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Słowo proboszcza  

Drodzy parafianie, siostry i bracia w Panu, Jezusie Chrystusie.  
Słowo proboszcza na październik muszę rozpocząć od jednej 

radosnej i jednej smutnej refleksji. Radosną jest ta, że w pierwsze 
niedziele września frekwencja na nabożeństwach była bardzo do-
bra. Wydawało mi się, że oto bardzo szybko wróciliśmy do tego, co 
było przed pandemią, czyli do co najmniej 100 osób na nabożeń-
stwie. 

Moja radość została stłumiona w niedzielę 19 września, kiedy 
przeżywaliśmy uroczystość konfirmacji. We wrześniowym Ewange-
liku Katowickim zapraszałem na uroczystość konfirmacji. Pozwolę 
sobie przypomnieć te słowa: „Konfirmacja to uroczystość całego 
zboru. Mam nadzieję, że kościół w tę niedzielę będzie wypełniony 
nie tylko rodzinami konfirmantów. Naszą obecnością na nabożeń-
stwie konfirmacyjnym podkreślamy, że zależy nam na przyszłości 
Kościoła, wyrażamy naszą radość z obecności nowego pokolenia 
w Kościele. Chcemy jako zbór serdecznie powitać w szeregu »doro-
słych parafian« tegorocznych konfirmantów”.  
 Niestety w nabożeństwie konfirmacyjnym uczestniczyło bar-
dzo mało osób. Mimo obecności rodzin konfirmantów, kościół świe-
cił pustkami. Nie daliśmy dobrego przykładu tym, od których ocze-
kujemy, żeby uczęszczali na nabożeństwa i brali odpowiedzialność 
za naszą Parafię i za Kościół. Przypomnę, że konfirmowanych zo-
stało 6 osób (2 dziewczyny i 4 chłopców). 
 Przed nami kolejne uroczystości: pamiątka poświęcenia ko-
ścioła i Dziękczynne Święto Żniw. Mam nadzieję, że znów będzie 
radość z Waszej licznej obecności. Radość z dobrej frekwencji nie 
dotyka tylko mnie. Wiem, że wielu z Was wychodząc po takim na-
bożeństwie z kościoła, też jest radosnych: bo dzisiaj było nas tak 
dużo. Wzajemnie się potrzebujemy, żeby się umacniać w wierze, 
dodawać otuchy.  
 Rozpoczęły się lekcje religii i szkółki niedzielne. Frekwencja 
na lekcjach jest różna, a to dlatego, że już w szkołach pojawiają się 
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epidemie. Martwi mnie, że mało dzieci uczęszcza na szkółkę nie-
dzielną. A przecież mamy dosyć liczną 
gromadkę, co widać podczas gwiazdki 
dla dzieci. Jak zawsze w Święto Żniw 
prosimy dzieci o przyjście do kościoła 
i przyniesienie płodów pól i ogrodów. 

Chociaż daleko do świąt wielka-
nocnych, to od czasu do czasu o Wielka-
nocy przypomina nam zając, który 
mieszka przy kościele. On się u nas chyba 
czuje dobrze. Biega między drzewami, 
siada wśród kwiatów. Może chciałby 

wejść do kościoła? Chciałbym, żeby nasze 
dzieci też czuły się dobrze w kościele i przy 
kościele. Żeby się „oswoiły” z parafią, ko-
ściołem i placem kościelnym. Tak się sta-
nie tylko wtedy, kiedy tu często będą przy-
chodzić i przebywać. 
 Nasz 

chór pa-
rafialny 
udał się 

z koncertem do Senior Residence. 
Złożył życzenia urodzinowe 
mieszkającym tam paniom, na-
szym parafiankom: Lidii Henszke i Zdence Kupce. 

W planach chóru jest wyjazd do Domu Opieki w Dzięgielo-
wie. W sobotę 25 września nasz 
chór Largo Cantabile pod dyrek-
cją dr Aleksandry Maciejczyk 
odebrał międzynarodową na-
grodę Prezydenta Miasta Kato-
wice im. Stanisława Moniuszki. 
Wręczenie odbyło się w ramach 
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XXVIII Święta Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”. Serdeczne 
gratulacje. 
 Za nami pierwszy po przerwie koncert muzyki organowej 
„U Zmartwychwstania Pańskiego”. Wybaczcie, że znów narzekam, 
ale frekwencja na koncercie była bardzo marna. Koncerty są nieod-
płatne, ponieważ mamy dofinansowanie z Miasta Katowice. Zapra-
szam na następne koncerty w pierwszy wtorek października i listo-
pada. Być może to ostatnie koncerty, bo przy takiej frekwencji w 
przyszłym roku nie będziemy się mogli ubiegać o dofinansowanie.  
 We wrześniowym Ewangeliku Katowickim sygnalizowałem, 
że w tym roku czekają nas wybory Rady Parafialnej i Komisji Re-
wizyjnej. Termin wyborów został ustalony na niedzielę 7 listo-
pada. Bardzo proszę w imieniu Rady Parafialnej o zgłaszanie kan-
dydatów. Formularze są do odebrania w kancelarii parafialnej. Do 
zgłoszenia musi być dołączona zgoda zgłaszanego kandydata. Kan-
dydatów można zgłaszać do 24 października. Wybierać bę-
dziemy 12 osób do Rady Parafialnej i 3 osoby do Komisji Rewizyjnej. 
Mam nadzieję, że będziemy mieli dużo więcej kandydatów. W Re-
gulaminie Parafialnym, czyli dokumencie prawnym naszego Ko-
ścioła znajdziemy informację o zadaniach, obowiązkach Rady Para-
fialnej. Zdaję sobie sprawę z tego, że na słowo „obowiązki” wielu od-
powie: nie mam czasu, nie znam się. To błędne myślenie. Moim zda-
niem bycie członkiem Rady Parafialnej to wielki zaszczyt i przywilej. 
To też możliwość bezpośredniego wpływania na to, co się w Parafii 
dzieje, na funkcjonowanie Parafii.  
 Zachęcam do kandydowania zwłaszcza przedstawicieli 
młodszego pokolenia. Świat zmienia się bardzo szybko. Nie zawsze 
za nim nadążamy. Kościół nie musi się dostosowywać do tego, co 
oferuje świat, ale musi umieć odczytywać wyzwania i na nie odpo-
wiedzieć. Stwierdzenie, że tak jest dobrze, bo tak zawsze było w dzi-
siejszych czasach jest nieaktualne. Dlatego młode pokolenia po-
winny wypowiadać swoje spojrzenie i osąd rzeczywistości świata 
i wskazywać Kościołowi drogi i kierunki działania. Zamieszczam 
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w tym Ewangeliku mój felieton pod tytułem; „Zmiana warty w Ko-
ściele”, który został opublikowany w ubiegłym roku w „Zwiastunie 
Ewangelickim”.  

W związku z wyborami prosimy również o sprawdzenie, czy 
nasze nazwisko znajduje się na liście uprawnionych do głosowania. 
W poprzednim Informatorze Parafialnym zamieściłem informację 
o tym, kto w parafii posiada czynne i bierne prawo wyborcze. W za-
sadzie lista nie powinna zawierać pomyłek, jednak warto to spraw-
dzić. Mamy czas do 24 października. Po tym terminie lista zostaje 
definitywnie zamknięta i nawet gdybyśmy mieli prawo głosowania, 
a naszego nazwiska w dniu wyborów na niej nie będzie, nie zosta-
niemy do głosowania dopuszczeni. Dlatego lepiej sprawdzić listę.  

Życzę sobie i Wam, żeby okres przedwyborczy zaobfitował 
w wielu kandydatów oddanych naszej Parafii i troszczących się o jej 
przyszłość. 

bp Marian Niemiec - proboszcz  
 
 
 

O prawie wyborczym mówi  
§ 8 Regulaminu Parafialnego. 

1. Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym 
członkom Parafii, którzy, zostali konfirmowani albo wstąpili 
do Kościoła , ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa 
i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich 
składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez 
Radę Parafialną.  

2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, któ-
rzy przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne 
prawo wyborcze, ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu ko-
ścielnym i przystępują do Stołu Pańskiego.  

3. Prawo udziału w Zgromadzeniu Parafialnym wraz z prawem do 
zabierania na nim głosu przysługuje także konfirmowanym 
członkom Parafii, którzy nie ukończyli 18 lat. 
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O obowiązkach Rady Parafialnej mówi 
§ 21 Regulaminu Parafialnego. 

W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właściwości 
Rady Parafialnej należy w szczególności:  
a) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralno-

ści i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego 
w Parafii,  

b) wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi 
w duchowym budowaniu Parafii, w myśl zasady powszechnego 
kapłaństwa,  

c) dawanie dobrego przykładu innym,  
d) zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o ze-

wnętrzny porządek, czas i miejsce nabożeństw oraz regularne 
uczęszczanie parafian na nabożeństwa, a także współdziałanie 
w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych,  

e) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,  
f) organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszel-

kich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele,  
g) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocni-

czego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do 
Synodu Diecezjalnego,  

h) uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza 
i przygotowanie wniosku na Zgromadzenie Parafialne o ustano-
wienie dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii,  

i) zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań 
budżetowych i opracowywanie projektu budżetu Parafii,  

j) sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców 
oraz dokonywanie podziału Parafii na okręgi mandatowe przy 
wyborach parafialnych,  

k) podejmowanie uchwał w zakresie zatrudniania i zwalniania 
świeckich pracowników parafialnych, a także ustalanie warun-
ków służby duchownych i pracy świeckich pracowników Parafii,  

l) powoływanie komisji parafialnych,  
m) przedstawianie kościelnym władzom przełożonym wniosków 

w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem. 
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Zmiana warty w Kościele 

W 1 Kor 1,26 ap. Paweł napisał: „Przypatrzcie się zatem sobie, 
bracia, kim jesteście według powołania waszego”. Parafrazując te 
słowa, chciałbym zachęcić do przyjrzenia się sobie, kim jesteśmy 
siostry i bracia we władzach decyzyjnych naszego Kościoła, począw-
szy od Rad Parafialnych. Zwłaszcza popatrzmy na nasz wiek. Ilu jest 
młodych, ilu w średnim wieku, a ilu w wieku przedemerytalnym 
i starszych.  

W Kościele powinniśmy doceniać i słuchać starszych, okazy-
wać im szacunek, dziękować za działalność, często kilkudziesięcio-
letnią. Ich doświadczenie i zasługi dla życia i rozwoju Kościoła bar-
dzo są często nie do przecenienia.  

Przychodzi jednak czas, w którym trzeba postawić sobie py-
tanie, czy nie warto przekazać pałeczki młodszym. Nie jest to łatwe. 
Starsi seniorzy mówią: „Przecież my doskonale wiemy, co i jak po-
winno wyglądać w Kościele. Wiemy, co jest dobre i właściwe dla Ko-
ścioła i Parafii.  Jesteśmy strażnikami stabilizacji i spokoju”.  

Żeby nie było niedomówień. Pod pojęciem starsi, seniorzy 
mam na myśli osoby w wieku 70+. Natomiast do młodszych zali-
czam trzydziesto-, czterdziesto- i nawet pięćdziesięciolatków. 

Według starszych młodzi wymyślają, „dziwoczą”, niech naj-
pierw się czymś wykażą. Poza tym, gdzie są ci młodzi, czemu nie 
dobijają się do władzy w Kościele.   

I tu jest rzeczywiście problem. Mało mamy młodych aktywi-
stów w Kościele. Jak już są, to nie mają czasu, bo są zapracowani, 
mają rodziny i trudno im poświęcić się jeszcze dla Parafii. Jeszcze 
innym jest obojętne, kto Parafią zarządza, ważne, żeby były nabo-
żeństwa, lekcje religii, od czasu do czasu jakieś spotkania.  

Sądzę jednak, że w każdej Parafii są osoby, które po zachęce-
niu mogłyby się bardziej zaangażować. Zostały jednak skutecznie 
zniechęcone. Próbowały wychodzić z nowymi pomysłami, propozy-
cjami, ale szybko zostały przez proboszczów i Rady Parafialne spa-
cyfikowane i stłamszone.  
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Pewien młody, trzydziestokilkuletni członek Rady Parafial-
nej żalił się: „Zgłaszałem wnioski o zorganizowanie spotkań, które 
mogłyby ożywić parafian i zbliżyć do siebie. Zobowiązałem się do 
ich przygotowania i poprowadzenia. Potrzebowałem tylko zgody 
proboszcza i Rady Parafialnej. Usłyszałem od starszych i doświad-
czonych radnych, że to nie wyjdzie i w ogóle, po co to? Już nigdy nie 
zabierałem głosu, a po zakończeniu kadencji nie kandydowałem”.  

Znam Rady Parafialne, w których większość stanowią młodzi 
ludzie. Pomysły radnych na prowadzenie Parafii i to pod względem 
duchowym, administracyjnym, finansowym może nie zawsze mi się 
podobają. Są inne, nowoczesne. Widzę jednak, że Parafia jest pełna 
życia i energii. To, co dla mnie wydawało się niedorzecznym pomy-
słem, przynosi dobre owoce.  

Nie jest łatwo starszym zmienić sposób myślenia dotyczący 
prowadzenia i działalności Parafii, Diecezji i Kościoła. Często słyszę 
z ust starszych: „świat się tak szybko zmienia, nie nadążam, nie ro-
zumiem młodych”. Dlatego może warto oddać władzę młodszym. 
Oni inaczej patrzą na świat i na życie, inne mają oczekiwania od 
Parafii i Kościoła, inną wizję działania Kościoła. Kościół musi w myśl 
zasady Ecclesia reformata et semper reformanda, czyli stałego refor-
mowania się, sprostać nowym wyzwaniom. Najpierw jednak trzeba 
zdiagnozować, jakie to są wyzwania. Czy seniorzy to potrafią? O wy-
zwaniach wiedzą młodzi. 

Już kiedyś podnosiłem ten temat. Cieszę się, że młodzi pro-
boszczowie nie wchodzą w stare utarte tory, lecz mają odwagę 
i umiejętność wprowadzać nowości. Najważniejsze, że potrafią 
przekonać do swoich pomysłów zasłużone i wszystko najlepiej wie-
dzące Rady Parafialne. Nie wszystkim duchownym jednak się to 
udaje.  

„Przypatrzcie się zatem sobie, bracia i siostry, kim jesteście 
według wieku waszego” i dajcie szansę młodszym. Nie dla upadku, 
lecz dla dobrej przyszłości Parafii i Kościoła. 

 
Ks. bp Marian Niemiec 
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Wrześniowy koncert organowy 

 
We wtorek 7 września o godz. 18.00 w naszym kościele odbył się 
pierwszy koncert z nowej odsłony cyklu „Koncerty u Zmartwych-
wstania Pańskiego”. Za klawiaturą organów zasiadł Bogusław Raba 
z Wrocławia, który oprócz działalności koncertowej poświęca się 
pracy naukowo-dydaktycznej. Jego zainteresowania artystyczne 
koncentrują się na muzyce romantyzmu i modernizmu oraz impro-
wizacji organowej, zainteresowania badawcze – na historii, teorii 
i estetyce muzyki XIX i XX. Koncert był dofinansowany przez mia-
sto Katowice. 
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Piknik „Chrześcijanie Śródmieścia Dzieciom” 
12 września przeżywaliśmy wraz z rzymskokatolicką Parafią Mariacką 

18. charytatywny piknik ekumeniczny "Chrześcijanie Śródmieścia Dzie-

ciom". Dziękujemy ks. Proboszczowi Andrzejowi Suchoniowi za go-

ścinę, ks Zbigniewowi Obracajowi za reprezentowanie naszej Parafii oraz 

Pani Bożenie Polak za zaangażowanie i czuwanie nad przygotowaniem 

występu dzieci z ECD Słoneczna Kraina. Mamy nadzieję, że za rok zo-

baczymy się u nas! 
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Konfirmacja 
2021 

 
W tym roku do 
Konfirmacji przy-
stąpili: 
Barbara Guja 
Hanna Piskornik 
Paweł Przybyła 
Mateusz Rudzki 
Filip Wójtowicz 
Igor Zabłocki 

 
Konfirmantom życzymy Bożego prowadzenia, bliskości i opieki na 
drodze naśladowania Pana Jezusa Chrystusa. 
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Wrześniowe spotkanie sympatyków 
(i nie tylko) 

 

21 września 2021 roku po ponad dwóch miesiącach przerwy 
odbyło się spotkanie sympatyków i osób chcących poszerzyć wiedzę 
na temat wyznania ewangelicko-augsburskiego. W spotkaniu 
uczestniczyli zarówno parafianie, którzy już przeszli przez kurs 
przygotowujący przed konwersją, jak i nowe osoby, które dopiero 
chcą wstąpić do Kościoła. 

Przed rozpoczęciem za-
sadniczej części zebrani pogratu-
lowali ks. Zbigniewowi Obraca-
jowi zdania drugiego egzaminu 
kościelnego Pro ministerio.  

Już na początku uczest-
nicy zostali zapoznani z planem 
spotkań, które mamy nadzieję będą się odbywały w formie stacjo-
narnej. Nie obyło się również bez rozmów na temat przyszłej kon-
wersji, do której jak na razie przygotowuje się sześć osób. 

W bardzo miłej atmosferze toczyły się przeróżne rozmowy 
na tematy, które już na wstępie interesowały nowych uczestników, 
w tym dotyczące decyzji o zmianie wyznania, roli i funkcjonowania 
szkółki niedzielnej czy dotykającej nas jako chrześcijan sytuacji na 
granicy wschodniej. Uczestnicy mogli zadawać pytania, a prowa-
dzący chętnie na nie odpowiadał. 

Tekst i zdjęcia: Marzena Golicz  
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Pamiętasz, jak synowie 
Dawida chcieli zająć 
miejsce na tronie izrael-
skim? Adoniasz chciał się 
ogłosić królem, Dawid 
jednak zdecydował ina-
czej. 
Salomon został namasz-
czony na króla w Gichon 
przez kapłana Sadoka 
i proroka Natana . 
Kiedy to usłyszeli wszy-
scy bawiący się na uczcie 
u Adoniasza, przestraszyli 
się i uciekli. Nawet sam 
Adoniasz przestraszył się 
i uchwycił się narożników 
ołtarza, aby Salomon obie-
cał, że nie przeleje jego 
krwi. I wtedy właśnie Salomon jako król pierwszy raz oka-
zał komuś łaskę.  
Później Ojciec dał mu ostatnie zalecenia. O tym możesz 
przeczytać w 1 Księdze Królewskiej 2,1-9, po czy umarł. Zo-
stał pochowany w swoim mieście. Po śmierci Dawida Sa-
lomon usiadł na tronie. Niestety jednak było wielu bun-
towników, którzy chcieli nastawić lud przeciwko nowemu 
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królowi. Wśród nich byli starszy brat -  Adoniasz. Kapłan 
Ebiatar, którego Salomon pozbawił godności kapłana, 
mimo że ten niósł za czasów Dawida skrzynię Pana. Do-
wódca wojsk Dawida Joaba oraz Szymej.  
 
W trzecim rozdziale pierwszej księgi Królewskiej czytamy 
o wyjątkowych zaślubinach Salomona z córką faraona, 
egipskiego króla.  
Kiedy Salomon udał się do Gibeonu, aby złożyć Bogu 
ofiarę, miał sen. (1 Krl. 3,3-15) 
Spróbuj uzupełnić dialog Salomona z Bogiem:  
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„A gdy Salomon się obudził, okazało 
się, iż to był tylko sen. Gdy tedy przy-
był do Jeruzalemu, stanął przed Skrzy-
nią Przymierza Pańskiego i złożył 
ofiary całopalne i ofiary pojednania 
oraz wyprawił ucztę dla wszystkich 

swoich sług.” 1 Krl. 3,15 
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Przypomnij sobie historię dwóch kobiet i jednego  
dziecka. Jaki wyrok wydał Salomon? (1 Krl 3,16-28) Narysuj 
o tym komiks: (Jeżeli wyślesz zdjęcie komiksu na maila:  
dorota.obracaj@gmail.com, otrzymasz nagrodę.) 
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Zapraszamy! 
 

Jesienne spotkanie z cyklu Małe Progressio 
2.10.2021 r. godz. 16.00 - 18.30 (z przerwą na kawę o 17.00) 

w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie 

Wykład: Czego nie widzą osoby współuzależnione? 

Prowadzący: Aniela i ks. Bogdan Wawrzeczkowie, teolodzy ewange-

liccy, duszpasterze, absolwenci Studium Terapii Uzależnień. Aniela 

ukończyła również arteterapię na APS. Bogdan współpracował z jednym 

z mazowieckich PCPR. W małżeństwie ponad 20 lat. Oboje zaangażo-

wani są w pracę misyjną, uwielbiają ludzi, muzykę i podróże. 

ZGŁOSZENIA: na adres: marek.cieslar@cme.org.pl,   

koszt: 30 zł należy wpłacić na konto CME  

ING Bank Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138  

z dopiskiem Małe Progressio 2.10 

OSOBY, KTÓRE NIE SĄ W STANIE PRZYBYĆ  

I SĄ ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM ONLINE,  

PROSZONE SĄ O KONTAKT 

marek.cieslar@cme.org.pl 

 

 

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej 
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Zapraszamy na październikowe nabożeństwa i spotkania! 
 

18. niedziela po Trójcy Świętej (Dziękczynne Święto Żniw) 

3 października 10.00 – nabożeństwo z ofiarą i Komunią Św. 

16.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

5 października  18.00 – koncert organowy 

6 października  18.00 – próba chóru 

7 października  17.30 – godzina biblijna 
 

19. niedziela po Trójcy Świętej 

10 października  10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo wieczorne 
 

12 października 17.00 – spotkanie pań 

13 października 18.00 – próba chóru 

14 października 17.30 – godzina biblijna 
 

20. niedziela po Trójcy Świętej  

17 października 10.00 – nabożeństwo główne  

12.00 – nabożeństwo w Senior Residence  

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

19 października 18.00 – spotkanie sympatyków 

20 października 18.00 – próba chóru 

21 października 17.30 – godzina biblijna 
 

21. niedziela po Trójcy Świętej  

24 października 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo wieczorne 
 

26 października 18.00 – Posiedzenie Rady Parafialnej 

27 października 18.00 – próba chóru 

28 października 17.30 – godzina biblijna 
 

Pamiątka Reformacji 

31 października 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

Pamiątka Umarłych 

1 listopada  15.00 – nabożeństwo w kaplicy cmentarnej. 

 

Wybory Rady Parafialnej   7.11 
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Przypominamy o transmisjach naszych nabożeństw na kanale You-

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

 

 

Kochani Seniorzy! 
W pierwszą niedzielę października (3.10) będziemy ob-

chodzić Dziękczynne Święto Żniw.  
 

Serdecznie zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwo o godz. 16.00. 
 

Po nabożeństwie zapraszamy rów-

nież na spotkanie w sali parafial-

nej, abyśmy mogli pobyć ze sobą, 

porozmawiać, wymienić się do-

świadczeniami i refleksjami doty-

czącymi tego szczególnego czasu, 

jaki już od ponad roku przeżywamy. 

Jeżeli ktoś ma kłopoty z przyjściem lub przyjazdem, pro-

simy o zgłoszenie tego faktu w kancelarii parafialnej. Po-

staramy się zorganizować transport. 
 

__________________________________ 
 

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 
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