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NOWY ROK 2020 
 
„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierz-
cie. Ja jestem droga, i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, 
tylko przeze mnie” Jan 14, 6 
 
 Jak co roku, z pewnością stawiamy sobie na początku Nowe-
go Roku wiele pytań dotyczących tego, jaki będzie ten nowy rok 
2020 i co nam przyniesie? W tym pytaniu jest ukryta myśl, że to co 
się stanie może spaść na nas niespodziewanie, będzie „zrządzeniem 
losu”, na który nie mamy żadnego wpływu. Takie wydarzenia jak 
choroba, śmierć nie zależą od nas. Z jakimi pytaniami wchodzę 
w ten rok? Może zastanawiam się tylko nad tym, co będę jadł, pił, 
jak się będę ubierał, jakie rozrywki mnie spotkają?  
 Czy takie pytania są najważniejsze i najistotniejsze?  
Pytając, jaki ten rok będzie dla mnie może warto zapytać również 
o to, co ja mam czynić, jak postępować, aby ten rok był szczęśliwy, 
dobry? I nie myślę tu tylko o deklaracjach, postanowieniach nowo-
rocznych, które, jak się okazuje, wraz z upływającym czasem pozo-
stają tyko wspomnieniem.  

Jako chrześcijanie powinniśmy pytać: w co się uzbroić, komu 
zaufać, z kim iść przez ten rok, aby sobie poradzić z najtrudniejszy-
mi przeciwnościami, aby czuć się bezpiecznie w każdy czas?  
 Musimy zatem w tym nowym roku myśleć nie tylko o tym, co 
będziemy jedli, i co będziemy pili,  
i czym się przyodziewać będziemy. Nie możemy troszczyć się tylko 
o ciało, ale i o duszę. Jaką drogą iść  
i z kim iść? Gdzie mnie ta droga zaprowadzi?  
Wiele pytań. Może również wiele niepokoju i niepewności?  
U progu Nowego Roku 
słyszymy wspaniałe 
słowa: „Niechaj się nie 
trwoży serce wasze”. 
Nie trwóżcie się, nie 
lękajcie, śmiało spo-
glądajcie, wkraczajcie 
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w nowe dni. Te słowa kieruje do nas Pan Jezus. Kim jest Jezus? On 
mówi: Ja jestem droga, i prawda i żywot. Droga, prawda, życie. 

Szukamy właściwej drogi życia – Jezus jest drogą. 
Szukamy prawdy, bijemy się o prawdę i za prawdę. Prawdę, 

którą my uważamy za tą jedyną – Jezus jest prawdą. Chcemy dobre-
go życia, tu teraz ale i w wieczności – Jezus jest życiem.  
Czy mogę zatem powiedzieć Pan jest moją drogą, prawdą, moim 
życiem? 

Jeżeli tak, to nie muszę się trwożyć. Jezus zaprasza do siebie: 
wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Zaufajcie, przed wami jest do-
bra przyszłość. Przyszłość ta rozpoczęła się w Betlejemie, na Golgo-
cie i w poranek wielkanocny.  

Nie ma innej alternatywy dla świata i dla każdego z nas – tyl-
ko Jezus. Możemy znaleźć w życiu wielu Mistrzów, których będzie-
my pytali o drogę, prawdę, o życie i sens życia. A to Jezus jest drogą 
i prawdą i życiem. On jest Zbawicielem, w Nim i tylko z Nim jest 
prawdziwe życie, prawdziwy sens życia.  

Podobno do Napoleona przyszedł kiedyś człowiek, który 
twierdził, że wynalazł wspaniałą idealną religię, która zadowoli 
wszystkich. Powybierał ze wszystkich znanych mu religii świata to, 
co uważał, że jest w nich najlepsze, połączył w jedno i myślał, że 
stworzył coś idealnego. Napoleon odpowiedział: To bardzo intere-
sujące! Teraz tylko musi się pan jeszcze dać za to ukrzyżować. Nie 
wielcy przywódcy religijni, ale Jezus oddał za nas życie, abyśmy żyć 
mogli. Dlatego „nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem niema 
żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które 
moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).  

Wielki teolog szwajcarski Karl Barth przed śmiercią złożył 
następujące świadectwo: „Cała treść Biblii, a także wszystko, co na-
zywamy Kościołem i chrześcijańskim zwiastowaniem związane jest  
z imieniem Jezus. Wszystko zależy od imienia Jezus”. Jezus – ukrzy-
żowany i zmartwychwstały jest naszym życiem. On stał się człowie-
kiem i poszedł drogą poniżenia i cierpienia. Jego męka i śmierć 
otworzyła drogę do wolności niezliczonym rzeszom ludzi – obar-
czonym, poniżonym, wykolejonym, zmęczonym życiem, rozgory-
czonym, osamotnionym. On żyje i ciągle na nowo zaprasza: „Niechaj 
się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie”. 
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„Pójdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, a ja wam spra-
wię ukojenie”.  
 W Nowy Rok obchodzimy święto nadania Dzieciątku imienia 
Jezus. Jezus znaczy Pan jest ratunkiem, Pan jest zbawieniem. Jezus 
Chrystus jest naszym Zbawicielem tu i w przyszłości. On już teraz 
posyła nam Ducha Pocieszyciela wprowadzającego we wszelką 
prawdę. On przez swoje Słowo wskazuje drogę życia i zaprasza do 
kroczenia za Nim. On sprawia, że doczesne życie mimo wszystkich 
niedogodności możemy przeżywać w radości i pokoju. Niech w No-
wym Roku imię Jezus  nie będzie tylko dla nas hasłem. Jemu się po-
wierzmy, powierzmy wszystkie drogi naszego życia. Niech On nas 
prowadzi. Pięknie ujął to Tomasz Kamiński w piosence „Ty tylko 
mnie poprowadź”: 

Gdy drogi pomyli los zły 
i oczy mgłą zasnuje 

miej w sobie tą ufność 
NIE LĘKAJ SIĘ! 

A kiedy gniew świat ci przysłoni 
i zazdrość jak chwast zakiełkuje 

miej w sobie tą ufność 
NIE LĘKAJ SIĘ! 

Ty tylko mnie poprowadź 
Tobie powierzam mą drogę 

Ty tylko mnie poprowadź - Panie mój. 
Moje życzenia noworoczne są bardzo krótkie: Niechaj się nie 

trwoży serce Wasze. Wierzcie w Boga i w Pana Jezusa, a wszystko 
inne będzie Wam dodane.  Amen. 
 

 

bp Marian Niemiec
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Sprawozdanie z życia i działalności Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Katowicach  

w 2019 roku. 

 

Za nami 2019 rok. „Rok troski o stworzenie”, którego hasło bi-

blijne stanowiły słowa z Ps 34,15 „Szukaj pokoju i dąż do niego”. 

W oświadczeniu wydanym przez Synod Diecezjalny Diecezji Katowic-

kiej, a następnie Synod Kościoła znajdujemy postulaty, o których po-

winniśmy pamiętać i w następnych latach:  

„Pierwszym zadaniem Kościoła jest uświadomienie i nazwanie 

problemu. Dalsze działania mające wpływ na zmianę klimatu powinny 

być ograniczone, tak by móc spowolnić niekorzystne procesy a tam 

gdzie to możliwe przywrócić pierwotny stan. Potrzebna jest kategorycz-

na zmiana w obszarze gospodarki, relacji społecznych, polityki, co-

dziennych przyzwyczajeń i nawyków 

każdej i każdego z członków ludzkiej 

wspólnoty.  

Zachowanie równowagi ekologicznej: 

to, co człowiek swemu ekosystemowi 

zabiera lub czym go obciąża nie może 

przekraczać tego, co jest on w stanie 

odbudować lub usunąć we własnym 

zakresie.  

Odwracalność i wolność wyboru: wszelka ingerencja w naturę, której 

dopuszcza się człowiek, nie może mieć skutków nieodwracalnych. Na-

stępne pokolenia muszą zachować możliwość wyboru zupełnie innych 

dróg rozwoju technicznego i sposobu życia.  

Sprawiedliwość międzypokoleniowa: wszelkie rozwiązania muszą 

uwzględniać warunki życia przyszłych pokoleń. Niedopuszczalne jest, 

aby ponosiły one finansowe i ekologiczne obciążenia naszych wybo-

rów”.    

Oprócz postulatów w stanowisku Synodu, a więc Kościoła - 

wszak Synod jest uosobieniem Kościoła - znajdują się też praktyczne 

wskazania dla Parafii i parafian. Żeby o nich nie zapomnieć pozwalam 

je sobie zacytować: 

„Kościół i nabożeństwo. Nasze kościoły mogą stać się miej-

scem praktycznego urzeczywistnienia Bożego nakazu troski o Stworze-
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nie. Możemy to osiągnąć przez poprawę bilansu energetycznego (eko-

logiczne ogrzewanie, ograniczenie strat ciepła), energooszczędne oświe-

tlenie itp. W pobliżu budynków kościelnych możemy wyznaczyć miej-

sca na parkingi/stojaki rowerowe. Zachęcajmy do korzystania z pu-

blicznych środków transportu oraz organizacji wspólnego dojazdu na 

nabożeństwa samochodami osobowymi, tak aby zabrać ze sobą miesz-

kających w pobliżu parafian. Rozważmy możliwość ogłoszenia „para-

fialnej niedzieli bez samochodu”. Proponujemy organizację „nabo-

żeństw pod osłoną nieba” z uwzględnieniem tematyki troski o stworze-

nie np. w leśnych kościołach, ogrodach parafialnych itp.  

Parafia. Nasze domy parafialne powinny być przyjazne zarów-

no parafianom jak i całemu Stworzeniu. Podczas remontów uwzględ-

nijmy uwarunkowania środowiska, korzystajmy z ekologicznych tech-

nologii np. przetwarzania energii z ogniw fotowoltaicznych. Podczas 

codziennego użytkowania naszych sal parafialnych, pomieszczeń kance-

laryjnych oraz mieszkań służbowych, pamiętajmy o racjonalnym wyko-

rzystaniu: energii, wody, materiałów biurowych itp. Także segregowa-

nie śmieci przyczynia się do działań mających na celu dbałość 

o Stworzenie dlatego parafie powinny być w tym przykładem do 

naśladowania. Podczas spotkań parafialnych, szczególnie w takich, 

w których bierze udział większa ilość osób istnieje pokusa, aby korzy-

stać z naczyń jednorazowych. Prosimy o używanie naczyń z materiałów 

biodegradowalnych.  

Cmentarz. Nasze cmentarze są miejscem pamięci o zmarłych. 

Niestety nie wszystkie sposoby jej wyrażania są przyjazne dla środowi-

ska. W regulaminie cmentarza możemy umieścić informację o szkodli-

wym oddziaływaniu tworzyw sztucznych, które masowo znajdują się na 

cmentarzach w postaci: bukietów, wieńców, zniczy itp. Zachęcajmy do 

wyrażania pamięci o zmarłych używając naturalnych kwiatów, zwy-

kłych wieńców, zniczy wielokrotnego użytku.  

Przestrzeń wokół kościołów i domów parafialnych. Place 

i ogrody wokół budynków parafialnych także świadczą o naszym sto-

sunku do Stworzenia. Zdajemy sobie sprawę, że pielęgnacja zieleni 

wymaga wielu nakładów. Niemniej zachęcamy do ograniczenia utwar-

dzania powierzchni przez brukowanie, asfaltowanie, betonowanie cią-

gów komunikacyjnych tam gdzie nie jest to konieczne.  
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Edukacja. Nasze życie zależy od jakości ziemi, wody i powie-

trza. Wszystkie zmiany zaczynają się w człowieku, najpierw w jego 

myśleniu a następnie w działaniu. Do zmiany utrwalonych nawyków 

niezbędna jest edukacja na temat odpowiedzialności każdej i każdego 

z nas za Stworzenie. Zachęcamy parafie do współpracy z lokalnymi 

organizacjami ekologicznymi w celu realizacji warsztatów, zajęć, pre-

lekcji. Zadaniem parafii jest zaangażowanie w globalne i lokalne dzia-

łania takie jak np.: „sprzątanie ziemi”, sadzenie drzew itp. Mamy na-

dzieję, że w ten sposób zmiany w kościołach i domach parafialnych 

wpłyną na nasze codzienne życie”. 
 

Ekologia w Parafii 
W odpowiedzi na powyższe postulaty i zalecenia od 1 grudnia 

rozpoczęliśmy na parafii segregację śmieci. Na korytarzu i w mieszka-

niach duchownych pojawiły się specjalnie oznakowane pojemniki na 

papier, plastik i inne odpady. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na 

pojemniki i wrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników.  

Rada Parafialna zastanawiała się nad możliwością segregacji od-

padów na cmentarzu. Tam znajdują się ogromne ilości plastiku i szkła. 

Niestety, w MZGK usłyszałem, że na razie jest to niemożliwe. Nie ma-

my na cmentarzu odpowiednio wystarczającego miejsca na pojemniki 

i na tyle wyedukowanego społeczeństwa, które by odpowiedzialnie se-

gregowało odpady na cmentarzu. Na dodatek w zużytych zniczach ze 

szkła lub plastiku nie może być wosku. Muszą być czyste, w innym 

razie nie nadają się do segregacji.  
 

Nabożeństwa 
W roku 2019 szukaliśmy pokoju u Tego, który przyniósł pokój 

na ziemię, który jest Księciem Pokoju. On daje pokój, którego świat dać 

nie może. Kto ma w sercu pokój Chrystusowy nie musi się lękać i trwo-

żyć.  

Pokoju Chrystusowego szukaliśmy gromadząc się na nabożeń-

stwach, spotkaniach parafialnych, koncertach.  

Przez cały rok odbywały się nabożeństwa niedzielne i świątecz-

ne o godzinie dziesiątej oraz z małymi wyjątkami nabożeństwa wie-

czorne o godzinie dziewiętnastej. Raz w miesiącu oraz w Wielki Piątek 

i w Wigilię odbywały się nabożeństwa w Senior Residence. W czasie 

pasyjnym i adwentowym mogliśmy uczestniczyć w środowych nabo-
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żeństwach tygodniowych. W 2019 roku odbyły się 3 nabożeństwa dla 

seniorów: w niedzielę Palmową, w Święto Żniw i w 2. niedzielę Ad-

wentu. Do szczególnych nabożeństw można zaliczyć: 

- nabożeństwo kolędowe w Święto Epifanii 6 stycznia, podczas którego 

wysłuchaliśmy kolęd w wyko-

naniu chóru „Róży Lutra” 

z Pszczyny i naszego chóru Lar-

go Cantabile;  

- nabożeństwo ekumeniczne 20 

stycznia, centralne dla Śląskiego 

Oddziału Polskiej Rady Ekume-

nicznej  z udziałem ks. abp. 

Wiktora Skworca, 

- ekumeniczne nabożeństwo na 

rozpoczęcie Ekumenicznych Dni Biblii z kazaniem ks. bp. Grzegorza 

Olszewskiego (12.05.);  

- nabożeństwo 1 marca z okazji 

Światowego Dnia Modlitwy, pod-

czas którego kazanie wygłosiła 

diakon Wiktoria Matloch z Krako-

wa, 

- na rozpoczęcie i zakończenie pół-

kolonii DayCamp 2019 z udziałem 

goście z Kalifornii;  

- nabożeństwo na zakończenie roku 

szkolnego (17.06); 

- z okazji 161 rocznicy poświęcenia 

kościoła z gościem, ks. Grzego-

rzem Brudnym z Lublina 

- nabożeństwo reformacyjne 31.10. 

połączone z wręczeniem Śląskich 

Szmaragdów prof. Ryszardowi 

Kaczmarkowi i dr. hab. Wacławo-

wi Gojniczkowi.  

Oprócz tego odbywały się nabo-

żeństwa z okazji spotkań międzyparafialnych: synodu diecezjalnego, 

diecezjalnego spotkania konfirmantów, pracowników służby zdrowia. 
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Koncerty  
Po kilku, a może nawet kilkunastoletniej przerwie wróciliśmy do 

organizowania koncertów organowych „U Zmartwychwstania Pańskie-

go”. Od maja do października, w każdy pierwszy wtorek miesiąca mo-

gliśmy usłyszeć znakomitych organistów, którzy koncertowali na na-

szych wyremontowanych organach. Z radością i wręcz dumą słuchałem 

wypowiedzi artystów, że mamy znakomity instrument. Koncerty zostały 

dofinansowane przez Wydział Kultury Miasta Katowice na kwotę 

15000 zł. 

Koncerty „U Zmartwychwstania Pańskiego” 

7.05. - Michał Markuszewski z War-

szawy, 

4.06. - Krzysztof Lukas z Katowic 

i Stuttgartu , 

4.07. - Szabo Balazc z Budapesztu 

6.08. - Tomasz Ploch z Katowic, 

3.09. - Filip Presseisen z Krakowa, 

1.10. - Marek Pilch z Katowic 

i Wrocławia, 

5.11. Koncert Reformacyjny „Mu-

zyka Renesansu” w wykonaniu konsortu poprzecznych fletów renesan-

sowych „La viva fiamma” zespół wokalny muzyki dawnej „Ambitus”, 

Marek Pilch – pozytyw i prowadzenie, 

3.12. Koncert adwentowo-bożonarodzeniowy z utworami Jana Gawlasa 

w wykonaniu Marka Pilcha. 

Oprócz powyższych odbyły się cztery koncerty biletowane organizowa-

ne przez agencję Prestige Concerts:  

31.03. i 21.11. koncert „Wielka Gala Operowa” w wykonaniu 3 tenorów 

i sopranistki, 

26.09. opera „Tosca” w formie kameralnej, 

27.12. koncert „Kolędy świata”. 

Parafia udostępnia agencji odpłatnie kościół i ma możliwość zaprosze-

nie grupy parafian. Najczęściej w tych koncertach uczestniczyło około 

30 osób z naszej parafii.  

Należy wymienić jeszcze trzy inne koncerty, które odbyły się w naszym 

kościele, w których mogliśmy uczestniczyć: 

26.04. Koncert flecistów w Włoch, muzyka barokowa, 
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27.05. Koncerty egzaminacyjne Akademii Muzycznej, 

8.12. koncert świąteczny przygotowany przez Uniwersytet Śląski. 

W sumie w roku 2019 odbyło się 15 koncertów. Niektóre cieszyły się 

bardzo dobrą frekwencją ale były i takie, w których uczestniczyło tylko 

kilka osób. 
 

Spotkania parafialne 
Raz w miesiącu oprócz miesięcy letnich odbywały się spotkania 

pań. Gośćmi były głównie panie 

pastorowe: Ewa Londzin, Aleksan-

dra Błahut-Kowalczyk, Karina Wo-

wry, Ilona Cichy, Irena Augustyn 

oraz nie pastorowa Barbara Szczuka. 

W każdy ostatni wtorek mie-

siąca odbywały się spotkania z pie-

śnią i modlitwą. Nie wiem dlacze-

go, ale nie cieszą się one popularno-

ścią. Jest małe grono osób, które chcą śpiewać pieśni, omawiać bieżące 

sprawy parafii, kościoła i świata i modlić się. Wydaje się, że do potrze-

by modlitwy chyba nie trzeba nikogo przekonywać. A jednak…? 

Co tydzień odbywają się spotkania z Biblią prowadzone przez 

p. Adama Macurę. Podobnie jak na spotkaniach z pieśnią i modlitwą 

frekwencja mogłaby być dużo lepsza.  

Raz w miesiącu spotyka się kilkunastoosobowa grupa sympaty-

ków i zainteresowanych nauką naszego kościoła, prowadzona przez 

ks. Zbigniewa Obracaja. Niektórzy uczestnicy spotkań, po ponad rocz-

nym uczestnictwie w nabożeństwach i spotkaniach wstępują do naszej 

Parafii i Kościoła. 

Trzeci wtorek miesiąca jest zarezerwowany na spotkania Ka-

towickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Spo-

tkania są otwarte dla wszystkich. Zapraszani są ciekawi prelegenci. 

W naszej Parafii spotyka się również Zarząd Główny PTE. 
 
 

Dzieci i młodzież 
Lekcje religii odbywały się w 6 grupach. Prowadzone są przez 

diakon Dorotę Obracaj, a klasy konfirmacyjne przez ks. Mariana Niem-

ca. Za spotkania młodzieży i spotkania studentów odpowiedzialny jest 



11 

 

ks. Zbigniew Obracaj. W czasie nabo-

żeństw prowadzona była w dwóch 

grupach szkółka niedzielna.  

Młodzież była zapraszana na 

co tygodniowe spotkania parafialne, 

regionalne, diecezjalne, ogólnopolskie. 

Można zauważyć, że powoli tworzy się 

mała grupa aktywnej młodzieży, która 

chce się spotykać i wyjeżdżać na spo-

tkania.  

Dla dzieci i młodzieży przygotowane 

zostały rekolekcje pasyjne 12 i 13 kwietnia. 

W Poniedziałek Wielkanocny po nabożeń-

stwie dzieci szukały „zajączka” wokół ko-

ścioła. Od kilku lat podczas wakacji letnich 

organizowane są półkolonie z językiem an-

gielskim. Głównymi prowadzącymi są go-

ście ze Stanów Zjednoczonych. Z naszej 

strony odpowiedzialną i koordynatorką pro-

jektu jest p. Iwona Dronia. 

15 grudnia odbyła się gwiazdka para-

fialna. Dzieci przygotowały ciekawy pro-

gram, który przedstawiły po nabożeństwie. 

Szkoda, że większość uczestników nabożeństwa nie chciała zobaczyć 

występów dzieci i opuściła kościół. 

 Z radością informuję, że do szczebla Diecezjalnego konkursu 

biblijnego Sola Scriptura zakwalifikowało się aż 10 osób. Serdecznie 

gratulujemy i życzymy dostania się do finału ogólnopolskiego. Etap 

diecezjalny odbędzie się 11 stycznia 

w Jastrzębiu Zdroju.  
 

Inne formy działalności 
W roku 2019 przeprowadzona 

została w dniach 28 lutego do 3 marca 

w ramach rekolekcji pasyjnych ewange-

lizacja satelitarna Pro Christ przygo-

towana przez Centrum Misji i Ewangelizacji naszego Kościoła. 
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Na początku roku udaliśmy się na kulig parafialny, a w Święto 

Zesłania Ducha Świętego na jajecznicę do Jastrzębia Zdroju, gdzie 

uczestniczyliśmy również w Diecezjalnym Przeglądzie Twórczości Ar-

tystycznej Dzieci i Młodzieży. 

16 czerwca po nabożeństwie na zakończenie roku szkolnego od-

był się piknik parafialny, a 8 września festyn ekumeniczny „Chrześcija-

nie Śródmieścia Dzieciom”.  

7 osób z naszej uczestniczyło w Dniach Kościoła (Kirchentagu) 

w Dortmundzie, a 12 osób w wyjeździe wypoczynkowym w Sorkwi-

tach.  

Parafia zorganizowała 

Diecezjalne spotkanie rodziców 

i konfirmantów. Przybyło prawie 

200 osób.   

Niewątpliwie ważnym 

wydarzeniem w życiu Parafii 

jest konfirmacja, która odbyła 

się w niedzielę 2 czerwca.  

Od 17 czerwca do 30 

września kościół był otwarty w godzinach od 11.00 do 16.00. Odwiedzi-

ło go 855 osób. 

W roku 2019 przygotowanych zostało 8 numerów Informatora 

Parafialnego „Ewangelik Katowicki”. Cieszę się z faktu, że jesteśmy 

pytani, kiedy będzie Informator. Przygotowanie informatora wymaga 

czasu i wysiłku. Może jednak uda się doprowadzić do tego, że Informa-

tor będzie się ukazywał na początku każdego miesiąca. Zachęcam do 

zgłaszania się z tekstami, które moglibyśmy zamieścić w „Ewangeliku 

Katowickim”. 

Chór parafialny „Largo Cantabile” spotykał się na próbach raz 

w tygodniu. Ubogacał pieśniami świąteczne i okolicznościowe nabo-

żeństwa. Wziął udział w Diecezjalnych Święcie Pieśni w Zabrzu. Dwu-

krotnie służył pieśnią w Senior Residence.  
 

Diakonia 
Parafia nasza prowadzi bardzo szeroko zakrojoną działalność 

diakonijną, która skierowana jest nie tylko do parafian. W socjalny pej-

zaż miasta na stale wpisane jest Ewangelickie Centrum Diakonijne 

„Słoneczna Kraina”, w którym odbywają się spotkania seniorów, grup 
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AA, prowadzone są zajęcia dla dzieci i rodzin. Działalność „Słonecznej 

Krainy” wykracza poza ramy tego sprawozdania, dlatego zostanie przy-

gotowane osobne sprawozdanie. 

Oprócz „Słonecznej Krainy” przy Parafii działa punkt wydawa-

nia odzieży prowadzony przez p. Krystynę Folwarczny oraz wypoży-

czalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Za tę działkę odpowiada 

ks. Zbigniew Obracaj i p. Józef Cieślar. 

W Parafii prowadzona jest służba odwiedzinowa: duszpasterska 

przez diakon Dorotę Obracaj i księży oraz pielęgniarska prowadzona 

przez p. Halinę Dąbek.   

Seniorzy na swoich spotkaniach otrzymują skromne upominki, 

a dzieci „zajączka” i upominek przez świętami Bożego Narodzenia. 

Staramy się, żeby upominki były ciekawe, praktyczne i pożyteczne dla 

ciała i ducha, Dlatego nie są to tylko słodycze. 
 

Ekumenia 

Stosunki ekumenicznie w Katowicach są poprawne. W Bibliote-

ce Śląskiej prawie raz w miesiącu odbywa się Akademia Ekumeniczna, 

którą organizuje ks. Adam Palion, delegat abp. Skworca do spraw eku-

menizmu. Jesteśmy zaangażowani w organizację Ekumenicznych Dni 

Biblii oraz Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W nabożeństwie 31 

października uczestniczą duchowni prawie wszystkich Kościołów. Ks. 

bp Marian Niemiec jest przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej 

Rady Ekumenicznej.  
 

Sprawy administracyjno-gospodarcze 
Oprócz kościoła i budynku parafialnego (plebanii), Parafia po-

siada kilka nieruchomości, które zostały wyodrębnione do działalności 

gospodarczej:  

 budynek przy ul. Bankowej 8, w którym działa Wyższa Szkoła Za-

rządzania Ochroną Pracy;   

 nieruchomość przy ul. Damrota 22, którą wynajmuje p. Tomasz 

Konior,  

 nieruchomość przy ul. Damrota gdzie znajdują się garaże oraz za-

kład kamieniarski,  

 budynek przy ul. Jagiellońskiej 17 wynajmowany przez MOPS 

w Katowicach,  
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 lokal przy ul. Jagiellońskiej 17a chwilowo nie wynajęty, 

 mieszkanie, które Parafia otrzymała od p. Lidii Henszke, w którym 

mieszkają studenci ewangelicy i płacą czynsz.  

Nieruchomości przynoszą dochód, ale wymagają również remon-

tów, przeglądów i zarządzania. W roku 2019 rozpoczęliśmy remont 

elewacji budynku przy ul. Bankowej 8. Na razie wyremontowana zosta-

ła jedna, najważniejsza ściana, a efekt jest już bardzo widoczny. Remont 

będzie kontynuowany w następnych latach. W związku z remontem 

i mniejszymi przychodami z działalności gospodarczej, za zgodą Zgro-

madzenia Parafialnego otrzymaliśmy pożyczkę z Konsystorza w wyso-

kości 100 000 zł. Dzięki temu Parafia może funkcjonować i realizować 

wszystkie plany, również te, związane z działalnością diakonijną i mi-

syjną. Pożyczka jest już systematycznie spłacana.   

Od kilku lat trwa uzupełnianie i weryfikacja kartoteki parafial-

nej. Nie jest to proste i łatwe. Nie wszystkie rozdane formularze karto-

tek wróciły do kancelarii parafialnej. Niektórym wydaje się, że wszyst-

kie dane powinny być w Parafii, a okazuje się, że tak nie jest. Uzbraja-

my się cierpliwość i powoli, systematycznie prowadzimy sprawę do 

przodu. Prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej z pytaniem, 

czy wszystkie dane są aktualne.  

W roku 2019 nastąpił kolejny etap pielęgnacji drzew na naszym 

cmentarzu. Ekipa specjalistów dwukrotnie zajmowała się drzewami, 

których konary stanowiły największe zagrożenie. Okazuje się jednak, że 

nie da się wszystkiego zabezpieczyć i przewidzieć. Na skutek wichury 

spadł duży konar ze zdrowego drzewa i uszkodził kilka pomników. Pa-

rafia wystąpiła do Konserwatora Zabytków o zgodę na wycięcie tego 

drzewa. Czekamy na odpowiedź Urzędu. 

Cmentarz został zinwentaryzowany i można groby znaleźć w In-

ternecie na stronie https://katowiceewangelicki.grobonet.com/. W kapli-

cy cmentarnej wykonano nowe nagłośnienie.  

Od 1 października 2019 roku p. Bożena Polak, którą wszyscy 

doskonale znają, bo przecież od wielu lat prowadziła kancelarię para-

fialną i zarządzała nieruchomościami, przeszła na emeryturę. Nie zna-

czy to, że nie pracuje w Parafii. Zmniejszony został zakres zadań 

i p. Bożena Polak pracuje jako koordynator Ewangelickiego Centrum 

Diakonijnego „Słoneczna Kraina”. Prowadzi również działalność 
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w założonej własnej fundacji „Jesteśmy dla was”. Fundacja współpracu-

je z Parafią.  

Zarządzanie nieruchomościami przejął Proboszcz, którego 

wspierają członkowie Rady Parafialnej.  
 

Statystyka parafialna 

rok 2018  rok 2019 

Chrzty      10   3 

Konfirmanci      0   14 

Śluby      3   4 

Wstąpienia do Parafii   3   5 

Wprowadzenie się na teren Parafii  4   5 

Pogrzeby    11   15 

Pogrzeby z zewnątrz   4   1 

Wystąpienia z Parafii   2   0 

Wyprowadzenia   13   10 
 

Ilość niedziel, świąt i nabożeństw tyg. 75, średnio 120 osób na nabożeń-

stwie. Na szkółce średnio 13 dzieci w obu grupach. 
 

Plany i zamierzenia na 2020 rok 
Rok 2020 został ogłoszony w naszym Kościele „Rokiem wolno-

ści chrześcijańskiej”, a hasłem biblijnym są słowa ojca, którego syn 

cierpiał na epilepsję. Ojciec prosił Jezusa, jeżeli może, o pomoc. Na 

stwierdzenie Pana Jezusa, że „wszystko jest możliwe dla wierzącego” 

ojciec zawołał: „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” (Mk 9,24). 

Wolność chrześcijańska i wiara w Jezusa Chrystusa – to tematy, 

które będą się przewijały w kazaniach, na spotkaniach parafialnych, 

w publikacjach.  

W roku 2020 kontynuowane będą wszystkie spotkania parafial-

ne. Planowane są koncerty „U Zmartwychwstania Pańskiego”. Mamy 

nadzieję otrzymać dofinansowanie Wydziału Kultury Miasta Katowice. 

W tym celu aplikujemy w ogłoszonym konkursie.  

Zapraszam do udziału w wyjazdach parafialnych i parafialno- diecezjal-

nych: 

 kuligu parafialnym (data zostanie podana w najbliższym czasie), 

 wycieczce do Lublina w dniach 29-31.05. – zapisy będą ogłoszone 

w lutym, 
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 wyjeździe na spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej 

do Grazu w Austrii 3-5.07. 2020. Zapisy trwają. 

 wczasy w Sorkwitach w dniach 10-20 sierpnia 2020 r.  

 półkolonie z językiem angielskim odbędą się od 19 do 26 lipca. 

Zapisy będą do 31 maja 2020 roku. Chcielibyśmy, żeby w tym ty-

godniu uczestniczyły przede wszystkim nasze dzieci. Dlatego pro-

simy rodziców o takie planowanie wakacji, żeby w tym terminie 

dzieci były w Katowicach.  

Konfirmacja w 2010 roku odbędzie się 24 maja. Do konfirmacji 

przygotowuje się 4 młodych, zdolnych uczniów. 

Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne odbędzie się w niedzielę 

9 lutego po nabożeństwie.  

W roku 2020 będzie kontynuowany remont budynku przy ul. Bankowej 

8 (elewacji i dachu). 

Przygotowywana jest nowa strona internetowa Parafii. Po jej 

powstaniu znajdziecie tam ogłoszenia parafialne oraz bezpośrednie wej-

ście na stronę cmentarza. Przygotowujemy się również, żeby niektóre 

nabożeństwa były bezpośrednio transmitowane w internecie.  

Dziękuję Radzie Parafialnej za zaangażowanie, dobre rady i po-

moc w prowadzeniu Parafii i przeprowadzaniu wszystkich spotkań 

i wydarzeń.  

Dziękuję wszystkim współpracownikom parafialnym:  

 duchownym: ks. Zbigniewowi i diakon Dorocie,  

 organistom: Gabrieli Jonszta, Miriam Szurman-Zubrzyckiej, Dariu-

szowi Fudali, 

 prowadzącym służbę diakoniją: Bożenie Polak, Halinie Dąbek, 

Krystynie Folwarczny, 

 nauczającym w szkółce niedzielnej: Urszuli Friedlender, Annie 

Milerskiej, dk. Dorocie Obracaj, Anecie Działabij, 

 współpracownikom porządkowym: Emilii Zatorskiej i Józefowi 

Cieślarowi, 

 organizatorom Day Camp: Iwonie Droni i jej przyjaciołom, 

 dbającej o wystrój kościoła, terenu wokół kościoła i pomieszczeń 

parafialnych oraz prowadzącą księgowość parafialną: Dorocie 

Niemiec, 

 prowadzącemu spotkania z Biblią: Adamowi Macurze, 

 dyrygentce chóru: dr Aleksandrze Maciejczyk. 
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Dziękuję również pracownikom cmentarza i firmie Mendecki za dobrą 

współpracę i troskę o nasz cmentarz.  

Bez pomocy wymienionych osób i wielu innych, nie byłaby możliwa 

działalność ewangelizacyjno-misyjna, diakonijna i gospodarcza Parafii. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że różne są oczekiwania. I nie wszy-

scy są zadowoleni z takiego funkcjonowania i działalności Parafii. Za-

praszam do rozmów i włączenia się w rozwijanie innych form życia 

parafialnego, jeżeli tylko będą wpisywać się w ewangelicki kształt życia 

duchowego i parafialnego i będą zgodne z nauką naszego Kościoła.  
 

 Z chrześcijańskim pozdrowieniem, 

bp Marian Niemiec 
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Ewangelickie kolędowanie 
 

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas śpiewania i słuchania 

kolęd. Kolędy to pieśni mówiące o narodzeniu Pana Jezusa. Kolędy 

śpiewają wszyscy chrześcijanie w Polsce. One łączą nas wszystkich bez 

względu na wyznanie. Najlepszym przykładem jest znana nam wszyst-

kim kolęda: „O błogosławiony, radością natchniony”. Autorem tekstu 

jest Johannes Daniel Falk, luterański teolog i filantrop. Śpiewana jest na 

melodię sycylijską prawdopodobnie katolickiego hymnu maryjnego. 

Można śmiało powiedzieć, że jest to kolęda bardzo ekumeniczna. 

Pieśń, a zwłaszcza kolęda śpiewana w te dni łączy wszystkich 

i nikt nie zastanawia się, czy jej pochodzenie jest ewangelickie, czy ka-

tolickie. Treść kolęd jest bardzo różnorodna. Wiele kolęd, które tak 

chętnie śpiewamy są w swojej treści bardzo ckliwe, wręcz infantylne. 

Osobiście wolę te, które posiadają przesłanie i teologiczną treść jak np. 

„Bóg się rodzi”, „Do szopy hej pasterze”, „Pasterzom świętej nocy”, 

„Chwała Bogu, chwałą w górze”. 

Chciałbym jednak zwrócić dzisiaj uwagę na trzy pieśni, które są 

bardzo piękne zarówno pod względem melodii, a przede wszystkim są 

bardzo wymowne i ważne w swej treści.  

Wszystkie ewangelickie dzieci, i nie tylko dzieci bardzo lubią 

śpiewać kolędę: „Dziateczki, dziateczki, pośpieszcie się wraz, do żłóbka 

w stajence w godowy tan czas! Tam leży dzieciątko, przypatrzcie Mu 

się, to wam ku radości Bóg Ojciec je śle”. Może treść czterech zwrotek 

przemawia przede wszystkim do dzieci, ale ostatnią zwrotkę wszyscy 

śpiewają z wielki przejęciem: „Cóż od nas maleńkich, cóż przyjąłbyś 

rad, najmilsześ tyś Dziecię, najlepszy nasz brat. Ofiarę z serduszek 

składamy Ci swych. Ty oczyść je , poświęć, od mocy broń złych”. 

Śpiewając tę kolędę wszyscy, bez względu na wiek, stajemy się dzieć-

mi, dziećmi Boga.  

Druga pieśń jest autorstwa Marcina Lutra „Jam z niebios 

zszedł”, w starszym tłumaczeniu znana jako „Z samego nieba idę 

k’wam”. Marcin Luter w usta przychodzącego z nieba anioła wkłada 

prawdę o istocie świąt Bożego Narodzenia. Anioł Pański przynosi dobrą 

wieść, bo oto „Bóg nam wszystkim śle, przedziwne, miłe Dziecię swe”. 

W tej pieśni pojawia się ważny element Maryjny: Luter mówi: „z Dzie-

wicy czystej daje rad Dzieciątko, które zbawi świat”.  
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Ta pieśń ma 12 krótkich zwrotek, w których Reformator w na-

wiązaniu do historii Narodzenia Pana Jezusa przekazuje w prosty spo-

sób wielkie prawdy teologiczne. Oto przykład: „Wszechświata Stwórco, 

Panie mój, w jak nędzny się odziałeś strój, w stajenceś swe mieszkanie 

miał i żłób ci świat za łoże dał. Choć stokroć większy byłby świat i lśnił 

przepychem złotych szat, za mały on wielkością swą by służyć za ko-

lebkę Twą” . 

Zachęcam wszystkich, żeby odnaleźć tę przepiękną pieśń i wsłu-

chać się w jej bogatą treść.  

I trzecia pieśń autorstwa osiemnastowiecznego kaznodziei, poe-

ty, autora wielu pieśni Gerharda Tersteegena. Pieśń „Niebo wykrzykuj” 

należy do moich ulubionych. W słowach tej pieśni zawarta jest prawda 

o uniżeniu Bożego Syna, Bożej miłości, zbawieniu. Nie ma tkliwych, 

infantylnych opisów Dzieciątka. Za to jest bardzo ważna prawda na 

przykład: „Cud oglądajcie, jak bardzo sam Bóg się poniża! Miłość naj-

czystsza w Dzieciątku do nas się przybliża. Z niebieskich strzech, niwe-

czy, biorąc nasz grzech, idzie do żłóbka do krzyża”. Tersteegen kończy 

pieśń prośbą, która powinna być nieustanną prośbą i modlitwą nas 

wszystkich, zwłaszcza w tych świątecznych dniach: „Emmanuelu, racz 

także się we mnie narodzić, mnie zgubionego racz z Ojcem na wieki 

pogodzić! Za mną się wstaw, w sercu mieszkanie swe spraw, racz je 

zupełnie odrodzić”.  

I na koniec piękne wyznanie wiary: „Królu Najwyższy, z miłości 

dziecięciem się stałeś, serce me z sobą na wieki miłością związałeś. 

Jestem więc Twój, a Tyś na wieki jest mój, bo mię od wieków wybra-

łeś”. 

Zachęcam do śpiewania w świąteczny czas. Kiedy, jak nie teraz? 

Każdy ma ulubione kolędy. Czasami warto, nie patrząc na pochodzenie, 

sięgnąć po inne, nowe i odkryć ich muzyczne piękno i teologiczną treść.  

Niech poświąteczny czas będzie rozśpiewany. Niech kolędy roz-

brzmiewają w naszych domach, kościołach. Niech prawda o miłości 

Bożej okazanej w Dzieciątku Jezus dociera do serc i umysłów. Niech 

rozjaśnia, rozświetla i ogrzewa życie każdego od najmłodszego do naj-

starszego. Niech przynosi pokój i radość. 

 

bp Marian Niemiec 
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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej  
w zależności od dochodu 

 

dochód miesięczny składka miesięczna składka roczna 

500,00 zł 5,00 zł 60,00 zł 

800,00 zł 8,00 zł 96,00 zł 

1 000,00 zł 10,00 zł 120,00 zł 

1 300,00 zł 13,00 zł 156,00 zł 

1 600,00 zł 16,00 zł 192,00 zł 

2 000,00 zł 20,00 zł 240,00 zł 

2 500,00 zł 25,00 zł 300,00 zł 

3 000,00 zł 30,00 zł 360,00 zł 

3 500,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 

4 000,00 zł 40,00 zł 480,00 zł 

4 500,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 

5 000,00 zł 50,00 zł 600,00 zł 

5 500,00 zł 55,00 zł 660,00 zł 

6 000,00 zł 60,00 zł 720,00 zł 

6 500,00 zł 65,00 zł 780,00 zł 

7 000,00 zł 70,00 zł 840,00 zł 

10 000,00 zł 100,00 zł 1 200,00 zł 
 

Podstawa prawna: 
Regulamin Parafialny 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
§ 7 

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do 
Kościoła i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek 
parafialnych. Składki te powinny wynosić nie mniej niż 1% jego 
dochodu. 
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć 
wysokość składki parafialnej lub zwolnić od tego obowiązku poje-
dynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, 
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studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe 
trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien 
być określony czas trwania tego zwolnienia. 
 

§ 8 
1. Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym 
członkom Parafii, którzy, zostali konfirmowani albo wstąpili do Ko-
ścioła , ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili 
w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok 
ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną. 
2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, któ-
rzy przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne prawo 
wyborcze, ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przy-
stępują do Stołu Pańskiego. 
3. Prawo udziału w Zgromadzeniu Parafialnym wraz z prawem do 
zabierania na nim głosu przysługuje także konfirmowanym człon-
kom Parafii, którzy nie ukończyli 18 lat. 
 

§ 9 
1. Listę wyborców – członków Parafii posiadających czynne prawo 
wyborcze prowadzi Rada Parafialna. W terminie do dnia 1 marca 
każdego roku sporządza lub aktualizuje listę wyborców. (…) 
2. Rada Parafialna ustala ostateczny termin opłacania składek 
kościelnych za rok ubiegły, którego dotrzymanie uprawnia do wpi-
su na listę wyborców. Termin ten nie może być późniejszy niż 
31 stycznia. 
 

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych 

1. Noworoczna na Fundusz Socjalny – styczeń 

2. Na Fundusz Stypendialny – luty 

3. Na Diakonię Polską – niedziela Invocavit 

4. Na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa – maj/czerwiec 

5. Na Domy Opieki (ofiara żniwna) – wrzesień lub październik 

6. Na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny - październik 

7. Na Fundusz na Diasporę – 1. niedziela po Pamiątce Reformacji 
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Informacje i zaproszenia: 
 

Plan nabożeństw i spotkań ekumenicznych Tygodnia Modlitw o 

Jedność Chrześcijan 18 - 25 stycznia 2020 r. na obszarze działania 

śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej 

 

Sobota, 18 stycznia - Strzyżowice, nabożeństwo w polskokatolickim 

kościele pw. MB Nieustającej Pomocy, kazanie ks. dr Adam Palion 

(Rzym.-kat.), początek o godz. 16.00; 
 

Niedziela, 19 stycznia – Gliwice, nieszpory w rzymskokatolickiej 

katedrze pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, kazanie ks. dr Grzegorz Olek 

(lut.), początek o godz. 15.30; 
 

Niedziela, 19 stycznia – Katowice, centralne nabożeństwo śląskiego 

oddziału PRE w rzymskokatolickim kościele pw. Przemienienia Pań-

skiego, kazanie ks. bp Marian Niemiec (lut.), początek o godz. 16.30; 
 

Poniedziałek, 20 styczmia – Katowice, nabożeństwo w kaplicy rzym-

skokatolickiego Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, kaza-

nie ks. bp Marian Niemiec (lut.), początek o godz. 17.00; 
 

Wtorek, 21 stycznia – Drogomyśl, centralne nabożeństwo luterańskiej 

diecezji cieszyńskiej i rzymskokatolickiej diecezji bielsko-żywieckiej 

w miejscowym kościele ewangelicko-augsburskim, kazanie ks. bp Piotr 

Greger (Rzym.-kat.), początek o godz. 17.00; 
 

Środa, 22 stycznia – Katowice-Bogucice, nabożeństwo w kaplicy 

I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów, kazanie ks. bp Jan Szarek 

(lut.), początek o godz. 18.00; 
 

Środa, 22 stycznia – Opole, nabożeństwo w kaplicy rzymskokatolic-

kiego seminarium duchownego, kazanie ks. bp Marian Niemiec (lut.), 

początek o godz. 18.00; 
 

Czwartek, 23 stycznia – Sosnowiec-Milowice, nabożeństwo w rzym-

skokatolickim kościele pw. MB Szkaplerznej, kazanie ks. bp Adrian 

Korczago (lut.), początek o godz. 18.00; 
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Piątek, 24 stycznia – Katowice-Koszutka, nabożeństwo młodzieżowe 

ze świadectwami w rzymskokatolickim kościele pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa oo. Oblatów, początek o godz. 19.00; 
 

Sobota, 25 stycznia – Katowice-Panewniki, ekumeniczne kolędowanie 

w rzymskokatolickiej bazylice pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia 

NMP oo. Franciszkanów, kazanie ks. bp Adrian Korczago (lut.), począ-

tek o godz. 15.00; 

 

 

Zachęcamy do prenumeraty Zwiastuna Ewangelickiego 

w roku 2020 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia do „Słonecznej Krainy” 

w dniach od 13 do 24 stycznia. 

Konieczne zapisy. Ilość miejsc ograniczona 

 

Zapraszamy na parafialne spotkanie dla małżeństw,  

które odbędzie się 16 lutego o 16.00 w sali parafialnej.  

Prowadzenie: Mariola i Roman Fengerowie. 

 

Zachęcamy do śledzenia Chrześcijańskiej 

Telewizji Internetowej 

https://www.youtube.com/user/Chrzescijans

kaTI/featured 

 

 
 

 

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 
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PLAN NABOŻEŃSTW I UROCZYSTOŚCI 
W PARAFII EWANGELICKIEJ W KATOWICACH 

W MIESIĄCU STYCZNIU 2020 
 

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

5 stycznia – 1. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM   
  

godz. 10.00 – nabożeństwo główne z ofiarą na fundusz socjalny 
godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 

 

6 stycznia – ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO     

godz. 10.00 – nabożeństwo kolędowe z chórami Largo Cantabile i z Mikołowa 
 

8 stycznia  godz. 18.00 – próba chóru 
9 stycznia  godz. 17.00 – spotkanie z Biblią 
 godz. 19.00 – spotkanie studentów 
10 stycznia godz. 10.30 – koncert Chóru w Senior Residence 

godz. 17.30 – spotkanie młodzieży 
 

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

  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne 
 

14 stycznia godz. 17.00 – spotkanie Pań 
15 stycznia godz. 18.00 – próba chóru 
16 stycznia godz. 17.00 – Akademia Ekumeniczna w Bibliotece Śląskiej 
 

19 stycznia – 2. NIEDZIELA PO EPIFANII 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne 
godz. 12.00 – nabożeństwo w Senior Residence 
godz. 16.30 – centralne nabożeństwo ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jed-

ność Chrześcijan w kościele rzymskokatolickim Przemienienia 
Pańskiego w Katowicach 

 

20 stycznia godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne w Seminarium Duchownym  
       w Katowicach 

21 stycznia godz. 17.00 – spotkanie PTEw 
22 stycznia godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne w kościele Baptystów przy ul. Mo-

rawskiej 10 w Katowicach 
22 stycznia godz. 18.00 – próba chóru 
23 stycznia godz. 17.30 – spotkanie z Biblią 
25 stycznia godz. 15.00 – ekumeniczne kolędowanie w Panewnikach, Bazylika św. Ludwi-

ka Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
 

26 stycznia – 3. NIEDZIELA PO EPIFANII 
  godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne 
 

28 stycznia godz. 10.30 – spotkanie modlitewne z psalmami i pieśnią 
godz. 18.00 – spotkanie sympatyków   
godz. 18.00 – zebranie Rady Parafialnej 

29 stycznia godz. 18.00 – próba chóru 
30 stycznia godz. 17.00 – spotkanie z Biblią 
31 stycznia godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 


