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Słowo proboszcza 
 

Drogie Siostry i Bracia Drodzy, 

piszę te słowa w ciepły urlopowy poranek. Kończy się nasz (mój i mał-

żonki Doroty) pobyt w Chorwacji. Przed wyjazdem wielu pytało nas, 

czy się nie boimy wyjeżdżać za granicę, niektórzy prosili o relację 

z trasy i pobytu. Żeby nie opowiadać i tłumaczyć każdemu z osobna 

postanowiłem, że napiszę o tym w naszym Informatorze, Ewangeliku 

Katowickim, który, gdy zostanie zamieszczony na stronie Parafii będzie 

dostępny także dla czytelników spoza katowickiej Parafii. 

 

Przygotowania do podróży 

Miejscowość, do której się udawaliśmy to nieduża wioska 10 km 

na południe od Szybenika. W żupanii (województwie) szybenicko-

knińskiej potwierdzono do dnia 23 lipca 130 zachorowanych na Covid-

19. W naszej miejscowości nie było ani jednego przypadku zachorowa-

nia. Jechaliśmy do sprawdzonego miejsca po raz trzeci. To nieduży 

obiekt z trzema apartamentami, nie reklamujący się na żadnych stronach 

internetowych, przyjmujący tylko sprawdzonych stałych gości lub pole-

conych przez znajomych.  

Zgodnie z zachętą naszego MSZ zgłosiłem internetowo wjazd 

wypełniając formularz na https://entercroatia.mup.hr). Chorwacja przy-

gotowała formularz zgłoszenia również w języku polskim. Otrzymałem 

potwierdzenie z numerem zgłoszenia. Co nam to dało, napiszę później. 

Do Chorwacji można jechać kilkoma trasami. Najczęściej wy-

bierana trasa prowadzi przez Czechy, Austrię i Słowenię. Jest to według 

portalu viamichelin (www.viamichelin.pl) i trasy wykazywanej przez 

Google najszybsza podróż. 

My wybraliśmy w tym roku trasę przez Czechy, Słowację i Wę-

gry. Jest ona niewiele dłuższa od tej przez Austrię. We wszystkich tych 

krajach obowiązują winiety, które można nabyć w Polsce. Słowacja 

i Węgry wprowadziły winiety mobilne. Tylko w Czechach trzeba jesz-

cze nakleić zakupione winietę na przednią szybę samochodu. W Chor-

wacji, podobnie jak u nas na A4, na bramkach pobiera się bilet i przy 

zjeździe jest uiszcza się opłatę. 

Preferujemy na autostradzie opłatę kartą płatniczą. Nie trzeba 

mieć chorwackich kun lub euro. Przed wyjazdem wykorzystałem ofertę 

https://entercroatia.mup.hr/
http://www.viamichelin.pl/
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mojego banku i zakupiłem kuny na kartę płatniczą. Od granicy węgier-

skiej do Szybenika opłata pobierana jest dwa razy i wynosi w sumie 196 

kun. 

Mimo, że Chorwacja jest w Unii Europejskiej i mamy Europej-

ską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ, zwykle jednak wykupu-

jemy dodatkowe ubezpieczenie. W myśl przysłowia: „Strzeżonego Pan 

Bóg strzeże.” Jak zawsze zwróciliśmy się o pomoc w znalezieniu naj-

lepszego ubezpieczenia do naszych parafian Anny i Piotra Kurków, 

mających firmę Silesia Broker.      

 

Podróż 

Wyruszyliśmy po oddaniu głosu w niedzielę wyborczą 12 lipca. 

Trasa przebiegała bez zakłóceń. Na autostradach było bardzo spokojnie 

i mniejszy ruch niż w latach poprzednich. Przekraczanie granicy polsko-

czeskiej, czesko-słowackiej i słowacko-węgierskiej odbywało się bez 

żadnej kontroli. Niespodzianka nastąpiła na granicy węgiersko-

chorwackiej. Tam odbywała się kontrola i staliśmy ponad godzinę. Gdy 

dotarliśmy w końcu do budki chorwackiej straży granicznej okazało się, 

że w bazie danych nie można znaleźć naszego zgłoszenia. Ponieważ 

miałem wydruk potwierdzenia zgłoszenie musiałem tylko podać nazwę 

miejscowości, do której jedziemy i swój numer telefonu. Przypuszczam, 

że ci, którzy nie mieli zgłoszenia byli bardziej odpytywani i wprowa-

dzani do chorwackiego systemu. Dlatego tyle to trwało. Prawdopodob-

nie podobna sytuacja jest na wszystkich przejściach granicznych 

z Chorwacją.  

Podróż, prawie 1100 km, z tym przymusowym postojem na gra-

nicy zajęła nam 11 godzin i 30 minut. We wszystkich krajach starałem 

się jechać zgodnie z przepisami i nie przekraczać obowiązującej pręd-

kości.  

 

Pobyt  

Po dotarciu na miejsce spotkała nas miła niespodzianka. Jak 

zawsze nasza gospodyni powitała nas nalewką orzechową własnej pro-

dukcji (lepsza od orzechowej jest nalewka migdałowa, którą też nasza 

pani Bepina przyrządza). Niespodzianką było to, że pierwszą noc poby-

tu mieliśmy gratis, a ustalona stawka za noc została obniżona. Dlacze-

go? W ramach podziękowania, że zechcieliśmy przyjechać. Okazało się, 
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że w tym roku mniej 

jest Słowaków, Po-

laków i Czechów. 

Apartamenty stoją 

puste. Na plaży nie 

było żadnego tłoku. 

W zasadzie można 

było zachowywać 

zalecaną 2 metrową 

odległość od następ-

nych osób.  

Jak zawsze 

słychać było wielo-

narodowe głosy: 

Czechów, Słowaków, Polaków, Niemców, a nawet Rosjan. Jednak, jak 

napisałem wcześniej, nie było tłumów ani tłoku. Wyżywienie mieliśmy 

we własnym zakresie. Do kawiarni lub restauracji na dobrą rybkę, szli-

śmy o takich porach, w których prawie nie było gości. Przy drodze 

można się zatrzymać i w wiejskiej restauracji zjeść dobrego, pieczonego 

prosiaka. W sklepie trzeba było mieć na twarzy maseczkę.  

W tym roku nie robiliśmy wycieczek. Najbliższe ciekawe miej-

sca już poznaliśmy. Osobiście polecam nieduże miasteczko Trogir, 

oczywiście Split i Szybenik. Można również wybrać się do Zadaru. 

W Chorwacji sławne 

są wodospady Krka 

i Plitwickie Jeziora. 

Naprawdę warto zo-

baczyć. My w tym 

roku robiliśmy piesze 

wycieczki po najbliż-

szej okolicy. Po wyj-

ściu na wzniesienia 

znajdujące się bardzo 

blisko można podzi-

wiać morze z liczny-

mi wysepkami. 
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Z tego, co zauważyłem, w tym roku nie miały wzięcia wycieczki stat-

kiem.  

Pogoda w Chorwacji jest w zasadzie monotonna. Temperatury 

powietrza od 26 do 32 stopni Celsjusza, najczęściej słonecznie. Tylko 

raz było dosyć duże zachmurzenie, wiał silny wiatr, morze było wzbu-

rzone i nie mogliśmy pływać. Taki dzień się przydaje, żeby ciało odpo-

częło od słońca. Zdarzają się burze, ale są krótkotrwałe i po nich szybko 

się wypogadza. Plaże najczęściej są kamieniste. Zalecane są buty do 

wody. Wielu kładzie się na ręczniku na tych drobnych kamieniach i im 

to nie przeszkadza. Dzięki temu, że nie ma piachu, woda jest przejrzy-

sta, widać pływające rybki, ale 

i jeżowce. Tych ostatnich nie 

jest jednak dużo i nie trzeba 

uważać i bać się, że się je na-

depnie.  

Muszę przyznać, że 

w Chorwacji jesteśmy po raz 

ósmy. I jeszcze się nam nie 

znudziła.  

Co roku podziwiamy 

pięknie rosnące i kwitnące 

różnokolorowe oleandry i bu-

genwille. Żona każdego roku 

przywozi szczepki, jednak są 

trudności z wyhodo-

waniem w naszym 

klimacie. Co naj-

dziwniejsze, oleandry 

w Chorwacji rosną 

w pełnym słońcu, 

w suchej ziemi, 

w różnych miejscach 

np. przy autostradach. 
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Natomiast w Polsce potrzebuję częstego podlewania.  

Wszystkim udającym się na wczasy w kraju lub za granicą życzę 

Bożej opieki i prowadzenia, dobrej pogody i oczywiście wypoczywania 

w spokoju i radości.  

 Te słowa piszę po powrocie do Polski. W drodze powrotnej spo-

tkały nas dwie niespodzianki. Pierwszą stanowiła pogoda. Przez całą 

Chorwację i Węgry padał deszcz, czasami bardzo ulewny. GPS popro-

wadził nas na Węgrzech skrótami przez miejscowości i zwykłe drogi. 

Niektóre były zalane wodą i obawiałem się, czy nie staniemy w środku 

płynącego drogą potoku. Warto mieć z sobą mapy lub przed wyjazdem 

zapisać sobie numery dróg i autostrad, którymi chce się jechać.  

Druga niespodzianka spotkała nas na bramkach przy zjeździe z auto-

strady w okolicach Zagrzebia. Jak zawsze zjechałem na bramki, które 

przyjmowały opłatę kartą płatniczą. Unika się kolejek na bramkach. 

Jakież było moje zdziwienie, gdy pojawiała się informacja, że opłata nie 

może zostać przyjęta, karta nieważna. Uprzejma Pani z obsługi poin-

formowała, że nie są przyjmowane opłaty z PKO BP.  Nie wiem dla-

czego. Dobrze, że żona miała przy sobie kartę z innego banku i opłata 

została przyjęta, szlaban został podniesiony i jechaliśmy dalej. Na na-

stępnym zjeździe podałem Pani w budce moją kartę i opłata została 

przyjęta. Takie to dziwne i nieoczekiwane przygody mogą na spotkać.  

 

Słowo proboszcza - aktualności parafialne 
Niestety, mimo tego, że jest środek lata trzeba myśleć o jesieni 

i powrocie do normalnych zajęć. Mam nadzieję, że sytuacja pandemicz-

na będzie na tyle wyjaśniona, że od września będziemy mogli organi-

zować spotkania parafialne: herbatki po nabożeństwie, spotkania z Bi-

blią, próby chóru, spotkania sympatyków, spotkania z modlitwą i pie-

śnią, spotkania pań i PTEw. Mam nadzieję, że dzieci będę mogły 

uczęszczać na szkółkę niedzielną i lekcje religii. Wiem, że rodzice mu-

szą swoją pracę, zajęcia, plany dostosować do planu lekcji religii. Dla-

tego zamieszczamy plan lekcji na rok szkoły 2020/2021. Jak co roku 

przypominam, że lekcje religii wchodzą w skład nauczania szkolnego 

i obecność na lekcjach jest obowiązkowa. Dla mnie ważniejszy jest inny 

argument. Prowadzenie dzieci na szkółki niedzielne i lekcje religii jest 

wypełnieniem zobowiązania złożonego przed Bogiem i zborem w dniu 

Chrztu dziecka. Wychowanie religijne należy do najważniejszych. Do-
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tyczy rozwoju duchowego, wprowadza w prawdy i prawo, które jest 

ponad wszelkim prawem. Prawo miłości, dobroci, przebaczenia.  

Prowadzenie dzieci na szkółki niedzielne i lekcje religii, to pro-

wadzenie do poznania Tego, który je umiłował i chce prowadzić i bło-

gosławić. Oczywiście zajęcia i spotkania na parafii nie zwalniają rodzi-

ców z obowiązku wychowania w ogóle i wychowania chrześcijańskie-

go. Uczenie składania rączek do modlitwy i najprostszych modlitw jest 

takim pierwszym krokiem.  

 

Sprawy bieżące 

Dziękuję wszystkim, którzy podejmują dyżury w kościele. Mam 

nadzieję, że do połowy września kościół będzie otwarty. Od września 

planujemy rozpocząć koncerty organowe „U Zmartwychwstania Pań-

skiego”. Pierwszy koncert powinien się odbyć we wtorek 1 września 

o godz. 18.00. Już teraz serdecznie zapraszam. 

Dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o potrzebach finansowych 

Parafii i wpłacają darowizny na rachunek bankowy Parafii. Można to 

uczynić bardzo szybko wchodząc na stronę internetową Parafii poprzez 

platformę Dotpay. Dziękuję tym, którzy nie uczestniczą w nabożeń-

stwie, ale na rachunek Parafii składają ofiarę, która złożyliby idąc na 

ofiarę lub przy wyjściu z kościoła po nabożeństwie.  

Zapraszamy na nabożeństwa niedzielne w każdą niedzielę 

o godz. 10.00. Miejsca w kościele mamy dosyć i można spokojnie za-

chować tzw. dystans społeczny.  

 Przypominam, że będę nieobecny w Parafii od 10 do 20 sierpnia. 

Udaję się z 50-osobową grupą z naszej Parafii i Diecezji do Sorkwit. 

Jest to wyjazd wypoczynkowo-turystyczny, podczas którego chcemy się 

lepiej poznawać, ale umacniać i budować w wierze w scenerii sorkwic-

ko-mazurskiej.  

 Życzę wszystkim, czy to pracującym, czy wypoczywającym 

błogosławionego, dobrego, spokojnego czasu letniego. 

 

Wasz proboszcz 

ks. bp dr Marian Niemiec   
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Wakacje w „Słonecznej Krainie” 
w lipcu 

 
Z rana odbywała się rozgrzewka na rozruszanie mięśni oraz 

zajęcia plastyczne, na których dzieci tworzyły różne rzeczy np. 
żaby z origami, obrazki wyklejane korkami, patyczkami oraz in-
nymi przedmiotami, portfele lub saszetki na długopisy oraz dużo 
innych rzeczy. Między innymi dzieci miały możliwość zobaczenia 
filmu "Jak wytresować smoka" oraz później sprawdzić czy pamięta-
ją, co się działo w bajce. Odbyły się również zajęcia o Mitologii 
greckiej, po których dzieci miały możliwość sprawdzenia swojej 
wiedzy poprzez konkurs oraz miały możliwość narysować postać 
lub stworzenie z mitologii, które najbardziej ich zaciekawiło.  

Często organizowaliśmy wyjścia które odbywały się przed 
południem do różnych miejsc na gry i zabawy, żeby nie siedzieć 
cały czas w jednym miejscu np. do Muzeum Śląskiego na grę pod 
tytułem "Spotkanie ze sztuką" gdzie dzieci mogły, dzięki zabawie, 
bliżej poznać sztukę, zajęcia sportowe na boisku "Kolejarz" - "Lato 
z młodą Gieksą" (dzieci które nie chciały grać w piłkę nożną były 
zabierane na plac zabaw), warsztaty muzyczne w Mieście Ogrodów 
pod tytułem "Muzyczny świat zagadek", wyjście do Galerii BWA. 
"KOMOREBI - ekoprojekt" była to zabawa edukacyjna, wyjście do 
Akademii Pana Kleksa gdzie dzieci odnajdywały przedmioty zgu-
bione przez samego Pana Kleksa oraz odbyło się nawet wyjście do 
kina Światowid na film pod tytułem "Niesamowite lato z Tess".  

Popołudniami odbywały się gry, zabawy i tańce na podwór-
ku, a jeśli pogoda nie dopisała zajęcia plastyczne i gry wewnątrz 
budynku. A wszystko odbywało się zgodnie z zaleceniami Woje-
wody, dzieci oraz opiekunowie cały czas mieli na sobie maseczki 
oraz rękawiczki, pomieszczenia były regularnie dezynfekowane 
przez wolontariuszy oraz opiekunów. 
 
 

Patrycja Wolska 
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ZBUNTOWANI 

- to temat tegorocznego OZME.  

Kto z nas się nigdy nie zbuntował?  

Chyba każdy.  

Buntujemy się przeciw zasadom, rodzicom,  

systemowi, przyjaciołom, nawet samemu Bogu.  

Nie jesteśmy pierwszymi  

buntownikami we wszechświecie.  

Bunt towarzyszył wielu postaciom  

na kartach Biblii.  

Bunt bywa dobry i sensowny,  

ale też zły i destruktywny.  

O buncie porozmawiamy w Pszczynie.  

Bądźcie z nami! 
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BIBLIA – gr. he Biblos, zapożyczone 
z egipskiego słowa tłumaczonego 
jako papirus. Oznacza księgi, zwoje.  
Niektórzy uważają, że Biblia jest 
swoistą biblioteką ponieważ posiada 
w sobie wiele ksiąg.  
 
Biblię pisało 40 autorów, którzy mie-
li różny status społeczny, wiek i wy-
kształcenie, przez ponad 1500 lat, a mimo to jest spójna i księgi 
uzupełniają się. 
W Biblii możesz spotkać także różne formy literackie: poezję (pie-
śni, modlitwy), relacje, sprawozdania (np. Dzieje Apostolskie), 
księgi mądrościowe (księgi Salomona i Hioba), porównania, przy-
powieści, podobieństwa i listy. 
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Biblia Warszawska posiada 66  ksiąg. W Starym Testamencie 

znajduje się 39 ksiąg, zgodnie z Kanonem Palestyńskim. Uży-

wana jest przede wszystkim w Kościołach wywodzących się 

z Reformacji. 

Biblia Tysiąclecia posiada o siedem starotestamentowych 

ksiąg więcej, były one napisane w języku greckim a są to księ-

gi: Tobiasza, Judyty, Barucha, 1 i 2 Machabejska, Mądrości 

Syracha i Mądrości. Dlatego w tym przekładzie są 73 księgi. 

W obu przekładach w Nowym Testamencie znajduje się 27 

ksiąg. 

A są to:  

4 Ewangelie  

Dzieje Apostolskie 

21 Listów  

Objawienie Jana 

 

 

 

Wiesz jak szukać w Biblii? 

skrót księgi biblijnej      cyfra po przecinku oznacza   

                        werset 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza cyfra oznacza rozdział (w Biblii są one duże ) 

J 3,16 
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- Czy wiesz, że Biblia jest książką 

przetłumaczoną na największą ilość 

języków, bo aż 1500? (dane 

z 1.01.2018)  

- Podział na rozdziały i wersety ksiąg, 

pomagający wyszukać odpowiedniego 

fragmentu powstał w XIII wieku 

w Paryżu 

- Wg. Księgi rekordów Guinnesa Biblia 

jest najczęściej kupowaną i czytaną książką na świecie – a czy 

ty ją przeczytałeś?? 

- Przeczytanie całej Biblii na głos zajmuje około 100 godzin 

- Biblia zawiera 31102 wersety składające 

się na 1189 rozdziałów, najkrótszy z nich to 

Ps 117, a najdłuższy to Ps 119.  

- Najczęściej występujące słowo to „Pan” 

(3572 razy). 

- Najczęściej występującym zwierzęciem 

jest OWCA. 

- Słowa „Nie lękajcie się” występują 365 

razy – więc na każdy dzień roku 😊 

- Księgę Izajasza nazywa się „Małą Biblia” – 39 rozdziałów opi-

suje przeszłość (tyle rozdziałów posiada Stary Testament), 

i 27  rozdziałów to zapowiedź przyszłości (tyle ma Nowy Te-

stament). 

- W samym środku Biblii znajduje się werset:  

„Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach.” Ps 118,8 
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Dopasuj Księgi Biblijne do ich skrótów: 
Ewangelia Jana     Iz 

1 Księgo Kronik     Ne 

Dzieje Apostolskie    Jr 

Księga Izajasza     Iz 

I Księga Mojżeszowa    Obj 

Objawienie św. Jana    J 

List do Filemona     1Krn 

Księga Jonasza     Ha 

Księga Habakuka    Jud 

List św. Judy     Dz 

Księga Nehemiasza    Jon 

Pieśni nad Pieśniami    I Mż 

Księga Jeremiasza    Flm 

 

 

 

Zachęcam cię do poczytania Biblii, możesz tak-

że ją posłuchać dostępne są w internecie nagra-

ne całe księgi Biblijne. 
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Propozycja planu zajęć na rok szkolny 2020/2021 
 

Szkoła Podstawowa 

I  czwartek   16.00-17.30   dk. Dorota Obracaj 

II  poniedziałek 17.30-19.00   dk. Dorota Obracaj 

III   poniedziałek 16.00-17.30   dk. Dorota Obracaj 

IV i V czwartek  17.30-19.00   dk. Dorota Obracaj 

VI  poniedziałek 17.30-19.00   bp Marian Niemiec 

VII  poniedziałek 17.30-19.00   bp Marian Niemiec 

VIII  piątek   16.00-17.30   dk. Dorota Obracaj 

 

Szkoły ponadpodstawowe 

piątek   17.30-19.00   dk. Dorota Obracaj 
 

 

 

 

 

Jeżeli od września będzie kontynuowane  

nauczanie zdalne, to wszystkie lekcje religii  

będą odbywały się online, w czasie rzeczywistym  

za pośrednictwem platformy Zoom. 
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Dane kontaktowe 

Parafia    ECD Słoneczna Kraina 

www.katowice.luteranie.pl  www.katowice.luteranie.pl/ 

katowice@luteranie.pl  diakonia/informacje-ogolne/ 

www.facebook.com/   sloneczna.kraina@luteranie.pl 

LuteranieKatowice   tel: 513 518 466 

tel: 32 253 99 81   nr konta: 10 1020 2313 0000  

nr konta: 62 1020 2313 0000  3102 0483 3754 

3002 0174 9043 
 


