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Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, 

przygotowane dla was od założenia świata. Ew. Mt 25,34 

 Przychodzą chwile, gdy wszystko w nas domaga się odpo-
czynku, odprężenia. Po ciężkim dniu pracy, po jakimś dużym wy-
siłku, po wyczerpującym marszu, marzymy o cichym, spokojnym 
wieczorze, o zrzuceniu z siebie brzemienia obowiązków, o wypo-
czynku. Po całorocznej pracy jakże tęsknie wyglądamy upragnio-
nego urlopu, wakacji, wyjazdu w góry czy nad morze. 
 Jest jednak zmęczenie i pragnienie pokoju, którego nie jest 
w stanie zaspokoić najpiękniejsza pespektywa wakacji i urlopu. Jest 
to zmęczenie utrapionego grzechem serca, jest to zmęczenie stera-
nego życiem, wyczerpanego starca. Na takie zmęczenie nie znaj-
dziemy lekarstwa ani nad morzem, ani w najpiękniejszych górach. 
Jest tylko jedna góra, z której przyjść może do nas ulga i odprężenie. 
Góra Golgota! Tylko tu i nigdzie indziej, u stóp krzyża naszego Zba-
wiciela, w Jego rozpostartych ramionach doznać może nasze serce 
pokoju, którego daremnie szukało na świecie. Tylko tu znajdzie 
również odpocznienie stare, zmęczone, wyczerpane życie ludzkie. 
Tu jest odpocznienie dla „ludu Bożego”. 
 Piękne są wakacje, pożyteczny jest kontakt z przyrodą, ale 
odprężenie, które stąd czerpiemy ma wartość przemijającą i krótko-
trwałą. Pokrzepione chwilowo ciało szybko znów się męczy i wy-
czerpuje. Trzeba nam odpocznienia trwałego, nieprzemijającego, 
odpocznienia nie tylko dla ciała, ale i dla duszy. A to dać nam może 
tylko bliskość Jezusa. Już dziś, słuchając Jego słów, czerpiąc z wiecz-
nie żywej krynicy Słowa Bożego, uciszamy się wewnętrznie i pokrze-
piamy. Przyjdzie jednak dzień, gdy wszystko, co ziemskie straci dla 
nas znaczenie. Wówczas pozostanie nam tylko On. Czy usłyszymy 
wtedy, tak dla nas ważne i upragnione słowa zaproszenia: Pójdźcie 
błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygoto-
wane dla was od założenia świata? 
 Aby to jednak mogło nastąpić, musimy już dziś szukać od-
pocznienia w ramionach Zbawiciela. 

Anna Sikorska, Rozważania, s. 248.249.    
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Słowo proboszcza 

 W środku wakacji i czasu urlopowego przekazujemy Wam 

kolejny numer Ewangelika Katowickiego. Niektórzy wykorzystali 

już swój urlop, inni się przygotowują do udania się na kilka dni od-

poczynku. Odpoczynek jest sprawą bardzo ważną. Pan Bóg też od-

począł po dziele stworzenia. Ludzie preferują różne formy wypo-

czynku. Jedni uznają tylko aktywny wypoczynek, inni oddają się le-

nistwu. Jedni wyjeżdżają jak najdalej od miejsca pracy i zamieszka-

nia, inni pozostają w domu.   

Anna Sikorska ostrzega, by w czasie wakacji nie zapomnieć  

o odpoczynku dla duszy. Nie polega on na odpoczynku od Kościoła, 

przeciwnie, czas urlopu sprzyja, by szczególnie zadbać o duszę. Za-

chęcam, by nie zapominać o codziennej modlitwie i rozważaniu Bo-

żego Słowa. Gdziekolwiek będziemy, możemy skorzystać z „Co-

dziennika biblijnego”. Co to jest, chyba nie trzeba już nikomu wyja-

śnić. Nie trzeba daleko i długo szukać, wystarczy wejść na naszego 

parafialnego Facebooka. A gdy będziemy daleko i tam warto spraw-

dzić, czy w pobliżu znajduje się kościół, do którego można się udać 

nie tylko w celach poznawczych.  

Cieszę się, że mimo okresu urlopowego frekwencja na nabo-

żeństwach się poprawia. Ponieważ, z tego co wiem, większość z nas 

jest już zaszczepiona, nie musimy zważać na limity osób przybywa-

jących na nabożeństwa. Wznowione zostały nabożeństwa wie-

czorne o godz. 19.00.  

Ja już jestem po urlopie. Jednak od 10 do 20 sierpnia będę 

nieobecny w Parafii. Z ponad 30-osobową grupą (w zdecydowanej 

większości z parafii w Katowicach) udaję się na wczasy diecezjalne 

do Sorkwit. Mam nadzieję, że i w tym roku uda mi się dobrze 
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wszystko zorganizować i poprowadzić, i wszyscy mile spędzimy 

czas  

 Sierpień szybko minie, a od września rozpoczną się lekcje re-

ligii. Bardzo proszę rodziców o zapoznanie się z przygotowanym już 

planem lekcji.   

 Za nami intensywny czas. Mam na myśli Tydzień Dobrej No-

winy, czyli Day Camp. Prawie 30 dzieci było bardzo zadowolonych. 

Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy ten Tydzień organizowali 

i w różny sposób pomagali.  

 18 lipca uruchomiona została przy kościele winda, która ma 

pomagać w wejściu do kościoła nie tylko osobom niepełnospraw-

nym, ale również rodzicom z małymi dziećmi znajdującymi się 

w wózkach czy osobom, które mają problemy w chodzeniu po scho-

dach. Mam nadzieję, że szybko nauczymy się z windy korzystać i ją 

bez problemu obsługiwać.  

 Trwają prace remontowe dachu na budynku przy ul. Banko-

wej 8. Dach zostanie pokryty blachą aluminiową. Jeżeli środki finan-

sowe pozwolą, dokończymy remont elewacji. 

Życzę Wszystkim Bożego błogosławieństwa, radości i pokoju 

Ks. bp Marian Niemiec – Wasz proboszcz 
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Lipcowe spotkanie sympatyków 

 (i nie tylko) 

 
Po kilkumiesięcznej przerwie, 6 lipca, w sali parafialnej 

odbyło się spotkanie sympatyków. Przez kilka miesięcy osoby 
zainteresowane wyznanieniem ewangelickim spotykały się poprzez 
platformę Zoom, co w ostatnim czasie dało możliwość również do 
spotkań z ciekawymi gośćmi, o czym pisaliśmy w Informatorze, 
zapraszając na te spotkania również parafian, chcąc nadać im 
szerszą formę.  

W lipcowym spotkaniu uczestniczyli parafianie, sympatycy, 
którzy od kilku miesięcy przygotowują się do konwersji oraz nowe 
osoby, które zostały gorąco przyjęte. Dla niektórych była to 
pierwsza okazja do spotkania na żywo, poza przestrzenią 
nabożeństwa, gdyż dołączyli do spotkań, gdy odbywały się one 
online. Uczestnicy opowiadali o swoich początkach z Kościołem 
ewangelickim i dzielili się doświadczeniami związanymi 
z tożsamością luterańską. Dla wszystkich było to niezwykłe 
przeżycie. Rozmowom nie było końca. Mamy nadzieję, że z Bożą 
pomocą uda nam się spotkać we wrześniu znów na żywo i w ten 
sposób kontynuować drogę, która doprowadzi do oficjalnego 
wstąpienia do Kościoła. 

To było bardzo interesujące i potrzebne spotkanie, które 
pomogło zacieśniać więzy pomiędzy parafianami i sympatykami 
posiadającymi podobne doświadczenia w swojej drodze duchowego 
rozwoju i odnalezienia miejsca przeżywania wiary w naszym 
Kościele i w naszej parafii. 

 
Marzena Golicz 
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Day Camp 2021 
 

W dniach 18-25 lipca br. odbywał się w naszej parafii Tydzień 
Dobrej Nowiny w formie warsztatów z językiem angielskim. Przez 
pierwsze cztery dni towarzyszyła nam 
rodzina McCollum z parafii Odkupiciela 
(Redeemer) z Redwood City w Kalifor-
nii. W tegorocznych warsztatach brało 
udział 26 uczestników i pomagało 9 wo-

lontariuszy, 
a wszyscy 
zastanawia-
liśmy się nad 

tematem 
miłości.  
Półkolonie 
rozpoczęli-

śmy wspól-
nym udziałem w nabożeństwie, na któ-
rym goście przekazali pozdrowienia ze 
swojej parafii.  

W poniedziałek zastana-
wialiśmy się, czym charak-
teryzuje się miłość, spoglą-
dając na fragment biblijny 
z 1 Listu św. Pawła do Ko-
ryntian 13,4-8.  
Po wspólnym rozpoczęciu 
udaliśmy się na warsztaty, 
które odbywały się w 3 gru-
pach, w blokach 45 minutowych. Uczestnicy brali udział w zajęciach 
sportowych, grach językowych oraz zajęciach plastycznych, podczas 
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których wykonali koszulki 
na niedzielny występ . Na 
zakończenie dnia, po 
wspólnym obiedzie, udali-
śmy się na studium bi-
blijne. Na nim omawiana 
była historia spotkania 
Eliasza z wdową w Sarep-
cie. Zakończyliśmy dzień 
wspólną modlitwą.  

We wtorek naszym tematem była Boża miłość. Odbyły się warsztaty 
sportowe oraz gry języ-
kowe, podczas których 
dzieci rozmawiały z Bria-
nem o miejscach, z których 
pochodzą, a także o miłości 
do bliskich. Młodsi ryso-
wali, czym dla nich jest mi-
łość. Odbyły się również 
zajęcia z chrześcijańskiego 
rapu, na których dzieci 
uczyły się specjalnie napisanej piosenki na niedzielny występ. Po 
obiedzie omawialiśmy historię zagubionej owieczki, a dzieci wyko-
nywały dla siebie plakat ukazujący Bożą miłość do człowieka.  

W środę tematem dnia była 
miłość do drugiego czło-
wieka.  
Odbyły się zajęcia spor-
towe, podczas których 
część dzieci grała w szta-
fety wodnymi balonami, a 
pozostałe grały w amery-
kańskie gry drużynowe. 
Odbyły się także gry języ-

kowe, podczas których dzieci grały w bingo, państwa miasta oraz 



8 

 

wiele innych gier. Na zaję-
ciach plastycznych dzieci 
wykonały doniczki i posa-
dziły w nich rzeżuchę. Po-
południu zastanawialiśmy 
się nad tematem naszych 
bliźnich oraz historii miło-
siernego samarytanina. 
W związku z tym, że był to 
ostatni dzień, kiedy byli       

z nami nasi goście, duchowni naszej parafii wraz z paniami, które 
gotowały i naszymi gośćmi spędzili wieczór na wspólnym posiłku 
oraz rozmowach m.in. o sy-
tuacji religijno-społecznej 
wywołanej przez pandemię 
zarówno w Polsce, jak i w Ka-
lifornii. 
W czwartek, już w okrojo-
nym składzie, zastanawiali-
śmy się nad miłością do sie-
bie samego. Uczestnicy re-
flektowali, kim są oraz roz-
myślali nad tym, że jesteśmy wyjątkowi, kochani przez Boga i obda-

rowani przez Niego wieloma 
talentami. Podczas warszta-
tów dzieci brały udział 
w sportowej sztafecie, z dr. 
Krzysztofem Kowalczykiem-
Twarowskim szlifowały swój 
język angielski, a z p. Rafa-
łem ćwiczyły rap i bawiły się 
rytmiką. Dzień zakończyli-
śmy historią rozmowy Je-

zusa z Nikodemem i wykonaliśmy magnesy z naszymi atutami. 
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W piątek tematem była miłość 
i przyjaźń, podsumowaliśmy wszyst-
kie poznane historie oraz powtórzy-
liśmy nauczone wersety, dużo także 
śpiewaliśmy. Podczas warsztatów 

wykonali-
śmy biżute-
rię, szukali-

śmy dźwięków w rapie, a także uczyliśmy 
się mówić po angielsku o sobie. Dzień za-
kończyliśmy wspólnymi zabawami i próbą 
przed niedzielnym występem. 
W sobotę udaliśmy się na wycieczkę do Mu-
zeum Ognia w Żorach, a następnie w Kobie-
licach mieliśmy warsztaty szycia i zajęcia 
sportowe. Graliśmy w różne gry, puszczali-
śmy duże bańki mydlane i malowaliśmy 
kredą po drodze. Był także czas na pyszną kiełbasę z grilla. 

Półkolonie zakończyły się wspólnym udzia-
łem w rodzinnym nabożeństwie, podczas 
którego dzieci wykonały trzy poznane pod-
czas warsztatów piosenki, a kazanie wygło-
siła dk. Dorota Obracaj.  
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestni-
kom, opiekunom, paniom, które przygoto-
wywały posiłki oraz wszystkim, którzy byli 
zaanga-
żowani 

w czasie 
tegorocznego DayCampu.  
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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😊 
A jak ty pakujesz się do drogi? Apostoł Paweł w Liście do 
Efezjan 6,10-20 dał nam wskazówki, jak się przygotować 
do wyjścia z domu: 
Ponadto umacniajcie się w Panu i w sile Jego potęgi. Przyw-
dziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli stawić czoła zasadz-
kom diabła. [...]Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście w zły 
dzień mogli stawić czoła i we wszystkim wytrwać. Stańcie więc 
z prawdą jako pasem wokół waszych bioder, sprawiedliwością 
jako pancerzem i z nogami obutymi w gotowość niesienia 
Ewangelii pokoju. W każdej sytuacji weźcie tarczę wiary, którą 
moglibyście gasić ogniste strzały złego, i przyjmijcie przyłbicę 
zbawienia i miecz Ducha, którym 
jest Słowo Boga. Wszelką modlitwą  
i błaganiem módlcie się w każdym 
czasie w Duchu i w Nim czuwajcie 
wytrwale, błagając za wszystkich 
świętych i za mnie, aby zostało mi 
dane słowo, abym, gdy zacznę mó-
wić, otwarcie oznajmił tajemnicę 
Ewangelii, dla której sprawuję po-
selstwo w łańcuchach, abym głosił ją 
otwarcie tak, jak należy o niej mó-
wić. [Biblia Ekumeniczna]  
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PAS PRAWDY  
Żołnierze musieli mieć mocne pasy. One 
były pierwszym elementem, który zasłaniał 
lędźwie i podbrzusze żołnierza. Były one 
mocne, ponieważ na nich były zaczepione 
inne elementy zbroi, takie jak miecze, noże, sakiewki 
z pieniędzmi. 
 Chrześcijanie powinni nosić pasy, aby zawsze być 
gotowym do walki ze złem. Jeżeli trzymamy się prawdy, to 
żadna sytuacja nas nie zaskoczy. 
 
PANCERZ SPRAWIEDLIWOŚCI  
Żołnierze zakładali pancerze, aby 
chronić swoje wnętrzności.  
 Chrześcijański żołnierz powi-
nien włożyć sprawiedliwość, która 
pochodzi z wiary w Jezusa Chrystusa. 
Powinniśmy pamiętać, że Boża spra-
wiedliwość różni się od ludzkiej. Zakładając pancerz, prze-
ciwstawiamy się niesprawiedliwości i zepsuciu. 
 
BUTY POKOJU,  
BY IŚĆ GŁOSIĆ EWANGELIĘ 
Żołnierze wiele kilometrów musieli wę-
drować pieszo, dlatego tak ważnym ele-
mentem ich stroju były dobre i dopaso-
wane buty. 
 Ewangelia to dobra nowina o tym, 
że możemy mieć pokój z Bogiem, a także z drugim czło-
wiekiem. Kiedy żyjemy w zgodzie ze światem, nie musimy 
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się lękać i możemy kroczyć przez świat. Zachęcani jeste-
śmy także do tego, aby gdziekolwiek jesteśmy swoim za-
chowaniem, słowami i czynami wskazywać na Bożą mi-
łość.  
 

TARCZA WIARY  
W tamtych czasach tarcza najczęściej 
była wykonana z koziej skóry naciągnię-
tej na drewnianym stelażu. Przed pój-
ściem do walki moczono ją, aby lecące 
zapalone strzały szybko się na niej ga-
siły. 
 Dlatego też o chrześcijańskiej tar-
czy czytamy, że może ugasić ogniste 
strzały złego. Wszystko, czym próbuje 
nas skusić szatan, będzie odparte, jeżeli 

będziemy się trzymać naszej 
wiary w Boga. 
 
PRZYŁBICA ZBAWIENIA  
Hełmy wykonane były z brązu lub 
żelaza. Miały za zadanie chronić 
głowę oraz twarz przed wszelkimi 
odłamkami, strzałami, uderze-
niami.  
 Wkładanie przyłbicy zbawienia to pewność, że Pan 
Jezus jest moim Zbawicielem i tylko dzięki Niemu mogę 
mieć zwycięstwo nad wszelkim złem. Tę możliwość otrzy-
maliśmy po prostu, nie można sobie na zbawienie zapra-
cować dobrymi uczynkami.  
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MIECZ DUCHA 
Miecz rzymskiego żołnierza miał około 60 
cm długości, wykonany był z żelaza. Pod-
czas walki żoł-
nierze napie-
rali na prze-
ciwników, idąc 

krok w krok obok siebie.  
Tak jak miecz przenika 

człowieka, tak Słowo Boże 
przez Ducha Świętego zmienia 
nasze życie. Miecz jest jedyną 
częścią zbroi, która nie osłania przed złem, ale pozwala 
udaremniać uderzenia 
i atakować.  
 
Przypomnij sobie hi-
storię kuszenia Pana 
Jezusa na pustyni. On 
także cytował Słowo 
Boże przeciwko szata-
nowi. (EWANGELIA 
MATEUSZA 4,1-11) 
 
 
 
 
POKOLORUJ  
OBRAZEK 
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Zapraszamy na sierpniowe nabożeństwa! 
 

9. niedziela po Trójcy Świętej 

1 sierpnia 10.00 – nabożeństwo z ofiarą 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

10. niedziela po Trójcy Świętej 

8 sierpnia  10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo wieczorne 
 

11. niedziela po Trójcy Świętej 

15 sierpnia 10.00 – nabożeństwo główne 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

12. niedziela po Trójcy Świętej 

22 sierpnia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo wieczorne 
 

13. niedziela po Trójcy Świętej 

29 sierpnia 10.00 – nabożeństwo główne 

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. 

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. 
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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).  

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 
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 


