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Żegnając Stary i witając Nowy Rok 
 
Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. (Obj 21,6). 
 
Szukajcie pokoju i dążcie do niego. Ps 34,15 
 

Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota Tak 
brzmiało hasło biblijne 2018 roku. Czy ono nam stale towarzyszyło? 
Czy przypominało o Jezusie, źródle wody żywej. Czy czerpaliśmy 
maksymalnie z tego źródła?  

W każdy Nowy Rok wchodzimy z różnymi pragnieniami, 
oczekiwaniami, nadziejami. Głównie dotyczą one naszego życia: 
poprawienia komfortu, jakości, wartości. Mamy pragnienia wielkie 
i takie małe, powszednie. Budujemy strategię, robimy plany by 
osiągnąć i zrealizować to, czego pragniemy i oczekujemy. To doty-
czy nas osobiście i naszych rodzin. Co z tych planów i zamierzeń 
zostało zrealizowanych? Czy te zrealizowane naprawdę są dla nas 
dobre i właściwe? Czy żałujemy tych niezrealizowanych? 

Gdzie i u kogo szukaliśmy zaspokojenia tęsknoty duszy? 
Gdzie i u kogo szukaliśmy wzmocnienia, pocieszenia, sił do życia?  

Do dyspozycji mieliśmy Boga i Jego wodę żywota. On daje 
darmo wodę życia, wodę która daje siły do doczesnego życia, 
a przede wszystkim daje życie wieczne.  

Może było tak, jak o tym mogliśmy przeczytać w pierwszym 
numerze naszego Informatora Parafialnego z 2018 roku. Dwóch 
młodych mężczyzn pragnęło przeżyć przygodę życia. Podjęli decy-
zję, że udadzą się na pustynię, gdzie samodzielnie - bez niczyjej po-
mocy − dotrą do wybranej przez siebie oazy. Gdy wyczerpani byli 
blisko oazy sądzili, że to fatamorgana i nie mieli sił by zrobić kilka-
dziesiąt kroków i ocalić życie.  

Uratowany jest ten, który w dniach wyczerpania fizycznego, 
psychicznego i duchowego nie ulega zwątpieniu, lecz otwiera oczy 
wiary na rzeczywistość Boga. Idzie do źródła życia. Tam znajduje 
wzmocnienie i pokrzepienie.  

W ostatni dzień roku może trzeba by zamknąć się w pokoju 
i zrobić remanent minionego roku i wyliczyć saldo. W Stary Rok 
spotykamy się na nabożeństwie w kościele, aby znaleźć wyciszenie, 
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być razem z tymi, z którymi przez cały rok spotykaliśmy czerpali-
śmy i pokrzepialiśmy się wodą żywą. W ostatnim dniu roku przy-
stępujemy do stołu łaski, posilenia i pokrzepienia. We wspólnocie 
raźniej, wspólnota dodaje sił i radości. 

We wspólnocie parafialnej chcemy iść w 2019 roku. Hasło 
biblijne Nowego Roku brzmi: Szukajcie pokoju i dążcie do niego. 
 Co rozumiemy pod słowem „pokój”. W Biblii pokój jest da-
rem, którym Bóg obdarza człowieka. Pokój jest dobro-bytem zawie-
rającym w sobie zdrowie, bezpieczeństwo, pełność. W ostatnim cza-
sie dosyć często używane jest słowo „dobrostan”. Oznacza ono su-
biektywnie postrzegane przez osobę poczucie szczęścia, pomyślno-
ści, zadowolenie ze stanu życia. Co człowiek potrzebuje, ile potrze-
buje i  kogo potrzebuje, żeby osiągnąć dobrostan? Czy potrzebuje 
pokoju? Jakiego pokoju?  

„Dwóch malarzy poproszono o namalowanie obrazu przed-
stawiającego pokój. Pierwszy namalował  piękny wieczorny krajo-
braz – spokojna tafla jeziora i krowy wracające z pastwiska. W od-
dali majaczał kontur lasu, a nad nim zachodzące słońce. 

Drugi artysta przedstawił burzę szalejącą pod ołowianym 
niebem i spieniony wodospad. U dołu obrazu namalował małego 
ptaszka, który spał bezpiecznie w rozpadlinie skalnej.  

Pierwszy z artystów namalował pokój tak, jak wyobrażają go 
sobie ludzie. Drugi przedstawił pokój, który przewyższa wszelki 
rozum, a którym jest Chrystus”. 

Za nami święta Bożego Narodzenia – święta pokoju. Teksty 
biblijne czytane w świąteczne dni wskazują na Jezusa Chrystusa, 
który jest Księciem Pokoju, który sam jest pokojem i obdarza poko-
jem.  

Książę Pokoju – Mesjasz przychodzi do swej własności i za-
prowadza pokój. Pokój to zajmowanie właściwego miejsca. Każda 
uzurpacja miejsca czy zadań prowadzi do nieporozumień, kłótni, 
zamieszek, wojny. Pokoju nie zapewniły legiony rzymskie, nie za-
pewni go ani żadna rakieta, ani żadna tarcza antyrakietowa, bo po-
kój to nie tylko brak wojny wynikający z siły zastraszającej, lecz po-
kój to dobrobyt i pomyślność wypływające z tego, że wszystko 
i wszyscy są na swoim  miejscu. I tak robotnik musi być robotni-
kiem, uczeń uczniem, a minister ministrem. Każdy winien traktować 
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swoje miejsce i swój zawód jak powołanie i zadanie, i wypełniać je 
najlepiej, najsumienniej, najrzetelniej i najuczciwiej. A i rzeczy, pro-
dukty muszą być sobą, a nie bublami, aby nie wprowadzały zamie-
szania, lecz stanowiły element ładu, porządku, pokoju. 
 Narodził się Zbawiciel. Wszystkim, którzy Go przyjęli dał 
prawo nazywać się dziećmi Bożymi. Nie „psami wojny”, nie „szaka-
lami” czyhającymi na swój dzień, nie wilkami drapieżnymi, lecz sy-
nami podobnymi do „Baranka, który gładzi grzechy świata”.  
 Zbawiciel uwalnia przyjmującego Go człowieka od grzechu 
i wyrzuca uzurpatora – diabła. Wtedy taki człowiek pojednany 
z Bogiem jest największą chwałą Bożą na wysokościach, a na ziemi 
jest ziarnem pokoju. „Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom 
wszem”. Jak Maria nad kołyską z Dzieciątkiem tak nam trzeba po-
chylić się  nad kołyską swego serca i czuwać nad bezpieczeństwem 
mieszkającego w nim Boga. Nie ma innej drogi do pokoju, szczęścia, 
pomyślności. To jest upragniona rzeczywistość, której życzymy 
wszystkim ludziom dobrej woli. 
 Najpierw trzeba szukać i dążyć do pokoju w sercu. Czyli szu-
kać Jezusa i prosić by obdarzył mnie swoim pokojem. „Zdrożony 
wędrowiec zapukał do drzwi położonego w górach klasztoru. Fur-
tian od razu spostrzegł rozpacz w oczach przybysza. - Czego szu-
kasz? – zapytał, chociaż znał odpowiedź. - Pokoju – odrzekła przy-
bysz. Furtian uśmiechnął się smutno – nie był to pierwszy człowiek, 
który chciał znaleźć w dalekim świecie to, czego powinien był szu-
kać we własnym sercu. Tajemnica pokoju tkwi w przyjaźni z Chry-
stusem. Z Bogiem w sercu będziemy mogli pośród burz zachować 
pokój, który przewyższa wszelki rozum (Flp 4,7)”.  

Gdy pokój Chrystusowy zamieszka w sercu człowieka wtedy 
staje się on narzędziem pokoju dąży do pokoju w domu i rodzinie, 
miejscu zamieszkania, nauki i pracy. Wtedy zajmuje właściwe miej-
sce i właściwą postawę wobec drugiego człowieka i wobec stwo-
rzenia.  

Rok 2019 został ogłoszony w naszym Kościele „Rokiem tro-
ski o stworzenie”. Dlatego nie można zapomnieć o szukaniu pokoju 
i dążeniu do pokoju z całym stworzeniem. W czasie trwania szczytu 
klimatycznego w Katowicach podczas nabożeństwa ekumenicznego 
w archikatedrze rzymskokatolickiej abp Anders Wejryd, prezydent 
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Światowej Rady Kościołów na Europę, emerytowany prymas lute-
rańskiego Kościoła Szwecji powiedział, że „Bóg oczekuje od czło-
wieka, że będzie zarządzał światem, ale nie w sposób krótko-
wzroczny. – Stworzenie zawsze było dla nas dostępne, mogliśmy 
z nim walczyć lub je uprawiać. Jednak bez natury, bez ziemi, bez 
światła, bez wody nie wyrośnie ani jedno ziarno, nie będzie nawet 
grzybów. Jesteśmy całkowicie uzależnieni od natury – to jedyna 
gałąź, na której musimy siedzieć, a jednak ciągle ją podcinamy. Bez 
wątpienia, upadek jest ciągle obecny w dzisiejszym świecie – ubo-
lewał. Podkreślał, że religie nie powinny jednoczyć się z władzami 
świeckimi, a wiara ma się najlepiej, gdy jest siłą sprzeciwu. Ostrze-
gał również, że niepokoje polityczne i fale uchodźcze, wywołane 
również przez zmiany klimatyczne, dopiero się zaczynają. – Jeste-
śmy powołani do tego wielkiego zadania, by starać się uzdrowić 
świat, by starać się dać światu bardziej istotny kierunek, niż tylko 
dążenie do akumulacji prywatnego kapitału czy samolubnego in-
dywidualizmu. Jestem przekonany, że życie z Jezusem jako bratem 
i Zbawicielem stanowi rzeczywistą alternatywę. Ponieważ musimy 
być stałym partnerem w dialogu dla dzisiejszego świata. I jutrzej-
szego – skonkludował szwedzki duchowny”. 

Z pokojem Chrystusowym w sercu dążyć do pokoju z bliźni-
mi i do pokoju ze stworzeniem – to wyzwanie i zadanie dla nas na 
2019 rok. Czy uda nam się je zrealizować? Może wtedy osiągniemy 
dobrostan – poczucie szczęścia, zadowolenia i pomyślności? 

Życzmy sobie tego nawzajem i prośmy Pana Jezusa, żeby nas 
obdarował i napełnił swoim pokojem. Amen 

bp Marian Niemiec 
 
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju; 
abyśmy siali miłość, 
tam gdzie panuje nienawiść; 
wybaczenie, 
tam gdzie panuje zwątpienie; 
nadzieję, 
tam gdzie panuje rozpacz; 
światło, 
tam gdzie panuje mrok; 
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radość,  
tam gdzie panuje smutek. 
Spraw, abyśmy mogli 
nie tyle szukać pociechy, 
co pociechę dawać; 
nie tyle szukać zrozumienia, 
co rozumieć; 
nie tyle szukać miłości, 
co kochać; 
albowiem dając – otrzymujemy; 
wybaczając – zyskujemy przebaczenie; 
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. 
Przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego. 

wg św. Franciszka z Asyżu 
 
 
 

Sprawozdanie z życia i działalności  

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach  

w roku 2018. 
 

Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota Obj 21,6 

  

Tak brzmiało hasło biblijne 2018 roku, który w naszym kościele był 

„Rokiem świadectwa Kościoła”. Czerpiąc siły duchowe ze źródła wody 

żywota, którym jest Jezus Chrystus dawaliśmy ewangelickie świadec-

two wiary i życia. Jak wyglądało indywidualne świadectwo każdego 

z nas? Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć. W sprawozdaniu 

z życia i działalności Parafii za 2018 rok znajdziemy odpowiedź, jakie 

świadectwo składaliśmy jako wspólnota parafialna. 
 

Nabożeństwa 

Przez cały rok odbywały się nabożeństwa niedzielne i świątecz-

ne o godzinie dziesiątej oraz  z małymi wyjątkami nabożeństwa wie-

czorne o godzinie dziewiętnastej. Przynajmniej raz w miesiącu odbywa-

ły się nabożeństwa w Senior Residence, odprawiane również przez ks. 

Kornela Undasa z Mikołowa. W czasie pasyjnym i adwentowym mogli-
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śmy uczestniczyć w środowych nabożeństwach tygodniowych. W 2018 

roku odbyły się 3 nabożeństwa dla seniorów. Do szczególnych nabo-

żeństw można zaliczyć nabożeństwo kolędowe w Święto Epifanii 

6 stycznia podczas którego wysłuchaliśmy kolęd w wykonaniu chóru 

Canto Deo z Rybnika i naszego chóru 

Largo Cantabile; nabożeństwo od-

prawione przez ks. bp. Marka Izdeb-

skiego (8.04); ekumeniczne nabożeń-

stwo na rozpoczęcie Ekumenicznych 

Dni Biblii z kazaniem ks. bp. Marka 

Szkudło (15.03.); nabożeństwo na 

rozpoczęcie i zakończenie półkolonii 

DayCamp 2018 z udziałem gości 

z Kalifornii; nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego (17.06); na-

bożeństwo przed szczytem klimatycznym z udziałem uczestników mię-

dzynarodowej konferencji i kazaniem ks. dr. Grzegorza Giemzy (7.10) 

oraz w trakcie szczytu klimatycznego COP24 z udziałem gości ekume-

nicznych z całego świata (9.12).  

W niedzielę 6 maja mogliśmy wysłuchać kazania naszego para-

fianina, ks. Bogusława Sebesty, który został ordynowany 21 kwietnia 

w Golasowicach. 
 

Szczególne wydarzenia i koncerty 

W roku 2018 obchodziliśmy 160 rocznicę 

poświęcenia kościoła. Z tej okazji 29 

września, a więc w dzień jubileuszu odbył 

się w kościele wyjątkowy koncert. Z ini-

cjatywy proboszcza, a także Henryka 

Mercika członka zarządu Województwa 

Śląskiego, Filharmonia Śląska przygoto-

wała i wykonała „Kantatę Reformacyjną” 

napisaną w 2017 roku na Rok Reformacji 

przez Stanisława Szczycińskiego (muzy-

ka) i Jacka Cygana (słowa). Obaj autorzy 

wzięli udział w koncercie, a Jacek Cygan 

recytował swoje teksty. Orkiestrą i chó-

rem dyrygował Mateusz Walach. Teksty 

Kantaty wraz ze wstępem proboszcza 
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i krótkim rysem historycznym kościoła zostały wydrukowane jako oko-

licznościowa publikacja. Z okazji Jubileuszu przed kościołem i na ul. 

Damrota pojawiły się specjalne banery, od września do końca roku przy 

ul. Warszawskiej wisiały spe-

cjalnie przygotowane flagi. 

Dziękczynne nabożeństwo od-

było się w niedzielę 30 wrze-

śnia. Kazanie wygłosił ks. bp 

Tomasz Tyrlik z Śląskiego Ko-

ścioła Ewangelickiego Augs-

burskiego Wyznania w Repu-

blice Czeskiej. Biskupowi towa-

rzyszyła kameralna orkiestra 

dęta z Trzanowic. Patronat honorowy nad uroczystościami jubileuszo-

wymi objęli: Członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik, 

Prezydent Miasta Katowice 

Marcin Krupa i Biskup Kościo-

ła Ewangelicko-Augsburskiego 

ks. Jerzy Samiec. 

Mimo, że w roku 2018 

trwał remont organów, w ko-

ściele odbyło się 10 koncertów 

i dwa w sali parafialnej. Do 

znamienitszych należy zaliczyć 

Koncert Pasyjny w wykonaniu 

Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collective pod dyrekcją Mateusza 

Walacha i solistki Beaty Bednarz i koncert 10 grudnia z okazji 70-lecia 

Światowej Rady Kościołów i poświęcenia wyre-

montowanych organów. Podczas koncertu możli-

wości naszych organów prezentował prof. Julian 

Gembalski. Wystąpił również chór parafialny Lar-

go Cantabile pod dyrekcją Aleksandry Maciej-

czyk, który przygotował utwory z akompaniamen-

tem organów. Na organach akompaniowała Ga-

briela Jonszta.  

https://www.facebook.com/OKSAC/?__tn__=kC-R&eid=ARCkYiUQ3U6jZ-TfpwMXQWI1g3ly5QoiFSb98LxT2SCthFT6iGHbQQNLv8qB2n6yUKhxzkJeP7mLgtL9&hc_ref=ARRLPtkSwnCSOB_ACAslLIFkC5cU_MOM9qDRcEhz1UImsrGuKtxXAgh9xGwHMsSDutg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDZS2_sI3mNc5pXCCUMbOgq52xRk09zXQ-wkaEwuT1lvknjytGG2HQsxOYzXzYAC2Qu3WVxg1QicFdtCuYYrZErZRlrx3nig4W52lqvWiorrQb-o3SstFV2KY9SG5x0A0BiY0I2KQNQLtMoeHNIAVLuvbT4yFnLIsmDAziA4PEX-1nO5n9pP593Se0aU3HP351lvlxyZoFczuZAZ7vFvswF5FpzZEQafOfPZVo8H_W3M49IgYEmiVm35vDiaRaaaIUfCAx-uGVRyl_Y1R7hMizyBASaBG9kRevHR4i3YYjq7xcQWN3teNZUmtFWHc2EAsI5Ln5NGe9sJ2OePy1H22Q
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Z okazji 100-lecia odzyska-

nia niepodległości 23 paź-

dziernika z koncertem „Pie-

śni o Ojczyźnie” wystąpił 

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. 

Parafia po raz drugi 

zorganizowała Przegląd Pie-

śni Ewangelickich, w którym 

wzięły udział 4 chóry. Nasz 

chór parafialny otrzymał I nagrodę ufundowaną przez Biskupa Diecezji 

Katowickiej.  

Z inicjatywy diakon Doroty Obracaj w naszej parafii odbyło się 

19 maja diecezjalne spotkanie nauczających w szkółkach niedzielnych. 

24 lutego gościliśmy Synod Diecezjalny, a 12 maja kuratorów parafii 

Diecezji Katowickiej. 

Ważnym wydarzeniem 

we wtorek 13 marca było uro-

czyste otwarcie ulicy im. bpa 

Tadeusza Szurmana z udzia-

łem prezydenta Miasta Marci-

na Krupy i radnymi Miasta 

Katowice. 
 

Życie parafialne  
W 2018 roku życie parafialne toczyło się normalnym 

torem. Odbywały się szkółki niedzielne, lekcje reli-

gii, spotkania młodzieży, spotkania studentów, spo-

tkania Koła Pań, spotkania z Biblią, spotkania i na-

bożeństwa dla seniorów, spotkania sympatyków, 

próby chóru, 

spotkania ka-

towickiego 

oddziału PTE. 

Odby-

ło się kilka wyjazdów parafial-

nych: kulig (10.02), wyjazd na 

jajecznicę do Wołczyna (20.05), 
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wyjazd do Muzeum Powstań Śląskich 

w Świętochłowicach.  

 W czasie pasyjnym odbyły się reko-

lekcje pasyjne prowadzone przez ks. Dariu-

sza Dawida, a w Wielkim Tygodniu Dni 

Skupienia dla dzieci i młodzieży.  

 

Na zakończenie roku szkolnego po nabożeń-

stwie odbył się piknik parafialny. 

 Do szczególnych wydarzeń należy 

zaliczyć półkolonie z językiem angielskim „Day Camp2018” dla dzieci 

i młodzieży prowadzone po raz drugi z gośćmi z Kalifornii. Inne oferty 

kierowane dla dzieci 

i młodzieży jak spotkania 

diecezjalne, pożegnanie 

wakacji, obozy zimowe 

i letnie mimo oferowa-

nych dopłat cieszyły się 

minimalnym zaintereso-

waniem. 

  W roku 2018 uka-

zało się 7 numerów In-

formatora Parafialnego  

„Ewangelik Katowicki”. 

Od 1 lipca do 30 września kościół był otwarty dla zwiedzających. Dzię-

kuję wszystkim, którzy pełnili dyżury i udzielali informacji o kościele 

i Parafii zainteresowanym.  
  

Organy 

Od 2016 w sprawozdaniach rocz-

nych pojawia się temat organów. 

Kapitalny remont zabytkowych 

organów Sauera z 1922 został wy-

konany przez firmę W. Sauer Or-

gelbau Frankfurt (Oder) GmbH 

w okresie od 6.09.2016 do 

16.11.2018 r., przy wsparciu finan-

sowym: 



11 

 

Miasta Katowice -  384 857 zł, 

Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego -

 80 000 zł, 

Śląskiego Konserwatora Zabytków – 80 000 zł, 

ofiarności parafian – niecałe 100 000 zł i środków własnych Parafii.  

Całkowity koszt remontu wyniósł 1 022 376 zł w tym dotacje 544 857 

zł.  

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasze organy 

znów pięknie brzmią nam ku radości, a Panu Bogu na chwałę.  

  

Sprawy gospodarcze 

 Z okazji jubileuszu 160 lat kościoła zostały, naprawione witraże 

w oknach wieżyczek, wymienione wybite szyby w oknach od ul. War-

szawskiej, wyremontowana brama wjazdowa od ul. Szkolnej. Na pleba-

nii wyremontowane zostało zejście do pomieszczeń piwnicznych. od-

malowane zostały salki w piwnicy.  

 W 2018 roku przeprowadzony został kapitalny remont mieszka-

nia, który Parafia otrzymała od p. Lidii Henszke. Mieszkanie jest wy-

najmowane dla studentów, członków naszego Kościoła. 

Ze względu na spadające tynki elewacji budynku przy ul. Ban-

kowej 8, zlecone zostało skucie słabo trzymających się tynków. Rada 

Parafialna zleciła przygotowanie projektu remontu elewacji połączone 

z termomodernizacją. Będzie to duże wyzwanie logistyczne i kosztowe, 

ponieważ budynek jest duży, a nadzór nad nim posiada Miejski Kon-

serwator Zabytków. Bez wsparcia z zewnątrz (dotacje, kredyt) nie spro-

stamy temu zadaniu, które będzie rozłożone na kilka lat.  

W roku 2019 planowane są prace pielęgnacyjne drzew na cmen-

tarzu przy ul. Francuskiej oraz inwentaryzacja cmentarza, która umoż-

liwi kancelarii parafialnej jak i posiadającym groby na cmentarzu mo-

bilną kontrolę nad grobami. 

 

Działalność charytatywno-diakonijna 

Ważną cześć działalności parafialnej zajmuje Ewangelickie Centrum 

Diakonijne „Słoneczna kraina”. W Centrum diakonijnym odbywa się 

wiele spotkań: dla seniorów, dla dzieci i młodzieży, działa wiele punk-
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tów konsultacyjnych i pomocowych, odbywa się wiele kursów i szko-

leń. Środki na tę działalność pozyskiwane są głównie z projektów 

i konkursów. W roku 2018 Parafia prowadziła punkt Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym Przestępstwem finansowany ze środków Ministerstwa 

Sprawiedliwości. Całością zajmuje się i koordynuje p. Bożena Polak. Za 

tę pełną poświęcenia i zaangażowania pracę bardzo dziękuję. Działal-

ność charytatywną Parafii wypełnia też punkt wydawania odzieży „Do-

bra Szafa” od wielu lat prowadzony przez p. Krystynę Folwarczny. 

Wielu parafian i mieszkańców Katowic dostarcza odzież używaną, która 

jest wydawana dwa razy w tygodniu. Okazuje się, że żyjemy w czasach, 

w których więcej odzieży jest dostarczanej niż odbieranej. Przez cały 

2018 rok pielęgniarka parafialna p. Halina Dąbek pomagała osobom 

chorym i starszym, była blisko najbardziej potrzebujących. Służbę od-

wiedzinową prowadziła p. diakon Dorota Obracaj oraz księża. Dla dzie-

ci został przygotowany „zajączek” i paczki pod choinkę. Po nabożeń-

stwach dla seniorów, seniorzy otrzymywali drobne upominki, a przed 

świętami Bożego Narodzenia paczki świąteczne. W roku 2018 tylko 

dwie osoby skorzystały z dofinansowania obozów organizowanych 

w naszym Kościele. 

 

Plany i zamierzenia  
W roku 2019 życie parafialne powinno się toczyć normalnym to-

rem. Stale będziemy się wzajemnie zachęcać do udziału w nabożeń-

stwach, spotkaniach parafialnych. Przypomnę, że odbywają się regular-

nie spotkania młodzieży, studentów, Pań, chóru, katowickiego oddziału 

PTEw. Młodsze dzieci zapraszamy na szkółki niedzielne. W związku 

z bardzo słabą frekwencją na spotkaniach seniorów proponujemy spo-

tkania z pieśnią i modlitwą. Pieśń i modlitwa stanowi ważny element 

naszej pobożności, naszego życia z Bogiem. Zapraszam wszystkich bez 

względu na wiek na spotkania, podczas których będziemy śpiewać pie-

śni, modlić się słowami psalmów, załączać do modlitwy sprawy, pro-

blemy, które nas niepokoją i osoby, które są nam bliskie.  

Od 1 czerwca do 30 września nasz kościół powinien być otwar-

ty. Wydaje się, że formuła dyżurów zaproponowana w 2018 roku się 

sprawdziła. Mam nadzieję, że w 2019 roku nie zabraknie chętnych do 

dyżurowania, podczas którego często można porozmawiać z ciekawymi 



13 

 

ludźmi, poinformować o Kościele ewangelickim w Polsce i naszej Para-

fii.  

Znamy już termin półkolonii z językiem angielskim z naszymi 

przyjaciółmi z Kalifornii: 21 – 28 lipca 2019 r. Zapraszamy dzieci 

i młodzież. Starszą młodzież prosimy o pomoc w prowadzeniu kolonii.  

Mamy świetnie organy, które muszą grać. Planowany jest cykl 

koncertów „U Zmartwychwstania Pańskiego”, głównie organowych. 

Staramy się o dofinansowanie z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Ka-

towice. 

15 czerwca odbędzie się u nas III Przegląd Pieśni Ewangelic-

kich. Liczymy, że zgłoszą się zespoły śpiewacze z całego kraju i jak na 

poprzednich przeglądach poziom artystyczny będzie wysoki. 

W poprzednich wydaniach Informatora Parafialnego sygnalizo-

wałem i zapraszałem do udziału w dwóch bardzo ciekawych wyjazdach: 

na Kirchentag do Dortmundu od 19 do 23 czerwca 2019 r. i na wczasy 

rodzinne do Sorkwit od 10 do 18 sierpnia 2019 r. Jest już czas na po-

dejmowanie decyzji. Zapisy na powyższe wydarzenia wraz z wpisowym 

są przyjmowane w kancelarii parafialnej.  

16 lutego odbędzie się wyjazd na kulig. Z pewnością odbędzie 

się kilka jednodniowych wycieczek parafialnych. 

Serdecznie dziękuję wszystkim za obecność na nabożeństwach 

i spotkaniach parafialnych. Dziękuję Radzie Parafialnej za zaangażowa-

nie i służbę na rzecz Parafii,  wszystkim pracownikom i współpracow-

nikom parafialnym: kierownikowi kancelarii, kościelnym, organistom, 

pielęgniarce parafialnej, wolontariuszce z „Dobrej Szafy”, nauczającym 

w szkółce niedzielnej, wolontariuszom odpowiedzialnym za spotkania 

parafialne, dyrygentce i chórowi, wikariuszowi i p. diakon. 

 

Proboszcz 

bp Marian Niemiec 

 

 
Statystyka parafialna 

rok 2017  rok 2018 

 

Chrzty      10    10 

Konfirmanci      6   0 

Śluby      1   3 
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Wstąpienia do Parafii   0   3 

Wprowadzenie się na teren Parafii  6   4 

Pogrzeby    18   11 

Wystąpienia z Parafii   0   2 

Wyprowadzenia   10   13 

 

Ilość niedziel, świąt i nabożeństw tyg. 70,  

średnio 127 osób na nabożeństwie. 

Na szkółce średnio 10 dzieci w obydwu grupach. 

 

 

 

 

 

 

Modlitwy papieża Franciszka 
zapisane w encyklice Laudato si’ 

 
Modlitwa za naszą ziemię 

Wszechmogący Boże, który jesteś w całym wszechświecie 
oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń, Ty, który otaczasz swą 
czułością wszystko, co istnieje, ześlij na nas moc swojej miłości, by-
śmy zatroszczyli się o życie i piękno. Napełnij nas pokojem, abyśmy 
żyli jak bracia i siostry i nikomu nie wyrządzali krzywdy. 

Boże ubogich, pomóż nam uratować opuszczonych i zapo-
mnianych tej ziemi, którzy znaczą tak wiele w Twoich oczach. Ulecz 
nasze życie, byśmy strzegli świata, a nie łupili go, byśmy rozsiewali 
piękno, a nie skażenie i zniszczenie. Dotknij serc tych, którzy szuka-
ją jedynie zysków kosztem ubogich i ziemi. Naucz nas odkrywania 
wartości każdej rzeczy, kontemplowania w zadziwieniu, uznania, że 
jesteśmy głęboko zjednoczeni z każdym stworzeniem w naszej piel-
grzymce ku Twej nieskończonej światłości. 

Dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia. Wspieraj nas, 
prosimy, w naszych zmaganiach na rzecz sprawiedliwości, miłości 
i pokoju. 
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Chrześcijańska modlitwa wraz ze stworzeniem 
Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami, które 

wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki. Twoje są i pełne są Twojej 
obecności i Twojej czułości. Pochwalony bądź, Panie! 

Jezu, Synu Boży, wszystko przez Ciebie zostało stworzone. 
Kształtowałeś się w łonie Maryi, stałeś się częścią tej ziemi i ogląda-
łeś ten świat ludzkimi oczyma. Dziś żyjesz w każdym stworzeniu 
w Twojej chwale Zmartwychwstałego. Pochwalony bądź, Panie! 

Duchu Święty, który swoim światłem kierujesz światem ku 
miłości Ojca i towarzyszysz jękom stworzenia, Ty żyjesz także 
w naszych sercach, by nas pobudzać ku dobru. Pochwalony bądź, 
Panie! 

Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończo-
nej miłości, naucz nas kontemplowania Ciebie w pięknie wszech-
świata, gdzie wszystko mówi nam o Tobie. Rozbudź nasze uwielbie-
nie i wdzięczność za każdą istotę, którą stworzyłeś. Obdarz nas ła-
ską poczucia się wewnętrznie 
zjednoczonymi ze wszystkim, co 
istnieje. 

Boże miłości, ukaż nam 
nasze miejsce w tym świecie jako 
narzędzi Twojej miłości dla 
wszystkich istot tej ziemi, bo 
żadna z nich nie jest przez Ciebie 
zapomniana. Oświeć posiadają-
cych władzę i pieniądze, aby nie 
popadli w grzech obojętności, aby 
miłowali dobro wspólne, wspie-
rali słabych i opiekowali się świa-
tem, w którym żyjemy. 

Ubodzy i ziemia wołają: Panie, obejmij nas swą mocą 
i światłem, abyśmy chronili wszelkie życie, przygotowali lepszą 
przyszłość, aby nadeszło Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju, 
miłości i piękna. Pochwalony bądź, Panie! Amen. 
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Kącik dla dzieci 

Zgodnie z żydowską tradycją kobieta po urodzeniu syna przez 40 dni 

nie mogła wchodzić do świątyni ani uczestniczyć w obrzędach religij-

nych. Po tym czasie udawała się do świątyni, aby podziękować Bogu za 

narodziny dziec-

ka.  

Również Maria   

z Józefem w od-

powiednim czasie 

udali się do Jero-

zolimskiej świą-

tyni. Tam spotka-

li człowieka, któ-

ry miał na imię 

Symeon. Był on  

sprawiedliwy i pobożny. Bóg obiecał mu, że nie umrze dopóki nie zo-

baczy Chrystusa Pana. Kiedy zobaczył Marię i Józefa z Jezusem, wziął 

go w ramiona i chwalił Pana Boga słowami: 

 

(zaznacz co drugą literę, a poznasz jego słowa) 

 

a Ś b w c i d a e t f ł g o h ś i ć,   

j k k t l ó ł r m a  n o o ś p w r i s 
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 e t c u i  w p z o a g b a c n,  d i e 

c f h g w h a i ł j ę  k l l u ł d m u  

o t p w r e s g t o  u i w z z r b a c 

e d l e s f k g i h e i g j o 

 

Wspaniałe jest to w jaki sposób Bóg prowadził Symeona, że wśród 

wszystkich ludzi jacy przychodzili z dziećmi, aby złożyć ofiarę dzięk-

czynną do świątyni, podszedł właśnie do Marii i Józefa. Wydarzenie to 

jest jednym z wielu wypełnionych proroctw, o których czytamy w Bi-

blii.  

 

   

 
 

Czy wiesz, że: 

Proroctwo jest to zapowiedź cze-

goś, co dopiero się wydarzy. 
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Kirchentag 
 

Zapraszamy do wyjazdu na Dzień Kościoła – Kirchentag do Dortmundu,  
który odbędzie się w dniach od 19 do 23 czerwca 2019 roku. 
Serdecznie zachęcamy do zgłoszenia się i udziału w tym wydarzeniu, na 
które jesteśmy jako polscy ewangelicy szczególnie zaproszeni. W związku 
z liczną mniejszością polską w Zagłębiu Ruhry, polska tematyka będzie 
obecna w programie Kirchentagu. Między innymi dlatego w ramach akcji 
promocyjnej Kirchentagu zostały wydrukowane broszury w języku pol-
skim, które zostaną przesłane do Parafii z pierwszym grudniowym nume-
rem Zwiastuna. Podobnie, jak w minionych latach. Uczestnicy z Polski 
otrzymali wyjątkową ofertę zakupu karty wstępu w kwocie 26 € (tzw. 
Foerderkarte), która obejmuje również bilet komunikacji miejskiej w ob-
szarze taryfowym Rhein Ruhr. Wszystkie osoby decydujące się na zakwa-
terowanie organizowane w ramach Kirchentagu będą także zobligowane 
do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 27 € (1 osoba) lub 49 € 
(rodzina). Oferta jest rewelacyjna. Za zakwaterowanie rodzina zapłaci 
tylko 49 €. Koszt całkowity to 26 € + 27 lub 49 € i koszt autokaru, który 
będzie zależał od ilości zgłoszeń.  

Zgłoszenia w kancelarii parafialnej do 15 lutego 
z wpisowym 50 EURO. 

 
 
 

Sorkwity 
Zapraszamy na wczasy parafialne w Sorkwitach 
na Mazurach od 10 do 18 sierpnia 2019 roku. 
Piękne spokojne miejsce, dobre warunki pobytu, 
rewelacyjne wyżywienie, jezioro, plac zabaw, 
urokliwy kościółek – to wszystko do naszej dys-
pozycji. I do tego wyjątkowa atmosfera, którą 
stworzymy. Zachęcam osoby samotne, rodziców 
z dziećmi, dziadków i babcie z wnukami. Program 
pobytu zostanie dostosowany, żeby odpowiadał 

każdemu uczestnikowi. Koszt całkowity z dojazdem tylko 1200 zł od oso-
by. Zapisy wpisowym 200 zł w kancelarii parafialnej. Ilość miejsc jest 
ograniczona.  
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Informacje i zaproszenia 
 
18 stycznia zapraszamy na nabożeństwo ekumeniczne do kościoła 
Metodystycznego, godz. 17.00. 
 
20 stycznia, o godz. 17.00 odbędzie się w naszym kościele centralne 
nabożeństwo ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześci-
jan, serdecznie zapraszamy. 
 
21 stycznia o godz. 17.00  zapraszamy na nabożeństwo ekumenicz-
ne do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. 
 
3 lutego bezpośredni po nabożeństwie głównym będzie miało miej-
sce sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. 
 
16 lutego parafia organizuje wyjazd na tradycyjny kulig do Wisły 
Czarnego, wyjazd z terenu parafii o godz. 13.00. 
 
W ferie zimowe zapraszamy dzieci na półkolonie do ECD „Słoneczna 
Kraina”. 
 
 
 
 
 
 

Dane kontaktowe 
 
Parafia 
www.katowice.luteranie.pl 
katowice@luteranie.pl 
www.facebook.com/Luteranie
Katowice/ 
tel: 32 253 99 81 
nr konta: 62 1020 2313 0000 
3002 0174 9043 

ECD Słoneczna Kraina 
www.katowice.luteranie.pl/di
akonia/informacje-ogolne/ 
sloneczna.kraina@luteranie.pl 
tel: 513 518 466 
nr konta: 10 1020 2313 0000 
3102 0483 3754 



PLAN NABOŻEŃSTW I UROCZYSTOŚCI 

W PARAFII EWANGELICKIEJ W KATOWICACH 
W MIESIĄCU STYCZNIU 2019 

 

1 stycznia – UROCZYSTOŚĆ IMIENIA JEZUS / NOWY ROK 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne 
 

2 stycznia  godz. 18.00 – próba chóru 
 

6 stycznia – ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO     

godz. 10.00 – nabożeństwo kolędowe z chórami Largo Cantabile  
        i „Róży Lutra” z Pszczyny z ofiarą 

         godz. 19.00 – nabożeństwo z Komunią Świętą  
 
8 stycznia  godz. 17.00 – spotkanie Koła Pań 
9 stycznia  godz. 18.00 – próba chóru 
10 stycznia  godz. 17.30 – spotkanie z Biblią 
 godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
 

13 stycznia – 1. NIEDZIELA PO EPIFANII 
godz. 10.00 – nabożeństwo z Komunią Świętą 

  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne 
 
15 stycznia godz. 17.00 – spotkanie PTEw 
16 stycznia godz. 18.00 – próba chóru 
17 stycznia godz. 17.30 – spotkanie z Biblią 
 godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 

godz. 19.00 – spotkanie studentów 
18 stycznia godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne w kościele Metodystycznym 
 

20 stycznia – 2. NIEDZIELA PO EPIFANII 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne 
godz. 12.00 – nabożeństwo w Senior Residence 
godz. 17.00 – centralne nabożeństwo ekumeniczne Tygodnia Modlitw  

       o Jedność Chrześcijan 
 
21 stycznia godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne w seminarium duchownym 
22 stycznia godz. 18.00 – zebranie Rady Parafialnej 
23 stycznia godz. 18.00 – próba chóru 
24 stycznia godz. 17.30 – spotkanie z Biblią 
 godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
  godz. 19.00 – spotkanie studentów 

 
27 stycznia – 3. NIEDZIELA PO EPIFANII 
  godz. 10.00 – nabożeństwo z Komunią Świętą 
  godz. 19.00 – nabożeństwo z Komunią Świętą 
 

29 stycznia godz. 10.30 – spotkanie modlitewne z psalmami i pieśnią 
godz. 18.00 – spotkanie sympatyków   

30 stycznia godz. 18.00 – próba chóru 
31 stycznia godz. 17.30 – spotkanie z Biblią 
  godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
  godz. 19.00 – spotkanie studentów 


