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Słowo proboszcza 
 

Siostry i Bracia w Panu, Jezusie Chrystusie, 

sytuacja, w której żyjemy sprawia tekst jest długi. Dlatego podzie-
liłem go na trzy części. W pierwszej podejmuję temat koronawiru-
sa, w drugiej odnoszę się do protesty i manifestacji społecznych 
wywołanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i w trzeciej 
zajmuję się aktualnymi sprawami naszej Parafii.  

I Koronawirus 
Koronawirus nie odpuszcza. Parafrazując słowa z 1 listu Piotra 5,3 
można powiedzieć, że „przeciwnik nasz, SARS-CoV-2, chodzi wo-
koło jak zwierz milczący, szukając, kogo by pochłonąć”. Przede 
wszystkim chce pochłonąć osoby starsze, schorowane, chociaż 
czasami nie odpuszcza młodszym. Upodobał sobie młodszych by 
przez nich atakować starszych. Swoją działalnością osłabia ciało 
ale i ducha. Zsyła na kwarantannę czyli odosobnienie. Wzbudza 
kontrowersje. Jedni twierdzą, że nie jest groźniejszy niż wirus 
grypy. Inni, zwłaszcza ci, którzy zostali zaatakowani i ciężko cho-
rowali ostrzegają przed jego siłą. Koronawirus zbiera też śmier-
telne żniwo wokół nas. W krótkim czasie spowodował śmierć 
6 osób spośród moich dobrych znajomych, z których 3 było 
księżmi.  

Zdaję sobie sprawę, że jest to mój prywatny wykład, który przez 
poważnych specjalistów może zostać wyśmiany. Jednak nie moż-
na tego przeciwnika lekceważyć. Cytując dalej ap. Piotra musimy 
przeciwstawić się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cier-
pienia są udziałem braci i sióstr naszych na całym świecie. Nasza 
wiara wzywa do złożenia w modlitwie wszelkiej troski na Boga. 
Etyka ewangelicka wzywa do brania odpowiedzialności za siebie, 
swoje życie i za życie innych.  

Dlatego, bez względu na to jak w ostatnim czasie postrzegamy 
obecną władzę w kraju, rozczarowani i rozgoryczeni przygotowa-
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niem miejsc szpitalnych i służby zdrowia chcemy przestrzegać 
nakazów i zakazów, które mogą ochronić nas i naszych bliźnich.  

Poniżej cytuję zalecenia Biskupa Kościoła omówione na Konfe-
rencji Biskupów, które wynikają z obostrzeń rządowych: 

1. Przypominam, że w czasie nabożeństw obowiązuje nakaz za-
krywania twarzy, zachowania dystansu i dezynfekcji rąk. Proszę, 
aby duchowni każdorazowo przypominali o tym wiernym, 
a przedstawiciele Rady Parafialnej pomagali zająć właściwe miej-
sca w kościele i wskazywali środki do dezynfekcji. Osoby, cierpią-
ce na choroby współistniejące, a także chore należy zachęcać do 
udziału w nabożeństwach online transmitowanych przez telewizję 
lub Internet. Wykaz tych nabożeństw jest na bieżąco aktualizo-
wany na stronie luteranie.pl  

2. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy również śpiewu. Na-
leży zwrócić uwagę wiernym, aby w czasie śpiewania nie zdejmo-
wali maseczek. Jednocześnie zalecam i proszę o rozważenie moż-
liwości zmniejszenia liczby pieśni śpiewanych w trakcie nabo-
żeństw lub ograniczenie liczby zwrotek w konkretnych utworach. 
Możliwe jest również zastąpienie śpiewu zborowego innymi for-
mami muzycznym, np. śpiewem solisty, czy muzyką organową.  

3. Prosimy o ostrożności w przystępowaniu do Komunii Świętej, 
a o ile jest to możliwe nawet do tymczasowej rezygnacji z niej. 
Jeśli podjęta została decyzja o podtrzymaniu udzielania Komunii, 
to bezwzględnie należy stosować się do obowiązujących wytycz-
nych. 

4. Rekomendujemy tymczasowe zawieszenie prób chórów. Bada-
nia pokazują, że tego typu aktywności mogą prowadzić do po-
wstania ognisk zakażeń. 

5. Spotkania młodzieżowe, szkółki niedzielne, spotkania dla zain-
teresowanych Kościołem, godziny biblijne, koła pań lub inne tego 
typu aktywności parafialne, zgodnie z prawem, są sprawowaniem 
kultu religijnego. Możliwe jest więc ich organizowanie w czasie 
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obowiązywania aktualnych obostrzeń państwowych. Konieczne 
jest jednak zapewnienie środków bezpieczeństwa takich samych, 
jak w przypadku nabożeństw. 

6. Zalecamy, aby lekcje religii w punktach katechetycznych prze-
nieść na platformy do komunikacji internetowej, gdyż najczęściej 
uczestniczą w nich dzieci i młodzież z różnych szkół, co może 
prowadzić do zwiększenia transmisji wirusa.  

7. Duchowni razem z członkami Rad Parafialnych zobowiązani są 
do analizowania podawanych przez władze państwowe komunika-
tów i interpretowania ich w kontekście prowadzonej działalności 
parafialnej, a w określonych przypadkach także działalności go-
spodarczej parafii. W przypadku pochówku osób, które zmarły na 
COVID-19 również należy przestrzegać wytycznych Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia. Podczas pogrzebów 
na cmentarzach należy zachowywać dystans społeczny. Obowią-
zuje zasłanianie ust i nosa. 

8. W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograni-
czenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń re-
ligijnych odbywających się w kościele. Podtrzymany zostaje obo-
wiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących 
kult. W uroczystościach religijnych ustalony limit to 1 osoba na 
7 m2. 

9. Ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia 
nie dotyczy udziału w nabożeństwach. 

Powyższe wskazówki staramy się realizować w naszej Parafii. Mu-
sieliśmy zrezygnować z prób chóru. Lekcje religii odbywają się 
drogą internetową. Odwołujemy również szkółki niedziel-
ne, zachęcamy, aby oglądać zajęcia dla dzieci na YouTu-
be, kanał Chrześcijańska telewizja internetowa. 

Od niedzieli 1 listopada w kościele wyznaczone zostaną ławki, 
w których możemy usiąść. Bardzo proszę nie zrywać wstążek blo-
kujących wejście do ławki i nie obrażać się, jeżeli czyjaś stała ław-
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ka i miejsce zostanie zablokowane. Chciałbym, żeby wszyscy 
uczestnicy nabożeństwa odczuwali komfort psychiczny i poczucie 
bezpieczeństwa wynikające z zachowania odpowiedniej odległo-
ści.  

Żeby nie wywoływać „wilka z lasu”, jako biskup diecezjalny zaleci-
łem, żeby 1 listopada w naszej Diecezji nie odbywały się nabożeń-
stwa na cmentarzu. Wiem, że wielu z nas nie wyobraża sobie nie 
być 1 listopada na cmentarzu, żeby stanąć nad grobami bliskich. 
Postawię prowokujące pytanie. Czym równi się 1 listopada od 2, 3 
czy 10 listopada? Tylko tym, że 1 listopada jest dużo więcej osób. 
Starsi być może pamiętają, że dawniej, tu na Górnym Śląsku,  
ewangelicy nie chodzili na cmentarze 1 listopada lecz w Niedzielę 
Wieczności, która obchodzona była jako Niedziela Zmarłych. 
Zresztą, w naszej parafii w tę niedzielę wspominamy tych, którzy 
odeszli w minionym roku. Tak też się stanie w niedzielę 22 listo-
pada.  

Piszę te słowa mając świadomość, że za kilka dni mogą zostać 
wprowadzone kolejne obostrzenia. Z pewnością wielu z nas już się 
zastanawia, jak będą wyglądały nadchodzące Święta Bożego Na-
rodzenia. Dzisiaj powiem: nie wiem. I chyba nikt nie wie. 

W Parafii mamy wielu pracowników służby zdrowia każdego 
szczebla. Życzymy wszystkim sił i wytrwałości w podejmowaniu 
służby nieraz w ekstremalnych warunkach. Życzymy zdrowia. 
Niech dobry Bóg ma Was i Wasze rodziny w swojej opiece, otacza 
swoim błogosławieństwem i obroną. 

II Niepokoje społeczne 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołał wielkie protesty 
i manifestacje w całym kraju, również w Katowicach. Zdespero-
wani manifestanci swoje oburzenie kierują również w stronę Ko-
ścioła Rzymskokatolickiego. Ale jak to nieraz bywa, w takich sytu-
acjach, niejako „rykoszetem” może „oberwać” i nasz Kościół.  

O co tak dokładnie chodzi? Orzeczenie Trybunału Konstytucyjne-
go z 22 października stwierdza, że dotychczasowe prawo do abor-
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cji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu 
jest niezgodne z Konstytucją RP. Znaczy to, że kobiety będą mu-
siały donosić ciąże, mimo iż dziecko nie będzie miało najmniej-
szych szans na przeżycie Od wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
nie ma odwołania.  

Z pewnością wielu z was zapyta: a jakie jest stanowisko naszego 
Kościoła. Zacytuję w tym miejscu słowa Biskupa Kościoła Jerzego 
Samca, opublikowane na Twitterze: 

Jestem za ochroną życia nie tylko nienarodzonego. Rodziny, 
w tym głównie kobiety, stają niekiedy przed dramatycznym wy-
borem w sytuacjach skrajnie granicznych. Rolą Kościoła jest 
maksymalne wsparcie, okazywanie delikatności, towarzyszenie 
i współczucie. Gdy zamiast rozmowy jest siłowe narzucanie 
rozwiązań, zawsze pojawia się ból, złość i wojna ideologiczna, 
którą widzimy na ulicach naszych miast. To nie służy ochronie 
życia.  

Przypomnę, że już w 1991 roku nasz Kościół wydał oficjalne 
„Oświadczenie w sprawie ochrony życia”. W oświadczeniu jest 
również zawarta sprawa aborcji.  

Wypowiadając się za ochroną życia poczętego Kościół Ewange-
licko-Augsburski w RP zajmuje zdecydowane stanowisko prze-
ciw "aborcji na życzenie". Kościół nie jest upoważniony do spo-
rządzania katalogu występujących zagrożeń życia w przypad-
kach patologii ciąży, pozostawia jednak prawo decyzji rodzicom 
i konsylium lekarskiemu w wypadku zagrożenia życia matki. 

Bardzo delikatną kwestią jest aborcja płodu zdegenerowanego 
na skutek kataklizmu ekologicznego, np. awarii urządzeń ją-
drowych lub chemicznych. Ten temat wymaga szerokiej analizy 
przez kompetentnych specjalistów z zakresu genetyki, medycy-
ny, etyki i teologii. 

Oświadczenie wskazuje, że zadaniem Kościoła nie jest wpływanie 
na Ustawodawcę celem penalizacji, czyli karania z powodu doko-
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nanej aborcji. Kościół poprzez swoje działanie wychowawcze, 
duszpasterskie, diakonijne i zwiastowanie Ewangelii powinien 
wpływać na wiernych, propagując etykę odpowiedzialności i tro-
ski o własne sumienie. Takie działanie powinno doprowadzić do 
tego, żeby aborcja przestała być sprawą priorytetową w dyskusji 
moralnej, a poprzez budowanie świadomości seksualnej i świa-
domego macierzyństwa została zminimalizowana. Kobietom, któ-
re musiały przeprowadzić zabieg aborcji ze względów medycznych 
oraz kryminalnych należy zapewnić właściwą opiekę duszpaster-
ską. O tym też pisze bp Samiec. - Całą treść oświadczenia znaj-
dziemy na stronie internetowej Kościoła.  

Dodam, że ewangelicka etyka jest kształtowana wiarą. Wiara 
kształtuje sumienie chrześcijanina. To ja odpowiadam wobec 
swojego sumienia i przed Bogiem za moje postępowanie i moje 
czyny. Dla jednych to wielki przywilej. Inni chcieliby otrzymać 
konkretne wskazania i przepisy. 

III Aktualności 
W niedzielę 25 października nasza Parafia powiększyła się o sześć 
osób, które po zapoznaniu się z życiem i nauką naszego Kościoła, 
działalnością naszej Parafii, postanowiły zostać członkami naszej 
Parafii. Witamy Was serdecznie i życzymy, żeby Parafia i kościół 
stały się duchowym domem, a my Waszymi Siostrami i Braćmi 
w Chrystusie. 

Mimo pandemii możemy organizować w naszym kościele koncer-
ty organowe, na które serdecznie zapraszam. Podczas koncertów 
zachowane są wszystkie środki bezpieczeństwa związane z zagro-
żeniem koronawirusem.  

Chyba wszyscy się cieszymy, że w każdą niedzielę o godz. 15.50 
możemy uczestniczyć w nabożeństwie nadawanym w TVP3. Ta 
stacja jest dostępna dla wszystkich i wszędzie. Wystosowałem 
w imieniu naszej Diecezji słowa podziękowania do Redakcji Eku-
menicznej TVP, której staraniem po miesięcznej przerwie nabo-
żeństwa powróciły do programu. Zachęcajmy do oglądania nasze 
rodziny, znajomych, sąsiadów. Nabożeństwa są świadectwem 
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o naszym Kościele. Przede wszystkim głoszą Jezusa Chrystusa, 
tego Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Naprawdę, nie mamy 
się czego wstydzić. Przeciwnie uczestnicząc w dotychczas nada-
nych nabożeństwach jestem dumny z naszych pięknych kościołów 
i naszych duchownych. 

Dziękuję wszystkim za ofiary pieniężne składane w kancelarii pa-
rafialnej i na rachunek bankowy Parafii. Cieszę się, że coraz więcej 
osób pamięta o opłaceniu tak zwanej składki kościelnej. Powinna 
to być kwota wynosząca 1% naszego dochodu. W praktyce jest to 
dobrowolna składka, ponieważ nikt nie jest w stanie tego spraw-
dzić. Nikt też nie ma takiego zamiaru. Składka kościelna jest ta-
kim namacalnym potwierdzeniem naszej przynależności do Para-
fii i utożsamianiem się z Parafią.  

Dziękuję również za ofiary na budowę platformy dla niepełno-
sprawnych. Mamy nie tylko projekt, ale również wszystkie ko-
nieczne pozwolenia. Teraz potrzebne są pieniądze. Jestem prze-
konany, że zbierzemy potrzebną kwotę, która może porażać (oko-
ło 50 000 zł), ale grosz do grosza i nazbieramy.  

Kilka razy zdarzyło mi się, że byłem w kościele i w portfelu nie 
miałem gotówki tylko kartę płatniczą. Wiem, że coraz więcej mło-
dych ludzi nie posiada w portfelach gotówki. Takie osoby wycho-
dząc z kościoła spoglądają na stojące przy drzwiach wyjściowych 
skrzynki na ofiarę i ze smutkiem przechodzą nic nie wrzucając. 
Chcieliby coś dać, ale nie mają. Wszędzie można płacić kartą. 
Wszędzie, ale nie w kościele.  Otóż informuję, że również u nas 
będzie można płacić kartą, w kościele i kancelarii parafialnej.  

Zamieszczamy w tym numerze Ewangelika Katowickiego mój fe-
lieton „Tęsknota za ciemnym cmentarzem”, który ukazał się Zwia-
stunie Ewangelickim w ubiegłym roku. Zachęcam do zapoznania 
się z nim i do twórczej refleksji. 

Drodzy Seniorzy, 
należycie do najbardziej aktywnych i zaangażowanych członków 
naszej Parafii. W trosce o Wasze zdrowie i życie proszę, żebyście 
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przez najbliższe tygodnie zmniejszyli Waszą aktywność. Nawet tą 
związaną z życiem parafialnym. Gdy nie ma Was na nabożeń-
stwie, kościół świeci pustkami. Musimy to jakoś znieść i prze-
trwać, żebyście mogli do nas wrócić. 

Zachęcamy do czytania i słuchania kazań wygłaszanych podczas 
nabożeństw. Kazania znajdują się na stronie internetowej Parafii. 
Jeżeli nie posiadacie Internetu, poproście znajomych, młodszych 
członków rodziny, żeby wydrukowali i Wam dostarczyli. Jeżeli 
potrzebujecie jakiegokolwiek wsparcia, proszę o telefon 
do Parafii. Jeżeli macie opory przed „kłopotaniem” du-
chownych, to również nie jest problem, ponieważ zgła-
szają się osoby, które chcą Wam pomóc. 

Zachęcam wszystkich, zwłaszcza zapracowanych, zagubionych, 
zniechęconych do codziennego czytania Biblii. Pomocne są w tym 
książeczki „Z Biblią na co dzień”. Od kilku miesięcy, z inicjatywy 
duchownych naszej Diecezji wszyscy, którzy mają telefony ko-
mórkowe, laptopy, komputery stacjonarne z dostępem do Inter-
netu mogą wysłuchać i obejrzeć tzw. „Codziennik biblijny”. To 
krótkie, około 5 minutowe rozważania biblijne oparte na Słowie 
Bożym wyznaczonym na dany dzień.  

Życzę Wszystkim zdrowia. Starajmy się, na ile to możliwe chronić 
się przed niewidzialnym wrogiem, żeby nas nie dotknął i nie po-
chłonął.  

Wasz w Chrystusie,   
bp. Marian Niemiec 
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Nostalgia za ciemnym cmentarzem 
 

Z nostalgią wspominam czasy sprzed około 30-40 lat, gdy 
jadąc obok cmentarza 1 listopada można było odróżnić cmentarz 
ewangelicki od rzymskokatolickiego. Cmentarz ewangelicki tonął 
w mroku i dostojeństwie, gdzieniegdzie na grobie świeciła się mała 
lampka. Nad pozostałymi rozciągała się łuna światła. Dzisiaj łuna 
świeci nad wszystkimi cmentarzami, a na grobach bez względu na 
wyznanie zmarłego stoi po kilkanaście zniczy. 

Moja nostalgia nie wynika tylko ze względów estetycznych 
i ekologicznych. Wydaje mi się, że zatraciliśmy cząstkę naszej toż-
samości i przejęliśmy myślenie i słownictwo, które nijak się ma do 
naszej wiary. Jakie? Ano takie: „Muszę zapalić dla mojego bliskiego 
lampkę”; „Tyle jeszcze mogę zrobić, zapalić światełko, to mu się 
należy”; „Zapalę mu lampkę, żeby mnie nie przyszedł straszyć”; 
„Stać mnie na to, więc dlaczego mam nie zrobić tego dobrego 
uczynku”; „Stale paląca się na grobie lampka świadczy, że pamię-
tamy o zmarłym”.  

Co w tych stwierdzeniach jest niewłaściwego i złego? Od-
powiem pytaniami. 

 Czy ewangelicy wierzą w czyściec, w którym przebywają 
zmarli, a żyjący swoimi modlitwami, czynami, lampkami 
mogą im pomóc wejść do nieba?  

 Czy zmarli oczekują naszych lampek na ich grobach?  

 Czy zapalenie światełka na grobie może uspokoić sumienie, 
jeżeli nie byliśmy w porządku wobec zmarłego?  

 Czy zapalenie znicza na grobie jest dobrym uczynkiem, któ-
ry Pan Bóg nam wynagrodzi?  

 Komu chcemy udowodnić, że pamiętamy o zmarłym: sobie 
czy otoczeniu?  
Wydaje mi się, że coraz bardziej skłaniamy się ku pobożno-

ści uczynkowej, którą na dodatek chcemy rozumieć jako zasługę 
przed Bogiem lub dla zmarłego. Szanujmy i kochajmy żywych, 
wtedy nie będziemy mieli wyrzutów sumienia i lęków.  
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Zapomniałbym o jeszcze jednym argumencie, który słyszę 
jako usprawiedliwienie stawiania zniczy na grobach: zapalony 
znicz przypomina zmartwychwstałego Jezusa, który jest światło-
ścią świata, światłem żywota. Teraz ja zapytam: Ile tych świateł 
potrzebujemy na grobie? Ilu zmartwychwstałych Jezusów? 

Doszło to tego, że jeżeli 1 listopada ktoś przyjdzie na cmen-
tarz bez znicza jest krytykowany, nazwany skąpcem, który nie ko-
cha i nie szanuje zmarłego. Więcej, kilkakrotnie spotkałem się 
z tym, że liczono znicze i zastanawiano się, który jest od kogo, 
a czyjego jeszcze brakuje, czyli kto jeszcze nie przyszedł w tym 
dniu na cmentarz.  

I tak oto na grobie pojawia się kilkanaście zniczy. Po co? 
Ani to piękne, bo każdy znicz „z innej parafii”, ani ekologiczne, bo 
produkuje się setki ton plastiku, który później wyrzucamy. Nieraz, 
gdy rodzina mieszka daleko albo przychodzi rzadko na cmentarz, 
znicze stoją do świąt Bożego Narodzenia, a nawet do października 
następnego roku. To jest śmieszne i żałosne zarazem. Dla parafii 
powstają dodatkowe, duże koszty, bo musi te znicze-śmieci wy-
wieźć.  

Może zamiast kupować znicze, złóżmy te kilkanaście czy 
kilkadziesiąt złotych na cele parafialne, diakonijne, na utrzymanie 
cmentarza. To będzie dobry, ewangelicki uczynek. Dla zmarłego 
nic nie możemy uczynić. Uczyńmy coś dobrego dla bliźniego i dla 
ochrony Bożego stworzenia. Niech nasze ewangelickie cmentarze 
świecą naszą ewangelicką wiarą. 

 
 

 

bp Marian Niemiec 
 
 

Tekst ukazał się na łamach Zwiastuna Ewangelickiego 
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Pomoc dla uchodźców na Lesbos 
 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ogłasza rozpoczęcie 

zbiórki środków na pomoc osobom z obozu Moria na wyspie Lesbos, 

który spłonął na początku września. Ostatni dobytek straciło kilkanaście 

tysięcy uchodźców, w tym wiele dzieci.    

Przeżywamy kryzys spowodowany eskalacją pandemii i skut-

kami gospodarczymi wprowadzonych obostrzeń, ale nawet w tak cięż-

kim czasie nie powinniśmy rezygnować z pomocy innym. Prosimy 

o wspólne wyciągnięcie rąk do tych, którzy mierzą się nie tylko z koro-

nawirusem – stracili cały dobytek i szansę na przetrwanie.   

Konsystorz na ostatnim posiedzeniu zdecydował o przeznacze-

niu 10 tys. złotych ze środków Kościoła na wsparcie projektów pomo-

cowych na rzecz osób z obozu Moria. Zachęcamy do przekazywania 

datków na ten cel przez dotypay oraz bezpośrednio na rachunki banko-

we Kościoła. Parafie również mogą włączyć się w akcję i na podstawie 

uchwał Rad Parafialnych przekazać środki. 

Zbiórka potrwa do poniedziałku 30 listopada 2020 roku. Ważne, 

aby w tytule przelewu wpisać słowo "MORIA".    

Za każdy dar serdecznie dziękujemy.  

Pieniądze przekazane zostaną Kościołowi Ewangelickiemu He-

sji-Nassau, który jest naszym partnerskim Kościołem i prowadzi szero-

ko zakrojoną działalność pomocową na wyspie Lesbos, m.in. w ramach 

inicjatywy Lesvossolidarity. Przypominamy, że w połowie września 

Biskup Jerzy Samiec w uzgodnieniu z Konsystorzem, Radą Synodalną 

i Konferencją Biskupów wyraził poparcie dla apelu Polskiego Forum 

Migracyjnego, które domagało się zdecydowanych działań polskich 

władz na rzecz pomocy dzieciom ze spalonego obozu Moria.    

"Poruszeni apelem, kierując się poczuciem odpowiedzialności i miłości 

do człowieka w każdej jego sytuacji życiowej zachęcamy adresatów 

Apelu do podjęcia konkretnych działań i współpracy z Polskim Forum 

Migracyjnym i innymi organizacjami w celu udzielenia rzeczywistej 
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pomocy potrzebującym dzieciom. Wierzymy, że w Polsce wspólnie 

możemy zatroszczyć się o ich bezpieczeństwo" – czytamy w tym liście.  

 

GDZIE TRAFI TWOJA POMOC? 

Obóz Pikpa położony jest w pobliżu stolicy wyspy Mytilini na 

Lesbos i oferuje bezpieczne miejsce, opiekę medyczną, możliwości 

edukacyjne i spotkania dla około 130 osób. Obóz Pikpa został założony 

w 2012 roku przez miejscowych, greckich mieszkańców Lesbos. Grupa 

ta nadała sobie nazwę "Lesvossdolidarity" w 2015 roku i do dziś pracuje 

wyłącznie dzięki wolontariuszom i darowiznom. Lesvossolidarity pro-

wadzi dwa inne projekty na wyspie oprócz Camp Pikpa. Obóz Pikpa 

jest przeznaczony w szczególności dla szczególnie wrażliwych uchodź-

ców: dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży, chorych, osób starszych. Na 

przestrzeni lat Pikpa była w stanie pomóc ponad 30000 uchodźców. 

Wiele z nich pochodziło z obozów Moria lub Kara Tepe. Po pożarze 

Morii we wrześniu 2020 roku, dzieci i (samotne) kobiety z dziećmi, 

osoby starsze i chore mogły być zabrane do Pikpy. Obóz był w stanie 

bardzo szybko zareagować na medyczne wyzwania zw. z koronawiru-

sem. Przepisy higieniczne i współpraca z lokalnym szpitalem sprawiają, 

że jest jednym z niewielu miejsc na całym Morzu Egejskim, gdzie 

uchodźcy są przyjmowani w sposób humanitarny. Obecnie rząd grecki 

i jego Ministerstwo Migracji prowadzą politykę zaprzestania wszelkiej 

działalności organizacji pozarządowych na Wyspach Egejskich.  

Nowy obóz Moria znajduje się bezpośrednio nad morzem 

i przebywa tam ponad 7000 osób. Już teraz przecieka 80 namiotów, 

a nadchodzi zima.  Dlatego takie miejsca jak Pikpa są pilnie potrzebne, 

aby zapewnić bezpieczeństwo najsłabszym. Ze względu na brak alterna-

tywnych lokalizacji dla tych wrażliwych grup i z powodu międzynaro-

dowych protestów, Lesvossolidarity ma słowną obietnicę greckiego 

rządu, że obóz pozostanie otwarty do wiosny. Darowizny trafiają bezpo-

średnio do Lesvossolidarity, aby wesprzeć pracę obozu Pikpa.  
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Kącik dla dzieci 
 

31 pażdziernika 1517  

– Początek Reformacji 
 

Marcin Luter napisał szereg pism, w których poruszał 
wiele tematów. Większość z nich możemy streścić 
w hasłach, które stały się zasadami reformacji:  
 
 
          „SOLA SCRIPTURA” – „JEDYNIE PISMO” 
 „SOLUS CHRISTUS” – „JEDYNIE CHRYSTUS” 

„SOLA GRATIA PER FIDEM” –  
„JEDYNIE Z ŁASKI PRZEZ WIARĘ” 

 „SOLUM VERBUM” – „JEDYNIE SŁOWO BOŻE” 
 
  
 
Marcin Luter podczas swoich obserwacji 
zauważył, że tradycja zaczęła mieć bar-
dzo duże znaczenie. Nieraz zdarzało się 
nawet, że była ważniejsza od Pisma 
Świętego. To sprawiło że jedną z zasad 
Reformacji stało się: „JEDYNIE PISMO”. 
Oznacza to, że jedynym źródłem wiary 
i życia chrześcijanina powinno być Słowo Boże, . Czytając 
Biblię poznajemy Boga i lud Boży, i na przykładzie tam 
pokazanej wiary możemy kształtować swoją. Tradycja, 
natomiast, ma być pomocą. Ma ona zbliżać do Pisma 
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Świętego, pomagać przestrzegać przykazań i pokazywać 
wiarę tych, którzy byli przed nami. 
„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne 
do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wy-
chowywania w sprawiedliwości,” 2 Tm 3,16 
 

Pan Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, Synem 
Bożym, Pośrednikiem i jedyną drogą do nieba. Reforma-
cja przypomniała, że nie ma nikogo innego, komu należy 
się chwała i cześć. Dlatego też nauka chrześcijańska opie-
ra się na historii Zbawiciela. Pan Jezus, jako prawdziwy 
Bóg, jedyny Syn Boży, przyszedł na świat i umarł na krzy-
żu za nasze grzechy.  
„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma 
żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, 
przez które moglibyśmy być zbawieni.” Dz 4,12 
 

Przyjrzyj się obrazkowi na następnej stronie i wypisz wszystkie historie 
biblijne, które się na nim znajdują: 

-____________________________________________ 

-____________________________________________ 

-____________________________________________ 

-____________________________________________ 

-____________________________________________ 

-____________________________________________ 

-____________________________________________ 

-____________________________________________ 
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Tylko z Bożej łaski, przez wiarę, grzeszny człowiek jest 
zbawiony. Pan Jezus usprawiedliwił nas przed Bogiem 
zabierając na siebie, w śmierci krzyżowej, nasze grzechy.  
Nie możemy sobie zasłużyć na zbawienie. Po prostu je 
otrzymujemy, ale nasza wiara powinna wydawać dobre 
owoce względem Pana Boga oraz każdego człowieka. 
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem 
łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, 
Panu naszym”. Rzym 6,23 

Narysuj co Pan Bóg w poszczególnych dniach: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedynie Słowo Boże – Cały świat został stworzony Sło-
wem Boga. Duch Święty działa w nas i budzi w nas wiarę, 
kiedy słuchamy słowa Bożego w kazaniu i przyjmujemy 
je w sposób widzialny w sakramentach.  
„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż 
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do roz-
dzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osą-
dzić zamiary i myśli serca” Hbr 4,12 
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31 października 
 

Pan Zastępów jest z nami,  
warownym grodem jest nam Bóg Jakuba.   
      Ps 46,12 

 
W dzisiejszym fragmencie psalmu odkrywam zachętę, 

a nawet wezwanie do całkowitego zaufania miłującemu, wszech-
mogącemu Bogu. Wiem, że w przeżywaniu kolejnego dnia 
życia Pan Bóg oferuje mi swą obecność i pomoc. Wszech-
mogący pochyla się nade mną i nad moimi sprawami. Daje mi 
schronienie przed burzami życia. Jego łaska i dobroć jest niewy-
czerpana i trwa na wieki. Właśnie wtedy, gdy snuję kolejne plany, 
a troski wydają się coraz większe. Zadaję kolejny raz pytania: „Czy 
dam radę? Czy uda mi się?”. Bóg daje obietnicę i przypomina: 
„Nie jesteś mi obojętny, znam cię, wiem, czego potrzebujesz, jesz-
cze zanim mnie o to poprosisz. Jestem twoją siłą! Jestem twoim 
warownym grodem! Ufaj i wierz!”. 

Bożena Harwot-Podżorska 
„Codziennik kobiet” 

 
Ucieczko moja, Boże łaskawy. Dziękuję ci, że w Tobie mam 

odpoczynek. Tylko będąc z Tobą odczuwam pokój, jakiego ten 
świat dać nie może. W Tobie mogę się wyciszyć, odpocząć. Panie 
tak wiele oferuje mi ten świat. Wiele ludzi próbuje mną manipu-
lować i wywierać na mnie presję. Daj mi się oprzeć złu i trwać tyl-
ko w Twojej prawdzie. Chroń mnie i strzeż moje myśli od złego. 
Chroń me serce, bym nie musiała cierpieć. Chroń moje ciało, bym 
czuła się zdrowa i silna. Chcę ufać tylko Tobie, bo w Tobie mogę 
mieć schronienie od wszystkiego złego. Mówisz, że jesteś Bogiem 
Jakuba, człowieka, który nie był idealny, jednak dzięki Twojej ła-
sce i wierności wytrwał przy Tobie. Daj mi o tym pamiętać, ufać 
i dziękować, że jesteś z nami i otaczasz nas murem obronnym. 
Obdarzaj mnie, proszę, pokojem, wyciszeniem i wytchnieniem. 
Bądź ze mną zawsze, o Boże. Amen. 

dk. Dorota Obracaj 
„Modlitewnik kobiet” 
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Transmisje nabożeństw w TV 
 

Od niedzieli 18 października ruszają ponownie nabożeństwa w Telewi-

zji Polskiej - Program 3. 

Nagrane nabożeństwa z kościołów ewangelicko-augsburskich w Polsce 

będą emitowane w każdą niedzielę o godz. 15.50. 

Pierwsze nabożeństwo będzie retransmitowane z kościoła Świętej Trój-

cy w Lublinie. 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach. 

 

Równocześnie prosimy o modlitwę o zdrowie dla wszystkich osób od-

powiedzialnych za nagrania i realizację nabożeństw zarówno dla człon-

ków ekip telewizyjnych jak i lokalnych organizatorów w parafiach. 

 

Plan nabożeństw do końca 2020 r. 

18 października - kościół Świętej Trójcy w Lublinie 

25 października - kościół Świętej Trójcy w Mikołajkach 

1 listopada - kościół Opatrzności Bożej w Zgierzu 

8 listopada - kaplica w Wiśle Jaworniku 

15 listopada - kościół Zbawiciela w Gliwicach 

22 listopada - kościół Marii Panny w Legnicy 

29 listopada - kościół Jezusowy w Cieszynie 

6 grudnia - kościół św. Jana w Pile 

13 grudnia - kościół Pokoju w Zabrzu 

20 grudnia - kościół Świętej Trójcy w Wodzisławiu Śląskim 

27 grudnia - kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie 

 

Z uwagi na sytuację epidemidologiczną miejsca nabożeństw mogą ulec 

zmianie. Prosimy o zrozumienie. Informacja będzie na bieżąco aktuali-

zowana. 

 

Zachęcamy także do oglądania szkółek niedzielnych na YouTube na 

kanale Chrześcijańska Telewizja Internetowa. 
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8 listopada rozpoczynamy akcję sprzedaży Świecy Wigilijne-
go Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece można nabyć w kościele 
lub w kancelarii parafialnej w cenie:  
Duża:15 zł 

Kula:15 zł 

Mała:5 zł 
 

Niech czynny udział w tej akcji będzie wyrazem naszej troski o tych 

najmłodszych. 
 

Przypominamy o akacji „prezent pod choinkę”. Jeżeli nie możesz 
przygotować paczki to… 
CME zrobi to za Ciebie – przygotujemy prezent dla nastolatki(-a) 
w wieku 12-15 lat. Twój prezent zawierać będzie: przybory szkolne, 
słodycze, artykuły higieniczne i gadżet o charakterze chrześcijań-
skim. 
Do 30 listopada 2020 r. możesz wpłacić na konto CME 60 zł, 
a w tytule wpisz: „wirtualna paczka”. Wartość prezentu to 50 zł, 
a 10 zł to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji ak-
cji oraz transportu.  
Konto 
ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko  - Augsburskie-
go w RP 
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów z dopiskiem „Wirtualna paczka” 
Nr rachunku IBAN PL 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 
nr BIC (SWIFT):  INGBPLPW 

__________________________________ 
 

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 
 


