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Słowo Proboszcza 
 

Drodzy czytelnicy, siostry i bracia w Jezusie Chrystusie. Tydzień 

temu zakończył się rok szkolny i rozpoczął czas wakacyjny. Pogoda 

ostatnich dni, a nawet tygodni wskazuje, że klimat na Ziemi i w naszym 

kraju coraz bardziej się ociepla. Słoneczna pogoda z wysokimi tempera-

turami zachęca do wyjazdu na urlop. Pragnę poinformować, że za zgodą 

Biskupa Kościoła Jerzego Samca będę przebywał na urlopie od 1 do 15 

lipca. Ks. Zbigniew Obracaj i diakon Dorota Obracaj udadzą się na urlop 

od 26 lipca do 7 sierpnia. Życzę wszystkim udającym się na urlop do-

brego wypoczynku. 

Cieszę się, że nasz kościół w sezonie letnim jest otwarty. Zapra-

szam na koncerty, które odbywać się będą w naszym kościele. 

Od 18 do 25 lipca dzieci i młodzież będą uczestniczyć w półkolo-

niach prowadzonych przy udziale grupy Amerykanów ze Stanów Zjed-

noczonych. Półkolonie rozpoczynają się i kończą niedzielnym nabożeń-

stwem w naszym kościele.  

Prosimy rodziców i dzieci o zapoznanie się z  planem lekcji religii 

w nowym roku szkolnym 2021/2022. Lekcje religii są ważnym elemen-

tem wychowania i rozwoju duchowego. Nie chcielibyśmy, żeby inne do-

datkowe zajęcia stały się ważniejsze dla dzieci i rodziców. Lekcje religii 

będą prowadzone przez diakon Dorotę Obracaj. Ja będę prowadził dwie 

grupy konfirmacyjne, czyli kl. VI i VII.  

Przy schodach głównego wejścia do kościoła pojawiła się plat-

forma dźwigowa, o której wielokrotnie pisałem i mówiłem. Czekamy na 

prace wykończeniowe oraz odbiór dozoru technicznego. A potem bę-

dziemy zachęcali, żeby osoby mające problemy z chodzeniem, zwłaszcza 

wchodzeniem po schodach, korzystały z platformy dźwigowej, żeby nikt 

nie miał utrudnionego wejścia do kościoła. 

Tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie przepro-

wadzony jest, podobnie jak w roku ubiegłym, on-line. Mam nadzieję, że 

wielu z nas będzie w nim uczestniczyło. 
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Zachęcam nauczycieli do rozpoczęcia studiów podyplomowych 

w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na kierunku katechetyka. Po 

ich skończeniu można będzie prowadzić lekcje religii, które zwykle od-

bywają się popołudniami. Prawdopodobnie w przyszłości i w naszej pa-

rafii będziemy potrzebowali katechetów. 

Trwają przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego Światowej 

Federacji Luterańskiej, które odbędzie się w 2023 r w Krakowie. Na stro-

nie Kościoła znajduje się informacja o poszukiwaniu Krajowego Koor-

dynatora. Proszę o zapoznanie się z tą informacją. Może jest wśród nas 

osoba, która mogłaby i chciałaby się podjąć tego zadania.  

Wyjeżdżamy na wakacje. Nie zapomnijmy zabrać Biblii lub przy-

najmniej „Z Biblią na co dzień”. „Z Biblią na co dzień” możemy mieć 

w naszych telefonach. Trzeba tylko pobrać odpowiednią aplikację.   

Od kilku lat zachęcam do oglądania Chrześcijańskiej Telewizji 

Internetowej, która nadaje krótkie rozważania „Codziennik biblijny” na 

każdy dzień. Rozważania przygotowywane są przez duchownych z ca-

łego naszego Kościoła.  

Dzieci zachęcam do oglądania w każdą niedzielę opowiadania 

„Lekturek z Bożej chmurki” o przygodach bocianiej pary Klekotka i Te-

kli. Link znajdziemy między innymi na Facebooku naszej Parafii i stronie 

internetowej Kościoła. 

Cieszę się, że wzrasta frekwencja na naszych nabożeństwach. 

Osoby, które nie mogą przybyć na nabożeństwo, mogą w nim uczestni-

czyć poprzez internet. Nabożeństwa są transmitowane. Link znajdziecie 

na Facebooku oraz klikając w odpowiednią ikonkę na stronie interneto-

wej Parafii. 

W sierpniu rozpoczniemy spotkania przy herbatce po nabożeń-

stwie. Wrócimy również do nabożeństw wieczornych o godz. 19.00. 

Z serdecznymi pozdrowieniami  

i życzeniami Bożego błogosławieństwa   

ks. bp Marian Niemiec  
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Konfesja Augsburska i jej ekumeniczne znaczenie 

25 czerwca minęła 491 

rocznica odczytania w Augs-

burgu przed cesarzem i sejmem 

wyznania wiary, które przygo-

towali zwolennicy reformy Ko-

ścioła. Tekst przedłożonego 

wyznania stał się najważniej-

szym wyznaniem dla wszyst-

kich kościołów luterańskich na 

całym świecie. Ze względu na 

miejsce jego pierwszego odczy-

tania, to wyznanie zostało na-

zwane wyznaniem augsburskim 

– Confessio Augustana. My lu-

teranie w Polsce przyznajemy 

się do tego wyznania tak bar-

dzo, że umieściliśmy go w na-

zwie Kościoła. Kościół Ewan-

gelicko-Augsburski, czyli ko-

ściół Chrystusowej ewangelii, 

radosnej wieści i o zbawieniu 

wyłożonej w wyznaniu augsburskim. Nad wejściem do naszego kościoła 

jest napis: kościół ewangelicki A.W., czyli Augsburskiego Wyznania. 

 Nie musimy mieć obaw co do tego, czy Wyznanie Augsburskie 

stoi ponad, czy na równi z Biblią. Na zakończenie części pierwszej, 

w której przedstawiono, w co ewangelicy wierzą, podkreślono: „Oto nie-

mal cała nasza nauka, z której widać, że nie ma w niej nic, co by się nie 

zgadzało z Pismem. Więcej nawet, stwierdzono, że  to wyznanie jest 

zgodne z Kościołem powszechnym, a całe nieporozumienie dotyczy 

tylko nielicznych nadużyć, które się wdarły do Kościoła bez autorytatyw-

nych podstaw.  

 Wyznanie Augsburskie nie jest jakimś rewolucyjnym manife-

stem. Składa się z 28 artykułów. 21 artykułów to przedstawienie tego, 

w co wierzymy, a w 7 ostatnich omówione są dosyć obszernie zniesione 
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nadużycia. We wstępie do drugiej części czytamy: „skoro się nasze Ko-

ścioły nie różnią od Kościoła powszechnego w żadnym artykule wiary, 

lecz tylko pomijają pewne nadużycia, które są nowe i zostały wskutek 

zepsucia czasów przyjęte. Prosimy, aby Jego Cesarska Mość łaskawie ze-

chciał wysłuchać co zostało zmienione i jakie były przyczyny zmian, aby 

ludzie nie byli zmuszeni zachowywać tych nadużyć wbrew sumieniu”.  

Jakie to nadużycia: o obu postaciach, o małżeństwie kapłanów, 

o mszy, o spowiedzi, o rozróżnianiu pokarmów, o ślubach zakonnych, 

o władzy kościelnej.  

 Po odczytaniu wyznania, cesarz nakazał sporządzić jego obalenie 

– konfutację. Przygotowało ją 20 uczonych, wśród których znaleźli się 

najbardziej zagorzali przeciwnicy Lutra. Dlatego powstał rozwlekły 

paszkwil, który w pierwszej postaci został odrzucony nawet przez cesa-

rza. Czasy dyskusji były takie, że nie stosowano obiektywnych argumen-

tów, lecz atakowano się wzajemnie.  

Wyznanie Augsburskie nie jest jakimkolwiek atakiem. W spokoj-

nym, łagodnym tonie przedstawiono naukę, która w zasadzie w większo-

ści nie była nowa. O wartości tego Wyznania świadczy dokument przy-

gotowany 1980 r. przez komisję luterańsko-rzymskokatolicką z okazji 

450-lecia Wyznania Augsburskiego.  

Dokument nazwano Wszyscy pod jednym Chrystusem. Są to słowa 

zaczerpnięte z pisma cesarza Karola V zwołującego sejm Rzeszy do Au-

gsburga w 1530 r. W dokumencie na początku zwrócono uwagę, że sytu-

acja, w której dzisiaj wspólnie ocenia się Konfesję Augsburską, jest rady-

kalnie zmieniona, w porównaniu z sytuacją z roku 1530. W 1980 roku 

w Augsburgu stwierdzono, że Wyznanie Augsburskie, „które jest pod-

stawą i punktem odniesienia dla innych luterańskich pism wyznanio-

wych, jak żadne inne pismo, w swojej treści i strukturze odzwierciedla 

ekumeniczną wolę i katolickie zamierzenie reformacji”. Uznano, że „wy-

raźnym zamierzeniem Konfesji Augsburskiej jest świadczyć o wierze jed-

nego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła”. Znaczy to, że 

Konfesja Augsburska nie zamierzała tworzyć nowego Kościoła z nową 

nauką. Pragnęła oczyścić i odnowić wiarę chrześcijańską, zgodnie 

z wiarą Kościoła pierwszych wieków w wierności z Pismem Świętym. 

We Wszyscy pod jednym Chrystusem podkreśla się i wylicza to, co łączy: 
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„Wspólnie wyznajemy jednoczącą całe chrześcijaństwo wiarę w trójje-

dynego Boga i w zbawcze działanie Boga przez Jezusa Chrystusa w Du-

chu Świętym”. Podjęto również kwestię usprawiedliwienia, która dla re-

formatorów miała szczególne znaczenie. Bardzo istotne znaczenie dla 

dalszego dialogu miał i ma artykuł mówiący o Kościele: „Przez Kościół 

rozumiemy wspólnotę tych, których Bóg zgromadza przez Chrystusa 

w Duchu Świętym zwiastowaniem Ewangelii i sprawowaniem sakra-

mentów oraz za pomocą urzędu, który w tym celu ustanowił”. Artykuł 

siódmy Konfesji Augsburskiej uważany jest przez luteran za definicję Ko-

ścioła: „Kościoły nasze uczą, że jeden święty Kościół trwać będzie po 

wszystkie czasy. Kościół zaś jest zgromadzeniem świętych, w którym się 

wiernie naucza Ewangelii i należycie udziela sakramentów. Dla prawdzi-

wej tedy jedności Kościoła wystarczy zgodność w nauce Ewangelii 

i udzielaniu sakramentów. Nie jest konieczne, aby wszędzie były jedna-

kowe tradycje albo obrzędy czy ceremonie ustanowione przez ludzi, we-

dle słów Pawła: «Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszyst-

kich» (Ef 5,6)”. 

W najnowszym dokumencie ekumenicznym luterańsko-rzymsko-

katolickim „Od konfliktu do wspólnoty”, przygotowanym w związku 

z 500 rocznicą Reformacji, wielokrotnie znajdujemy odniesienia do 

wcześniej wypracowanych dokumentów. Już we Wprowadzeniu czy-

tamy: „Rocznica 450-lecia Wyznania augsburskiego w 1980 roku umoż-

liwiła luteranom i katolikom pogłębienie wspólnego zrozumienia podsta-

wowych prawd wiary przez wskazanie na Jezusa Chrystusa, jako żywego 

centrum naszej wiary chrześcijańskiej”. Wyznanie Augsburskie  było 

próbą rozwiązania religijnego konfliktu. Konfesja Augsburska  jest  moc-

nym świadectwem zdecydowanej postawy luterańskich reformatorów 

względem zachowania jedności Kościoła i pozostania wewnątrz jednego 

widzialnego Kościoła.  Bardzo istotne jest stwierdzenie, że „także współ-

cześnie reformacyjny program Lutra stanowi dla katolików i luteranów 

duchowe i teologiczne wyzwanie”. Wyznanie Augsburskie stanowi bar-

dzo istotny, wręcz najważniejszy teologiczny wykład „reformacyjnej 

wiary” i „reformacyjnego rozumienia Kościoła”. Dlatego ta Księga Wy-

znaniowa musi zwłaszcza dla współczesnych luteran być „duchowym 

i teologicznym wyzwaniem”.  
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Według mnie data 25 czerwca 1530 r. powinna być w naszym 

Kościele wspominana. Powinniśmy dziękować Panu Bogu za Reforma-

torów, za Filipa Melanchtona, który jest głównym autorem tego wyzna-

nia, za nasz ewangelicki Kościół w Polsce i wszystkie luterańskie ko-

ścioły augsburskiego wyznania. 25 czerwca 1530 roku wypełnione zo-

stało wezwanie, które ap. Paweł dał Tymoteuszowi: „Staczaj dobry bój 

wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany i zło-

żyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków”. Niech przypominanie 

tego ważnego wydarzenia dopomaga nam do staczania dobrego boju 

wiary i składania dobrego wyznania naszej wiary. Aby jak najmniej było 

nadużyć w Kościele, które są niezgodne z Pismem Świętym.  

Ks. bp Marian Niemiec 

 

 
 

 

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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Czerwcowe spotkanie sympatyków (i nie tylko) 

 
We wtorkowe popołudnie, 22 czerwca 2021 roku, grupa sympatyków 
i parafian spotkała się na platformie Zoom. Na prośbę gościa, każdy 
z uczestników opowiedział kilka słów o sobie. Tym razem tematem 
spotkania było Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, a za-
proszonym gościem ks. kpt. Marcin Konieczny. EDW zostało 
powołane w 1995 roku po 45-letniej przerwie. 

Ks. kpt. Marcin Konieczny jest kapelanem wojskowym – 
kapelanem Wojsk Specjalnych i jednocześnie proboszczem Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach. Podczas spotkania opo-
wiedział o kolejnych stopniach pokonywanych w drodze do urzędu 
kapelana oraz o pracy w wojsku. Opowiedział o trudach i orga-
nizowaniu sobie pracy, o nawiązywaniu współpracy.  

Gość czerwcowego spotkania  jest także organizatorem Biegu 
Charytatywnego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. 
Również i ten temat został poruszony. W tym roku bieg został 
zorganizowany już po raz siódmy. Ze względu na obostrzenia miał 
charakter online. Celem tegorocznej edycji biegu było wyrażenie 
solidarności z chorymi na stwardnienie rozsiane oraz zebranie 
funduszy dla ks. Dawida Barona chorego na SM.  

Podczas spotkania wywiązała się interesująca dyskusja. 
Przede wszystkim niektórzy panowie dzielili się swoimi 
doświadczeniami z przebytej zasadniczej służby wojskowej. Można 
było skonfrontować te wspomnienia ze współczesnym obrazem 

służby w Wojsku Polskim pre-
zentowanym przez księdza kapi-
tana. 

 
Marzena Golicz 
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Zakończenie roku szkolnego 
i piknik parafialny 

 
W poniedziałek 21 czerwca mogliśmy uroczyście zakończyć rok na-
uczania lekcji religii nabożeństwem w kościele, połączonym z wrę-
czeniem świadectw oraz dyplomów i nagród konkursowych, a na-
stępnie odbył się parafialny piknik. 
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Plan lekcji religii 
 

kl. I    poniedziałek  16.00-17.30 

kl. II    piątek  16.00-17.30 

kl. III    czwartek  17.30-19.00 

kl. IV    poniedziałek 17.30-19.00 

kl. V    czwartek  16.00-17.30 

kl. VI    poniedziałek  16.00-17.30 

kl. VII    poniedziałek  17.30-19.00 

kl. VIII i ponadpodstawowe piątek  17.30-19.00 
 

Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” 
 

Konkurs jest przeprowadzany w trzech grupach wiekowych: 

– grupa I – klasy IV-VI szkoły podstawowej; 

– grupa II – klasy VII-VIII szkoły podstawowej; 

– grupa III – szkoły ponadpodstawowe. 

Celem konkursu jest: 

– zachęcanie do lektury Pisma Świętego; 

– nawiązanie do ewangelickich tradycji związanych ze studiowaniem 

i dobrą znajomością ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu; 

– kształtowanie i umacnianie wiary poprzez regularny kontakt ze Sło-

wem Bożym; 

– zachęcanie uczniów do aktywności intelektualnej i zaangażowania re-

ligijnego. 

Sola Scriptura 2021/2022 

I etap (szkolny/parafialny) – 15-19.11.2021 r. 

1. Księga Królewska 1-11 
 

II etap (rejonowy/diecezjalny) – 15.01.2022 r. 

1. Księga Królewska 1-16; Przypowieści Salomona 1-4 
 

III etap (finał ogólnopolski) – 5.03.2022 r. 

1. Księga Królewska 1-16; Przypowieści Salomona 1-4 i 22-24 
 

Ze względu na nieznaną sytuację epidemiczną, jaka będzie w kraju 

w następnych miesiącach, rozważany jest inny sposób przeprowadzenia etapu 

diecezjalnego – w razie potrzeby zostanie zorganizowany w kilku miejscach w 

danej diecezji, aby nie tworzyły się duże grupy uczestników. 

Z tego powodu finał także może być przeprowadzony w kilku miej-

scach, np. w poszczególnych diecezjach. 

Ostateczne decyzje będą podejmowane przed poszczególnymi etapami.  
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WAKACJE 😊 

URLOP 😊 

   OBOZY😊 
 

Lipiec to dobry czas, wszyscy staramy się w tym czasie od-
począć, dobrze bawić i spędzać czas z przyjaciółmi. Chcia-
łabym was zachęcić, abyście w tym roku w wakacje starali 
się dostrzegać wyjątkowe rzeczy.  
Załóż sobie zeszyt i zapisuj w nim wy-
jątkowe rzeczy, jakie ci się przydarzyły 
każdego dnia. Możesz także wklejać do 
niego jakieś wyjątkowe rzeczy lub zdję-
cia.  
Dzięki temu możemy lepiej zapamiętać, 
co fajnego nam się przydarzyło a także 

może łatwiej będzie 

nam podziękować innym lu-
dziom,        

a także 
Bogu.  
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Paweł w 1 Liście do Tesaloniczan 5,15-23 napisał:  
 

 
Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, 
ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem 
i wszystkim. Zawsze się radujcie. Bez przystanku się 
módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem 
wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha 
nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego do-
świadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszel-
kiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg po-
koju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch 
wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez na-
gany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.  
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Zastanów się i napisz, czego może nas nauczyć fragment, 
który kierował Paweł do Tesaloniczan, ale także do nas? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Zastanów się, co według ciebie znaczy czynić dobrze sobie 
nawzajem i wszystkim. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Narysuj, co dobrego przydarzyło ci się ze strony innej 
osoby, a za co możesz podziękować Bogu: 
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POŁĄCZ KROKI I POKOLORUJ OBRAZEK 
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Zapraszamy na lipcowe nabożeństwa! 
 

5. niedziela po Trójcy Świętej 

4 lipca  10.00 – nabożeństwo z ofiarą 
 

6. niedziela po Trójcy Świętej 

11 lipca  10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

7. niedziela po Trójcy Świętej 

18 lipca 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

8. niedziela po Trójcy Świętej 

25 lipca 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

Przypominamy o transmisjach naszych nabożeństw na kanale You-

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

 
Zapraszamy na studia podyplomowe 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie planuje 

otworzyć studia podyplomowe z zakresu nauczania religii ewangelickiej. 

Konieczne jest zebranie wystarczającej liczby chętnych. 

Chcesz uczyć religii ewangelickiej? Zapraszamy na studia pody-

plomowe. 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie planuje 

otworzyć studia podyplomowe z zakresu nauczania religii ewangelickiej. 

Konieczne jest zebranie wystarczającej liczby chętnych. 

Program „Studiów kwalifikacyjnych w zakresie teologii ewange-

lickiej dla osób z przygotowaniem pedagogicznym” będzie obejmował 

350 godzin zajęć (trzy semestry) z takich przedmiotów, jak wiedza nt. 

Starego Testamentu, teologia Nowego Testamentu, dogmatyka, etyka 

i duszpasterstwo wśród dzieci. Zajęcia odbywać się będą w weekendy. 

Koordynatorem studiów jest ks. dr Dariusz Chwastek z Warszawy. 

Absolwenci uzyskają prawo do ubiegania się o tzw. misję kano-

niczną, czyli skierowanie do nauczania religii ewangelickiej w szkołach 

podstawowych i średnich (liceum, technikum, szkoła branżowa).  
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Propozycja skierowana jest do nauczycieli wyznania ewangelickiego, 

którzy uczą w szkołach innych przedmiotów, ale chcieliby poszerzyć 

swoje kwalifikacje i uzyskać nowe uprawnienia. 

Koszt studiów: 3600 złotych 

Początek zajęć: 01.10.2021 r. 

 

Koncerty 
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) 

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) 

 

 

 

__________________________________ 

 

 

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 


