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Słowo proboszcza 
 

Drodzy czytelnicy, Siostry i Bracia w Chrystusie. 

Mam nadzieję, że jesteście w dobrej kondycji zdrowotnej: fi-

zycznej i psychicznej. Mam również nadzieję, że w ciągu minionych 

tygodni nie umarła Wasza wiara, nie osłabła nadzieja i nie oziębła Wa-

sza miłość. 

Otrzymujecie kolejny Informator Parafialny, w którym zamiesz-

czamy najważniejsze informacje i zaproszenia. Wszystkie informacje 

znajdują się na stronie internetowej Parafii: www.luteranie.katowice.pl. 

W minionych tygodniach zamieszczaliśmy tam w zakładce Materiały, 

kazania i nagrywane skrócone nabożeństwa. Wiem jednak, że nie wszy-

scy mają możliwość korzystania z Internetu i śledzenia naszej strony. 

Dlatego otrzymujecie Informator Parafialny drogą pocztową.  

Dziękujemy za wszystkie telefony i znaki życia. Dziękujemy za 

pozdrowienia i życzenia.  

Mam nadzieję, że za niedługo będziemy się spotykali na nabo-

żeństwach w naszym kościele. Rozpoczynamy w niedzielę Jubilate, 

3 maja. Jubilate znaczy wykrzykujcie radośnie. Tak chcemy czynić. 

W jednym nabożeństwie może uczestniczyć 60 osób. Dlatego w każdą 

niedzielę będą się odbywać w kościele dwa nabożeństwa o godz. 10.00 

i godz. 17.00.  

 

Ponieważ nie chcemy, żeby dla kogoś zabrakło miejsca,  

prosimy o telefon z zapytaniem czy są jeszcze miejsca  

na nabożeństwo i o której godzinie.   

Seniorów zachęcamy  

do pozostania jeszcze przez jakiś czas w domach. 

 

Nie dlatego, że nie chcemy Was widzieć. Przeciwnie, bardzo tę-

sknimy za Wami. Nie chcemy jednak, żebyście narażali się na niebez-

pieczeństwo zakażeniem koronawirusem, Zachęcamy do uczestniczenia 

w nabożeństwach w TVP3, które będą transmitowane przynajmniej do 

końca maja.  

Wszystkich, którzy przyjdą na nabożeństwo chcę zapewnić, że 

będziemy się starli zachować wszystkie środki ostrożności. Przygotuje-

my środek do dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z kościoła lub jed-

http://www.luteranie.katowice.pl/
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norazowe rękawiczki. Przygotujemy rozmieszczenie miejsc w kościele 

i wydrukujemy porządki nabożeństw, żeby nie trzeba było korzystać ze 

Śpiewnika Ewangelickiego. Będziemy prosić o wchodzenie i wycho-

dzenie z kościoła z zachowaniem odpowiedniej odległości. Niestety 

pierwsze nabożeństwa odbędą się bez Komunii Świętej. Czekamy na 

odpowiednie instrukcje jak bezpiecznie udzielać Komunii przygotowy-

wane przez Komisję Liturgiczną Synodu. Po nabożeństwie nie zaprosi-

my na herbatkę do sali parafialnej.  

Niestety w dalszym ciągu nie będą się odbywać spotkania pań, 

spotkania z pieśnią i modlitwą. Zastanawiam się nad spotkaniami ze 

Słowem Bożym. Nie odbywają się również lekcje religii, spotkania 

młodzieżowe, spotkania studentów, a spotkania sympatyków odbywają 

się za pomocą łączy internetowych. 

Niestety nie mogą się dobywać próby chóru i tak będzie praw-

dopodobnie do końca czerwca. Pozdrawiam serdecznie wszystkich chó-

rzystów. Nie wiem, czy będzie możliwość spotkania na zakończenie 

tego skróconego sezonu. 

Trochę dużo tych „niestety”.  Dużo też niewiadomych. Jako lu-

dzie wiary możemy zaśpiewać za Dietrichem Bonhoefferem: „Nie lę-

kam się, co mi przyniesie dzień, Ty jesteś ze mną cięgle od zarania, Ty 

chronisz mnie, gdy idzie nocy cień” (ŚE 100). 

Planowana na 24 maja konfirmacja została przełożona na 27 

września. W tym roku konfirmację połączymy z pamiątką poświęcenia 

kościoła. 

 

Moi dro-

dzy.  

Mam też dobre 

wiadomości. Skoń-

czyliśmy remont 

elewacji dwóch 

ścian budynku przy 

ul. Bankowej 

8 (tego sąsiadują-

cego z budynkiem 

parafialnym). Już 

nie musimy się 
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wstydzić, że jest taki odrapany. Według mnie efekt jest bardzo dobry. 

Uważam że jakość wykonania też jest dobra.  

Okres powielkanocny, do świąt Zesłania Ducha Świętego, to 

czas składania ofiar na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. 

W jaki sposób można złożyć ofiarę? Najlepiej na rachunek bankowy 

parafii z dopiskiem Bratnia Pomoc lub poprzez stronę internetową Ko-

ścioła: www.luteranie.pl.  

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że na stronie internetowej 

naszej Parafii pojawiła się nowa zakładka: darowizny. Dzięki niej bę-

dziemy mogli dokonać szybkiej płatności.  

Dziękuję wszystkim, którzy pamiętali o Parafii i wpłacali na ra-

chunek swoje darowizny. Serdeczne Bóg zapłać. Na rachunek Parafii 

można też wpłacać składkę kościelną. Pozwalam sobie przypomnieć, że 

składkę kościelną są zobowiązani opłacać wszyscy, którzy mają przy-

chody i ukończyli 18 lat. Zgodnie z uchwałą Rady Parafialnej opłacają-

cym składkę kościelną przysługuje 50% zniżka przy opłatach za ślub, 

pogrzeb, miejscu na cmentarzu. Osoby nie mające opłaconej składki nie 

mają prawa głosu na Zgromadzeniach Parafialnych i przy wyborach np. 

Rady Parafialnej.  

 

Bardzo proszę o telefon do parafii te osoby,  

które otrzymały pozdrowienia z prośbą o kontakt. 

 

Moi Drodzy, 
życzę Wszystkim Bożej opieki i błogosławieństwa. Pokoju i radości od 

Zmartwychwstałego Zbawiciela, naszego dobrego Pasterza. Wykorzy-

stujmy ten czas na umocnienie więzi z Chrystusem. Bądźcie „w nadziei 

radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali” (Rz 12,12).  

 

Wasz w Chrystusie, 

 

ks. bp Marian Niemiec 

http://www.luteranie.pl/
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Od 3 maja nabożeństwa  

w kościele Zmartwychwstania Pańskiego  

odbywają się w każdą niedzielę  

o godz. 10.00  

o godz. 17.00 

 

Ze względu na rozporządzenie  

Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020  

ustalające, że w czasie nabożeństwa  

w kościele może znajdować się  

1 osoba na 15 m2 powierzchni kościoła,  

informujemy, że podczas nabożeństw  

w kościele może przebywać  

maksymalnie 60 osób. 

 

W związku z tym prosimy  

chcących wziąć udział w nabożeństwie  

o kontakt telefoniczny z kancelarią parafialną 

lub duchownymi. 
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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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Jubilate, 3 maja 2020 r. 

 

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrod-

nikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każ-

dą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy 

jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem; trwajcie we mnie, 

a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli 

nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. 

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we 

mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić 

nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak 

zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli 

we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o co-

kolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Oj-

ciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami.  

J 15, 1-8 

 

Pieśni: 176, intr. 38, 620, 667, 582. 

 

Okres powielkanocny jest jednym z najpiękniejszych i najrado-

śniejszych w roku kościelnym. Za nami niedziela Quasimodogeniti, 

która przypomniała nam o naszym chrzcie, w którym zostaliśmy odro-

dzeni do nowego życia, życia z Chrystusem i w Chrystusie.  Miniona 

niedziela, Misericordias Domini, mówiła o miłosierdziu Bożym wska-

zując nam na Jezusa Chrystusa jako dobrego Pasterza. Za tydzień nie-

dziela Cantate wzywająca do radosnego śpiewania i wielbienia Boga 

pieśnią. Dzisiaj przeżywamy niedzielę Jubilate wzywająca do radosnego 

wykrzykiwania, wiwatowania, a więc i śpiewania na cześć Pana Boga, 

naszego.  

Wsłuchujemy i wczytujemy się dzisiaj w piękny tekst o krzewie 

winnym i latoroślach. Krzew winny był symbolem Izraela i pojawiał się 

często na monetach i frontach synagog. W literaturze rabinicznej owo-

cem zakazanym, który zerwała Ewa, miały być winogrona, a więc 

drzewem poznania była winorośl.  W Starym Testamencie Izrael jest 

winnicą Pana lub krzewem winnym. Jak czytamy w pieśni o winnicy w 

5 rozdziale księgi Izajasza Bóg oczekiwał, że przyniesie dobre i dorodne 

owoce, lecz się zawiódł. Umiłowany lud rodził kwaśne grona. 
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Nie jestem specjalistą od winorośli. Pamiętam jedno kazanie na ten 

tekst. Przed wielu, wielu laty w Tychach. Było to nabożeństwo dla kon-

firmantów i rodziców. Jeszcze nie było tyskiego kościoła. Zostałem 

poproszony o kazanie. Mówiłem o Piotrze. Po mnie słowa pozdrowienia 

wygłaszał śp. ks. Alfred Figaszewski, którego w imieniu naszej diecezji 

w żegnałem na cmentarzu Warszawie w piątek 17 kwietnia w Warsza-

wie. Ks. Figaszewski przemawiał jako duszpasterz ewangelizacyjno-

misyjny naszej diecezji. Słuchałem i słuchałem. Młodzież również. 

Mówił spokojnym, przejmującym głosem o krzewie winnym, o latoro-

ślach. O trosce rodziców, o ich poświęceniu i o związku z Chrystusem. 

Bardzo mnie, młodego księdza dotknęło to przemówienie. Nie jestem 

w stanie go powtórzyć, chociaż bardzo chciałbym.  

Natomiast dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedno 

z kluczowych  słów w naszej Ewangelii: słowo trwać.  

Pan Jezus powiedział o sobie, że On jest krzewem winnym, ci 

zaś, którzy przez wiarę zostali z Nim zespoleni, są latoroślami, mający-

mi przynosić dobre owoce. Określając siebie krzewem winnym Jezus 

Chrystus, wypełniający doskonale wolę Bożą bierze na siebie odpowie-

dzialność za przyszłe owoce. Za tych, którzy jako winne latorośle są 

weń wszczepieni. Jednak wszczepienie w Chrystusa nie jest jedno-

znaczne z trwaniem w Chrystusie.  

Dzisiejsze hasło biblijne mówi, że kto jest w Chrystusie nowym 

jest stworzeniem. Jesteśmy nowym stworzeniem ponieważ zostaliśmy 

wszczepieni w Chrystusa. Nie dokonaliśmy tego sami, stało się to przez 

chrzest. Dlatego nie mówimy dałem się ochrzcić, ochrzciłem się, lecz 

zostałem ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa w Jego śmierć i zmar-

twychwstanie. Wszyscy ochrzczeni powinni dziękować swoim rodzi-

com za to, że chcieli im dać coś, co jest poza nimi, a co jest najcenniej-

sze dla człowieka – związanie z Chrystusem. Związani z Chrystusem 

mamy przynosić dobre owoce, słodkie grona, które cieszyłyby bliskich  

i dalszych. Do tego potrzebne jest trwanie w Chrystusie. Słowo trwać, 

które można również przetłumaczyć jak mieszkać, przebywać,  pojawia 

się w pierwszych 7 wierszach 15 rozdziału 7 razy w dosłownym tłuma-

czeniu. Natomiast w całej czwartej Ewangelii ten czasownik występuje 

40 razy.  

Pan Jezus domaga się ustawicznej i trwałej łączności ze sobą ja-

ko winoroślą. Trwanie jest aktem, a nie stanem. Trwanie w Chrystusie 
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jest związane z trwaniem w Jego słowie i trwaniem w Jego miłości. 

Trwanie to przebywanie w tym co Chrystusowe, mieszkanie w tym co 

Chrystusowe. Co jest dla nas tym życiodajnym sokiem płynącym 

z krzewu winnego: Słowo Chrystusowe i to widzialne słowo jakim jest 

sakrament Komunii Świętej. Trwanie w Słowie i sakramencie jest moż-

liwe, bo zostaliśmy z Jezusem związani, złączeni, po prostu weń 

wszczepieni. Trwanie to działanie. I to zależy od nas. Wszczepienie nie 

wystarczy, jeśli człowiek nie trwa i nie chce trwać w Chrystusie.  

Wielką pomoc do trwania w Chrystusie daje wspólnota zboru. 

Przez kilka tygodni nie mogliśmy się spotykać na nabożeństwach. Na-

bożeństwo jest sercem bijącym w zborze i dla zboru, które pompuje 

wiarę i zapał do najdalszych części organizmu jakim jest zbór. Podczas 

nabożeństwa wsłuchujemy się w Słowo Chrystusowe. Tworzymy praw-

dziwy krzew winny.  

Mam nadzieję, że w minionych niedzielach trwaliśmy w ducho-

wej społeczności uczestnicząc w nabożeństwach wirtualnych - telewi-

zyjnych lub internetowych.  

Nadszedł czas powolnego powrotu do kościoła. I dobrze. Mo-

żemy się wzajemnie wspierać i mobilizować do trwania w Chrystusie.  

Trwajcie we Mnie – wzywa Pan Jezus. Jak to jest z naszym 

trwaniem. Trwaniem w obietnicach, postanowieniach. Różnie. Często 

brak silnej woli, zapał słabnie lub całkowicie gaśnie, potrafimy znaleźć 

wiele wytłumaczeń i usprawiedliwień dla odstąpienia od trwania 

w czymś lub przy czymś. Czy też tak ma być z naszym trwaniem przy 

Jezusie i w Jezusie? Trwać w Chrystusowym Słowie to trzymać się tego 

słowa, to po prostu wierzyć. Wtedy też będą dobre owoce miłości, do-

broci, sprawiedliwości.  

Mam marzenie. Żebyśmy byli takim kościołem, czyli tak two-

rzyli krzew winny, takie słodkie i dorodne grona przynosili, żebyśmy 

byli „pokusą” dla tych, którzy nie wytrwali, którzy szukają prawdziwe-

go krzewu winnego, żeby chcieli zostać wszczepieni w Chrystusa 

i trwać w Chrystusie. Amen.  

 

bp Marian Niemiec 
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Wielkanoc 2020 

„Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” Ga 6,10 

Wiele autorytetów mówi nam dziś, że już nic nie będzie takie jak było do tej pory,  

że po doświadczeniu, które przeżywamy, kiedy świat dosłownie musiał zwolnić  

w swoim szaleńczym biegu a nawet się zatrzymać, ludzie będą już inni, lepsi . 

Może  Bóg daje nam ten czas na złapanie dystansu do  siebie i innych, do nowych 

przemyśleń i refleksji.  

Osobiście życzę sobie, żeby było w tym stwierdzeniu wiele prawdy, żebyśmy 

wyszli z tego doświadczenia zwycięsko.  

 Jednak pozostaną rzeczy niezmienne, które nie podlegają upływowi czasu , są 

niezależne od jakiejkolwiek sytuacji w tym świecie. To Słowo Boga , obietnice 

Boże, oraz wartości, do których się przyznajemy jako naśladowcy Jezusa Chrystu-

sa. 

Jedną z tych wartości jest solidarność z siostrami  i braćmi w Kościele. Solidar-

ność wyrażająca się w trosce o drugiego człowieka, modlitwie o niego oraz pomo-

cy. Solidarność tych, którzy od Boga otrzymali więcej z tymi, którzy są  aktualnie 

w potrzebie. Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa jest  ideą, która nie straci chyba 

również nigdy na swojej wartości . Niesie ona bowiem pomoc finansową dla tych 

parafii, które troszcząc się o swoje kościoły, kaplice i plebanie nie są w stanie 

wykonać najpilniejszych remontów  samodzielnie. Od kilku lat inwestujemy rów-

nież w młodzież i wspomagamy takie projekty jak: Warsztaty Muzyczne, Olim-

piady, Zjazdy Ogólnopolskie. 

Wierzymy, że również w tym roku, jako domownicy wiary z Mazur, Małopolski, 

Wielkopolski , Pomorza i Śląska (Cieszyńskiego, Dolnego, Górnego) połączymy 

swoje siły i zbierzemy ofiary na wsparcie remontów budynków sakralnych oraz 

projektów młodzieżowych. 

Skoro większość rzeczy ma być teraz inna, to i tegoroczna zbiórka ofiar na Bratnią 

Pomoc im. Gustawa Adolfa również będzie inna. Prosimy Was o składanie ofiar 

dając Wam Drodzy dwie możliwości: 

1. Przelew na konto Waszej  Parafii z dopiskiem –ofiara na BPGA 

2. Złożenie ofiary  poprzez system szybkich przelewów znajdujący się na 

stronie luteranie.pl również z dopiskiem – ofiara na BPGA 

Każda suma, nawet najmniejsza, jaką zdołacie w tej chwili przelać będzie 

wykorzystana dla Kościoła!  Prosimy o Waszą ofiarność płynącą z serca dla 

współwyznawców  w innych parafiach. Bóg zapłać!         

  Za Zarząd     Ks. Marcin Makula 
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Dzielmy się wielkanocną nadzieją 

Apel Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie 

20.04.2020 
  

 
 

Zachęcamy do włączenia się w zbiórkę ofiar na rzecz Wspólnoty Ko-

ściołów Ewangelickich w Europie z przeznaczeniem na pomoc me-

dyczną dla ludzi w Aleppo i w obozach uchodźczych na Lesbos. 

 

Przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego Wspólnota Kościołów 

Ewangelickich w Europie (GEKE) skierowała apel do Kościołów 

członkowskich zachęcając do zbiórki funduszy na pomoc medyczną dla 

ludzi, którzy utknęli na Lesbos i w Aleppo. Prezydent Wspólnoty Ko-

ściołów Ewangelickich w Europie ks. Gottfried Locher podkreślił, że 

„nie możemy w pełni świętować Wielkanocy, jeśli zapominamy 
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o uchodźcach”. Przypomniał przez to, że radość jaką czerpiemy ze 

zmartwychwstania Jezusa Chrystusa powinna inspirować nas do naśla-

dowania Chrystusa i zauważania oraz wspierania osób potrzebujących. 

 

GEKE zwróciła uwagę na trudną sytuację uchodźców w czasie trwania 

epidemii koronawirusa i przypomniała dwa projekty wspierające osoby, 

które próbują przetrwać w ogarniętym wojną Aleppo oraz imigrantów 

i uchodźców, którzy są teraz uwięzieni w przeludnionych obozach na 

Lesbos. 

 

Okres Wielkanocy to sześć tygodni, w których podkreślamy sens zmar-

twychwstania i płynącej z niego nadziei dla wszystkich ludzi. Te święta 

były inne niż dotychczas. Aby zapobiegać zarażeniu się koronawirusem 

pozostaliśmy i nadal pozostajemy w naszych domach. Większość czasu 

koncentrujemy się na sobie i swoich rodzinach. Uchodźcy, którzy opu-

ścili swoje domy nie mają bezpiecznej przystani, ani takiego schronie-

nia jak my. Ich los jest niepewny. Stłoczeni w obozach, zmęczeni tu-

łaczką są bardziej narażeni na działanie wirusa. Dlatego, wdzięczni za 

to, że mamy własne domy, możemy zamiast wirusa rozsiewać nadzieję. 

Być razem z uchodźcami mimo odległości, włączając się w apel Wspól-

noty Kościołów Ewangelickich w Europie. 

 

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w odpowiedzi 

na apel GEKE, podjął 17 kwietnia 2020 r. uchwałę dotyczącą zbiórki. 

Zachęcił do przekazywania ofiar na rzecz GEKE z przeznaczeniem na 

pomoc medyczną dla ludzi w Aleppo i w obozach uchodźczych na Les-

bos. Zbiórka trwać będzie do 31 maja 2020 r. 

 

Ofiary można przekazywać na rachunek bankowy Kościoła z dopi-

skiem: „na cele kultu religijnego – GEKE” 

 

Za każdy dar dziękujemy! 
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Dać nadzieję 
 

Kilka lat temu byłem w obozie dla uchodźców w Jordanii. Było to po-

tężne miasteczko zbudowane z baraków i w miarę dobrze zorganizowa-

ne. Różne instytucje prowadziły zajęcia dla tysięcy uchodźców z Syrii. 

Uczono nowych zawodów, dzieci otrzymywały podstawowe wykształ-

cenie. Rząd Jordanii wypłacał miesięcznie małe zasiłki, aby ludzie mo-

gli jakoś funkcjonować. A jednak wielu decydowało się na opuszczenie 

obozu, na rezygnację z zasiłku po to, by przeżyć poza obozem lub przy-

najmniej próbować. W kraju panowało wielkie bezrobocie, nie było 

mieszkań. Część uchodźców wysyłało młodych mężczyzn do Europy, 

aby przygotowali miejsca dla całej rodziny. 

 

Dlaczego wybierali niepewną, pełną niebezpieczeństw „ucieczkę”? Bo 

dawała nadzieję na zmianę sytuacji. Co z tego, że w barakach mieli za-

pewnione względne warunki egzystencji, skoro nie mieli nadziei na 

powrót do Syrii, a w obozie skazani byli na egzystencję bez większych 

perspektyw. Znamienne było to, że gdy ktoś nazywał ich uchodźcami 

oburzali się i mówili: „My mamy swoje imiona. Nie nazywam się 

uchodźca”. 

 

Obóz ten był/jest jednym z najlepiej zorganizowanych. Inne, te powstałe 

w wyniku napływu uchodźców i nie przyjmowania ich przez kraje eu-

ropejskie, mają niewspółmiernie gorsze warunki. Właściwie nie da się 

ich z sobą porównać. 

 

Dziś wszyscy zmagamy się problemami. Mamy swoje zmartwienia, 

lęki, kłopoty. Przeżywamy tragedię śmierci, choroby, opuszczenia, sa-

motności czy wykluczenia. 

 

Coraz częściej nawiązuje się do wykutego przez socjologów określenia 

„ludzi zbędnych”. To tacy, bez których społeczeństwa mogą się obejść, 

z których można zrezygnować. Nie odkrywam tutaj przysłowiowej 

Ameryki, a o tym zjawisku można przeczytać w prasie, książkach, 

a najszybciej w Internecie. 
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Uczucie bycia osobą „zbędną, niepotrzebną” jest okropne, a mówienie 

komuś, że jest niepotrzebną jednostką jest niehumanitarne i jest pozba-

wianiem człowieczeństwa. Wmawianie komuś, że nie ma wartości, 

a sama wartość oceniana jest przez pryzmat przydatności i potencjalne-

go zysku, jest niechrześcijańskie. 

 

Nie może być zgody na taką fałszywą filozofię czy politykę wyklucza-

nia ludzi. Każdy człowiek, każde istnienie ludzkie ma wartość. Wszyscy 

mamy godność Bożego stworzenia. Owszem, życie układa nam się róż-

nie. Jedni mają lepszy start, są lepiej wyposażeni w talenty, inni mają 

gorzej. Owszem, jedni potrafili wykorzystać swoje uzdolnienia i ciężką 

pracą zdobyli pozycję, inni może z własnej winy, a czasami ze względu 

na okoliczności prawie wszystko stracili. Jednak w Bożych oczach je-

steśmy tak samo cenni. 

 

Kiedyś i dziś głównym zadaniem Kościoła, czyli ludzi wierzących, jest 

głoszenie Ewangelii, a to oznacza także praktykę, nie tylko deklaracje 

i okrągłe słowa, ale pomaganie, szczególnie tym, którzy zostali wy-

pchnięci na margines zbędności. 

 

Świat walczy z wirusem, a na horyzoncie straszy globalna recesja. Nie-

które media pełne są informacji o stratach ekonomicznych gwiazd, zni-

kającej strefie komfortu czy bolączkach osób, które muszą zrezygnować 

z dotychczasowego trybu życia. Większość emocjonuje się, czy roz-

grywki różnych dyscyplin zostaną dokończone czy nie, czy wielkie klu-

by przetrwają czy upadną? 

 

Świat nie ma dziś czasu na zajmowanie się ludźmi stłoczonymi na nie-

wielkich obszarach otoczonych płotami, żyjących bez wody, bez le-

karstw, bez możliwości odizolowania się chorych, bez opieki medycz-

nej, bez nadziei. 

 

Najlepiej byłoby, gdyby okazali się tak uprzejmi i sami rzucili się 

w wody Morza Śródziemnego i po prostu zniknęli nam z oczu. Bo prze-

cież kogo jak kogo, ale ich akurat nie potrzebujemy… 
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Na szczęście są jeszcze Kościoły, organizacje, ludzie, którym los 

uchodźców nie jest obojętny i na miarę swoich możliwości starają się 

pomagać, wspierać i ratować. 

 

Dlatego zachęcam wszystkich do włączenia się w akcję zbiórki fundu-

szy ogłoszoną przez Wspólnotę Ewangelickich Kościołów Europy 

(GEKE), która chce wesprzeć organizacje udzielające pomocy. 

 

Pan Jezus kiedyś powiedział, że ten kto pomaga tym najbardziej potrze-

bującym ten pomaga Jemu. 

 

Poniżej link do artykułu, którzy wywarł na mnie bardzo duże wrażenie. 

“My tu czekamy tylko na śmierć. Staram się zaakceptować swój los” 

 

Gdyby ktoś chciał przekazać ofiarę na ten cel można to uczynić za po-

średnictwem systemu płatności online www.bik.luteranie.pl - darowizny 

lub na rachunek bankowy Kościoła z dopiskiem: „na cele kultu religij-

nego – GEKE” 

 

Biskup Jerzy Samiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

Zapraszamy do oglądania 

nabożeństw niedzielnych w TVP3 o godz. 13.00. 

 

Zachęcamy do słuchania niedzielnych rozważań na profilu fb oraz stro-

nie internetowej naszej parafii (Materiały – filmy). 
 

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 

są publikowane 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 nauką 

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

filu FB parafii w Opolu. 


