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Słowo proboszcza 
 

Adwent znaczy przyjście. To zdanie wielokrotnie usłyszymy 

w najbliższych czterech tygodniach. Co Adwent chce nam powiedzieć? 

Jakie jest główne przesłanie tego czterotygodniowego okresu. Czy tylko 

to, że czas szybko biegnie i znów zbliżają się Święta Bożego Narodze-

nia i koniec roku kalendarzowego? A może to tylko sygnał, że skoro 

w sklepach już od kilku tygodni trwa świąteczna kampania, to najwyż-

szy czas pomyśleć o przygotowaniach do świąt i świątecznych prezen-

tach?  

Adwent przypomina, że Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię. 

Nastanie koniec czasu. Jezus po raz pierwszy przyszedł na świat, stał się 

człowiekiem, dziecięciem „gdy nadeszło wypełnienie czasu” jak pisze 

ap. Paweł w liście do Galacjan (Gal 4,4). Pan Jezus rozpoczął publiczną 

działalność od słów: „Wypełnił się czas” (Mk 1,15). Czas się wypełnił. 

Co to znaczy? Jak szklanka wypełniła się wodą i nic już nie można do 

niej dolać, biblioteczka książkami, że już żadnej nowej książki nie moż-

na wcisnąć, szafa ubraniami i już nie można nich w niej upchać, włożyć, 

tak czas jest wypełniony i już nic się nie da zmienić i zrobić. Z przyj-

ściem Jezusa wypełniły wie wszystkie Boże obietnice dotyczące ratun-

ku i wybawienie człowieka z mocy grzechu i śmierci. „Wykonało się” 

wołał Jezus z Krzyża. Czyli wypełniło się. Zbawienie stało się faktem.  

Czas, w którym żyjemy jest czasem końca. Niemcy mówią: „die 

Zeit ist um”. To znaczy, że czas się skończył, czas minął. Kto kiedyś 

brał udział w konkursie, w którym był określony czas na odpowiedź, 

wie, jakie to uczucie, gdy nie zdążyło się odpowiedzieć, a rozległo się: 

czas minął. Koniec. Przykro mi.  

Czas się wypełnił i się kończy. Kończy dla wszystkich bez wy-

jątku. Co robimy, co zrobimy z kończącym się wypełnionym czasem? 

Można „wypełniony czas zbawienia” zbagatelizować. Ap. Paweł przy-

pomina, że „to teraz czas łaski i czas zbawienia” (2 Kor 6,2). Teraz. Nie 

za dzień, nie za rok, nie za 100 lat. Teraz jest czas zbawienia, bo czas 

się wypełnił i nic już się nie stanie.  

Tylko z nami może się coś stać. Możemy przyjąć darowane 

zbawienie, uchwycić się wiarą Jezusa Chrystusa i z radością czekać na 

Jego powtórne przyjście. „Radujcie się w Panu zawsze, Pan jest blisko” 

(Flp 4,4.5). 
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Po co jest Adwent. Po to, żeby nam tak bardzo przypomnieć, że 

czas się dla nas wypełnił i za chwilę możemy usłyszeć: koniec, czas 

minął. W Jezusie, Synu Bożym, Zbawicielu, Bóg wyciąga do nas ręce, 

zaprasza: „Pójdźcie, błogosławieni, odziedziczcie królestwo przygoto-

wane dla was od założenia świata” (Mt 25,34).  

Jaka jest i będzie nasza odpowiedź? Przyjmijmy Zbawiciela, 

który i pod względem fizycznym stał się naszym bratem i przyjacielem. 

On jest dla nas wypełnieniem i celem czasu. W Nim mamy inny czas: 

wieczny.  
 

Drodzy Czytelnicy. 

Adwentowe spotkania, nabożeństwa adwentowe mają służyć 

temu, o czym napisałem powyżej. Żebyśmy się radowali w Panu i do 

Pana prowadzili. Zapraszam. W tym Informatorze Parafialnym znaj-

dziecie wiele zaproszeń. Niektóre dotyczą już 2020 roku. Nie zwlekaj-

my z podjęciem decyzji. Czas zapisów na wycieczki, spotkania szybko 

mija i się skończy, zanim się obejrzymy.  

W związku ze zbliżającym się końcem roku, w tym numerze in-

formatora przypominam również o obowiązku opłacania składek para-

fialnych. Jest to nie tylko obowiązek wynikający z prawa kościelnego, 

ale przede wszystkim wyraz naszej współodpowiedzialności za parafię, 

jej utrzymanie i rozwój, byśmy mogli razem tworzyć tę społeczność, w 

której Pan nas postawił. 
 

Polecam: kolację dla małżeństw, wycieczkę do Lublina, wyjazd do 

Grazu, wczasy w Sorkwitach.  
 

Zapraszam na spotkania „gwiazdkowe” i na nabożeństwa tygo-

dniowe, niedzielne i oczywiście świąteczne. Zachęcam również do włą-

czenia się, jak co roku, w ekumeniczną akcję Wigilijnego Dzieła Po-

mocy Dzieciom, świece są już do nabycia w Parafii. 

Jak przeżywamy Święta Bożego Narodzenia? Co jest dla nas 

i dla naszych dzieci najważniejsze? O tym piszę w „Zwiastunie Ewan-

gelickim” i zamieszczam ten sam tekst w naszym Ewangeliku pod tytu-

łem: „Rodzinne święta bez Jezusa”.  
 

 

       Wasz proboszcz 
       ks. bp Marian Niemiec 
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Rodzinne święta bez Jezusa 
 

Czy Święta Naro-

dzenia Pańskiego to 

tylko rodzinne świę-

ta?  

W dzień wi-

gilijny babcia wraz 

ze swoim kilkulet-

nim wnukiem wybra-

ła się do kościoła, 

w którym wystawiona była ruchoma szopka. Stajenka, pasterze, Maria 

i Józef, zwierzęta, Mędrcy ze Wschodu – to wszystko wprowadzało 

tego małego chłopca w zachwyt. W pewnym momencie chłopczyk od-

krył w oddali dzieciątko Jezus położone w żłobie i zawołał głośno: 

„Babciu, dlaczego ten kochany Bóg jest taki mały!”. 

Ta z pozoru śmieszna historia zawiera wiele prawd o przeżywa-

niu przez nas świąt Bożego Narodzenia. Mówimy, że są to święta ro-

dzinne. I słusznie. W mediach od kilku tygodni na ten aspekt świąt 

zwraca się szczególną uwagę. Większość reklam została temu poświę-

cona. Ale trzeba zapytać, dlaczego chcemy te święta przeżyć w kręgu 

najbliższych? Czy tylko dlatego, że mamy czas, bo są dwa dni wolne od 

pracy? A może dlatego, że taka jest tradycja? Tak trzeba?  

Święta Bożego Narodzenia są pięknymi świętami rodzinnymi, 

ale czegoś bardzo ważnego zaczyna brakować. Dzieciątka Jezus. 

W przytoczonej historii do kościoła poszła babcia z wnukiem. A gdzie 

się podziali rodzice? Odpoczywają. Szykują posiłki i prezenty?  

Jakże byłem zdziwiony, gdy przed kilku laty, w czwartą niedzie-

lę adwentu jedna z parafianek złożyła mi świąteczne życzenia i oznaj-

miła, że w święta nie będzie mogła przyjść do kościoła, bo przyjeżdżają 

do niej dzieci z wnukami. Widząc moje zdziwienie, tłumaczyła, że 

w wigilijny wieczór najpierw przygotowania, potem uroczysta kolacja 

wraz z pierwszą gwiazdą, a potem nikomu nie chce się ruszać, żeby 

pójść do kościoła. W święta młodzi chcą odpocząć, wyspać się, zjeść 

razem śniadanie, które ona musi przygotować. Potem trzeba posprzątać 

i ugotować świąteczny obiad. Niech ich Pani zaprosi na świąteczne na-

bożeństwo, przecież są ewangelikami – powiedziałem. No tak, ale ja nie 
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mam odwagi im tego zaproponować, bo się obrażą i za rok nie przyjadą 

do mnie – usłyszałem w odpowiedzi. 

Kiedyś zapytałem konfirmantkę, w który dzień świąt była w ko-

ściele. Odpowiedziała, że w żaden. Jej rodzice, też nie szli w święta do 

kościoła.  

To jak wyglądały wasze święta –  zapytałem.  

No, rodzinnie – usłyszałem.  

A chociaż śpiewaliście kolędy?  

Nie, ale trochę słuchaliśmy. 

Zapytałem dzieci, o to, co jest najważniejsze w święta Narodze-

nia Pańskiego. Pierwsza odpowiedź brzmiała: prezenty. Na pytanie, 

dlaczego w święta obdarowujemy się prezentami dzieci nie potrafiły 

odpowiedzieć.  

„Jezus malusieńki” niech sobie śpi ukryty między zwyczajami, 

tradycjami, schowany za Mikołajem, który niestety i w święta przynosi 

prezenty. Niech śpi ukryty pod świątecznym stołem lub za choinką.  

Święta Bożego Narodzenia muszą być. W święta powinien być 

śnieg, musi być choinka, prezenty, kolacja wigilijna, świąteczne posiłki 

i rodzinne spotkania. Czy musi być Jezus Chrystus?  

Zdaję sobie sprawę, że dla zdecydowanej większości ewangelic-

kich rodzin niewyobrażalne jest, żeby w święta nie uczestniczyć w na-

bożeństwie. W kościele tworzymy wielką rodzinę gromadzącą się przy 

żłóbku z Dzieciątkiem, które jest najważniejsze. Jednak coraz częściej 

można spotkać sytuacje, które przedstawiłem. Oby ich było jak naj-

mniej. Oby kochany Bóg nie stawał się coraz mniejszy i mało ważny 

w życiu naszych rodzin. 

Jeżeli dzisiaj święta zatracają swój religijny wymiar i charakter, 

to za 10,20 lat zniknie nazwa: Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie, 

lub będzie nazwą bez wartości i znaczenia. 

Życzę rodzinnego świętowania wokół największego i najwspa-

nialszego daru, jakim jest Dzieciątko Jezus, radości z Jego obecności 

w naszym życiu i w naszych rodzinach. Do zobaczenia na świątecznych 

nabożeństwach 
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ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA 
DLA CZYTELNIKÓW „EWANGELIKA KATOWICKIEGO” 

 

I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących 

Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój 

ludziom, w których ma upodobanie. Łk 2,13.14 
 

Wielbijmy Boga wiecznych chwał, że Syna nam własnego dał! 

Aniołów się raduje zbór, czas łaski wieści nam ich chór!  

ks. dr Marcin Luter 

 

Z okazji Świąt Naro-

dzenia Pańskiego pra-

gniemy przekazać naj-

serdeczniejsze życzenia 

zarówno na czas świą-

teczny, jak i na cały 

przyszły rok.  

Życzymy Bożego bło-

gosławieństwa i prowa-

dzenia we wszystkich 

dobrych przedsięwzię-

ciach, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawo-

dowym oraz dostrzegania wokoło przejawów działania łaskawego Bo-

ga.  

Życzymy także tej anielskiej radości w codziennym życiu, której źró-

dłem jest przychodzący do nas Zbawiciel świata. Niech nadchodzące 

Święta będą okresem refleksji nad tajemnicą Narodzenia Pańskiego, ale 

również stanowią chwile wytchnienia w rodzinnym gronie i wieloaspek-

towego ładowania swoich „akumulatorów”, zarówno Bożym Słowem, 

Sakramentem, jak i obecnością najbliższych. 

Zdrowych, radosnych oraz pogodnych Świąt i wszystkiego, co najlepsze 

w Nowym Roku! 

 
Wasi w Chrystusie, 

bp Marian Niemiec 
ks. Zbigniew Obracaj    dk. Dorota Obracaj 
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Przyznano Śląskie Szmaragdy 2019 
Tradycyjnie w Święto Reformacji podczas jubileuszowego na-

bożeństwa w naszym kościele miało miejsce wręczenie „Śląskiego 

Szmaragdu” przyznanego prof. dr. Hab. Ryszardowi Kaczmarkowi 

(rzym.-kat.) i dr. hab. Wacławowi Gojniczkowi (ew.-aug.). Obaj Laure-

aci są historykami, wykładowcami Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-

cach, prowadzącymi jednocześnie badania naukowe nad dziejami ślą-

skiego ewangelicyzmu, jak podkreślali w swoich wypowiedziach, wy-

jątkowo ożywionymi z okazji świętowanego Roku Reformacji.  

W tym szczególnym nabożeństwie uczestniczyli duchowni 

z Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej wraz z księżmi 

rzymskokatolickimi , w tym ks. dr. Adamem Wodarczykiem – bisku-

pem pomocniczym Archidiecezji Katowickiej Na nabożeństwie obecni 

byli przedstawiciele świata nauki wraz z Rektorem Uniwersytetu Ślą-

skiego prof. Andrzejem Kowalczykiem, świata kultury oraz reprezen-

tanci władz miasta; obecni byli także laureaci poprzednich edycji Na-

grody, w tym ks. bp. Jan Szarek, prof. Ewa Chojecka, prof. Grażyna 

Szewczyk, prof. Jan Malicki, prof. Jan Pilarski oraz dr Henryk Mercik.  

W swoim kazaniu bp Marian Niemiec 

zwrócił uwagę, że luterańsko- katolic-

ki dialog ostatnich dziesięcioleci po-

zwala z optymizmem patrzeć w przy-

szłość, zwłaszcza w kontekście 

„Wspólnej deklaracji w sprawie nau-

ki o usprawiedliwieniu”, opracowanej 

i przyjętej przez Kościoły w 1999 

roku, w kontekście także nowych wyzwań współczesności oraz zrozu-

mienia dla „pojednanej różnorodności” w świecie chrześcijańskim.  

Sylwetki laureatów przedstawił kurator diecezjalny Artur Ste-

inert. Pokrótce zebrani mieli okazję poznać dokonania naukowe, wy-

dawnicze czy edukacyjne Laureatów, które zwróciły uwagę Kapituły 

przyznającej nagrodę.    
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Obu Laureatów łączą wspólne projekty naukowe związane z Rokiem 

Reformacji, w tym wymieniane współautorstwo publikacji dotyczącej 

Kościołów ewangelickich na 

Górnym Śląsku. Dr hab. 

Wacław Gojniczek jest 

związany z parafią ewange-

licką w Cieszynie; do jego 

zasług należy wykorzystanie 

parafialnego archiwum cie-

szyńskiego do prac badaw-

czych nad dziejami śląskie-

go ewangelicyzmu oraz lo-

sów wyznawców na ziemi cieszyńskiej.  

W Parafii można nabyć książki powstałe pod redakcją Laurea-

tów, które są pokłosiem Roku Reformacji:    

 
na podstawie relacji A. Sokół  

za www.luteranie.pl 

    

 

Koncert Reformacyjny 
W pierwszy wtorek listopada od-

był się w naszym kościele koncert 

przybliżający dziedzictwo muzyki 

reformacyjnej. Mimo przerwy 

w cyklu koncertów „U Zmar-

twychwstania Pańskiego”, staramy 

się nie zarzucać pomysłu organi-

zowania innych, równie wartościowych wydarzeń muzycznych. 
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Spotkanie Pań 
12 listopada, podczas comiesięczne-

go spotkania Pań naszej Parafii, lek. 

med. Barbara Szczuka z Orzesza, 

podczas wykładu pt. „Szlachetne 

Zdrowie. Od poczęcia do starości. 

Kilka recept w tym temacie” zachę-

cała słuchaczy aby zaglądać do Bi-

blii, jako najlepszego podręcznika 

zdrowia gdzie możemy znaleźć wiele 

recept dotyczących naszego zdrowia. 

Przypomniała o słowach „Czyż nie wiecie że ciało wasze jest świątynią 

Ducha Świętego (…). Chwalcie więc Boga w waszym ciele (1 Kor 

6,19-20) i zachęcała, aby opierać swoją nadzieję na Stwórcy, a także 

o stabilności w 4 filarach życia jakimi są: życie duchowe, ciało, praca, 

relacje. 
 

 

Konkurs Biblijny Sola Scriptura 
Dzieci i młodzież po raz kolejny przeżywały przygodę poznawania Bi-

blii, w tym roku Ewangelii św. Marka, podczas przygotowań i pisania 

parafialnego etapu konkursu. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało 

się dziesięć osób: Osiem ze szkół podstawowych oraz dwie ze szkół 

ponadpodstawowych. Życzymy powodzenia w kolejnych etapach! 
 

 

Regionalne Spotkanie Młodzieży 
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Byliśmy gospodarzem kolejnego spotkania, które odbyło się 22.11. 

RSM-y stają się już pewną tradycją i stałym punktem w kalendarzu spo-

tkań młodzieżowych wielu okolicznych, jak i bardziej odległych parafii, 

czego przykładem była obecność grupy z Wodzisławia Śląskiego, która 

sama przyjechała pociągiem, by spędzić wspólny czas. Z naszej parafii 

obecnych było pięć osób. Kolejne spotkanie odbędzie się 13.12 w Mi-

kołowie. 
 

 
 

 

Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej  
w zależności od dochodu 

 

dochód miesięczny składka miesięczna składka roczna 

500,00 zł 5,00 zł 60,00 zł 

800,00 zł 8,00 zł 96,00 zł 

1 000,00 zł 10,00 zł 120,00 zł 

1 300,00 zł 13,00 zł 156,00 zł 

1 600,00 zł 16,00 zł 192,00 zł 

2 000,00 zł 20,00 zł 240,00 zł 

2 500,00 zł 25,00 zł 300,00 zł 

3 000,00 zł 30,00 zł 360,00 zł 

3 500,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 

4 000,00 zł 40,00 zł 480,00 zł 

4 500,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 

5 000,00 zł 50,00 zł 600,00 zł 

5 500,00 zł 55,00 zł 660,00 zł 

6 000,00 zł 60,00 zł 720,00 zł 

6 500,00 zł 65,00 zł 780,00 zł 

7 000,00 zł 70,00 zł 840,00 zł 

10 000,00 zł 100,00 zł 1 200,00 zł 
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Podstawa prawna: 
Regulamin Parafialny 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
§ 7 

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do Ko-
ścioła i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafial-
nych. Składki te powinny wynosić nie mniej niż 1% jego dochodu. 
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wysokość 
składki parafialnej lub zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian 
bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, 
studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trud-
ności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określo-
ny czas trwania tego zwolnienia. 
 

§ 8 
1. Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym człon-
kom Parafii, którzy, zostali konfirmowani albo wstąpili do Kościoła , 
ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym 
terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali 
z niej zwolnieni przez Radę Parafialną. 
2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, którzy 
przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze, 
ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują do Stołu 
Pańskiego. 
3. Prawo udziału w Zgromadzeniu Parafialnym wraz z prawem do zabie-
rania na nim głosu przysługuje także konfirmowanym członkom Parafii, 
którzy nie ukończyli 18 lat. 
 

§ 9 
1. Listę wyborców – członków Parafii posiadających czynne prawo wy-
borcze prowadzi Rada Parafialna. W terminie do dnia 1 marca każdego 
roku sporządza lub aktualizuje listę wyborców. (…) 
2. Rada Parafialna ustala ostateczny termin opłacania składek kościel-
nych za rok ubiegły, którego dotrzymanie uprawnia do wpisu na listę 
wyborców. Termin ten nie może być późniejszy niż 31 stycznia. 
 

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych 

1. Noworoczna na Fundusz Socjalny – styczeń 

2. Na Fundusz Stypendialny – luty 
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3. Na Diakonię Polską – niedziela Invocavit 

4. Na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa – maj/czerwiec 

5. Na Domy Opieki (ofiara żniwna) – wrzesień lub październik 

6. Na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny - październik 

7. Na Fundusz na Diasporę – 1. niedziela po Pamiątce Reformacji 
 
 

 
 
 

Informacje i zaproszenia: 
 

Zachęcamy do zakupienia kalendarza „Rodzinny Adwent 2019” 
 

Jest otwarta lista na prenumeratę  
Zwiastuna Ewangelickiego na rok 2020 

 

Zapraszamy na: 
 Rodzinne pieczenie pierników, które odbędzie się w Sali para-

fialnej w sobotę 7 grudnia od godz. 10.00. 

 „Gwiazdkę dla dzieci”, która odbędzie się w 3 Niedzielę Adwen-
tu (15.12.) bezpośrednio po nabożeństwie porannym. Zapra-
szamy dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, opiekunami. 

 Nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów naszej para-
fii w 3 Niedzielę Adwentu, o godz. 16.00. Po nabożeństwie spo-
tkanie w sali parafialnej. 

 Rodzinne ubieranie choinek parafialnych, 20 grudnia o godz. 
17.30. Do tej pory choinki w kościele oraz w sali parafialnej 
przystrajała młodzież, ale chcemy rozszerzyć tę formułę i wcią-
gnąć do tego sposobu spędzenia wspólnego czasu całe rodziny. 

 Młodzieżowy Zjazd Diecezjalny do Pszczyny, który odbędzie się 
27 grudnia o godz. 10.00. 

 Koncert „Kolędy świata”, który odbędzie się w naszym kościele 
27 grudnia o godz. 18.00, jak zawsze jest pula miejsc zarezer-
wowanych dla naszych parafian. 



13 

 

 Kolację dla małżeństw, narzeczonych i par, którą poprowadzą 
ks. Robert Augustyn z żoną Ireną, 10.01, godz. 18.00 w hotelu 
„Focus” w Chorzowie. Zgłoszenia do 31 grudnia. 

 Wyjazd do Lublina, który odbędzie się w dniach 29 i 30 maja 
przyszłego roku. 

 Wyjazd do Grazu, na Spotkanie Chrześcijan, od 3-5 lipca. Zgło-
szenia są przyjmowane do 31 grudnia. 

 Diecezjalne wczasy w Sorkwitach, w dniach 10-20 sierpnia. 
 

 

Chrześcijański Obóz Technologiczny 2020 
Ruszyły zapisy na zimowisko dla nastolatków 12+ 

19-21.01.2020 

Podczas kolejnej edycji obozu w 2020 roku, w trakcie warsztatów, poszcze-

gólne zespoły będą tworzyć dom. Tak, dom, choć w odpowiedniej skali. Dla-

tego oczekujemy na wasze zgłoszenia i wybór odpowiedniej ekipy: 

- budowlana (zbrojenia, cegły, murowanie, wylewki) 

- cieśli (projekt i wykonanie na ploterze okien, drzwi i więźby) 

- instalacyjna (instalacja oświetleniowa i elektroniczna budynku) 

- meblowa (meble i elementy drukowane w 3D) 

- wykończeniowa (kafelki, glazura, glina i wypalanie i szkliwienie) 

- dokumentacyjna (filmowanie pracy, montaż filmu) 
 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy:  

https://cme.org.pl/wez-udzial/obozy/chrzescijanski-oboz-technologiczny-chot/ 
 

Kontakt 

Katarzyna Wesner-Macura 

e-mail: katarzyna.macura@cme.org.pl 

tel. 691 978 383 lub 33 857 79 63 

 

 

Ewangelickie rekolekcje w ciszy – Zaczynam rok z Bogiem 
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Ewangelickich rekolekcjach 

w ciszy w terminie 1-7 stycznia 2020 roku w Opactwie Benedyktynów 

w Tyńcu, organizowanych przez ks. dr. Grzegorza Olka z Gliwic. 

Siedem dni w milczeniu, które mają prowadzić do pogłębionej modlitwy, do 

przeżywania obecności Boga w przyrodzie, Słowie, Wieczerzy Pańskiej i od-

krywania Jego drogi w swoim życiu. Ten czas to szukanie spotkania z Bogiem 
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w Jego Ogrodzie, bo przestrzenią jest Biblia, a cisza pomocą w świecie, który 

bombarduje nas bodźcami, informacjami i aktywnościami. 
 

Cisza 

Cisza ma różne oblicza. Rekolekcje w ciszy to nie w pierwszym rzędzie mil-

czenie, ale słuchanie. Słuchanie tego, co mówi mi moje, często przemęczone 

i wyeksploatowane, ciało. Słuchanie tego, co mówią mi moje, często na co 

dzień tłumione, uczucia. Słuchanie tego, co mówi do mnie Bóg, a ja często nie 

słyszę tego, bo tak jestem zaprzątnięty codziennością. 

Prowadzący towarzyszy przebywającym w ciszy. Dba o to, żeby przestrzeń, 

rytm dnia i wspólne spotkania wspierały wchodzenie w intensywną rozmowę 

z Bogiem i z samym sobą. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za utrzymy-

wanie swojej przestrzeni ciszy i ćwiczenie się w słuchaniu. 
 

Temat rekolekcji 

Pierwsze dni stycznia wiążą się z momentem przejścia do nowego roku. Roz-

poczęcie roku od czasu pogłębionej modlitwy, wyciszenia i wsłuchania 

w Słowo Boże ma być pomocą w odnalezieniu siebie na drodze duchowego 

życia albo nowym etapem w życiu z Bogiem. Stanowi także alternatywę dla 

tradycyjnych postanowień noworocznych, pragnień i życzeń, które szybko 

rozbijają się o codzienność. Wsłuchanie się w siebie w ciszy i Bożej obecności 

pozwala lepiej rozpoznać co się we mnie dzieje i czego tak naprawdę potrze-

buję. 
 

Więcej informacji o terminie i zgłoszeniach na: www.bozyogrod.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 GRUDNIU 2019 
 

1 grudnia – 1. NIEDZIELA W ADWENCIE 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne z ofiarą i Komunią Świętą 

  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 
 

3 grudnia  godz. 18.00 – koncert adwentowy z utworami Jana Gawlasa 
4 grudnia  godz. 17.00 – pierwsze tygodniowe nabożeństwo adwentowe 

godz. 18.00 – próba chóru 
5 grudnia  godz. 17.00 – spotkanie z Biblią 
 godz. 19.00 – spotkanie studentów 
6 grudnia godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
7 grudnia godz. 10.00 – rodzinne pieczenie pierników 
       

8 grudnia – 2. NIEDZIELA W ADWENCIE 
  godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
         godz. 18.00 – koncert adwentowo-świąteczny Uniwersytetu Śląskiego 
 
10 grudnia  godz. 17.00 – spotkanie Pań 
11 grudnia  godz. 17.00 – drugie tygodniowe nabożeństwo adwentowe 

godz. 18.00 – próba chóru 
12 grudnia  godz. 17.00 – spotkanie z Biblią 

godz. 19.00 – spotkanie studentów 
13 grudnia godz. 17.30 – gwiazdka młodzieży 
 

15 grudnia – 3. NIEDZIELA W ADWENCIE 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą i Gwiazdką dla dzieci 
godz. 12.00 – nabożeństwo w Senior Residence 

  godz. 16.00 – nabożeństwo dla seniorów z Komunią Świętą 
 

17 grudnia  godz. 17.00 – spotkanie PTEw 
18 grudnia  godz. 17.00 – trzecie tygodniowe nabożeństwo adwentowe 

godz. 18.00 – gwiazdka chóru 
19 grudnia  godz. 17.00 – spotkanie z Biblią 
 godz. 18.00 – gwiazdka dla pracowników i współpracowników parafii oraz Rady Parafial-

nej 
20 grudnia godz. 17.30 – rodzinne strojenie choinek parafialnych 
 

22 grudnia – 4. NIEDZIELA W ADWENCIE 
  godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 
 

24 grudnia – WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO 
  godz. 16.30 – nabożeństwo wigilijne 
   

25 grudnia – ŚWIĘTO NARODZENIA PAŃSKIEGO 

  godz. 10.00 – nabożeństwo z Komunią Świętą i ofiarą 
 

26 grudnia – 2 DZIEŃ ŚWIĄT / UROCZYSTOŚĆ DIAKONA SZCZEPANA MĘCZENNIKA 

godz. 10.00 – nabożeństwo główne 
godz. 12.00 – nabożeństwo w Senior Residence 

 
27 grudnia  godz. 10.00 – spotkanie młodzieży w Pszczynie 
 godz. 18.00 – koncert Kolędy świata 
 

29 grudnia – 1. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

  godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 
 

31 grudnia – OSTATNI DZIEŃ ROKU KALENDARZOWEGO 

  godz. 17.00 – nabożeństwo z Komunią Świętą 


