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Słowo proboszcza 
 

Kończy się dosyć zimny maj. Zimny z powodu niskiej tempera-

tury i zimny z powodu zamrożenia życia prywatnego i religijnego. Na 

szczęście powoli następuje odmrażanie gospodarki oraz łagodzenia obo-

strzeń, które dotknęły również działalność Kościołów. Od 3 maja 

w naszym kościele w Katowicach odbywają się nabożeństwa. Zgodnie 

z ostatnimi przepisami, w kościele na nabożeństwie może jednorazowo 

przebywać 90 osób. Uczestnicy nabożeństwa muszą przestrzegać prze-

pisów sanitarnych nakazanych przez władze państwowe. Wszystko po 

to, żeby jak nam tłumaczą, chronić siebie i innych przed zakażeniem 

koronawirusem. Dostosowujemy się do tych nakazów i zakazów. Żeby 

uniknąć „tłoku” w kościele w każdą niedzielę odprawiane są dwa nabo-

żeństwa o godz. 10.00 i 17.00. „Tłoku” jak do tej pory nie było. W ran-

nym nabożeństwie uczestniczyło średnio 35 osób, w popołudniowym – 

13.  

We wtorek 

19 maja odbyło się 

nagranie nabożeń-

stwa telewizyjnego, 

które było transmi-

towane w niedzielę 

24 maja w TVP3. 

Mam nadzieję, że 

wszyscy mieli moż-

liwość obejrzenia 

tego nabożeństwa. 

Dziękuję bardzo 

wszystkim, którzy 

uczestniczyli w na-

graniu.   

Na razie odbywały się tylko nabożeństwa Słowa Bożego bez sa-

kramentu Komunii Świętej. Po dyskusjach teologicznych i zebranych 

opiniach lekarzy, ostatni list pasterski Biskupa Kościoła, Jerzego Samca 

zezwala na odprawianie nabożeństw z Komunią Świętą z zastosowa-

niem wielu środków bezpieczeństwa.  
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10 maja w niedzielę Cantate miało się odbyć u nas Diecezjalne 

Święto Pieśni, czyli Zjazd Chórów. Niestety w związku z pandemią 

został odwołany. Informowałem już, że konfirmacja, która była plano-

wana na 24 maja została przeniesiona na niedzielę 27 września i będzie 

połączona z pamiątką poświęcenia naszego kościoła. Natomiast przed-

stawienie się konfirmantów, czyli egzamin odbędzie się w niedzielę 21 

czerwca na nabożeństwie popołudniowym o godz. 17.00. W imieniu 

konfirmantów serdecznie wszystkich zapraszam. Będzie im miło, gdy 

w kościele będzie wtedy trochę więcej niż 13 osób.  

Mimo zakazów spotkań nie chciałbym, żeby życie parafialne 

całkowicie zostało zamrożone. Cieszę się, że spotkania z Biblią i spo-

tkania sympatyków odbywają się, choć tylko z zastosowaniem środków 

komunikacji na odległość. W tej chwili mamy przyzwolenie na nabo-

żeństwa. Dlatego zapraszam wszystkich, przede wszystkim dzieci 

i młodzież na nabożeństwo rodzinne w drugi dzień świąt Zesłania Du-

cha Świętego, w poniedziałek 1 czerwca o godz. 17.00. To Dzień 

Dziecka, dlatego nabożeństwo będzie nastawione na dzieci. Będą drob-

ne upominki. 

Nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 

w niedzielę 21 czerwca o godz. 10.00. Niestety nie będzie pikniku para-

fialnego. Informowałem już, że nie będzie półkolonii z językiem angiel-

skim. Z powodu pandemii goście z Kalifornii nie mogą przybyć. Nie 

wiemy, jakie wymogi trzeba będzie spełniać, żeby organizować półko-

lonie i obozy. Dlatego jak na razie podchodzimy do tego tematu bardzo 

ostrożnie.  

W pierwszy wtorek maja planowany był pierwszy koncert orga-

nowy z cyklu „Koncerty u Zmartwychwstania Pańskiego”. Mam smutną 

informację. W czerwcu i lipcu koncerty też się nie odbędą. Otrzymali-

śmy pismo z Urzędu Miasta Katowice, że przyznana nam kwota 10000 

zł na koncerty zostaje wycofana. Prawdopodobnie Miasto poszukuje 

pieniędzy i będzie ograniczało wspieranie działalności kulturalnej. Zo-

baczymy czy będziemy w stanie z własnych środków opłacić i zorgani-

zować chociaż kilka koncertów. Nie po to remontowaliśmy organy, że-

by teraz milczały.  

Chciałbym również, żeby nasz piękny kościół był otwarty 

w miesiącach letnich. Najlepiej od 15 czerwca do 15 września. Do ko-

ścioła przychodzą przede wszystkim turyści. W tym roku zapewne bę-
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dzie ich zdecydowanie mniej. Ale może coraz więcej osób będzie chcia-

ło wejść do kościoła, żeby się wyciszyć, pomodlić. Będziemy prosić, 

podobnie jak w ubiegłym roku, o zgłaszanie się na dyżury w kościele.  

Prawdopodobnie będzie można wyjeżdżać na urlop do ośrodków 

wczasowych, również kościelnych. W tym numerze Informatora znaj-

dziecie informację o diecezjalnych wczasach w Sorkwitach. Zachęcam 

zainteresowanych o jak najszybsze zgłaszanie się w Diecezji i wpłace-

nie zaliczki. Liczba miejsc jest ograniczona.  

Jak z pewnością wiecie, koronawirus atakuje Domy Opieki. Gdy 

piszę te słowa katowicki Senior Residence, w którym przebywają trzy 

nasze parafianki jest bezpieczny. Niestety, mimo wielkich środków 

ostrożności koronawirus wdarł się do Ewangelickiego Domu Opieki 

w Miechowicach. Przyniosła go pracownica, która zakaziła się od męża 

górnika. Zakażonych jest 35 mieszkańców i kilka osób z personelu. Ty-

godniowe wydatki na środki zabezpieczające: maseczki, fartuchy, kom-

binezony, środki dezynfekujące, kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. 

W Diecezji trwa zbiórka finansowa na potrzeby Domu Opieki. Bardzo 

proszę o włączenie się i przekazanie pomocy finansowej na wskazany 

w tym Informatorze rachunek bankowy.  

Wszystkim, którzy mają taką możliwość, zachęcam do śledzenia 

naszej strony internetowej www.katowice.luteranie.pl. Znajdziecie tam 

aktualności, ogłoszenia parafialne, a w zakładce Materiały wygłaszane 

w kościele kazania. Możemy również czytać Zwiastuna Ewangelickiego 

na stronie internetowej: www.zwiastun.pl.   

Pandemia sprawiła, że nic nie jest pewne. Niczego na 100% nie 

można zaplanować. Sytuacja jest nieprzewidywalna i zmienia się z dnia 

na dzień. Dlatego wolę niczego nie obiecywać, nie robić planów, które 

byłyby tylko „in spe”, w nadziei. Informuję i zapraszam tylko na to, co 

„mam pewną nadzieję”, że ma duże prawdopodobieństwo się wydarzyć.  

Na pewno będą nabożeństwa, na które zapraszam. Jednak osoby 

schorowane proszę o pozostanie w domu. Zapewniam, że codziennie 

obejmuję swoją pamięcią i modlitwą wszystkich chorych, starszych, 

przebywających w Domach Opieki.  

Życzę przyjemnej lektury tego Informatora Parafialnego. Po-

zdrawiam serdecznie wszystkich seniorów, którzy mają jedyny kontakt 

z Parafią poprzez ten Informator.  
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Brak nabożeństw w marcu 

i kwietniu, to również brak ofiar przy 

wyjściu z kościoła i ołtarzowych. 

Z działalności gospodarczej niestety, 

otrzymujemy tylko 50% poprzednich 

wpływów z czynszów i najmu. Dzię-

kuję wszystkim, którzy pamiętają 

o Parafii i przekazują dobrowolne ofia-

ry, i opłacają składkę parafialną. Wpłat 

można dokonywać na rachunek bankowy parafii, szybkim przelewem 

poprzez stronę parafialną i system „dotpay”. Można również złożyć 

ofiarę - darowiznę bezpośrednio w kancelarii parafialnej. Jednakże wią-

że się to z wyjściem z domu, 

a w tym wypadku musimy być 

ostrożni.  

A na koniec pozytywna 

informacja. Przed wejściem do 

parafii przepięknie kwitną azalie. 

 

Wasz w Chrystusie, 

bp Marian Niemiec 

 

 

  

 

 

Od 3 maja nabożeństwa w kościele odbywają się  

w każdą niedzielę o godz. 10.00 i o godz. 17.00 
 

W pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca  

nabożeństwa połączone ze spowiedzią  

i Sakramentem Wieczerzy Pańskiej odbywają się  

o godz. 17.00,  

a w druga i czwartą niedzielę miesiąca  

o godz. 10.00. 
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Ksiądz biskup Marian Niemiec za-
prasza  na wczasy diecezjalne w Sorkwi-
tach na Mazurach od 10 do 20 
sierpnia 2020 roku. Piękne spokojne 
miejsce, dobre warunki pobytu, rewela-
cyjne wyżywienie, jezioro, plac zabaw, 
urokliwy kościółek – to wszystko do dys-
pozycji uczestników. Do tego wyjątkowa 
atmosfera, którą stworzymy. Uczestnika-

mi mogą być osoby samotne, rodzice 
z dziećmi, dziadkowie i babcie z wnu-
kami. Program pobytu zostanie tak do-
stosowany, żeby odpowiadał każdemu 
uczestnikowi. Opiekę duszpasterską 
zapewnia biskup Marian Niemiec.  
 
Koszt całkowity z dojazdem  
tylko 1500 zł /os. 
 
Dla dzieci zapewnione zniżki.  
 
Koszt pobytu z dojazdem własnym 1300 zł /os.  
 
Zapisy w kancelarii diecezjalnej adres mailowy:  
diec.katowicka@luteranie.pl,    
 

Zapisy przyjmujemy do 25 czerwca 2020 r.   
wpisowe 300 zł  
nr konta diecezji 
06 1020 2313 0000 3102 0020 3240. 
 
Ilość miejsc jest 
ograniczona.  

 

 

 

 

 

mailto:diec.katowicka@luteranie.pl
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ŚWIĘTY PATRYK I TRÓJLISTNA KONICZYNA 
Wyjaśnienie Jedności Trójcy Świętej 

 
Święty Patryk urodził się w Brytanii lub Walii pod koniec IV wieku, 
jako Maevyn Succat. Jego rodzina wywodziła się prawdopodobnie 
od jednego z rzymskich rodów. 
 

Życie chłopca toczyło się spokojnym i utartym torem, dopóki nie 
ukończył 16 lat. Wtedy właśnie został porwany i wywieziony do 
Irlandii. 
 

W niewoli żarliwie modlił się do Boga o pomoc i w końcu udało mu 
się uciec. Gdy wrócił do ojczyzny, przyjął chrzest i imię Patryk, 
a później rozpoczął studia teologiczne. Już jako duchowny postano-
wił wrócić do Irlandii i nawracać ludzi na chrześcijaństwo.  
 

Gdy wrócił na Zieloną Wyspę, najpierw zapewnił sobie przychyl-
ność lokalnych władców i zgodę na prowadzenie działalności mi-
syjnej. Podczas jednego ze swoich ka-
zań, głoszonych pod gołym niebem, św. 
Patryk przybliżał Irlandczykom postać 
Świętej Trójcy. Zerwał wówczas koni-
czynę, rosnącą u jego stóp i uniósł 
w górę. Wytłumaczył ludziom, że trzy 
może istnieć jako jedno - tak jak koni-
czyna, która ma trzy listki, ale osadzone 
na jednej łodyżce, dzięki czemu tworzą 
jedną całość. 
 

Dzięki znajomości celtyckiego języka i miejscowych zwyczajów, św. 
Patrykowi udało się nawrócić wielu Irlandczyków, a w końcu do-
prowadzić do chrztu całego kraju.  
 

Święty Patryk został patronem Irlandii, a zielona, trójlistna koni-
czynka do dziś jest jednym z głównych symboli tego państwa. 

 

 
za: Dominika Strzelecka, www.bajkowyzakatek.eu 
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Tajemnica Trójcy Świętej – troistość w świecie 
 

Wielki teolog Filip Melanchton powiedział, że tajemnicy 
Trójcy Świętej nie można zrozumieć, można ją tylko uwielbiać. 
Próbować zrozumieć istotę Boga to tak jakby próbować łupiną 
orzecha przelać ocean – to słowa św. Augustyna. Jednak człowiek 
ciągle poszukuje porównań obrazów, który przybliżyłyby tę wielką 
tajemnicę.  

Pojęcie Trójcy Świętej jest wszechobecne w języku symbo-
licznym.  „Greckie słowo σύμβολον sýmbolon oznaczało niewielki, 
rozłamany na pół podczas zawierania umowy przedmiot z gliny, 
kości, drewna lub metalu, jak np. tabliczka lub pierścień. Połówki 
stanowiły znak rozpoznawczy dla dwóch osób, które łączyła jakaś 
więź – przyjaźń, pokrewieństwo, interesy, obowiązki, uczucia. 
Dwie osoby , które musiały rozejść się na pewien okres czasu łama-
ły "symbol" i  przechowywały każdą część, która sama nie miała 
żadnej wartości. Później, przybliżając oba złamania rozpoznawały 
sens wiadomości przenoszonej przez ten przedmiot. Symbol miał 
więc trzy części: oba kawałki oddzielne i całość (trzecia część), któ-
ra łączyła te dwie części i odkrywała cały ukryty sens. Czasownik 
συμβάλλω, symbállō oznaczał "zbieram" lub "porównuję, składam, 
łączę" 

Trójca Święta jest dokładnie takim obrazem symbolu. Czę-
ściami są osoby Ojca i Syna. Tym, który łączy jest Duch Święty.  

Nie zawsze uświadamiamy sobie, że w świecie możemy za-
uważyć jego troistość. Jesteśmy otoczeni triadami, trójcami, które 
nie są tylko symbolami.  

Oto kilka przykładów: 
1. Człowiek. Stworzony na obraz Boży też jest triadą, ponie-

waż składa się z ducha, duszy i ciała.  
1 Tes 5,23 „A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności po-
święci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowa-
ne bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”  
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Człowiek, jak uczy psychologia składa się z trzech elemen-
tów: duchowego, psychicznego i materialnego. Jesteśmy 
czymś więcej niż tylko duchem, czymś więcej niż tylko 
umysłem i czymś więcej niż tylko ciałem. Gdy więc mówi-
my, że nie rozumiemy idei Trójcy Świętej, powinniśmy naj-
pierw zapytać, czy rozumiemy samych siebie.  
W człowieku wyróżniamy: myśli, uczucia, sumienie - to 
również trzy niezależne elementy tworzące w człowieku 
jedną całość.  

2. Rzeczywistość: przestrzeń, materia, czas. 
 

3.  Czas: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.  
 

4. Przestrzeń i wymiar: wysokość, szerokość, długość.  
 

5.  Woda: lód, ciecz, para wodna. W przypadku wody, lód nie 
jest tym samym co płyn, który nie jest tym samym co gaz, 
a jednak nie są to trzy "wody" lecz jedna. To znaczy, że dzie-
lą pewną wspólną naturę: są pierwiastkiem chemicznym. 

 

6.  Atom: proton, elektron, neutron. Materia zbudowana jest 
atomów, które złożone są z trzech podstawowych cząstek, 
protonów, neutronów i elektronów. Te trzy cząstki budują 
wszelką materię. Protony mają ładunek dodatni, elektrony 
są ujemne a neutrony obojętne. 

 

7.  Układ słoneczny: gwiazda, planeta, księżyc. Planety obraca-
ją się wokół gwiazd lub słońc, a księżyce obracają się wokół 
planet. 

 

8.  Światło: na światło białe składają się trzy podstawowe bar-
wy: czerwona, zielona i niebieska. Naukowcy nazywają je 
"barwami prostymi światła". Wszystkie kolory światła, wi-
dzialne dla oka ludzkiego, są tworzone przez jedną lub wię-
cej z tych trzech barw. Te trzy kolory są podstawowymi bu-
dulcami wszystkich widzialnych kolorów z siedmiu różnych 
barw tęczy. Równe ilości tych trzech tworzą białe światło. 
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9.  Rodzina: kobieta (żona), mężczyzna (mąż), dziecko. 
 

10.  Rodzaj: żeński, męski i nijaki. 
 

11.  Ziemia: ląd stały, woda i powietrze. 
 

12.  Jajko: skorupka, żółtko, białko. 
 

13.  Owoc: miąższ, pestka, skórka. 
 

14.  Muzyka: w gamie jest siedem dźwięków, ale istnieją jeszcze 
trzy dźwięki strukturalne, podstawowe akordy: tonika, sub-
dominanta i dominanta. Są to trzy podstawowe dźwięki 
i z nich powstaje cała nasza muzyka. Bez nich nie ma har-
monii. Tak więc, w dziedzinie muzyki mamy trzy elementy, 
które łączą się w jedno i tworzą harmonię. 

 
To są tylko przykłady, które mogą dopomóc w zrozumieniu 

tajemnicy Trójcy Świętej. Te przykłady pokazują, że praktycznie 
cały świat nas otaczający to jakieś triady.  

Tak więc patrząc na siebie - widzimy trójcę; patrząc na wo-
dę, pijąc wodę – „pijemy” trójcę; chodząc w świetle - chodzimy 
w trójcy; słuchając muzyki - słyszymy trójcę. Ale ponieważ w rze-
czywistości rzeczy tych dokładnie nie rozumiemy, więc nie dziw-
my się, iż również możemy nie rozumieć Trójcy Świętej. 
 
Przygotował  
bp M. Niemiec  
 
korzystając z: 
https://watchtower.org.pl/forum/topic/5542-troistosc-swiata-a-trojca-
swieta/ 
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Kącik dla dzieci 
W jakich językach potrafisz mówić??  

 

 

 

A wiesz skąd wzięły się różne języki na ziemi? 

HISTORIA WIEŻY BABEL (1 Mż 11,1-9) 

W I Księdze Mojżeszowej możemy przeczytać: „Cała 

ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swo-

jej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear 

i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyra-

biajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły za-

miast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: 

Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgał-

by aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozpro-

szyli się po całej ziemi. Potem rzekli: Nuże, zbudujmy so-

bie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, 

i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej 

ziemi!!” 

 

Do you speak 

English? 
 

Sprichst du 

Deutsch? 

 

Hablas espanol? 
 

А ты говоришь по русски? 
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„Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które 

budowali ludzie. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają 

jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla 

nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczy-

nić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt 

nie rozumiał języka drugiego! I rozproszył ich Pan stam-

tąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. Dlatego na-

zwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi 

i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi.” 
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Każdy, kto chce być zrozumiały przez mieszańców in-

nych krajów musi się uczyć ich języka, albo muszą znać 

jakiś wspólny język. Apostołowie, wraz z zstąpieniem 

Ducha Świętego, otrzymali wiele darów wśród nich jak 

czytamy w Dz 2,4.6-12: „I napełnieni zostali wszyscy Du-

chem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak 

im Duch poddawał. Gdy więc 

powstał ten szum, zgromadził 

się tłum i zatrwożył się, bo 

każdy słyszał ich mówiących 

w swoim języku. I zdumieli 

się, i dziwili, mówiąc: Czyż 

oto wszyscy ci, którzy mówią, 

nie są Galilejczykami? Jakże 

więc to jest, że słyszymy, każ-

dy z nas, swój własny język, 

w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, i Elamici, 

i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, 

Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyre-

ny, i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi jak prozelici, 

Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich, jak w naszych ję-

zykach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy 
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wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: 

Cóż to może znaczyć?” 

Dzięki temu Ewangelia mogła się rozprzestrzeniać na 

wiele krajów a także kontynentów.  
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Transmisje 
 

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

 

Zachęcamy do słuchania i czytania niedzielnych kazań na stronie inter-

netowej naszej parafii (Materiały – kazania). 
 

Duchowni z Diecezji Katowickiej w ramach projektu Codziennik Bi-

blijny przygotowali także rozważania. Materiały publikowane są na 

profilu You Tube: Chrześcijańska Telewizja Internetowa. 
 

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. 

 

 

 

 

 

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 

 


