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Słowo Proboszcza 
 

Czas pasyjny, który rozpoczęliśmy 6 marca w środę zwaną 
„popielcową” stawia nas w konfrontacji z 1 tezą Marcina Lutra: „Gdy 
Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada pokutujcie, to chce, aby 
całe życie chrześcijanina było nieustanną pokutą”. W Kościele 
ewangelickim „Środa Popielcowa” jest dniem pokuty i modlitwy.  

Pokuta i modlitwa jest trudna, bo wszystko, co w życiu war-
tościowe jest trudne. Wszystko, co cenne musi być okupione wysił-
kiem i pracą. Nie doceniamy tego, co otrzymujemy za darmo. Nie 
doceniamy spadku po rodzicach, on się nam należy. Bardziej szanu-
jemy to, co sami wypracowaliśmy. Nie szanujemy prezentów, wszak 
nie pochodzą z pracy naszych rąk, bardziej zabiegamy o to, co sami 
zrobiliśmy. Nie widzimy potrzeby, aby dziękować innym za życzli-
wość lecz domagamy się, aby nasz wysiłek zawsze  był zauważony 
i doceniony.  

Trudno cenić Boże miłosierdzie, wszak Pan Bóg odpuszcza 
nam grzechy za darmo. Gdyby droga do rozgrzeszenia była trudna 
i wymagająca, dużo bardziej zastanawialibyśmy się, czy znów decy-
dować się na grzech. Nie cenimy nabożeństwa, ponieważ i tak od-
bywa się w każdą niedzielę, a w czasie pasyjnym na dodatek w każ-
dą środę, a duchowni intensywnie zapraszają. Może cenilibyśmy 
nabożeństwa dużo bardziej, gdyby trzeba było na nie długo czekać. 
Nie ma w nas zbyt dużej wdzięczności za wszystko, co otrzymujemy 
od Boga, łącznie z łaską przebaczenia, bo przecież Bóg po to jest, 
żeby obdarowywać i przebaczać.  

Jeżeli nie ma wdzięczności, łaska Boża nie jest cenna, nie ma 
też potrzeby, aby cokolwiek zmieniać w naszym życiu. Przecież do-
brze jest, jak jest. Przecież otrzymam rozgrzeszenie, przecież Jezus 
nie przestanie być miłosierny, przecież jak przyjdzie potrzeba, Bóg 
o mnie nie zapomni. Dziś grzeszę, w niedzielę otrzymam rozgrze-
szenie. Dziś zapominam o Panu, jutro, gdy przyjdzie potrzeba, przy-
pomnę sobie o Nim. 
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Pasja znaczy cierpienie, męka. Rozważając w czasie pasyj-
nym cierpienie i mękę Jezusa Chrystusa uświadamiamy sobie na 
nowo, że to za mnie i dla mnie cierpiał, znosił męki i umarł. Ta 
świadomość winna prowadzić do pokuty, czyli żałowania za grze-
chy, odwracanie się od grzechu, odrzucanie grzechy, zwracanie się 
ku Jezusowi i w stronę bliźniego. Dlatego w czasie pasyjnym poja-
wia się w naszych domach skarbonka diakonijna. Ona ma nam 
przypominać o miłości do bliźniego, która jest odpowiedzią na oka-
zywaną nam nieustannie Chrystusową miłość. Bo to nie jest tak, że 
wszystko jest za darmo. Jezus zapłacił najwyższą cenę aby nas wy-

zwolić z mocy grzechu sza-
tana i śmierci, cenę życia. 
Gdy o tym zapomnimy, gdy 
stracimy z oczu Jego krzyż, 
gdy usuniemy z pamięci 
Jego wołanie z krzyża, bę-
dziemy zgubieni.   

W czasie pasyjnym 
mamy dodatkowe możli-
wości, żeby nie zapomnieć, 
nie stracić, nie usunąć 

z pamięci Jezusa. Są tygodniowe nabożeństwa pasyjne, będzie 
ewangelizacja ProChrist, rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Nie za-
pomnijmy o Wielkim Tygodniu, zwłaszcza Wielkim Piątku.  

Nadchodzi wiosna, która przynosi nową radość życia, nowe 
siły, zapał i chęć do życia i działania. Gdy siły witalne wzbogacimy 
siłami duchowymi będziemy jak młodzieńcy, którzy biegną, a nie 
ustają i jak orły szybujące w górę ku niebu.  

W najbliższych miesiącach zapraszamy na wiele spotkań 
i uroczystości, które zostały wymienione w tym Informatorze. 
W naszej Parafii odbędzie się diecezjalne spotkanie konfirmantów 
i rodziców. Mamy nadzieję, że nikogo z naszych konfirmantów i ich 
rodziców nie zabraknie. Pracownicy służby zdrowia są zaproszeni 
na diecezjalne spotkanie, które odbędzie się w Bibliotece Śląskiej. 
W niedzielę Palmową, jak zawsze odbędzie się nabożeństwo dla 
seniorów.  
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Serdecznie zapraszam na ewangelizację ProChrist. To no-
wość w naszym Kościele. Z Bielska-Białej będziemy otrzymywali 
bezpośredni przekaz internetowy. Mówcami będą najbardziej znani 
ewangeliści Kościołów protestanckich w Polsce. 

Bardzo proszę rodziców o przyprowadzanie (wysyłanie) 
dzieci na rekolekcje pasyjne, które odbędą się przed Wielkim Tygo-
dniem.  

W Poniedziałek Wielkanocny po nabożeństwie dzieci wokół 
kościoła będą szukały zajączka. Zajączek nie będzie czekał na tych, 
których wtedy nie 
będzie.  
W poprzednich 
Ewangelikach Ka-
towickich zapra-
szałem do wyjazdu 
na Dni Kościoła 
(Kirchentag) do 
Dortmundu i na 
wczasy do Sorkwit. Na wyjazd do Dortmundu zapisało się 8 osób, 
a do Sorkwit tylko 6. Szkoda, że tak mało. Liczyłem, że może wybie-
rze się do tej malowniczej mazurskiej wioski kilka rodzin. Lista do 
Sorkwit będzie otwarta do 24 marca. Przypominam, że koszt cał-
kowity wyjazdu z noclegami (pokoje dwuosobowe), wyżywieniem 
(3 posiłki dziennie), transportem to tylko 1200 zł.  

Życzę wszystkim dobrego czasu pasyjnego. Do zobaczenia na 
nabożeństwach i spotkaniach. Niech ten szczególny czas rozpamię-
tywania cierpienia i męki Jezusa Chrystusa zbliży nas do naszego 
Zbawiciela, odmieni w sercach i umysłach, umocni w miłości do Je-
zusa i bliźnich. 
 

Wasz proboszcz 
bp Marian Niemiec 

 

Komunikat Kancelarii Biskupa Kościoła: 

Uprzejmie informujemy, że w czasie zbiórki ofiar na rzecz Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, ogłoszonej w naszych parafiach, zebra-

no łącznie 70 680 zł. Ofiary były zbierane podczas nabożeństw w stycz-

niu br. 
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Rozpoczyna się Czas Pasyjny 
 

Dniem Pokuty i Modlitwy 

(tzw. Środą Popielcową) roz-

poczęliśmy w Kościele 

Ewangelicko-Augsburskim 

CZAS PASYJNY, będący 40-

dniowym okresem (nie licząc 

niedziel) przygotowującym 

do Pamiątki Śmierci Jezusa 

Chrystusa (Wielki Piątek) 

oraz Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego. 

 

Nazwa pochodzi od słowa pasja oznaczającego mękę i cierpienie 

Jezusa Chrystusa. Stąd ten okres roku kościelnego wzywa do zadumy 

nad tymi wydarzeniami i zachęca do wewnętrznego wyciszenia, ducho-

wej refleksji, odsunięcia od siebie absorbujących spraw zewnętrznych.  

Jest to też czas pokuty, rozumianej jako upamiętanie, powrót do 

Boga i Jego Słowa, do społeczności Kościoła - poprzez spowiedź i sa-

krament Komunii Świętej. Pasyjna refleksja wiedzie poprzez świado-

mość własnej grzeszności, do odnalezienia Bożej łaski i przyjęcia odku-

pienia, które stało się faktem na krzyżu Golgoty. To jest poselstwo 

krzyża, które jest postawione w centrum ewangelizacji, nauczania, 

duszpasterstwa i świadectwa Kościoła.  

Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie znajdujemy 

wiele fragmentów mówiących o czasie pokuty, postu i nawrócenia (por. 

2 Mż 34,28; Joz. 5,6; Jl 2,12-17; Jon 3,4; Mk 1,3; Mt 4,2; Łk 4,1). Już 

od II wieku w Kościele chrześcijańskim znana była praktyka postna, 

która rozpoczynała się na dwa dni przed Wielkanocą. W III wieku czas 

postu rozciągnięto na Wielki Tydzień, a w IV wieku Sobór w Nicei (325 

r.) zadecydował, że Wielkanoc poprzedzać będzie 40-dniowy post, któ-

ry był również czasem pokuty dla osób ponownie przyjmowanych do 

Kościoła w Wielki Czwartek lub przygotowujących się do przyjęcia 

Chrztu Świętego. 
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W duchowości i teologii luterańskiej Czas Pasyjny ma szczegól-

ne znaczenie, ponieważ kieruje uwagę Kościoła ku Ukrzyżowanemu 

Zbawicielowi, który z bezwarunkowej miłości do człowieka przyszedł 

na świat dla naszego zbawienia i wyzwolił ludzkość od niewoli grzechu 

i wiecznej śmierci. 

Tajemnica Krzyża i Odkupienia, zbawienia człowieka z łaski 

przez wiarę w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chrystusa, stano-

wi centralny nerw ewangelickiej duchowości, dlatego też tak mocno 

podkreślany jest Czas Pasyjny i wyraźnie różni się on w liturgii od po-

zostałych okresów roku kościelnego. 

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim każda niedziela pasyjna 

posiada nazwy łacińskie pochodzące od pierwszych słów łacińskiego 

introitu: Invocavit, Reminiscere, Oculi, Laetare, Judica oraz Palmarum 

(Palmowa). 

W antyfonach liturgicznych opuszcza się w czasie pasyjnym 

„Alleluja” i śpiewa się „Amen.” W liturgii wstępnej zamiast Gloria in 

excelsis (Chwała Bogu na wysokościach) śpiewa się stary hymn Aufer 

a nobis (Zgładź, o Panie Boże wszystkie grzechy oraz nieprawości na-

sze). 

Zmieniane są również nakrycia ołtarzowe, kolorem liturgicznym 

jest kolor fioletowy. W wielu parafiach luterańskich odprawiane są ty-

godniowe nabożeństwa pasyjne, które wprowadzają wiernych w historię 

Męki Pańskiej – nabożeństwa te stanowią ewangelicką formę Drogi 

Krzyżowej.  

Choć Czas Pasyjny zwany jest też czasem Wielkiego Postu, 

w praktyce ewangelickiej niekoniecznie związany jest z tradycyjnie 

rozumianym postem, czyli wstrzymywaniem się od określonych potraw, 

napojów lub rozrywek. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim nie ma 

obowiązku zachowywania takiego postu, jednak każdy kto chce i tego 

potrzebuje, może go przestrzegać. W niektórych regionach Polski prak-

tykuje się w post w Wielkim Tygodniu lub szczególnie w Wielki Piątek. 

Post w Kościele ewangelickim ma przede wszystkim wymiar 

etycznej postawy wobec drugiego człowieka; właśnie czas pasyjny, po-

przez skupienie, modlitwę i koncentrację na Słowie Bożym, ma umoż-

liwić wierzącym weryfikację postaw, naprawę wyrządzonych innym 

szkód, wejrzenie w siebie, podjęcie zobowiązania życia na co dzień 

według wskazań Ewangelii. 
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Dlatego Kościół zachęca do akcji „7 tygodni bez” zainicjowanej 

przez Centrum Misji i Ewangelizacji przed trzynastoma laty. Jest to 

okazja dla wszystkich, którzy chcą, potrzebują i myślą o zmianach 

w swoim życiu. Organizatorzy akcji proponują, by w ciągu tych prawie 

7 tygodni zmienić przyzwyczajenia i nawyki w relacjach z innymi i Bo-

giem, zrezygnować z czegoś, by otworzyć się na nowe. 

Równocześnie Diakonia Polska prowadzi ekumeniczną akcję 

charytatywną „Skarbonka diakonijna”. 

Zachęca ona do refleksji nad znacze-

niem postu oraz ograniczenia pewnych 

przyjemności i zbierania przeznaczo-

nych na nie funduszy do specjalnych 

skarbonek. Fundusze zebrane podczas 

akcji zostaną przekazane na projekty na 

rzecz osób potrzebujących. Hasło akcji 

brzmi „Dar juniora dla seniora”. 

Zwraca ono uwagę na potrzebę mię-

dzypokoleniowej integracji i wzajemnej 

odpowiedzialności za drugiego czło-

wieka. Poprzez Skarbonkę diakonijną 

chcemy zarówno wśród dzieci, jak 

i dorosłych promować kulturę dzielenia 

się oraz ideę solidarności społecznej.  

Zebrane środki Diakonia przeznaczy na leczenie i rehabilitację 

osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelkie wsparcie osób po-

trzebujących, w zależności od potrzeb. Nawet najmniejszy dar złożony 

do skarbonki ma wielką wartość. Jest bowiem wyrazem społecznej soli-

darności, odpowiedzialności i wrażliwości. Akcja jest prowadzona 

wspólnie z Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Pra-

wosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. 
 

 

za www.luteranie.pl 

https://cme.org.pl/wez-udzial/akcje-ewangelizacyjne/7-bez/
http://diakonia.org.pl/programy/akcje-ekumeniczne/skarbonka-diakonijna/
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Invocavit 2019 
 
Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, 
Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bo-
wiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami na-
szymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjąt-
kiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy 
dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.  

        Hbr 4,14-16 
 

Jezus naszym arcykapłanem 
 

Jezus jest naszym arcyka-
płanem – to wieść jaką nie-
sie z sobą pierwsza niedzie-
la pasyjna, pierwsza nie-
dziela postu. Jest to wieść 
radosna, której mamy się 
mocno wiarą uchwycić 
i w niej trwać. Mamy arcy-
kapłana – pisze autor listu 
do Hebrajczyków, czyli 

najwyższego, najważniejszego kapłana. To znaczy przede wszyst-
kim, że mamy najlepszego pośrednika między nami a Bogiem, mię-
dzy ziemią i niebem. Nasz arcykapłan, Jezus Chrystus nie był szcze-
gólnie wyróżniony w życiu, przeciwnie, był w swoim życiu do-
świadczony we wszystkim. On rozumie nasze słabości i może 
współczuć ze słabościami naszymi. 

Dlaczego możemy Jezusa nazywać arcykapłanem? Przecież 
nigdy nie pełnił nawet zwykłego urzędu kapłana w świątyni. Gdy 
Jezus żył tu na ziemi urzędującym arcykapłanem w Izraelu był Kaj-
fasz, zięć i następca Annasza. Jezus nie składał ofiar kadzidlanych 
jak Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, nie składał ofiar z krwi zwie-
rząt. Przeciwnie, wypuścił na wolność zwierzęta przeznaczone na 
ofiarę na dziedzińcu świątynnym. Tym bardziej Jezus nigdy nie 
wszedł do Przybytku najświętszego w świątyni, do którego mógł 
wejść tylko arcykapłan.  
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A jednak możemy z całą pewnością powiedzieć: Mamy wiel-
kiego arcykapłana. Nie arcykapłana, ale wielkiego arcykapłana pod-
kreśla autor listu do Hebrajczyków. Tak wielkiego, że nie potrzebu-
jemy już żadnych kapłanów i arcykapłanów. Aby to zrozumieć, war-
to przypomnieć sobie rolę i zadania arcykapłana w Izraelu.  

Pierwszym powołanym i ustanowionym arcykapłanem był 
Aaron, brat Mojżesza. Miał on wstawiać się za ludem do Boga, skła-
dać ofiary i błogosławić lud. Aaron otrzymał słowa błogosławień-
stwa, które dobrze znamy, bowiem otrzymujemy to błogosławień-
stwo na zakończenie nabożeństwa.  

Arcykapłan był nie tylko przełożonym nad kapłanami. Do 
największego przywileju i obowiązku arcykapłana należało złożenie 
ofiary w Jom Kippur - Dzień Pojednania. W tym dniu występował 
w roli najwyższego pośrednika. Dokonywał obrzędów mających na 
celu uproszenie przebaczenia grzechów całego ludu. Zanim wszedł 
do miejsca najświętszego, w którym znajdowała się Skrzynia Przy-
mierza musiał najpierw ofiarować za własne grzechy młodego ciel-
ca. Następnie za grzechy ludu składał w ofierze kozła. Jego krwią 
skropiony został lud oraz skrzynia przymierza. Pojednanie z Bo-
giem dokonywało się przez krew zwierząt. 

Jezus jest naszym arcykapłanem. On wszedł z krwią, nie 
zwierząt, ale swoją własną, nie do przybytku świętego ludzkimi rę-
kami wybudowanego, lecz do nieba. Jezus złożył ofiarę za grzechy 
ludu, za nasze grzechy. On nie musiał składać ofiary za siebie, bo był 
bez grzechu. Jego krzyżowa ofiara jest wystarczająca i niepowta-
rzalna. Krew została przelana. W chwili Jego śmierci zasłona 
w świątyni, zasłaniająca wejście do miejsca najświętszego rozdarła 
się na dwoje. Był to znak, że dostęp do tronu świętego Boga jest 
otwarty dla wszystkich. Nie ma potrzeby składania dalszych ofiar. 
Teoretycznie skończyła się funkcja arcykapłanów i kapłanów. Mar-
cin Luter w oparciu o słowa z listu do Hebrajczyków występował 
przeciwko traktowaniu mszy jako składaniu ofiary. Uważał i tak jest 
do dziś w kościołach ewangelickich, że składanie ofiary Bogu jest 
podważaniem wartości i znaczenia ofiary Chrystusowej. To nie my 
Panu Bogu, lecz Bóg nam ofiarował swojego Syna, jako ubłaganie za 
grzechy nasze. W kościołach ewangelickich nie ma urzędu kapłana, 
bo nie są składane ofiary. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Oł-
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tarz nie jest stołem ofiarniczym, ale Stołem Pańskim, do którego 
Pan zaprasza i nam udziela darów zbawienia. 

Jezus Chrystus jest szczególnym arcykapłanem, ponieważ On 
może współczuć ze słabościami naszymi. On był doświadczony we 
wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.  

Co to oznacza dla nas? Chrześcijańskie pojęcie Boga jako mi-
łującego Ojca bardzo głęboko tkwi w naszym umyśle i sercu, ale 
kiedyś było to bardzo niezwykłe pojęcie. W pojęciu żydowskim Bóg 
był święty w znaczeniu inności i różności w stosunku do człowieka. 
Nie mógł, nie był w stanie uczestniczyć w ludzkim przeżyciu, dlate-
go, że był Bogiem. W świecie greckim najwięksi myśliciele,  stoicy, 
łączyli z Bogiem pojęcie „apateia” – niemożność odczuwania czego-
kolwiek. Bóg został pozbawiony wszelkich uczuć, aby nikt nie mógł 
wpływać na niego. Epikurejczycy zaś uważali, że bogowie żyją 
w całkowitym oderwaniu od świata, w doskonałym błogostanie. 
Plutarch, najbardziej religijny z Greków, uważał łączenie Boga ze 
sprawami tego świata za bluźnierstwo. Dopiero chrześcijaństwo 
przedstawiło Boga, który identyfikuje się z cierpieniami tego świata.  

„Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze sła-
bościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim”. John Foster 
w jednej ze swoich książek opowiada, jak pewnego razu zastał w 
domu swoją córkę we łzach przed odbiornikiem radiowym. Chciał 
już zapytać dlaczego płacze ale usłyszał z radia, że czołgi japońskie 
wkroczyły do Kantonu. Jego córka na wieść o tym zalała się łzami 
ponieważ ona się tam urodziła. Dla niej Kanton oznaczał dom, 
przedszkole, szkołę, przyjaciół. Ona tam po prostu była. Nie ma ta-
kiego przeżycia ludzkiego, o którym Jezus nie mógłby powiedzieć 
„Ja tam byłem”. On poznał nasze życie, dlatego może z nami współ-
czuć, okazywać miłosierdzie i pomagać.  
 Czy mając takiego arcykapłana będziemy szukać jeszcze cze-
goś więcej, innego pośrednika, innej drogi pojednania? Innego po-
średnika i innej drogi nie ma. Autor listu do Hebrajczyków zachęca 
nas byśmy ufnie i śmiało, odważnie przystępowali do tronu łaski 
Bożej. Tam znajdziemy miłosierdzie i łaskę ku pomocy w stosownej 
porze. Amen 

bp Marian Niemiec 
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Światowy Dzień Modlitwy 2019 
 

Jak co roku w pierwszy piątek 

marca obchodziliśmy w naszej 

Parafii Światowy Dzień Modlitwy. 

W tym roku liturgię do niego 

przygotowały chrześcijanki ze 

Słowenii, które na hasło przewod-

nie wybrały słowa: „Pójdźcie – oto 

wszystko jest gotowe”. 

Kazanie podczas nabożeństwa wy-

głosiła diakon Wiktoria Matloch 

z Krakowa. O oprawę tego wyjąt-

kowego dnia zadbała diakon Doro-

ta Obracaj, która przygotowała 

prezentację o Słowenii, a wraz 

z naszymi parafiankami, nie tylko 

udekorowały kościół, ale również 

zastawiły stoły w sali parafialnej 

słoweńskimi przysmakami. 

Ofiara zebrana podczas nabożeń-

stwa ŚDM została przekazana na 

rzecz pomocy kobietom i dziew-

czętom będącym ofiarami handlu 

ludźmi. Organizacja Kljuc w Sło-

wenii pomaga im w wyjściu z uza-

leżnienia i prostytucji. 

Światowy Dzień Modlitwy (zwany 

dawniej Światowym Dniem Mo-

dlitwy Kobiet) skupia wokół siebie 

chrześcijanki różnych wyznań. Jest 

to ruch ekumeniczny o ponad 120-

letniej tradycji. Liturgię i inne ma-

teriały za każdym razem przygo-

towują chrześcijanki z innego kra-

ju. 
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Synod Diecezjalny i nagroda Róża Lutra 
 

W sobotę, 9 marca, nasza Parafia gościła Sy-

nod Diecezjalny. Ob-

rady rozpoczęły się od 

nabożeństwa, podczas 

którego kazanie wy-

głosił ks. Zbigniew 

Obracaj. W ramach 

nabożeństwa zostały 

również wręczone 

nagrody Róża Lutra, 

a jedną z nagrodzo-

nych została p. Boże-

na Polak. W laudacji 

o naszej Parafiance, wygłoszonej przez Kurato-

ra Diecezji Artura Steinerta, można było prze-

czytać m.in.: 

„Pani Bożena Polak od wielu lat całym sercem i życiem oddana jest 

działalności  diakonijnej, czyli służbie miłosierdzia na rzecz osób po-

trzebujących. Jest jednym z pomysłodawców i założycieli Ewangelic-

kiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina” w Katowicach, 

(...)jest członkiem Rady Diakonii Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego i Komisji Diako-

nijnej Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest sekre-

tarzem Katowickiego Oddziału Polskiego To-

warzystwa Ewangelickiego. (...) Nagroda 

„Róża Lutra” zostaje przyznana za wieloletnią, 

pełną oddania i poświęcenia służbę dla bliź-

niego, 

Parafii 

w Katowi

cach, 

Diecezji 

Katowic-

kiej i Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego .” 
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Synod oprócz zatwierdzenia sprawozdań Biskupa oraz Rady 

Diecezjalnej za miniony rok przyjął również dokument przygotowany 

przez ks. Romana Prackiego i diakon Wiktorię Matloch, we współpracy 

z dr. hab. Jerzym Sojką, odnoszący się do obchodzonego w naszym 

Kościele Roku Stworzenia. Autorzy zachęcają w nim również do prak-

tycznych działań w parafiach: 

 

„3. TROSKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

3.1. Praktyczne wskazania 

3.1.3. Cmentarz 

Nasze cmentarze są miejscem pamięci 

o zmarłych. Niestety nie wszystkie 

sposoby jej wyrażania są przyjazne dla 

środowiska. W regulaminie cmentarza 

możemy umieścić informację o szko-

dliwym 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.(...) 

3.1.5. Edukacja 

Nasze życie zależy od jakości ziemi, wody i powietrza. Wszystkie 

zmiany zaczynają się w człowieku, najpierw w jego myśleniu a następ-

nie w działaniu. Do zmiany utrwalonych nawyków niezbędna jest edu-

kacja na temat odpowiedzialności każdej i każdego z nas za Stworzenie. 

Zachęcamy parafie do współpracy 

z lokalnymi organizacjami ekologicz-

nymi w celu realizacji warsztatów, 

zajęć, prelekcji. Zadaniem parafii jest 

zaangażowanie w globalne i lokalne 

działania takich jak np.: „sprzątanie 

ziemi”, sadzenie drzew itp. Mamy 

nadzieję, że w ten sposób zmiany 

w kościołach i domach parafialnych 

wpłyną na nasze codzienne życie.” 
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Kącik dla dzieci 

Rodzina  

Dobrowolskich  

choroba ojca 
 

 

Dobrowolscy maja razem osiem 

rąk i osiem nóg. Jest ich więc 

czworo: Ojciec, matka, Heniek 

i Elunia. Mieszkają w domu, jak 

wszyscy, a dom jak każdy dom, 

przykrywa dach. W tych opo-

wiadaniach dowiecie się, co 

dzieje się pod tym dachem.   

Od kilku dni w rodzinie Do-

browolskich panował przygnę-

biający nastrój. Elunia opowia-

dała sąsiadce o chorobie ojca:  

 
- Dwa razy był lekarz, a trzy 

razy dziennie ojciec musi łykać 

ogromnie gorzkie lekarstwo. – 

Elunia była tak przygnębiona, 

jak gdyby sama ciężko choro-

wała. 

Heniek przejął w kuchni zmy-

wanie naczyń, a Ela dzielnie je 

wycierała. Mamusia przecież 

miała tyle innej pracy. 

Kiedy pacjent czuł się już lepiej, 

matka była jeszcze bardziej za-

jęta. Często siedziała przy jego 

łóżku. 

- Ależ, mamusiu – powiedziała 

Elunia – jeżeli tatuś czuje się 

lepiej, to przecież nie musisz 

stale siedzieć w sypialni i pil-

nować go.  

 
- Ty tego, moje dziecko nie ro-

zumiesz – powiedziała matka, 

trzymając ojca ze rękę. 

- Oni się kochają – tłumaczył 

Heniek siostrze – ale cóż ty 

o tym możesz wiedzieć, jesteś 

jeszcze za mała. 

- Oczywiście, za mała- powie-

działa niezadowolona Ela. – Ja 
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wiem, że wszyscy się kochają, 

zanim się pobiorą, a potem po-

winni się już tylko zgadzać.  

- Tak sądzisz? – zapytała matka, 

która właśnie weszła do kuchni 

i słyszała całą rozmowę. Wzięła 

Elę na kolana i powiedziała:  

- Eluniu, wtedy okazujemy na-

szą miłość, gdy się o kogoś 

troszczymy, gdy komuś przeba-

czamy i pomagamy mu. Już tyle 

Azy mówiłam ci, że wtedy mnie 

kochasz, gdy jesteś grzeczna 

i posłuszna. A naszego tatusia 

wszyscy kochamy, prawda? 

Heniek miał za to inny problem: 

- Mamusiu, jeżeli Pan Bóg 

wszystko potrafi, to dlaczego 

nie uzdrowi tatusia, dlaczego 

w ogóle istnieje choroba? 

Na to pytanie trudno mi odpo-

wiedzieć, synku. Ale już od 

dłuższego czasu nie pytam, dla-

czego i skąd pochodzi cierpie-

nie, tylko – jaki maja cel? Kie-

dyś byłam w wielkim niebez-

pieczeństwie, a przez chorobę 

zostałam uchroniona daleko 

gorszych rzeczy. Choroba może 

nas czasem ustrzec przed czymś 

o wiele gorszym. 

Wiele ludzi byłoby na wieki 

straconych, gdyby przez choro-

bę nie doszli do opamiętania. 

Męczennicy samorzutnie przyj-

mowali cierpienia i śmierć. Pan 

Jezus dobrowolnie dla nas 

zniósł ból i śmierć. Widzisz, 

Heńku, gdybyśmy mieli tylko 

jedno życie , tutaj na ziemi, 

wtedy cierpienie nie miałoby 

sensu. Ponieważ jednak właści-

we życie zaczyna się dopiero 

w niebie, radość i ból na ziemi 

są tylko przygotowaniem do 

oglądania wspaniałości Bożej. 

Matka pogłaskała Heńka i doda-

ła jeszcze:  

- a choroba bardziej nas łączy, 

uczy nas wzajemnego pomaga-

nia sobie.  

- A ja z powodu tej choroby 

będę naszego tatusia jeszcze 

bardziej kochała – powiedziała 

Elunia radośnie.  

 

 

A jak ty traktujesz chorobę 

i cierpienie innych i swoje? 

 

Czy choroba częściej zbliża 

czy oddala od Pana Boga? 

 

 

 



 

 

HISTOTIA HIOBA 

 

Człowiek imieniem Hiob żył w ziemi Uz. Był on pobożny i szczery. 

Szanował Boga i unikał złego. Posiadał on 7 synów i 3 córki. W Biblii 

czytamy, że był najzamożniejszym ze wszystkich mieszkańców wscho-

du.  

Pewnego dnia przed Boży tron zjawili się synowie Boży, wśród nich 

znalazł się również szatan. Kiedy Bóg wspomniał o Hiobie, szatan 

twierdził, że jest on wierny Bogu dlatego ponieważ ma z tego korzyści, 

i kiedy straci wszystko zacznie źle mówić o Bogu. 

Bóg odpowiedział szatanowi: „Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, 

tylko jego nie dotykaj!” Po tych słowach odszedł szatan sprzed oblicza 

Boga. 

I oto nieszczęścia zaczęły pewnego dnia spadać na Hioba: 

 przybyli wrogowie i ukradli bydło, a sługi pozabijali, 

 ogień spalił trzodę i sługi, 

 wrogowie przybyli i zabili wielbłądy i tych, którzy się nimi 

opiekowali,  

 dzieci Hioba ucztowały w domu najstarszego syna i ten pod 

wpływem gwałtownego wiatru 

zawalił się i zabił wszystkich.   

Po tych informacjach Hiob na znak po-

kuty rozdarł szaty, ogolił głowę, padł na 

ziemię i oddał pokłon Bogu mówiąc: 

„Nagi wyszedłem z łona matki mojej 

i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, 

niech będzie imię Pańskie błogosławio-

ne.” 

Mimo tego, że Hiob stracił wszystko 

pozostał wierny Bogu.  

 

Jeżeli chcesz poznać dalszy ciąg historii, 

zajrzyj do Księgi Hioba, opowiada 

o tym także obrazek, który pokoloruj. 
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NAJWAŻNIEJSZE:  

Niezależnie od tego, co cię w życiu spotka, bądź wierny 

Bogu – On cię nigdy nie zostawi, pomoże ci przechodzić 

przez wszystkie trudne doświadczenia. 
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Informacje i zaproszenia 
 
Serdecznie zapraszamy na następujące wydarzenia: 

 ProChrist    18.30          28-30.03.2019 

 Diecezjalny zjazd konfirmantów i rodziców 

Katowice     10.00     06.04.2019 

 Kolacja Paschalna, Hołdunów 18.00     06.04.2019 

 Rekolekcje Pasyjne dla dzieci i młodzieży           12-14.04.2019 

Piątek      16.30 – 18.30 

 Sobota     10.00 – 13.00 

Niedziela udział w nabożeństwie  10.00 

 Diecezjalny Zjazd Młodzieży Żory 10.00     23.04.2019 

 Śniadanie dla mężczyzn Chorzów 09.00           23.04.2019 

 

Nabożeństwa Świąteczne 

  Wielki czwartek    17.00     18.04.2019 

  Wielki Piątek    10.00 i 17.00    19.04.2019 

  Wielkanoc    10.00     21.04.2019 

  Poniedziałek Wielkanocny  10.00     22.04.2019 

 

Zapraszamy także na wyjazdy oraz dzieci i młodzież na obozy letnie: 

 Parafialny wyjazd rodzinny, Sorkwity, 10-18.08.2019 

 Fajny! obóz młodzieżowy na Mazurach!, 1-10 sierpnia 2019 r., 

Ośrodek Wypoczynkowy „Waszeta”, Waszeta 6, 11-015 Olszty-

nek. Zakwaterowanie w domkach 6-osobowych z pełnym wę-

złem sanitarnym. Dla młodych powyżej 12 roku życia. Koszt 

obozu: 1 200,00 zł. Zgłoszenia 

i przedpłata 200 zł do 10 maja 

2019 r. Pozostałą kwotę moż-

na zapłacić do 15 lipca na 

konto.  

Kontakt:  

Katarzyna Wesner-Macura, 

katarzyna.macura@cme.org.pl 
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 Obóz z Przyjacielem. Za-

praszamy dzieci z roczni-

ków 2007-2011. Główne 

hasło obozu to „Na dro-

dze do Nieba”. Ilość 

miejsc ograniczona. Ter-

min zgłoszeń: do 19.04. 

2019. Miejsce: Ośrodek 

w Zwierzyniu (Bieszczady). Termin: 4–13 sierpień 2019 r. 

Koszt: 1300 zł z przejazdem. Przedpłata w dniu zgłoszenia: 200 

zł. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 7.07.2019. 

Kontakt:  

Danuta Ostruszka, danuta.ostruszka@cme.org.pl 

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sycowie zaprasza młodzież od 14 

roku życia do udziału w obozie letnim we Włoszech, a dzieci do udziału 

w koloniach nad Bałtykiem: 

 Obóz we Włoszech: 10-21.07.2019r., kemping Rosapineta nad 

samym morzem, z boiskami i basenami, wycieczka do Werony 

i nad Jezioro Garda; 

 Kolonie w Ostrowie: 26.07-5.08.2019, ośrodek Asia z basenem 

krytym 

Więcej informacji i zapisy:  

Bożena Miller tel. 508 118 023, brmiller@ptew.org.pl   

 
 
 
 

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 MARCU 2019 
 

10 marca – 1. NIEDZIELA CZASU PASYJNEGO  
godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 

  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 
 
12 marca godz. 17.00 – spotkanie Pań 
13 marca godz. 17.00 – tygodniowe nabożeństwo pasyjne 

godz. 18.00 – próba chóru 
14 marca godz. 17.00 – Akademia Ekumeniczna 
 godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
 godz. 19.00 – spotkanie studentów 
 

17 marca – 2. NIEDZIELA CZASU PASYJNEGO  
godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
godz. 12.00 – nabożeństwo w Senior Residence 
godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 

 
19 marca godz. 17.00 – spotkanie PTEw 
20 marca godz. 17.00 – tygodniowe nabożeństwo pasyjne  

godz. 18.00 – próba chóru 
21 marca godz. 17.30 – spotkanie z Biblią 
 godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
 godz. 19.00 – spotkanie studentów 
 

24 marca – 3. NIEDZIELA CZASU PASYJNEGO  
  godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 
 

26 marca godz. 10.30 – spotkanie modlitewne z psalmami i pieśnią 
 godz. 18.00 – spotkanie sympatyków 
 godz. 18.00 – zebranie Rady Parafialnej 
27 marca godz. 17.00 – tygodniowe nabożeństwo pasyjne 

godz. 18.00 – próba chóru 
28 marca godz. 18.30 – ewangelizacja ProChrist 
29 marca godz. 18.30 – ewangelizacja ProChrist 
30 marca godz. 18.30 – ewangelizacja ProChrist 
 

31 marca – 4. NIEDZIELA CZASU PASYJNEGO  

godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
godz. 19.30 – koncert w kościele: Trzech tenorów 


