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Z ŻYCIA PARAFII
1. DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2006
Parafia w Katowicach na dzień 31.12.2006 r. liczyła 902 osoby.
Wstąpiły do Kościoła 8 osób, odbyło się 9 chrztów, przeprowadziło się
do parafii 7 osób. Odbyło się 17 pogrzebów, 13 osób przeprowadziło
się do innych parafii. Składkę kościelną płaciło 620 osób. Odbyło się 6
ślubów. Odprawiono 66 nabożeństw niedzielnych, na których było
11.627 osoby, czyli statystycznie na każdym nabożeństwie było 177
osób co stanowi 20 % ogółu wiernych. Nabożeństw tygodniowych
odbyło się 18. Do Komunii Świętej przystąpiło 1.469 kobiet i 935
mężczyzn łącznie 2.410 osób (+40), czyli statystycznie przystępowano
do Stołu Pańskiego 2,6 razy w roku. Komunii domowych i szpitalnych
było 15. Średnia ofiarność wyniosła 146,00 zł
2. KONCERTY CHÓRU PARAFIALNEGO
W okresie Bożego Narodzenia parafialny chór śpiewał nie tylko na
nabożeństwach, ale wziął udział w kilku koncertach kolędowych.

Konfirmacja, 3 czerwca 2007 rok


Pierwszy koncert odbył się 7 stycznia 2007 r. podczas
nabożeństwa niedzielnego. Chór parafialny „Largo cantabile” pod
dyrekcją Agnieszki Dobrakowskiej, dwukrotnie, w 20 minutowym
programie,
zaprezentował
kolędy
znanych
kompozytorów
ewangelickich.

Na zaproszenie Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z
koncertem kolęd chór parafialny wystąpił 13 stycznia 2007 r. w
kościele Józefa Robotnika. Oprócz naszego chóru wystąpiły chóry:
katedralny pod dyrekcją Krzysztofa Kagańca, Słowiczek z Katowic
Kostuchny, chór parafii rzymskokatolickiej Józefa Robotnika i zespół
instrumentalny z Pałacu Młodzieży.


19 stycznia br. w katowickiej parafii Kościoła EwangelickoMetodystycznego, w ramach nabożeństwa ekumenicznego z okazji
Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan chór „Largo cantabile” wraz
z chórem „Nowego Przymierza” kolędami uświetnił nabożeństwo.



3. CENTRALNE NABOŻEŃSTWO Z OKAZJI TYGODNIA
POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Tegoroczny Tydzień Powszechnej Modlitwy obchodzony był
tradycyjnie w dniach od 18 do 25 stycznia 2007 roku. Tegoroczne
hasło zaczerpnięte było z Ewangelii Marka 7,37: „Nawet głuchym
przywraca słuch i niemym mowę” W niedzielę 21 stycznia br. w
naszej świątyni podczas Centralnego Nabożeństwie Ekumenicznym
Śląskiego Oddziału PRE Słowo Boże zwiastował Arcybiskup Damian
Zimoń, metropolita katowicki. Słowa pozdrowienia przekazał
przewodniczący Oddziału ks. prezes Jan Gross. Wystąpiła schola
Wyższego Seminarium Duchownego oraz chór miejscowej parafii i
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. W modlitwie powszechnej
Kościoła
wzięli
udział
przedstawiciele
Kościołów:
rzymskokatolickiego, ewangelicko - metodystycznego, prawosławnego,
polskokatolickiego, chrześcijan baptystów, zborów chrystusowych,
ewangelicko - augsburskiego. Przed nabożeństwem odbył się koncert
kolęd i muzyki religijnej w wykonaniu orkiestry dętej KWK
„Wieczorek” pod dyrekcją Andrzeja Pisarzowskiego.
4. POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE


W ramach spotkań organizowanych przez PTE Oddział Katowice
odbyło się 23 stycznia br. w auli Wyższej Szkoły Zarządzania
Ochroną Pracy spotkanie promującą książkę „Dzieje literatury
polsko-ewangelickiej na Górnym Śląsku”. W spotkaniu wzięli
udział autorzy poszczególnych rozdziałów książki; prof. Grażyna
Barbara Szewczyk, dr Izabela Kaczmarzyk, Mariusz Pawelec.
Spotkanie prowadził dr hab. Dariusz Rott.



20 lutego 2007 r. odbyła się projekcja filmu „Matka Ewa”, który
był zrealizowany w latach osiemdziesiątych przez redaktora
Wiesława Głowacza. W czasie spotkania odbyła się też promocja
książki „Matka Ewa z Miechowic Ewa von Tiele – Winckler”, która
zawiera materiały z sesji popularnonaukowej w Muzeum Śląskim.
Przed spotkaniem odbyło się również zebranie sprawozdawczo
wyborcze Oddziału Katowickiego PTEw. Oprócz przedstawienia
sprawozdań ustalono plan pracy Oddziału na następne cztery lata.
Nowym prezesem na następną kadencję został wybrany dr Jan
Szturc. Wybrano też delegatów na Ogólnopolski Zjazd PTE, który
odbędzie się 21 kwietnia br. w Katowicach.
20 marca 2007 r. w ramach spotkań PTE odbyła się prelekcja pt.:
„Polacy i Niemcy w kulturze Katowic z perspektywy czasu”.
Prelekcję wygłosili: prof. Grażyna Barbara Szewczyk i dr Michał
Skop. Prelegenci podkreślili w swoich wystąpieniach w
szczególności znaczenie ewangelików w rozwój kulturalny
Katowic. Spotkanie zgromadziło bardzo wielu miłośników historii
Katowic.

5. NAGRODA DLA BISKUPA TADEUSZA SZURMANA
Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko Augsburskiego, bp Tadeusz Szurman otrzymał Kryształowy Laur
Umiejętności i Kompetencji, przyznawany przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach. Ta prestiżowa nagroda została wręczona
27 stycznia 2007 roku w czasie uroczystości w Górnośląskim Centrum
Kultury. Kryształowy laur był wyróżnieniem dla całej społeczności
ewangelickiej. Laureat otrzymał tę nagrodę m.in. za działalność
duszpasterską, ekumeniczną, kulturalną, publicystyczną i dziennikarską
w Polskim Radiu Katowice, za prowadzenie Wydawnictwa Głos Życia,
za dbałość o zabytki, za wkład w kulturę muzyczną. W laudacji
podkreślono również umiejętności Biskupa Tadeusza Szurmana w
prowadzeniu skutecznego dialogu i to nie tylko religijnego. Biskup
dziękując za nagrodę, powiedział, że przyjmuje ją jako wyróżnienie dla

całego środowiska ewangelickiego, które wniosło znaczący wkład w
wielkoprzemysłowy charakter Górnego Śląska poprzez praktyczne
krzewienie idei „ewangelickiego etosu pracy.
6. ZGROMADZENIE PARAFIALNE
Tegoroczne Zgromadzenie Parafialne odbyło się po
nabożeństwie niedzielnym 28 stycznia br. Proboszcz przedstawił
sprawozdanie z działalności duszpasterskiej, katechetycznej,
diakonijnej i gospodarczej parafii. Zwrócił uwagę na stale utrzymujący
się spadek ofiarności i uczestnictwa w nabożeństwach. Omówiono
plany remontowe na przyszłe lata. Zatwierdzono również sprawozdanie
finansowe za rok 2006 i preliminarz budżetowy na rok 2007 oraz
udzielono absolutorium Radzie Parafialnej.
7. DIECEZJALNY ZJAZD MŁODZIEŻY
2 lutego 2007 roku w ramach Diecezjalnego Zjazdu Młodzieży,
w Gliwicach odbyło się spotkanie poetyckie z księdzem Biskupem
Tadeuszem Szurmanem, który wcielił się w rolę poety „malującego
niezdarnie” słowem obrazy tchnące „świeżym powietrzem”. Cichy
podkład muzyczny oraz prezentacja multimedialna towarzyszące
czytanej poezji potęgowały jej oddziaływanie na uczestników. Na
zakończenie spotkania każdy mógł napisać swój wiersz – modlitwę do
Boga.
8. ZIMOWISKO DLA DZIECI
W dniach 10-17 lutego br. parafia zorganizowała zimowisko
dla dzieci i młodszej młodzieży z Górnego Śląska w ośrodku misyjnym
„Szarotka” w Szklarskiej Porębie. Pięknie położony budynek stał się
tymczasowym mieszkaniem dla ponad 20. młodych ludzi, nad którymi
opiekę sprawowali: Bożena Polak, studentka teol. Ewa Olencka oraz
ks. Mirosław Czyż. W ramach zajęć katechetyczno-duszpasterskich

omawiano tematy związane z problemami pojawiającymi się w okresie
dojrzewania, np.: wiara w magię i horoskopy, uzależnienia, relacje z
rodzicami i przełożonymi. Dzieci i młodzież zapoznały się także z
życiorysem holenderskiej misjonarki – Corrie ten Boom. Opiekunowie
zachęcali każdego dnia do czytania kolejnych rozdziałów Ewangelii
Marka. Przygotowano dla uczestników kilka wycieczek: do Jeleniej
Góry, do wodospadów Kamieńczyka i Szklarki oraz wyjście na basen.
Nie zabrakło także zabaw na śniegu. 11 marca br. na spotkaniu po
zimowisku młodzież podzieliła się wrażeniami z rodzicami i dziadkami
oraz obejrzała zdjęcia i slajdy. Nie zabrakło śpiewu ulubionych pieśni.
9. KONCERT
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katedra
Chóralistyki zorganizowała 22 lutego 2007 w naszym kościele
Zmartwychwstania Pańskiego Koncert Muzyki Sakralnej. Na program
koncertu złożyły się występy Chóru Żeńskiego i Mieszanego Akademii
Muzycznej oraz Orkiestry Smyczkowej Wydziału WokalnoInstrumentalnego oraz solistów. Obok znanych utworów J. Świdra
(Moja Piosnka i Psalm 60), wykonano utwory, D.Bortniańskiego,
M.Gomółki, G.G.Gorczyckiego, P.Ebena i innych.
10. KONCERT PRZED NABOŻEŃSTWEM
W ramach koncertów organowych z cyklu: „Ewangeliccy
kompozytorzy muzyki organowej” przed nabożeństwem niedzielnym, 4
lutego 2007 r. poświęcono krótki koncert twórczości lipskiego
kompozytora Johannesa Weyraucha (1897-1977). Jerzy Siechowski
wykonał kilka kompozycji z „Testamentu muzycznego”, w którym J.
Weyrauch zawarł główne przesłanie: „Muzyka jest mowa – ona
przemawia, ona szepcze, przekonuje. Jest nie tylko zbiorem dźwięków,
nie tylko rozbudza uczucia i nastroje ale przypomina o ostatecznych
prawdach”. Koncert, który odbył się 25 marca 2007 roku poświęcony
był Georgowi Böhmowi (1661-1733), uznawanego za bezpośredniego

poprzednika J.S. Bacha ze względu na jego opracowania chorałów i
kantat.
11. OBRADY SYNODU DIECEZJALNEGO
Uroczyste nabożeństwo w Kościele Zmartwychwstania
Pańskiego otworzyło 1. sesję IV Synodu Diecezjalnego Diecezji
Katowickiej 24 lutego 2007 r. Podczas nabożeństwa wręczono już po
raz piąty diecezjalną nagrodę "Róża Lutra". Podczas 1. sesji IV Synodu
Diecezjalnego Diecezji Katowickiej wybrano na 5 letnią kadencję
władze Diecezji. Z naszej parafii Ewa Rutkowska została wybrana
członkiem Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, a Bożena Polak został
wybrana członkiem Synodu Kościoła. Część sprawozdawczo-wyborcza
Synodu odbyła się w wyremontowanej auli parafialnego budynku przy
ul. Bankowej 8 w Katowicach.
12. WIZYTA DELEGACJI Z SZWECJI
9 lutego 2007 roku nasza parafia gościła dwuosobową
delegację z Kościoła Luterańskiego ze Szwecji, Matsa Lagergrena,
koordynatora ds. partnerstwa pomiędzy Diecezją Uppsalską Kościoła
Luterańskiego Szwecji a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w
Polsce, odpowiedzialnym za dział informacyjny Diecezji Uppsalskiej i
Marię Schildt, diecezjalną konsultantkę ds. muzyki kościelnej Celem
wizyty były odwiedziny w parafiach partnerskich w Polsce i
nawiązanie nowych kontaktów. Goście ze Szwecji spotkali się z
biskupem Tadeuszem Szurmanem, który zapoznał ich ze specyfiką
pracy Diecezji Katowickiej. Podczas tego spotkania ustalono także
priorytety współpracy, jak m.in. możliwość rozszerzenia partnerstwa
między parafie, zorganizowanie wspólnych seminariów. Goście
interesowali się przede wszystkim pracą diakonijną.
13. DYŻURY RADNEGO RADY MIASTA

W każdy drugi poniedziałek miesiąca na naszej parafii
odbywają się w godz. od 14.00 do 16.00 dyżury radnego Rady Miasta
Ryszarda
Willnera-Pastera,
przewodniczącego
komisji
ds.
obywatelskich. Radny stara się pomagać w rozwiązywaniu trudnych
„społecznych i bytowych” problemów naszych parafian.
14. ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA
Wzorem lat ubiegłych organizowane są i w tym roku spotkania
z proboszczem parafii, które przybliżają historię Katowic z
perspektywy wkładu ewangelików w powstanie i rozwój miasta.
Pierwsze tegoroczne spotkanie odbyło się w drugim tygodniu ferii
zimowych, 21 lutego 2007 roku a brali w nim udział uczestnicy
półkolonii organizowanych przez Bibliotekę Publiczną. Drugie
spotkanie odbyło się 2 marca br. Wzięło w nim udział ponad 50
uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 8 im. M. SkłodowskiejCurie. Młodzież zwiedziła również nasze muzeum.
15. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY
W pierwszy piątek marca, tradycyjnie odbywają się nabożeństwa z
okazji Światowego dnia Modlitwy. W bieżącym roku w dniu 2 marca
odbyło się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach
ekumeniczne nabożeństwo, w którym wzięły udział kobiety z
Kościołów:
luterańskiego,
metodystycznego,
baptystycznego,
grekokatolickiego, rzymskokatolickiego. Kazanie na temat hasła
tegorocznego Dnia Modlitwy „Zjednoczeni pod namiotem Boga”,
wygłosiła Adelajda Walica. Nabożeństwo było połączone z pięknym
koncertem na harfę w wykonaniu prof. Ewy Jaślar-Walickiej. Harfa jest
narodowym instrumentem Paragwaju, kraju z którego kobiety
przygotowały tegoroczną liturgię. W nabożeństwie modlono się
również o ewangelizację ProChrist. Po nabożeństwie, w sali parafialnej
odbyło się wspólne spotkanie.

16. REKOLEKCJE PASYJNE




Ponad dziesięcioosobowa grupa młodzieży naszej parafii w
dniach od 16-18 marca 2007 r. wzięła udział w trzydniowych
Diecezjalnych Rekolekcjach w Wiśle Jaworniku. W pierwszym
dniu ks. Grzegorz Giemza wygłosił wykład pt. „Wołanie i
odpowiedź – nabożeństwo, które porusza”, w którym poruszył
wiele ciekawych aspektów związanych z liturgią. Przybliżył
treść i znaczenie wielu liturgicznych czynności, co z pewnością
pomogło uczestnikom lepiej zrozumieć charakter nabożeństwa.
Młodzież nie tylko słuchała, ale również czynnie w nim
uczestniczyła, wypisując na plakatach swoje propozycje
dotyczące zmian w formie nabożeństwa. W drugim dniu
młodzież miała okazję wysłuchać dwóch wykładów. Ks. Daniel
Ferek mówił o „Treści ewangelickich pieśni pasyjnych”,
natomiast Dawid Badura przedstawił życiorys i twórczość
Pawła Gerhardta, skupiając się na motywach pasyjnych w jego
dorobku. Młodzież miała możliwość przekonania się, że pieśni
są wyrazem wiary oraz mogą być stosowane jako
modlitwa. Ewangelizację pasyjną przeprowadził ks. Tim
Hinrichs. Rekolekcje zakończyły się wspólnym nabożeństwem.
Pasyjne dni skupienia dla młodzieży odbyły się w piątek i
sobotę przed Wielkim Tygodniem (30-31 marca 2007 r.) W
pierwszym dniu tematem było hasło roku: „Liturgia i muzyka
kościelna” . Dawid Badura przedstawił: „Pieśni pasyjne w
Śpiewniku Kościelnym”, zaś ks. Sebastian Mendrok zapoznał
zebranych z liturgią pasyjną. Zajęcia prowadził również
proboszcz parafii. W sobotę młodzież uczestniczyła w Forum
Młodzieży

17. FORUM MŁODZIEŻY
W sobotę, 31 marca 2007 roku, w sali parafialnej w Katowicach
odbyło się Diecezjalne Forum Młodzieży Ewangelickiej. W Forum,

spotkali się delegaci grup młodzieżowych zaangażowanych w pracę
młodzieżową w parafiach. Forum prowadzili Katarzyna Wesner i
Marcin Podżorski,
pracownicy Misyjnego Duszpasterstwa
Młodzieży Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.
Rozpoczęto pieśniami, przywitanie i modlitwą księdza biskupa T.
Szurmana. Po przedstawieniu się uczestników wykład na temat
motywacji do.. przedstawił ksiądz Mirosław Czyż, diecezjalny
duszpasterz młodzieży. Ksiądz Grzegorz Giemza Ogólnopolski
Duszpasterz Młodzieży omówił w swoim wykładzie zaangażowanie
konfirmantów w grupę młodzieżową. Wykłady przeplatane były
wspólnym śpiewem i zabawami. Centrum Misji i Ewangelizacji
przedstawiło również swoją ofertę na spędzenie wakacji oraz
program pracy Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Młodzieży.
Młodzież w grupach wypełniła ankiety i dyskutowała na temat
problemów w pracy młodzieżowej i oczekiwań od MDM. Forum
Młodzieży zakończyło się nabożeństwem według liturgii
młodzieżowej ze Spowiedzią i Komunią Świętą.
18. WIZYTA GOŚCI Z DIAKONII NIEMIECKIEJ
11 marca 2007 roku gościliśmy pięciu przedstawicieli Centrum
Socjalnego Diakonii z Norymbergii. Goście wzięli udział w
nabożeństwie niedzielnym, po którym spotkali się przy kawie z
członkami naszej parafii zainteresowanymi praca diakonijną i socjalną.
W czasie spotkania z księdzem Biskupem omówili możliwość
współpracy Diakonii Katowickiej i Diakonii Norymbergii w zakresie
opieki nad ludźmi starszymi i pracy z seniorami.
19. FINAŁ KONKURSU BIBLIJNEGO
W sobotę, 31 marca 2007 roku w naszej Parafii odbył się finał
Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Sola scriptura”. W finale brało
udział 29 osób z różnych parafii. Naszą Parafię reprezentowała Beata
Kolarczyk. Konkurs, do którego pytania ułożyła Diecezjalna Komisja

Wychowania Chrześcijańskiego, odbył się po raz pierwszy. Tegoroczna
edycja dotyczyła znajomości Psalmów, a uczestnicy wykazali się
bardzo dobrą ich znajomością. Laureaci I, II i III miejsca w kategorii
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymali
statuetkę i dyplom.
20. SPOTKANIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO „PROCHRIST”

22 stycznia 2007 r. do Polski przyleciał ks. Urlich Parzany, lider i
mówca ProChrist, który następnego dnia, we wtorek 23 stycznia 2007
r. spotkał się w Katowicach z członkami Komitetu Honorowego oraz z
organizatorami
katowickiej
ewangelizacji
ProChrist
2008.
Przewodniczącym Komitetu Honorowego został biskup Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. bp Janusz Jagucki, który
gościł również w tym dniu w naszej parafii. Podczas spotkania ks.
Ulrich Parzany przedstawił ideę ewangelizacji jako „... wieczory, które
zmieniają
Europejczyków”.
Kolejne
posiedzenie
komitetu
organizacyjnego odbyło się 13 marca br., na którym ks. Grzegorz
Giemza przedstawił szczegółowy plan poszczególnych wieczorów
ewangelizacyjnych, zapoznał zebranych z wielu Kościołów, z tematami
ewangelizacyjnymi wynikającymi z pytania: „Co wywołuje twoją
bezsilność, strach, zwątpienie?

21. IV FORUM DIAKONIJNE
W sobotę 24 marca 2007 roku odbyło się IV Forum Diakonijne
Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Forum rozpoczęło się nabożeństwem spowiednio-komunijnym w
kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Kazanie wygłosił ks. Jan
Raszyk – koordynator Diakonii Katowickiej. Dalsza część spotkania
odbyła się w sali parafialnej w Katowicach. Przedstawiciele parafii z
Zabrza, Opola, Katowic, Jastrzębia-Zdroju, Miechowic, Lasowic
Wielkich podzielili się swoimi spostrzeżeniami z pracy diakonijnej.

Przedstawili ciekawe formy pracy świetlic socjoterapeutycznych,
pomocy domowej hospicyjnej, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
punktów wydawania odzieży i lekarstw. Gościem specjalnym Forum
był inż. Czesław Santarius, Dyrektor Śląskiej Diakonii działającej przy
Kościele ewangelickiego wyznania w Czechach. W prezentacji
multimedialnej przedstawił charakter pracy diakonijnej i jej priorytety.
W spotkaniu brali również udział pani Wanda Falk – Dyrektor
Generalna Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i
Koordynator Diakonii Cieszyńskiej ks. Marek Londzin. Pani Wanda
Falk przedstawiła prezentację multimedialną na temat pracy i programu
działania Diakonii Polskiej. Ksiądz radca Marian Niemiec z Opola
zapoznał zebranych z działaniem Stowarzyszenia „Hospicjum
Opolskie”, którego jest prezesem. Pani Bożena Polak przedstawiła
zasady przyznawania grantów w konkursach ogłoszonych przez Śląski
Urząd Marszałkowski w zakresie działań charytatywnych i
społecznych, w których mogą brać udział parafie.
22. SPOTKANIA ŚRODOWISKOWE
Ks. bp Tadeusz Szurman reprezentował Kościół i parafię w pierwszym
kwartale 2007 roku w następujących spotkaniach:

03.01- spotkanie opłatkowe w PZCh i O

05.01. – prowadzenie posiedzenia Rady Diecezjalnej

06.01. – wprowadzenie Rady Parafialnej w Tarnowskich Górach

06.01. – wprowadzenie Rady Parafialnej w Laryszowie

07.01. – udział w konsekracji ks. bpa St. Piętaka

09.01. – poświęcenia gabinetu w Urzędzie Marszałkowskim

10.01. – prowadzenie Konferencji Księży

10-11.01. – udział w Konferencji Biskupów

12.01. – udział w spotkaniu opłatkowym w Związku Górnośląskim

Udział w spotkaniu ze „Strukturą”

15.01. – udział w spotkaniu opłatkowym z harcerzami

16.01. – prowadzenie rozmów w Polskim Radio Katowice

16.01. – udział w pracach Komitetu Organizacyjnego ProChrist

17-20.01. – udział w konferencji Martin Luter Bund w Wittenberdze

21.01. – prowadzenie wyborów proboszcza w Świętochłowicach


23.01. – udział w spotkaniu Komitetu Honorowego ProChrist

23.01. – prelekcja w Klubie Inteligencji Katowickiej przy katedrze
Chrystusa Króla

24.01. – udział w nabożeństwie z okazji Tygodnia Modlitwy o
Jedność Chrześcijan w Kościele Chrześcijan Baptystów

25.01. – udział w nabożeństwie z okazji Tygodnia Modlitwy o
Jedność Chrześcijan w Kościele Rzymskokatolickim w Sosnowcu

28.01. – udział w nabożeństwie z okazji Dnia Judaizmu

30.01. – udział w nabożeństwie modlitewnym w Kościele
Zielonoświątkowym

04.02. – wprowadzenie Rady Parafialnej w Częstochowie

04.02. – odsłonięcie tablicy pamiątkowej Śp. M. Lukasa w
Wodzisławiu

04.02. - odsłonięcie tablicy pamiątkowej Śp. M. Lukasa w
Gołkowicach

07.02. – prowadzenie Konferencji Księży w Siemianowicach Śl.

11.02. – prowadzenie nabożeństwa dziękczynnego w Siemianowicach
Śląskich

14-15.02. – udział w nabożeństwie dziękczynnym z okazji 60. urodzin
Biskupa Janusza Jaguckiego

16.02. – udział w spotkaniu w Związku Górnośląskim

20.02. – prowadzenie Rady Diecezjalnej i Komisji Rewizyjnej

21.02. – wprowadzenie Rady Parafialnej w Mikołowie

21.02. – wprowadzenie Rady Parafialnej w Tychach

24.02. – prowadzenie Synodu Diecezjalnego

25.02. – wprowadzenie w Urząd Proboszcza ks. Marcina Brzóskę

28.02. – 01.03. – udział w Konferencji Biskupów

02.03. - spotkanie z Prezydentem Bytomia

05-06 – prowadzenie i udział w Rekolekcjach dla Księży w Betanii

07.03. – prowadzenie Konferencji księży w Betanii

08.03. – prowadzenie przekazania parafii w Świętochłowicach

13.03. – udział w spotkaniu Komitetu Organizacyjnego ProChrist

14.03. – wprowadzenie rady parafialnej w Golasowicach

20.03. – nagranie dla TVP „Zamyślenia nie tylko dla pobożnych”

23.03. – wprowadzenie Rady Parafialnej w Brzegu

25.03. – wprowadzenie Rady Parafialnej w Zabrzu

28.03. – wprowadzenie Rady Parafialnej w Warszowicach

28.03. – wprowadzenie Rady Parafialnej w Żorach




29.03. – udział w nagraniu Głosu Życia
29.03. – udział w pracach Kapituły im. Korfantego

