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Słowo Proboszcza 
 

Bardzo szybko, bo po upływie miesiąca oddajemy do Waszych 

rąk kolejny numer informatora parafialnego. Powodem jest Święto 

Dziękczynienia za Żniwa. Ono przypomina nam o codziennej modlitwie 

o chleb powszedni, o tym, że „z Bożych rąk żyjemy, choć naszymi pra-

cujemy” i o dziękowaniu Bogu i bliźnim. Z dziękowaniem i wdzięczno-

ścią mamy największy problem. W wydanym w 2002 r. zbiorze „Roz-

ważania” Anna Sikorka napisała: „Wdzięczność należy do rzadkich 

cech ludzkich. Może nie jest tak źle, jak mówi przysłowie, że oczekiwać 

na wdzięczność ludzką to tak, jak czekać  - na łzę w oku zmarłego, nie-

mniej z doświadczenia  prawie wszyscy wiemy że wdzięczność to kwiat 

rzadki w ogrodzie cnót ludzkich. Gdy przychodzi potrzeba, gdy zjawi 

się cierpienie, jakże gorliwie się wtedy modlimy, jak krzyczymy do 

Pana! A gdy zostaniemy wysłuchani, gdy niebezpieczeństwo minęło, 

gdy przeminęła trwoga, jak szybko stygnie nasza miłość i gorliwość 

w modlitwie! A gdy zdarzy się okazja wyznania łaski i dania chwały 

Bogu, zaczynamy mówić o „szczęśliwym zbiegu okoliczności”, 

„o dziwnym przypadku”, tylko nie o tym, że nas Bóg wysłuchał. O jak-

że niewdzięczne jest serce ludzkie, a jak dobry i miłosierny jest Bóg”.    

W sobotę 12 października Synod Kościoła spośród trzech kan-

dydatów będzie wybierał Biskupa Kościoła. Nazwiska kandydatów są 

nam z pewnością znane: ks. dr Adam Malina – prezes Synodu, ks. bp  

Waldemar Pytel – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej i ks. bp Jerzy 

Samiec – urzędujący Biskup Kościoła. Prośmy w najbliższych dniach 

i w dniu wyborów o mądrość i prowadzenie przez Ducha Świętego.  

13 października odbędą się wybory parlamentarne do Sejmu 

i Senatu. Zachęcam wszystkich uprawnionych, do wzięcia udziału 

w wyborach. Biblia uczy nas, że każda władza jest od Boga. Prośmy  

Pana Boga, żeby wybrani przez naród parlamentarzyści odbierali wybór 

jako powołanie do służby dla wszystkich i traktowanie z jednakowym 

szacunkiem wszystkich obywateli. Niestety, wypowiedzi i przekonania  

niektórych parlamentarzystów wołają o przysłowiową „pomstę do nie-

ba”.    

Biskup Kościoła Jerzy Samiec wydał oświadczenie w związku 

z wypowiedzią senatora Czesława Ryszki dnia 26 września br. Oświad-

czenie znajdziecie na stronie internetowej Kościoła www.luteranie.pl  

http://www.luteranie.pl/
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Każdy z nas podejmuje obowiązki, do których został powołany. 

Jako ewangelicy każdy zawód, zadanie, pracę odbieramy jako powoła-

nie. Zachęcam do przeczytania Tablicy domowej ks. dr Marcina Lutra 

zawartej w Małym Katechizmie.   

I o jeszcze jednym wyborze chcę poinformować. Kapituła Na-

grody „Śląski Szmaragd” wybrała tegorocznych laureatów: prof. Ry-

szarda Kaczmarka – kierownika Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska, 

badacza dziejów Górnego Śląska w XIX wieku i XX wieku,   i dr. hab. 

Wacława Gojniczka – pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego 

badacza historii Śląska, zwłaszcza Ziemi Cieszyńskiej. Nagrody zostaną 

wręczone podczas nabożeństwa reformacyjnego 31 października 

o godz. 17.00.  Serdecznie wszystkich zapraszam, bo przecież to jest 

nasze wielkie święto. Co roku 31 października mamy  okazję, żeby dać 

świadectwo naszej tożsamości wyznaniowej.  

Zapraszam na koncerty do naszego kościoła, które są zaplano-

wane na najbliższe miesiące. Zwłaszcza na koncert reformacyjny 5 li-

stopada o godz. 18.00 i koncert poświęcony bożonarodzeniowej twór-

czości Jana Gawlasa, który odbędzie się 3 grudnia o godz. 18.00.   

10 października o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej odbędzie się 

kolejne spotkanie w ramach Akademii Ekumenicznej. Będzie to spotka-

nie jubileuszowe z okazji 5 rocznicy rozpoczęcia działalności Akademii.  

Natomiast we wtorek 8 października zapraszam do naszej kapli-

cy chrztów im Rudolfa Barona na modlitwę za miasto. W ubiegłym 

roku modlitwy odbywały się raz w miesiącu w parafii w Bogucicach. 

Teraz będą odbywać się w różnych parafiach na terenie Katowic.  

Dziękuje osobom, które przez całe lato pełniły dyżury w koście-

le. Nasz kościół odwiedziło 855 osób. 

 

Mimo, że mamy jesień, coraz mniej słońca, coraz więcej szarugi 

i słoty życzę Wam radosnych i pogodnych serc oraz jasnych i ciepłych 

uśmiechów, którymi możemy nawzajem się obdarowywać.  

 

 

 

bp Marian Niemiec 
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Rozważanie Bożego Słowa  

na Dziękczynne Święto Żniw 
 

 

Podzielisz twój chleb 

z głodnym i biednych bez-

domnych przyjmiesz do 

domu, gdy zobaczysz na-

giego, przyodziejesz go, 

a od swojego współbrata 

się nie odwrócisz. Wtedy 

twoje światło wzejdzie jak 

zorza poranna i twoje 

uzdrowienie rychło nastą-

pi; twoja sprawiedliwość 

pójdzie przed tobą, a chwa-

ła Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłu-

cha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem! Gdy usuniesz 

spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy 

głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje 

światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe, i Pan bę-

dzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i spra-

wi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony 

i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gru-

zy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem 

wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać.    Iz 58,7-12 
 

Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, 

z Bożej łaski po raz kolejny dane nam jest przeżywać Dziękczynne 

Święto Żniw. W tym szczególnym, pięknym, uroczystym dniu pragniemy 

dziękować naszemu niebiańskiemu Ojcu za Jego dary, za to wszystko, co 

z Jego miłości do człowieka otrzymujemy. A w tym roku, zwłaszcza rolnicy, 

ale wraz z nimi i my wszyscy mamy powody do dziękowania za obfite, 

zwłaszcza na Śląsku, zbiory. Wreszcie, dobrze jest, gdy zatrzymawszy się 

w biegu, w chwili refleksji, zastanowienia się nad sobą, swoją kondycją i swo-

im życiem, możemy zwrócić nasze myśli do Boga w dziękczynnej modlitwie 

za wszystko, co otrzymujemy, a czego niekiedy nie doceniamy, co traktujemy, 

jako oczywiste, albo wręcz nam należne. I właśnie w takiej chwili trzeba przy-

znać przed samym sobą, że to, co mamy, co posiadamy nie jest wcale takie 

oczywiste i należne. Zdrowie bywa doceniane i otoczone należytą troską do-

piero, gdy zacznie szwankować. Miłość i przyjaźń wzbudzają ból i tęsknotę, 
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gdy ustają z braku pielęgnacji. Praca, przez niektórych traktowana, jak dopust 

Boży, jest doceniana, gdy człowiek musi się zmierzyć z jej poszukiwaniem, 

czy koniecznością przekwalifikowania. Wreszcie drugi człowiek bywa niekie-

dy w pełni doceniony dopiero, gdy go zabraknie. 

Po takiej refleksji musimy przyznać, że mamy za co dziękować. Dzi-

siaj szczególnie dziękujemy za to, co potrzebne jest nam do życia i utrzyma-

nia, do tego żebyśmy mogli w godności i pokoju wieść nasze życie. To 

wszystko mieści się pod pojęciem chleba, który uroczyście wnosimy do ko-

ścioła w Święto Żniw, by spoglądając na ten bochenek uzmysławiać sobie 

ogrom Bożego błogosławieństwa i prowadzenia. Gdyż chleb powszedni, 

o który się codziennie modlimy, to przecież: „Wszystko, co do wyżywienia 

ciała i zaspokojenia jego potrzeb należy, jako to: pokarm, napój, odzienie, 

obuwie, dom, gospodarstwo, rola, bydło, pieniądze, mienie, pobożne małżeń-

stwo, pobożne dzieci, pobożni domownicy, pobożna i wierna zwierzchność, 

dobry rząd, dobra pogoda, pokój, zdrowie, karność, uczciwość, dobrzy przyja-

ciele, wierni sąsiedzi i tym podobne.” 

Dlatego spoglądając za siebie, oprócz krytycznej autorefleksji, powin-

na nam towarzyszyć radosna wdzięczność za wszystkie Boże dary, ale również 

i chęć pomnażania tego błogosławieństwa, którego sami doświadczamy, by 

stało się ono udziałem innych, tych, którzy w swoim życiu może widzą mniej 

powodów do dziękowania, bo akurat tak się ułożyło ich życie.  
 

Można jednak powiedzieć, że ten radosny, nieskrępowany nastrój 

dziękczynienia psuje nam nieco i zaburza fragment prorockiej mowy, który 

znajdujemy w trzeciej części Księgi Izajasza. W tych właśnie słowach, Bóg 

poprzez anonimowego proroka nazwanego Trito-Izajaszem, zwraca się do 

Żydów, którzy powrócili z babilońskiej niewoli i rozpoczęli odtwarzanie nie 

tylko elementów materialnych w tym murów i budynków Jerozolimy, ale tak-

że stosunków społecznych i religijnych. Dla tych ludzi też był to czas dzięk-

czynienia za odzyskaną ojczyznę, za możliwość powrotu do domu ojców, do 

tej ziemi, która wiązała się z Bożą obietnicą. Lud żyjący w niewoli zachłysnął 

się wolnością, która niczym nieograniczona nie wpłynęła pozytywnie na wza-

jemne relacje, zwłaszcza słabszy – silniejszy, ale nie wpłynęła także pozytyw-

nie i na religijność, która bywała powierzchowna i obłudna, gdy za ceremo-

niami i zewnętrznymi praktykami nie kroczyła przemiana serca. 

Z naszej polskiej perspektywy możemy nawet próbować zrozumieć 

Żydów zachłyśniętych wolnością. Przecież i nasz naród w latach dziewięć-

dziesiątych przeszedł przez podobny proces. I tak jak w prorockiej diagnozie, 

także i niektórym z naszych rodaków zabrakło empatii, załamał się solida-

ryzm, a religijność niektórych wypływała z tradycji, a nie potrzeby serca.  
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W takiej właśnie sytuacji społecznej Izraela, Bóg zwrócił się do nich 

i przypomniał definicję postu: „Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych 

bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, 

a od swojego współbrata się nie odwrócisz. (…) usuniesz spośród siebie jarz-

mo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, (…) głodnemu podasz 

swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego.” Bóg przypomina także nam, 

że chrześcijańska wolność, w której trwamy, a którą otrzymaliśmy dzięki 

Chrystusowi nie jest wolnością od czegoś, zupełnym brakiem jakichkolwiek 

ram, ale jest uwolnieniem do służby drugiemu człowiekowi, do otwarcia się na 

bliźniego, do spojrzenia na drugiego zamiast odwracania głowy. I o tym warto 

przypominać, bo niezależnie od czasów ludzkie tendencje i grzeszne skłonno-

ści są niezmienne, a prorockie wezwanie pozostaje aktualne. Niestety aktualna 

pozostaje także refleksja nad tym słowem. Przed siedemnastu laty, śp. bp Ta-

deusz Szurman z tej ambony mówił w kontekście chrześcijańskiej wolności: 

„Każdy rodzaj ludzkiego działania musi być ograniczony pewnymi normami 

moralnymi i etycznymi, żeby nie obróciło się to wszystko przeciwko człowie-

kowi. W innym wypadku miłość zniszczymy egoizmem, liczenie się z potrze-

bami drugich zamienimy na zgliszcza naszej niemocy, najwspanialsze osią-

gnięcie uczonego wykorzystane będzie przeciwko bliźniemu. Kiedy pytamy – 

dlaczego chrześcijaństwo zawodzi, np. w naszym kraju, wielu odpowiada: 

gdyż dzieli los rzeczywistości, w której tkwi i nie jest dostatecznie silnym 

czynnikiem moralnej przeciwwagi tego, co duchowe, etyczne, w konfrontacji 

z relatywizmem i liberalizmem.” 

Przyznamy, że diagnoza ta mimo upływu lat wciąż jest trafna i aktual-

na. Zatem i nam nadal potrzeba, oprócz dziękczynienia Bogu za Jego łaskę 

oraz dary, także i postu, ale postu rozumianego nie tylko jako powstrzymywa-

nie się od pewnych pokarmów w niektóre dni, ale przede wszystkim takiego 

postu, o którym mówi Bóg poprzez proroka, postu polegającego na postawie 

względem drugiego człowieka, w myśl Chrystusowych słów: „Zaprawdę po-

wiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich bra-

ci, mnie uczyniliście.” Dlatego i my powołani, wręcz zobligowani jesteśmy do 

tego, by dzielić swój chleb z głodnymi, nie tylko dosłownie, choć i tak się 

zdarza gdy np. kupimy komuś jedzenie, ale np. poprzez ofiary, które wiemy, 

że faktycznie trafią do potrzebujących. Tak samo niekoniecznie dosłownie 

trzeba każdego przyjąć do domu, czy kupować ubranie, ale w miarę swoich 

własnych możliwości wspierać instytucje, które tym się zajmują. Przykładem 

tego może być choćby nasz parafialny punkt wydawania odzieży używanej, do 

którego ludzie przynoszą ubrania, np. po swoich zmarłych krewnych. Ważne 

jest natomiast, żeby nie odwracać się od swego brata, czyli od drugiego czło-

wieka, żeby go dostrzegać, żeby nie był dla nas tylko elementem zbitej, ano-

nimowej masy.  
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Dlatego też powinniśmy wspierać tych wszystkich, którzy poświęcają 

się służbie na rzecz drugiego człowieka. Bo do tego również odnoszą się słowa 

wiersza poprzedzającego nasz kazalny fragment, ale ściśle z nim związanego: 

„Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne 

więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i ła-

mie wszelkie jarzmo.” I znów porażająco aktualnie brzmią słowa bpa Szurma-

na, które mówił przed siedemnastu laty w tym kontekście: „Rozwiązywanie 

bezprawnych więzów to angażowanie się wierzących w sprawy społeczne, to 

(...) przeciwstawianie się wszelkiej niesprawiedliwości (...). W tym względzie 

Kościół, czyli my wszyscy, musimy być stale czujni, aby nie odebrano nikomu 

przynależnych mu praw w dziedzinie swobód sumienia i wyznania, uprawnień 

społecznych, aby nie dzielono ludzi na lepszych i gorszych, uprzywilejowa-

nych i ludzi drugiej kategorii. W różnych okresach historii te prawa nam ogra-

niczano, jako Kościołowi mniejszościowemu i jako narodowi. Dzisiaj trzeba 

nam strzec tych praw, aby nikt, choćby w imię najszczytniejszych haseł roz-

wiązywania problemów, nie odbierał nam znowu, jak już to nie raz bywało, 

przysługujących praw. Zagrożenie jest zawsze największe ze strony tych, któ-

rzy mają pełne usta słów o sprawiedliwości społecznej, a w rzeczywistości nie 

zależy im na człowieku.” 

Boże Słowo, w dzisiejszą szczególną, radosną i pełną wdzięczności 

niedzielę zachęca nas do spoglądania na drugiego człowieka, do solidarności 

społecznej, do dzielenia się tym, co mamy i do zaangażowania, w miarę na-

szych możliwości, na rzecz drugiego człowieka. Byśmy wdzięczni za Boże 

dary i błogosławieństwo, mogli to błogosławieństwo nieść dalej w świat, 

w nasze otoczenie. Bóg przestrzega nas jednak również przed fałszywą poboż-

nością i hipokryzją, które jakże łatwo znajdują miejsce w życiu człowieka, bo 

już przez proroka Amosa Bóg mówił, że ważniejsza jest sprawiedliwość niż 

fałszywe uroczystości i ofiary. Obyśmy wszyscy dziękując Bogu za chleb 

powszedni i za Jego miłość objawioną w Chrystusie, mogli za przykładem 

Zbawiciela wyciągać swoją rękę do bliźniego, nieść pomoc, dobre słowo, po-

cieszenie i modlitwę, czyli być dla siebie, przekraczać podziały, a nie budować 

mury. Niechaj Chrystusowa miłość, serdeczność i życzliwość promieniuje 

z nas, jako ze społeczności Bożych dzieci, ale także z każdej i z każdego z nas, 

by ludzie widzieli w nas Zbawiciela, tak jak my mamy Go widzieć w każdym 

człowieku. Tak żyjąc będziemy przeżywali post, w którym Pan ma upodoba-

nie. Amen.  

 

ks. Zbigniew Obracaj 
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Kącik  

dla dzieci 

 

Święto żniw -  

jest to święto, które przypomina nam o dziękowaniu Bogu za 

wszystko co stworzył, a w szczególności to co urosło dla nas 

w każdym roku.  

Niestety jest coraz bardziej zapomniane ze względu na rozwi-

nięcie miast, a zmniejszanie gospodarki rolnej. W miejscach 

gdzie kiedyś były żniwa obecnie znajdują się blokowiska, a my 

nie jedziemy za za-

kupy do gospodarzy 

tylko wszystko kupu-

jemy w sklepach. 

 Zwykle rozpoczyna-

my od procesjonalne-

go wejścia do kościoła niosąc koszyczki w których znajdują się 

dary ziemi. Niewiele jednak z nas pamięta, że jest to kontynu-

acja żydowskiego święta : 
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II Księga Mojżeszowa 34, 14-19a 

„Trzy razy w roku będziesz świętował na moją cześć. Będziesz 

przestrzegał Święta Przaśników. Siedem dni jeść będziesz 

przaśniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca 

Abib, bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu. A niech się nie po-

kazują przed obliczem moim z próżnymi rękami.  I Święta 

Żniw, pierwszych plonów 

prac twoich, z tego, coś 

wysiał na polu. I Święta 

Zbiorów z końcem roku, 

gdy zbierzesz plony two-

je z pola. Trzy razy        

w roku zjawią się wszyscy 

mężczyźni twoi przed 

obliczem Wszechmocne-

go, Pana. Nie ofiaruj krwi 

mojej rzeźnej ofiary ra-

zem z kwaszonym chle-

bem i nie zostawiaj do 

rana tłuszczu mojej ofiary świątecznej. Najlepsze pierwociny 

z plonów ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego.   
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A czy ty dziękujesz Bogu za dary, które spożywasz każdego 

dnia? 

Możesz nauczyć się gotowych modlitw (na stronie 9), lub mo-

dlić się własnymi słowami. 

Napisz słowa własnej modlitwy, w której możesz dziękować  

przed posiłkiem. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kiedyś był taki zwyczaj, że zanim został krojony chleb wyko-

nywano na nim znak krzyża, w ten sposób chciano przypomnieć, 

że dzięki Bogu mamy co jeść. A także, że Jezus Chrystus 

jest chlebem żywota. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________    AMEN 
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Zachęć swoich bliskich, aby chociaż w niedziele wspólnie dzię-

kować Bogu przed posiłkiem. 

Święto żniw, ma nam także przypominać o nakazie Bożym, aby 

dzielić się z potrzebującymi: 

Księga Izajasza 58,6-7 :„Lecz to jest post, w którym mam upodoba-

nie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarz-

ma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że 

podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz 

do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego 

współbrata się nie odwrócisz.” 

Apostoł Paweł, tak jak Król Salomon (Przypowieści Salomona 25,21), 

w liście do Rzymian (12,20-21) napisał: „Jeśli tedy łaknie nieprzyja-

ciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle 

rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale 

zło dobrem zwyciężaj.” 

Narysuj, jak dzielisz się z kolegą/ koleżanką swoją kanapką w szkole 
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Informacje i zaproszenia 
 

Koncerty 
Kontynuujemy projekt „Koncerty u Zmartwychwstania Pańskiego”. 

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

19.00 w następujących terminach: 

 5.11 

 3.02 

 

Oprócz powyższych, w naszym kościele odbędą się również koncerty: 

 Tosca Pucciniego, 26.10 godz. 18.30 

 Koncert 3 tenorów, 21.11 

 Koncert świąteczny, 27.12 

 

 

Inne wydarzenia 
 

We wtorek 8 października po raz pierwszy nasza parafia będzie gościła 

Ekumeniczną modlitwę za miasto, która do tej pory odbywała się 

w parafii rzymskokatolickiej w Bogucicach. Cieszymy się, że możemy 

jeszcze bardziej włączyć się w tę inicjatywę. Dlatego zapraszamy do 

kaplicy chrztów na godz. 19.00, by wspólnie prosić Boga o błogosła-

wieństwo dla naszego miasta i naszych Kościołów. 

 

 

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-
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pu drugiego, jeżeli będą chętne, razem będą mogły się przygotować do 

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. 

 

 
 

 
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 PAŹDZIERNIKU 2019 
         

6 października – DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŻNIW 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne z ofiarą 
godz. 16.00 – nabożeństwo dla seniorów z Komunią Świętą 

 
8 października    godz. 17.00 – spotkanie Pań 
   godz. 19.00 – modlitwa za miasto 
9 października  godz. 18.00 – próba chóru  
10 października godz. 17.00 – Akademia Ekumeniczna w Bibliotece Śląskiej 

godz. 19.00 – spotkanie studentów 
11 października godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
 

13 października – 17. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne  

 
15 października godz. 17.00 – spotkanie PTEw 
16 października  godz. 18.00 – próba chóru 
17 października   godz. 17.00 – spotkanie z Biblią 

godz. 19.00 – spotkanie studentów 
18 października godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
 

20 października – 18. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
  godz. 10.00 – nabożeństwo główne 

  godz. 12.00 – nabożeństwo w Senior Residence 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 
 

23 października    godz. 18.00 – próba chóru 
24 października   godz. 17.00 – spotkanie z Biblią 

godz. 19.00 – spotkanie studentów 
25 października godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
26 października  godz. 18.30 – koncert „Tosca” w kościele 
 

27 października – 19. 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  
 
29 października  godz. 10.30 – spotkanie modlitewne z psalmami i pieśnią 

godz. 18.00 – spotkanie sympatyków 
 godz. 18.00 – zebranie Rady Parafialnej 
30 października    godz. 18.00 – próba chóru 
 

31 października – PAMIĄTKA REFORMACJI 

godz. 17.00 – nabożeństwo  


