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Sprawozdanie z życia i działalności  
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  

w Katowicach  
w 2020 roku. 

 
Za nami 2020 rok, który przejdzie do światowej historii i hi-

storii życia każdego z nas, jako nietypowy, niezwykły, dziwny, 
straszny, nieprzewidywalny. Wszystko z powodu wirusa Sars-CoV-
2 i wywoływaną przez niego chorobę Covid-19.  

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim rok 2020 był „Rokiem 
wolności chrześcijańskiej” z hasłem biblijnym „Wierzę, pomóż nie-
dowiarstwu memu”.  

W roku 2020 nasza wolność osobista wielokrotnie, a nawet 
permanentnie była ograniczana. Ograniczenia dotykały także wol-
ności wyznania i wolności zgromadzeń. Od 24 marca do końca 
kwietnia Kościoły zostały zamknięte, nie odbywały się żadne spo-
tkania parafialne. Z powodu zagrożenia przenoszenia wirusa du-
chowni nie mogli odwiedzać parafian w domach, dotyczyło to 
zwłaszcza osób starszych.  

Po zniesieniu tych bardzo restrykcyjnych zakazów rozpoczę-
liśmy odprawianie nabożeństw. We wrześniu kilka razy spotkał się 
na swoich próbach chór parafialny. Jednak wraz ze wzrostem zaka-
żeń, które zaczęły dotykać także naszych bliskich, postanowiono, że 
spotkania chóru mogą nieść zagrożenie. 

Zawieszone zostały szkółki niedzielne, herbatki po nabożeń-
stwie, spotkania z Biblią, spotkania pań oraz spotkania z pieśnią 
i modlitwą. Spotkania sympatyków prowadzone przez ks. Zbi-
gniewa Obracaja odbywały się zdalnie. 

W tych trudnych czasach Kościół i duchowni poszukiwali no-
wych rozwiązań, żeby w jakimkolwiek sposób zapewnić wzmocnie-
nie duchowe wiernych. Hasło biblijne roku, słowa ojca proszącego 
Jezusa o uzdrowienie cierpiącego na epilepsję syna, były nam bardzo 
bliskie. „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” – ileż razy zwątpie-
nie i zniechęcenie chciało nad nami zapanować. Mam nadzieję, że 
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mimo poranień, również duchowych, wyszliśmy z tej próby 
obronną ręką. Próby i doświadczenia, które nie skończyły się z koń-
cem 2020 roku, szybko się nie skończą, mimo bardzo reklamowanej 
szczepionki. 

Co robiliśmy? W czasie pasyjnym, Wielki Piątek, Wielkanoc 
duchowni nagrywali telefonem krótkie pozdrowienia i zaproszenia 
do uczestniczenia w nabożeństwach nadawanych w TVP3 i w Inter-
necie.  

W 2020 roku uru-
chomiona została nowa 
strona internetowa Para-
fii, która moim zdaniem 
jest dosyć czytelna i pro-
sta w obsłudze. Zwięk-
szyliśmy wydawanie in-
formatora parafialnego 
składanego i redagowa-
nego przez ks. Zbigniewa 
Obracaja . Na początku 
każdego miesiąca nowy 
Ewangelik Katowicki był umieszczany na stronie internetowej Para-
fii oraz wysyłany do prawie 300 domów. W każdym numerze było 
„Słowo Proboszcza” oraz przygotowywany przed dk. Dorotę Obra-
caj „Kącik dla dzieci” Wysyłane były również życzenia urodzinowe. 
Nawiązywany był, zwłaszcza z seniorami kontakt telefoniczny. 

Na stronie internetowej Parafii duchowni zamieszczali kaza-
nia wygłaszane podczas nabożeństw w kościele.  

Lekcje religii i spotkania młodzieży były prowadzone, w za-
leżności od sytuacji i zaleceń rządowych w formie online lub na pa-
rafii. W tym celu wykupiona została specjalna platforma komunika-
cyjna Zoom, która służyła również do prowadzenia spotkań sympa-
tyków.  

Na szczęście zostały przeprowadzone dwa nabożeństwa dla 
seniorów: w Święto Żniw i w trzecią niedzielę Adwentu.  
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Na przełomie listopada i grudnia na Covid-19 zachorowali 
wszyscy duchowni parafialni. W budynku parafialnym była prawie 
14-dniowa kwarantanna.  

Od 24 grudnia 
nadawana jest poprzez 
YouTube bezpośrednia 
transmisja naszych na-
bożeństw. Trwają stara-
nia o to, żeby przekaz 
był jak najlepszy oraz 
szkolenia realizatorów 
przekazu.  

Rada Parafialna 
spotykała się raz w mie-
siącu, najczęściej wirtu-
alnie poprzez wspo-
mnianą platformę zoom. Rada Parafialna podejmowała decyzje 
w sprawach gospodarczych, zwłaszcza remontowych, jak również 
wspierała duchownych w działaniach duszpasterskich. Do bardzo 
ważnych uchwał należy zaliczyć decyzję o budowie platformy-
windy dla niepełnosprawnych przy wejściu do kościoła oraz montaż 
w kościele instalacji umożliwiającej transmisję nabożeństw i uro-
czystości parafialnych.  

Z planowanych w 2020 roku wydarzeń, spotkań, wyjazdów 
udało się zrealizować: przed pandemią kulig parafialny i w dniach 
osłabnięcia pandemii - wczasy w Sorkwitach. Z planowanych 9 kon-
certów organowych odbyły się cztery:  
1 września – Daniel Strządała;  
6.10. – Urszula Jasiecka-Bury;  
3.11. – Anna Firlus;  
1.12. – Marek Pilch.  

W święto Epifanii 6 stycznia odbyło się nabożeństwo kolę-
dowe z udziałem naszego chóru Largo Cantabile i chóru ewangelic-
kiego z Mikołowa.   
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Z powodu pandemii nie odbyły się: półkolonie z językiem an-
gielskim, wycieczka do Lublina, wyjazd na spotkanie Chrześcijan 
Europy Środkowo-Wschodniej do Grazu w Austrii.  

Konfirmacja zo-
stała przesunięta i odbyła 
się w pamiątkę poświęce-
nia kościoła 27 września. 
Konfirmowanych zostało 
4 młodzieńców.  

 
Statystyka parafialna 

Statystyka para-
fialna za 2020 rok nie 
przedstawia się najlepiej. Mieliśmy tylko trzy chrzty, a aż 17 pogrze-
bów. Cieszą nas bardzo wstąpienia do Parafii, których w tym roku 
było 6, jednak wstąpieniami nie jesteśmy w stanie zapełnić luki wy-
nikającej z dużej różnicy między chrztami a pogrzebami.   

Kończymy uzupełnianie i sprawdzanie kartoteki parafialnej. 
Została przygotowana lista osób, które widnieją w kartotece, ale ich 
dane są szczątkowe lub nie mają od kilku, a nawet kilkunastu lat 
opłaconej składki kościelnej. Jeżeli posiadamy adres, wraz z wysyła-
nymi życzeniami urodzinowymi prosimy o kontakt z kancelarią, 
jednak oddźwięk jest znikomy. Rada Parafialna będzie analizować 
wszystkie nazwiska i musi się zastanowić, co dalej. Lista liczy baga-
tela 271 nazwisk.  

Cieszę się bardzo, że w 2020 roku zrealizowaliśmy w ponad 
100% preliminarz opłat składki kościelnej. Przyczyną wzrostu jest 
zwiększenia wpłacanych kwot oraz większa ilość osób płacących 
składki. Mimo to, ze statystyki wynika, że bardzo wiele osób, które 
powinny opłacać składkę kościelną, tego nie czyni.  

W 2020 roku zbieraliśmy ofiary na cele ogólnokościelne np. 
Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa, Domy Opieki, fundusz stypen-
dialny, fundusz socjalny, diasporę, diakonię itd. W sumie zebrali-
śmy i przekazaliśmy na te cele ponad 14.000 zł.  
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Bardzo dziękuję za wpłaty na budowę windy dla niepełno-
sprawnych, o której już wspomniałem. Do tej pory zebraliśmy na 
ten cel 20 200 zł. Natomiast na instalację do transmisji nabożeństw 
2 700 zł.  
 
Diakonia 

Mimo wielu obostrzeń, przez cały rok działało prowadzone 
przez p. Bożenę Polak nasze Ewangelickie Centrum Diakonijne 
„Słoneczna Kraina”. Panie Bożenie Polak gratulujemy pięknego i za-
szczytnego wyróżnienia – nagrody błogosławionego Emila Szramka. 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności „Słonecznej Krainy” za-
mieścimy w lutowym informatorze. 

Oprócz powyższej działalności przez cały rok p. Halina, na-
sza parafialna pielęgniarka opiekowała się kilkoma osobami star-
szymi i chorymi. Dla seniorów zostały przygotowane i wręczona 
paczki świąteczne: wielkanocne, na Boże Narodzenie i z okazji 
Święta Żniw. Niektórym p. Diakon pomagała w robieniu zakupów. 
Duchowni starali się utrzymywać kontakt telefoniczny z seniorami, 
również mieszkającymi w domach opieki. 
 
Sprawy gospodarcze i finansowe 

W 2020 roku kontynuowano remont elewacji budynku przy 
ul. Bankowej 8 – wyremontowana została ściana południowa. Doko-
nano remontu dachu nad salą przy ul. Jagiellońskiej 17a. Sala została 
wynajęta nowym najemcom. Z powodu pandemii niektórzy na-
jemcy zwrócili się do Rady Parafialnej o obniżenie lub zaniechanie 
przez kilka miesięcy pobierania czynszu najmu. Rada Parafialna po 
rozwadze i dyskusji wyrażała zgodę, mając świadomość, że zostaną 
zmniejszone wpływy do Parafii.  

W 2020 roku przygotowano dokumentację i zezwolenia na 
wykonanie platformy-windy dla niepełnosprawnych. Wiosną po-
winny rozpocząć się prace przygotowawcze i montażowe.  

W związku ze zmniejszoną liczbą nabożeństw o 50 % zmniej-
szyły się wpływy z kolekt i ofiar zbieranych w kościele. Wielu para-
fian przekazywało miesięcznie ofiarę na konto parafialne. Aby to 
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ułatwić, na stronie parafialnej pojawiła się możliwość dokonywania 
szybkich wpłat przez „dotpaya”. Od grudnia 2020 roku posiadamy 
terminal płatniczy umożliwiający wnoszenie opłat kartą płatniczą.  
 
Plany i zamierzenia 

Doświadczenia 2020 roku sprawiają, że wszyscy bardzo 
ostrożnie podchodzą do robienia wielkich planów.  

Mam nadzieję, że uda się wzmocnić sygnał internetowy i po-
prawić jakość transmisji nabożeństw. Mam również nadzieję, że 
znajdzie się odpowiednia ilość osób, które będą obsługiwały realiza-
cję transmisji.  

Najbliższym wydarzeniem o zasięgu regionalnym będzie na-
bożeństwo ekumeniczne, centralne i jedyne w Śląskim Od-
dziale Polskiej Rady Ekumenicznej. Odbędzie się ono w naszym 
kościele w niedzielę 24 stycznia o godz. 17.00 i będzie transmito-
wane przez TVP3 Katowice, Radio Katowice oraz oczywiście w In-
ternecie. Zaproszeni zostaną duchowni i przedstawiciele Kościołów 
należących do Śląskiego Oddziału oraz zwierzchnicy Diecezji 
Rzymskokatolickiej Archidiecezji Katowickiej.  

W niedzielę 31 stycznia po nabożeństwie powinno się odbyć 
Zgromadzenie Parafialne. Konfirmacja jest planowana na nie-
dzielę Exaudi, 16 maja. Do konfirmacji przygotowuje się 6 konfir-
mantów. 

W marcu okaże się, czy w 2021 roku przybędą do nas przyja-
ciele z Kalifornii, żeby poprowadzić Day Camp, czyli półkolonie z ję-
zykiem angielskim.  

Na dzień dzisiejszy nie możemy planować wycieczek para-
fialnych. Mam nadzieję, że w drugiej połowie roku będą możliwe 
grupowe wyjazdy.  

Rok 2021 będzie w naszej Parafii rokiem wyborczym. Jesie-
nią będziemy wybierać nową Radę Parafialną, Komisję Rewi-
zyjną oraz delegatów do Synodu Diecezjalnego. Przypominam, 
że czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby, które ukoń-
czyły 18 lat i mają opłaconą składkę kościelną lub zostały przez 
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Radę Parafialną zwolnione z jej opłacania. Składkę kościelną za 
2020 r. można opłacać do 31 stycznia 2021 r.  

Ze spraw gospodarczych na pewno będzie budowana winda 
dla niepełnosprawnych oraz remontowany główny dach na bu-
dynku przy ul. Bankowej 8.  

Niestety w 2021 roku stracimy jednego dobrego najemcę. 
Z budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 do 30 września wyprowadzi się 
MOPS. Rada Parafialna będzie się zastanawiać co dalej z tym bu-
dynkiem. Czy szukać nowego najemcy, czy na przykład prowadzić 
w nim jakąś własną działalność gospodarczą. Faktem jest, wraz z na-
jemcą stracimy przychody, a być może będziemy musieli ponieść 
dodatkowe nakłady finansowe. 

Rok 2021 został przez Synod Kościoła ogłoszony „Ro-
kiem tożsamości luterańskiej”. Hasłem biblijnym są słowa 
Pana Jezusa z Łk 6,36 „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest 
Ojciec wasz”.  

Tożsamość i miłosierdzie, to dwa wydaje się całkowicie różne 
tematy. Może jednak nie do końca różne. Będziemy pytać, co sta-
nowi o naszej luterańskiej tożsamości. Może jednym z elementów 
jest miłosierdzie? Jeżeli tylko warunki zewnętrzne na to pozwolą, to 
będą w naszej Parafii prowadzone rekolekcje i spotkania na temat 
tożsamości i miłosierdzia.  

Dziękuję Radzie Parafialnej za zaangażowanie, dobre rady 
i pomoc w prowadzeniu Parafii i przeprowadzaniu wszystkich spo-
tkań i wydarzeń.  

Dziękuję wszystkim pracownikom i współpracownikom pa-
rafialnym. Z powodu pandemii aktywność i zaangażowanie niektó-
rych zostało ograniczone, jednak mam nadzieję, że rok 2021 będzie 
rokiem zwiększonej aktywności na polu duszpasterskim, diakonij-
nym, liturgicznym.  

 
Niech łaskawy Bóg nam w tym błogosławi i nas prowadzi.  

 
Ks. bp Marian Niemiec  
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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej  
w zależności od dochodu 

 

dochód miesięczny składka miesięczna składka roczna 

500,00 zł 5,00 zł 60,00 zł 

800,00 zł 8,00 zł 96,00 zł 

1 000,00 zł 10,00 zł 120,00 zł 

1 300,00 zł 13,00 zł 156,00 zł 

1 600,00 zł 16,00 zł 192,00 zł 

2 000,00 zł 20,00 zł 240,00 zł 

2 500,00 zł 25,00 zł 300,00 zł 

3 000,00 zł 30,00 zł 360,00 zł 

3 500,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 

4 000,00 zł 40,00 zł 480,00 zł 

4 500,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 

5 000,00 zł 50,00 zł 600,00 zł 

5 500,00 zł 55,00 zł 660,00 zł 

6 000,00 zł 60,00 zł 720,00 zł 

6 500,00 zł 65,00 zł 780,00 zł 

7 000,00 zł 70,00 zł 840,00 zł 

10 000,00 zł 100,00 zł 1 200,00 zł 
 

Podstawa prawna: 
Regulamin Parafialny 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
§ 7 

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do 
Kościoła i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek pa-
rafialnych. Składki te powinny wynosić nie mniej niż 1% jego do-
chodu. 
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wy-
sokość składki parafialnej lub zwolnić od tego obowiązku pojedyn-
czych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, 
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studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe 
trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być 
określony czas trwania tego zwolnienia. 
 

§ 8 
1. Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym 
członkom Parafii, którzy, zostali konfirmowani albo wstąpili do Ko-
ścioła , ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili 
w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok 
ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną. 
2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, którzy 
przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne prawo wybor-
cze, ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują 
do Stołu Pańskiego. 
3. Prawo udziału w Zgromadzeniu Parafialnym wraz z prawem do 
zabierania na nim głosu przysługuje także konfirmowanym człon-
kom Parafii, którzy nie ukończyli 18 lat. 
 

§ 9 
1. Listę wyborców – członków Parafii posiadających czynne prawo 
wyborcze prowadzi Rada Parafialna. W terminie do dnia 1 marca 
każdego roku sporządza lub aktualizuje listę wyborców. (…) 
2. Rada Parafialna ustala ostateczny termin opłacania składek ko-
ścielnych za rok ubiegły, którego dotrzymanie uprawnia do wpisu 
na listę wyborców. Termin ten nie może być późniejszy niż 
31 stycznia. 
 

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych 

1. Noworoczna na Fundusz Socjalny – styczeń 

2. Na Fundusz Stypendialny – luty 

3. Na Diakonię Polską – niedziela Invocavit 

4. Na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa – maj/czerwiec 

5. Na Domy Opieki (ofiara żniwna) – wrzesień lub październik 

6. Na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny - październik 

7. Na Fundusz na Diasporę – 1. niedziela po Pamiątce Reformacji 
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Rok tożsamości luterańskiej 
 

Drodzy czytelnicy. U progu Nowego Roku składamy sobie ży-
czenia oraz robimy plany i zamierzenia. Czego przede wszystkim 
oczekujemy w 2021 roku? Żeby ten Nowy Rok był rokiem normalno-
ści, spokoju, poczucia bezpieczeństwa i żebyśmy nie tylko poprzez 
łącza radiowe, telewizyjne i internetowe, ale także bezpośrednio 
mogli zbliżać się do siebie.  

Tylko zbliżanie się do siebie sprawia, że lepiej się poznajemy. 
Tę prawdę wypowiedział lis do Małego Księcia w książce Antoine de 
Saint-Exupéry pod tym samym tytułem.   
„- Proszę cię... oswój mnie – powiedział lis.  
- Bardzo chętnie - odpowiedział Mały Książę - lecz nie mam dużo 
czasu. Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy.  
- Poznaje się tylko to, co się oswoi - powiedział lis. - Ludzie mają 
zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy 
gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie 
nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie!  
- A jak się to robi? - spytał Mały Książę.  
- Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej 
odległości ode mnie, ot tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie ką-
tem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. 
Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej...“  

Tyle cytatu. Żeby się poznać, potrzeba czasu, cierpliwości, 
chęci. Poznanie prowadzi do zaufania, budowania przyjaźni.  

Rok 2021 został ogłoszony przez Synod Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego w Polsce Rokiem tożsamości luterańskiej.  

Temat tożsamości ma prowadzić luteran do autorefleksji nad 
ich tożsamością. Czyli w 2021 roku musimy sobie postawić pytanie, 
co stanowi o tym, że jestem luteraninem, jakie są pryncypia etyczne, 
teologiczne, pobożnościowe wspólnoty pod nazwą Kościół Ewange-
licko-Augsburski w Polsce. Jesteśmy Kościołem bardzo zróżnicowa-
nym. Różnice wynikają z zaszłości historycznych ale również po-
bożnościowych i społecznych. Co nas łączy jako luteran w Polsce, 
co jest naszym wyróżnikiem, czy się dobrze znamy i rozumiemy.  
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Nieraz jesteśmy pytanie o nasze wyznanie, kościół, poboż-
ność. Co odpowiadamy? Często słyszałem z ust ewangelików takie 
odpowiedzi: my nie uznajemy papieża i nie wierzymy w Marię, 
a nasi księża mogą się żenić.  
I nawet, gdy nikt nas nie pyta o różnice między wyznaniem luterań-
skim a rzymskokatolickim, też pada taka odpowiedź. A spróbujmy 
mówić o naszym Kościele i wyznaniu bez odniesienia do Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Co o sobie powiemy, na co wskażemy? Mamy 
cały rok, żeby szukać na to pytanie odpowiedzi. 

Wiem, że słyszą mnie dzisiaj nie tylko luteranie ale i osoby 
z innych Kościołów chrześcijańskich, a może też osoby, które nie są 
związane z żadnym Kościołem. Chciałbym i wam postawić pytanie, 
co wiecie o luteraniźmie. Gdyby Was zapytać, co jest najbardziej 
charakterystyczne dla luteranizmu, jaka padła by odpowiedź?  

Wielokrotnie pytałem o to członków Kościoła Rzymskokato-
lickiego. Najczęściej padały następujące odpowiedzi: wy luteranie 
nie uznajecie papieża i nie wierzycie w Marię, a wasi księża mogą się 
żenić.  

Czy to wszystko co wiemy o sobie? Co mówimy o sobie?  
Tu na Śląsku żyjemy razem ponad 500 lat. Trwający ponad 50 

lat oficjalny dialog ekumeniczny przybliża naszą wiedzę o nauce, 
teologii, praktyce życia chrześcijańskiego różnych Kościołów. Nie-
stety wyniki dialogu, tego zbliżania się do siebie, oswajania, nie zaw-
sze są znane wszystkim wiernym.  

Rok tożsamości luterańskiej niech będzie cierpliwym 
w oswajaniu, bo naprawdę poznaje się tylko to, co się oswoi. Oswa-
jajmy się i poznawajmy samych jako luteranie i poznawajmy się co-
raz lepiej jako wyznawcy jednego Pana Jezusa Chrystusa chociaż na-
leżący do różnych Kościołów. 

 
      Ks. bp Marian Niemiec 
 
 
Tekst został wygłoszony w radiu Katowice 1.01.2021 r. 
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Nagroda bł. ks. Emila Szramka 
 

8 grudnia 2020 r. w katowickim kościele ma-

riackim odbyło się wręczenie Nagrody Kościoła 

Rzymskokatolickiego imienia błogosławionego 

Emila Szramka. 
 

Tego-

roczna 

nagroda 

miała wymiar ekumeniczny. Zo-

stała przyznana Ewelinie Babczyń-

skiej wraz z wolontariuszami za 

działalność w kuchni charytatyw-

nej prowadzonej przez parafię 

rzymskokatolicką. 
 

Drugą laureatką została Bożena Polak wraz z zespołem wolontariuszy 

Ewangelickiego Centrum Diakonij-

nego „Słoneczna Kraina” za wielolet-

nią działalność charytatywną, szlachet-

ność i chrześcijańską pokorę i miłosier-

dzie, heroizm dnia codziennego i nieu-

stającą troskę o godność ludzkiego 

trwania. 
 

Gratulacje wyróżnionym złożył rów-

nież Prezydent 

Miasta Katowice Marcin Krupa, dziękując za 

pracę na rzecz mieszkańców Katowic w Sło-

necznej Krainie. Uroczystość ta zbiegła się ze 

150-leciem pamiątki konsekracji kościoła Nie-

pokalanego Poczęcia Marii Panny w Katowi-

cach. Podkreślana była współpraca ekumeniczna 

parafii ewangelickiej i katolickiej, która trwa od 

samego początku powstania obu parafii po dzień 

dzisiejszy. 

 

Tekst: A. Sokół, zdjęcia: M. Golicz  
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Przypominamy, że już 23 stycznia 2021 odbędzie się ogól-
nopolski konkurs SOLA SCRIPTURA. 
W tym roku organizatorzy zachęcają nas do czytania:  

1 Sm 16-31, 2 Sm 1-12. 
W tym roku konkurs odbędzie się przez internet, tak jak 
dotychczas w trzech grupach wiekowych:  
I grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej, 
II grupa – klasy VII-VIII szkoły podstawowej, 
III grupa – szkoły ponadpodstawowe. 
Wszyscy, którzy uzyskają przynajmniej 80% punktów 
zdobędą dyplomy.  
 

Zachęcamy również uczniów do wzięcia udziału 
w konkursie plastycznym. 

Temat: Dawid – król Izraela 
Forma: Uczniowie przygotowują prace plastyczne, doty-
czące tematu, w formacie A4, tylko indywidualnie, 
technika prac – wydzieranka. 
Prace należy wysłać do 1 lutego 2021, wraz ze zgodą, którą 
można pobrać ze strony www.zwiastun.pl zakładka: Ogól-
nopolski Konkurs Biblijny. Tam też znajdują się wszystkie 
szczegóły.  

http://www.zwiastun.pl/


15 

 

Nabożeństwo adwentowe dla seniorów 
 

W minionym już roku, w 3. niedzielę Adwentu 13 grudnia, 
z Bożą pomocą, udało nam się zorganizować tradycyjne nabożeń-
stwo adwentowe dla seniorów. Co prawda nie mogło się odbyć tra-
dycyjne spotkanie w sali parafialnej, ale mimo tego, samo nabożeń-
stwo było okazją do wspólnego przeżywania tego adwentowego 
oczekiwania, modlitwy, śpiewu pieśni, a także do podarowania pre-
zentów świątecznych seniorom. 

Wszystkim seniorom naszej Parafii życzymy w Nowym roku 
przede wszystkim zdrowia, Bożej opieki i bliskości Pana Jezusa 
w każdym kolejnym dniu. 
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Serdecznie zapraszamy na styczniowe nabożeństwa! 
 

Święto Epifanii 6 stycznia  

godz. 10.00 
 

1. niedziela po Epifanii  

10 stycznia  

godz. 10.00 z Komunią Świętą 

godz. 19.00 
 

2. niedziela po Epifanii  

17 stycznia 

godz. 10.00 

godz. 19.00 z Komunią Świętą 
 

3. niedziela po Epifanii  

24 stycznia 

godz. 10.00 z Komunią Świętą 

godz. 17.00 ekumeniczne 
 

Ostatnia niedziela po Epifanii 

31 stycznia 

godz. 10.00 

godz. 19.00 z Komunią Świętą 

 

 

Statystyka parafialna 
 

rok 2019  rok 2020 

Chrzty      3   3 

Konfirmanci       14   4 

Śluby       4   0 

Wstąpienia do Parafii    5   6 

Wprowadzenie się na teren Parafii   5   3 

Pogrzeby     15   17 

Pogrzeby z zewnątrz    1   3 

Wystąpienia z Parafii    0   4 

Wyprowadzenia    10   7 
 
 
 

__________________________________ 
 

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 


