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Albowiem tak Bóg umiłował świat,  
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,  

kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 
 (J 3,16) 
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Słowo Proboszcza 
 

Gdy piszę te słowa, jest dosyć zimno. Nie w mieszkaniu, bo 

dzięki Bogu nowy kocioł, który musieliśmy zamontować w grudniu 

(stary, kilkunastoletni odmówił służby) działa bardzo dobrze. Jest zimno 

na zewnątrz. Mam nadzieję, że w Wielki Piątek i w Święta Zmar-

twychwstania Pańskiego będzie trochę cieplej i nikt nie wystraszy się 

chłodu i wyjścia z domu do kościoła na nabożeństwo.  

Śmierć i zmartwychwstanie to w zasadzie przeciwieństwa. 

O śmierci i życiu, nowym życiu mówi Wielki Piątek i Wielkanoc. Wiel-

ki Piątek i Wielkanoc to dwa dopełniające się święta. Nie będę rozwijał 

tego tematu. Będzie można o tym przeczytać w świątecznym Zwiastunie 

Ewangelickim. Polecam prenumeratę tego ciekawego, ogólnopolskiego 

dwutygodnika. 

Skoro rozpocząłem reklamę, to zapraszam na ciekawy koncert 

włoskiej grupy muzycznej „Fairy Consort”. Zespół specjalizuje się 

w muzyce barokowej i składa się z następujących mistrzów: Luca Dra-

gani {flet}, Luca Matani {skrzypce}, Antonio Larcinese {theorba} oraz 

Walter d 'Arcangelo {organy}. Koncert jest bezpłatny dla wszystkich. 

Odbędzie się w naszym kościele w piątek 26 kwietnia o godz. 18.00.  

Skoro zacząłem o koncertach to z wielką radością informuję, że 

rozpoczynamy cykl koncertów organowych „U Zmartwychwstania Pań-

skiego”. Koncerty w wykonaniu wybitnych organistów odbywać się 

będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca 

o godz. 19.00. Poniżej podaję daty kon-

certów i wykonawców:  

7 maja Michał Markuszewski  

(Warszawa) 

J. S. Bach, C. Franck, N.W. Gade,  

J. Gawlas, L. Vierne, Improwizacje 

 

4 czerwca Krzysztof Lukas  

(Stuttgart/Katowice) 

E. Elgar, M. Surzyński,  

F. Mendelssohn-Bartholdy,  

J. S. Bach, K. Gorski 
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2 lipca Balázs Szabó (Budapeszt) 

F. Liszt, M. Reger, D. d’Antalffy 

 

6 sierpnia Tomasz Ploch (Katowice) 

C. Franck F. Lubrich J. Gawlas 

 

3 września Filip Presseisen (Kraków) 

F. Mendelssohn -Bartholdy, Improwizacja, J. Brahms, F. Liszt , 

J. S. Bach, M. Reger 

 

1 października Marek Pilch (Wrocław) 

F. Schubert, J.S. Bach, J. Gawlas, M. Reger 

 

 Cieszę się bardzo, że wzrasta zainteresowanie naszymi organa-

mi. Zapowiedziały się grupy studentów, które chcą się zapoznać z bu-

dową i brzmieniem naszych organów z Instytutów Muzycznych z Kra-

kowa i Katowic. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się zrealizo-

wać projekt nagrania płyty. 

 Zapraszam również 

na nabożeństwa, które od-

bywać się będą w pięknym 

drewnianym kościółku 

z Bobrka w Parku Etnogra-

ficznym w Chorzowie. Jak 

w roku ubiegłym nabożeń-

stwa odbywać się będą 

w każdą czwartą niedzielę 

miesiąca o godz. 16.00. 

 Skoro jestem przy zaproszeniach, to serdecznie zapraszam na 

poświąteczne „drugie” śniadanie we wtorek 23 kwietnia o godz. 10.30. 

Bywa, że po świętach zostaje coś do jedzenia i zastanawiamy się, kiedy 

to przejemy, żeby nam nie zaszkodziło. Jeżeli coś nam zostało z świą-

tecznego stołu i zastanawiamy się, co z tym zrobić, proponuję przynieść 

z sobą. Dzielenie się jest błogosławioną rzeczą. Może święta były bar-

dzo skromne. Wtedy tym bardziej zapraszamy na poświąteczne śniada-

nie i nie trzeba nic przynosić. Jedni coś przyniosą do jedzenia, inni 

przyniosą uśmiech, jeszcze inni dobre słowo. Chciałbym, żebyśmy dzie-
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lili się wielkanocną radością, odrzucili smutki i troski, przy poświątecz-

nym stole trochę pośpiewali, pobyli razem.   

 Dopiero rozpoczęła się wiosna, a ja już myślę o lecie. Od kilku 

miesięcy zapraszam na wspólny wyjazd do Sorkwit na Mazurach. Są 

jeszcze wolne miejsca. Nie czekajcie na ostatni moment. Przypominam 

termin: 10-18 sierpnia. Koszt całkowity 1200 zł. Pokoje głównie dwuo-

sobowe z łazienkami. Przepyszne trzy posiłki dziennie.  

 Zapraszamy dzieci i młodzież na obozy i kolonie organizowane 

w naszym Kościele. Jest ich dosyć sporo. W tym wypadku trzeba się 

pospieszyć, bo może zabraknąć miejsc. Z pewnością Rada Parafialna 

podejmie jak w ubiegłym roku uchwałę o dofinansowaniu kościelnych 

kolonii i obozów.  

 Od dwóch lat ważnym letnim 

wydarzeniem jest Day Camp, czyli pół-

kolonie z językiem angielskim dla dzieci 

i młodzieży od 8 do 15 lat z udziałem 

grupy Amerykanów oraz polskich wo-

lontariuszy. W tym roku Day Camp od-

będzie się od 22.07 do 28.07. Zapisy od 

23 kwietnia. Nie zwlekajmy z zapisa-

niem naszych dzieci bo ilość miejsc jest 

ograniczona. 

 Jeszcze jedno zaproszenie. Jak co 

roku planujemy zielonoświąteczny wy-

jazd na jajecznicę. W tym roku zaprasza 

nas parafia w Jastrzębiu Zdroju. Po zje-

dzeniu jajecznicy będziemy mogli po-

słuchać w kościele koncertu uzdolnionych dzieci i młodzieży.  

 Wiosna i lato zapowiadają się koncertowo i wypoczynkowo. Nie 

zapominajmy jednak, że nie samymi koncertami i wypoczynkiem żyje 

człowiek, ale i Słowem Bożym. Nie zapominajmy o nabożeństwach, 

spotkaniach z Biblią, spotkaniach z pieśnią i modlitwą.  

 Życzę błogosławionego świątecznego i poświątecznego czasu. 

       

 

bp Marian Niemiec 
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„Alleluja! Zaśpiewajcie, 
cześć, chwałę Chrystusowi dajcie! 

Jak wielki jest ten Jego dzień!  
Zmartwychwstał bohater święty, 

rozerwał śmierci srogie pęta,  
co za nas wstąpił w grobu cień. 

Wypełnił dzieło swe,  
moc wszelką w rękę wziął.  

Alleluja! Króluje sam, bo z śmierci bram 
zwycięskie wyjście sprawił nam.” 

                                                                    ŚE 170,1 

 
Na czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  

spotkania z Jezusem Chrystusem, 
 który śmierć pokonał, 

 prawdziwej wielkanocnej radości,  
Jego prowadzenia w codzienności  

i miłości do ludzi 
 

życzą 
 

ks. bp dr Marian Niemiec 
dk. Dorota Obracaj                                  ks. Zbigniew Obracaj 
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Wielki Tydzień 
 
W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia, w Kościołach ewangelickich 
rozpoczął się Wielki Tydzień. 
 
Wielki Tydzień to ostatni 
tydzień czasu pasyjnego. 
Koncentruje on myśli 
wierzących wokół męki 
Jezusa Chrystusa, przy-
pomina o zdradzie, upo-
korzeniu, bólu i śmierci 
Zbawiciela na krzyżu.  
 
Wielki Tydzień jest 
szczególnym okresem 
liturgicznym w Kościo-
łach ewangelickich, a Jego kulminacyjnym punktem jest najważniej-
sze ewangelickie święto Wielki Piątek. Trwa od Niedzieli Palmowej 
do Wielkiej Soboty. 
 
Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, podczas której 
wspomina się radosny wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. 
 
W Wielki Czwartek chrześcijanie upamiętniają Ostatnią Wieczerzę, 
którą Jezus świętował ze swoimi uczniami. To pamiątka ustanowie-
nia przez Jezusa Chrystusa Wieczerzy Pańskiej. W Kościele sakra-
ment ten ma różne nazwy: Wieczerza Pańska, Wieczerza Święta, 
Sakrament Ołtarza, Komunia Święta, Stół Pański, Eucharystia, Ła-
manie Chleba.  
W tym sakramencie Chrystus sam przychodzi w swoim Ciele i Krwi 
pod postaciami chleba i wina. Luteranizm od samego początku wie-
rzy w realną i substancjalną obecność Ciała i Krwi Chrystusa 
w chlebie i winie. Dlatego Kościół uroczyście obchodzi Wielki 
Czwartek jako dzień wdzięczności za Sakrament Ołtarza. 
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W środku Wielkiego Tygodnia jest to dzień szczególny - dzień rado-
sny, stąd kolorem liturgicznym jest biały, w liturgii ksiądz śpiewa 
dziękczynne „Chwała Bogu na wysokościach!,” a zbór odpowiada: 
„Na wysokościach Bogu cześć”. 
 
W czasie nabożeństwa wielkoczwartkowego dzwonią wszystkie 
dzwony kościelne, które po zakończeniu milkną aż do Wielkanocy. 
 
Wielki Piątek, pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa, to wyjątkowe 
święto dla ewangelików. Reformatorzy w śmierci Jezusa na krzyżu, 
widzieli odkupienie ludzkich grzechów i win (teologia krzyża), pod-
kreślając równocześnie, że Wielki Piątek jest nierozłącznie związa-
ny z Wielkanocą. W kościołach odbywają się nabożeństwa z Sakra-
mentem Ołtarza, w wystroju dominuje kolor czarny.  
 
Wielka Sobota to dzień ciszy, zadumy i przygotowania do Wielka-
nocy. Przed południem w niektórych parafiach odprawiane są na-
bożeństwach na cmentarzach. 
 
 
 
 
 

 

Diecezjalne spotkanie konfirmantów i rodziców 
 
Błogosławieństwo. Na tym waż-
nym aspekcie życia został poło-
żony nacisk podczas tegoroczne-
go spotkania konfirmantów Die-
cezji Katowickiej, które odbyło 
się 6 kwietnia w Katowicach. 
Wzięło w nim udział ponad 120 
konfirmantów wraz z rodzicami 
i duszpasterzami.  
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Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem młodzieżowym, śpiew 
prowadził zespół „Pastores i Przyjaciele”, a kazanie wygłosił bp Ma-

rian Niemiec. Zwierzchnik Die-
cezji wskazywał na błogosła-
wieństwa, jakie otrzymujemy 
w naszym życiu, a źródłem tych 
błogosławieństw mogą być dla 
siebie wzajemnie młodzi i starsi. 
 
Po nabożeństwie rodzice wysłu-
chali wykładu ks. Marcina Maku-

li, który nawiązywał do odpowiedzialności rodziców, a także wskaz 
wał, jak ważne jest, aby umieć dziecku zau-
fać i wysłać go w świat. Podkreślał przy tym 
znaczenie wzajemnej relacji opartej na mi-
łości i zaufaniu, gdyż ona również jest źró-
dłem błogosławieństwa w rodzinie. 
 
Młodzież w tym czasie, po zjedzeniu obiadu, 
rozwiązywała zadania związane z kościo-
łem, po których wysłuchała wykładu ks. 
Marcina Koniecznego, Ogólnopolskiego 
Duszpasterza Młodzieżowego. Na podsta-
wie socjologicznej zależności 80-20 wskazał 
na pesymistyczny obraz aktywności jedynie 
20% zbiorowości, ale pokazywał, że nawet taka grupa może mieć 
błogosławiony wpływ na pozostałe 80%. Ks. Konieczny odniósł się 
nie tylko do aktywności w przestrzeni Kościoła, ale przypomniał 
o zobowiązaniach społecznych związanych także z ekologią i szero-

ko pojętym dbaniem o otoczenie. 
 
Zjazd zakończył się wspólnym 
śpiewem oraz błogosławień-
stwem, którego Biskup udzielił 
konfirmantom i rodzicom, na 
intensywny czas przygotowań 
do tego ważnego wydarzenia. 
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Rekolekcje Pasyjne dla dzieci i młodzieży 2019 
 

W dniach 12-14 kwietnia 

odbyły się rekolekcje dla dzieci 

i młodzieży. Ich tematem prze-

wodnim były Góry i doliny w ży-

ciu człowieka. 

Po wspólnym rozpoczęciu 

i krótkim śpiewie uczestnicy zosta-

li podzieleni na dwie grupy. Zaję-

cia z młodszą grupą prowadziła 

Bożena Szłapa z Pszczyny, a ze starszą diakon Dorota i ks. Zbigniew 

Obracajowie.  

Podczas zajęć dzieci przy-

pomniały sobie historię stworzenia 

ogrodu Eden na Bożej Górze 

(Ez 28,13-16) oraz słuchały o od-

powiedzialności za Boże stworze-

nie, jakie Bóg nałożył na Adama 

i Ewę. W życiu człowieka niestety 

także zdarzają się doliny, a nie 

same góry błogosławieństw. Jedną 

z takich dolin był upadek w grzech 

oraz jego konsekwencje, w związku z którymi Bóg za pomocą potopu 

postanowił zniszczyć swoje stworzenie, jednak uratował Noego i jego 

rodzinę, a na górze Ararat odnowił z nim swoje przymierze.  

Drugiego dnia dzieci usłyszały historię Abrahama i Mojżesza 

oraz słuchały o Górach i dolinach w życiu Pana Jezusa. Mogły wykonać 

prace plastyczne oraz kadr z życia 

rozmowy z Panem Jezusem. 

Grupa Starsza pierwszego 

dnia poznawała miejsca w których 

Bóg rozpoczął przymierze z No-

em, Abrahamem, Mojżeszem 

i Eliaszem. Kolejnego dnia mło-

dzież skupiła się na relacji Jezusa 

z Bogiem oraz ważnych wyda-
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rzeniach z życia Zbawiciela, które 

miały miejsce na górach. Góra 

Błogosławieństw, jako miejsce 

rozpoczęcia nauczania Pana Jezusa 

i Jego bliskiej relacji z ludźmi. 

Przemienienie Pana Jezusa i spo-

tkanie z Mojżeszem i Eliaszem. 

Góra Oliwna i ogród Getsemane, 

jako wskazówka, jak rozmawiać 

z Ojcem w niebie. Rozmawiano również o relacji Abba (Tatuś), Ojciec 

– Syn, Wskazywano na ważność człowieka w Bożych oczach i ofiaro-

wanie Jezusa na Golgocie, jako wyraz miłości Boga do każdego nas. 

Góra Oliwna jako miejsce odejścia Pana Jezusa do Nieba, jako misja dla 

ludzi, aby budowali relacje ze sobą 

nawzajem i zachęcali innych do 

relacji z Bogiem.  

Obie grupy na zakończenie 

odbyły warsztaty dotyczące ekolo-

gii w związku z rokiem troski 

o stworzenie. W niedzielę dzieci 

i młodzież uczestniczyły w nabo-

żeństwie i szkółce niedzielnej. 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na następujące wydarzenia: 

 Diecezjalny Zjazd Młodzieży Żory 10.00     23.04.2019 

 Śniadanie wielkanocne w parafii 10.30           23.04.2019 

 Koncert muzyki barokowej  18.00     26.04.2019 

 

 

Nabożeństwa Świąteczne 

  Wielki Piątek    10.00 i 17.00    19.04.2019 

  Wielkanoc    10.00     21.04.2019 

  Poniedziałek Wielkanocny  10.00     22.04.2019 
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Módlmy się o powołania 
List Pasterski Biskupa Kościoła 

 

Drodzy uczniowie, drodzy maturzyści. 

 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie. 

 

Każdy młody człowiek staje w pewnym momencie przed ko-

niecznością dokonania ważnych wyborów dotyczących swojej przeszło-

ści. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o modlitwę. Módlmy się o to, 

aby Pan dał im mądrość podczas egzaminów, ale także wskazówki pod-

czas poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania. Módlmy się, aby 

w ewangelickim rozumieniu tego pojęcia, dawał im dar odnajdywania 

swego powołania. Módlmy się także, aby Pan powoływał kolejne osoby 

do głoszenia Ewangelii i do służby w Kościele. 

Modlitwa to ważny element życia chrześcijańskiego. Towarzy-

szy nam zawsze, szczególnie jednak w sytuacjach trudnych, gdy się 

boimy, czujemy zagrożenie lub poszukujemy odpowiedzi na nurtujące 

nas pytania. 

Proszę Was, aby tej modlitwie towarzyszył nam werset: 

 „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc 

Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje”. Mt 9, 37-38 

Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi usiłuje znaleźć od-

powiedź na pytanie o to, kim mają być w przyszłości? Czym powinni 

zajmować się w dorosłym życiu? Reforma szkolnictwa sprawiła, że po 

raz pierwszy trzeba na te pytania odpowiedzieć już w wieku 14 lat. 

Oczywiście później można jeszcze korygować swoje wybory. Kolejne 

decyzje, które już zdecydowanie bardziej wpływają na przyszłe losy 

człowieka, pojawiają się w okresie egzaminów maturalnych. Może nie-

którzy od dawna mają sprecyzowane plany, wiedzą czym chcą się zaj-

mować, ale pewnie nie wszyscy. 

W jaki sposób znaleźć właściwą drogę? Warto skorzystać z po-

mocy różnych doradców, którzy w bardziej lub mniej profesjonalny 

sposób pomogą przeprowadzić dogłębną analizę zainteresowań, prefe-

rencji zawodowych i zdolności po to, by wskazać możliwe kierunki 

studiów. Rozpoznanie swoich mocnych stron jest kluczowe w procesie 
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planowania życia zawodowego. Przecież to prawdziwe szczęście robić 

w życiu coś, co się lubi i jeszcze można w ten sposób zarabiać na życie. 

W 2017 r. zobaczyłem na Słowacji plakat zachęcający do podję-

cia studiów teologicznych, który zawierał motto: „To nie praca, to po-

wołanie.” Bardzo ważne jest rozpoznanie swojego powołania. W po-

szukiwaniu powołania niezbędne jest oczywiście poznanie siebie, ale 

najistotniejsze jest odkrywanie tego, do czego Bóg mnie posyła. Znane 

jest zdanie, że Bóg nie powołuje tylko uzdolnionych, ale uzdalnia po-

wołanych. 

Nie wiem czy współcześnie modne jest myślenie o swoim powo-

łaniu, czy młodzi nie wolą o wszystkim sami decydować? Powołanie 

jednak nie pozbawia nas wolności wyboru, ale daje większą przestrzeń 

dla tego wyboru. Szukanie powołania wiąże się z modlitwą i słucha-

niem, oczekiwaniem na odpowiedź. Potrzebne jest wyciszenie i cierpli-

wość. My ewangelicy wierzymy, że Bóg powołuje do różnych zawo-

dów. Każdy wykonywany zawód powinien wypływać z powołania. Jak 

je rozpoznać? Należy usłyszeć Boży głos. Pewnie zadacie pytanie: 

„Tylko jak to zrobić?”. Trudno dać jednoznaczną odpowiedź na to pyta-

nie, bo Bóg przemawia w bardzo różny sposób, nie jest niczym ograni-

czony. Czasami to On daje głębokie przekonanie o tym, jaką drogę wy-

brać. Czasami używa ludzi, którzy niezależnie od siebie podsuwają ja-

kąś myśl, zadają naprowadzające pytania. Czasami są przed nami za-

mykane drzwi, a wtedy inne się otwierają. Czasami może to być wy-

kład, artykuł, kazanie, które przemówi do nas w niezwykły sposób. 

Warto otworzyć się na sytuacje, w których przemawia do nas Duch 

Święty, wprowadza nas we „wszelką prawdę” i „wszystkiego nas uczy”. 

Oznacza to, że Bóg mówi do Ciebie indywidualnie i tylko Ty możesz 

ten głos usłyszeć. Musisz jednak pytać (modlić się) i w ciszy uważnie 

słuchać. 

Werset przytoczony we wstępie mówi o poszukiwaniu tych, któ-

rzy w imieniu Zbawiciela pójdą i będą głosić Dobrą Nowinę. Po-

wszechnie uważa się, że mamy obecnie kryzys powołań, czyli będzie 

coraz mniej duchownych. Czy to oznacza, że świat coraz mniej potrze-

buje Ewangelii? A może to Bóg zaniedbał się w powoływaniu i wysyła-

niu uczniów? Wiem, że problem leży po naszej stronie. Nie modlimy się 

o tych, którzy głoszą. Uważamy, że mają odpowiednie przygotowanie 

i zapewniony przychód, więc dają sobie radę z zadaniem. A my du-



13 

 

chowni coraz częściej zapominamy o tym, do czego jesteśmy powołani. 

Zajmujemy się innymi pilnymi i ważnymi sprawami. Może wystarczy-

łoby czasami podzielić się częścią obowiązków z innymi członkami 

zboru. Z pewnością powinniśmy pilnować modlitwy i głoszenia Ewan-

gelii. Powinniśmy też prosić o modlitwę, podobnie jak czynił to ap. Pa-

weł o odwagę do śmiałego zwiastowania. 

Niezbyt często modlimy się o to, by Pan posyłał swoich robotni-

ków. Może dlatego, że nie widzimy takiej potrzeby. Wydaje się nam, że 

świat sobie świetnie radzi bez ingerencji Boga, a jednocześnie z przera-

żeniem obserwujemy tendencje pojawiające się wokoło nas. Tyle złości, 

nienawiści, braku wzajemnego zrozumienia, wykluczania pojedynczych 

osób i całych grup. Strach przed milionami uchodźców. Wojny, głód, 

nędza, która zmusza do ucieczki. Czy brakuje powodów do modlitwy? 

Kryzys powołań to nie kryzys braku przestrzeni służby. To kry-

zys modlitwy i odnajdywania swojego powołania. Jestem przekonany, 

że wielu młodych ludzi jest powołanych do służby głoszenia w imieniu 

Chrystusa, ale z jakiegoś powodu nie odpowiadają na Boże wołanie. 

Nie zapominajmy o modlitwie za duchownych. Tych, którzy 

obecnie prowadzą nasze Zbory, jak i tych, którzy obejmą je w przyszło-

ści. 

Zachęcam więc nas wszystkich do modlitwy o powołania do 

służby głoszenia Ewangelii. Zachęcam do tej modlitwy każdą i każdego 

z nas, ale także grupy modlitewne. Wierzę, że gdy uzgodnimy „prośby 

nasze Bóg nas wysłucha.” Zachęcam do modlitwy o wszystkie osoby, 

które muszą zadecydować jakie wybrać szkoły, studia czy zawód. 

A jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie co robić w życiu, zachę-

cam do pytania i słuchania odpowiedzi Ducha Świętego. Zastanów się, 

czy przypadkiem Jezus nie wzywa cię do tego, by iść w Jego ślady 

i wraz z Nim nieść Dobrą Nowinę? 

 

 

Wasz w Chrystusie 

 

bp Jerzy Samiec 
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Kącik dla dzieci 

 

Czy twoim zdaniem znak Krzyża byłby ważny bez Wielkanocy? 

Widujemy je w różnych miejscach, na kościołach, na cmentarzu, na 

rozstaju dróg, przy przejeździe kolejowym, w sali sejmowej. 

Różnią się one kształtem, znaczeniem oraz historią, dlatego w tym nu-

merze chcemy wam przedstawić ich znaczenie. 

 

KRZYŻ ŁACIŃSKI 

Podstawowy symbol chrześcijaństwa symbolizu-

jący zbawienie, miłość Boga i zwycięstwo. 

Początkowo nie używano go często, ponieważ 

kojarzył się negatywnie z ukrzyżowaniem. 

Belka pionowa oznacza zjednoczenie nieba 

z ziemią, belka pozioma wskazuje na zjednocze-

nie ludzi z wszystkich stron świata. 

 

 

KRZYŻ CELTYCKI (Iona lub irlandzkim) 

Składa się z Krzyża łacińskiego i koła, które ozna-

cza ciągłość zbawienia dokonanego przez Jezusa 

Chrystusa na krzyżu. Symbol przedchrześcijański, 

któremu wydłużono ramiona i nadano mu znacze-

nie chrześcijańskie.  
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KRZYŻ GRECKI 

W chrześcijaństwie wprowadzony przez egip-

skiego mnicha Pachomiusza około 322 roku.  

Cztery ramiona to cztery strony świata, Linia 

pionowa to obraz łaski , pozioma to przenika-

jące działanie człowieka. 

 

 

KRZYŻ TRÓJKOLISTY (koniczynowy)  

Jego bazą jest krzyż łaciński lub grecki, które-

go wszystkie ramiona zakończone są orna-

mentem potrójnego liścia koniczyny. Symbo-

lizuje jedność Chrystusa i Świętej Trójcy, wg 

innej interpretacji Jezusa pośród Apostołów   

 

 

 

KRZYŻ TAU (Św. Antoniego)  

Kształt przypomina grecką literę Tau, W starożyt-

ności oznaczał centrum świata.  

Prorok Ezechiel (9,4) na rozkaz Pana Boga kreślił 

ten znak na czołach, tych którzy zachowali wiarę.  

Mnisi nosili laski w kształcie takiego krzyża dlate-

go właśnie często nazywany jest krzyżem świętego 

Antoniego. 
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KRZYZ ZDWOJONY 

Utworzony przez 4 krzyże łacińskie scho-

dzące się w środku podstawami, symboli-

zuje ewangelizację, a czasem także pięć ran 

Chrystusa.  

 

 

 

KRZYŻ EGIPSKI (koptyjski) 

Symbol pierwotnie pogański, w starożytnym Egipcie 

znany jako Ankh 

W mitologii egipskiej hieroglif oznaczający życie. 

Koptyjscy chrześcijanie przyjęli go, jako symbol 

życiodajnej siły Krzyża Chrystusowego. 

 

 

KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA (dziesiętny) 

Pierwsza litera greckiego słowa Xristos  

Według tradycji przypomina drzewo męki św. An-

dreja. Dziesiętny ponieważ kształtem przypomina 

rzymską cyfrę 10. Pierwotnie symbolizował skrzy-

żowane drewna i położone na ołtarzu ofiarnym.  

Ta forma krzyża była i jest często wykorzystywana w znakach cechów, 

znakach granicznych, stemplach drukarskich, na domostwach a także 

przy przejeździe kolejowym.   
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KRZYŻ PRAWOSŁAWNY 

Krzyż o osmiu końcach, przedstawienie jest 

zgodne z najstarszą tradycją kościelną. Na pio-

nowej desce znajdują się trzy poziome belki. 

Górna oznacza tabliczkę , którą kazał przybić 

Piłat: INRI – Jezus Nazarejczyk król Żydow-

ski. 

Środkowa dla rąk ukrzyżowanego Chrystusa. 

Dolna pod nogi Chrystusa, jedna strona jest 

podniesiona i wskazuje dokąd udał się łotr, który uwierzył w Chrystusa, 

opuszczony koniec wskazuje łotra, który nie wyraził skruchy. 

 

KRZYŻ MARYNARSKI (św. Klemensa) 

We wczesnym Chrześcijaństwie zastępował wyobra-

żenie krzyża, który odstraszał nowochrzczeńców. 

Kotwica w Chrześcijaństwie symbolizuje trwanie       

w wierze, oczekiwanie zbawienia, ufności w czasie 

prześladowań, zakotwiczenie łodzi życia w porcie 

wieczności.  

 

 

POLICZ ILE I JAKIE KRZYŻE  

ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASZYM KOŚCIELE. 
 

Odpowiedź: ........................................... 
 

......................................................... 
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Pokoloruj.
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Informacje i zaproszenia 

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 kon-

to.  

Kontakt:  

Katarzyna Wesner-Macura, katarzyna.macura@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: 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 
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PLAN NABOŻEŃSTW I UROCZYSTOŚCI 
W PARAFII EWANGELICKIEJ W KATOWICACH 

W MIESIĄCU MAJU 2019 
 

5 maja – MISERICORDIAS DOMINI 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne z ofiarą 
godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 

 
7 maja godz. 19.00 – pierwszy koncert organowy z cyklu  

       „Koncerty u Zmartwychwstania Pańskiego” 
8 maja godz. 17.00-21.00 – Maraton Biblijny w kaplicy CH Silesia City Center 

godz. 18.00 – próba chóru 
9 maja  godz. 17.00 – Akademia Ekumeniczna w Bibliotece Śląskiej 
 godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 

godz. 19.00 – spotkanie studentów 
 

12 maja – JUBILATE 
  godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą  
  godz. 16.00 – nabożeństwo ekumeniczne na zakończenie Tygodnia Biblii 
 
14 maja godz. 17.00 – spotkanie Pań 
15 maja godz. 18.00 – próba chóru 
16 maja godz. 17.30 – spotkanie z Biblią 
 godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 

godz. 19.00 – spotkanie studentów 
 

19 maja – CANTATE 
  godz. 10.00 – nabożeństwo główne  
          (Diecezjalne Święto Pieśni w Zabrzu, godz. 10.15) 
  godz. 12.00 – nabożeństwo w Senior Residence 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 
 
21 maja godz. 17.00 – spotkanie PTEw 
22 maja godz. 18.00 – próba chóru 
23 maja godz. 17.30 – spotkanie z Biblią 
 godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 

godz. 19.00 – spotkanie studentów 
 

26 maja – ROGATE 
  godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
  godz. 16.00 – nabożeństwo w kościele w Parku Etnograficznym w Chorzowie 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 
 
28 maja godz. 11.00 – spotkanie modlitewne z psalmami i pieśnią 

godz. 18.00 – spotkanie sympatyków 
godz. 18.00 – zebranie Rady Parafialnej  

29 maja godz. 18.00 – próba chóru 
 

30 maja – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
godz. 17.30 – nabożeństwo połączone z przedstawieniem się konfirmantów 

 
2 czerwca – EXAUDI, KONFIRMACJA 

godz. 10.00 – uroczyste nabożeństwo konfirmacyjne z Komunią Świętą 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 

 


