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Słowo Proboszcza 
 

Pozdrawiam Was siostry i bracia wiosennie. Dłuższe dni 
i więcej godzin słonecznych sprawiają, że czujemy się lepiej, odży-
wamy wraz z przyrodą. Przed kościołem pojawiły się kwiaty w Róży 
Lutra. Na razie niepozorne, ale mam nadzieję, że szybko zaczną 
kwitnąć i rosnąć.  

Ze względu na dalej panującą pandemię czas nie jest łatwy 
i dobry. Dlatego proszę, uważajcie na siebie. Jeżeli to możliwe, ogra-
niczajcie kontakty. Dotyczy to nie tylko seniorów, ale wszystkich 
bez względu na wiek. Mam nadzieję, że coraz więcej osób jest za-
szczepionych lub ma wyznaczony termin na szczepienie. Oby 
szczepionki były skuteczne. 

W ubiegłym roku nabożeństwa w Wielki Piątek i Wielkanoc 
zostały odwołane, ponieważ kościoły zostały zamknięte. W tym 
roku możemy się spotykać na nabożeństwach choć w ograniczonej 
liczbie. Mamy duży kościół, jednak maksymalnie może być na na-
bożeństwie 50 osób. Zachęcam do uczestniczenia w nabożeństwach 
poprzez internet. Przypominam, że transmisje nabożeństw odby-
wają się z naszego kościoła. 

Na pewno wielkim przeżyciem i doświadczeniem dla du-
chownych i uczestników będzie popołudniowe nabożeństwo 
w Wielki Piątek, które będzie bezpośrednio transmitowane w TVP2. 
Oprawę muzyczną przygotował 5-osobowy zespół wokalny, który 
ćwiczył bardzo intensywnie. Za włożony wysiłek i poświęcony czas 
bardzo dziękuję. Czekamy na możliwość organizowania prób całego 
chóru parafialnego. 

Wszystko na to wskazuje, że po Świętach rozpocznie się 
przygotowanie terenu pod windę dla niepełnosprawnych. Pojawić 
się mogą pewne ograniczenia w przejeździe obok kościoła. Proszę 
o wyrozumiałość. 

Z radością informuję, że nasze organy kościelne są coraz bar-
dziej wykorzystywane. Wspaniała organistka Anna Firlus nagrała 



 

i wydała płytę CD Music in the times of Breakthrough. W dołączonej 
do płyty broszurze jest informacja o historii organów i Fritzu Lubri-
chu. Płytę można nabyć na stronach: dux.pl i empik.com.  

Przypomnę, że Marek Pilch nagrał wszystkie utwory orga-
nowe Jana Gawlasa, które można znaleźć i wysłuchać na profilu 
Marka Pilcha w serwisie społecznościowym Facebook.  

24 marca w naszym kościele Zespół Śpiewaków Miasta Kato-
wice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak wraz z wybitnym 
organistą Tomaszem Orlowem nagrał koncert pasyjny Via crucis Fe-
renca Liszta. Koncert został upubliczniony na YouTube Cameraty 
Silesii w Niedzielę Palmową. Piękny koncert. Polecam.  

Natomiast na żywo mogliśmy wysłuchać koncertu-nabożeń-
stwa pasyjnego w czwartek 25 marca. Wykonawcami byli młodzi ar-
tyści Akademii Muzycznej. Było to bardzo wielkie duchowe przeży-
cie.  

Z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice pozyskaliśmy 
trochę środków na koncerty organowe "U Zmartwychwstania Pań-
skiego”. Niestety nie otrzymaliśmy tyle, o ile wnioskowaliśmy. Jed-
nak mam nadzieję, że w maju rozpoczniemy kolejny cykl koncer-
tów. Już teraz zapraszam.  

Na Wielki Tydzień przygotowałem rekolekcje pasyjne, na 
które złożyły się trzy refleksje poświęcone zaparciu się Piotra. Znaj-
dziecie je na parafialnej stronie internetowej, Facebooku i YouTube.  

 

 

 Z życzeniami spokojnego przeżywania dni świątecznych 

      ks. bp Marian Niemiec 

   



 

Wielki Piątek 
 
Był wzgardzony i odrzucony przez ludzi, pełen boleści, doświad-
czony cierpieniem, podobny do tego, przed kim twarz się zakrywa, 
wzgardzony, mieliśmy go za nic. On jednak wziął nasze cierpienia 
i dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za dotkniętego karą, 
chłostanego przez Boga i poniżonego. Lecz on został przebity za na-
sze grzechy, zmiażdżony za nasze winy. Dla naszego dobra przyjął 
chłostę, dzięki jego ranom doznaliśmy uzdrowienia. Pobłądziliśmy 
wszyscy jak owce, każdy skierował się na własną drogę, a PAN go 
obarczył winą nas wszystkich.                                                     Iz 53,4-7 
 

Wielki Piątek. W tamten Wielki Piątek na wzgórzu Golgoty 
nie było cicho i spokojnie. Przeciwnie. Słychać było uderzenia młot-
kiem w gwoździe. Głośne zawodzenie i płacz bólu i smutku. Śmie-
chy i drwiny oprawców. Rozlegały się słowa Jezusa wypowiadane 
z krzyża, w szczególności donośne wołanie do Boga: „Boże mój, 
Boże mój czemuś mnie opuścił” i na koniec okrutnych cierpień 
przed oddaniem ducha: „Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego”. 
Tak było na Golgocie. 

A jak jest dzisiaj? Dzisiaj zachęcamy do wyciszenia się. Za-
milkły kościelne dzwony. Śpiewane pieśni mają dopomagać w roz-
ważaniu męki Pańskiej. Najchętniej też bym zamilknął i zapropono-
wał, żebyśmy w milczeniu rozpamiętywali śmierć Jezusa Chrystusa 
zapatrzeni w ten przemawiający witraż znajdujący się w naszym ka-
towickim kościele.  

Jakie są moje uczucia w spoglądaniu na Chrystusowy krzyż?  
Tam wykonało się dzieło zbawienia i odkupienia. Tam wypeł-

niło się to, co musiało się stać, żebyśmy mogli ostać się przed świę-
tym Bogiem, żebyśmy mogli być współobywatelami świętych i do-
mownikami Boga – jak napisał ap. Paweł.  

Prorok Izajasz w pieśniach o słudze Pana zapowiadał tego, 
który miał dać ratunek upadłej ludzkości. Nazwał go sługą Bożym. 
Wskazał na Jego pokorę cichość, posłuszeństwo.  



 

Gdy wsłuchujemy się w słowa pieśni o słudze Pana, staje 
przed naszymi oczami scena, która wydarzyła się kilkaset lat póź-
niej. Scena ukrzyżowania. Scena straszna, brutalna, krwawa. Ktoś 
kiedyś zwrócił mi uwagę, że takie teksty nie powinny być czytane w 
kościele.  

Uważam, że przeciwnie. Właśnie w Wielki Piątek, kiedy 
wspominamy śmierć Bożego Syna, obraz cierpienia i ukrzyżowania 
musi do nas przemówić bardzo dosadnie i konkretnie. Inaczej nie 
zrozumiemy tego, co się stało. I nie odpowiemy wiarą, ufnością i mi-
łością do Ukrzyżowanego.  

Wzgardzony, poniżony tak, odrzucony przez ludzi, że mieli-
śmy go za nic. A przecież  to Syn Człowieczy, czyli prawdziwy czło-
wiek i Syn Boży, czyli prawdziwy Bóg. Bóg ukrzyżowany? – i dzisiaj 
wielu przyjmuje taką wieść z drwiną i śmiechem. A jednak. Oto Bóg 
Człowiek.  

Przed nim zakrywa się twarz. Bo któż chce patrzeć na takie 
krwawiące ciało, któż chce spoglądać na twarz, po której spływa 
krew. O gdyby to była głowa, na której znajduje się złota, a nie cier-
niowa korona, gdyby szata była czerwona nie od krwi, lecz z drogiej 
purpury, wtedy chcielibyśmy, żeby Jezus na nas spojrzał, nas do-
strzegł, przywołał do siebie. Czy mamy odwagę spojrzeć w oczy 
Ukrzyżowanego? Gdy Pan spojrzał na zapierającego się go Piotra, 
ten gorzko zapłakał. Co my zobaczylibyśmy w Jego oczach? A może 
wstydzimy się, boimy i nie chcemy, żeby On na nas spojrzał. 

„A my uznaliśmy go za dotkniętego karą, chłostanego przez 
Boga i poniżonego.”.  My uznaliśmy. Najlepiej byłoby uznać, to nie 
ja jestem winien Panie twojego cierpienia i poniżenia, to nie ja Panie 
jestem winien twojej męki i śmierci. To inni, ale to nie ja.  

„Lecz on został przebity za nasze grzechy, zmiażdżony za na-
sze winy, bo wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy skierował się na 
własną drogę”. Tu nie chodzi o zbiorową odpowiedzialność. Tak by-
łoby najprościej. Ale tak nie jest. Każdy z nas jest zbłąkaną owcą. 
Każdy z nas idzie swoją drogą, która bez Pasterza prowadzi ku prze-
paści, na zatracenie. Jezus został ukarany przez Boga, ale nie za 
swoje winy, nie za swoje własne grzechy, bo ich nie miał. „Został 



 

przebity za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy. Dzięki jego 
ranom doznaliśmy uzdrowienia”.  

Marcin Luter naucza i napomina: „grzech ma tylko dwa miej-
sca: albo ciąży na tobie, albo na Baranku Bożym. Jeśli obarcza ciebie 
– jesteś zgubiony. Wziął go na siebie Jezus – jesteś zbawiony” 

On, sługa Pana, Boży Syn, czysty i sprawiedliwy, przyjął na 
siebie wszystko, na co my zasłużyliśmy. Tę prawdę oddaje tekst pie-
śni z siedemnastego wieku: „Moją własnością są zasługi twoje. Rany 
Twe krwawe – wieczne zdrowie moje, śmierć Twa – mój żywot, 
Twoje poniżenie – me wywyższenie” SE 125,4).  

Słyszysz to Siostro i Bracie! Jego poniżenie jest twoim wywyż-
szeniem. Jego rany twoim zdrowiem. Jego śmierć twoim życiem. 
Obmyci, oczyszczeni Jego świętą krwią otrzymujemy wybawienie 
z naszych grzechów i słabości. On został skazany na samo dno 
upodlenia, żeby nas z tego dołu bagna zła wyciągnąć, wywyższyć, 
przywrócić na drogę Bożą, drogę życia i zbawienia. 

W szkicowniku  sławnego malarza Rembrandta znaleziono 
po jego śmierci rysunek przedstawiający krzyżowanie Jezusa. Pod 
krzyżem stoi młody człowiek trzymający w ręku młotek i gwoździe. 
Na   jego twarzy zwróconej w stronę krzyża maluje się zadowolenie 
z dobrze wykonanej pracy. Pod szkicem napis: „To ja go ukrzyżowa-
łem”.  
Dobrze by było, gdyby każdy z nas, zanim zacznie świętować Zmar-
twychwstanie Chrystusa, najpierw zrobił rachunek sumienia i spę-
dził trochę czasu pod krzyżem Zbawiciela. A potem zapytał samego 
siebie: jaki jest mój udział w tym, co stało się na Golgocie? Wielki 
Rembrandt znalazł właściwą odpowiedź. Czy stać nas na taką od-
wagę i uczciwość?  

Bóg z miłości wszystko uczynił w Chrystusie dla twojego zba-
wienia. Pozwól by płynąca z krzyża miłość całkowicie tobą zawład-
nęła. Wtedy będziesz mógł wyznać jak ap. Paweł: „Dla mnie życie to 
Chrystus, a śmierć to zysk”. Amen. 
 

bp Marian Niemiec 
  



 

Wielkanoc 
 
 
Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków 
i mam klucze śmierci i piekła.                                                        Obj 1,18 
 

Słowa z 1 rozdziału i osiemnastego wiersza Księgi Objawie-
nia, słowa Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa są mi bardzo bli-
skie. Z pewnością są znane i bliskie także Wam, drodzy czytelnicy. 
Widnieją one nad drzwiami wejściowymi do naszego kościoła, ko-
ścioła Zmartwychwstania Pańskiego, najstarszego kościoła w Kato-
wicach, poświęconego 29 września 1858 roku, czyli kilka lat przed 
uzyskaniem przez Katowice praw miejskich. 

Pamiętacie, jakie w naszym pięknym kościele znajdziemy 
symbole i znaki, które mówią o zmartwychwstaniu Pana Jezusa?  

W absydzie ołtarzowej znajdują się przepiękne witraże 
przedstawiające zapowiedzi i wykonanie dzieła zbawienia przez Je-
zusa Chrystusa. Mamy więc historię narodzenia Pana Jezusa, ukrzy-
żowanie, w centralnym miejscu zmartwychwstanie, następnie 
wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego.  

A ołtarz to drewniana płaskorzeźba wiślanina Artura Cien-
ciały z 1949 roku. Przedstawia ona niewiasty idące do grobu, scenę 
zmartwychwstania ze śpiącymi żołnierzami, aniołem odsuwającym 
grobowy kamień i wznoszącym się ponad ziemię zwycięskim Jezu-
sem. Z prawej strony widzimy uczniów, a na pierwszym planie nie-
dowiarka, klęczącego Tomasza, wyznającego przed Jezusem: „Pan 
mój i Bóg mój”. 

A nad ołtarzem widnieją symbole odwiecznego Logosu: Alfa 
i Omega.  

Ten, który był na początku u Boga, przez którego wszystko 
powstało – jak czytamy w prologu Janowej Ewangelii – był umarły. 
Po krzyżowych męczarniach prawdziwie umarł, jak umiera każdy 
człowiek i został złożony do grobu, który został zamknięty wielkim 
kamieniem.  



 

Był umarły, ale zmartwychwstał i żyje. Żyje na wieki wieków, 
czyli na zawsze. Nam, ograniczonym i związanym czasem trudno to 
sobie wyobrazić. Na wieki wieków, na zawsze, na wieczność.  
Łazarz, córeczka Jaira, młodzieniec z Nain umarli i zostali przez Je-
zusa przywróceni do życia. Zostali wyrwani z ramion śmierci. 
Umarli zbyt wcześnie. Po otrzymaniu daru życia żyli jeszcze kilka-
naście, może kilkadziesiąt lat. I znów umarli. Ale nie na wieki, nie 
na zawsze. 

Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa żądło śmierci zostało zła-
mane. Wszyscy umrzemy, bo jesteśmy cieleśni, zaprzedani grze-
chowi. Ale śmierć nie ma nad nami władzy. Jezus ma klucze śmierci 
i piekła. On otwiera bramy życia wiecznego. On zamyka bramy pie-
kieł, żebyśmy tam nie wpadli.  

Komu otwiera bramy żywota i przed kim zamyka piekło? 
Tym, którzy nie widzieli, a uwierzyli, którzy wyznają z wiarą i ufno-
ścią: „Pan mój i Bóg mój” J 20,28.  

Jeżeli – jak pisze ap. Paweł – nie potrafimy, nie chcemy przy-
jąć wiarą faktu Chrystusowego zmartwychwstania i Jego panowania 
nad śmiercią i piekłem, jesteśmy zagubieni, pozostajemy w grze-
chach i pozostaniemy w grobach i odmętach piekieł.  

A ja dzisiaj mogę za ap. Pawłem powiedzieć: byłem umarły, 
ale żyję i mam pewną niezłomną nadzieję, że Pan życia i śmierci i 
mnie wzbudzi do życia. Bo „z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję 
już nie ja, ale Chrystus żyje we mnie, a obecne życie moje w ciele 
jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał 
siebie za mnie” Ga 2,20. „Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć 
zyskiem” Flp 1,21.  

Przez swoje grzechy jestem skazany na śmierć i wieczne po-
tępienie. Krzyżowa śmierć Jezusa sprawia, że moje grzechy mnie nie 
potępiają, a zmartwychwstanie Jezusa otwiera mi bramy życia 
i nieba.  

Takiej wiary i pewnej nadziei życzę Wam wszystkim Niech 
katowicki kościół Zmartwychwstania Pańskiego przypomina nam o 
Jezusie Chrystusie i Jego zapewnieniu: „Byłem umarły, lecz oto żyję 
na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła”.   



 

Życzę również radości wielkanocnej, bo nie powodu do 
smutku, skoro dla nas jest otwarta brama życia wiecznego. A radości 
niech towarzyszy pokój w sercu, który usuwa wszelką trwogę i lęk 
przed śmiercią. Pokój Boży, niech strzeże serc i myśli waszych. 
Amen.  
 

bp Marian Niemiec 
Rozważanie wygłoszone 5 kwietnia 2021  

w „Głosie życia” Radia Katowice. 
 

 

 

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec  

Pana naszego Jezusa Chrystusa,  

który według wielkiego miłosierdzia swego  

odrodził nas ku nadziei żywej  

przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

                               1 P 1,3 
 
 

Życzymy wszystkim spokojnego i pokornego przeżywania 

Wielkiego Piątku w poznaniu i wierzeniu, że to za nas się stało.  

Życzymy radosnego i entuzjastycznego przeżywania Wielka-

nocnego cudu w poznaniu i wierzeniu, że to dla nas się stało. Ży-

czymy szczęśliwego i błogosławionego życia w mocy Bożego Ducha 

Świętego, w Bożej opiece, prowadzeniu, a także zdrowiu i pewności 

bliskości Zmartwychwstałego.. 
 

Wasi duszpasterze, 
 

bp Marian Niemiec 
 

dk. Dorota Obracaj   ks. Zbigniew Obracaj 



 

 

Król Saul i jego syn Jonatan zginęli podczas walki z Filistynami. Dawid 

opłakiwał ich, bo bardzo było mu smutno, że jego przyjaciel Jonatan zgi-

nął. Następnie udał się do He-

bronu, gdzie przybyli do niego lu-

dzie i namaścili na swojego króla. 

Przez dwa lata Dawid starał się po-

jednać cały naród, ponieważ po 

śmierci Saula część Izraela wy-

brała sobie innego króla. Udało się 

jednak i został namaszczony na 

króla całego Izraela.  

DAWID stał się największym 

i najsławniejszym, królem Izraela.  

Zdarzyło się jednak, że także on popełniał błędy, starał się za nie szczerze 

żałować i prosił Boga o odpuszczenie ich.  

Popełniając błąd cudzołóstwa napisał psalm 

51: 

1  Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy, 

2  Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do 

niego prorok Natan. 

3  Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski 

swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź 

występki moje! 

4  Obmyj mnie zupełnie z winy mojej 

I oczyść mnie z grzechu mego! 

5  Ja bowiem znam występki swoje I grzech 

mój zawsze jest przede mną. 

6  Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem 

I uczyniłem to, co złe w oczach twoich, Abyś 

okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, 

Czysty w sądzie swoim. 

7  Oto urodziłem się w przewinieniu 

I w grzechu poczęła mnie matka moja. 

8  Oto miłujesz 

prawdę chowaną 

na dnie duszy 

I objawiasz mi 

mądrość ukrytą. 

 

 
O tej historii możesz 

przeczytać w 2. Księdze 

Samuela 11,1-12,25 

 

Zgładź = zapomnij, 

wykasuj. 

 

 

Występki = złe 

uczynki. 

 

 



 

9  Pokrop mnie hizopem, a będę oczysz-

czony; Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy 

się stanę. 

10  Daj, bym usłyszał radość i wesele, Niech 

się rozradują kości, które skruszyłeś! 

11  Zakryj oblicze swoje przed grzechami 

moimi I zgładź wszystkie winy moje. 

12  Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, 

A ducha prawego odnów we mnie! 

13  Nie odrzucaj mnie od oblicza swego 

I nie odbieraj mi swego Ducha świętego! 

14  Przywróć mi radość z wybawienia twego 

I wesprzyj mnie duchem ochoczym! 

15  Przestępców będę nauczał dróg twoich, 

I grzesznicy nawrócą się do ciebie. 

16  Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, 

Boże, Boże zbawienia mego, A język mój z 

radością wysławiać będzie sprawiedliwość 

twoją! 

17  Panie! Otwórz wargi moje, A usta moje 

głosić będą chwałę twoją! 

18  Albowiem ofiar nie żądasz, A całopale-

nia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. 

19  Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, 

Sercem skruszonym i zgnębionym nie 

wzgardzisz, Boże. 

20  Zechciej w łasce swej dobrze czynić Sy-

jonowi, Odbuduj mury Jeruzalemu! 

21  Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, Ofiary 

ogniowe i całopalenia, Wtedy ofiarują cielce 

na ołtarzu twoim. 

 

 
Chwalmy Pana Boga, za wszystko co dla nas 

uczynił. Na pewno znasz jakąś pieśń, możesz mo-

dlić się jej słowami. 

 

Hizop = roślina mająca 

właściwości oczyszcza-

jące, najczęściej rozu-

miana jako zioła. 

 

 

 

Na podstawie wierszy 

12-14 powstała pieśń, 

którą możesz znaleźć 

w naszym śpiewniku 

nr 757 

 

 

 

 

 

 

 

Także i my jesteśmy za-

chęcani, aby modlić się 

tym psalmem, przepra-

szając Pana Boga za 

wszelkie złe rzeczy, 

które zrobiliśmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży 
 

W dniach 26-27.03.2021 
odbyły się w naszej parafii reko-
lekcje pasyjne skierowane do 
dzieci i młodzieży, prowadzone 
przez Annę Milerską, dk. Do-
rotę Obracaj i ks. Zbigniewa 
Obracaja. Poprzez platformę 
Zoom uczniowie spotkali się 
w czterech grupach wieko-
wych, w których rozmawiali 

i przypominali sobie, jak Szymon – rybak znad jeziora Genezaret 
stał się apostołem Piotrem. Podczas zajęć dzieci mogły także pośpie-
wać, młodsze grupy zrobiły coś 
plastycznego, a starsze zastana-
wiały się, czego różne doświad-
czenia z życia św. Piotra mogą 
nas nauczyć dzisiaj w różnych 
życiowych sytuacjach. Łącznie 
w rekolekcjach wzięło udział 33 
młodych parafian. 

 
 
 
 

  



 

Nabożeństwo dla seniorów 
 

W Niedzielę Palmową 28.03, w naszej Parafii odbyło się tra-
dycyjne nabożeństwo dla seniorów. Wsłuchując się w słowa kazania 
wygłoszonego przez bp. Mariana Niemca, seniorzy mogli zastana-
wiać się nad relacją Jezusa ze swoją Matką, a także reflektować prze-
różne krzyże, jakie nosi każdy z nas i jakim wielkim Błogosławień-
stwem jest to, że jako chrześcijanie mamy Zbawcę, który każdy 
z tych krzyży pomaga nam nieść. Po nabożeństwie seniorzy otrzy-
mali drobne świąteczne upominki. 
 



 

Nabożeństwo w Senior Residence 
 

Dnia 30.03 Ksiądz Biskup udał się do domu opieki Senior Re-
sidence, gdzie poprowadził nabożeństwo, a następnie odwiedził 
z Komunią Świętą naszych parafian, którzy tam mieszkają. 

 

 

Muzyczne nabożeństwo pasyjne 
 

 

zdj. Marzena Golicz 



 

Zapraszamy na kwietniowe nabożeństwa! 
 

 

1 kwietnia 

Wielki Czwartek 

17.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

 

2 kwietnia 

Wielki Piątek 

10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

17.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

 

4 kwietnia 

Wielkanoc 

10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

 

5 kwietnia 

Poniedziałek wielkanocny 

10.00 – nabożeństwo Słowa Bożego  

 

11 kwietnia 

1. niedziela po Wielkanocy 

10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

 

18 kwietnia 

2. niedziela po Wielkanocy 

10.00 – nabożeństwo Słowa Bożego 

 

25 kwietnia 

3. niedziela po Wielkanocy 

10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

.  



 

W związku z najnowszymi obostrzeniami  

związanymi z pandemią,  

w kościele: 

 może przebywać maksymalnie 50 osób 

 należy zachować dystans 1,5 m 

 obowiązkowa dezynfekcja rąk 

 należy używać maseczek ochronnych 

 
 

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

2 kwietnia (Wielki Piątek) – TVP 2, godz.17.00 – kościół Zmar-
twychwstania Pańskiego w Katowicach 
 

4 kwietnia (Wielkanoc) – kościół Pokoju w Świdnicy 
 

11 kwietnia – kościół św. Jana Chrzciciela w Starym Bielsku 
 

18 kwietnia – kościół w Łęgutach 
 

25 kwietnia – kościół Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej 
 

__________________________________ 

 

 

 

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 


