloniczan: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes
5,15). Ekumeniczna inauguracja odbyła się w kościele Najświętszej Marii Panny w Katowicach, gdzie kazanie wygłosił
bp Tadeusz Szurman. W niedzielę, 20 stycznia br. podczas
Centralnego Nabożeństwa Ekumenicznego Śląskiego Oddziału
PRE Słowo Boże w kościele ewangelickim w Świętochłowicach
zwiastował biskup Józef Kupny. Słowa pozdrowienia przekazał
biskup Tadeusz Szurman. Podczas nabożeństwa w kaplicy
Nowego Przymierza Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego

wystąpił chór naszej Parafii pod dyrekcją Aleksandry Maciejczyk.
11. LAUREATKA „RÓŻY LUTRA”
W czasie nabożeństwa na rozpoczęcie 3 sesji Synodu Diecezjalnego, w sobotę 1 marca 2008 r. wręczono po raz ósmy
nagrody „Róży Lutra”. Jedną z laureatek była nasza parafianka
Pani Helena Straszny, wieloletnia radna parafii, członkini Komisji Charytatywnej i Cmentarnej parafii. Pani H. Straszny
wyróżnienie otrzymała przede wszystkim za swoją działalność
charytatywną i zaangażowanie w pracach Rady Parafialnej, a
także za troskę o dobro Kościoła i zawsze pozytywne nastawienie do wszystkich ludzi.
12. SPOTKANIE W DZIENNYM DOMU OPIEKI
Kierownictwo Dziennego Domu Opieki w KatowicachOchojcu zaprosiło przedstawicieli naszej Parafii, w dniu 3
marca 2008 r., na spotkanie z pensjonariuszami, podczas
którego przedstawiono naszą historię i teraźniejszość. Uczestnicy spotkania interesowali się również różnicami konfesyjnymi. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem, który poprowadzili wolontariusze z Centrum Misji i Ewangelizacji.
13. NABOŻEŃSTWO W CZASIE „DNIA MODLITWY”
Tradycyjnie, w pierwszy piątek marca, odbywają się nabożeństwa z okazji Światowego Dnia Modlitwy. W bieżącym
roku w dniu 7 marca br. odbyło się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach ekumeniczne nabożeństwo,
w którym wzięły udział kobiety z Kościołów: luterańskiego,
metodystycznego, baptystycznego, rzymskokatolickiego. Kazanie na temat hasła tegorocznego Dnia Modlitwy „Boża mądrość obdarza nowym rozumem”, wygłosiła Iwona Holeksa z
Wałbrzycha. Oprawę muzyczną nabożeństwa przygotowała
młodzież z Ochronki Mariackiej. Tegoroczną liturgię opraco-

wały kobiety z Gujany. W nabożeństwie modlono się również o
ewangelizację ProChrist. Po nabożeństwie, w sali parafialnej
odbyło się wspólne spotkanie, podczas którego Adelajda Walica wyświetlała slajdy obrazujące życie, kulturę, zabytki Gujany.
14. SZKOLENIE PROCHRIST
W dniach od 2 do 4 marca 2008 r. w naszej Parafii
odbyło się szkolenie, prowadzone przez pracowników Centrum
Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa, pt.: „Tak zaszczepicie
chrześcijaństwo”. Szkolenie było przygotowaniem do ewangelizacji ProChrist. Przez kolejne trzy dni uczestnicy uczyli się
nowych sposobów rozmowy poewangelizacyjnej.
15. ROCZNICA ORDYNACJI KS. JANA MACHA
Ks. Fryderyk Jan Mach, swój jubileusz 50-lecia ordynacji obchodził w Wielkanoc, 23 marca 2008 r. w kościele
Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, gdzie był
ochrzczony. Uroczyste nabożeństwo poprowadził bp Tadeusz
Szurman, a kazanie na tekst wielkanocny wygłosił Jubilat. Ksiądz Jan Mach w czasie stanu wojennego pomagał nie
tylko naszym parafianom, ale także członkom innych śląskich
parafii. Chociaż dzisiaj wraz z rodziną mieszka w Norymberdze, to jego serce w dalszym ciągu jest na Śląsku.
16. REKOLEKCJE PASYJNE
Pasyjne dni skupienia dla młodzieży odbyły się w piątek
i sobotę przed Wielkim Tygodniem (14-15 marca 2008 r.)
Temat rekolekcji brzmiał: „Wielki Tydzień – szczególny okres
w życiu Kościola”. Praktykant Sebastian Roszak w ramach tematu omówił symbolikę Niedzieli Palmowej, zaś ks. Sebastian
Mendrok rozwinął temat: Dlaczego krzyż był hańbą?. W dru-

gim dniu rekolekcji ks. Mirosław Czyż wraz z młodzieżą zastanawiał się nad pytaniem„Dlaczego nie mam czasu dla Boga?
Pasyjne rekolekcje dla dzieci z młodszych klas odbyły
się 17-18 marca 2008 r. Wspólnie z dziećmi z Parafii w Katowicach - Szopienicach skupiono się nad kształtowaniem osobowości chrześcijanina. W różnych grupach wiekowych poruszono tematy: „Nie chce mi się”, „Nie mam czasu” , „Nie dam
nikomu”. Oprócz wykładów były gry, konkursy i wspólny
śpiew.
Pasyjne spotkanie seniorów, które odbyło się w Niedzielę Palmową, miało również charakter rekolekcji. Pan Sebastian
Roszak, po Nabożeństwie Spowiednio-Komunijnym w kościele, w sali parafialnej przedstawił temat: „Symbol palmy w tradycji biblijnej”.
17. JUBILEUSZ PROBOSZCZA
28 lutego 2008 r. minęła 15. rocznica wprowadzenia
w urząd proboszcza naszej parafii ks. bpa Tadeusza Szurmana.
Z tej okazji Rada Parafialna i pracownicy spotkali się na nadzwyczajnym posiedzeniu. Podziękowano proboszczowi za dotychczasowe lata pracy duszpasterskiej i dbałość o majątek
parafialny, a także życzono wiele Bożego błogosławieństwa
i wytrwałości na dalsze lata służby.
18. SPOTKANIA ŚRODOWISKOWE
Ks. bp T. Szurman reprezentował parafię i diecezję w I kwartale
2008 roku w następujących imprezach:
03.01. – udział w spotkaniu opłatkowym w PZChiO
03.01. – udział w nagraniu „Zamyślenia nie tylko dla pobożnych”
04.01. – spotkanie z przedstawicielami towarzystwa „Hermes”
05.01. – prowadzenie spotkania poetyckiego w Cieszynie

06.01. – udział w nagraniu telewizyjnym
09.01. – prowadzenie Konferencji Księży
09.01. – udział w pracach Komitetu Organizacyjnego ProChrist
10.01. – udział w spotkaniu z Dyrektorem Filharmonii Śląskiej
11.01. – udział w nagraniu radiowym
14.01. – prowadzenie szkolenia dla wikariuszy w Łodzi,
15.01. – prowadzenie Rady Parafialnej
16.01. – udział w pracach kolegium Konsystorza
16.01. – udział w Konferencji Biskupów
18.01. – spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
18.01. – wygłoszenie kazania inaugurującego Tydzień Modlitwy o
Jedność Chrześcijan w kościele rzymskokatolickim mariackim
20.01. – prowadzenie Zgromadzenia Parafialnego
20.01. – udział w Nabożeństwie Ekumenicznym w Świętochłowicach
25.01. – wygłoszenie kazania podczas uroczystości Śp. Karola Stryi
25.01. – udział w koncercie w Filharmonii Śląskiej in memoriam
26.01. – spotkanie z Zarządem Głównym PTE
27.01. – wprowadzenie Rady parafialnej w Pszczynie
27.01. – wprowadzenie Rady Parafialnej w Studzionce
04.02. – spotkanie z Prezydent Krystyną Siejną
07.02. – spotkanie z Komendantami Straży Miejskiej i Policji
09.02. – spotkanie z przewodniczącymi Synodalnych Komisji
26.02. – prowadzenie rady Diecezjalnej
26.02. – udział w pracach Komisji Rewizyjnej Diecezji
27.02. – udział w pracach Komitetu Honorowego ProChrist
27.02. – udział w pracach Komitetu Organizacyjnego ProChrist
01.03. – prowadzenie Synodu Diecezjalnego
07.03. – nagranie programu „Zamyślenia nie tylko dla pobożnych”
12.03. – prowadzenie Konferencji Księży
20.03. – prowadzenie nabożeństwa w „Ostoi Pokoju”
28-29. 03. udział w Synodzie Kościoła w Warszawie

19. PLAN NABOŻEŃSTW W MIESIĄCU MARCU 2008 R.
1 marca /sobota/ godz. 10.00 - nabożeństwo na rozpoczęcie Synodu Diecezjalnego

2
marca
4
NIEDZIELA
PASYJNA
LAETARE
godz. 10.00 - nabożeństwo połączone ze Sp. i Kom. Św.
godz. 16.00 - kurs "Tak zaszczepicie chrześcijaństwo"
3-4 marca /poniedziałek, wtorek/ - godz. 18.00 - kurs "Tak zaszczepicie
chrześcijaństwo"
4
marca
/wtorek/
17.00
Koło
Pań
5 marca /środa/ godz. 17.30 - tygodniowe nabożeństwo pasyjne
7 marca /piątek/ godz. 17.00 - ekumeniczne nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy
8 marca /sobota/ godz. 10.00 - Sola Scriptura - konkurs w Jastrzębiu Zdr.
9
marca
5.
NIEDZIELA
PASYJNA
JUDICA
godz. 10.00 - nabożeństwo połączone ze Sp. i Kom. Św.
11 marca /wtorek/ godz. 17.00 - spotkanie PTE poświęcone prof. Fritzowi
Lubrichowi
12 marca /środa/ godz. 10.00 - nabożeństwo ze Sp. i Kom. Św. na rozpoczęcie
Konferencji
Księży
12 marca /środa/ godz. 16.00 - spotkanie organizacyjne ProChrist
12 marca /środa/ godz. 17.30 - tygodniowe nabożeństwo pasyjne
14 marca /piątek/ godz. 17.00 - rekolekcje dla młodzieży
15 marca /sobota/ godz. 10.00 - rekolekcje dla młodzieży
16 marca - 6. NIEDZIELA PASYJNA - PALMOWA
godz. 10.00 - nabożeństwo połączone ze Sp. i Kom. Św.
godz. 16.00 - spotkanie dla seniorów
17-18 marca /poniedziałek, wtorek/ - godz. 16.00 - rekolekcje dla dzieci
20
marca
WIELKI
CZWARTEK
godz. 18.00 - nabożeństwo komunijne
21
marca
WIELKI
PIĄTEK
godz. 10.00 - nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św.
godz. 18.00 - nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św.
23
marca
WIELKANOC
godz. 10.00 - nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św.
24
marca
II
ŚWIĘTO
WIELKANOCY
godz. 10.00 - nabożeństwo
30
marca
1.
NIEDZIELA
PO
WIELKANOCY
godz. 10.00 - nabożeństwo

