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Słowo Proboszcza 
 

Drodzy czytelnicy, siostry i bracia w Jezusie Chrystusie.  

Tydzień temu zakończył się rok szkolny a rozpoczął czas wa-

kacyjny. Pogoda ostatnich dni, a nawet tygodni wskazuje, że klimat 

na ziemi i w naszym kraju się coraz bardziej ociepla. Słoneczna po-

goda z wysokimi temperaturami zachęca do wyjazdu na urlop. Pra-

gnę poinformować, że za zgodą Biskupa Kościoła Jerzego Samca 

będę przebywał na urlopie od 1 do 18 lipca. Życzę wszystkim udają-

cym się na urlop dobrego wypoczynku. 

Cieszę się, że nasz kościół 

w sezonie letnim jest otwarty. 

Zachęcam do zapisywania się na 

dyżury. Podobnie jak w roku 

ubiegłym Rada Parafialna posta-

nowiła dyżurującym przyznać 

drobną gratyfikację. 

Zapraszam na koncerty 

organowe 2 lipca i 6 sierpnia 

o godz. 19.00. Wykonawcami są 

wspaniali artyści o międzynaro-

dowym uznaniu. 2 lipca gościć 

będziemy organistę z Węgier 

Szabo Balazsa, a w sierpniu zna-

nego nie tylko w Katowicach To-

masza Plocha. 

Zapraszam na nabożeństwa, które odbywają się w Śląskim 

Parku Etnograficznym w Chorzowie w drewnianym kościele ewan-

gelickim w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 16.00.  

Od 21 do 28 lipca dzieci i młodzież będą uczestniczyć w pół-

koloniach prowadzonych przy udziale grupy Amerykanów ze Sta-
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nów Zjednoczonych. Półkolonie rozpoczynają się i kończą niedziel-

nym nabożeństwem w naszym kościele.  

Z wielką 

radością przeka-

zuję informację, 

że nasz cmen-

tarz został zin-

wentaryzowany 

i jak zapowiada-

łem nie wycho-

dząc z domu 

możemy znaleźć groby naszych bliskich i dowiedzieć się na przy-

kład, czy są opłacone lub zapalić wirtualny znicz. Być może na po-

czątku będziemy mieli trudności w interaktywnym poruszaniu się 

po cmentarzu. Ja sam się jeszcze uczę. Zachęcam do wejścia na stro-

nę: http://katowiceewangelicki.artlookgallery.com. 

Prosimy rodziców i dzieci o zapoznanie się z planem lekcji 

religii w nowym roku szkolnym 2019/2020. Lekcje religii są waż-

nym elementem wychowania i rozwoju duchowego. Nie chcieliby-

śmy, żeby inne dodatkowe zajęcia stały się ważniejsze dla dzieci 

i rodziców. Lekcje religii będą prowadzone przez diakon Dorotę 

Obracaj i ks. Zbigniewa Obracaja. Ja będę prowadził dwie grupy 

konfirmacyjne czyli kl. VII i VI.  

Niedawno dowiedziałem się, że w okresie wakacji częściej 

niż w innych miesiącach dochodzi do rozpadu małżeństw. W tym 

numerze Ewangelika znajdziecie rozważanie Wilhelma Buscha. Jest 

tam wezwanie, żeby nie pamiętać tego, co spotkało nas złego, nie-

właściwego ze strony innych. Po prostu przebaczyć i zapomnieć. Nie 

wracać do tego, co było. Czas urlopów jest okazją by zrobić w swoim 

życiu, w małżeństwie, rodzinie pewien remanent i rozpocząć coś 

nowego i dobrego. Ugruntować miłość, odbudować relacje, obda-

rować się czułością i miłym słowem.  
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Informacje z życia Kościoła 

20 czerwca w Hołdunowie odbył się Walny Zjazd Delegatów 

Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, który podzielił zbieraną we 

wszystkich parafiach od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego 

ofiarę oraz wybrał no-

wy Zarząd w następu-

jącym składzie: ks. 

Marcin Makula – pre-

zes, ks. Daniel Ferek – 

wiceprezes, ks. Miro-

sław Sikora – sekre-

tarz, Anna Czudek – 

skarbnik.  

Nasza parafia zebrała w tym roku 5660 zł. Za wszystkie ofia-

ry serdecznie dziękuję. 

25 czerwca w Wiśle Jaworniku Ogólnopolska Konferencja 

Duchownych wybierała kandydatów na urząd Biskupa Kościoła. 

6 stycznia 2020 roku dobiega końca 10-letnia kadencja obecnego 

Biskupa Jerzego Samca. W wyniku 

głosowania kandydatami duchow-

nych zostali (podaję kolejność we-

dług otrzymanych głosów): ks. dr 

Adam Malina, ks. bp Waldemar Py-

tel i ks. bp Jerzy Samiec. Wybory 

biskupa odbędą się podczas jesien-

nej sesji Synodu Kościoła w dniach 

11-13 października 2019 roku.  

23 czerwca w Jastrzębiu Zdroju-Ruptawie odbyło się nabo-

żeństwo z okazji 25 rocznicy poświęcenia kościoła, podczas którego 

dziękowaliśmy diakon Renacie Raszyk i ks. Janowi Raszykowi za 33-

letnią służbę w Parafii i naszej Diecezji. Ks. Jan Raszyk przez wiele 

lat był diecezjalnym koordynatorem Diakonii, a diakon Renata Ra-
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szyk przewodniczącą Diecezjalnej 

Komisji Chórów i Zespołów Dzie-

cięcych i Młodzieżowych. Państwo 

Raszykowie od 1 lipca przechodzą 

na emeryturę. Nowo wybrany pro-

boszcz ks. Marcin Ratka-Matejko 

został wprowadzony w urząd pod-

czas uroczystego nabożeństwa 

30 czerwca br. 

Zachęcam do oglądania 

Chrześcijańskiej Telewizji Inter-

netowej. Chrześcijańska Telewizja 

Internetowa jest prowadzona 

przez Parafię Ewangelicko - Au-

gsburską w Gliwicach oraz przez 

Parafię Ewangelicko-Augsburską 

w Bytomiu-Miechowicach. Nadaje 

krótkie rozważania na każdą nie-

dzielę oraz ciekawe informacje. Adres:  

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

Wyjeżdżamy na wakacje. Nie zapomnijmy zabrać Biblii lub 

przynajmniej „Z Biblią na co dzień”. „Z Biblią na co dzień” możemy 

mieć w naszych telefonach. Trzeba tylko pobrać odpowiednią apli-

kację. 

 Z pozdrowieniami w Panu naszym Jezusie Chrystusie 

 
bp Marian Niemiec 
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Konfirmacja 2019 
 

 
 

 
 

fot. Natalia Jonszta 
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Zgromadzenie Ogólne ŚFL w 2023 r. w Polsce 
  
Podczas obrad Rady Światowej Federacji Luterańskie w Genewie delega-
cja z Polski zaprezentowała region, Polskę i Kościół Ewangelicko-
Augsburski w Polsce.  
 

Po prezentacji Rada ŚFL z rado-
ścią przyjęła zaproszenie bpa 
Jerzego Samca. Prezydent ŚFL, 
abp dr Panti Filibus Musa powie-
dział: "Jesteśmy wdzięczni za 
zaproszenie przez Kościół 
i Polaków do goszczenia Zgro-
madzenia. Modlimy się, aby było 
to błogosławieństwem dla Kościo-
ła i jego misji, a także dla wspól-
noty Kościołów luterańskich na 
świecie". 
 
Wyrażając radość z decyzji Rady, Biskup Kościoła wspomniał, że pomysł 
zorganizowania Zgromadzenia ŚFL w Polsce zrodził się w 2014 r., ale 
punktem zwrotnym były obchody jubileuszu 500 lat Reformacji w 2017 r. 
w Polsce. W ramach jubileuszu Kościół ewangelicko-augsburski zorgani-
zował szereg działań, w tym uroczyste nabożeństwo i sesję na Zamku 
Królewskim. W obchodach wzięli udział przedstawiciele ŚFL (Prezydent 
ŚFL bp Munib Younan oraz Sekretarz Generalny ŚFL ks. dr Martin Junge).  
 

Bp Samiec podkreślił, że ma nadzieję, iż Zgromadzenie Ogólne ŚFL bę-
dzie okazją do złożenia „odważnego świadectwa płynącego z naszej wiary 
w Jezusa Chrystusa". Dzisiejszy świat potrzebuje „jasnego stanowiska 
Kościoła pośród wyzwań takich, jak niewyobrażalne rozwarstwienie eko-
nomiczne, zmiany klimatyczne, przymusowa migracja i ponowne pojawie-
nie się nacjonalistycznych haseł, które głośno wykluczają całe grupy spo-
łeczne" - dodał. 
 
Trzynaste Zgromadzenie Ogólne w Krakowie będzie drugim spotkaniem 
najwyższego organu decyzyjnego ŚFL w Europie Środkowo-Wschodniej. 
W 1984 r. Kościół Ewangelicki na Węgrzech gościł siódme zgromadzenie, 
które odbyło się w Budapeszcie. 
 
Światowa Federacja Luterańska zrzesza 148 Kościołów, 75,5 miliona lute-
ran w 99 państwach świata. Zgromadzenia Ogólne odbywają się co sześć 
lub siedem lat. 
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Wilhelm Busch, 365 razy On. Rozważania na każdy dzień, Katowice 2014 
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Kącik dla dzieci 
Przed nami rożne podróże, wyjazdy, obozy. Zachęcam cię, 

abyś w tym czasie nie zapomniał / nie zapomniała o modlitwie 

i historiach, które poznałeś / poznałaś na lekcjach religii 

i szkółkach niedzielnych. 

 Dzieci są Bardzo ważne dla Pana Boga.  

A CZY BÓG JEST WAŻNY DLA CIEBIE?? 

JEZUS BŁOGOISŁAWI DZIECI: 

 

Jezus zaś 

przywołał 

je i rzekł: 

Pozwólcie 

dzieciom 

przycho-

dzić do 

mnie i nie 

zabraniaj-

cie im.  

Albowiem 

do takich 

należy 

Królestwo 

Boże.                    

Łk 18,16  

 

pokoloruj 
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JEZUS WSKRZESZA DZIECI: 

 

Przeczytaj o tym i odpowiedź na pytania: 

PRZECZYTAJ Mk 5,21-24. 35-43 Łk 7,11-17 

Kogo wskrzesza? 

  

Na czyją prośbę? 

  

Gdzie? 

  

Jaką wywołało to 

reakcje wśród 

tłumu? 
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UZDROWIENIE W KAFARNAUM: 

W Ewangelii św. Jana 4,46b-54 czytamy historię o dworzani-

nie, któremu zachorował syn. Przyszedł on do Pana Jezusa 

i prosił, aby wstąpił do jego domu i uzdrowił jego syna. 

Pan Jezus jednak wskazał, że wystarczy, iż powie, że coś ma 

się stać, a niekoniecznie jest potrzebny widzialny znak.  

Dworzanin zaufał Panu Jezusowi i dzięki temu jego syn został 

uzdrowiony. Był to drugi cud, o którym czytamy w Ewangelii 

św. Jana. Zachęcam cię, przeczytaj całą tę historię: 

  Wykreśl z diagramu wyrazy: syn, Kana, Galilejska, siódma, choro-

ba, gorączka, prośba, znak, cud, domu, dziecię, idź, żyje, Jezus, słu-

dzy, Judea, tata.  

Z T J E Z U S G S O 

N A S I Ó D M A Ł W 

A T Y H D Z G L U I 

K A N A A I J I D Ź 

J B S A B E U L Z E 

E Ś K K O C D E Y K 

D O M Y R I E J Y Ż 

Z R O A O Ę A S C C 

U P C Ż H E O K Z U 

G O R Ą C Z K A Ł D 

 

Z POZOSTAŁYCH LITER PIONOWO ODCZYTAJ HASŁO: 

______________________________________a 
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DZIECI ODDAJĄ CHWAŁĘ JEZUSOWI: 

W Ewangelii św. Mateusza 21,15-16 czytamy:  Arcykapłani zaś 

i uczeni w Piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wo-

łały w świątyni i mówiły: Ho-

sanna Synowi Dawidowemu, 

oburzyli się i rzekli mu: Czy 

słyszysz, co one mówią? A Je-

zus mówi do nich: Tak jest; 

czy nigdy nie czytaliście: Z ust 

niemowląt i ssących zgotowa-

łeś sobie chwałę?  

CHŁOPIEC DZIELI SIĘ POŻYWIENIEM: 

W Ewangelii św. Jana 6,1-15 

czytamy o chłopcu dzięki któ-

remu zostały nakarmione tłumy. 

Posiadał on tylko :  

 

A nakarmionych zostało 5000 

mężczyzn do tego kobiety       

i dzieci. 

Poszukaj także innych Historii 

opowiadających o dzieciach w Biblii. Nie tylko w Nowym Te-

stamencie. 
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Dla młodszych i trochę starszych 

 

pokoloruj 
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Z żałobnej karty 
 

Ze smutkiem informujemy, że 24.06.2019 zmarł śp. prof. dr inż. 

Włodzimierz Sikora, a jego pogrzeb odbył się 29.06.2019 na cmentarzu 

w Cieszynie. 

Nasz brat urodził się 22.05.1928 r. w Cieszynie, był absolwentem 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a pracę zawodową rozpo-

czął w roku 1951. W szeroko pojętej sferze górnictwa przepracował 

ponad 60 lat. Był profesorem Politechniki Śląskiej, a w latach 1981-

1982 Dziekanem Wydziału Górniczego oraz w latach 1990-1996 Pro-

rektorem ds. Nauki. Jako wykładowca był lubiany i ceniony przez stu-

dentów i współpracowników. Był autorem licznych publikacji z dzie-

dziny górnictwa, a także członkiem m.in. Komitetu Górnictwa oraz 

Komitetu Energetyki Polskiej Akademii Nauk. Był również wieloletnim 

członkiem Rady Parafialnej naszej Parafii. 

Pozostawił żonę Krystynę, z którą w małżeństwie przeżył 59 lat 

oraz córkę Lucynę. 

 

 

 

 

Propozycja planu zajęć na rok szkolny 2019/2020 
 

Szkoła Podstawowa 

I  poniedziałek  17.30-19.00 

II  czwartek 16.00-17.30 

III i IV  poniedziałek  16.00-17.30 

V  czwartek 17.30-19.00 

VI  poniedziałek 16.00-17.30 

VII  poniedziałek  17.30-19.00 

VIII  piątek  17.30-19.00 

 

Szkoły ponadpodstawowe 

I  piątek   17.30-19.00 

II-IV  piątek  17.30-19.00 
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Informacje i zaproszenia 
 

Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „Koncerty u Zmartwych-
wstania Pańskiego”. Odbędzie się on we wtorek 2.07 o godz. 19.00. 
 

W ramach obchodzonego w naszym Ko-
ściele Roku troski o stworzenie, Parafia 
oraz Diecezja zachęcają do zakupienia wie-
lorazowych toreb materiałowych oraz dłu-
gopisów wykonanych z papieru, drewna 
i plastiku pochodzących z recyklingu oraz 
biodegradowalnych. Są one dostępne na 

stoisku z literaturą oraz w kancelarii parafialnej. 
 

Zachęcamy również do nabycia najnowszej publikacji Wyd. Augustana 

„Oto Bóg przychodzi”. Jest to współczesna postylla zawierająca krótkie 

kazania na wszystkie niedziele. Może stanowić dobrą lekturę na czas 

wakacyjnych wyjazdów, gdy nie zawsze jest możliwość uczestniczenia 

w niedzielnym nabożeństwie, a dostęp do Internetu może być ograni-

czony i nie można obejrzeć transmisji z któregoś z nabożeństw. 
 

Już teraz zapraszamy serdecznie wszystkich, a zwłaszcza dzieci i mło-

dzież z rodzicami i dziadkami na Diecezjalne Zakończenie Wakacji, 

które odbędzie się Chorzowskim Parku Etnograficznym w sobotę 31 

sierpnia i rozpocznie się nabożeństwem rodzinnym o godz. 10.00. 

Chcemy w ten sposób dziękować Bogu za kończące się wakacje i prosić 

o Boże błogosławieństwo na kolejny rok szkolny. W programie wspólne 

ognisko oraz wiele atrakcji dla wszystkich. Szczegóły pojawią się na 

plakatach i w sierpniowych ogłoszeniach parafialnych. 
 

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 MIESIĄCACH LIPCU I SIERPNIU 2019 
 
 

7 lipca – 3. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne z ofiarą 

  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 
 
9 lipca  godz. 18.00 – spotkanie sympatyków 
 

14 lipca – 4. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne  

 

21 lipca – 5. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
  godz. 10.00 – nabożeństwo główne, rozpoczęcie Day Camp 
  godz. 12.00 – nabożeństwo w Senior Residence 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą   
 
22-27 lipca Day Camp 
 

28 lipca – 6. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ   

  godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą,  
          zakończenie Day Camp 
  godz. 16.00 – nabożeństwo w kościele w Skansenie w Chorzowie 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne  
 

4 sierpnia – 7. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne z ofiarą 

  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 
 

12 sierpnia – 8. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne  

 

18 sierpnia – 9. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
  godz. 10.00 – nabożeństwo główne 
  godz. 12.00 – nabożeństwo w Senior Residence 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą   
 

25 sierpnia – 10. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ   

  godz. 10.00 – nabożeństwo z Komunią Świętą 
  godz. 16.00 – nabożeństwo w kościele w Skansenie w Chorzowie 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne  
 
27 sierpnia godz. 18.00 – zebranie Rady Parafialnej 
31 sierpnia godz. 10.00 – diec. zakończenie wakacji w Skansenie w Chorzowie 
 

1 września – 11. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ / ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

  godz. 10.00 – nabożeństwo główne na rozpoczęcie roku szkolnego, z ofiarą 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 

 


