
EWANGELIK  
KATOWICKI 

Informator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Katowicach 

 

№ 10/2020 (125) 
 

  

 
 
 

Starajcie się o pomyślność miasta (…) i módlcie się za nie do 
Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! 

(Jr 29,7) 

 

październik 
2020



2 

 

Słowo proboszcza 

 
Mamy jesień. W pierwszą niedzielę października będziemy 

obchodzić Święto Żniw, czyli dzień dziękczynienia. Zapraszam na 
nabożeństwo, po którym będziemy się dzielić chlebem. Trady-
cyjnie zapraszamy w tę niedzielę naszych drogich Senio-
rów na nabożeństwo o godz. 16.00. Ze względu na pandemię 
koronawirusa niestety nie odbędzie się spotkanie w sali parafial-
nej. Mam nadzieję, że mimo to, Seniorzy przybędą na nabożeń-
stwo. Jeżeli ktoś ma kłopoty z przyjściem lub przyjazdem prosimy 
o zgłoszenie tego faktu w kancelarii parafialnej. Postaramy się 
zorganizować transport. Przy okazji prośba do posiadających sa-
mochody. Jeżeli wiecie, że niedaleko was mieszka Senior, zapro-
ponujcie przywiezienie na nabożeństwo. Prośba do dzieci i wnu-
ków Seniorów: nie czekajcie, aż was poproszą, sami zaproponujcie 
pomoc. Seniorzy już tacy są, że nie chcą, boją się prosić o pomoc. 
Boją się odmowy, nie chcą zajmować niedzielnego popołudnia itp. 

W poprzednim informatorze parafialnym informowaliśmy 
o planach wybudowania przy wejściu do kościoła platformy (pod-
nośnika) dla osób niepełnosprawnych i mających problemy 
w chodzeniu po schodach. Dziękuję za złożone na ten cel ofiary. 
Na razie uczyniło to tylko kilka osób. Mam nadzieję, że grono 
ofiarodawców się powiększy. To będzie inwestycja na lata. Dlate-
go zachęcam młodszych do włączenia się do tego projektu. Może 
się zdarzyć, że za niedługo lub kilka lat będziemy musieli skorzy-
stać z tego środka transportu, żeby wejść do kościoła.  

We wrześniu rozpoczęły się lekcje religii. Jak co roku na 
początku było trochę nerwowo, pojawiały się napięcia związane 
z dniami i godzinami lekcji religii. Staramy się zrozumieć rodzi-
ców, którzy muszą dowozić dzieci na lekcje religii w godzinach 
popołudniowych, stać w korkach, a potem czekać godzinę lub kil-
ka godzin na swoje dzieci. Przygotowując plan lekcji religii stara-
my się uwzględniać wszystkie uwarunkowania. Od wielu lat lekcje 
religii odbywają się w określone dni. I nie jesteśmy w stanie tego 
zmienić tylko dlatego, że któreś dziecko akurat w tym dniu ma 
inne zajęcia dodatkowe. Czasami odnoszę wrażenie, że rodzice 
robią łaskę katechetom przywożąc dzieci na lekcje religii. Przy-
znaję, że ciągle się czegoś uczę. Do tej pory wydawało mi się, że to 
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przywilej, iż jest możliwość prowadzenia dzieci na lekcję religii. 
To nie mnie, nam rodzice czynią łaskę. Czynią łaskę swoim dzie-
ciom i wypełniają jedno z najważniejszych powołań i zadań: pro-
wadzenia dzieci do Jezusa i prowadzenia do wiary. W tym miejscu 
chciałbym przypomnieć wszystkim rodzicom chrzestnym o ich 
obowiązku pomagania rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu 
dziecka.  

Od 4 października zapraszamy dzieci na szkółkę niedzielną 
w dwóch grupach: od 3 lat do 1 klasy i od klasy 2 do 5. Klasy szó-
ste i siódme, jako grupy konfirmacyjne uczestniczą w nabożeń-
stwie  

Zapraszam na koncerty organowe, które odbywają się 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00. Koncert wrze-
śniowy był wspaniały. Nie ukrywam, że każdy koncert odkrywa 
nowe, niezwykłe możliwości naszych organów. 

Myślę, że już najwyższy czas wznowić spotkania pań. Wra-
camy do starego terminu, czyli drugiego wtorku miesiąca, godz. 
17.00. 

Bardzo się cieszę, że stale wzrasta grupa sympatyków i pra-
gnących poznać nasz Kościół, a w konsekwencji zostać jego człon-
kiem. Cieszymy się, ze jesteście i życzymy dobrych spotkań, znale-
zienia odpowiedzi na frapujące pytania, a przede wszystkim zna-
lezienia miejsca dla siebie, w którym stwierdzicie, że najlepiej od-
czuwanie bliskość i obecność Boga. 

Po przedłużonej wakacyjnej przerwie wracamy do nabo-
żeństw wieczornych. Od niedzieli 11 października nabożeństwa 
będą się odbywały w kościele o godz. 19.00. 

Już dzisiaj zapraszam na nabożeństwo w Pamiątkę Refor-
macji 31 października. Ponieważ ten dzień wypada w sobotę, na-
bożeństwo rozpocznie się o godz. 10.00. 

Po kilkumiesięcznej przerwie i całkowitym zamkniętym 
Domu Opieki Senior Residence na Bażantowie, udało się rozpo-
cząć nabożeństwa dla mieszkających tam naszych parafianek. 
Mam nadzieję, że Pani Dyrektor wyrazi zgodę i będą one konty-
nuowane przynajmniej raz w miesiącu.  
 

Wasz w Chrystusie, 
bp. Marian Niemiec 
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Konfirmacja 
162. pamiątka poświęcenia Kościoła 

27.09.2020 
 

Tekst biblijny:  
„Byłem umarły, lecz oto żyję na 
wieki wieków i mam klucze 
śmierci i piekła” Obj 2,18. 
 
„O jak miłe są przybytki twoje, 
Panie Zastępów! Dusza moja 
wzdycha i omdlewa z tęsknoty 

do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do 
Boga żywego. Błogosławieni, którzy w domu twoim mieszkają, 
nieustannie ciebie chwalą!” Ps 84,3.5 
 

Drodzy konfirmanci z Waszymi rodzinami, świętujący ka-
towicki zborze. 

Obchodzimy dzisiaj dwie uroczystości, które moim zda-
niem się dopełniają.  
1. Uroczystość konfirmacji, która jest nie tylko uroczystością 
rodzinną konfirmanta, ale całego zboru, przed którym konfir-
mant składa wyznanie wiary i ślubowanie wierności Bogu i Ko-
ściołowi. 
2. Uroczystość pamiątki poświęcenia kościoła, która również 
jest uroczystością całego zboru, który dziękuje Bogu za tych, któ-
rzy Dom Boży wybudowali, rozbudowali, za przewodników wia-
ry, za bliskich, którzy wskazali im drogę do kościoła.  

Wy drodzy konfirmanci prawie wszyscy zostaliście 
ochrzczeni przy tej chrzcielnicy przez ks. bpa Tadeusza Szurma-
na. Wielu z nas tutaj dzisiaj zgromadzonych, również przy tej 
chrzcielnicy zostało ochrzczonych. Taki był pierwszy krok, nie 
nasz, ale Pana Boga w naszą stronę. W chrzcie świętym Bóg za-
warł z nami przymierze, a w zasadzie trzeba powiedzieć wprost, 
że darował nam niebo i życie wieczne, i obiecał nam błogosławić.  
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Potem były szkółki niedzielne, lekcje religii i dzisiaj kon-
firmacja. Tą drogą przeszło wielu przed wami. To, że tutaj dzisiaj 
jesteście świadczy o tym, że rodzice dobrze wypełnili przyrze-
czenie, które w dniu waszego Chrztu złożyli przed Bogiem i zbo-
rem.  

Za to powinniście im serdecznie podziękować. Każdy z nas 
właśnie dzisiaj może wspomnieć swoich rodziców, rodziców 
chrzestnych, księdza, który go chrzcił, jak również na swoją kon-
firmację, duszpasterza, który przygotował do konfirmacji i kon-
firmował.  

Siostry i bracia, to że tutaj jesteście dzisiaj w święto tego 
kościoła, świadczy o tym, że zasiane w was ziarno Bożego Słowa, 
przez które działa Duch Święty nie zostało wyjedzone przez pta-
ki, nie zagłuszyły go ciernie, nie spaliło słońce.  

Jesteście tutaj, bo wiecie, że tylko w społeczności zboru 
możemy budować i zachowywać wiarę. To święto też nas łączy. 
Patrzymy na siebie i cieszymy się, że jesteśmy razem. Niektórych 
może zabrakło, bo odeszli do Pana.  

Wspominamy tych, którzy budowali ten kościół. Oni wie-
dzieli, że budowanie osobistego życie wiary na fundamencie Je-
zusa będzie łatwiejsze w rodzinie zborowej. Łatwiejsze, gdy bę-
dzie miejsce, w którym będziemy mogli się gromadzić i budować 
wsłuchując w Boże Słowo. Bo „unus christianus nullus christia-
nus” jeden chrześcijanin to żaden chrześcijanin – jak powiedział 
przed wiekami Ojciec Kościoła, Tertulian.   

Nasz kościół przypomina nam i światu o zwycięstwie życia 
nad śmiercią, przebaczenia nad grzechem, miłości nad nienawi-
ścią. Jesteśmy w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Zmar-
twychwstały Chrystus ilekroć przekraczamy progi kościoła przy-
pomina nam: „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków 
i mam klucze śmierci i piekła”.  

Może niejeden z nas był już umarły duchowo, a ożył. Bo 
przyszedł dzień, w którym jak syn marnotrawny wspomniał na 
swój chrzest, swoją konfirmację, swój kościół.  
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Moi drodzy młodzi przyjaciele. Nie wiemy, jak potoczy się 
wasze życie. Życzymy wam, by było szczęśliwe, dobre, błogosła-
wione. I tak będzie, jeżeli zapamiętacie, że tu jest wasze miejsce, 
tu jest szczególny dom, wasz dom. 

I w tym momencie ogarnia mnie smutek i niepewność 
związana z pytaniem, czy mam rację? Czy odczuwacie, czy wiecie, 
że to jest wasze miejsce? Czym dla współczesnego człowieka jest 
kościół?  

Niedawno usłyszałem stwierdzenie, że kościół i parafia są 
czymś obcym w życiu człowieka. Obcym ciałem. Czymś, co jest, co 
trzeba odwiedzać, zaliczać „dla świętego spokoju”. Dla niektórych 
może wrzodem, który jest na ciele i sprawia ból, a nie tak prosto 
go usunąć. Może natrętną muchą, komarem, który najchętniej 
trzeba by zlikwidować, machamy rękami, a on wciąż jest i burzy 
spokój sumienia.  

Gdyby 50% naszych parafian uczestniczyło w nabożeń-
stwie, kościół byłby prawie pełny. Ilu waszych poprzedników 
zapomniało całkowicie o kościele? Zapomniało o Jezusie Chry-
stusie, zapomniało o życiu z Bożym błogosławieństwem.  

W sierpniu z grupą z naszej Diecezji byłem w kościele 
ewangelickim w Giżycku. W przedsionku kościoła wisi plakat. Do 
kościoła jest wnoszona trumna. Pod spodem znajduje się napis. 
„Przyjdź sam. Nie czekaj, aż cię wniosą do kościoła”. Makabrycz-
ne, prawda? 

Siostry i Bracia! Ilu z nas tutaj zebranych dzisiaj w święto 
tego Domu Bożego może z serca wyznać: „O jak miłe są przybytki 
twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęskno-
ty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie 
do Boga żywego”.  

Czy mamy pewne przekonanie, że błogosławieni, czyli 
szczęśliwi, są ci, którzy przekraczają progi kościoła i nieustannie 
chwalą Boga? Powiecie: nie do nas to pytanie. My tutaj jesteśmy. 
Ten kościół jest nam bardzo drogi. Brakowało go nam, brakowało 
nabożeństw, wspólnoty wiary, gdy od marca do kwietnia był cał-
kowicie zamknięty.  
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Drodzy rodzice, rodzice chrzestni. Prowadziliście Wasze 
dzieci na naukę konfirmacyjną. Pilnowaliście, żeby nauczyły się 
podstawowych prawd wiary. I bardzo dobrze. Czy jednak uczyli-
ście chodzenia do kościoła? Uczestniczenia w nabożeństwie? Czy 
dawaliście w tym względzie dobry przykład? A może nie tylko dla 
młodzieży, ale już dla rodziców kościół jest obcym ciałem? 

Dosyć tych smętnych myśli. Przecież konfirmacja i pa-
miątka poświęcenia kościoła to radosne uroczystości.  

Cieszymy się, że jesteście. I będziemy się cieszyć, jak was 
będziemy widzieć na nabożeństwie. Nie za karę, nie z przymusu 
i obowiązku, lecz z przekonania, że w tym, co jest mojego Ojca 
niebiańskiego, ja być muszę. Z świadomości, że ukrzyżowany 
i zmartwychwstały Jezus Chrystus oddał za mnie swoje życie, 
abym żył tu, teraz i wiecznie. Z ufnością, że „kiedy troski ciebie 
gną, smutek gniecie dusze twą, możesz je odrzucić, bo wyswobo-
dzi ciebie Pan, bo ty nie jesteś sam”.  

Jezus Chrystus chce być waszym przyjacielem i zbawicie-
lem. Może się zdarzyć, że upadniecie, zapomnicie, zbłądzicie. Ale 
pamiętajcie: zostaliście ochrzczeni i konfirmowani w konkret-
nym miejscu, konkretnym kościele i w konkretnej społeczności 
zboru. Tam zawsze jest dla was miejsce. Tam zawsze jest wasza 
chrześcijańska rodzina.  

Ten kościół został poświęcony w dzień Archanioła Micha-
ła. Michał jest przedstawiany z mieczem i tarczą. To walczący 
anioł. Walczący w imię Boga. Bądźcie tymi, którzy się nie boją ale 
gotowi są do walki o Boża sprawę, o Boży Kościół. 

Kto, jak nie wy, będzie niósł wypływającą z Ewangelii ra-
dość i pokój, i pojednanie w świat? Kto, jak nie wy będzie trosz-
czył się o ten Dom Boży dla waszych dzieci i wnuków.  

Siostry i Bracia. W 162. rocznicę poświęcenia kościoła 
konfirmujemy czterech wspaniałych młodzieńców, przyszłość 
kościoła. To jest dzień, która dał nam Pan. Radujmy i weselmy się 
nim. Amen. 

 
bp Marian Niemiec 
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Wycieczka w kościele 
 

W sobotę, 12 września mieliśmy 

okazję gościć pięćdziesięciooso-

bową grupę spacerowiczów, któ-

rzy zachęceni przez Górnośląski 

Oddział PTTK w Katowicach 

wybrali się na zwiedzanie m.in. 

naszego kościoła. Gości przywitał 

ks. Zbigniew Obracaj, który także 

odpowiadał na pytania dotyczące 

nie tylko teraźniejszości naszej 

Parafii, ale również Kościoła 

Ewangelickiego w ogóle. 

Goście mogli zapoznać się z hi-

storią kościoła oraz Parafii, zoba-

czyć stroje liturgiczne używane 

przez ewangelickich duchownych, 

naczynia komunijne, a także znaj-

dująca się w naszych zbiorach 

Biblię Brzeską. 
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Wizyta wnuka ks. sup. Vossa w naszej Parafii 
 

W poniedziałek 14 wrze-
śnia odwiedził naszą Parafię 
Peter Voss-Andreae z małżonką. 
To wnuk ks. sup. dr. Hermana 
Vossa. Dla przypomnienia: ks. 
dr Herman Voss (1872-1938) 
od 1904 r. był proboszczem na-
szej Parafii. W latach 1919-1923 
był superintendentem diecezji, 
a od 1923 prezydentem Ewangelickiego Kościoła Unijnego na Pol-

skim Górnym Śląsku.  
Peter Voss-Andreae chciał 

zobaczyć miejsca związane z ży-
ciem swojego dziadka i latami 
młodości swojego ojca. Podczas 
wizyty, po spotkaniu przy kawie, 
goście zobaczyli kościół i dom 
parafialny. Objechaliśmy wszyst-
kie budynki należące do Parafii 

w czasach ks. Vossa, zwiedziliśmy cmentarz.   
Otrzymaliśmy w prezencie piękne zdjęcia kościoła i wszyst-

kich budynków parafialnych z tego okresu. Mam nadzieję, że nie-
długo zdjęcia będą mogli wszy-
scy obejrzeć.  

W prezencie przekaza-
łem Gościom książki z historią 
kościoła i parafii oraz płyty CD 
naszego chóru parafialnego.  

Poniżej cytuję podzięko-
wania, które otrzymałem drogą 
elektroniczną: 
„Szanowny, drogi księże Niemiec. 
Wraz z żoną dziękujemy za bardzo serdeczne i miłe przyjęcie, które 
Pan przygotował. Było dla nas wielką radością móc Pana poznać. 
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Byliśmy wzruszeni podczas 
zwiedzania kościoła i domu pa-
rafialnego mojego dziadka, 
w którym dorastał mój ojciec. 
Dziękuję za oprowadzenie, tak-
że za wizytę na cmentarzu. Wi-
zyta w Katowicach pozostanie 
w naszej najlepszej pamięci. 
Również bardzo dziękuję za 

książki o historii kościoła i płyty CD, z których się bardzo cieszę.   
 

Serdeczne pozdrowienia także od mojej żony. 
Peter Voss-Andreae” 
 
Poniżej cztery zdjęcia z kompletu przekazanego przez p. Petera 
Voss-Andreae. 
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Pamiątka poświecenia kościoła i konfirmacja 
 

Ostatnia niedziela września i pierwsza niedziela października to 

piękne i ważne wydarzenia w naszej Parafii. Najpierw konfirmacja 

i 162. pamiątka poświęcenia kościoła, a następnie Dziękczynne Święto 

Żniw.  

Po ponad dwuletniej budowie, 29 września 1858 r., w dzień Ar-

chanioła Michała nasz piękny kościół został poświęcony, z życzeniem, 

żeby ewangelicy katowiccy, mocni wiarą i ugruntowani miłością dawali 

świadectwo Ewangelii, a w kościele zawsze rozbrzmiewało Boże Sło-

wo. Nowy kościół, jedyny wtedy w Katowicach, nie był tak okazały jak 

dziś. Wraz ze wzrostem liczby parafian kościół został dwukrotnie roz-

budowany. W latach 1887-1889 przedłużona została o 15 m nawa ko-

ścioła i dobudowano dwie wieżyczki od strony wejścia. Druga rozbu-

dowa w latach 1899-1902 polegała na dobudowaniu dwóch skrzydeł 

bocznych, zakrystii, pawlaczy i miejsca dla chóru przy organach. Ko-

ściół przybrał kształt zachowany do dnia dzisiejszego.  

Wspomnieć trzeba trudne lata powojenne. Zarządzeniem woje-

wody śląsko-dąbrowskiego w 1945 r. przekazano kościół do użytku 

kurii rzymskokatolickiej, która przeznaczyła go na kościół szkolny. 

Nawet parter plebanii było trzeba było oddać. Przy parafii pozostała 

tylko salka konfirmacyjna na niespełna 100 miejsc, czyli nasza sala pa-

rafialna. Po licznych i desperackich interwencjach ks. prob. Adama 

Hławiczki i członków Rady Parafialnej władze centralne zgodziły się na 

oddanie kościoła prawowitemu właścicielowi, czyli Parafii.  

Trzeba o tym pamiętać. Gdyby nie oddano kościoła, nie wiem, 

jak by wyglądał stan liczebny i działalności naszej Parafii w następnych 

latach i dzisiaj.  

Ilekroć obchodzimy pamiątkę poświęcenia kościoła dziękujmy 

Bogu z serca za nasz piękny kościół. Ale nie poprzestawajmy na dzię-

kowaniu. Korzystajmy z możliwości bycia w kościele na nabożeń-

stwach, koncertach, spotkaniach.  

W tym roku pamiątka poświęcenia kościoła została połączona 

z konfirmacją. Uważam, że to dobre połączenie. Czterech młodzieńców 

w tym dniu wyznaje publicznie wiarę i wyraża chęć bycia w Kościele 

jako wspólnocie, społeczności wierzących i chęć bycia w kościele na 

słuchaniu Słowa Bożego i przystępowaniu do Stołu Pańskiego. 
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Ponieważ od kilku lat obowiązuje nowa treść ślubowania pragnę ją za-

cytować:  

„Wyznaliście swoją wiarę. Czy chcecie z Bożą pomocą pozostać wier-

nymi i wzrastać do końca swojego życia w wierze chrześcijańskiej 

w rozumieniu naszego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego? Czy 

chcecie słuchać Słowa Bożego i świętować Wieczerzę Pańską? Czy 

chcecie głosić Słowo Boże słowem i czynem? Czy chcecie służyć bliź-

nim naśladując przykład Jezusa?  

Konfirmanci odpowiadają: Chcę, z pomocą Bożą.” 

Ważnym elementem aktu konfirmacji jest pytanie kierowane do zboru: 

„Drogi zborze, czy chcecie wspierać naszych braci w ich chrześcijań-

skim życiu, modląc się o błogosławieństwo i wytrwanie na ich chrześci-

jańskiej drodze? 

Zbór odpowiada: Chcemy z pomocą Bożą.” 

Znaczy to, że zbór bierze dalszą odpowiedzialność za duchowy rozwój 

konfirmantów.  

Pisząc o konfirmacji, ze smutkiem muszę stwierdzić, że coraz 

więcej konfirmantów, a także ich rodziców traktuje konfirmację jako 

coś, co trzeba zaliczyć i mieć z głowy. Młodzież pokonfirmacyjna, za 

aprobatą rodziców, nie przychodzi na lekcje religii i spotkania młodzie-

ży. Nie ma jej również na nabożeństwach. Smutne i przykre. 

Ostatnio pojawia się jeszcze jedno niepokojące zjawisko. Dziec-

ko nie uczęszcza od pierwszej klasy na lekcje religii, nie wspominając 

o szkółkach niedzielnych i nagle pojawia się w klasie szóstej, bo wypa-

dałoby, żeby było konfirmowane. Uchwała Synodu naszego Kościoła 

dotycząca konfirmacji mówi, że konfirmacja „to przede wszystkim akt 

podsumowujący podstawowy okres katechizacji, który ma dać młodym 

ludziom narzędzia do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościo-

ła”. W praktyce chodzi o to, że konfirmacja następuje po sześcio- lub 

siedmioletnim nauczaniu religii.   

Życzymy tegorocznym konfirmantom radości z bycia w koście-

le. Dumy z bycia członkiem Katowickiej Parafii Ewangelickiej. Chęci 

i zapału do pogłębiania wiedzy. Pragnienie nieustannego wzrostu du-

chowego.    

 

bp Marian Niemiec 
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Będę z tobą, nie odstąpię cię ani 
cię nie opuszczę. 

Joz 1,5b 
 

Z okazji 55. rocznicy ordynacji, składamy 

ks. Alfredowi Biecie 

najserdeczniejsze życzenia Bożej bliskości, wsparcia,  

błogosławieństwa na każdy dzień życia 

oraz radości ze służby Kościołowi i z towarzyszenia 

wszystkim potrzebującym duszpasterskiego wsparcia. 

Życzymy, by w życiu zawsze była odczuwalna  

Boża obietnica skierowana do Jozuego, 

by Boża mądrość i opieka  

towarzyszyły w dalszych latach wytrwałego naśladowania 

naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

 
Parafianie  

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach 

wraz z Radą Parafialną  

i duszpasterzami 

 
 

Ks. Alfred Bieta urodził się w 1941 r. w Bielsku-Białej. W 1965 r. został or-

dynowany i do 1967 r. pracował w Zabrzu jako wikariusz diecezji katowickiej 

i diecezjalny duszpasterz młodzieżowy. W 1967 roku wyjechał do Anglii, 

gdzie do 1972 r. był wikariuszem bp. W. Fierli. W l. 1972-77 był duszpaste-

rzem polskich ewangelików reformowanych, w l. 1977-97 był administrato-

rem, a następnie proboszczem-administratorem parafii w Cambridge. W tym 

okresie był też opiekunem duchowym Zrzeszenia Ewangelików Polaków 

w Wielkiej Brytanii. W 1998 r. wrócił do kraju zostając, aż do przejścia na 

emeryturę, proboszczem-administratorem parafii w Świętochłowicach i Wirku.  
 

http://historia.luter2017.pl/ks-alfred-bieta/ 
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Po tym jak Jakub oszukał swojego brata, uciekł do Ha-

ranu, do brata swojej matki – Labana.  

Kiedy zatrzymał się miał wyjątkowy sen przeczytaj 

o nim w 1 Księdze Mojżeszowej 28,10-17 i narysuj co śniło 

się Jakubowi: 

To miejsce nazwał Jakub Betel – Dom Boży.  

 

Kiedy Jakub dotarł do Haranu, Laban wprowadził go do swo-

jego domu. Zamieszkał z nim i pracował dla niego.  
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Jakubowi spodobał się młodsza córka Labana Rachela. 

Chciał się z nią ożenić, więc umówił się z wujem, że będzie 

pracował dla niego, a w zamian, będą mogli wziąć ślub. Nie-

stety wujek oszukał go i dał mu za żonę swoją starszą córkę 

Leę. Po kolejnych latach pracy u Labana ożenił się też z Ra-

chelą. W Biblii czytamy, że Jakub miał 12. synów: 
 

I A M R E Z S A 

S F J A K U B B 

S E L Z R U D E 

A Z E B U L O N 

C Ó W K B H G I 

H J I U E J A A 

A D U J N A D M 

R N A F T A L I 

R W S Y M E O N 
 

Znajdź w diagramie imię Jakuba i jego 12. synów: Ruben, Symeon, 

Lewi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aszer, Issachar, Zebulon, Józef, Benia-

min. 
 

Dwaj synowie Jakuba: Józef i Be-

niamin, byli synami Racheli, dlatego, nie-

stety, kochał ich najbardziej, co doprowa-

dziło do zazdrości między braćmi,             

w szczególności kiedy Józef otrzymał od 

ojca kolorowy płaszcz. 

 Józef miał dziwne sny, pewnego ra-

zu śnił że razem z brać wiążą snopy. I na-

gle snopy braci zaczęły się kłaniać snopowi 

Józefa, kiedy opowiedział to braciom oburzyli się.  
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Innego razu śniło mu się słońce, księ-

życ i jedenaście gwiazd, które mu się 

kłaniały. Opowiedział to w obecności 

ojca i Jakub bardzo się oburzył.  

 

Kiedy pewnego razu, Józef poszedł 

do braci, oni postanowili się go pozbyć i sprzedali go kara-

wanie idącej do Egipt. Tam Józef trafił do Potyfara. Swoją 

pracą i uczciwością sprawił, że Potyfar uczynił go zarządcą 

swojego majątku.  

Żona Potyfara namawiała Józefa do zdrady, Józef jednak nie 

zgodził się, ponieważ byłaby to przede wszystkim zdrada 

i grzech wobec Boga. Nie spodobało się to żonie Potyfara, 

wiec oskarżyła go przed mężem o zdradę. Po tych wydarze-

niach Józef trafił do więzienia. Gdzie także wytłumaczył sny 

swoich współwięźniów: podczaszego i piekarza: 

 

 
Narysuj wykropkowane elementy i pokoloruj obrazki. Zerknij 

na zwój i przeczytaj jak Józef je wytłumaczył:  
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Pewnego dnia samemu faraonowi śniły się sny: 

Nikt nie potrafił ich wytłumaczyć i wtedy podczaszy przy-

pomniał sobie o Józefie.  

 Józef, dzięki Bogu, wytłumaczył sny: Nadejdzie sie-

dem lat urodzaju, a następnie siedem lat głodu. Kiedy Faraon 

to usłyszał, ustanowił Józefa zwierzchnikiem Egiptu. Dzięki 

temu przygotował Egipt na czas głodu. W Egipcie Józef oże-

nił się i miał dwóch synów: Manassesa i Efraima.  

 W czasie głodu przybyli do Egiptu jego bracia. Józef 

ich poznał i sprawdził czy nadal jest między nimi zazdrość. 

Przeczytaj o tym w 1 Księdze Mojżeszowej 44,1-34 

Wtedy rzekł mu Józef: Taki jest jego wykład: trzy pędy, to 
trzy dni. Po trzech dniach faraon podniesie do góry głowę 
twoją i przywróci ci urząd twój, tak że będziesz podawał 
puchar faraonowi do ręki, jak dawniej, gdy byłeś podcza-

szym. 
Trzy kosze, to trzy dni. Po trzech dniach faraon podniesie 
wysoko głowę twoją, bo powiesi cię na drzewie, i ptaki bę-

dą zjadać ciało twoje. I Mż 40,12-13.18-19 
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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 
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PLAN NABOŻEŃSTW I UROCZYSTOŚCI 
W PARAFII EWANGELICKIEJ W KATOWICACH 

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2020 
         
 
2 października godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
 

4 października – DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŻNIW 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne z ofiarą 

  godz. 16.00 – nabożeństwo dla seniorów z Komunią Świętą 
 
6 października  godz. 18.00 – koncert organowy z cyklu „Koncerty 

          u Zmartwychwstania Pańskiego” 
7 października godz. 18.00 – próba chóru  
9 października godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
 

11 października – 18. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne  

 
13 października godz. 17.00 – spotkanie pań 
14 października  godz. 18.00 – próba chóru 
16 października   godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
 

18 października – 19. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
  godz. 10.00 – nabożeństwo główne 
  godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Świętą 
 

20 października godz. 18.00 – spotkanie sympatyków 
21 października   godz. 18.00 – próba chóru 
23 października   godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
 

25 października – 20. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Świętą 
godz. 19.00 – nabożeństwo wieczorne  

 
27 października godz. 18.00 – zebranie Rady Parafialnej 
28 października  godz. 18.00 – próba chóru 
30 października   godz. 17.30 – spotkanie młodzieżowe 
 

31 października – PAMIĄTKA REFORMACJI 

godz. 10.00 – ekumeniczne nabożeństwo reformacyjne 
 


