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Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich, 
i śmierci już nie będzie, ani 
smutku, ani krzyku, ani mozołu 
już nie będzie. Obj 21,4 
 

Znowu, jak co roku, pój-
dziemy na cmentarze. Staniemy 
nad grobami swoich bliskich. 
Tych, którzy od nas odeszli. Odeszli tam, skąd do tego świata już się 
nie wraca. Odeszli zostawiając w naszych sercach smutek i żal. Ileż 
łez wylaliśmy płacząc z powodu śmierci osób bliskich i kochanych. 

Cmentarze to miejsca szczególnie zroszone ludzkimi łzami. 
Łzami największego bólu, najczarniejszej rozpaczy. Łzami z po-
wodu rozstania z ukochanymi, rozstania spowodowanego przez 
śmierć. Rozstania, które nazywane jest często ostatnim i odczuwane 
jest jako ostateczne. Rozstania, które wyciska łzy z oczu nawet naj-
twardszego człowieka. 

Któż otrze te łzy? Któż zatrzyma potok łez rozpaczy i bezna-
dziejności wylewany przez ludzi z powodu śmierci? Czy w ogóle ten 
potok można zatrzymać? Czy można otrzeć łzy z wszystkich ludz-
kich oczu? 

Bóg otrze wszelką łże z oczu ludzkich. Nie tylko otrze łzy wy-
wołane śmiercią ludzi bliskich i ukochanych. Ale także i te łzy, któ-
rych przyczyną są: troski i smutek, ból i cierpienie, choroba i praca 
ponad siły. A Bóg uczyni to poprzez stworzenie nowej rzeczywisto-
ści. Przeminie ten stary świat naznaczony doczesnością i śmiercią, 
bólem, cierpieniem, rozpaczą i mozołem. Na miejscu starego świata 
powstanie świat nowy. Apostoł Jan widzi to w proroczym widzeniu. 
Pisze w swym Objawieniu: „I widziałem nowe niebo i nową ziemię; 
albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, (…) I usły-
szałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między 
ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg 
będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; 
ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie.” 
 
ks. H. Czembor, Droga poza śmierć, str. 313  
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Słowo proboszcza  
 

Kilka dni temu nagrywałem dla TVP3 rozmowę na temat pamiątki 

Reformacji (audycja Credo 31.10.godz.18.00). Przed nagraniem p. Re-

daktor stwierdził, że zapyta mnie o obchody 1 listopada. Ucieszyłem się 

i odpowiedziałem, że bardzo chętnie powiem o mojej nostalgii za ciem-

nym cmentarzem. Redaktor nie zrozumiał, o co mi chodzi i stwierdził, że 

rozświetlone cmentarze w dniu 1 listopada wieczorem mają taki niezwy-

kły urok. Rzeczywiście. Ale ja tęsknię za ciemnymi cmentarzami. W na-

grywanej rozmowie nie pojawiło się pytanie o Pamiątkę Zmarłych. Rok 

temu w listopadowym numerze Ewangelika Katowickiego pisałem o „no-

stalgii za ciemnym cmentarzem”. Mam nadzieję, że chociaż trochę pa-

miętacie, o co mi chodziło. Przypomnę w kilku zdaniach. Przynoszenie 

na cmentarz i zapalanie niezliczonej ilości zniczy niczemu nie służy. Po-

woduje tylko olbrzymie koszty. Nasza Parafia w listopadzie płaci kilka-

naście tysięcy złotych za wywóz pełnych kontenerów z cmentarza. Bar-

dzo często są to znicze, które stoją na grobie cały rok. Ktoś przyszedł, 

postawił, zapalił i odszedł. Przyjdzie za rok. Niektórym się wydaje, że 

spełnią dobry uczynek (nie wiem wobec kogo), gdy postawią znicz na 

grobie, na którym jest pusto. Bo zmarłemu jest z tego powodu smutno? 

Bo na cmentarzu będzie jaśniej? 

Bp Adrian Korczago zachęcał w ubiegłym jak i w tym roku do 

składania ofiar na „Fundusz dla żywych”. W roku 2020 zebrano ponad 

20000 zł i zakupiono sprzęt medyczny dla Szpitala Śląskiego w Cieszy-

nie. W tym roku akcja jest kontynuowana. Więcej o tej akcji na www.lu-

teranie.pl/fundusz-dla-zywych-2021/. Możemy przyłączyć się do tej ak-

cji lub wpłacić/złożyć naszą daro-

wiznę na działalność diakonijną na-

szej Parafii.  

 A teraz kilka aktualności 

z życia naszej Parafii. Chór para-

fialny udał się do Dzięgielowa, 

żeby zaśpiewać mieszkańcom 

Domu Opieki, wśród których są 

i nasze parafianki. W drodze po-

wrotnej zatrzymał się w parafii 

http://www.luteranie.pl/fundusz-dla-zywych-2021/
http://www.luteranie.pl/fundusz-dla-zywych-2021/
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w Ustroniu, gdzie spotkał się z nie-

pełnosprawnymi ze Stowarzysze-

nia „Maria Marta”, zapoznał się 

z historią ustrońskiej Parafii, zwie-

dził nowo otwarte Muzeum im. ks. 

Piotra Wowry oraz specjalnym po-

ciągiem objechał to urokliwe mia-

sto. 

 Już we wtorek 2 listopada 

zapraszamy na ostatni w tym roku 

koncert organowy. Gościć będziemy wybitnego organistę i znawcę orga-

nów Krzysztofa Urbaniaka.  

 Najważniejszym wydarzeniem będą wybory Rady Parafialnej 

i Komisji Rewizyjnej. Spośród 15 kandydatów wybierzemy w nie-

dzielę 7 listopada 12 członków Rady Parafialnej. Spośród 4 kandy-

datów wybierzemy 3-osobową Komisję Rewizyjną. Zgromadzenie 

Wyborcze rozpocznie się o godz. 10.00. Prosimy, jeśli to możliwe, 

o wcześniejsze przybycie, a przede wszystkim o punktualność, żeby 

wszyscy mogli przy wejściu do kościoła pobrać karty wyborcze. Nowa 

Rada Parafialna zostanie wprowadzona w urzędowanie w grudniu.  

 13 listopada odbędzie się w naszej Parafii Synod Diecezjalny. 

W tygodniu po 14 listopada dzieci będą przystępowały do konkursu Sola 

Scriptura, którego tematem jest król Salomon. Plan nabożeństw, infor-

macje i zaproszenia znajdziecie na kolejnych stronach tego Ewangelika.  

Zapraszamy na wspólne spędzenie czasu w adwentowe soboty. 

Każde spotkanie będzie poświęcone innym warsztatom. Koszt warszta-

tów to 10 zł. W związku z zakupem materiałów bardzo prosimy, aby zgła-

szać się najpóźniej do piątku poprzedzającego warsztaty drogą mailową 

lub telefoniczną do dk. Doroty Obracaj: dorota.obracaj@gmail.com, 

607036704. 27.11 każda rodzina będzie miała możliwość zrobienia 

wieńca adwentowego, a 4.12 zrobimy kartki świąteczne metodą scrapbo-

oking. Tradycyjnie już przed trzecią niedzielą Adwentu, tj. 11.12 bę-

dziemy piec pierniczki, a 18.12 spotkamy się, by wspólnie śpiewać i zro-

bić próbę przed jasełkami. 

Życzę błogosławionego przeżywania jesiennych dni, którymi 28 

listopada wkroczymy w czas Adwentu.  
 

bp Marian Niemiec - proboszcz   
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Październikowy koncert organowy 
 
We wtorek 7 września o godz. 18.00 w naszym kościele odbył się kolejny 

koncert z nowej odsłony cyklu „Koncerty u Zmartwychwstania Pań-

skiego”. Za klawiaturą organów zasiadł dr hab. Henryk Jan Botor, profe-

sor Akademii Muzycznej w Krakowie, znany i ceniony autor muzyki ko-

ścielnej. Jego utwory były wykonywane na różnych festiwalach m.in. 

„Festiwalu Prawykonań” oraz „Śląskich Dniach Muzyki Współczesnej” 

w Katowicach, „Dniach Muzyki Kompozytorów Krakowskich” w Kra-

kowie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki „Pax et bonum per musi-

cam”, jak również w tak prestiżowych miejscach jak katedra Notre-Dame 

w Paryżu. Jego pieśń-hymn „Misericordias Domini” napisany na zamó-

wienie Międzynarodowej Federacji XXXIV Kongresu PUERI CANTO-

RES zdobył wielką popularność i jest śpiewany przez chóry w Europie, 

Ameryce, Afryce i Azji. W naszym kościele profesor zaprezentował 

swoje własne utwory, a koncert zakończył się improwizacją na temat za-

dany przez publiczność. 
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Spotkanie pań 
 

"Od namiotu do świątyni" – taki był te-
mat przewodni październikowego spo-
tkania pań, które odbyło się 12 paździer-
nika 2021 roku w sali parafialnej. 
Diakon Dorota Obracaj przygotowała in-
teresującą prezentację multimedialną 
wzbogaconą o filmik będący wizualizacją 
Świątyni Salomona (Pierwszej Świątyni). 
Prezentacji towarzyszyła wystawa ksią-
żek, w których można było zobaczyć 
ewolucję od Namiotu Zgromadzenia do 
Świą-

tyni Jerozolimskiej.  
Prowadząca szczegółowo omó-
wiła najważniejsze elementy 
przedstawianych budowli, na 
wiele elementów zwróciła uwagę, 
przybliżyła historię ich powsta-
nia. 
Podczas spotkania nie zabrakło 
czasu na wspólną modlitwę, śpiewanie pieśni czy inspirujące roz-
mowy. Przy herbacie i cieście miło minął czas spotkania. 
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Spotkanie PTEw 
 

19 października, po długim okresie za-
wieszenia spotkań, katowicki Oddział 
PTEw wznowił swoją działalność. 
W sali parafialnej odbyło się pierwsze 
w 2021 r. spotkanie. Gościem był prof. 
dr hab. Bogdan Zeler, literaturo-
znawca, wieloletni wykładowca Uni-
wersytetu Śląskiego, autor wielu publi-

kacji dotyczących literatury, w tym poezji współczesnej. Prof. Zeler 
podjął temat niezwykle aktualny, a zarazem intrygujący i pobudza-
jący jednocześnie do wielu refleksji: „Co (z)robi nam / dla nas / 
z nami »sztuczna« inteligencja?” 
Prowadzącą spotkanie była prezes Oddziału PTEw w Katowicach, 
prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk. Przedstawiając gościa dobrze 
znanego w środowisku katowic-
kich ewangelików, prezes przy-
pomniała pokrótce jego dorobek 
naukowy. Można dodać, że prof. 
Zeler oprócz licznych prac z za-
kresu literaturoznawstwa jest 
także publicystą luterańskiego 
pisma „Zwiastun Ewangelicki”. 
Podczas prelekcji słuchacze mieli okazję spojrzeć na różne aspekty 
tytułowego zagadnienia. Prelegent z punktu widzenia humanisty, 

znawcy literatury pięknej, starał 
się w zajmującym wywodzie 
uporządkować naszą wiedzę na 
temat kolejnych etapów cyfryza-
cji naszego życia codziennego, 
która prowadzi do doskonalenia 
maszyn, robotów i kreatywnych 
narzędzi, prowadzących do two-
rzenia niezależnych sztucznych 
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bytów, sprawnych, pomocnych, ale być może również niebezpiecz-
nych.  
Po wykładzie miała miejsce ożywiona dyskusja, podczas której rów-
nież słuchacze wypowiadali swoje zdanie na poruszony temat. Nie 
zabrakło pytań o moment narodzin sztucznej inteligencji, o granice 
jej programowania, o niebezpieczeństwo wymknięcia się tego bytu 
spod kontroli człowieka. Wykład prof. Zelera przyciągnął liczne 
grono zainteresowanych zachęconych ciekawym tematem, którzy 
nareszcie mieli możliwość uczestnictwa w tego typu spotkaniu po 
długiej przerwie. 

Tekst: Aneta Sokół 
 

Październikowe spotkania sympatyków 
W październiku oprócz spotka-
nia sympatyków, podczas które-
go poruszane były zagadnienia 
związane z genezą i początkami 
Reformacji, odbyła się również, 
23 października wycieczka do 
Bielska-Białej. Zwiedzanie roz-

poczęło się od kościoła im. Marcina Lutra w Białej. Proboszcz 
tutejszej parafii, ks. Robert Augustyn, oprowadził po kościele 
i przybliżył rys historyczny.  
Następny punktem zwiedzania był cmentarz ewangelicki w Białej. 
Idąc szlakiem postaci bajkowych, dotarliśmy na Bielski Syjon. Ks. 
Krzysztof Cienciała oprowadził nas po kościele Zbawiciela. 
Następnie udaliśmy się na stary cmentarz ewangelicki, na którym 
wiele ciekawych historii opowiedział pan Andrzej, od wielu lat 
zaangażowany w przywracanie nekropolii dawnej świetności. 
Przy pomniku ks. Marcina Lutra z 1900 roku zostało zrobione 
zdjęcie grupowe. Odwiedziliśmy również tzw. Studnię Pastorów. 
Dalej trasa przebiegała obok Domu Opieki „Soar” i dawnego Domu 
Sióstr Diakonis. Przeszliśmy obok kościoła św. Trójcy – pierwszego 
wybudowanego przez ewangelików kościoła w mieście i dotarliśmy 
przed katedrę, która w latach 1559-1630 była świątynią ewangelicką. 
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Po krótkim odpoczynku udaliśmy się na zwiedzanie Starej Fabryki, 
która do 1995 roku nosiła nazwę Muzeum Techniki i Włókien-
nictwa, a dziś możemy w niej podziwiać stare maszyny służące 
włókiennictwu, medale, mapy i Fiata 126p. W drodze powrotnej 
podziwialiśmy zabytkowe, urokliwe kamienice. 
Wszystkim uczestnikom wycieczka bardzo się podobała. Organiza-
torem był ks. Zbigniew Obracaj.  
 

tekst i zdjęcia: Marzena Golicz  
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Wyrok, o którym czytałeś w zeszłym numerze „Ką-

cika dla dzieci” spowodował, że wszyscy Izraelici nabrali 
szacunku dla króla, 
bo zrozumieli, że 
mądrość, którą po-
siada, dana mu jest 
od Boga. W ten spo-
sób Salomon stał się 
królem całego Izra-
ela. Ustanowił nad 
nim 12 namiestni-
ków, o tym możesz 
przeczytać w 1 Krl. 
4,8-19.  
 
Mądrość Salomona była powszech-
nie znana, a przewyższał nią wszyst-
kich nie tylko w Izraelu, ale także we 
wschodnich ludach, w całym Egipcie 
i we wszystkich okolicznych naro-
dach.  
 
Wszyscy ludzie chętnie 
przychodzili i słuchali, co 
król Salomon miał do po-
wiedzenia. 
 
 

Salomon ułożył 

3000  

przypowieści 

i 1005 pieśni 

Mowa w nich jest 

o drzewach (cedr, hi-

zop), o zwierzętach, 

ptakach, płazach i o ry-

bach (1 Krl 4,33) 
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Rozwiąż krzyżówkę, w nawiasie masz wskazówkę, gdzie 
w 1 Księdze Królewskiej znajdziesz odpowiedź: 
 

1. Ile tysięcy mężczyzn przeznaczono do przymuso-
wych robót mieszkańców? (5,13) 

2. W jakim miesiącu Salomon zaczął budować Świąty-
nię imieniu Pana, swojego Boga? (6,1) 

3. Czego 20000 korców obiecał Salomon dać corocznie 
do Tyru? (5,11) 

4. Z czego słynął Salomon? (5,12) 
5. Czym Salomon kazał wyłożyć całą świątynię? (6,21-

22) 
6. Co wysokiego na 10 łokci kazał ustawić Salomon 

w miejscu najświętszym? (6,23) 
7.  Imię człowieka postawionego nad tymi, którzy byli 

przeznaczeni do przymusowych robót. (5,14) 
8. Gdzie Salomon kazał ścinać cedry? (5,6) 
9. Co zbudował Salomon wokoło Świątyni? (6,10) 
10. Jakiego jeszcze drzewa użył Salomon, oprócz ce-

drów? (5,10) 
11. Imię króla Tyru, z którym Salomon zawarł przymie-

rze. (5,11) 
12. W jakim miesiącu wykończono Świątynię? (6,38) 
13. Co z drzewa cedrowego kazał Salomon umieścić 

przed miejscem najświętszym? (6,20) 
14. Ile lat budowano Świątynię? (6,38) 
15.  Jaki lud najlepiej znał się na wyrębie drzew? (5,6) 
16.  Co ciosano już w kamieniołomach, aby na terenie 

budowy była cisza? (6,7)  
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17. Imię króla, który chciał zbudować Świątynię i ją za-
projektował. (5,3) 

 
HASŁO (przepisz litery z niebieskich pól):  

 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
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Oblicz, jakiej wielkości były poszczególne elementy Świą-
tyni, wiedząc, że za czasów Salomona 1 łokieć = 42,8 cm 

(na podstawie PWN Encyklopedia Religii, h: Jerozolimska Świątynia) 

 
Świątynia (1 Krl. 6,2) 
60 łokci długości = 
20 łokci szerokości = 
30 łokci wysokości =  
 
Przedsionek (1 Krl. 6,3) 
20 łokci długości = 
10 łokci szerokości = 
 
Miejsce najświętsze (1 Krl. 6,20) 
20 łokci długości =  
20 łokci szerokości = 
20 łokci wysokości = 
 

Zachęcam cię, 

abyś spróbował 

być architektem 

i czytając roz-

dział 6, spróbo-

wał narysować 

szkic świątyni.  

 

A o tym, co jesz-

cze zbudował Sa-

lomon, przeczy-

tasz w następnym 

numerze. 
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Wybory Rady Parafialnej   7.11 
 

Zapraszamy na listopadowe nabożeństwa i spotkania! 
 

Pamiątka Umarłych 

1 listopada 15.00 – nabożeństwo w kaplicy cmentarnej. 
 

2 listopada 18.00 – koncert organowy 

3 listopada 18.00 – próba chóru 

4 listopada 17.00 – godzina biblijna 
 

Trzecia niedziela przed końcem Roku Kościelnego 

7 listopada 10.00 – nabożeństwo z ofiarą 

    Wybory Rady Parafialnej 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

9 listopada 17.00 – spotkanie pań 

10 listopada 18.00 – próba chóru 
 

Przedostatnia niedziela Roku Kościelnego 

14 listopada  10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo wieczorne 
 

16 listopada 18.00 – spotkanie PTEw 

17 listopada 18.00 – próba chóru 

18 listopada 17.00 – godzina biblijna 
 

Niedziela Wieczności 

21 listopada 10.00 – nabożeństwo główne  

12.00 – nabożeństwo w Senior Residence  

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

23 listopada 18.00 – posiedzenie Rady Parafialnej 

24 listopada 18.00 – próba chóru 

25 listopada 17.00 – godzina biblijna 

27 listopada 10.00 – rodzinny Adwent: wieniec adwentowy 
 

1. niedziela w Adwencie 

28 listopada 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Św. 
 

30 listopada 18.00 – spotkanie sympatyków 
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W Święto Reformacji, 31 października została oddana do użytku nowa 

strona internetowa: www.kosciolwsieci.pl. Jest to miejsce gromadzenia 

ciekawych informacji o naszym Kościele. Inicjatywa do stworzenia ta-

kiego miejsca wyszła od duchownych z naszej Diecezji. 

 

Przypominamy o transmisjach naszych nabożeństw na kanale You-

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

 

__________________________________ 
 

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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