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Słowo proboszcza 
 

Siostry i Bracia w Panu, Jezusie Chrystusie, 

Drodzy czytelnicy Informatora Katowickiego. Rozpoczynamy no-
wy Rok Kościelny. Zrobiliśmy podsumowanie kończącego się roku 
i bilans niestety nie jest najlepszy. Mieliśmy poważny problem 
w dbaniu o rozwój duchowy. Wiosną zostały zamknięte kościoły. 
Później wprowadzona została liczba osób mogących brać udział 
w nabożeństwie. Seniorzy byli proszeni o pozostawanie w domu 
i nieprzychodzenie nawet do kościoła. Ograniczone zostały w pra-
wie 100% spotkania parafialne. Lekcje religii odbywają się interne-
towo. Cała sytuacja podsycona jest lękiem przed zakażaniem się 
koronawirusem. Naprawdę ciężkie czasy, trudny okres dla wiary, 
która potrzebuje społeczności, wspólnoty. 

Kościół zmienił i nadal zmienia sposób działania. Coraz więcej 
dzieje się w Internecie. Powstaje projekt „Kościół w sieci”. Chodzi 
o stworzenie możliwości uczestniczenia w godzinach biblijnych, 
spotkaniach młodzieży, spotkaniach pań itd. Uczymy się korzystać 
z tego, co znajdziemy w sieci, jak chociażby z nabożeństw. Zdaję 
sobie sprawę, że „Kościół w sieci” będzie tworzył wirtualną wspól-
notę, która nie będzie związana z konkretnym miejscem, parafią, 
kościołem. Przed władzami Kościoła stoi wyzwanie, jak to wszyst-
ko ogarnąć i umocować w przepisach kościelnych. I tak już teryto-
rialnie parafie zwłaszcza na Górnym Śląsku są bardzo wymieszane. 
Do naszej parafii należą osoby i rodziny, które mieszkają np. 
w Mysłowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Siemianowicach, Mikoło-
wie. Jakby dobrze policzyć, to mogłoby się okazać, że 40% parafian 
katowickich mieszka na terenie innych parafii.  

Ostatnio w jednej z sąsiednich parafii odbywały się wybory do Ra-
dy Parafialnej. Jeden parafianin, „obeznany” z prawem kościelnym 
zarzucił mieszkającym poza oficjalnym terenem parafii, że nie 
wolno im kandydować. Jako Biskup Diecezjalny zignorowałem ten 
głos. Prawo prawem, ale trzeba patrzeć na realia życia. Co nie zna-
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czy, że taki stan może trwać. Trzeba po prostu zmienić prawo ko-
ścielne, które będzie odpowiadało realiom życia.   

Rozpocząłem od troski o sprawy duchowe, a zszedłem na sprawy 
administracyjne. Trochę jednak te dwie rzeczywistości są z sobą 
połączone.  

Zostawmy miniony Rok Kościelny i spójrzmy na rozpoczynający 
się 29 listopada w pierwszą niedzielę Adwentu nowy Rok Kościel-
ny. Jakie mamy oczekiwania, plany, zamierzenia, związane z na-
szym życiem duchowym? Najbliższa przyszłość nie przyniesie 
istotnych zmian. Wszystkie spotkania parafialne zostają nadal za-
wieszone lub są prowadzone zdalnie.  

Zapraszamy na niedzielne i tygodniowe nabożeństwa. Już wielo-
krotnie podkreślałem, że możemy dziękować Bogu i naszym 
przodkom, że wybudowali tak duży kościół. Dzięki temu nie mu-
simy się zapisywać na nabożeństwa, ponieważ wielkość po-
wierzchni kościoła sprawia, że jednorazowo może wziąć udział 
w nabożeństwie 130 osób. Taka frekwencja bywała tylko kilka razy 
w roku. W Wielki Piątek, Wigilię i 1 Święto Bożego Narodzenia.  

W tym roku okres świąteczny będzie trwał 4 dni. Mam nadzieję, że 
w niedzielę, 27 grudnia nie będziemy zwiastować do pustych ła-
wek.  

Planujemy zaprosić seniorów na nabożeństwo w 3. niedzielę Ad-
wentu. Niestety bez spotkania w sali parafialnej. Przygotowane 
zostaną skromne upominki świąteczne.  

Niestety nie będzie gwiazdki dla dzieci. 

Żebyśmy, na ile to możliwe, byli razem jako wspólnota parafialna, 
prosimy o włączenie się w projekt „Jesteśmy razem, pozdrawiamy 
się wzajemnie”. O co chodzi? Prosimy o nagranie krótkiego filmu 
z życzeniami adwentowo-bożonarodzeniowymi. Mogą to być za-
śpiewane rodzinnie kolędy, może w wykonaniu dzieci, które uczą 
się gry na instrumencie; może wiersz o tematyce świątecznej. Po 
nagraniu prosimy o przesłanie filmu na adres mailowy. Techniczne 
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szczegóły znajdziecie przedstawione pod koniec tego numeru In-
formatora. W czwartą niedzielę Adwentu i w Boże Narodzenie za-
mieścimy na fb parafialnym i na stronie parafii Wasze życzenia 
i pozdrowienia.  

Na zakończenie Słowa Proboszcza bardzo ważna informacja. Rada 
Parafialna podjęła uchwałę o zamontowaniu w naszym ko-
ściele instalacji do bezpośredniej transmisji nabożeństw. Mo-
im osobistym marzeniem jest, żeby projekt udało się zrealizować 
przed nadchodzącymi Świętami. Żeby wielu z Was, zwłaszcza tych, 
którzy nie powinni wychodzić z domu, mogło uczestniczyć w na-
bożeństwie z naszego kościoła. O postępach prac będziemy infor-
mowali w ogłoszeniach parafialnych.  

W związku z powyższą informacją mam trzy prośby. Instalacja 
kamer, sprzętu komputerowego i sterującego nie jest tania. Gdyby-
ście zechcieli wesprzeć ten projekt, który będzie służył przez lata, 
będziemy bardzo wdzięczni. Proszę również o modlitwę, żeby to 
nowe, ważne wyzwanie Bóg błogosławił.  

Przy tej okazji dziękuję za wszystkie wpłaty na budowę platformy 
dla niepełnosprawnych. Mamy wszystkie zezwolenia i wiosną 
przystąpimy do budowy. 

Ofiary na platformę oraz instalacje do transmisji nabożeństw 
można wpłacać w kancelarii parafialnej lub na konto bankowe Pa-
rafii (PKO BP I O/Katowice 62 1020 2313 0000 3002 0174 9043), 
z dopiskiem (w zależności od celu): 
- platforma, 
- instalacja. 

I druga prośba związana z transmisją nabożeństw. Będziemy 
potrzebowali kilku osób, najlepiej trochę mających pojęcia o dzia-
łaniu komputera, które zostałyby przeszkolone i czuwały nad 
transmisją nabożeństwa. To przede wszystkim prośba do młod-
szych. Wiem, że w parafii mamy wielu informatyków. Im więcej 
będzie chętnych, tym rzadsze będą dyżury. Parafie, które już pro-
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wadzą takie transmisje, nie miały problemów ze znalezieniem rea-
lizatorów. Jestem przekonany, że i u nas nie będzie problemu. 

I trzecia prośba, również kierowana do młodszego pokolenia. 
Przekażcie, kupcie, podarujcie Waszym dziadkom, wujkom, sąsia-
dom komputer lub laptop, którego już nie używacie. Pokażcie, jak 
w niedzielę włączyć, żeby seniorzy mogli uczestniczyć w nabożeń-
stwie z naszego kościoła. Mamy kilka tygodni, żeby się do tego 
przygotować. Mój śp. Tata w wieku ponad 80 lat nauczył się obsłu-
giwania wysłużonego laptopa i w niedzielę z Mamą uczestniczyli 
bezpośrednio w nabożeństwie ze swojej parafii. Może trzeba bę-
dzie pomóc zamówić Internet do mieszkania.  

Moi drodzy. Przed nami nowe wyzwania. Nie chciałbym, żebyśmy 
tylko użalali się nad sobą. Wszyscy musimy podjąć nowe zadania, 
wyzwania. Zmusza nas do tego czas i rzeczywistość. Mam nadzieję, 
że pandemia koronawirusa nie zgasi ducha w Kościele, lecz prze-
ciwnie Duch Święty wskaże nowe możliwości dla rozwoju ducho-
wego i budowania wspólnoty.  

Siostry i Bracia. Żyjemy w naprawdę trudnych czasach. Nie tylko 
pandemia, ale i podział społeczeństwa w związku z orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W piątek 27 listo-
pada ukazała się w „Dzienniku Zachodnim” rozmowa ze mną. 
Konferencja Biskupów, a następnie Synod Kościoła przyjął oświad-
czenie, które prezentuje stanowisko naszego Kościoła na zaistniałą 
sytuację. Polecam to oświadczenie Waszej uwadze. Znajdziecie je 
na stronie Kościoła.  

Życzę błogosławionego czasu Adwentu i radosnego oczekiwania na 
lepsze dni oraz zrealizowanie naszych planów i zamierzeń. 

 
 
 

Wasz w Chrystusie, 
bp Marian Niemiec 
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1. niedziela Adwentu 
 

Raduj się bardzo, Córo Syjonu, głośno wykrzykuj, Córo Jerozolimy! 
Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zbawiający, po-
korny! Jedzie na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy! On zniszczy ry-
dwany Efraima i konie Jerozolimy, złamie łuk wojenny, ogłosi po-
kój narodom, a Jego panowanie od morza do morza i od Rzeki aż 
po krańce ziemi. Zach 9, 9-10 

 
 Do zwiastowania w pierwszą niedzielę Adwentu Kościół 

wyznaczył słowa, które równocześnie stanowią hasło biblijne dzi-
siejszej niedzieli i rozpoczynającego się tygodnia. Można także 
śmiało powiedzieć, że są wprowadzeniem w cały okres Adwentu.  

Wsłuchujemy się w jedno z najpiękniejszych proroctw me-
sjańskich, kierowanych pierwotnie do mieszkańców Jerozolimy. 
Zostały wypowiedziane prawdopodobnie pod koniec IV wieku 
przed Chrystusem. Były to słowa pociechy dla mieszkańców, któ-
rym trudno było się pogodzić z tym, że nie odzyskali pełni wolno-
ści, lecz jedynie przeszli spod panowania perskiego pod panowanie 
greckie.  

Dzisiaj te słowa kierowane są do nas. Nie jesteśmy jako na-
ród pod obcą niewolą, ale czyż nie potrzebujemy słów pociechy 
i wzmocnienia? Wiem, że mówienie o pandemii może być nudne. 
Jednak jest to otaczająca nas i dotykająca bezpośrednio rzeczywi-
stość. Atak koronawirusa na zdrowie i życie ludzi sprawia, że sto-
sowane są liczne ograniczenia, zakazy i nakazy. Trudno jedno-
znacznie stwierdzić, czy jesteśmy w niewoli, pod panowaniem wi-
rusa Sars-Cov-2, czy zniewoleni przez rządowe obostrzenia?  

Dotyka to jednak nas, naszych bliskich oraz naszego życia 
religijnego. Nie możemy swobodne się gromadzić tutaj w kościele 
na nabożeństwie. Ze względu na zalecenia musimy się zapisywać 
na nabożeństwa. Nie wiem, jak to będzie w nadchodzące święta, 
ale przypuszczam, że nic się nie zmieni.  

Pozdrawiam wszystkich, którzy są z nami poprzez łącza in-
ternetowe. To jest darowana nam, prawie nieograniczona prze-
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strzeń, z której możemy korzystać, żeby mieć łączność ze zborem 
i swoim kościołem parafialnym, ale także szerzej, z Kościołem.  

W tej trudnej sytuacji dochodzi do nas wezwanie do radości 
i głośnego wykrzykiwania, wiwatowania. Jaki jest ku temu powód? 
Mówi o tym jedno krótkie zdanie: Oto twój Król przychodzi do 
ciebie, sprawiedliwy, zbawiający, pokorny! 

„Oto” – krótkie słowo, partykuła, która wprowadza obja-
śnienie, kieruje uwagę na coś lub na kogoś. To słowo znamy nie 
tylko z wypowiedzi Hamleta: „Być albo nie być. Oto jest pytanie”. 
Występuje ono również w Biblii i to nie tylko w Księdza proroka 
Zachariasza. Używane jest, żeby podkreślić szczególny czas.  

Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. " (2Kor. 6,2). 
Te słowa są ostrzeżeniem dla wszystkich tych, którzy z tego czy 
innego powodu odkładają swoje zbawienie w nieznaną przyszłość, 
na jutro, o którym nikt z nas nie ma pojęcia. 

Pan Jezus zapowiadając znaki zbliżania się końca świata, 
ostrzegał uczniów przed tymi, którzy będę mówili: „Oto tu jest 
Chrystus albo tam, nie wierzcie” (Mt 24,23). 

A my dzisiaj słyszymy: Oto król! I rozglądamy się, gdzie jest 
ten król? Czy go zobaczymy, czy poznamy? Czy to naprawdę król?  

W zbiorze rozważań „365 razy On” Wilhelm Busch wspo-
mina wydarzenie z Oslo. Zawędrował pod zamek królewski. Oka-
zało się, że za chwilę król Norwegii wyjdzie z pałacu i uda się do 
siedziby parlamentu. Wilhelm Busch bardzo się ucieszył, że będzie 
mógł z bliska zobaczyć króla. Nagle zrobiło się wokół niego zamie-
szanie, poruszenie, młodzież pobiegła w przeciwną stronę placu. 
I nasz bohater podążył za wszystkimi. Okazało się, że pojawiła się 
tam młoda ekscentrycznie ubrana aktorka. Wilhelm Buch wrócił 
na swoje miejsce, ale nie zobaczył króla. Król już przeszedł.  

„Oto twój król”. Nie przychodzi król Norwegów, Anglików, 
Hiszpanów. To twój król. Możemy powiedzieć, jak lud przed pała-
cem Poncjusza Piłata. Nie mamy króla tylko cesarza. Ktoś może 
stwierdzić, ja nie mam i nie chcę mieć żadnego króla. Królowi 
trzeba służyć, króla trzeba słuchać, a ja chcę być wolny, niezależny.  
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Takie stwierdzenie świadczy o tym, że ktoś nie poznał swo-
jego króla. Nie wie, jaki On jest i od razu nastawia się wrogo i nie-
ufnie.  

A twój król przychodzi. Przychodzi do ciebie. I tu już znaj-
dujemy wspaniałą wskazówkę, jaki jest mój król. On przychodzi do 
mnie. Nie wzywa mnie do siebie, nie każe paść przed sobą na 
twarz, całować stopy i pierścień. Król nie przyjeżdża na wierz-
chowcu. Przychodzi, siedząc na ośle, bo w taki sposób też chce mi 
pokazać, jakim jest. Nie wyniosły, nie pyszny i dumny, lecz spra-
wiedliwy, zbawiający, pokorny.  

I jeszcze jedno pytanie: po co On przychodzi do mnie? Cze-
go chce ode mnie? 

Odpowiem ci. Oto twój król przychodzi do ciebie, bo cię 
bardzo kocha. Bo martwi się o ciebie. Bo chce cię wyzwolić 
z wszelkich więzów, które sprawiają, że nie jesteś szczęśliwy, rado-
sny, pogodny. Przychodzi, żeby ci służyć, dlatego staje się sługą. 
Nie bój się Go. On cię nie zniewoli. On cię wyzwoli.  

Twój król przychodzi do ciebie, żeby ci darować coś najcen-
niejszego, najwartościowszego, czego nikt i nikt ci dać nie może, 
czego nie kupisz za żadne skarby świata. Twój król przychodzi do 
ciebie z darem życia, doczesnego i wiecznego.  

„Przyszedł bezbronny na świat. Do ludzi których stworzył 
sam. Nie aby żąć, lecz by siać, nie aby wziąć, lecz siebie dać. To jest 
nasz Bóg, sługa i król”.   

Siostro i Bracie! Rozpoczynamy czas Adwentu. Adwent zna-
czy przyjście. Król twój przychodzi do ciebie. Nie rozglądaj się po 
świecie, nie biegnij za tłumem za gwiazdeczkami tego świata.  

Potrzebujemy radosnego zwiastowania. Dobrej nowiny. 
Dzisiaj ją otrzymujemy. Przyjmijmy do serc przychodzącego do 
nas Króla, Mesjasza, Zbawiciela, a otrzymamy radość i pokój. 
Amen 

 
bp Marian Niemiec 
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Jubileusz Biskupa 
 

W Niedzielę Wieczności, podczas poran-
nego nabożeństwa mogliśmy wraz z Księ-
dzem Biskupem wspólnie dziękować Bogu 
za prowadzenie, opiekę i błogosławień-
stwo, którym obdarzał naszego Probosz-
cza podczas 35 lat służby w Kościele.  
W imieniu Rady Parafialnej i całej Parafii 
życzenia złożyli: Miriam Szurman  - Zubrzyc-
ka, Sławomir Kolarczyk oraz ks. Zbigniew 
Obracaj 
Właśnie w Niedzielę Wieczności 1985 ro-
ku w kościele w Mikołowie, wraz z trzema 
innymi absolwentami teologii ewangelic-

kiej, został ordynowany przez bp. Janusza Narzyńskiego na du-
chownego naszego Kościoła. 
Z tej okazji jeszcze raz składamy Księdzu Biskupowi najserdeczniej-
sze życzenia dalszego Bożego prowadzenia i błogosławieństwa, za-
równo w służbie, jak i w życiu rodzinnym. 
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Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, 
nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. 

Iz 9,1 
 

Ciemność nie stanowi tylko odbicia prozaicznej rzeczywisto-
ści krótkich zimowych dni tak kojarzących nam się przecież 
z przedświątecznym czasem i z samymi Świętami Bożego Narodze-
nia. Godowe święta niestety po raz kolejny są osadzone w cieniu 
wydarzeń rozgrywających się na świecie, które w brutalny i dobitny 
sposób uświadamiają nam, że także my jesteśmy ludem chodzącym 
w ciemności. Ta ciemność powodowana grzechem, nienawiścią, 
brakiem zrozumienia i tolerancji, ale także chorobą, lękiem, nie-
pewnością, zbiera swoje żniwo i objawia się poprzez cierpienie lu-
dzi. Pogrążony w mroku współczesny człowiek i cały świat tęsknią 
za światłością, która niesie pokój, radość i miłość, zwłaszcza między 
zwaśnionymi grupami i pojedynczymi osobami. 

Jednak nie tkwimy pozostawieni w tej ciemności bez nadziei 
na jej rozproszenie. Światłość rozświetlająca najciemniejsze mroki 
ludzkich serc i dusz przyszła na świat, tak jak zapowiedział to pro-
rok. Mroki betlejemskiej nocy zostały rozświetlone przez wcielenie 
Bożego Syna. On to dał wszystkim ludziom nadzieję na rozproszenie 
ciemności w świecie. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam wszystkim, 
Kochani, spoglądania na Światłość, która na świat przyszła. Do-
strzegania promyków światła i radości w codziennym życiu i czer-
pania z nich. Życzymy Bożego pokoju pośród wszelkich niepokojów 
kolejnych dni, a przede wszystkim Bożego prowadzenia i błogosła-
wieństwa nie tylko na ten bożonarodzeniowy okres, ale na cały No-
wy Rok 2021, aby Pan prowadził i poszczęścił wszelkiej dobrej 
sprawie, która ma mieć w nim miejsce. Niechaj jasność bijąca z be-
tlejemskiego żłóbka, której źródłem jest Chrystus, towarzyszy Wam 
i rozświetla wszystkie drogi i ścieżki Waszego życia. 
 

Wasi w Chrystusie, 
 

ks. bp Marian Niemiec 
ks. Zbigniew Obracaj    dk. Dorota Obracaj 
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Kącik dla dzieci 

 

Witajcie w tym wyjątkowym czasie. 

Już 29.11.2020 zaczynamy kolejny Adwent, czyli 

przyjście, a z czym nam się kojarzy to słowo? 

Rozwiąż krzyżówkę, a się dowiesz: 

 

1    a n i O ł o w i e 

2       C i e ś l a 

3    p r e Z e n t y  

4    k o l E n d y   

5  c h o i n K a     

6     o s I e m    

7      g W i a z d a 

8 w i g i l i A      

9     j a N      

10   w i e n I e c    

11  E l ż b i E t a    

 
1 Kto przyszedł do pasterzy, śpiewając: „Hosanna na wysoko-

ściach?” 

2 Kim z zawodu był Józef? 

3 Obdarowujemy się nimi, ponieważ sami otrzymaliśmy najlep-

szy dar. 

4 Jak nazywamy pieśni, które śpiewamy w Święta Bożego Na-

rodzenia? 
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5 Zielone drzewko, symbol życia, ozdabiamy go na Święta. 

6 Ile dni Jezus czekał, aby nadano mu imię (zgodnie z trady-

cją)? 

7 Co wskazało mędrcom drogę do Betlejem? 

8 Kolacja, którą jemy w wieczór poprzedzający Boże Naro-

dzenie. 

9 Jak miał na imię kuzyn Jezusa, który urodził się niedługo 

przed Nim? 

10 Co wyjątkowego, mającego cztery świece, robimy sami albo 

kupujemy na czas Adwentu? 

11 Jak nazywa się kuzynka, którą odwiedziła Maria, będąc 

w ciąży? 

Cały świat czekał na przyjście Zbawiciela, były różne 

oczekiwania względem 

jego, niektórzy myśleli, 

że będzie królem na 

ziemi, dlatego właśnie 

troszkę się zawiedli.  

Jako chrześcijanie ży-

jący w XXI wieku, ma-

my zupełnie inną per-

spektywę, ponieważ 

znamy wszystkie wyda-

rzenia związane z ży-

ciem Jezusa na ziemi.  

Ale także czekamy na 
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Jego przyjście, bo obiecał że: „W domu Ojca mego 

wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam 

powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli 

pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i we-

zmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy by-

li. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie”. Ewangelia 

św. Jana 14,2-4        
 

narysuj w ramce jak wyobrażasz sobie niebo  

 

 

Przygotowałam dla Was w tym roku kalendarz adwen-

towy. Jeżeli twoi rodzice nie dostali go na maila, pro-

szę o kontakt. 

Błogosławionego przygotowania na przyjście naszego 

Zbawiciela! 
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Transmisje nabożeństw w TV 
 

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach ewangelickich emi-

towanych w każdą niedzielę o godz. 15.50 na antenie TVP 3. 
 

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. 

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 
 

Zachęcamy także do oglądania szkółek niedzielnych na YouTube na 

kanale Chrześcijańska Telewizja Internetowa. 

 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie seniorów na tradycyj-
ne nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią 
Świętą, które odbędzie się  

w 3. niedzielę Adwentu, 13 grudnia  
o godz. 16.00. 

 
W razie potrzeby zorganizowania transportu  

prosimy o kontakt z kancelarią parafialną,  
tel. 32 253 99 81 
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Nabożeństwa świąteczne 
 

Zapraszamy serdecznie na nabożeństwa świąteczne: 
24.12 Wigilia – godz. 16.00 
25.12 Pierwszy dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 
godz. 10.00 
26.12 Drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 
godz. 10.00 
27.12 niedziela / Dzień ewangelisty Jana 
godz. 10.00 
31.12 Stary Rok 
godz. 17.00 
1.01 Nowy Rok / Dzień Imienia Jezus 
godz. 10.00 
 
 

Polecamy: 
Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom:  

 duża w cenie 15 zł   

 kula w cenie 15 zł   

 mała w cenie 5 zł 
 

„Kalendarz Ewangelicki” w cenie 34 zł. 

„Z Biblią na co dzień” w cenie 15 zł. 

Kalendarz jednostronny ks. Emila Gajdacza w cenie 3 zł. 
 

Zachęcamy również do wpisywania się na listę prenume-
raty „Zwiastuna Ewangelickiego” na rok 2021.  
Koszt prenumeraty to 130 zł. 
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„Jesteśmy razem, pozdrawiamy się wzajemnie” 
GWIAZDKA 2020 

W tym roku niestety nie mamy możliwość przygotowania Gwiazd-

ki dla dzieci. Dlatego uczniowie już otrzymali wiersze, które pro-

szę, aby rodzice nagrali i wysłali na adres mailowy:  

dorota.obracaj@gmail.com do 6 grudnia. 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby brać udział także w naszej wirtualnej 

Gwiazdce, zapraszam do nagrania filmiku z wierszem lub kolędą 

i nadesłanie go na wyżej wskazany adres do 13 grudnia.  

Z wszystkich materiałów przesłanych na mój adres mailowy do 

13 grudnia zostanie zmontowany film, który w czwartą niedzielę 

Adwentu (tak jak mielibyśmy Gwiazdkę) ukaże się na stronie in-

ternetowej i fb Parafii.  

Zachęcam również, jak napisał Ksiądz Biskup, do nagrywania fil-

mów w czasie Świąt, byśmy mogli zrobić poświąteczny kolaż 

i również umieścić go w parafialnej przestrzeni internetowej. 
 

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 
 


