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Słowo Proboszcza 
 

Powoli dobiega do końca piękny czas wielkanocny. Przed 

nami święto Wniebowstąpienia Pańskiego, Święta Zesłania Ducha 

Świętego i Święto Trójcy Świętej, które zakończy pierwszą połowę 

roku kościelnego zwaną półroczem Pana i  rozpocznie drugą połowę 

roku kościelnego zwaną półroczem Kościoła.  

Chciałbym zwrócić uwagę na święto Wniebowstąpienia Pań-

skiego (13.05.) Jest to bardzo ważne święto. Gdyby pokusić się o ran-

king świąt to Wniebowstąpienie Pańskie powinno się znaleźć po 

Wielkim Piątku i Wielkanocy prawie na równi ze Świętami Bożego 

Narodzenia. Wniebowstąpienie Pana Jezusa jest wydarzeniem ma-

jącym ogromne znaczenie dla naszego zbawienia. Ono jest dopeł-

nieniem dzieła zbawienia. Bez tego wydarzenia nie moglibyśmy 

oczekiwać na Dom Ojca w niebie, nie moglibyśmy wierzyć w obec-

ność Pana Jezusa w naszym codziennym życiu. Nie moglibyśmy wy-

znawać, że On jest Panem panów i Królem królów. O ważności tego 

święta świadczy fakt, że w Ustawie o stosunku państwa do Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego Wniebowstąpienie obok Wielkiego 

Piątku i Pamiątki Reformacji zostało wymienione jako przysługu-

jący nam dzień wolny od pracy. Nie mylmy Wniebowstąpienia Pana 

Jezusa z rzymskokatolickim świętem Wniebowzięcia Marii Panny. 

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia dopomogą Wam do peł-

niejszego przyjęcia daru zbawienia i do godnego przeżywania pa-

miątki Wniebowstąpienia Pańskiego.  

Wszyscy z wielkim zainteresowaniem oraz zaciekawieniem 

czekamy na to, co rząd ogłosi w sprawie obostrzeń, które dotykają 

naszego życia prywatnego, rodzinnego, a także życia i działalności 

Kościoła. Mam nadzieję, że w miarę postępu szczepień i spadku za-
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chorowań na COVID-19 zniesione zostaną limity uczestników na-

bożeństw i powoli frekwencja na nabożeństwach wróci „do normy”. 

Będziemy również mogli wrócić do nabożeństw wieczornych w ka-

plicy chrztów. 

Po rozmowie z rodzicami tegorocznych konfirmantów, kon-

firmacja, która miała się odbyć 16 maja, została przeniesiona na 

19 września. Głównym powodem zmiany terminu był brak bezpo-

średniego kontaktu proboszcza z konfirmantami i trudności w god-

nym przygotowaniu konfirmantów do tego, jakże ważnego wyda-

rzenia.  

Powoli myślimy o okresie wakacyjnym i urlopowym. Zachę-

cam do zapoznania się z propozycjami obozów dla dzieci i mło-

dzieży planowanych w naszym Kościele. Są bardzo ciekawe.  

Mamy zaplanowany termin półkolonii z językiem angielskim 

(18 – 25 lipca). Prawdopodobnie nie będzie gości z USA, jednak 

chcielibyśmy kontynuować ten rodzaj zajęć z dziećmi. Zmieni się 

trochę formuła półkolonii. Będziemy zapraszać dzieci z naszej Pa-

rafii, ewentualnie z sąsiednich parafii ewangelickich. 

Osobiście zachęcam do udziału we wczasach w Sorkwitach 

w dniach 10-20 sierpnia. Wyjazdy w minionych latach były bardzo 

udane. Dopisywała pogoda. Organizowaliśmy wycieczki. Objadali-

śmy się pysznymi posiłkami. Nie brakowało śpiewu i spotkań 

wzmacniających duchowo.  

 

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa 

ks. bp Marian Niemiec 
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Wczasy w Sorkwitach 
 

 

Ksiądz biskup 

Marian Niemiec 

zaprasza na wczasy 

diecezjalne w Sor-

kwitach na Ma-

zurach od 10 do 

20 sierpnia 2021 

roku. Piękne, spo-

kojne miejsce, do-

bre warunki po-

bytu, rewelacyjne 

wyżywienie, je-

zioro, plac zabaw, 

urokliwy kościółek 

– to wszystko do 

dyspozycji uczest-

ników. Do tego wyjątkowa atmosfera, którą stworzymy. Uczestni-

kami mogą być osoby samotne, rodzice z dziećmi, dziadkowie  

i babcie z wnukami. Program pobytu zostanie tak dostosowany, 

żeby odpowiadał każdemu uczestnikowi. Opiekę duszpasterską za-

pewnia biskup Marian Niemiec.  

 

Koszt całkowity z dojazdem tylko 1600 zł od osoby. Dla dzieci za-

pewnione zniżki.  

Zapisy w kancelarii diecezjalnej, adres mailowy:  

diec.katowicka@luteranie.pl,  

wpisowe 300 zł  

nr konta 06 1020 2313 0000 3102 0020 3240. 

Zapisy przyjmujemy do 15 maja 2021 r.   

Liczba miejsc jest ograniczona.   

mailto:diec.katowicka@luteranie.pl
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Kwietniowe spotkanie sympatyków  
  

27 kwietnia 2021 roku na spo-

tkanie sympatyków i parafian został 

zaproszony ks. Karol Długosz z Para-

fii Ewangelicko-Augsburskiej w Biel-

sku. Przedstawił nadzwyczaj interesu-

jącą prezentację dotyczącą podróży na 

Górę Athos w Grecji.  

Uczestnicy spotkania na po-

czątku zapoznali się z historią prezen-

towanego miejsca. 

 Na Górze Athos, nazywanej 

przez prawosławnych Świętą Górą, od 

wieków żyją mnisi tego wyznania. To 

właśnie tam znajdują się liczne klasz-

tory i pustelnie. Mają one charaktery-

styczną budowę, a na ich teren dostać 

się można tylko poprzez jedyną 

bramę, która w momencie zachodu 

słońca jest zamykana. To właśnie na 

Górę Athos kobiety mają zakaz 

wstępu, a komuś spoza prawosławnego kręgu wyznaniowego bardzo 

ciężko jest się dostać. 

 Ks. Karol Długosz pokazał piękne zdjęcia i opowiedział o trudach 

podróży. Opowiedział o panujących 

tam obyczajach. Przedstawił cieka-

wostki i zagadki. Zwrócił również 

uwagę na panującą tam ciszę i uspoka-

jającą przyrodę.  

 Po zakończonej prezentacji uczest-

nicy mogli podzielić się refleksjami 

oraz zadawać pytania.  

Gospodarzem spotkania był ks. Zbi-

gniew Obracaj. W związku z obowią-

zującymi restrykcjami spotkanie odbyło się na platformie Zoom. 
 

Tekst: Marzena Golicz  
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Majowe spotkanie sympatyków 

 
W czasie pandemii kontynuujemy spotkania sympatyków w for-

mie bardziej otwartej. Nie dotyczą one zagadnień ściśle dogmatycznych, 

ale są okazją do wzajemnego poznania, a także do poznania ciekawych 

ludzi, przedstawiających interesujące tematy. Dlatego już teraz serdecz-

nie zapraszam wszystkich chętnych na kolejne spo-

tkanie, które odbędzie się 25 maja o godz. 18.00 na 

platformie Zoom. Gościć będziemy ks. mł. bryg. 

Adama Glajcara z Częstochowy, który opowie 

o funkcjonowaniu Ewangelickiego Duszpasterstwa 

Straży Pożarnej, a także podzieli się swoimi do-

świadczeniami z trudnej służby strażaka. 

Wszystkich chętnych proszę o kontakt ze 

mną w celu otrzymania danych logowania na spo-

tkanie. 

Jednocześnie mam nadzieję, że ze wszystkimi chętnymi do wstą-

pienia do naszego Kościoła będę mógł spotkać się na żywo we wrześniu, 

by rozpocząć kolejny cykl spotkań przybliżających nauczanie Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego. 

ks. Zbigniew Obracaj 

 
 

Obóz dla dzieci z Przyjacielem Bohaterowie Ojca 

14-22 sierpnia 2021 
 

Serdecznie zapraszamy dzieci na Obóz z Przyjacielem dla dzieci w Bren-

nej, 14-22 sierpnia, organizowany przez CME.  

Przyjmowanie zgłoszeń do 28 maja 2021  

Planujemy obóz bezpieczny pod względem pandemicznym, w pełnym 

reżimie sanitarnym, w dużym ośrodku, w którym w pokojach będzie 

tylko 50% obłożenia, z podziałem na małe grupy, aby zachować odpo-

wiedni dystans. Zadbamy o odpowiednią higienę i regularną dezynfekcję 

rąk. Zrobimy wszystko, aby zarówno rodzice, jak i dzieci czuły się bez-

piecznie. 

Ponadto płacąc za nasz obóz, jest możliwość wykorzystania bonu tury-

stycznego. Są to ostatnie wakacje, podczas których można przyznany bon 

wykorzystać, ponieważ traci on ważność w marcu 2022. 
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W tym roku chcemy skupić się na cechach charakteru, które powinny po-

siadać Boże dzieci. W ostatnią sobotę obozu dzieci spotkają się na wspól-

nym temacie, a potem na Balu Bożych Bohaterów. 

Nie będzie czasu na nudę! Będą wspólne gry, zabawy, konkursy, zawody. 

Będzie też ognisko, wyjście nad pobliską rzekę oraz inne fajne wędrówki 

i wycieczki. 

Zapraszamy wszystkich, którzy lubią przygody oraz dobrą zabawę! 
 

Miejsce Ośrodek kolonijno-wypoczynkowy Hucuł, Jatny 120, 43-

438 Brenna 

Roczniki Dzieci urodzone w latach 2010 -2014 

Koszt  1100 zł 

Przedpłata  200 zł na nr konta 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 

tytuł: Obóz z Przyjacielem + imię i nazwisko uczestnika 

(W razie rezygnacji przedpłata nie podlega zwrotowi) 

Dojazd  we własnym zakresie 

Kontakt  dk. Katarzyna Kowalska – kierownik obozu 

katarzyna.kowalska@cme.org.pl 

+48 665 865 353 

 

 

Kolonie nad morzem 

19-29.07.2021 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sycowie serdecznie zaprasza dzieci 

w wieku 7-15 lat do udziału w koloniach językowo-tanecznych w Ostro-

wie nad Bałtykiem w terminie: 19-29.07.2021 r. 

Zakwaterowanie w ośrodku Asia z basenem krytym, 

transport autokarem. 
 

Więcej informacji i zapisy:  

Bożena Miller  

tel. 508 118 023  

brmiller@ptew.org.pl 
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Półkolonie z językiem angielskim  
DayCamp 

 

W tym roku, tak jak w latach poprzednich, planujemy zorga-
nizować letnie półkolonie z językiem angielskim. Odbędą się one 
jednak na terenie parafii, a nie jak dotąd w „Słonecznej Krainie” 
i uczestniczyć w nich będą dzieci z naszej Parafii oraz ew. z sąsied-
nich parafii ewangelickich. 

 

18-25.07.2021 
w godzinach 

9.00-14.30 
   

koszt 150 złotych 
 
 

Od poniedziałku do piątku 
zajęcia będą się odbywać w trzech grupach, w tym czasie przewi-
dziane są dwa posiłki. 

W niedziele wszyscy uczestnicy biorą udział w nabożeń-
stwach, a w sobotę jest planowany wspólny wyjazd. 

 
W związku z tym, że w pierwszej kolejności chcemy, aby na-

sze dzieci wzięły udział w obozie, to termin zgłoszeń mija 6.06. 
Po tej dacie, jeżeli będą jeszcze wolne miejsca, zaproszenie będzie 
skierowane do dzieci z sąsiednich parafii ewangelickich. 
 

Jeżeli ze względu na obostrzenia półkolonie nie będą mogły 
odbywać się stacjonarnie, to planujemy spotkać się z dziećmi na 
platformie Zoom, w tym samym terminie, aby choć chwilę w waka-
cje spędzić czas ze sobą rozmawiając o Bogu, ćwicząc j. angielski 
i dobrze się bawiąc. 
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Dawid zdobył Jerozolimę. Tam 
przeniósł stolicę i rozbudował 
miasto.  
Kiedy zbudował sobie piękny 
dom, zamierzał także zbudo-
wać dużą świątynię (Dom 
Boga). Sprowadził wiele mate-

riału, złota i drogich kamieni, ale 
Pan Bóg zdecydował, że to na-
stępca Dawida ją zbuduje. 
Król sprowadził także do 
Jerozolimy Skrzynię Przymierza. 
Kiedy to się stało, Dawid szedł 
na czele orszaku i śpiewał wraz 

z całym ludem pieśń, którą sam na to święto napisał. 
 
Czy pamiętasz, jak wyglądała i co znajdowało się w Skrzyni 
Przymierza?  

 
 
 
 
 
 

Tablice z przykazaniami 
Misa z manną 
laska Aarona 



10 

 

Mam dla ciebie wyzwanie: codziennie w tym miesiącu 

czytaj po jednym psalmie napisanym przez Dawida. Mo-
żesz także zanotować sobie, co było dla ciebie ważne 
w przeczytanych wierszach: oto ściągawka, która pomoże 
ci łatwo znaleźć Psalmy Dawida: 
 

DATA PSALM DATA PSALM 

2.05 3 18.05 19 
3.05 4 19.05 20 

4.05 5 20.05 21 
6.05 6 21.05 22 

7.05 7 22.05 23 
8.05 8 23.05 24 

9.05 9 24.05 25 

10.05 11 25.05 26 
11.05 12 26.05 27 

12.05 13 27.05 28 
13.05 14 28.05 29 

14.05 15 29.05 30 

15.05 16 30.05 31 
16.05 17 31.05 32 

17.05 18 1.06 34 
Jest ich jeszcze więcej – dasz radę przeczytać wszystkie? 
 
Dawid miał wiele dzieci. Jednym z nich był Absalom. Był 
on, jak czytamy w Biblii, pięknym młodzieńcem z długimi 
włosami. Absalom nie chciał czekać, aż Dawid umrze, 
żeby zostać królem i postanowił odebrać mu wcześniej ko-
ronę. W 2 Księdze Samuela 15, 2-5 czytamy: Zwykł też był 
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Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie, 
a ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzy-
gnięcia na sądzie przez 
króla, Absalom przywo-
ływał go do siebie i ma-
wiał: Z którego miasta 
jesteś? A gdy ten odpo-
wiadał: Z tego a tego ple-
mienia izraelskiego jest 
twój sługa, wtedy Absa-
lom mawiał do niego: 
Patrz! Twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla 
nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom: 
Gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby do 
mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzy-
gnięcia, to wymierzyłbym mu sprawiedliwość. 
W ten sposób zjednywał sobie ludzi i zniechęcał ich do 
króla – swojego ojca. Kupował sobie coraz więcej wozów 
wojennych i posiadał wielu wojowników.  

Pewnego dnia poprosił ojca, 
aby mógł udać się do He-
bronu, by tam złożyć ofiarę 
Bogu, jednak zamiast tego, 
pojechał, aby spotkać się 
z przyjaciółmi, których na-
mówił, by na dany znak ob-
wołać go królem.  

Absalom miał tylu zwolenników, że Dawid musiał uciekać 
z Jerozolimy. Absalom wkroczył do Jerozolimy, a kiedy 
spostrzegł, że nie ma jego ojca, wyruszył za nim w pościg. 
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Dawid przygotował swoje wojsko do walki, tak bardzo jed-
nak kochał Absaloma, że prosił, by nikt go nie skrzywdził. 
Walka toczyła się w lesie. Wojsko Absaloma poniosło klę-
skę. Kiedy uciekali 
przez las, długie włosy 
Absaloma zaczepiły się 
o gałęzie, a jeden z żoł-
nierzy Dawida chciał 
uchronić swojego króla 
przed kolejnymi zdra-
dami i dlatego zabił 
Absaloma, nie zważa-
jąc na królewski roz-
kaz, by nie zabijać księcia. Kiedy Dawid dowiedział się 
o śmierci syna, bardzo gorzko go opłakiwał, mimo że Ab-
salom go zdradził. 

Kiedy Dawid czuł, że 
zbliża się koniec 
jego życia, kazał na-
maścić na króla swo-
jego syna Salomona. 
Dał mu też wska-
zówki jak rządzić 
państwem i przeka-
zał plany świątyni, 
którą zamierzał wy-

budować. O Salomonie już czytaliśmy w kąciku dla dzieci 
we wrześniu 2019 roku. 
Dawid przez 40 lat był królem Izraela.  
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EKUMENICZNY KONKURS BIBLIJNY 
 

Przypominamy, że do 17.05.2021  
można wziąć udział w konkursie plastycznym. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestni-
ków pracy plastycznej o tematyce biblijnej, uwzględniają-
cej tegoroczny temat, który został zaczerpnięty z Nowego 
Testamentu: 

„Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec“  
(Łk 6,36 BE) 

 
1. Dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz dzieci 

i młodzieży z ośrodków zajęciowych, warsztatów, fun-
dacji, stowarzyszeń, świetlić środowiskowych: 
- praca powinna być wykonana w technice malarskiej 
– farby; 
- format: A4; 
- każda praca musi być zaopatrzona w metryczkę – wy-
pisaną czytelnie! 

2. dla szkół ponadpodstawowych: 
- technika wykonania pracy: praca przestrzenna (nie 
rysunek) albo grafika komputerowa. 
 

Wszelkie szczegóły, metryczka, którą należy dołączyć do 
pracy oraz adres i regulamin na stronie:  

http://www.oecumenica-silesiana.pl/konkurs-pla-
styczny-w-ramach-slaskich-ekumenicznych-dni-biblii,ar-

tykul,9,s.html 
  

http://www.oecumenica-silesiana.pl/konkurs-plastyczny-w-ramach-slaskich-ekumenicznych-dni-biblii,artykul,9,s.html
http://www.oecumenica-silesiana.pl/konkurs-plastyczny-w-ramach-slaskich-ekumenicznych-dni-biblii,artykul,9,s.html
http://www.oecumenica-silesiana.pl/konkurs-plastyczny-w-ramach-slaskich-ekumenicznych-dni-biblii,artykul,9,s.html
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Maraton Biblijny 
 
W ramach Ekumenicznych Dni Biblii, 21 kwietnia od godziny 17.00 
w kaplicy pw. św. Barbary w CH Silesia City Center odbył się kolejny 
Maraton Biblijny. Jego uczestnicy na zmianę czytali 5. Księgę Moj-
żeszową, przypominając sobie starotestamentowe prawa nadane 
Ludowi Wybranemu po wyjściu z Egiptu. Organizatorem tego wy-
darzenia był ks. dr Adam Palion - delegat rzymskokatolickiego Me-
tropolity Katowickiego ds. ekumenizmu i dialogu międzyreligij-
nego. 
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Zapraszamy na majowe nabożeństwa! 
 

 

2 maja 

Cantate 

10.00 – nabożeństwo z ofiarą 

 

9 maja 

Rogate 

10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

 

13 maja 

Wniebowstąpienie 

17.00 – nabożeństwo Słowa Bożego 

 

16 maja 

Exaudi 

10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

 

23 maja 

Zesłanie Ducha Świętego 

10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

 

24 maja 

2. dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego 

17.00 – nabożeństwo Słowa Bożego 

 

30 maja 

Święto Trójcy Świętej 

10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

.  
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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 maja – kościół w Dźwierzutach 
 

9 maja – kościół Łaski Bożej w Poznaniu 
 

16 maja – nabożeństwo Kościoła Chrystusowego z okazji stulecia po-
wstania (nie będzie emisji nabożeństwa luterańskiego) 
 

23 maja – kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie 
 

30 maja – kościół w Pszczynie 

__________________________________ 

 

 

 

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 


