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Słowo proboszcza 
 

Drodzy katowiccy parafianie, Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie. 

Gdy piszę to słowa do Informatora Parafialnego, zastanawiam 

się, czy będziecie go czytali w komputerze, czy w wersji papierowej? 

Czy wysyłać go do Was tradycyjną pocztą, czy tylko umieścić na stro-

nie internetowej Parafii? 

Cieszę się bardzo, że mamy nową internetową stronę parafialną, 

która moim zdaniem, jest dosyć czytelna i mam nadzieję, że będziecie 

do niej zaglądali, a my postaramy się ją na bieżąco aktualizować. Dzię-

kuję ks. Zbigniewowi Obracajowi, który przygotowywał materiały 

i p. Pawłowi, twórcy strony za intensywną owocną pracę, której efekty 

możecie i będziecie mogli oglądać: www.katowice.luteranie.pl  

Sytuacja pandemii i wprowadzony wraz z wieloma ogranicze-

niami dla ludności stan epidemii w Polsce sprawia, że możemy się kon-

taktować drogą telefoniczną lub elektroniczną.  Droga telefoniczna nie 

zawsze jest możliwa, ponieważ niestety, do wielu z Was nie mamy ak-

tualnych numerów telefonów lub brak jakiegokolwiek numeru, nie 

wspominając o poczcie elektronicznej. Czyli mamy przekaz jednokie-

runkowy od proboszcza do parafian poprzez stronę internetową. Zdaję 

sobie sprawę z tego, że nie wszyscy dysponują komputerem i nie wszy-

scy mają Internet. Dlatego moja wielka prośba o otrzymywanie infor-

macji od Was. 

Zachęcam, proszę o kontaktowanie się z nami. Przypominam na-

sze telefony: 
 

32 253 99 81 – parafia;  

602 621 784 – proboszcz bp Marian Niemiec;  

515 814 307 - ks. Zbigniew Obracaj;  

607 036 704 - diakon Dorota Obracaj.  
 

Prosimy dzwońcie w sprawach duszpasterskich jak i wtedy, gdy 

ktoś potrzebuje innej pomocy, np. zakupowej. 

Pani Diakon ma kontakt z uczniami i prowadzi lekcje religii. Ja 

mam kontakt z konfirmantami przesyłam zadania, a mam nadzieję, że 

za niedługo spotkamy się wirtualnie. Z pewnością rodzice zadają sobie 

pytanie, co będzie z konfirmacją, którą mamy zaplanowaną na 24 maja. 

Odpowiadam krótko: nie wiem. W niektórych Parafiach po konsulta-

cjach z rodzicami została podjęta decyzja o zmianie terminu na miesiące 

http://www.katowice.luteranie.pl/
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jesienne. Zaczekajmy do Wielkanocy. Może będzie wiadomo, w jakim 

kierunku epidemia pójdzie tzn. będzie się rozwijała, czy kurczyła. 

Zbliża się niedziela Palmowa. Zwykle organizowaliśmy nabo-

żeństwa dla seniorów. Niestety w tym roku, nabożeństwo nie odbędzie 

się. Proszę seniorów o nie wychodzenie z domów. Ze względów bez-

pieczeństwa ograniczone są Komunie domowe. I nie chodzi o duchow-

nych, lecz o Was. Nie chcielibyśmy, chodząc od domu do domu, od 

mieszkania do mieszkania być roznosicielami wirusa. Nie znaczy to 

jednak, że w razie nagłej potrzeby nie pójdziemy z Komunią do domu. 

Będziemy wtedy prosić, żeby w pokoju była tylko osoba, do której 

przyjdziemy.  

Sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Zastanawialiśmy się jak 

zorganizować nabożeństwa w Wielki Piątek i Wielkanoc. Mieliśmy 

pewne plany i rozwiązania, które umożliwiłyby uczestnictwo w nabo-

żeństwie w małych grupach. Od 24 marca jest to niemożliwe. W nabo-

żeństwach, pogrzebach nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób. 

Już wiemy, że w Wielki Piątek nie będziemy mogli wychodzić 

z domów. Prawdopodobnie będzie tak również w Wielkanoc. Jak było 

do tej pory, będziemy mogli oglądać nabożeństwa w telewizji.  

W Wielki Piątek w TVP 2 o godz. 17.00 

i w Wielkanoc o godz. 13.00 w TVP 3. 

Oprócz tego możemy skorzystać z bogatej oferty nabożeństw transmi-

towanych w Internecie. Wykaz miejsc i nabożeństw znajdziecie na stro-

nie Parafii w dziale „Polecamy” i na stronie Kościoła www.luteranie.pl. 

Nie będzie nabożeństwa z naszego kościoła, ale przygotowujemy kaza-

nia, które są do przeczytania, jak również krótkie rozważania. 

Niestety w tym szczególnym czasie nie będziemy mogli przystą-

pić do Stołu Pańskiego. W różnych gremiach kościelnych została prze-

prowadzona dyskusja nad znalezieniem jakiegoś rozwiązania. Nie jest 

to proste. Na stronie Kościoła opublikowane zostało przesłanie Świato-

wej Federacji Luterańskiej. Fragmenty przesłania dotyczące kwestii 

Komunii św. Pozwalam sobie zacytować:  

„W normalnych okolicznościach, Kościół, wierny nakazowi miłosier-

dzia, tworzy wspólnotę z chorymi i odizolowanymi. Jednakże, gdy po-

dyktowane jest to wskazaniami medycznymi, dobrobytowi bezbronnych 

bliźnich najlepiej służy nie gromadzenie się. 
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Codziennie doświadczamy takich duszpasterskich wyjątków do-

tyczących milionów dzieci i dorosłych w naszych Kościołach, których 

systemy odpornościowe są zagrożone przez długotrwałe choroby lub 

związane z nimi leczenie. Choć jest to duszpastersko trudne, przestrze-

ganie zasad izolacji zmniejsza ryzyko infekcji i najlepiej służy ich do-

bremu zdrowiu. 

Jako luteranie wyznajemy, że jesteśmy wyzwoleni przez Bożą 

łaskę dzięki wierze. Jesteśmy wolni od religijnego przymusu. Nasza 

wolność obliguje nas do miłości i troski o bliźniego. Nasze decyzje są 

podyktowane miłością, która wyraża się w duchu samodyscypliny.  

W czasach globalnej pandemii, takiej jak COVID 19, nie gro-

madzenie się w jednym miejscu w celu przeżywania nabożeństwa jest 

więc wyrazem miłosierdzia i solidarności. Nie umniejsza to naszego 

uwielbienia Boga, ale uosabia go w nowy sposób. Nie czyni nas mniej 

Kościołem, ale w pełni Kościołem. To jest paradoks miłosierdzia, który 

przychodzi wraz z obecną pandemią COVID-19. 

Wzywamy Kościoły członkowskie Światowej Federacji Lute-

rańskiej do życia w tych wyjątkowych czasach z ufnością w łaskę i moc 

Ducha Świętego, który nieustannie tworzy i odnawia Kościół. (…) 

W czasach pandemii, gdy dzielenie się chlebem i winem nie jest możli-

we, pocieszamy się myślą, że Słowo jest źródłem łaski, którą można 

otrzymać poprzez modlitwę, śpiew, czytanie i rozważanie Bożego Sło-

wa, pamiętaniu o wspólnocie i o naszych bliźnich. Duch Święty jest 

obecny, gdy wyznajemy imię Boże, nawet jeśli jesteśmy sami”. 

 

Na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy będzie można zrealizować 

nasze plany spotkań i wyjazdów parafialnych i diecezjalnych. Na pewno 

nie będzie Diecezjalnego Święta Pieśni zaplanowanego na 10 maja 
u nas, w Katowicach. W Święto Zesłania Ducha Świętego, 31 maja 

chcielibyśmy pojechać na „jajecznicę”, a 11 czerwca na nabożeń-

stwo na Równicę. Jeśli Bóg da, to pojedziemy.  

25 marca otrzymałem oficjalną informację o odwołaniu spo-

tkania Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej w Grazu w Au-

strii planowanego na 3-5 lipca. Wpłacone pieniądze za pobyt zostaną 

zwrócone, jednak gospodarze proszą o cierpliwość. Jak tylko wpłyną na 

rachunek Diecezji, będziemy zwracać tym, którzy wpłacili.  
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Odwołany zostaje również Day Camp, czyli półkolonie dla 

dzieci z gośćmi z Kalifornii w dniach 19-26 lipca. Otrzymaliśmy infor-

mację, że w tym roku z powodu pandemii Amerykanie nie przyjadą. Nie 

odwołujemy jednak półkolonii. Postaramy się je zorganizować własny-

mi siłami, może również z językiem angielskim, chociaż może w innym 

terminie.  

Mam wielką nadzieję, że dojdą do skutku wczasy w Sorkwitach 

w dniach 10-20 sierpnia. 

 

Siostry i Bracia.  

Nie wiem, jak długo będzie trwał stan epidemii, stan zagrożenia. 

Trwajmy w modlitwie i w Słowie Bożym. Może to wielki znak od Boga 

dla wszystkich chrześcijan, żeby byli złączeni w modlitwie, żeby w ser-

cach, które coraz bardziej stawały się oziębłe i oddalały się od Boga, 

pojawiła się tęsknota za żywą społecznością nabożeństwa i Komunii 

Świętej. „O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja 

wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich” (Ps 84,2.3). 

Nie z naszego wyboru i naszej decyzji znów nabierają znaczenia 

słowa: „Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem 

pośród nich” (Mt 18,20). To jest ten czas, żeby modlić się z małżon-

kiem, z dziećmi. To jest ten czas, by razem usiąść przed telewizorem 

lub komputerem i w rodzinnej wspólnocie przeżywać nabożeństwo. Te 

jest ten czas, żeby odkurzyć Biblię, poszukać zbioru kazań np. ks. bpa 

Tadeusza Szurmana, ks. Adama Pilcha, ks. Romana Miklera. Albo tych 

starszych: ks. Adama Hławiczki, ks. Ryszarda Neumana i przeczytać 

kazanie na daną niedzielę. 

Pamiętamy o Was wszystkich. Modlimy się za Was i prosimy 

o modlitwę za nas. Zamieszczamy w Informatorze modlitwę przygoto-

waną przez Światową Federację Luterańską. W tych dniach jej słowami 

modlą się luteranie na całym świecie. Przygotowywana jest modlitwa na 

Wielki Tydzień, którą także Wam przekażemy.  

Wszechmogący Bóg da, oby jak najszybciej, żebyśmy ze wzru-

szeniem i radością mogli się znów spotkać w naszym pięknym kościele. 

 

Z modlitewnym westchnieniem  

 

ks. bp Marian Niemiec – Wasz duszpasterz  
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Wielki Piątek 
 

Panie, w ciszy i pokorze staję przed Tobą. Twa droga pro-
wadzi dzisiaj: „Per Crucem at Lucem” – przez krzyż ku światłu. 
Cierpiałeś za nas, abym Twoimi ranami został uleczony, zmar-
twychwstałeś, aby śmierci odebrać jej istotne żądło i bym mógł za 
ap. Pawłem wołać: „Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski 
Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie.” 

W Wielki Piątek pragnę Ci towarzyszyć w drodze na Golgo-
tę. Ty sam niesiesz ciężary mojego grzechu, wszak nie gwoździe 
Cię przybiły do krzyża, lecz mój grzech. Chcę, Panie, dzielić też 
Twe cierpienie, które zgotował Ci Twój lud. Ty cierpiałeś fizycznie, 
psychicznie i duchowo. Okrutny był Twój ból, gdy zadawano Ci 
razy, nakładano koronę cierniową i przybijano do krzyża. Wielkie 
były Twe cierpienia, psychiczne, kiedy Twój uczeń zaparł się Cie-
bie, a lud wołający – „Hosanna”, potrafił potem krzyczeć: „Ukrzy-
żuj go, ukrzyżuj.” Bolesne musiały być Twe doświadczenia ducho-
we, kiedy Ci złorzeczono i wołano: „Prorokuj, kto Cię uderzył”, 
„Jeżeli jesteś Synem Bożym zstąp z krzyża. 

To wszystko uczyniłeś z miłości również i do mnie, aby 
przepaść między świętym Bogiem a grzesznym człowiekiem zosta-
ła zasypana, a każdy wierzący miał nadzieję. Pociecha napawają 
mnie również słowa: „Wykonało się”, gdyż w nich mieści się sens 
Twego dzieła. Daj, abym w tym Słowie odnalazł drogę do dalszego 
życia. Odkryj przede mną moje słabości i zaniedbania, wyciągnij 
zbawcze ramiona, abym mógł chodzić za Tobą. 

Daj, abym z innymi w to wielkie nasze święto stanął pod 
Twoim krzyżem w czasie Wielkopiątkowego nabożeństwa. Naucz 
mnie wysławiać Cię w pięknych pieśniach pasyjnych i wsłuchiwać 
się w świąteczne zwiastowanie o Twej męce i zwycięstwie życia 
nad śmiercią. O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj 
się nad nami i daj nam swój pokój. Amen. 
 
 

bp Tadeusz Szurman, Słońce ponad cieniem 
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Wielkanoc 
 

Panie, choć złożono Cię do grobu, choć Twe odejście wzbu-
dziło płacz, choć uczniowie, nie widząc przyszłości, rozpierzchli 
się, Ty Zmartwychwstałeś! Dziękuję Ci za możliwość świętowania 
tego wielkiego dnia. 
 Świadkami pustego grobu były kobiety, które nigdy Cię nie 
opuściły i nigdy o Tobie nie zapomniały. Dałeś im ten przywilej, 
aby uczniów o tym powiadomić. W poranek po sabacie, wraz 
z budzącymi się promieniami słońca, budziła się wieść o zwycię-
stwie życia, nad śmiercią. Bądź, Panie, uwielbiony, że z pustego 
grobu ogłosiłeś całemu światu przesłanie: „Ja żyję i wy żyć będzie-
cie”. Panie, Twe zmartwychwstanie jest moim zmartwychwsta-
niem. 
 Nie pozwól, Panie, aby ktokolwiek nie wierzył w zmar-
twychwstanie. Dopomóż niedowiarkom, racjonalistom i wszyst-
kim, którym nie jest dany dar wiary. Daj mi zrozumieć słowo ap. 
Pawła: „Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został 
wzbudzony; a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie 
nasze daremne, daremna też wasza wiara”. Daj, Panie, abyśmy 
wszyscy z Tobą zmartwychwstali do nowego życia tu na ziemi, 
w doczesności, i tam w Królestwie chwały, w wieczności. 
 Niech te Święta Wielkanocne pobudzą mnie do szukania 
prawdy i wieczności. Daj mi Ducha wiary, nadziei i miłości, abym, 
jak niewiasty, te wieść przekazywał dalej, abym mógł składać pozy-
tywne świadectwo o Twoim zmartwychwstaniu. 
 Wzmocnij mnie duchowo, abym odwracał się od ziemskich 
i cielesnych marności a zwracał oczy i dusze ku górze, abym z ap. 
Pawłem mógł wyznać: „Bogu niech będą dzięki, który nam daje 
zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. Amen. 
 
 

bp Tadeusz Szurman, Słońce ponad cieniem 
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KOCHANI! 

 

Przez to, że nie widujemy się na nabożeństwach i różnych 

spotkaniach parafialnych, to brakuje nam kontaktu z Wami. 

Po prostu za Wami tęsknimy i martwimy się o Was. 
 

Niestety ciągle uzupełniamy braki w kartotece parafialnej, 

a w tym czasie najbardziej dotkliwy jest brak aktualnych nu-

merów telefonów.  
 

Dlatego bardzo Was prosimy:  

Nie zakładajcie z góry,  

że mamy Wasz numer telefonu, 

ale zadzwońcie do Kancelarii Parafialnej. 
 

Będzie nam miło Was usłyszeć, a przy okazji będziemy mogli 

uzupełnić braki w kartotece. 
 

Prosimy o telefony na numer: 

32 2539981 
 

W następujących godzinach: 

poniedziałki i piątki od 9.00 do 13.00 

wtorki i czwartki od 13.00 do 17.00 

 

Mamy nadzieje na kontakt z Waszej strony, 

 

Wasi duszpasterze 
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Kącik dla dzieci 

Jerozolima za czasów Pana Jezusa 
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Wybierz jedną z Ewangelii i zerkając do Biblii przeczytaj 

o wydarzeniach związanych z ostatnimi dniami ziemskiego 

życia Pana Jezusa. Pomogą ci przy tym obrazki poniżej. 

Następnie podpisz na mapie miejsca, w których miały miej-

sce poniższe wydarzenia. 

 
1. Wjazd Jezusa do Świątyni (Mt 21,1-11; Mk 11,1-10; 

Łk 19,28-44; J 12,12-19) 

2. Namaszczenie Jezusa w Betani (Mt 26,6-13; Mk 14,3-9; 

J 12,1-8) 

3. Zdrada Judasza (Mt 26,14-16; Mk 14,10-11; Łk 22,3-6) 

4. Umycie nóg uczniom (J 13,1-20) 

5. Ostatnia wieczerza (Mt 26,20-29; Mk 14,17-25; Łk 22,14-30) 

6. Jezus w Getsemane (Mt 26,36-56; Mk 14,32-42; Łk 22,40-46; 

J 18,1-2) 

7. Pojmanie Jezusa (Mt 26, 47-56; Mk 14,43-52; Łk 22,47-54; 

J 18,3-12) 

8. Sąd nad Jezusem (Mt  26,57-68; Mk 14,53-65; Łk 22,63-71; 

J 18,13-14,19-24) 

9. Zaparcie się Piotra (Mt 26,69-75; Mk 14,66-72; Łk 22,54b-62; 

J 18,15-18.25-27) 

10. Jezus i Piłat (Mt 27,11-30; Mk 15,2-19; Łk 23,1-6,13-25; 

J 18,28-29) 

11. Jezus przed Herodem (Łk 23,7-12) 

12. Barabasz czy Jezus? (Mt 27,15-26; Mk 15,6-15; Łk 23,13-25; 

J 18,28b-40) 

13. Niesienie krzyża (Mt 27,31-32; Mk 15,20-21; Łk 23,26-32; 

J 19,16b-17) 

14. Ukrzyżowanie Jezusa (Mt 27,33-50; Mk 15,22-37; Łk 23,33-

46; J 19,18-30) 
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15. Śmierć Jezusa (Mt 27,51-56; Mk 15,38-41; Łk 23,47-49)  

16. Pogrzeb Jezusa (Mt 27,57-66; Mk 15,42-47; Łk 23,50-56; 

J 19,38-42) 

17. Pusty grób (Mt 28,2-4) 

18. Zmartwychwstanie (Mt 28,1,5-8; Mk 16,1-8; Łk 24,1-12; 

J 20,1-10) 

19. Jezus ukazuje się uczniom w drodze do Emaus (Łk 24,13-35; 

Mk 16,12-13) 

20. Jezus ukazuje się uczniom (J 20,19-29; Łk 24,36-49; 

Mk 16,14-18) 

Źródło: MÖCKMÜHLER KINDERKALENDER 
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Wspólnie pieczemy chleb jęczmienny 

Składniki: 200 g mąki jęczmiennej, 50 ml oliwy z oliwek, letnia 

woda, sól 

Mąkę posól, wymieszaj z oliwą i kilkoma łyżkami letniej wody 

i ugnieć ciasto (jeżeli jest bardzo twarde dodaj jeszcze odrobinę oli-

wy). Rozwałkuj ciasto i wytnij kręgi o średnicy ok. 20 cm. Piecz na 

lekko natłuszczonej blasze w piekarniku nagrzanym do 200 stopni, 

aż do momentu gdy brzegi chlebków będą brązowe. 

 

Źródło: „Smaki Biblii. Przepisy kulinarne dla każdego” A. Ciucci i P. Sartor wyd. 

Święty Paweł, str. 162n.   
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MODLITWA WSTAWIENNICZA 

W CZASIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 

WERSJA DLA DZIECI 

 

Kochany Panie, Jezu, Ty jesteś naszym najlepszym Lekarzem. Potrafi-

łeś uzdrowić tak wielu ludzi, którzy Cię o to prosili. My też prosimy 

Cię, żebyś przyszedł nam z pomocą w tym trudnym czasie, kiedy z po-

wodu groźnego wirusa musimy siedzieć w domu i nie możemy chodzić 

do przedszkola i szkoły. 
 

Przez tego wirusa bardzo dużo osób na całym świecie ciężko zachoro-

wało i czuje się bardzo źle z tego powodu. Tak wielu ludzi bardzo boi 

się, że zachoruje. Panie Jezu, my też się boimy, dlatego prosimy Cię, 

chroń nas przed zarażeniem i opiekuj się nami, bo tylko z Tobą możemy 

czuć się bezpiecznie! 
 

Panie Jezu, pomóż uleczyć wszystkich chorych, spraw, aby poczuli się 

lepiej i mogli wrócić ze szpitala do domu. Pomóż naukowcom znaleźć 

jak najszybciej lekarstwo, daj mądrość ludziom, którzy szukają dla nas 

szczepionki. 
 

Wspieraj Jezu wszystkich, którzy walczą z wirusem, którzy dbają o na-

sze zdrowie, dodaj sił przede wszystkim lekarzom i pielęgniarkom, któ-

rzy opiekują się chorymi. 
 

Ochraniaj i pocieszaj wszystkich ludzi starszych, słabych, biednych, 

chorych samotnych i tych, którzy się smucą, bo z powodu choroby 

umarli ich bliscy. Miej w opiece nasze rodziny, chroń babcię i dziadka, 

rodziców, siostrę i brata, koleżanki i kolegów, opiekuj się naszym kra-

jem, Kościołem i wszystkimi ludźmi na świecie. 
 

Ufamy Tobie, Jezu, bo obiecałeś nam, że Ty będziesz z nami zawsze – 

w każdej sytuacji, a szczególnie gdy się boimy i jesteśmy w niebezpie-

czeństwie. Dlatego prosimy Cię, dodaj nam wszystkim odwagi. Potrze-

bujemy Cię Jezu, bo jesteś naszym Dobrym Pasterzem i tylko Ty mo-

żesz nas uratować. 
  

Kochany Panie, Jezu, wysłuchaj naszej modlitwy i usłysz nasze woła-

nie. Amen. 

 Opracował: ks. Marcin Rayss 
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Modlitwa przyczynna 
 

Przygotowana przez Światową Federację Luterańską 

Wspólnotę Kościołów 

19 marca 2020 r. 
  

W czasie dystansu i unikania fizycznego kontaktu, gdy ciało Chrystusa 

nie może spotkać się w jednym miejscu, zbieramy się przez Ducha 

Świętego w naszych różnych miejscach – domach, mieszkaniach, poko-

jach – i wołamy do Ciebie: Usłysz nasze wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
  
Daj odwagę i mądrość krajowym rządom i władzom lokalnym, by dla 

dobra wszystkich wprowadzały w życie regulacje dotyczące zdrowia 

publicznego i by wzmacniały wysiłki mające powstrzymać rozprze-

strzenianie się wirusa, na którego narażony jest każdy człowiek. Usłysz 

nasz wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
  

Tchnij w swój Kościół ducha miłości i powściągliwości, by niestrudze-

nie wspierał i promował regulacje i ograniczenia dla dobra wszystkich. 

Umocnij nasze świadectwo, byśmy mogli się stać przykładami współ-

czującego samoograniczenia. Usłysz nasze wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
  
Zmiłuj się, Boże! Uzdrawiaj chorych, wzmacniaj starszych i bezbron-

nych, chroń wszystkich przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 

Usłysz nasze wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
  

Zmiłuj się, Boże! Wspieraj i chroń wszystkich pracowników służby 

zdrowia oraz tych, którzy służą chorym i osobom należącym do grup 

ryzyka. Pamiętamy zwłaszcza o uchodźcach i tych, którzy im dzisiaj 

służą. Wzmocnij wszystkie instytucje odpowiedzialne za zdrowie pu-

bliczne. Usłysz nasze wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
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Zmiłuj się, Boże! Pociesz i wzmocnij tych, którzy są sami i odizolowa-

ni, którzy cierpią z samotności i niepokoju. Usłysz nasze wołanie, Bo-

że… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
  

Zmiłuj się, Boże, nad całą ludzką rodziną i nad swoim stworzeniem, 

a zwłaszcza wysłuchaj naszych osobistych modlitw, które wypowiada-

my teraz na głos lub w ciszy naszych serc […] Usłysz nasz wołanie, 

Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
  

Napełnij każde serce ufnością w Twoją łaskę, która nas wyzwala i łączy 

we wspólnocie w jednym ciele Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Usłysz 

nasz wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
  

Ześlij swego Ducha Świętego, odnów swój Kościół w modlitwie i soli-

darności ze wszystkimi jego bliźnimi. Usłysz nasz wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
  

Pamiętaj w swoim miłosierdziu o wszystkich, którzy umarli i dziś umrą 

[chwila ciszy]. Usłysz nasz wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
  

Modląc się, ufamy Twojemu wielkiemu miłosierdziu i Twej bezwarun-

kowej obietnicy, że zawsze będziesz z nami. 

Amen! 
  

Tłumaczenie: Ewa Sojka, Jerzy Sojka 

-------------------------------------------------------------------------- 
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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Transmisje 
 

Linki do wszystkich transmisji znajdują się na stronie www.luteranie.pl 

w dziale: Wydarzenia. 

 

Zapraszamy do oglądania 

nabożeństw niedzielnych w TVP3 o godz. 13.00. 

5.04  nabożeństwo z Pszczyny 

12.04  Wielkanoc nabożeństwo z Goleszowa 
 

W Wielki Piątek transmisja nabożeństwa z Łodzi 

 godz. 17.00, TVP 2 
  
 

Duchowni z Diecezji Katowickiej w ramach projektu Codziennik Bi-

blijny przygotowali także rozważania. Materiały publikowane są na 

profilu You Tube: Chrześcijańska Telewizja Internetowa. 
 

Koło Teologów Ewangelickich - KTE przygotowało rozważania, które 

będą publikowane od 16 marca na profilu FB. 
 

Chrześcijańska Telewizja Internetowa publikuje raz w tygodniu rozwa-

żania na niedziele oraz szkółki dla dzieci. 
  

Możliwe jest również słuchanie kazań i rozważań w formie podcastów 

poprzez stronę internetową www.wposzukiwaniuslowa.pl, a także na 

platformie Soundcloud (pod tą samą nazwą), które udostępnia Parafia 

Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie. 
 

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

w Polsce udostępnia na kanale You Tube filmy z ewangelizacjami. 
 

Materiały do nauki konfirmacyjnej oraz dla zainteresowanych nauka 

Kościoła luterańskiego nagrywa ks. Wojciech Pracki i publikuje na pro-

filu FB parafii w Opolu. 


