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Słowo Proboszcza 
 

Skończyła się wakacyjna przerwa. Rozpoczynamy nowy rok 

szkolny. „Nowy rok” – nowy dla wszystkich uczniów bez wyjątku, 

jednak na pewno bardzo nowy dla uczniów klas pierwszych, czy to 

szkoły podstawowej, czy średniej. Wszystkim życzymy zapału do 

nauki, aktywności w szkole, dobrych pomysłów, dobrych ocen, 

wspaniałych nauczycieli i wychowawców oraz serdecznych i życz-

liwych kolegów i koleżanek. 

Nowy rok szkolny, to również nowy rok nauczania kościel-

nego. Dzieci od 3 roku życia do klasy piątej zapraszamy na szkółki 

niedzielne, które odbywają się w dwóch grupach wiekowych w cza-

sie trwania nabożeństwa. Wszystkie dzieci w wieku szkolnym za-

praszamy na lekcje religii. Plan lekcji został zamieszczony już 

w czerwcowym Ewangeliku, żeby odpowiednio wcześniej można 

było zorganizować i zarezerwować czas. Powtarzamy go również 

w tym numerze. Lekcje religii odbywają się w godzinach popołu-

dniowych w salkach parafialnych i wiem, że jest to obciążenie dla 

rodziców i uczniów. Tak u nas, w Katowicach, było zawsze. Mam 

nadzieję, że uda się wszystkim tak dopasować czasowo, żeby nie 

było nieobecności uczniów na lekcjach religii. Przypominam, że lek-

cje religii stanowią integralną część zajęć szkolnych.  

Od września swoje spotkania – próby rozpoczyna chór para-

fialny, który po przerwie musi przygotować się do najbliższych wy-

stępów:  

 21 września podczas benefisu Jana Marii Dygi w drewnianym 

kościele w Śląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie;  

 29 września na nabożeństwie z okazji 161 rocznicy poświę-

cenia naszego kościoła.  

Nowy rok pracy chóru jest okazją do włączenia się i zasilenia chóru 

swoją obecnością. Chór parafialny jest wspaniałą wspólnotą, w któ-
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rej oprócz śpiewania Bogu na chwałę, a ludziom ku radości i zbu-

dowaniu, znajdziemy przyjaciół, czas na żarty i zabawę.   

Do stałych spotkań parafialnych należy „Spotkanie z Biblią”. 

Spotkania są bardzo ciekawie prowadzone przez p. Adama Macurę. 

Naprawdę warto przyjść i zobaczyć, i „zakosztować” obcowania 

z Biblią. 

Po wakacyjnej przerwie chciałbym kontynuować comie-

sięczne spotkania z pieśnią i modlitwą.  

Od wielu lat w drugi wtorek miesiąca spotykają się Panie. Za-

chęcam i zapraszam Panie do udziału w tych ciekawych spotka-

niach.  

W ostatni wtorek miesiąca odbywają się spotkania dla sym-

patyków i pragnących pogłębić wiedzę o naszym Kościele. Spotka-

nia są otwarte dla wszystkich. Zachęcam i zapraszam nie tylko tych, 

którzy chcę wstąpić lub niedawno wstąpili do naszego Kościoła. 

Bardzo często jesteśmy pytani o Kościół, jego naukę, strukturę 

i wiem, że nie zawsze potrafimy kompetentnie odpowiedzieć. Spo-

tkania te stanowią także dobrą okazję do dyskusji i wymiany poglą-

dów, a także poznania nauczania Kościoła na tematy, które aktual-

nie stanowią przedmiot społecznej debaty, a które dotykają czy to 

wiary, czy etyki.   

W pierwszy wtorek września i października odbędę się kon-

certy organowe. Zauważyłem, że koncerty mają już swoich stałych 

słuchaczy, z czego się bardzo cieszę. Na najbliższe koncerty zapra-

szam nie tylko melomanów. Oprócz koncertów organowych w na-

szym kościele odbędzie się jeszcze kilka koncertów, o których bę-

dziemy informować, na które zapraszam.  

29 września 1858 roku został poświęcony nasz kościół 

Zmartwychwstania Pańskiego. W tym roku na pamiątkę poświęce-

nia zaprosiliśmy ks. Grzegorza Brudnego, proboszcza z Lublina, któ-

ry przez pewien czas był wikariuszem w naszej Parafii.  Uroczyste 
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nabożeństwo odbędzie się dokładnie w 161. rocznicę poświęcenia, 

czyli w niedzielę 29 września o godz. 10.00. 

Trzy tygodnie wcześniej, w niedzielę 8 września zapraszamy 

na festyn „Chrześcijanie Śródmieścia Dzieciom”. Będą gry i zabawy 

dla dzieci. Zapewniam, że i starsi nie będą się nudzić.  

Życzę Wszystkim błogosławionego nowego roku szkolnego. 

 
bp Marian Niemiec 

 

 

 

Diecezjalny wyjazd do Sorkwit 

  

Początkowo miał to być wyjazd parafialny. Ponieważ, mimo zachęt 
od października 2018 roku do kwietnia 2019 roku zgłosiło się tylko 
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9 osób zwróciłem się 
z zaproszeniem do 
całej Diecezji. Uzbie-
rała się 30 osobowa 
grupa, która w sobotę 
10 sierpnia udała się 
na Mazury do Parafii 
Ewangelicko-
Augsburskiej w Sor-
kwitach. Po cało-
dniowej podróży do-
tarliśmy na miejsce. 
Zakwaterowani zo-

staliśmy w nowym budynku nazywanym „Dom Pojednania” w dwu 
i jednoosobowych pokojach z łazienkami. Pierwsze wrażenie było 
bardzo dobre. Później okazało się, że bardzo dobre było wyżywienie 
(3 posiłki dzienne w zasadzie bez ograniczeń), bardzo dobra była 
pogoda, i atmosfera, i wspólne wyjazdy. Ponieważ autokar mieliśmy 
do stałej dyspozycji mogliśmy zwiedzić kwaterę wojsk niemieckich 
z czasów II wojny światowej w Mamerkach, Park Miniatur Warmii 
i Mazur w Gierłoży oraz zobaczyć niezwykłe organy w kościele 
rzymskokatolickim w Świętej Lipce i oczywiście usłyszeć ich brze-
miennie. Płynęliśmy statkiem po największym jeziorze w Polsce 
czyli Jeziorze Śniardwy. Zwiedzaliśmy mazurską chatę oraz niezwy-
kłe ogrody.  Był również czas na odpoczynek, opalania, kąpanie 
w jeziorze. Historię zabytkowego sorkwickiego kościoła oraz Parafii 
i regionu przybliżył nam gospodarz, ks. prob. Krzysztof Mutsch-
mann. Nad tym, żeby nam niczego nie brakowało, czuwała pastoro-
wa Hanna Mutschmann. W pamięci uczestników pozostanie rów-
nież wieczór grillowy, podczas którego uczestnicy ukazywali swoje 
talenty i zdolności. Śmiechu i śpiewu było co niemiara.  
Wyjeżdżaliśmy z Sorkwit w niedzielę 18 sierpnia po nabożeństwie 
i obiedzie z postanowieniem, że wrócimy tam za rok. Mimo 10 go-
dzinnej podróży do Katowic ten zamiar nie uległ zmianie. Został już 
ustalony termin od 10 do 20 sierpnia 2020 roku. Zapisy rozpoczną 
się do stycznia 2020 roku. Zapraszamy.  
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Troska o cudze dobro 
 
Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.  

Flp 2,4 
 

Są ludzie, którzy szanują tylko to, co jest ich własnością. 
Myślą, że o cudzą własność nie muszą się troszczyć an ją szanować. 
Takich ludzi apostoł Paweł napomina: „Niechaj każdy baczy nie tylko 
na to, co jego, lecz i na to, co cudze.”  

Luter w Małym i Dużym Katechizmie wielokrotnie zwraca 
uwagę, że nie tylko nie wolno pożądać cudzej własności i zabierać 
jej bliźniemu, ale że należy dbać o własność bliźniego: Nie chodzi 
więc w Dekalogu o konkretny grzeszny czyn, etycznie naganny, 
a więc kradzież lub pożądanie cudzej własności, ale także o grzech 
zaniedbania. W Nowym Testamencie czytamy: „Kto więc umie do-
brze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu” (Jk 4,17); „Niech się 
odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego” 
(1 P 3,11); „Umiłowany! Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto 
czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga.” (3 J 1,11). 

Dekalog zabrania kradzieży, grabieży, podstępnego zagar-
niania cudzej własności, a także pożądania. Ks. Marcin Luter pisał: 
„Pozostajemy więc przy ogólnym sensie tego przykazania, iż naka-
zuje ono najpierw, aby nie nastawać na szkodę bliźniego, nie dopo-
magać ani nie przyczyniać się do jej powstawania, lecz dobrze mu 
życzyć i pozostawić mu to, co posiada, być mu pomocnym do rozwo-
ju i zachowania tego, co jest dla niego korzystne i co może mu wy-
świadczyć usługę, tak jak byśmy chcieli, aby nam czyniono. Tak więc 
przykazanie to skierowane jest szczególnie przeciwko nieżyczliwo-
ści i nieszczęsnej chciwości, gdyż Bóg chce usunąć przyczynę i ko-
rzeń, z których wyrasta wszelka szkoda, jaką bliźniemu wyrządza-
my.” 

Do czynienia dobra, niesienia pomocy w utrzymaniu mienia 
bliźniego najczęstszą przeszkodą jest zazdrość. Apostoł Paweł zali-
cza zazdrość do uczynków ciała (Ga 5,19nn).

ks. Manfred Uglorz, W imieniu Pana Jezusa, Jasienica 2013 
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Kącik dla dzieci 
 

Najbardziej słynącą z mądrości postacią biblijną jest król Salomon. 

Pokoloruj 

Był on synem króla Dawida i po jego śmierci objął tron w Izraelu. 

Przeczytaj fragment z Biblii: 1. Księga Królewska 3,3-15  

i odpowiedź na pytania: 

Po co Salomon wybrał się do Gibeonu? ______________________ 

Co w śnie powiedział Bóg do Salomona? _____________________ 

O co poprosił Salomon? __________________________________ 

W jakim celu o to poprosił? _______________________________ 

Co otrzymał? ___________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

W czwartym roku swojego panowania król Salomon rozpocząć budowę 

Świątyni w Jerozolimie, której plany oraz surowce na jej wybudowanie 

zgromadził już jego ojciec. Świątynia miała być szczególnym miejscem 

do modlitwy i składania ofiar Bogu, na wzór Namiotu Zgromadzenia, 

który towarzyszył Ludowi Wybranemu podczas wędrówki przez pusty-

nię. 
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Budowla miała 30 metrów długości, 10 metrów szerokości i 15 metrów 

wysokości, kamienie do jej budowy były przygotowane wcześniej, aby 

w świątyni nie było słychać hałasu. Wykończenie było wykonane 

z drzewa cedrowego i pokryty szczerym zlotem. Budowa trwała 7 lat, 

kiedy została ukończona Salomon kazał całemu ludowi zgromadzić się 

przed budowlą, wtedy kapłani wnieśli Arkę Przymierza do miejsca naj-

świętszego. Oprócz tego Salomon zlecił także wybudowanie pięknego 

pałacu oraz innych budowli. 

 

Salomon był sławny na całym świecie. Nawet królowa Saba postanowi-

ła odwiedzić go, aby zadać mu wiele nurtujących ją pytań, w Biblii czy-

tamy że nie było żadnego pytania na które król Salomon nie znał by 

odpowiedzi. 

 

 

Historię tę możesz przeczytać w 1 królewska 10,1-13 i 2 Kronik 9,1-12  

Przypomnij sobie najbardziej znaną historię i opisz ją w kilku słowach 
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_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Za czasów panowania Salomona Izrael przeżywał swój Złoty Wiek. 

Niestety wpływ obcych narodów otaczających, oraz chęć współpracy 

z nimi i wymiany towarów sprawiły, że Salomon chciał być tak jak inni 

władcy. Ich bogactwo mierzono również w ilości żon. Jedną z nich stała 

się nawet córka Faraona, egipskiego władcy. 

 

 

Przypomnij sobie, jeżeli nie wiesz 

zapytaj rodziców, jakiego przykaza-

nia swoimi czynami nie wypełnił 

król Salomon? 

Wpisz jego treść:  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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 Ludzie przybywający z in-

nych krajów w tym żony Sa-

lomona, wraz ze sobą zaczęli 

wprowadzać wiarę w wielu 

Bogów. Powstawały nowe 

świątynie, ludzie zaczęli od-

dawać cześć wielu Bogom. Co 

doprowadziło po śmierci Sa-

lomona do rozpadu Państwa 

na dwie części.  Salomon Był 

Królem około 40 lat.   

 
 
 

KSIĘGI  

BIBLIJNE 

 
Czy wiesz, że… 

W Biblii mamy dwie księgi, które 

także w tytule mają imię Salomo-

na. Należą one do ksiąg zwanych 

mądrościowymi lub dydaktyczny-

mi. A są to: PRZYPOWIEŚCI 

SALOMONA oraz KSIĘGA KA-

ZNODZIEI SALOMONA 

W księgach tych możemy znaleźć wiele wskazówek dotyczących życia. 

Są ona napisane w formie porównań lub przeciwieństw.  

 

MĄDROŚĆ, o której nauczają księgi mądrościowe: 

 

To NIE zdolność prawidłowego odpowiadania na pytania 

ALE 

Roztropność wypływająca z doświadczenia życia z Bogiem, chwil 

radosnych jak i cierpienia 

A TAKŻE 
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Umiejętność znalezienia swojego miejsca w życiu, która wynika ze 

świadomości obecności i działania Wszechmocnego Boga. 

 

Wiele z przysłów, które używamy na co dzień jest zaczerpniętych wła-

śnie z tych ksiąg. 

 

SPRÓBUJ ICH POSZUKAĆ CZYTAJĄC TE KSIĘGI: 

 

Między innymi Prz 26,27. 

 

W księdze Przypowieści poszukaj odpowiedzi na pytania: 

1. Imię jakiego króla znajduje się w tytule księgi? 

2. Zgodnie z 1. rozdziałem, jakich dwóch osób powinien słuchać 

syn? 

3. Zgodnie z 2. rozdziałem, syn powinien szukać mądrości, jak ja-

kiego drogocennego metalu? 

4. Według 3. rozdziału, jeśli syn idzie za dobrym nauczaniem, to co 

zostanie mu przedłużone? 

5. W 3. rozdziale czytamy, że mądrość jest lepsza od trzech przed-

miotów, jakich? 

6.  Według 4. rozdziału, co mądrość włoży na głowę? 

7. Do jakiego zwierzęcia porównuje pisarz żonę młodości? 

8. Do jakiego insekta powinien udać się leniwy i rozważyć jego 

drogi według rozdziału szóstego? 

9. Gdzie powinniśmy przymocować przykazania i nauczania? 

(7. rozdział) 

10.  Według Prz 8,23, kiedy została stworzona mądrość? 

11.  Ile filarów ma dom mądrości? (9. rozdział) 

12.  Podczas, gdy mądrość gości na ustach rozumnego, co jest na 

plecach tego, kto jej nie ma? (10. rozdział) 

 

Napisz swoją definicję mądrości: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Diecezjalne Pożegnanie Wakacji 
 

Wakacje minę-

ły nam wszyst-

kim bardzo 

szybko. Do-

brym czasem 

do ich podsu-

mowania oraz 

radosnego po-

żegnania się 

z nimi było 

tegoroczne 

Diecezjalne 

Pożegnanie 

Wakacji, które odbyło się w Górnośląskim Parku Etnograficznym 

w Chorzowie. Jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia była 

nasza Parafia. Wydarzenie rozpoczęło się w drewnianym kościele prze-

niesionym z Bytomia-Bobrka, gdzie podczas rodzinnego nabożeństwa 

można było się skupić na docenianiu wspaniałego Bożego stworzenia 

oraz trosce o to 

wszystko, co nas 

otacza na co 

dzień. W rado-

snym śpiewaniu 

uczestników 

prowadził zespół 

muzyczny z Pa-

rafii w Bytomiu-

Miechowicach. 

Po nabożeństwie 

odbyły się, 

w czterech gru-

pach wiekowych, 

warsztaty dla wszystkich uczestników. Najmłodsi z nich mieli możli-

wość zobaczyć, jak wyglądało dawne życie na wsi, średnie grupy zwie-

dzały skansen ze szczególnym uwzględnieniem nauki w dawnej szkole, 
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gdzie każdy 

uczestnik miał 

okazję spró-

bować swoich 

sił w pisaniu 

gęsim piórem. 

Najstarsza 

grupa wieko-

wa poznawała 

dawne wierze-

nia, przesądy 

i zabobony. Ze 

względu na to, 

że do parku przyjechało prawie 300 osób, to warsztaty odbyły się 

w dwóch turach. Po warsztatach odbył się wykład dla rodziców, a dzieci 

mogły malować kredą lub zagrać w różne gry i konkurencje sportowe.  

„Część oficjalna” zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek nad 

ogniskiem, po czym Biskup Marian Niemiec udzielił wszystkim błogo-

sławieństwa na cały nowy rok szkolny. Nie był to jednak koniec, po-

nieważ każdy 

mógł zostać 

w parku, aż do 

jego zamknię-

cia i już w gro-

nie rodziny 

i znajomych 

spokojnie spa-

cerować i cie-

szyć się sło-

necznym popo-

łudniem. 
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Godziny urzędowania kancelarii parafialnej 
 

Poniedziałek 9.00-13.00 

Wtorek 13.00-17.00 

Środa  NIECZYNNE 

Czwartek 13.00-17.00 

Piątek  9.00-13.00 

Sobota  NIECZYNNE 

Niedziela  9.15-9.45 oraz po zakończeniu nabożeństwa 
 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.00 i 19.00  

Nabożeństwa tygodniowe (Pasja, Adwent) w środy o godz. 17.00.  
 

W razie potrzeby (Komunia Święta, pogrzeb) można dzwonić o każdej 

porze tel.: 32 253 99 81. 

Telefon proboszcza: 602 621 784 

Telefon wikariusza: 515 814 307 
 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego czynna:  

poniedziałek, godz. 9.00-13.00; czwartek, godz. 13.00-7.00 
 

Punkt wydawania odzieży używanej „Dobra Szafa” czynny: 

wtorek i czwartek od 9.30-11.30. 
 

 

Plan zajęć lekcji religii 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 
 

W tym numerze informatora wyjątkowo dużo zaproszeń na różne wyda-

rzenia, mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie z tej bogatej 

oferty. 

 

Koncerty 
Kontynuujemy projekt „Koncerty u Zmartwychwstania Pańskiego”. 

Kolejne koncerty organowe: odbędą się w naszym kościele o godz. 

19.00 w następujących terminach: 

 3.09 

 1.10 

 5.11 

 3.02 

 

Oprócz powyższych, w naszym kościele odbędą się również koncerty: 

 Tosca Pucciniego, 26.09 godz. 18.30 

 Finał konkursu organowego organizowanego przez Akademię 

Muzyczną, 27.09 

 Koncert barokowy, 5.10 

 Koncert 3 tenorów, 21.11 

 Koncert świąteczny, 27.12 

 

Zapraszamy także serdecznie na Benefis Jana Marii Dyga, 21.09 godz. 

16.00 w Parku Etnograficznym w Chorzowie w kościele z Bytomia-

Bobrka. 

 

Inne wydarzenia 
 

Chrześcijanie Śródmieścia Dzieciom 

Po raz kolejny, wraz z rzymskokatolicką parafią mariacką organizujemy 

festyn, który w tym roku odbędzie się na terenie naszej parafii, 8.09 

o godz. 15.00. W programie występ orkiestry górniczej, atrakcje dla 

dzieci, loteria fantowa oraz coś smacznego. Serdecznie zapraszamy. 
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Forum Ewangelickie 

27-29 września 2019 r. Pol-

skie Towarzystwo Ewange-

lickie oddział w Łodzi orga-

nizuje XXIII Forum Ewan-

gelickie, które odbędzie się 

w Centrum Szkoleniowo-

Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. 

Temat forum:  

„Szczyro prowda” protestantów a fake-newsy i internet" 

Formułę „szczyrej prawdy” można znaleźć w staropolskich kancjona-

łach protestanckich w odniesieniu do autentyczności i przeżycia. Jednak 

akcentowanie prawdy, autentyczności i przeżycia nie jest wyłącznie 

domeną staropolszczyzny i do dzisiaj stanowi wyzwanie dla wszystkich 

ewangelików. W ostatnich latach dużo pisze się o dominacji w kulturze 

internetu jakości takich jak sfałszowane informacje („Fake news”) czy 

postprawda („post-truth). Pragnęlibyśmy w tym roku przyjrzeć się 

w dyskusji i debacie relacji ewangelicyzmu, prawdy i współczesnych 

wyzwań kultury cyfrowej. 

 

Forum Kobiet Ewangelickich 

Zapraszamy na XXVIII Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich, 

które odbędzie się w dniach 20-22 września 2019 r. w Warszawie. 

Temat forum: Z troską o stworzenie 

Hasło: Szukaj pokoju i dąż do niego (Ps 34,15) 

Termin: 20-22 września 2019 

Miejsce: Centrum Luterańskie, ul. Miodowa 21, Warszawa 

Wykład wiodący ks. dr Sabine Brandlin (Bazylea) 

W programie: warsztaty, dyskusje, wspólny śpiew i modlitwa. 

Podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele Świętej Trójcy w War-

szawie kazanie wygłosi dk. Wiktoria Matloch 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca sierpnia na adres:  

awantulok3@gmail.com lub tel: 600 335 827. 

Koszt udziału  

– z noclegiem 70,- zł 

– bez noclegu 35,- zł 
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W piątek, 20 września, o godz. 14:30 planowane jest wyjście do Mu-

zeum Warszawy. Osoby, które chcą wziąć udział w zwiedzaniu mu-

zeum proszone są o informację przy zgłoszeniu. Koszt zwiedzania: 14 zł 

w ramach grupy powyżej 10 osób. 

 

 
 

 

Jak co roku 

jesteśmy za-

chęcani przez 

organizatorów 

konkursu Sola 

Scriptura, do 

przyjrzenia się 

bliżej histo-

riom biblijnym. W tym roku hasło konkursu brzmi: Świadectwo Marka 

i Piotra o Jezusie. W dniach 18-24.11.2019 dzieci będą na lekcji religii 

odpowiadać na pytania z Ewangelii Marka. Te które dostaną się do eta-

pu drugiego, jeżeli będą chętne, razem będą mogły się przygotować do 
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kolejnych etapów. 11.01.2020 etap diecezjalny oraz 21.03.2020 etap 

ogólnopolski w Bielsku-Białej. Do finału oprócz Ewangelii czytać bę-

dziemy 1 List św. Piotra (2 i 3 grupa wiekowa). Zachęcamy już dziś, 

aby całą rodziną czytać Ewangelię Marka, i nie tylko przygotować dzie-

ci, ale także samemu przypomnieć sobie wiele historii biblijnych. 

 

Uroczystości w Żorach 

Przekazujemy zaproszenie wystosowane przez ks. Bartosza Cieślara: 

Żorska parafia obchodzi w tym roku 450-lecie ewangelików w Żorach. 

W ramach obchodów tego jubileuszu, serdecznie zaprasza na Śniadanie 

z Lutrem, w sobotę 7 września o godz. 9:00 przy kościele w Żorach. 

Będzie solidna jajecznica a’la von Bora, żurek, kanapki, 95 bez i inne 

atrakcje dla wszystkich grup wiekowych.  

W niedzielę natomiast, 8 września odbędzie się jubileuszowe nabożeń-

stwo o godz. 15:00. Kazanie wygłosi Biskup Kościoła, ks. Jerzy Sa-

miec. Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na jubileuszowy tort 

oraz śląski kołocz, kawę i herbatę.  
 

Konferencja 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne zaprasza na konferencję pt. 

„Szlachetne zdrowie, jak cię nie stracić, jak cię odzyskać?”, która odbę-

dzie się w Jastrząbie koło Poraja na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 

w dniach od 26-29.09.2019.  

Szczegóły na stronie internetowej: www.chsm.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 WRZEŚNIU 2019 

 
 

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

  godz. 10.00 – nabożeństwo główne na rozpoczęcie roku szkolnego, z ofiarą 
          po nabożeństwie spotkanie z rodzicami i uczniami 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 
 
3 września godz. 19.00 – koncert organowy z cyklu „Koncerty u Zmartwychwstania     
                                                       Pańskiego”  
4 września godz. 18.00 – próba chóru 
       

8 września – 12. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
  godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
  godz. 15.00 – międzyparafialny festyn charytatywny   
         
10 września  godz. 17.00 – spotkanie Pań 
11 września godz. 18.00 – próba chóru  
13 września godz. 17.30 – spotkanie młodzieży 
 

15 września – 13. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne 
godz. 12.00 – nabożeństwo w Senior Residence 

  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 
 
17 września  godz. 17.00 – spotkanie PTEw 
18 września godz. 18.00 – próba chóru 
19 września godz. 17.00 – spotkanie z Biblią 
20 września                                   wyjazd młodzieży na OZME do Suwałk 
21 września godz. 16.00 – benefis Jana Marii Dygi w kościele w Parku Etnograficznym  
 

22 września – 14. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
  godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
  godz. 16.00 – nabożeństwo w kościele w Parku Etnograficznym w Chorzowie 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne  
 

24 września godz. 11.00 – spotkanie modlitewne z psalmami i pieśnią 
godz. 18.00 – spotkanie sympatyków 
godz. 18.30 – zebranie Rady Parafialnej 

25 września godz. 18.00 – próba chóru 
26 września godz. 18.30 – koncert „Tosca” w kościele 
27 września godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
 

29 września – 15. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

godz. 10.00 – nabożeństwo główne 161. pamiątka poświęcenia kościoła 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 

 
 


