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Słowo Proboszcza 
 

Za nami pierwszy miesiąc 2021 roku. Ma to być rok miłosier-

dzia i rok tożsamości luterańskiej. Piszę te słowa przed Zgromadze-

niem Parafialnym. Mam nadzieję, że na Zgromadzeniu zostanie 

przyjęte sprawozdanie z życia i działalności parafii wraz ze sprawoz-

daniem finansowym, a Radzie Parafialnej zostanie udzielone abso-

lutorium i będziemy mogli z Bożą pomocą i błogosławieństwem da-

lej służyć najlepiej jak potrafimy.  

Za nami już dwa ważne i ciekawe wydarzenia, których się nie 

spodziewaliśmy:  

Mimo pandemii na ekumeniczne nabożeństwo w Tygo-

dniu Modlitw o Jedność Chrześcijan przybyło wielu duchow-

nych, w tym biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego (gliwicki, 

opolski i sosnowiecki), na czele z abp. Wiktorem Skworcem. Kaza-

nie wygłosił, jako prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. bp Jerzy 

Samiec. 

Drugim, nieoczekiwanym wydarzeniem było nabożeństwo 

z okazji wyświęcenia ks. Marcina Makuli na Biskupa Ewange-

lickiego Duszpasterstwa Wojskowego.  

W obu nabożeństwach mogliśmy brać udział poprzez prze-

kaz internetowy. Niestety tylko tak. Mam nadzieję, że w lutym zo-

staną zniesione rygorystyczne obostrzenia dotyczące ilości uczest-

ników nabożeństw i spotkań, a coraz więcej zaszczepionych osób 

będzie mogło wyjść ze swoich czterech ścian i uczestniczyć w życiu 

parafialnym. 

Wiem, że wielu z Was tęskni głównie za spotkaniami na pró-

bach chóru i spotkaniami pań. Musimy jeszcze uzbroić się w cier-

pliwość.  
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Od wielu lat w pierwszy piątek marca odbywało się u nas na-

bożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy. W tym roku ŚDM 

będziemy obchodzić w pierwszą niedzielę marca. 

17 lutego rozpoczyna się czas pasyjny. Nabożeństwa pa-

syjne będą się odbywały w środy o godz. 17.00. Szczegółowy wy-

kaz nabożeństw w naszej Parafii oraz transmisji telewizyjnych znaj-

duje się w końcowej części tego numeru informatora. 

Już dzisiaj pragnę przekazać informację, że nasza Parafia zo-

stała wybrana i poproszona o przygotowanie nabożeństwa wielko-

piątkowego, które będzie bezpośrednio transmitowane przez TVP.  

23 stycznia obył się już po raz 14 Ogólnopolski konkurs Bi-

blijny Sola Scriptura. Konkurs odbył się wyjątkowo przez Internet. 

224 młodych ludzi z całej polski w trzech grupach wiekowych odpo-

wiadało na pytania dotyczące życia króla Dawida. Z naszej Parafii 

udział wzięło siedmioro uczniów. Dziękuję za udział i gratuluję 

zwłaszcza tym, którzy napisali bardzo, bardzo dobrze. Są to:  

Filip Działabij 92% 

Piotr Kowalczyk-Twarowski 92% 

Piotr Kuszyński 100% 

Jestem z Was dumny. 

Oby w tym roku było jak najwięcej takich dobrych wiadomo-

ści. 

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa, 

 

ks. bp Marian Niemiec  
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Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia 

 

Biblijne hasło roku 2021 stanowią słowa Pana Jezusa „Bądźcie 

miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz” (Łk 6,36). Czyli jesteśmy 

wezwani do bycia miłosiernymi. Czy dobrze wiemy? Co to znaczy: 

być miłosiernym? Pan Jezus nam podpowiada. Popatrzcie na Boga 

Ojca. On jest miłosierny. Możemy odetchnąć z ulgą. Znamy Boga 

Ojca. On jest miłosierny. Tak, On jest miłosierny. Czyli jaki, na czym 

polega, w czym się objawia miłosierdzie Boga? Każdego roku drugą 

niedzielę po Wielkanocy przeżywamy jako niedzielę Misericordias 

Domini – miłosierdzia Pańskiego. Teksty biblijne rozważane w tę 

niedzielę wskazują na Jezusa, jako dobrego Pasterza. Czy miłosier-

dzie Boga polega tylko na pasterzowaniu?  

Cieszę się, że wezwanie Pana Jezusa do bycia miłosiernymi 

będzie nam towarzyszyło przez cały rok. Będzie okazją do podejmo-

wania tematu miłosierdzia na wielu płaszczyznach naszego życia. 

Najważniejsze jednak będzie to, czy poznamy na czym polega i w 

czym się objawia miłosierdzie Boga.  

W 2014 roku została w Polsce wydana książka kardynała Wal-

tera Kaspera Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia.  

 Kardynał Walter Kasper uchodzi za jednego z najwybitniej-

szych współczesnych katolickich teologów, zaliczanego do libera-

łów. Konserwatywni biskupi z Polski zarzucali mu, że podczas ostat-

niego synodu biskupów poświęconego małżeństwom, Walter Ka-

sper był wielkim zwolennikiem dopuszczenia do sakramentu Ko-

munii Świętej osób rozwiedzionych i żyjących w tak zwanych „nie-

sakramentalnych związkach”. Przez wiele lat Walter Kasper był 

przewodniczącym Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności 

Chrześcijan i ze  strony rzymskokatolickiej współprzewodniczącym 

Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji Dialogu. Walter Kasper po-

wiedział między innymi, że „Celem dialogu ekumenicznego nie jest 
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doprowadzenie do zmiany przekonań partnera, ale uznanie wła-

snych ograniczeń i uczenie się tego co inne. Ekumenizm jest dialo-

giem w duchu i prawdzie”. 

 Czy jest coś szczególnego w książce kard. Kaspera Miłosier-

dzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, co mogłoby zainteresować 

również ewangelika? Trzeba stwierdzić, że mało jest komplemen-

tarnych opracowań na temat miłosierdzia Bożego. Walter Kasper 

zauważył, że pojęcie miłosierdzia, tak istotne dla Biblii, bywa zapo-

minane lub traktowane po macoszemu.  Dlatego przybliża pojęcie 

miłosierdzia jakie występuje u filozofów, a przede wszystkim na kar-

tach Starego i Nowego Testamentu. 

 Dla ewangelików najważniejsze są stwierdzenia, które przy-

znają, że to Marcin Luter głosząc naukę o usprawiedliwieniu z łaski 

przez wiarę zwiastował miłosiernego Boga. Walter Kasper pisze: 

„Wyobrażenie karzącego i mściwego Boga sprawiło, że wielu ludzi 

zaczęło się obawiać o swoje wieczne zbawienie”. Przyznaje, że nie-

którzy kaznodzieje dosłownie urządzali ludziom piekło na ziemi 

i wzbudzali w nich piekielny strach. „Najbardziej znany i brze-

mienny w skutki – z punktu widzenia historii Kościoła – jest przy-

kład młodego Marcina Lutra, któremu pytanie «Jak zyskam sobie 

łaskawego Boga?» przez długi czas spędzało sen z powiek, aż 

w końcu przekonał się, że w rozumieniu Biblii sprawiedliwość Boża 

nie jest sprawiedliwością karząca, lecz sprawiedliwością oddającą 

słuszność, i tym samym jest Jego miłosierdziem. I to właśnie dopro-

wadziło do rozłamu w Kościele w XVI stuleciu. Relacja między spra-

wiedliwością a miłosierdziem stała się zatem kwestią decydującą o 

losach zachodniej teologii”. Kardynał Kasper cieszy się, że w XX 

wieku luteranie i katolicy wspólnie odkryli, że Boża sprawiedliwość 

jest Jego miłosierdziem. Żałuje jednak, że z tej jednomyślności nie 

zostały do dnia dzisiejszego wyciągnięte konsekwencje dla dogma-
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tyki oraz nowego sposobu zwiastowania o wyzwalającym i oddają-

cym sprawiedliwość Bogu. Chociaż stwierdza, że luteranie i katolicy 

mogą pozbawionemu nadziei, przepełnionemu lękiem światu 

wspólnie świadczyć: „Nie lękajcie się! Sprawiedliwość Boga jest Jego 

miłosierdziem, a Jego miłosierdzie jest Jego sprawiedliwością. Wy-

zwala was ona od wszelkiego lęku istnienia ku nowemu życiu, ku 

nowej nadziei, ku życiu z miłości i dla miłości”. Kardynał ostrzega 

jednak, by nie ulegać banalnemu i bagatelizującemu wyobrażeniu 

„kochanej Bozi”, które czyni z Boga dobrotliwego kumpla i nie trak-

tuje poważnie Bożej świętości. Lęk przez piekłem, jaki trapił Lutra 

jest dziś zjawiskiem rzadkim. Piekielny strach ustępuje przed banal-

nym optymizmem i założeniem, że „wszystko będzie dobrze”, bo 

„kochana bozia” w swoim miłosierdziu  nie może dopuścić do tego, 

żeby ludzie pozostali w piekle na zawsze i usychali tam z pragnienia. 

Powierzchowne rozumienie Bożego miłosierdzia zaprzecza Jego 

sprawiedliwości i świętości. Kołtuński optymizm dewaluuje powagę 

ludzkiej odpowiedzialności i ludzkiej winy, usprawiedliwia spraw-

ców i wyrządza ofiarom kolejną krzywdę – pisze Kasper. Przywołuje 

ewangelickiego teologa ks. Dietricha Bonhoeffera i jego naukę o ta-

niej łasce. Tania łaska usprawiedliwia każdy grzech i grzesznika. 

Boże miłosierdzie potępia grzech, jednak usprawiedliwia pokutują-

cego grzesznika.  

 Miłosierdzie Boże jest znakiem stojącym ponad światem, hi-

storią i ponad każdym ludzkim życiem. Bóg w swoim miłosierdziu 

pragnie od początku wieków zbawienia wszystkich ludzi w Jezusie 

Chrystusie. Mimo, że ostatni rozdział książki jest poświęcony, jakby 

z obowiązku, miłosierdziu Marii, to jednak Walter Kasper jedno-

znacznie podkreśla, że zbawienie jest w wierze w Jezusie Chrystusie. 

Dlatego pisze: „Niektóre objawy przesadnego kultu maryjnego 

można i trzeba z pewnością krytykować i podporządkować je kryte-

rium biblijnego świadectwa na temat Jezusa Chrystusa jako raz na 
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zawsze ustalonego i trwałego centrum wiary chrześcijańskiej”. 

W centrum Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia stoi Chrystusowy 

krzyż. Na kilkunastu stronach swojej książki Walter Kasper w opar-

ciu o listy ap. Pawła przedstawia teologię krzyża Marcina Lutra. 

„Chrystus wypełnił żądanie sprawiedliwości dla nas i w naszym za-

stępstwie. On zdjął z nas obowiązek samousprawiedliwienia; On 

sam stał się dla nas sprawiedliwością. A zatem objawiona w Jezusie 

Chrystusie sprawiedliwość Boża nie jest sprawiedliwością potępia-

jącą i karzącą, lecz sprawiedliwości a czyniąca sprawiedliwym; 

usprawiedliwia nas przed Bogiem z czystej łaski, bez żadnej naszej 

zasługi, a nawet pomimo naszych błędów. Staje się ona naszym 

udziałem nie na podstawie naszych uczynków, lecz na podstawie 

wiary”. Bo na krzyżu ostatecznie zwyciężyło Boże miłosierdzie, 

a tym samym – życie. Przesłanie nowej sprawiedliwości, którą przy-

nosi wiara, stanowi uzasadnienie chrześcijańskiej wolności – stwier-

dza katolicki kardynał. 

 Bardzo cenię kardynała Waltera Kaspera nie tylko dlatego, że 

dane mi było poznać go osobiście już w 1997 roku. Po powodzi stu-

lecia ewangelicy opolscy korzystali z rzymskokatolickiego kościoła 

św. Sebastiana. W tym czasie w Kamieniu Śląskim obradowała lute-

rańsko-rzymskokatolicka Komisja. Uczestnicy tej Komisji, zarówno 

katolicy jak i luteranie wzięli udział w naszym ewangelickim nie-

dzielnym nabożeństwie.  

 Jako luteranie wielką wagę przywiązujemy do nauki i uspra-

wiedliwieniu z łaski przez wiarę. W roku 2021 mamy poznawać nie 

tylko łaskawego, ale i miłosiernego Boga. Mam nadzieję, że powyż-

sze słowa będą dla wszystkich zachętą do stawiania pytań i twór-

czych poszukiwań.       

   

ks. bp dr Marian Niemiec 
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Kącik dla dzieci 
 

Tegoroczny konkurs biblijny Sola Scriptura dotyczył króla Dawida. 
A jak wygląda nasza wiedza z życia Pasterza Dawida, którego Bóg 
wybrał na króla? 
Dawid był ósmym synem Isajego. A jednak to jego Bóg wybrał na 
króla i kazał Samuelowi go namaścić. Dlaczego Samuel nie wybrał 
najstarszego, Eliaba? Bo Pan Bóg mu powiedział:  

Rozszyfruj wg kodu  
 

__  __  __  __  __  __  __  __             __  __  __  __  __  __              

 4   30  16  20  28  12   7    14             22  1   26  23  30  29   

  

 

  __  __          __   __             __  __               __   __  __  __ 

   18  1           26   20              4   20               13   7    24   26 

 

 

__  __  __  __  __            __  __  __  __  __  __ ,         __  __  __ 

22  23  30   7    6              20  4   30   29  17  1             1   15   7             

 

__  __  __          __  __  __  __  __  __             __  __ 

 22  1   18          22   1   26  23  30  29              18   1                                     

                                                     1 Księga Samuela 16,7 

 
 
 

1-a     2-ą     3-b     4-c     5-ć     6-d     7-e     8-ę     

9-f     10-g     11-h     12-i     13-j     14-k     15-l     

16-ł     17-m     18-n     19-ń     20-o     21-ó     22-p     

23-r     24-s     25-ś     26-t     27-u     28-w              

29-y     30-z     31-ż     32- ź 
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Samuel wziął róg z olejkiem i namaścił Dawida na króla, mimo, że 
był tylko bardzo młodym pasterzem.  
Dawid potrafił opiekować się stadem swojego ojca, ochraniał on 
owce przed dzikimi zwierzętami, a przede wszystkim miał otwarte 
serce przed Bogiem.  
 
Czy pamiętasz najbardziej znany Psalm, który napisał Dawid? 
 

Psalm 23 

1  Psalm Dawidowy. Pan jest pa-

sterzem moim, Niczego mi nie 

braknie. 

2  Na niwach zielonych pasie 

mnie. Nad wody spokojne pro-

wadzi mnie. 

 

3  Duszę moją pokrzepia. Wie-

dzie mnie ścieżkami sprawiedli-

wości Ze względu na imię swoje. 

4  Choćbym nawet szedł ciemną 

doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty 

ze mną, Laska twoja i kij twój 

mnie pocieszają.  

5  Zastawiasz przede mną stół 

wobec nieprzyjaciół moich, Na-

maszczasz oliwą głowę moją, 

kielich mój przelewa się. 

6  Dobroć i łaska towarzyszyć 

mi będą przez wszystkie dni 

życia mego. I zamieszkam 

w domu Pana przez długie dni. 
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Pewnego dnia, gdy ich ziemie najeżdżali Filistyńczycy, Isaj posłał 
Dawida do walczących na wojnie braci, aby dostarczyć im jedzenie 
i zapytać jak idą walki. Ale tę historię chyba znasz więc opisz ją 
w kilku zdaniach:  
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________ (I Sam 17) 
 
To niestety nie spodobało się królowi Saulowi Bo ludzie wiwatowali 
na część Dawida i wołali: „Pobił Saul swój tysiąc, Ale Dawid swoje 
dziesięć tysięcy”(I Sam 18,7) 

 
Mimo, że Dawid został już na-
maszczony na króla, to nie od 
razu nim się stał najpierw był 
giermkiem króla Saula, kiedy do-
rastał zaprzyjaźnił się z jego sy-
nem Jonatanem. Służył królowi 
w pałacu swoją grą na harfie, 
kiedy męczyły go złe myśli. 
 

O przygodach Dawida poczytasz także w następnym numerze, już 
dziś zachęcam cię do przyjrzenia się tej postaci, bo za miesiąc będzie 

konkurs z nagrodą 😊   
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Nabożeństwo ekumeniczne 
 

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z nabożeństwa ekumenicznego, 
które mogliśmy przeżywać wraz z Kościołami: Rzymsko-Katolic-
kim, Prawosławnym, Starokatolickim Mariawitów, Polskokatolic-
kim oraz Chrześcijan Baptystów. 
Dziękujemy parafialnemu zespołowi muzycznemu za upiększenie 
tego nabożeństwa pieśniami. 
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Konsekracja i introdukcja  
Ewangelickiego Biskupa Wojskowego 

 
W sobotę, 30 stycznia, po raz pierwszy mogliśmy gościć wydarzenie 
ważne nie tylko dla naszego Kościoła, ale też dla jego funkcjonowa-
nia w Państwie. Wprowadzony w urząd został nowy Ewangelicki Bi-
skup Wojskowy – ks. Marcin Makula. Nowemu zwierzchnikowi 
ewangelickich kapelanów życzymy sił, determinacji, a przede wszyst-
kim Bożego prowadzenia w służbie Kościołowi, narodowi i Wojsku 
Polskiemu. 
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Pan pamięta o nas, będzie błogosławił. Ps 115,12 
 

Życie nasze rzadko toczy się bez zakłóceń. Częściej bywa tak, że 

plany życiowe bywają zagrożone, zamierzenia pokrzyżowane, nadzieje 

nie spełnione, a osiągnięcie zamierzonych planów wątpliwe. Wynika to 

nie tylko z tego, że nasze zamierzenia przekraczają nasze możliwości, że 

przychodzą chwile słabości, że popełniamy błędy… Wynika to również 

stąd, że jesteśmy cząstką stworzonego przez Boga świata. Jesteśmy połą-

czeni z innymi ludźmi różnymi powiązaniami i zależnościami. Nasz los 

w dużej mierze zależy od losu innych. Wszak los jednostki jest częścią 

losu rodziny, narodu, ludzkości. Niepowodzenia rodziny i narodu są 

także niepowodzeniami pojedynczego człowieka. Na jego życie rzucają 

cień nie tylko jego własne grzechy i błędy, ale też grzechy i błędy innych. 

Jest więc tak, że każdy przeżywa chwile niepowodzeń i życiowych klęsk, 

rozterek i wątpliwości. Czuje wtedy, że przegrywa swoje życie i przegra 

je, jeżeli nie otrzyma pomocy., która zmieni jego los i jego samego. 

I taka pomoc przychodzi. Przychodzi, bo „Pan pamięta o nas, bę-

dzie błogosławił.” Stwórca nie pozostawia swego stworzenia własnemu 

losowi. Nie pozostawia bez pomocy narodu czy jednostki, uwikłanych 

w sieci utkanej z własnych grzechów, błędów, słabości, lekkomyślności 

i niemożności. Pan pamięta nie tylko o tych, którzy wytrwale idą Jego 

drogą, ale także o tych, którzy błądzą po bezdrożach, którzy próbują wy-

tyczać własne drogi na trzęsawiskach nieprawości. Pamięta o zagubio-

nym w świecie człowieku, który sam na siebie sprowadza nieszczęście, 

pędząc za mirażami sławy i bogactwa, szukając szczęścia tam, gdzie go 

nie ma. 

Pamięć Boga jest przy tym określona nie tylko przez Jego wszech-

wiedzę, a więc oznacza, że Bóg pamięta, bo On niczego nie zapomina, 

niczego nie przeoczy, ale pamięć Boga jest określona także przez Jego 

miłość. Wynika z tego, że Bóg nie tylko wie wszystko o człowieku, ale 

także spieszy mu z pomocą, gdy mu ta pomoc jest potrzebna. Pan dopusz-

cza, że człowiek wykorzystuje swe możliwości wyboru przeciwko Bogu 

i odchodzi od Niego. Ale Bóg nie zapomina o człowieku nawet wtedy, 

gdy on o Bogu zapomniał. Bóg pamięta o każdym z nas. A najlepszym 

dowodem tej pamięci jest zesłanie na świat Syna Bożego, który przy-

szedł, aby ratować i zbawić wszystko to, co zginęło. 

 
ks. Henryk Czembor, Blisko Boga  
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Lutowe spotkanie sympatyków 
 

Tzw. spotkania sympatyków, czyli spotkania przybliżające 
naukę naszego Kościoła. Stanowią pewien ekwiwalent nauki konfir-
macyjnej, dla tych wszystkich, którzy pragną wstąpić do Kościoła 
ewangelickiego. Nie jest to jednak ich jedyna rola. W naszej Parafii 
spotkania te już od wielu lat nie skupiają jedynie przygotowujących 
się do zmiany wyznania, ale biorą w nich udział również parafianie, 
chcący dowiedzieć się czegoś więcej nt. szeroko pojmowanej teolo-
gii. Stanowią one także okazję do parafialnej integracji, wymiany po-
glądów, ożywionych dyskusji i zawiązywania przyjaźni. 

Z powodu obostrzeń pandemicznych spotkania sympatyków 
odbywają się obecnie zdalnie, na platformie Zoom, ale i tę niedo-
godność można traktować w kategoriach szansy. Dlatego też, korzy-
stając z tych wirtualnych możliwości postanowiłem rozszerzyć 
nieco formułę i zapraszać ciekawych wykładowców, by przybliżali 
mniej znane zagadnienia, z różnych dziedzin. W związku z tym, lu-
towe spotkanie, które odbędzie się 16.02 o godz. 18.00, poświęcone 
będzie historii i współczesności mariawityzmu. O swoim Ko-
ściele opowie i pokaże w prezentacji kapłan Mateusz M. Felicjan 
Szymkiewicz, proboszcz parafii mariawickiej w Nowej Sobótce 
i Kadzidłowej, znajdujących się na granicy woj. łódzkiego i wielko-
polskiego, zdobywca 2-go miejsca w plebiscycie Człowiek Roku 2018 
województwa łódzkiego, w kategorii Działalność Społeczna i Chary-
tatywna organizowanym przez Dziennik Łódzki, pomysłodawca 
Centrum Wielokulturowości „Dom na Skrzyżowaniu” w Nowej So-
bótce. 

Serdecznie zapraszam na to spotkanie, a wszystkich chęt-
nych proszę o kontakt mailowy ze mną – zbigniew.obracaj@lute-
ranie.pl – bym mógł przesłać dane i link do spotkania online. 
 

ks. Zbigniew Obracaj 
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Informacje i zaproszenia 
 

Zachęcamy do śledzenia telewizyjnych transmisji nabożeństw 
w TVP 3, w każdą niedzielę o godz. 15.50. 
 

7 lutego –  
kaplica w Bielsku-Białej - Wapienicy (nabożeństwo ewangelicko-
metodystyczne) 
 

14 lutego 
kościół Zbawiciela w Jeleniej Górze-Cieplicach 
 

21 lutego 
kościół w Rypinie 
 

28 lutego 
kościół św. Mateusza w Łodzi 
 

Przypominamy też i zachęcamy do śledzenia naszych nabożeństw 
poprzez transmisje internetowe.  
Na stronie internetowej Parafii – www.katowice.luteranie.pl – znaj-
duje się ikona przekierowująca do parafialnego kanału YouTube, na 
którym znajdują się transmisje nabożeństw oraz inne filmy dot. Pa-
rafii. 
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Serdecznie zapraszamy na lutowe nabożeństwa! 
 

7 lutego 

2. niedziela przed Czasem Pasyjnym 

10.00 – nabożeństwo z ofiarą 

19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Św. w sali parafialnej 
 

14 lutego 

Niedziela Przedpostna 

10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo wieczorne w sali parafialnej 
 

17 lutego 

Środa Popielcowa 

17.00 – nabożeństwo Słowa Bożego 
 

21 lutego 

1. niedziela Czasu Pasyjnego 

10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Św. w sali parafialnej 
 

24 lutego 

17.00 – nabożeństwo tygodniowe 
 

28 lutego 

2. niedziela Czasu Pasyjnego 

10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Św.  w sali parafialnej 
 

 

__________________________________ 

 

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 


