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Słowo Proboszcza 
 

Podobnie jak w roku ubiegłym, miesiąc maj był chłodny 

i deszczowy. I podobnie jak w roku ubiegłym mieliśmy obostrzenia 

związane z pandemią. Gdy piszę te słowa, nie wiem, czy będą znie-

sione kolejne obostrzenia. Mnie interesują te dotyczące udziału 

wiernych w nabożeństwach. Otwierane są restauracje, w których 

goście siedzą bez maseczek i w odległościach mniejszych niż te, 

które obowiązują do tej pory w kościołach. Okaże się, że Kościoły są 

dyskryminowane.  

 Cieszę się, że wzrasta frekwencja na nabożeństwach. Jest to 

związane z tym, że coraz więcej osób jest zaszczepionych i czuje się 

bezpieczniej. Myślę, że wielki wpływ ma tęsknota za udziałem w na-

bożeństwie nie tylko telewizyjnym czy internetowym.  

Ze smutkiem stwierdzam, że  mimo rozpoczęcia nauki 

w szkołach nie wzrosła liczba dzieci przychodzących do kościoła 

i na szkółki niedzielne. Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. 

Dobrze byłoby, żeby dzieci po długiej przerwie zobaczyły swój ko-

ściół oraz kolegów i koleżanki ze szkółek niedzielnych i lekcji religii. 

Nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 

w poniedziałek 21 czerwca o godz. 17.00. Po nabożeństwie planu-

jemy piknik dla dzieci i rodziców.  

Rozpoczynamy sezon koncertowy. Pierwszy koncert odbył 

się 25 maja. Następne terminy to 18 i 22 czerwca oraz 4 lipca. Dwa 

ostatnie to koncerty dyplomowe. Koncert 18 czerwca to koncert wie-

deński muzyki operowej i jest odpłatny. Jednak mamy pulę 30 

miejsc. Dlatego na ten koncert będziemy przyjmować zapisy. Cały 

wykaz koncertów znajdziecie w tym Informatorze. Proszę również 

śledzić stronę internetową i Facebooka.  

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do montażu przy ko-

ściele windy dla osób, które mają problemy w pokonaniu schodów 



3 

 

prowadzących do 

kościoła. Mam na-

dzieję, że najpóźniej 

w lipcu winda będzie 

zamontowana i od-

dana do użytku. 

Od kilku lat 

od 15 czerwca do 15 września otwieramy nasz kościół. Warunkiem 

otwarcia są osoby, które pełnią dyżur. W kancelarii parafialnej bę-

dzie przygotowana lista i zachęcam do zapisywania się na dyżury.   

Przypominam rodzicom o zapisaniu dzieci na półkolonie 

z językiem angielskim. Po upływie wyznaczonego terminu, jeżeli 

będą wolne miejsca, zaprosimy dzieci z sąsiednich parafii. Program 

półkolonii zapowiada się bardzo ciekawie.   

Na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zebraliśmy 

7445 zł. Niestety nie udało się osiągnąć zeszłorocznego wyniku. 

W imieniu Zarządu Bratniej Pomocy dziękuję wszystkim ofiarodaw-

com. Walny Zjazd Bratniej Pomocy i podział zebranych ofiar odbę-

dzie się 3.06 w Mikołajkach. 

Czy pamiętacie jakiemu tematowi jest poświęcony w naszym 

Kościele rok 2021? To Rok Tożsamości Luterańskiej. Nabożeństwa 

nadawane w TVP3 ukazały, jak różnorodnym jesteśmy Kościołem 

(niestety ten projekt został przez TVP3 zakończony i nie będą już 

nadawane nasze nabożeństwa). Mam dla Was propozycję. Może 

w Roku Tożsamości warto się zastanowić, dlaczego jestem luterani-

nem i co świadczy o tym, że jestem luteraninem? Jakie są pryncypia 

luteranizmu? Jakie są moje pryncypia? W tym miejscu przytoczę 

pewną anegdotę, opartą o autentyczną historię. Na terenie parafii 

powstało nowe osiedle domków. Ksiądz dowiedział się, że wprowa-

dzili się tam również ewangelicy. Udał się w odwiedziny. Został mile 

przyjęty, chociaż nie zauważył, żeby ta ewangelicka rodzina poja-

wiła się w kościele na nabożeństwie. Zapytał, jak się mieszka w tym 

nowym miejscu. Usłyszał, że dobrze. Jest tylko jeden problem. 
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Wszyscy sąsiedzi wokoło to katolicy. Ksiądz zapytał: a co Pani u nich 

przeszkadza? W czym Pani jest inna? Na to pytanie nie otrzymał 

odpowiedzi.  

Czy jesteśmy inni? Jeżeli tak, to na czym ta inność polega? Co 

w moim życiu wskazuje na to, że jestem ewangelikiem?  

Może podzielicie się ze mną i z czytelnikami naszego Infor-

matora waszymi przemyśleniami na ten temat. Chętnie je zamie-

ścimy w kolejnych numerach Ewangelika Katowickiego.  

Życzę sobie i Wam, żeby czerwiec był cieplejszy i mniej desz-

czowy. Życzę sobie i Wam spotkań na nabożeństwach i koncertach. 

Życzę Wszystkim zdrowia. Życzę Bożego błogosławieństwa i opieki. 

 
Wasz proboszcz 

ks. bp Marian Niemiec 
 
 
 
 

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-tanecz-
nych w Ostrowie 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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Róża Lutra i Trójca Święta 
 

W sobotę wieczo-

rem przed Świętem 

Trójcy Świętej postano-

wiłem podlać kwiaty 

„róży Lutra”, która znaj-

duje się przed kościołem 

w Katowicach. Podczas 

podlewania przygląda-

łem się kwiatom i stwier-

dziłem, że dobrze rosną 

i się rozwijają. Ubiegłoroczne doświadczenie z zbyt rzadkim podlewa-

niem nie poszło na marne. Zleciłem kościelnemu, żeby podlewał kwiaty 

codziennie przez pół godziny. Wywiązuje się rzetelnie z tego obowiązku, 

czego efekty widać gołym okiem. Ktoś stwierdzi: pół godziny podlewa-

nia – strata czasu i wody.  Jeżeli chcemy, żeby coś dobrego i pięknego 

rosło, nie można oszczędzać czasu, energii i pieniędzy. 

Myślę, że tak też jest z naszym życiem duchowym. Potrzebujemy 

czasu na modlitwę i czytanie Bożego Słowa. Czy poświęcamy na to co-

dziennie pół godziny? Zrobiłem remanent swojego dnia i stwierdziłem, 

że jeżeli odliczę czas studiowania Biblii związany z przygotowaniem się 

do kazania, spotkań parafialnych, okolicznościowych przemówień, to nie 

zawsze pozostanie pół godziny. Szybkie poranne przeczytanie haseł bi-

blijnych z książeczki „Z Biblią na co dzień” jest bardzo ważne, ale czy 

wystarczy? Może się stać, jak o tym już pisałem, że nie „zagłodzimy” 

życia duchowego, ale nie będzie żadnego pozytywnego wzrostu, nie bę-

dzie pięknych kwiatów, nie będzie owoców Ducha Świętego.  

Gdy patrzyłem na kwiaty w „róży Lutra”, pomyślałem o tajem-

nicy Trójcy Świętej. Róża Lutra to różne kolory i różne kwiaty. Jak za-

braknie któregoś koloru, nie będzie to już Róża Lutra. Gdyby w róży, 

którą mamy w Katowicach przed kościołem zabrakło białych kwiatów 

albo czerwonych, albo błękitnych lub złotych, kazałbym pozostałe powy-

rywać, bo byłyby niepotrzebne. Tylko wszystkie razem odpowiednio za-
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sadzone i rosnące stanowią różę Lutra. Jako ewangelicy mamy zakodo-

waną w głowach różę Lutra. Może nie potrafilibyśmy tak od razu wymie-

nić kolorów i ich znaczenia (warto sobie przypomnieć), to przecież, gdy 

spojrzymy, to od razu rozpoznamy, co jest, a co nie jest Różą Lutra.  

Czyż podobnie nie jest z naszym rozumieniem i obrazem Boga? 

Nie wyobrażam sobie, żeby w naszym myśleniu, mówieniu o Bogu za-

brakło Ojca lub Syna, lub Ducha Świętego. Wtedy nie byłby to nasz Bóg. 

„Podlewajmy” codziennie, nie żałując czasu, nasze życie du-

chowe. Wtedy też coraz lepiej będziemy poznawali i rozumieli Boga 

w Trójcy Świętej Jedynego. 

Ks. bp Marian Niemiec 

Tekst został wydrukowany w ZE11/2020 

 

 
 

 

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 
 

 

W tym roku Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie odbędzie 

się online. Od 4 do 11 lipca. Korzystając ze stron Centrum Misji i Ewan-

gelizacji: www.cme.org.pl, www.te.cme.org.pl oraz na kanale YouTube 

tydzienewangelizacyjny, będzie można wziąć udział w ciekawych wykła-

dach, webinariach i spotkaniach ewangelizacyjnych. 

Będą także dostępne dyżury duszpasterskie w czasie trwania TE 

w godzinach: 18.00-20.00 i 21.30-22.30.  

tel.: 509398530 i 509398505.  

e-mail: rozmowa@cme.org.pl   
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Majowe spotkanie sympatyków (i nie tylko) 
 

25 maja 2021 roku gościem spotkania sympatyków i parafian 
był ks. mł. bryg. Adam Glajcar.  

Ks. Adam Glajcar jest 
proboszczem parafii ewan-
gelicko-augsburskiej w Czę-
stochowie, czynnym straża-
kiem i kapelanem straża-
ków.  

Podczas spotkania 
opowiedział o powołaniu 
Ewangelickiego Duszpaster-
stwa Straży Pożarnej, które 
nastąpiło 1 grudnia 1998 r. 
Opowiedział również o tradycjach rodzinnych, o przynależności do 
młodzieżowej drużyny pożarniczej, o najważniejszych akcjach, 
w których uczestniczył. 

Podkreślił, że strażacy spośród różnych służb najpełniej rea-
lizują Chrystusowe prawo miłości i dobroci. Należy jednak pamię-
tać, ze strażak też potrzebuje wsparcia psychologicznego oraz dusz-
pasterskiego. 

Ks. Adam Glajcar wskazał i najtrudniejsze momenty ze swo-
jej służby, i te najradośniejsze. Opowiedział także o współpracy 
z rzymskokatolickim i prawosławnym duszpasterstwem straży po-
żarnej.  

Uczestnicy mogli podzielić się refleksjami oraz zadawać py-
tania. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa. 
 Kilka miesięcy temu ks. Zbigniew Obracaj zainicjował spo-
tkania z interesującymi duszpasterzami. Spotkania są ciekawe, cza-
sami wzruszające, wiele uczące. 

Ze względu na reżim sanitarny odbywają się na platformie 
Zoom. 
 

Tekst: Marzena Golicz  
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Czerwcowe spotkanie sympatyków (i nie tylko) 

 
Po spotkaniu z kapelanem 

strażaków, w czerwcu będziemy 
mieli okazję spotkać się z kapela-
nem wojskowym – ks. kpt. Marci-
nem Koniecznym z Tychów. Spo-
tkanie odbędzie się, tak jak dotych-
czas na platformie Zoom, we wtorek 
22 czerwca o godz. 18.00. 

Ks. Marcin Konieczny opo-
wie o służbie kapelanów wojsko-
wych, strukturze Ewangelickiego 
Duszpasterstwa Wojskowego, a także o organizowanych przez 
EDW i Parafię w Tychach charytatywnych biegach, których tego-
roczna edycja skończyła się 29 maja, a zebrane fundusze zostały 
przeznaczone na leczenie ks. Dawida Barona z Krakowa, cierpią-
cego na stwardnienie rozsiane. 

Najprawdopodobniej to już ostatnie spotkanie online w tym 
formacie – dla sympatyków „i nie tylko”. Od września, z Bożą po-
mocą, kolejna grupa osób przygotowujących się do wstąpienia do 
naszego Kościoła rozpocznie comiesięczne, stacjonarne, wtorkowe 
spotkania. Mam jednak nadzieję, że jeżeli będzie szersze zaintere-
sowanie, to korzystając z możliwości spotkań online, uda się zapra-
szać, co jakiś czas, ciekawych gości i organizować spotkania w szer-
szej formule niż tylko dla sympatyków. 

Natomiast wszystkich zainteresowanych nie tylko formal-
nym wstąpieniem do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ale 
także pogłębieniem swojej wiedzy o Kościele, liturgii, dogmatyce 
i etyce zapraszam na nowy cykl spotkań, które rozpoczną się we 
wrześniu. 

 
ks. Zbigniew Obracaj 
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Półkolonie z językiem angielskim  
Day Camp 

 

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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Jakie jest Królestwo Boże? Przy okazji Święta Wniebo-
wstąpienia Pańskiego zastanawiamy się, jakie ono jest 
i gdzie się znajduje. Spójrzmy w tym kąciku na przypowie-
ści, w których Jezus mówi o Królestwie Bożym. 
Porównuje On Królestwo Boże do: 
 

- ziarenka Gorczycy - Mt 13,31-32  
(także: Mk 4,30-32; Łk 13,18-19 ) 

Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, 
które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono, co 
prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy uro-
śnie, jest największe ze wszystkich jarzyn, i staje się drze-
wem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w ga-
łęziach jego. 
 

Narysuj w trzech częściach tą przypowieść: 
Człowiek sieje  

nasionko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drzewo wyrasta Ptaki mają gniazda  
na drzewie 
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- Zasiewu - Mk 4,26-29 
Tak jest z Królestwem Bo-
żym, jak z nasieniem, które 
człowiek rzuca w ziemię. 
A czy on śpi, czy wstaje 
w nocy i we dnie, nasienie 
kiełkuje i wzrasta; on zaś nie 
wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw 
trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc 
dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. 
 
- o pszenicy i kąkolu - Mt 13,24-30; 36-43 
Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, 
który posiał dobre nasienie na swojej roli. 
A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyja-

ciel i nasiał kąkolu między 
pszenicę, i odszedł. A gdy zboże podrosło 
i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. 
Przyszli więc słudzy gospodarza i powie-

dzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej 
roli? Skąd więc ma ona kąkol? A on im 
rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy 
mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy 
poszli i wybrali go? A on odpowiada: Nie! 
Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz 
z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom róść razem aż do 
żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie naj-

pierw kąkol i powiążcie go w snopki na 
spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej 
stodoły. 
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Zerknij do wyjaśnienia i opisz, co oznaczają poszczególne 
elementy podobieństwa: 

 

Ten, kto sieje 

dobre ziarno 
 

Nieprzyjaciel  

 

Żniwo  

Żniwiarze  

 
- zaczynu - Mt 13,33 
Podobne jest Królestwo Niebios do 
kwasu, który wzięła niewiasta 
i rozczyniła w trzech miarach 
mąki, aż się wszystko zakwasiło.  
 
Zachęcam cię, abyś zrobił ciasto drożdżowe wg przepisu 
mojej Babci. W czasie działania przyjrzyj się, co dzieje się 
z mlekiem a następnie całym ciastem: 
Składniki:  
750g mąki tortowej, 100g drożdży, szklanka mleka, 4 łyżki cukru, 
szczypta soli, ¼ kostki margaryny, 2 jajka. 
Powidła śliwkowe do posmarowania ciasta i na posypkę: 250g mąki, 
150g kokosu, ½ kostki masła, cukier wanilinowy. 
Sposób wykonania: 
Mleko zagrzej, dodaj 2 łyżki cukru, ściągnij z ognia i wkrusz droż-
dże. Przykryj ściereczką i zostaw w ciepłym miejscu do wyrośnięcia 
na około 15 minut. 
W misce przesiej mąkę, dodaj pozostały cukier, jajka, sól i powstały 
zaczyn, wyrabiaj drewnianą łyżką, aby wpuścić jak najwięcej powie-
trza, dodaj sól i roztopioną (nie gorącą) margarynę, wyrabiaj jeszcze 
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chwilę, a następnie przykryj ściereczką i zostaw na około 30 minut. 
Piekarnik nastaw na 180 stopni (termoobieg 160), pomieszaj skład-
niki posypki. Wyrośnięte ciasto rozwałkuj na największej blasze 
z piekarnika, posmaruj powidłami i posyp kruszonką, piecz około 
40 minut. 
Zamiast powideł możesz dać wybrane przez siebie pokrojone owoce. 

SMACZNEGO😊 
 

- perły -Mt 13,45-46 
Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukają-

cego pięknych pereł, który, gdy znalazł 
jedną perłę drogocenną, poszedł, sprze-
dał wszystko, co miał, i kupił ją.  
 

 
- skarbu ukrytego w roli - Mt 13,44 
Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, 
który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprze-
daje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. 
Ponumeruj w kolejności obrazki: 
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- połowu ryb – Mt 13,47-52 
Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci, zapuszczo-
nej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą, 
gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy dobre wy-
brali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu 
świata; wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedli-
wych, i wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzy-
tanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli 
mu: Tak. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Pi-
śmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny 
jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe 
i stare rzeczy. 
 
Dorysuj stworzenia morskie, które mogą znaleźć się 
w sieci: 

Zastanów się, czego możemy dowiedzieć się o Królestwie 
Bożym z tych przypowieści. 

 
*wszystkie użyte obrazki pochodzą ze strony: https://www.bibliawobrazach.pl/ 

 

https://www.bibliawobrazach.pl/
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Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa! 
 

1. niedziela po Trójcy Świętej 

6 czerwca 10.00 – nabożeństwo z ofiarą 
 

2. niedziela po Trójcy Świętej 

13 czerwca  10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

3. niedziela po Trójcy Świętej 

20 czerwca 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

21 czerwca 17.00 – nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego 
 

4. niedziela po Trójcy Świętej 

27 czerwca 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

 

Informacje i zaproszenia 
Zachęcamy do śledzenia ostatniej telewizyjnej transmisji nabożeństwa 

w TVP 3, w niedzielę 6 czerwca o godz. 15.50. Transmitowane będzie 

nabożeństwo z Parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. 
 

Przypominamy również o transmisjach naszych nabożeństw na kanale 

YouTube „Luteranie Katowice” i zachęcamy do udziału w nich. 
 

Koncerty 

Po czasie przerwy w naszym kościele znów będą odbywały się kon-

certy muzyki klasycznej.  
 

18 czerwca 2021 r. godz. 20.00  

koncert wiedeński (obowiązują zapisy) 

22 czerwca 2021 r., godz. 14.00 

Recital organowy (wstęp wolny) 

4 lipca 2021 r., godz. 18.00 

Koncert dyplomowy muzyki barokowej (wstęp wolny) 

23 lipca 2021 r. godz. 20.00  

koncert The 3 Tenors & Soprano (zapisy) 

20 sierpnia 2021 r. godz. 20.00   

koncert wiedeński (zapisy) 

7 września 2021 r., godz. 18.00 

koncert organowy (wstęp wolny) 
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17 września 2021 r. godz. 20.00   

koncert The 3 Tenors & Soprano (zapisy) 

5 października 2021 r., godz. 18.00 

koncert organowy (wstęp wolny) 

22 października 2021 r. godz. 20.00   

koncert wiedeński (zapisy) 

 
Parafialne pokoje gościnne 

Zachęcamy, by w ramach planowanego urlopu zatrzymać się w jednej 

z naszych parafii oferujących miejsca noclegowe: 
 

 Wisła-Jawornik – www.jawornik.luteranie.pl 33 8551715 

 Mrągowo – www.mragowo.luteranie.pl  897413044 

 Mikołajki – www.mikolajki.luteranie.pl 572929340 

 Jelenia Góra-Cieplice – www.kantorowka.pl  693506824 

 Istebna – www.istebna.luteranie.pl  33 8556028 

 Koszalin – www.koszalin.luteranie.pl  505031444 

 Karpacz – www.wang.com.pl   75 7619228 

 Wrocław – www.kamienicapodaniolami.pl 71 3947442 

 

 

__________________________________ 

 

 

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 


