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Z ŻYCIA PARAFII
1, KONCERTY

22 czerwca 2008 roku w naszym kościele został
zapoczątkowany letni sezon koncertowy. Pierwszy koncert,
który zgromadził wielu słuchaczy, poświęcony był muzyce
niekonwencjonalnej. Wystąpił Don Conreaux – światowej
sławy muzyk jazzowy i mistrz gry na gongu, współtwórca
międzynarodowej inicjatywy na rzecz zaprzestania przemocy.
W pierwszej części koncertu w swoich utworach, obok gongów,
wykorzystał śpiew alikwotowo-gardłowy, dzwonki, rogi, misy.
Z Donem Conreaux wystąpił również na instrumentach
archaicznych Tomasz Czartoryski.

W niedzielę, 3 sierpnia 2008 roku gościliśmy w
naszej świątyni chór młodzieżowy z Niemiec, znad Jeziora
Bodeńskiego, pod dyrekcją Ulriki Brachat. Utalentowana
młodzież zaprezentowała bardzo różnorodny repertuar. W ich
wykonaniu usłyszeliśmy podczas koncertu pieśni zarówno
świeckie jak i religijne, współczesne jak i starodawne:
niemieckie, włoskie, hiszpańskie, amerykańskie. Ich
nauczycielka, Justyna Duda związana z Katowicami, wystąpiła
też z koncertem solo na obój. Wykonała utwory w kompozycji
B. Brittena oraz G.F. Telemana. Po koncercie odbyło się
spotkanie, na którym przedstawiono historię naszej parafii.
Chór młodzieżowy z regionu Konstanzy został zafascynowany
Polską i postanowił włączyć do swojego repertuaru również
pieśni polskie.
2, KONCERTY CHÓRU „LARGO CANTABILE”


29 czerwca 2008 roku podczas rekonsekracji
drewnianego kościoła w Parku Etnograficznym w Nowym
Sączu, chór „Largo Cantabile” pod dyrekcją Aleksandry
Maciejczyk uświetnił nabożeństwo dwoma pieśniami oraz
wystąpił z ponad półgodzinnym koncertem. Zaprezentował
pieśni ewangelickich kompozytorów. Chór po południu
zwiedził kościół parafialny w Nowym Sączu.

Po wakacjach chór rozpoczął regularnie spotykać się na
kolejnych próbach, przygotowując się do koncertów. W
niedzielę, 14 września br. o godz. 17.00 w kościele im. ks. M.
Lutra w Chorzowie odbył się koncert pieśni Lutra. Śpiewały
ewangelickie chóry parafialne z Mysłowic, Katowic i Chorzowa.
Każdy z chórów zaprezentował po dwie pieśni Reformatora
oraz jedną dowolną. Koncert był jedną z imprez rocznicowych
związanych z obchodami 110 – lecia poświęcenia kościoła im.
Ks. M. Lutra w Chorzowie.

Kolejny koncert chóru „Largo Cantabile” pod dyrekcją
Aleksandry Maciejczyk miał miejsce podczas IV Górnośląskich
Dni
Dziedzictwa
Kulturowego
w
Świętochłowicach.
Dziękczynny koncert w kościele im. Jana Chrzciciela, w dniu 5
października 2008 r., połączony był z prezentacją
poświęconą rodowi Henkel von Donnersmarck, twórcom
współczesnych Świętochłowic i górnośląskiego życia
gospodarczego oraz mecenasom życia społecznego i
gospodarczego. Spotkanie to pozwoliło licznie zgromadzonym
słuchaczom zrozumieć związki kulturowe ewangelików z
rozwojem przemysłu na Górnym Śląsku.


W dniach od 23 czerwca do 5 lipca br. nasza Parafia
zorganizowała kolonie dla dzieci w Bieszczadach. Ponad 20
osobowa grupa dzieci poznawała uroki połonin bieszczadzkich
w miejscowości Czarne k/ Ustrzyk Dolnych. Dzieci mogły
uczestniczyć w warsztatach ceramicznych, chodziły na basen,
wypoczywały w pięknym zakątku Polski, spędzając czas na
grach, zabawach na świeżym powietrzu. Przeszły również szlak
cerkwi drewnianych oraz brały udział w zajęciach Straży
Granicznej. Wieczorem wspólnie śpiewały i czytały Biblię.
Dzieci miały również możliwość uczestniczenia w
nabożeństwie dziękczynnym z okazji rekonsekracji kościoła w
Nowym Sączu – Stadłach.

Katowicka młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
wraz z innymi wypoczywała w ośrodku kościelnym w
Sorkwitach na Mazurach od 22 lipca do 1 sierpnia br.
Oprócz zajęć na terenie ośrodka kościelnego w Sorkwitach,
opiekunowie zorganizowali dwie wycieczki krajoznawcze po
Mazurach, podczas których poznali przyrodnicze uroki tego
zakątka Polski, jak też zapoznali się ze współczesną
aktywnością naszego Kościoła na tych terenach. Zwiedzili
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, lotnisko
patrolowe Straży Granicznej, Gierłoż (Wilczy Szaniec z
bunkrami niemieckimi z okresu II wojny światowej).
Zapoznali się także z działalnością diakonijną prowadzoną
przez parafię w Mikołajkach i Ukcie. Niecodzienną atrakcję
stanowił rejs statkiem po Jeziorze Śniardwy. Czas wakacyjnego
odpoczynku połączony był z regularnym studiowaniem Biblii.
4, WIZYTA GOŚCI Z GAW

3, KOLONIE DZIECI I MŁODZIEŻY
12 lipca 2008 r. już po raz drugi w naszej parafii odbyło
się spotkanie konwentu księży z GAW z Leonbergu z Niemiec.

Była to ich studyjna wizyta. Księża i diakoni zapoznali się z
historią diecezji i parafii. Goście byli zainteresowani przede
wszystkim pracą z dziećmi i młodzieżą w całej Diecezji
Katowickiej.

parafii rywalizowały z innymi w konkursach sprawnościowych.
Zjazd zakończył się wspólnym zwiedzaniem skansenu
górniczego „Królowa Luiza”.
Dzieci i ich rodzice oraz
dziadkowie przeżyli niezapomniane chwile na dole kopalni. Z
naszej parafii uczestniczyło 18 osób.

5, SKAUTOWA PROŚBA O POKÓJ
3 sierpnia 2008 r. w ramach IX Zlotu Skautów Europy
Środkowej Silesia 2008, odbyła się Ekumeniczna Modlitwa
Młodych o Pokój. Skauci z 24 krajów świata zebrali się w
Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie, by modlić
się o pokój. Pomimo różnic kulturowych i religijnych modlili
się o pokój na świecie. W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele
różnych
Kościołów
i
religii:
rzymskokatolickiego, luterańskiego, grekokatolickiego i
islamu. W modlitwie wziął udział, obok JE Arcybiskupa
Damiana Zimonia i Naczelnego Imama Omanu, zwierzchnik
Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w
RP ks. bp Tadeusz Szurman. W czasie modlitwy skauci spisali
swoje prośby o pokój na „papierowych” białych gołębiach.
Uzyskane w ten sposób życzenia zostały przekazane
Międzynarodowym Organizacjom Pokojowym.
6, POŻEGNANIE WAKACJI
W sobotę, 30 sierpnia br., w Parafii ewangelickiej w
Zabrzu odbyło się diecezjalne spotkanie dzieci i ich rodziców
pod hasłem: „Pożegnanie wakacji”. Tematem tegorocznego
zjazdu było: „Razem, aby się uczyć i poznawać”. Zjazd
rozpoczął się spotkaniem ze Słowem Bożym w kościele, a
następnie wszyscy uczestnicy przeszli do Kina Roma aby
obejrzeć spektakl
„Zaczarowany ogród” w wykonaniu
niepełnosprawnych. W czasie wspólnej zabawy, dzieci z naszej

7.
ROZPOCZĘCIE
AKADEMICKIEGO

ROKU

SZKOLNEGO

I


W ostatnią niedzielę wakacji,
31 sierpnia br.,
odprawione zostało w naszym kościele nabożeństwo z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego. Życzenia wytrwałości w pracy,
zapału do nauki oraz Bożego błogosławieństwa złożono
dzieciom, młodzieży, studentom oraz nauczycielom. W trakcie
nabożeństwa młodzież pokonfirmacyjna oraz nauczyciele
przystąpili do Stołu Pańskiego.

W sobotę, 27 września br. , odbyło się w naszym
kościele nabożeństwo ekumeniczne z okazji rozpoczęcia roku
akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy.
W nabożeństwie wzięli udział również przedstawiciele naszej
parafii. Tegoroczne nabożeństwo prowadził ks. Mirosław Czyż,
a kazanie wygłosił rzymskokatolicki duszpasterz akademicki
ks. Damian Bednarski. Nauczyciele akademiccy wzięli czynny
udział w nabożeństwie czytając teksty liturgiczne.
8. RAJD HARCERZY
W dniach 4 i 5 września 2008 roku w naszym kościele
był zorganizowany punkt II Szkolnego Rajdu Szlakiem Wieży
Spadochronowej. Rajd był „żywą” lekcją historii, podczas
której przybliżono młodym ludziom wydarzenia dotyczące
obrony Katowic w 1939 r. , a w szczególności fakty związane z

punktem oporu znajdującym się na wieży naszego kościoła.
Hasłem tegorocznego Rajdu było: „Prawdziwi Bohaterowie".
9.
WYCIECZKA KONFIRMANTÓW
Tegoroczna wycieczka konfirmantów „Śladami Lutra”
odbyła się w dniach 12-14 września 2008 r. Nasza
młodzież, która niedawno przygotowywała się do konfirmacji i
w „teorii” poznawała treści związane z życiem Reformatora,
teraz mogła wszystko zobaczyć na żywo. Zwiedzili zamek w
Wartburgu, Eisleben, gdzie Marcin Luter się urodził i zmarł.
Zwiedzano dom narodzin Reformatora, kościół Piotra i Pawła,
gdzie odbył się jego chrzest oraz kościół Andrzeja, gdzie
wygłosił swoje ostatnie kazanie. Ostatnim punktem wycieczki
była Wittenberga – miejsce, gdzie „wszystko się zaczęło”.
10.

FESTYN CHARYTATYWNY

W niedzielę, 14 września 2008 roku, już po raz czwarty
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach wspólnie z
sąsiednią Parafią Rzymskokatolicką zorganizowała festyn
charytatywny pod hasłem „Chrześcijanie Śródmieścia
Dzieciom”. Tym razem gospodarzami imprezy była Parafia
„mariacka” Imprezę na placu kościelnym rozpoczęli
proboszczowie obu parafii, ks. bp Tadeusz Szurman i ks. dr
Andrzej Suchoń. Program artystyczny przygotowała „ochronka
mariacka”. Festyn uświetnił występ orkiestry dętej z KWK
Staszic. Nasza parafia przygotowała występ klaunów z
Centrum Misji i Ewangelizacji oraz dla dzieci „zjeżdżalnię i
zamek”. Wspólnie też przygotowaliśmy loterię fantową. Każdy
z uczestników mógł zjeść smaczną grochówkę. Nie zabrakło
również gier i zabaw nie tylko dla dorosłych.

11.
OGÓLNOPOLSKI
EWANGELICKIEJ

ZJAZD

MŁODZIEŻY

W dniach, 26-28 września br., młodzież naszej parafii
brała udział w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży
Ewangelickiej, który odbył się w miejscowości Jawor na
Dolnym Śląsku. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało:
„Sztuka życia”.
Życie jest sztuką. Podczas zjazdu młodzież szukała odpowiedzi
na pytania: „Komu mogę zaufać? Po co żyję? Co powinienem w
tym życiu robić? Jaką drogę wybrać?”. Poszukiwanie
odpowiedzi odbywało się na koncertach, kursach pierwszej
pomocy,
seminariach,
niedzielnym
nabożeństwie.
Organizatorzy Zjazdu przekonywali młodzież, że odpowiedzi
na każde pytanie może im udzielić tylko Bóg.
12. 150 – LECIE POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

W niedzielę, 28 września 2008 br., obchodziliśmy
uroczyście jubileusz 150-lecia poświęcenia naszego kościoła
Zmartwychwstania Pańskiego. Gościliśmy władze naszego
Kościoła z bp. Januszem Jaguckim na czele. Konsystorz
reprezentował ks. radca Janusz Sikora, a Synod – ks. prezes
Jerzy Samiec. Obecny był również przewodniczący Śląskiego
Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej – ks. Jan Gross,
zwierzchnik sąsiedniej Diecezji Cieszyńskiej - bp Paweł
Anweiler oraz biskupi seniorzy – Jan Szarek i Rudolf
Pastucha. Z zagranicy przybył bp Stanisław Piętak ze Śląskiego
Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania na Zaolziu
w Czechach. Nie zabrakło władz samorządowych z
prezydentem miasta Katowice – Piotrem Uszokiem. Obecny

był również eurodeputowany prof. Jerzy Buzek. Byli także
goście ekumeniczni oraz przedstawiciele świata nauki i
różnych organizacji. Do stolicy Górnego Śląskiego przyjechał
również syn ostatniego przedwojennego duchownego naszej
parafii – ks. Ulrich Wagner z Bawarii. Podczas uroczystego
nabożeństwa Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata
Silesia” pod dyr. dr Anny Szostak prawykonał kantatę pt.:–
„Siłę da Pan ludowi swemu” - „da chiesa”, napisaną specjalnie
na tę okazję przez znanego kompozytora Ryszarda Gabrysia.
Innym wydarzeniem kulturalnym było otwarcie wystawy
okolicznościowej o życiu i działalności ewangelików
katowickich, którego dokonała dyr. Muzeum Historii Katowic
– Jadwiga Lipońska-Sajdak. Przy tej okazji odsłonięto także
tablicę pamiątkową, na której umieszczono nazwiska
wszystkich dotychczasowych proboszczów, działających w
naszej parafii.
Jednym z istotnych punktów nabożeństwa było uhonorowanie
postaci zasłużonych dla Śląska wyróżnieniem „Śląski
Szmaragd 2008”. W tym roku nagrodę otrzymali: prof.
Grażyna B. Szewczyk za „propagowanie literatury
skandynawskiej i niemieckiej, odkrywanie historii Śląska z
uwzględnieniem ewangelickich losów oraz budowanie
stosunków polsko-niemieckich” oraz prof. Julian Gembalski –
za „wybitne osiągnięcia w popularyzacji muzyki organowej,
za ratowanie starych instrumentów w obiektach sakralnych
oraz kształcenie wysokiej klasy organomistrzów”. W trakcie
uroczystości obchodziliśmy również trzy inne rocznice: - 100.
rocznicę urodzin ks. Adama Hławiczki. Tej postaci poświęcono
koncert (o g. 9.30), podczas którego utwory ks. Hławiczki
wykonywali: parafialny chór „Largo Cantabile” pod dyr. A.
Maciejczyk; prof. P. Puczek – skrzypce, D. Kwiatkowska i G.
Jonszta – organy, A. Baranowski – solo; Obchodzono również
120. rocznicę urodzin Fritza Lubricha, muzyka i kompozytora,

długoletniego organisty przedwojennego w parafii w
Katowicach (chór Largo Cantabile śpiewał jego pieśń pt:
„Człowieczy krzyż”) oraz pierwszą rocznicę śmierci Mirosława
Bliwerta – kompozytora, organisty i dyrygenta w Katowicach,
którego fantazję organową B-A-C-H wykonała G. Jonszta.

W sobotę, 27 września br., odbył się piknik
parafialny, który uświetnił występ orkiestry dętej KWK
„Wieczorek” pod batutą A. Pisarzowskiego. Swoje stoisko
miała również Poczta Polska, która specjalnie na tę okazję
wydała okolicznościowy datownik oraz Misja na rzecz dzieci z
Afryki. Przygotowano również atrakcje dla dzieci – „zamek –
zjeżdżalnię” , „bangi” oraz kilka gier dla dorosłych. Można było
także zakupić losy loterii fantowej, gulasz i ciasto.

Z okazji jubileuszu parafia wydała dwie publikacje:
„Ewangelicki kościół Zmartwychwstania Pańskiego w
Katowicach” oraz „Mocni wiarą i miłością”, a także kartki
pocztowe z wizerunkiem kościoła. Wszystkie pozycje można
nabyć w kancelarii parafialnej.

Z
okazji
150-lecia
poświęcenia
kościoła
Zmartwychwstania Pańskiego parafia, z ofiar zebranych na ten
cel, zakupiła w Niemczech nowe naczynia liturgiczne. Ich
poświęcenia dokonał Zwierzchnik Kościoła, Biskup Janusz
Jagucki podczas niedzielnego nabożeństwa.
13 . Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W dniu 28 września 2008 r. zmarł Śp. hrabia Hubert
von Tiele-Winckler, tytularny właściciel Katowic, Mysłowic,
Miechowic i Mosznej. Urodził się on 6 stycznia 1934, przeżył
74 lata. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 8 października br.
w Kilonii, w Niemczech.

Hrabia Hubert v. Tiele-Winckler gościł w naszej parafii we
wrześniu 2006 r. z okazji 150-lecia wbudowania kamienia
węgielnego pod nasz kościół. Spotkał się wtedy także z
władzami miasta Katowice: prezydentem Piotrem Uszokiem
oraz przew. Rady Miasta – Jerzym Foraiterem.
14. LETNIE KONCERTY U „ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO”

W każdy wtorek w okresie letnim od lipca do września
br. odbywały się w naszym kościele cykliczne koncerty
poświęcone
twórczości
kompozytorów
dawnych
i
współczesnych. W tym roku była już to 13 edycja letnich
spotkań organowych u Zmartwychwstania Pańskiego. Za
kontuarem organów zasiadał Jerzy Siechowski, a koncerty
prowadziła Małgorzata Sznicer.
15. SPRAWY REMONTOWE
W ostatnim kwartale Parafia zakończyła na cmentarzu
budowę bocznych alei pomiędzy polem I i III oraz karczowanie
zbędnych krzewów w polu III i V. Prace remontowe skupione
były wokół porządkowania obejścia wokół kościoła i budynku
plebanii.
16. SPOTKANIA ŚRODOWISKOWE
Ks. bp T.Szurman reprezentował parafię i diecezję w III
kwartale 2008 roku w następujących imprezach:
23-25.06. – udział w Ogólnopolskiej Konferencji Księży w
Jaworniku,
29.06. – wygłoszenie kazania podczas rekonsekracji kościoła w
Nowym Sączu,

31.07. – udział w pogrzebie Śp. Marii Karpeckiej,
14.08. – udział w nagraniu radiowym „Po prostu”,
24.08. – wygłoszenie kazania w 110. rocznicy poświęcenia
kościoła w Lubieni,
25.08. – udział w przekazaniu Parafii w Bytomiu,
25.08. – udział w przekazaniu Parafii w BytomiuMiechowicach,
27.08. – udział w spotkaniu ekumenicznym w Parafii
mariackiej,
30.08. – udział w Pożegnaniu wakacji w Zabrzu,
31.08. – udział w Regionalnych Dożynkach w Golasowicach,
31.08. – wprowadzenie w urząd proboszcza w BytomiuMiechowicach,
03.09. – prowadzenie Konferencji Księży i Katechetów w
Krakowie,
04.09. – udział w nagraniu radiowym audycji „Po prostu”,
04.09. – udział w spotkaniu z TVP,
05.09. – udział w Dniach Ewangelizacyjnych w Gliwicach,
12.09. – udział w Forum Inteligencji w Jaworniku,
13.09. – udział w wręczeniu Nagrody Europy Miastu Katowice,
14.09. – udział w Festynie Charytatywnym „Chrześcijanie
Śródmieścia Katowic Dzieciom,
19.09. – udział w Konferencji Biskupów,
20.09. – udział w spotkaniu w Muzeum Śląskim poświęconym
twórczości filmowej red. W. Głowacza,
20.09. – spotkanie z Joannitami,
27.09. – udział w Inauguracji roku akademickiego w Wyższej
Szkole Zarządzania Ochrona Pracy,
29.09. – udział w spotkaniu z Dyrekcja Szkoły Muzycznej im.
Karłowicza
30.09. – udział w Inauguracji Roku Akademickiego w
Uniwersytecie Śląskim.

