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Słowo proboszcza 

 Piszę te słowa w poniedziałkowy wieczór, w przedostatni 
dzień dosyć chłodnego deszczowego sierpnia. Na zewnątrz 13 
stopni, w mieszkaniu też zimno. Zastanawiałem się, czy nie włączyć 
centralnego ogrzewania. Ale grzać w sierpniu, to chyba byłby 
grzech? Ale może większym grzechem jest dopuszczenie do zacho-
rowania, czyli nieprzestrzeganie piątego 
przykazania (już zaczynam pociągać no-
sem). Takie to refleksje nachodzą mnie 
w ten letnio-jesienny wieczór. 
 20 uczestników diecezjalnych 
wczasów w Sorkwitach może się ze mną 
nie zgodzić co do temperatury i pogody 
w sierpniu. Od 10 do 20 sierpnia przeby-
waliśmy na Mazurach w gościnnej Parafii 
w Sorkwitach. Pogoda prawie przez cały 
czas była odpowiednia do realizacji na-
szych planów. Moim zdaniem wyjazd był 
udany. Cieszę się, że z roku na rok zwięk-
sza się liczba uczestników z naszej Parafii. Zarezerwowaliśmy ter-
min na przyszły rok (10-19.08.2022) i mam nadzieję, że zachęcimy 

do wyjazdu kolejne osoby. Zamiesz-
czamy w tym Ewangeliku refleksje 
z wyjazdu p. Urszuli Kowalskiej, za 
które bardzo dziękuję. Może pojawią 
się następne. W tym roku odwiedzili-
śmy parafie w Szczytnie, Mrągowie, 
Mikołajkach i Olsztynie.  
 Wrzesień i październik to mie-

siące, w których wiele się dzieje w parafiach i Kościele. U nas rów-
nież. Zwłaszcza, że pandemia koronawirusa sprawiła, że niektóre 
wydarzenia, jak np. konfirmację przełożyliśmy na wrzesień. Bardzo 
proszę o umieszczenie na lodówce lub w innym widocznym miejscu 
zebranych informacji i zaproszeń na miesiąc wrzesień. Ja zwracam 
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uwagę na konfirmację 19 września oraz pamiątkę poświęcenia 
kościoła 26 września.  
 Konfirmacja to uroczystość całego zboru. Mam nadzieję, że 
kościół w tę niedzielę będzie wypełniony nie tylko rodzinami kon-
firmantów. Naszą obecnością na nabożeństwie konfirmacyjnym 
podkreślamy, że zależy nam na przyszłości Kościoła, wyrażamy na-
szą radość z obecności nowego pokolenia w Kościele. Chcemy jako 
zbór serdecznie powitać w szeregu „dorosłych parafian” tegorocz-
nych konfirmantów. 
 W niedzielę 26 września obchodzić będziemy 163. rocz-
nicę poświęcenia naszego kościoła. O wygłoszenie kazania po-
prosiłem ks. Sebastiana Mendroka z Bytomia. To kolejny duchowny, 
który w przeszłości był przez kilka lat wikariuszem w naszej Parafii. 
Ks. Sebastian przyjedzie z kameralnym chórem parafialnym działa-
jącym w jego parafii. Po nabożeństwie odbędzie się piknik para-
fialny. 
 Udało nam się pozyskać środki z Wydziału Kultury Miasta 
Katowice i dzięki temu przez 3 kolejne miesiące odbędą się koncerty 
organowe, na które zapraszam. W sprawozdaniu musimy wykazać 
liczbę uczestników. Im więcej, tym łatwiej nam będzie pozyskać 
środki w przyszłym roku. Nawet, jeżeli ktoś nie jest wielkim miło-
śnikiem muzyki poważnej, to jednak warto się wybrać na koncert, 
żeby posłuchać wspaniałego brzmienia naszych organów. Koniecz-
nie trzeba też zaprosić rodzinę, sąsiadów, przyjaciół. 
 Bardzo się cieszę, że wznowił próby nasz chór parafialny. 
Chórzyści są stęsknieni śpiewania i występów. We wrześniu bę-
dziemy mieli kilkakrotnie okazję do posłuchania naszego chóru.  
 Pandemia i obostrzenia sprawiły, że w ubiegłym roku nie od-
był się festyn „Chrześcijanie Śródmieścia dzieciom”. W tym roku go-
spodarzem jest Parafia Mariacka. Nasza Parafia włącza się finan-
sowo w organizację tego festynu. Zapraszamy dzieci i rodziny. Pod-
czas festynu śpiewał będzie Piotr Karzełek - młody, utalentowany 
artysta z parafii w Warszowicach.  
 Od 5 września (nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkol-
nego) rozpoczynamy lekcje religii, spotkania młodzieży. Młodsze 



4 

 

dzieci zapraszamy na szkółki niedzielne, które jak zawsze odbywać 
się będą w dwóch grupach. Jak co roku przypominam rodzicom i ro-
dzicom chrzestnym o przyrzeczeniu złożonym podczas chrztu 
dzieci, dotyczącym wychowania w wierze. Kościół poprzez szkółki 
niedzielne, lekcje religii chce wspierać rodziców w chrześcijańskim 
wychowaniu dzieci. Mam nadzieję, że po kilku tygodniach nie bę-
dziemy musieli przechodzić na zdalne nauczanie, jak to było rok 
temu.  
 Mam bowiem nadzieję, że szczepionki będą działały. Raczej 
nie wypytuję, ale jestem przekonany, że w naszej Parafii zaszczepio-
nych jest co najmniej 80% dorosłych. Nie wierzę w bzdury o tym, że 
po zaszczepieniu będę żył 3, a maksymalnie 5 lat. Długość mojego 
życia jest w rękach Bożych, nie ludzkich. Nie wierzę również w ja-
kieś „czipy” wstrzykiwane, żeby nas inwigilować. I tak jesteśmy in-
wigilowani, i godzimy się na to, uruchamiając każdą nową aplikację 
w naszych telefonach, przeglądając strony internetowe. 
 Przypominam seniorom i osobom, które mają problemy 
z poruszaniem się, zwłaszcza z wchodzeniem po schodach, że to nie 
jest już przeszkodą w przychodzeniu do kościoła. Mamy windę, 
którą możemy wjechać pod drzwi kościoła, omijając schody. Zapra-
szam na nabożeństwo dla seniorów w Święto Żniw, czyli 3 paź-
dziernika. 
 Miesiąc wrzesień obfituje w wiele wydarzeń ogólnokościel-
nych i diecezjalnych. To sprawia, że niestety w pierwsze niedziele 
września będę nieobecny w Katowicach. Zachęcam do śledzenia 
tego, co się dzieje i brania udziału np. w wprowadzeniu w urząd pro-
boszcza w Białej ks. Roberta Augustyna (byłego wikariusza z Szo-
pienic oraz Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży). W Wiśle Ma-
lince zostanie poświęcone nowe Centrum Parafialne. Parafia w Hoł-
dunowie zaprasza 12 września na uroczystości jubileuszowe. W na-
szej Diecezji odbędą się wybory proboszczów w Kluczborku i Świę-
tochłowicach. 
 W naszej Parafii dobiega końca 5-letnia kadencja Rady Para-
fialnej i Komisji Rewizyjnej. Rada Parafialna wyznaczyła termin 
wyborów na dzień 7 listopada. 
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Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Rady Parafialnej 
i Komisji Rewizyjnej. Do zgłoszenia danej osoby musi być dołączona 
jej zgoda na kandydowanie. Rada Parafialna liczy 12 osób, a Komisja 
Rewizyjna 3 osoby. 

Przed wszystkim proszę o sprawdzenie w kancelarii parafial-
nej, czy wasze nazwisko jest na liście wyborców tzn. czy możecie 
kandydować i wybierać. Poniżej zamieszczam wyciąg z Regulaminu 
Parafialnego:  
§ 8  
1. Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym 
członkom Parafii, którzy zostali konfirmowani albo wstąpili do Ko-
ścioła, ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili 
w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubie-
gły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną.  
2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, którzy 
przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne prawo wy-
borcze, ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystę-
pują do Stołu Pańskiego”.  
 Zwykle wraz z Radą Parafialną wybieraliśmy delegatów do 
Synodu Diecezjalnego. W tym roku będzie inaczej. Synod Kościoła 
przedłużył kadencję Synodu Diecezjalnego, dlatego wybory delega-
tów odbędą się prawdopodobnie wiosną 2022 roku. 

7 września minie 7 lat od rozpoczęcia mojej i mojej małżonki 
pracy-służby w Katowicach. Z jednej strony refleksja, że czas szybko 
płynie, z drugiej, że był to dla nas czas błogosławiony, za który dzię-
kujemy Panu Bogu. Dziękujemy wszystkim za życzliwość, wsparcie, 
pomoc. Przepraszamy za nasze ludzkie słabości i ułomności. Co-
dziennie prosimy Boga o Jego prowadzenie i opiekę, żebyśmy mogli, 
najlepiej jak potrafimy służyć Jemu i ludziom w tym powołaniu i wy-
pełnianiu zadań. 

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa  
dla każdego domu i rodziny  

 
Ks. bp dr Marian Niemiec - proboszcz  
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Apel Konsystorza 
 
Nie ma chyba wśród nas kogoś, kto nie słyszałby o drama-

tycznych wydarzeniach rozgrywających się na granicy polsko-biało-
ruskiej. Sytuacja wzbudza różne, odmienne emocje. Da się wysły-
szeć przeróżne stanowiska, jednak jako chrześcijanie zawsze jeste-
śmy obligowani do kroczenia śladem Chrystusa w Jego miłości do 
bliźniego. Reakcją na ludzki dramat wplątany w polityczne roz-
grywki jest również apel Konsystorza naszego Kościoła: 
 

Apel o wsparcie dla osób na granicy z Białorusią 
Konsystorz Kościoła Ewange-

licko-Augsburskiego w Polsce z uwagą 
śledzi wydarzenia na granicy polsko-
białoruskiej oraz ogólnospołeczną de-
batę na temat uchodźców z Afgani-
stanu. Solidaryzujemy się ze słowami 
zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Polsce bp. Jerzego 
Samca wypowiedzianymi 19 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem me-
diów społecznościowych, który zaapelował o chrześcijańskie działa-
nia wobec bezbronnych ludzi, uciekających przed wojną. Wspie-
ramy także wszystkich – zarówno wierzących i niewierzących – któ-
rzy nie ustają w apelach o chrześcijańskie bądź po prostu humani-
tarne podejście do sprawy. 

Szanując i w pełni aprobując obowiązujące na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej regulacje prawne, apelujemy o podjęcie zwy-
czajnych i nadzwyczajnych działań, mających na celu ochronę życia 
ludzkiego – widzialnego, namacalnego i proszącego o pomoc. Tym 
samym wspieramy apel Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
innych instytucji oraz pojedynczych osób, którym nieobojętny jest 
los tych, którzy stracili wszystko poza skrawkami nadziei. 

Uznając zasadę rozdziału Kościoła od Państwa, upominamy 
się o prawa człowieka, szczególnie słabszego, pozbawionego wolno-
ści i cierpiącego. Jako wspólnota chrześcijan chcemy na wszelkie 
możliwe i dostępne nam sposoby wspierać działania humanitarne 
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i takie rozwiązania prawne, które będą w zgodzie z prawem polskim 
i międzynarodowym. 

Nasza Ojczyzna – przez wieki wielokulturowa, wielonaro-
dowa i wieloreligijna – była przystanią bezpieczeństwa dla tych, któ-
rzy uciekali przed prześladowaniami. Wyrażamy nadzieję, że wciąż 
tak jest. Chrześcijańskiej tożsamości naszego kraju nie można za-
mknąć w kościelnych kryptach, zredukować do religijnych deklara-
cji czy eksponować na sztandarach. Nie znamy innej Ewangelii niż 
tej o Bogu, który w Jezusie Chrystusie stał się miłością dla nas, 
a którą wyraża przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie. 

Prosimy o podjęcie pilnych działań dla dobra wspólnego. 
 

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
 

Warszawa, 27 sierpnia 2021 r.  

 
Drugi Egzamin Kościelny 

 

Do egzaminu kościelnego 

pro ministerio przystąpiło i otrzy-

mało uprawnienia proboszcza-ad-

ministratora trzech księży: (na zdję-

ciu od lewej) Piotr Sztwiertnia z Go-

leszowa, nasz Wikariusz –Zbigniew 

Obracaj oraz dr Grzegorz Olek 

z Warszawy. 

Egzamin kościelny pro mini-

sterio składa się z części pisemnej 

i ustnej. Na egzamin pisemny składa się kazanie (egzegeza, medytacja, 

kazanie) oraz katecheza. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z zakresu bi-

blistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz admini-

stracji i prawa kościelnego. 

Egzamin ustny odbył się 1 września 2021 roku. Kościelnej Komi-

sji Egzaminacyjnej przewodniczył bp Jerzy Samiec. Pozostali egzamina-

torzy to: bp Jan Cieślar, bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec. 

Wszystkim duchownym serdecznie gratulujemy i życzymy Bo-

żego błogosławieństwa w dalszej służbie.                               za: bik.luteranie.pl  
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Relacja z Sorkwit 
Wakacje na Mazurach. Nasza rodzina już kilkakrotnie wyjeżdżała 
do Sorkwit, powiat Mrągowo na wakacje. Powód? Mazury – piękna 
i tajemnicza kraina tysiąca jezior i wspaniałego powietrza, ale prze-
cież o tym nie trzeba nikogo przekonywać. My szczęśliwi posiada-
cze dwójki wnucząt, którym staraliśmy się od zawsze zapewnić 
świeże powietrze i dobre warunki pobytu, mamy dość duże do-
świadczenie turystyczne i rozeznanie w Polsce, jeżeli chodzi o róż-
nego typu ośrodki pobytowe. Nadmieniamy, że  jednocześnie jeste-
śmy wymagający z powodu wieku powyżej średniego, cenimy sobie 
wygodę i higienę oraz otwarty kontakt z przyrodą.  
I tutaj odkryliśmy Sorkwity! Jezioro 
z plażą na miejscu, lasy, trasy rowerowe 
i piesze, zapach ziół i polnych kwiatów, 
i wiele innych atrakcji, a warunki poby-
towe? 
Pokoje trzy- i czteroosobowe na piętrze, 
i klimatyczne dwójki na parterze w Do-
mu Pojednania. Super łazienki z prysz-
nicem-masażerem, świeżość, czystość 
pomieszczeń, która może służyć za przykład dla innych ośrodków 
w Polsce, obfite i zróżnicowane wyżywienie z elementami kuchni 
mazurskiej i europejskiej, wszystko higienicznie i pięknie podane. 
Ogromny teren wokół budynków, dużo zieleni, kwiatów i plac za-
baw dla dzieci oraz rozbudowana siłownia na powietrzu i wypoży-
czalnia rowerów. 
A co dla ducha – powiecie? 
Ano tak zwana ,,stodoła” - pomieszczenie ogromne, wystylizowane 
na stodołę, w którym jest wszystko: sala kinowa, prelekcyjna, spo-
tkań, krzesła, fotele, kanapy dla znużonych, ogródki skalne i mini 
oranżeria. Tutaj spotykaliśmy się spragnieni „Słowa”, ciekawej pre-
lekcji czy filmu oraz po prostu „pogadać”. 
Nikt nikomu nie narzucał programu pobytu, każdy decydował sam, 
w czym chce uczestniczyć. Ksiądz Biskup starał się prawie każdego 
dnia przygotować jakąś ciekawostkę turystyczną. 
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Pływaliśmy miedzy innymi statkiem po jeziorach, w ubiegłym roku 
lodżiami po rzece Krutyni, odwiedziliśmy planetarium, oglądaliśmy 
dzikie zwierzęta w naturze, odwiedziliśmy parafie w Mrągowie 
i Olsztynie, przy okazji zwiedzania miasta. Bywaliśmy na koncer-
tach organowych itp. Ksiądz również z nami pływał i plażował. Pani 
Dorota wzbudziła zachwyt, prowadząc drugi bus z wczasowiczami, 
jednym jechał ksiądz. Podziwiali jej opanowanie i umiejętności, 
szczególnie podczas jazdy przez Warszawę. I co jeszcze można do-
dać?  
Poznaliśmy nowych przyjaciół z innych parafii naszej diecezji i... 
nowe dowcipy na spotkaniu przy grillu.  
Planujemy kolejny raz przyjechać z całą rodziną.  

Urszula Kowalska 
 

Bibliobus 
W dniach 3-4 września 

przed naszym kościołem stał Bi-
bliobus, który przyjechał do nas 
z Niemiec. Celem projektu, który 
realizowany jest w różnych mia-
stach, jest przybliżanie przesła-
nia Biblii w szkołach i „na uli-
cach”. Aby to umożliwić, przebu-
dowano piętrowy autobus miej-
ski, dawniej jeżdżący ulicami Berlina. Na dolnym poziomie zorgani-
zowano wystawę o Biblii, przygotowaną z perspektywy ekumenicz-

nej oraz stoisko z książkami To-
warzystwa Biblijnego w Polsce. 
Na górnym poziomie znajduje się 
mała sala na 25 osób, w której 
można przeprowadzić wykład 
lub zorganizować warsztaty. 
Przed autobusem ustawiona była 
ręczna prasa drukarska. 
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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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Tegorocznym tematem konkursu Sola Scriptura jest 

życie Króla Salomona, chcemy więc przyjrzeć się wspólnie 
jego historii, którą możesz przeczytać w 1 Księdze Królew-
skiej. 

Czy pamiętasz obietnicę, jaką złożył Dawid Batsze-
bie i Salomonowi? (Jeżeli nie, to zerknij do majowego ką-
cika dla dzieci) Opisz ją w dwóch zdaniach: 

 

__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
 
Dawid bardzo się 

zestarzał. Nie miał już 
tyle sił, dlatego wy-
brano dla niego pomoc, 
została nią Abiszag, 
Szunamitka (miesz-
kanka Szunem).  

Słabość swojego 
ojca wykorzystał jego 
syn Adoniasz, młodszy brat Absaloma, (o którym także 
mogliście już przeczytać na stronach kącika). Uważał, że 
skoro jest drugim synem swojego ojca, to jemu należy się 
korona królewska. 
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 „Adoniasz, syn Chaggity, chełpił się i mawiał: Ja zo-
stanę królem. I sprawił sobie wozy i konie, i dobrał sobie 
świtę z pięćdziesięciu mężów. […] Był on w zmowie z Joa-
bem, synem Serui, i z Ebiatarem, kapłanem, którzy popie-
rali Adoniasza. [...] Gdy raz Adoniasz składał ofiarę z owiec 

i bydła, i tucznych cie-
ląt przy Śliskim Kamie-
niu, który jest obok 
Źródła Foluszników, 
zaprosił wszystkich 
swoich braci, synów 
królewskich, i wszyst-
kich pochodzących 
z Judy dworzan kró-
lewskich; lecz nie za-

prosił proroka Natana i Benai, i rycerstwa, i Salomona, 
swojego brata. (1 Krl 1,5.7.9-10)  

Kiedy prorok Natan dowiedział się, co się dzieje, od 
razu poszedł do Batszeby, aby porozmawiać o przyszłym 
królu. Bojąc się o życie i los swojego syna Salomona, poszła 
ona do Dawida i powiedziała, że Adoniasz obwołał się kró-
lem. Prosiła, aby przed swoją śmiercią ogłosił, kto ma zo-
stać jego następcą na tronie. Kiedy jeszcze mówiła, przy-
był prorok Natan, który potwierdził jej słowa. 

„Potem król Dawid rzekł: Przywołajcie mi Sadoka, 
kapłana, i Natana, proroka, i Benaję, syna Jehojady. A gdy 
przybyli przed oblicze króla, rzekł król do nich: Weźcie 
z sobą sługi waszego pana, następnie wsadźcie Salomona, 
mojego syna, na moją mulicę i zaprowadźcie go do Gi-
chonu. Tam namaści go Sadok, kapłan, i Natan, prorok, na 
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króla nad Izraelem; potem każcie zadąć w rogi i zawołaj-
cie: Niech żyje król Salomon! Potem idźcie za nim, gdy 
przyjdzie i usiądzie na moim tronie; on zostanie królem 
po mnie, jego bowiem ustanowiłem księciem nad Izraelem 
i Judą. I odpowiedział Benaja, syn Jehojady, królowi: Nie-
chaj Pan, Bóg mojego pana, powie na to: Niech się tak sta-
nie! Jak był Pan z moim panem, królem, tak niech będzie 
z Salomonem, i niech wyniesie jego tron ponad tron mo-
jego pana, króla Dawida. Następnie zeszli Sadok, kapłan, 
i Natan, prorok, i Benaja, syn Jehojady, wraz z Kreteńczy-
kami i Pletejczykami i wsadzili Salomona na mulicę króla 
Dawida, i zaprowadzili do nad Gichon. Potem wziął Sa-
dok, kapłan, róg z olejem z Namiotu i namaścił Salomona, 
po czym zadęli w róg, a cały lud zbrojny zawołał: Niech 
żyje król Salomon! I pociągnął za nim cały lud zbrojny, 
grając przy tym na fletach i wykrzykując tak radośnie, iż 
nieledwie ziemia pękała od ich okrzyków.” (1 Krl 1, 32-40) 
 

NARYSUJ JAK WYOBRAŻASZ SOBIE TO WYDARZENIE 
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Zapowiedzi wydarzeń 
 

Serdecznie zapraszamy na: 

 kawiarenki parafialne, które rozpoczną się po nabożeństwie 5.09 
 

 Festyn ekumeniczny „Chrześcijanie Śródmieścia dzieciom” 
12.09 od godz. 15.00 przed kościołem mariackim 

 

 Koncert chóru parafialnego Largo Cantabile 
22.09, godz. 10.30, Senior Residence, ul. Pijarska 4, Katowice 

 

 koncert The 3 Tenors & Soprano (zapisy) 
17 września 2021 r. godz. 20.00   

 
 

Kochani Seniorzy! 
W pierwszą niedzielę października (3.10) będziemy obchodzić 

Dziękczynne Święto Żniw.  
 

Serdecznie zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwo o godz. 16.00. 
 

Ze względu na pandemię koronawirusa 

nie wiemy jeszcze, czy będzie mogło od-

być się spotkanie w sali parafialnej. Infor-

macja, czy się odbędzie, czy spotkamy się 

jedynie na nabożeństwie, zostanie za-

mieszczona, wraz z ponowieniem tego za-

proszenia, w październikowym Informa-

torze, który mamy nadzieję, że dotrze do Was przed 1 października. 

Mamy nadzieję, że mimo tej niepewności przybędziecie na nabo-

żeństwo, żebyśmy wspólnie mogli przeżywać społeczność Słowa 

Bożego i Stołu Pańskiego. 

Jeżeli ktoś ma kłopoty z przyjściem lub przyjazdem, prosimy 

o zgłoszenie tego faktu w kancelarii parafialnej. Postaramy się zor-

ganizować transport. 
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Zapraszamy na wrześniowe nabożeństwa! 
 

14. niedziela po Trójcy Świętej 

5 września 10.00 – nabożeństwo z ofiarą  

(Rozpoczęcie roku szkolnego) 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

15. niedziela po Trójcy Świętej 

12 września  10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo wieczorne 
 

16. niedziela po Trójcy Świętej (Konfirmacja) 

19 września 10.00 – nabożeństwo główne z Komunią Św.  

(Konfirmacja) 

12.00 – nabożeństwo w Senior Residence z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

17. niedziela po Trójcy Świętej (Pamiątka Poświęcenia Kościoła) 

26 września 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

(Pamiątka poświęcenia Kościoła) 

19.00 – nabożeństwo wieczorne 
 

Przypominamy o transmisjach naszych nabożeństw na kanale You-

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

 

Spotkanie Koła Pań   14.09, godz. 17.00. 

Spotkanie Sympatyków  21.09, godz. 18.00. 

Posiedzenie Rady Parafialnej 28.09, godz. 18.00. 

Wybory Rady Parafialnej   7.11 po nabożeństwie głównym. 

__________________________________ 
 

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 


