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Słowo proboszcza 

 
Szybko minął sierpień i oto przekazujemy Wam do czytania 

wrześniowy numer naszego Ewangelika Katowickiego. Miesiąc temu 

pisałem, że mam nadzieję. „Mam nadzieję, że sytuacja pandemiczna 

będzie na tyle wyjaśniona, że od września będziemy mogli organizować 

spotkania parafialne: herbatki po nabożeństwie, spotkania z Biblią, pró-

by chóru, spotkania sympatyków, spotkania z modlitwą i pieśnią, spo-

tkania pań i PTEw. Mam nadzieję, że dzieci będę mogły uczęszczać na 

szkółkę niedzielną i lekcje religii”.  

I dzisiaj może powinienem napisać, że nadzieja „matką głupich”.  

Niestety sytuacja pandemiczna nie została wyjaśniona. Przeciw-

nie, wydaje się, że jest bardziej nasilona. Podobnie jak wielu z Was, 

zwłaszcza rodziców, nie wiemy jak dokładnie będą wyglądały zajęcia 

w szkołach. Niedawno usłyszałem, że będzie otwarcie, a następnie za-

mykanie szkół. Jeżeli jedno dziecko w klasie zachoruje na Covid-19, 

kwarantanną zostanie objęta jego cała rodzina, koledzy i koleżanki 

z klasy oraz ich rodziny. Zakażenie koronawirusem jednego dziecka 

spowoduje kwarantannę kilkuset osób.  

Jeżeli zostanie stwierdzone zakażenie u jednego dziecka uczęsz-

czającego na lekcje religii, to kwarantanną zostaną objęci pozostali ucz-

niowie, ich rodziny, ich koledzy i koleżanki z klas, do których uczęsz-

czają w szkołach. Dlatego wszyscy razem, w poczuciu odpowiedzialno-

ści za siebie nawzajem, musimy zadbać o przestrzeganie procedur i za-

sad bezpieczeństwa, ponieważ na dzień dzisiejszy, zgodne z zalece-

niem Kuratorium Oświaty, lekcje religii będą się odbywały stacjo-

narnie, w salach parafialnych. Zapraszamy na nabożeństwo na rozpo-

częcie roku szkolnego, plan lekcji jest przygotowany, będziemy infor-

mowali rodziców o sytuacji, a rodziców proszę o śledzenie informacji 

i ogłoszeń parafialnych zamiesz-

czanych na Facebooku parafialnym 

i na stronie internetowej Parafii. 
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Prawdopodobnie nie będą się mogły odbywać szkółki niedziel-

ne. Ubolewam nad tym, ponieważ stale zachęcałem rodziców do przy-

prowadzanie dzieci do kościoła i na szkółki niedzielne. Obawiam się, że 

jeżeli małe dzieci nie nawiążą relacji z innymi dziećmi, nie nauczymy 

ich, że w niedzielę udajemy się do kościoła, to w przyszłości będzie 

i nam i im, bardzo trudno budować relacje z Parafią i zborem.  

Wstrzymujemy, mam nadzieję, że tylko we wrześniu, spotkania 

pań oraz spotkania z pieśnią i modlitwą.  

Cieszę się, że frekwencja na nabożeństwach wzrasta, chociaż 

jest jeszcze daleka od tego, co było przed pandemią.  

Chórzystów zapraszam na próby chóru, które będą się odbywały 

w kościele, w środy o godz. 18.00.  

Przed nami ważne wydarzenie, jakim jest konfirmacja i pamiątka 

poświęcenia kościoła. Połączone uroczystości odbędą się w niedzielę 27 

września o godz. 10.00.  

Zapraszam na koncerty organowe. Chociaż to udało nam się zre-

alizować. Plakaty i banery informują o datach, godzinach i wykonaw-

cach koncertów.  

Mam radosną informację. Mamy zatwierdzony przez Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków projekt montażu zewnętrznej 

platformy dla osób niepełno-

sprawnych przy budynku kościoła. 

Platforma będzie usytuowana przy 

schodach głównych po lewej stro-

nie wejścia do kościoła.  

I informacja smutniejsza 

powiązana z prośbą. Ze względu 

na koszty montażu platformy, który wyniesie ponad 50 000 zł., prawdo-

podobnie nie uda się jej zamontować w tym roku. Dlatego prośba 

o wsparcie finansowe tego projektu. Ofiary na ten cel można wpłacać 
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w kancelarii parafialnej lub na ra-

chunek bankowy Parafii w z dopi-

skiem „platforma”. 

Chciałbym poinformować 

o wyjeździe diecezjalnym do Sor-

kwit, w którym uczestniczyło 16 

osób z naszej Parafii. Pogoda była 

rewelacyjna, wyżywienie i atmos-

fera bardzo dobre. Korzystaliśmy z kąpieli słonecznych, kąpieli w jezio-

rze (woda była bardzo ciepła), pływaliśmy łodziami po rzece Krutyni, 

kajakami i rowerami wodnymi po jeziorze, a także statkiem po jeziorze 

Niegocin w Giżycku. Zwiedziliśmy Mrągowo i Reszel. Od ks. Krzysz-

tofa Śledzińskiego dowiedzieliśmy się o życiu ewangelików w Mrągo-

wie, a od miejscowego proboszcza ks. Krzysztofa Mutschmanna o hi-

storii i działalności Parafii w Sorkwitach. Zarezerwowaliśmy termin 

turnusu diecezjalnego w 2021 roku od 10 do 20 sierpnia.  

Zapraszam do uczest-

nictwa w nabożeństwach. Jeże-

li z różnych powodów nie mo-

żemy uczestniczyć w nabożeń-

stwie zachęcam do czytania 

i słuchania kazań wygłasza-

nych w kościele, które znaj-

dziemy na stronie internetowej 

Parafii: 

www.katowice.luteranie.pl  

w zakładce „Materiały”. Proszę również śledzić ogłoszenia parafialne 

w zakładce „Parafia”.  

Na zakończenie kilka słów o nadziei. Ponieważ nadzieja pokła-

dana w ludziach i w sprzyjających okolicznościach jest zawodna, pozo-

staje nam uchwycić się innej nadziei. Nadziei, która nie zawodzi, bo 

miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, któ-

ry jest nam dany (Rz 5,5). Naszą pewną nadzieją jest Jezus Chrystus. 

Jego się trzymajmy, przy Nim trwajmy, z Nim idźmy przez życie.  

http://www.katowice.luteranie.pl/
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Życzę wszystkim 

Bożego błogosławieństwa, 

zdrowia, wewnętrznej rado-

ści i pokoju. Dzieciom 

i młodzieży umiejętności 

przestawienia się na inne 

funkcjonowanie w dziw-

nym roku szkolnym. Ro-

dzicom cierpliwości, wy-

trwałości, optymizmu i jak najwięcej radości z „pociech”, dzieci, które 

są darem od Pana. 

 

Wasz proboszcz 

ks. bp dr Marian Niemiec   

 

  

 

 

 

 

W mrągowskim kościele 

 

 

Na Krutyni 
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W Sorkwitach 
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Złączeni w modlitwie 
 
Ponieważ uroczystość Konfirmacji będziemy w tym roku 

przeżywać wyjątkowo we wrześniu, to poniżej przypo-

minamy dwie modlitwy z modlitewnika śp. bpa Tadeu-

sza Szurmana.  

Mamy nadzieję, że będą one cenne nie tylko dla konfir-

mantów i rodziców, ale posłużą wszystkim czytelnikom 

informatora do owocnej refleksji. 

 

 

Modlitwa rodziców o konfirmanta: 
Panie, tak ten czas ucieka! 

Wydaje się, niedawno był Chrzest 

Św. naszego syna, a dzisiaj już 

Konfirmacja. Dziękuję Ci, Panie, 

za tych kilkanaście pięknych lat. 

Piękniejszych w wychowaniu dzie-

ci chyba nie ma. Widziałem jak 

dorastał, jak był pełen ufności, jak 

przeżywał pierwsze swe porażki, 

ale też i zwycięstwa. Dawaliśmy mu wiele, aby mógł się rozwijać 

duchowo, psychicznie i fizycznie. Wykorzystał te możliwości. Jest 

rozsądnym, młodym, mądrym człowiekiem. Jego dorosłość nie 

jest jeszcze w pełni ukształtowana. 

Daj, panie, aby konfirmacyjne ślubowanie, które jest kon-

sekwencją Chrztu Św., było początkiem drogi w dorosłość i w po-

dejmowaniu najważniejszych decyzji życiowych. Dobrze się do 

tego przygotował. Jest pełen gorliwości w służbie dla bliźniego 

w naszej parafii. Daj, Panie, mu siły, aby dochował Tobie wierno-

ści. Bądź z nim, kiedy będzie z wiary dziecięcej rodziła się wiara 

dojrzała, oparta na zaufaniu Tobie na dobre i złe. Prowadź go 
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przez życie. Pomagaj w podejmowaniu dobrych decyzji, aby był 

szczęśliwy w pracy i rodzinie, aby mógł robić to, co przynosi mu 

radość i satysfakcję. 

Daj, aby nie musiał upadać, ale żył szczęśliwie. Jeśli upad-

nie, nie odrzucaj go lecz pochyl się nad nim, podnieś go i wpro-

wadź na nowo na drogę życia wiecznego. Twojej opiece polecam 

mojego Syna. 

Proszę Cię, Panie, aby dzisiejsze uroczystości były skrom-

ne, ale dostojne. Spraw, aby Konfirmacja nie pozostała tylko ze-

wnętrznym przeżyciem uczestników, skupiających się na robieniu 

zdjęć czy oglądaniu podarunków. Pozwól, aby wszyscy przypo-

mnieli sobie swoje konfirmacyjne ślubowanie. Jakże często nie-

wiele pozostał z naszych ślubowań, gdyż życie rozmyło nasze idea-

ły. Ja chcę być Tobie wierny. Amen. 

 

 

Modlitwa konfirmanta: 
 Panie, Boże mój! Ty jesteś 

z tymi, którzy Tobie ufają. Dzi-

siaj stoję przed ważną decyzją. 

Mam złożyć ślubowanie konfir-

macyjne i przystąpić do Stołu 

Pańskiego. W Chrzcie Św., to Ty, 

mój Boże, wyciągnąłeś rękę 

i powiedziałeś: moim jesteś. 

Dzisiaj w tę dłoń chcę włożyć 

swoją dłoń i wyznać Ci swoją wiarę. 

 Pozwoliłeś mi przez ostatnie lata nauki konfirmacyjnej 

przygotować się do tej decyzji, poznać Twoje Słowo i Twoją wolę. 

Przyznaję, że czasami nauka Twoich prawd wydawała się zbyt 

trudna i niepotrzebna. Z czasem odkryłem jednak jej piękno i wie-

le mi dało zrozumienie Twej drogi, która nieraz od nas wymaga 

wyrzeczeń. 
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 Pobłogosław ten dzień i uczyń dniem ważnej decyzji, którą 

podejmuję przed następnymi ważnymi decyzjami dotyczącymi 

mej przyszłości, rodziny, zawodu i pracy. Wierzę, że zawsze będę 

Twoją własnością, a Ty pozostaniesz ze mną przy podejmowaniu 

kolejnych moich ważnych decyzji. 

 Dziękuję Ci za dom rodzinny, za rodziców i rodzeństwo, 

wśród których wiara moja dojrzewała. Proszę Cię, aby dzisiaj 

udzielili mi swego błogosławieństwa i dalej mi towarzyszyli, 

szczególnie w chwilach młodzieńczego buntu. 

 Bądź z całą naszą grupą konfirmacyjną, abyśmy byli zwią-

zani z parafią i nie opuszczali niedzielnych nabożeństw. Przecież 

to nam jest potrzebny kontakt z Tobą. Wierzę, że o nas nie zapo-

mnisz i sam nas poprowadzisz w życiu. 

 Dziękujemy Ci, że przygotowałeś nas do spowiedzi i do 

przyjęcia Twojego Ciała i Krwi w Komunii Św. Odpuść mi grzechy 

i daj pojednanie z Tobą i u Twego Stołu. Daj, abym odczuwał po-

trzebę częstego przystępowania do Stołu Pańskiego. 

 Pozwól, abym dzisiaj powiedział swoje „tak” mojej wierze, 

naszemu ukochanemu Kościołowi, Twoim drogom, którymi 

chcesz mnie przez życie prowadzić. Amen. 

 

bp Tadeusz Szurman, Słońce ponad cieniem, s. 90-93. 

Tegoroczni konfirmanci pod-
czas czerwcowego egzaminu. 
 
 
 

Od lewej: 
Paweł Szewieczek, 
Jakub Bźdźuch, 
Sergiusz Sobkowiak 
Stanisław Prochowski. 
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Kącik dla dzieci 
 

Witajcie w nowym roku szkolnym, Przed nami wiele 
niewiadomych. Nie wiemy czy będziemy widywać się na 
żywo, czy za pomocą Internetu, ale mam nadzieję, że nic 
nie stanie na przeszkodzie, abyśmy mogli lepiej pozna-
wać Biblię. 
 
Patriarcha – jest to głowa rodziny.     
W Biblii wielokrotnie możemy przeczytać o Bogu Abra-
hama, Izaaka i Jakuba i o nich chcemy dowiedzieć się 
czegoś więcej. Wszystkie Historię ich życia możesz prze-
czytać w Biblii w 1. Księdze Mojżeszowej. 
 
ABRAHAM 
Był synem Teracha, który wyruszył 
wraz z całą swoją rodziną, służbą 
i dobytkiem z miasta Ur w Babilonii 
do Haranu. 
Nasz bohater początkowo miał na 

imię Abram. Razem ze swoją żoną Sa-
raj, nie mieli dzieci. W 12. rozdziale 
1 Księgi Mojżeszowej czytamy o tym, 
że Pan Bóg nakazał Abramowi wyru-
szyć z domu ojca i pójść do ziemi, 
którą obiecał oddać rodzinie Abrama, 

czyli do kraju Kanaan. Abram zatrzymał się w miejsco-
wości Sychem (ang. Sheehem). 
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Bóg kazał Abramowi spojrzeć w niebo i obiecał, że tyle ile 
jest gwiazd na niebie tak liczne będzie potomstwo (dzie-
ci, wnuki, prawnuki) Abrama.  

 
Kiedy Pan Bóg powoła go na ojca narodów zmienił mu 
Imię na Abraham, a jego żonie na Sara. 
Abraham, mając 100 lat, został ojcem. Urodził mu się syn 
Izaak. 
 
IZAAK 
 
Abrahamowi bardzo zależało, aby żona jego syna wierzy-
ła w tego samego Boga, dlatego posłał swojego sługę do 
Haranu, żeby wśród krewnych znaleźć dla niego żonę. 
Eliezer, bo tak nazywał się ten sługa, modlił się do Boga: 

pokoloruj 
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„Panie, Boże pana mojego Abrahama, poszczęść mi dziś 
i okaż łaskę panu mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję 
u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wycho-
dzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do 
której powiem: Nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, 
a ona powie: Pij, i wielbłądy twoje też napoję - będzie tą, 
którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka, a ja po 
tym poznam, że okazałeś łaskę panu mojemu.”  

1. Mż 24,12-14 
I tak pojawiła się Rebeka, która za zgodą swojego ojca 
wyruszyła z Eliezerem w podróż, aby zostać żoną Izaaka. 
Izaak miał dwóch synów, bliźniaków. Pierwszy nazywał 
się Ezaw, a drugi Jakub.  

 
Ezaw był starszym synem dlatego to właśnie jemu nale-
żało się pierworództwo i błogosławieństwo ojca. Pierwo-
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rodny syn otrzymywał większy majątek i stawał się głową 
rodziny po śmierci ojca.  
Ezaw był myśliwym, a Jakub był pasterzem. Różnili się 
nie tylko zawodem, ale też wyglądem.  
Pewnego dnia, kiedy Ezaw wrócił zmęczony po całym 
dniu bez zdobyczy, poprosił brata o miskę zupy z socze-
wicy. Jakub wykorzystał sytuację i powiedział, że da mu 
jeść, ale tylko wtedy, kiedy Ezaw odda mu pierworódz-
two. A ten zgodził się bez zastanowienia, bo był bardzo 
głodny. W ten sposób utracił pierworództwo. 

Żródło: http://bibliadladzieci.com 

 

Poszukaj historii Jakuba w swojej Biblii w domu lub Biblii 
online, którą znajdziesz w Internecie i poczytaj jakie były 
jego losy. 
Pan Bóg zmienił imię Jakubowi na Izrael = walczą-
cy/zmagający się z Bogiem. Miał on dwunastu synów. 

O nich przeczytamy w kolejnym numerze 😊 

http://bibliadladzieci.com/materialy/jakub-ezaw-i-miska-soczewicy/jakub-ezaw-miska-soczewicy-znajdz-roznice/
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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 16.00-17.30   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 
 

 

 

 
 

 

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 
 


