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Słowo proboszcza  
 

Rozpoczął się czas Adwentu. To znak, że zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia, do których każdego roku się przygotowujemy. W para-
fii odbywają się tygodniowe nabożeństwa adwentowe, w soboty ad-
wentowe zapraszamy na „Rodzinny Adwent”, chór przygotowuje 
kolędy, dzieci uczą się wierszy i kolęd. 
 Ale czy robimy słusznie, przygotowując się do tych świąt? Nie 
tak dawno usłyszałem zdanie, które najpierw mnie zdziwiło, a po-
tem mocno zastanowiło: czy musimy ciągle patrzeć na małe dzie-
ciątko leżące w żłobie? Przecież Jezus już dawno wyszedł ze stajni 
i żłóbka. Powinniśmy patrzeć i mówić o Jezusie jako dorosłym czło-
wieku.  
 Jest w tym stwierdzeniu wiele racji. W apostolskim chrześci-
jaństwie zwiastowanie koncentrowało się na krzyżu i zmartwych-
wstaniu Chrystusa. Wyrazem tego są najstarsze pisma Nowego Te-
stamentu, a mianowicie listy apostoła Pawła i Ewangelia Marka. Ży-
dzi wierzyli, zgodnie z prorockimi zapowiedziami, że Mesjasz po-
chodzić będzie z rodu króla Dawida i narodzi się w Betlejem. Jednak 
chrześcijanie byli pytani: „Kim jest Jezus? Skąd pochodzi? Kim byli 
jego rodzice?”  Wyznawcy Jezusa musieli więc w celach apologetycz-
nych zainteresować się dzieciństwem swojego Pana i Nauczyciela 
i wykazać, że pochodził z królewskiego rodu i narodził się w Betle-
jem. Dlatego dwie młodsze Ewangelie, Mateusza i Łukasza zawie-
rają już historie dzieciństwa Jezusa.   

Trudno dokładnie powiedzieć, od kiedy w chrześcijańskim 
Kościele rozpoczęto obchodzić Święta Bożego Narodzenia. Dzień 
Narodzenia Pańskiego na pewno obchodzono w Rzymie w IV wieku. 
Rzymski kronikarz, Filokales, napisał bowiem w 354 roku w grudniu 
słowa: „Natus Christus in Betleem Judeae” (Chrystus narodził się 
w Betlejem Judzkim). Ten termin obchodzenia Dnia Pamiątki Na-
rodzenia Chrystusa Pana przyjął się w całym Kościele chrześcijań-
skim. 

Święta Bożego Narodzenia nie są tylko pamiątką urodzin. 
Chrystus jest centrum historii zbawienia. Kościelne zwiastowania 
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w czasie Świąt Bożego Narodzenia skupione jest na cudzie i tajem-
nicy wcielenia Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Bóg przychodzi 
w ciele. Przybiera ludzką postać. Ogołaca się z boskości. Według 
słów św. Atanazego Aleksandryjskiego „Bóg stał się nosicielem ciała 
(sarkophoros), aby człowiek mógł się stać nosicielem Ducha (pneu-
matophoros). 

Jezus przychodzi, by być dla nas. W teologii mówi się o pre-
egzystencji Jezusa (czyli byciu zanim się począł w łonie Marii) 
i proegzystencji (czyli byciu dla człowieka).  

Dostrzegamy zatem, że Święta Bożego Narodzenia mają nie 
tylko piękne zwyczaje i tradycje, ale przede wszystkim przynoszą 
ważne teologiczne prawdy. Ważne i istotne dla naszej wiary.  

Kolędy, które śpiewamy, zwłaszcza autorów ewangelickich, 
przypominają nam prawdę o inkarnacji. Zachęcam do głębszego za-
stanowienia się nad słowami kolędy autorstwa Marcina Lutra: „Jam 
z niebios zszedł” (Śpiewnik Ewangelicki nr 54), „Niebo wykrzykuj” 
Gerharda Tersteegena (ŚE nr 64) i wielu innych. Nawet w na pozór 
infantylnej kolędzie „Dziateczki, dziateczki” słyszymy wezwanie, 
żeby się przypatrzeć Dzieciątku, bo sam Bóg Ojciec je śle.  

A tak na zakończenie tych wywodów dotyczących znaczenia 
Świąt Bożego Narodzenie i patrzenia na Dzieciątko w żłobie nasuwa 
mi się jeszcze jedna refleksja. Co zrobić z wszystkimi krucyfiksami, 
czyli krzyżami z ciałem Jezusa? Przecież Jezus został zdjęty z krzyża. 
A może krzyże też już nie są potrzebne, bo przecież Jezus zmar-
twychwstał. 
Kto w małym Jezusie nie dostrzega wielkiego Boga, dla tego 
Godowe Święta nie przedstawiają żadnej wartości nawet ro-
dzinnej.  
Kto dziś, w małym dzieciątku Jezus, nie dostrzega Mesjasza, 
Bożego Syna, cierpiącego sługi Pana, ten musi siebie widzieć 
wśród mieszkańców Jerozolimy, która nie przyjęła do wiado-
mości, że Jezus jest Mesjaszem. 
Życzę błogosławionego czasu Adwentu i radosnego spotkania 
z Dzieciątkiem Jezus. 

bp Marian Niemiec - proboszcz   
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Życzenia świąteczne 
 

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie 

upodobał. Łk 2,14 
 

Przed nami kolejny „inny Adwent” i być może inne Święta niż te, 

które pamiętamy, i za którymi tęsknimy. Trwamy w niepokoju, którego 

źródło znajduje się zarówno w pandemicznej rzeczywistości, w jakiej 

przychodzi nam już prawie dwa lata funkcjonować, a także w niespokoj-

nej sytuacji geopolitycznej, która nie jest już odległa, ale staje się naszym 

udziałem. Niepokój wzbudza niepewna przyszłość, obawa o egzystencję 

swoją i bliskich. Zastanawiamy się, jaka będzie przyszłość. 

I w tę naszą codzienność pełną obaw, lęków i niepokoju przycho-

dzi znów, ale i codziennie, Boży Syn, niosąc nam swój pokój. Nigdzie, 

poza Chrystusem, nie możemy odnaleźć prawdziwego i trwałego pokoju, 

bo widzimy sami, że świat nam go dać nie może. 

Dlatego w tym świecie, w którym nie możemy być pewni jutra, 

życzymy Wam prawdziwego Bożego pokoju, pokoju w naszym kraju, 

pokoju z wszystkimi otaczającymi nas ludźmi, pokoju z Bogiem oraz po-

koju z samym sobą.  

Prawdziwy pokój spełniający te warunki może dać nam Jezus 

Chrystus, którego przyjście wspominamy w tym czasie Adwentu i Bo-

żego Narodzenia. Jednocześnie jako chrześcijanie czekamy i żyjemy na-

dzieją na powtórne przyjście Pana, ponieważ dopiero wtedy, w Jego rze-

czywistości będziemy mogli zaznać pełni pokoju.  

Na ten czas Adwentu, Świąt Narodzenia Pańskiego, ale także na 

każdy dzień życia życzymy Wam wszystkim, Drodzy, aby zatrzymać się 

i rozejrzeć dokoła, by w tych miejscach, w których jest to od nas zależne, 

być głosicielami i dawcami pokoju. A przede wszystkim, byśmy sami 

mogli w naszym życiu doświadczać Chrystusowego pokoju. 

Życzymy zdrowia, prawdziwej radości i miłości, której źródłem 

jest Jezus Chrystus, aby zagościła w naszych domach, miejscach pracy 

i Parafii – wszędzie tam, gdzie się znajdujemy i gdzie możemy nieść mi-

łość Zbawiciela w ten świat. 

 
Wasi w Chrystusie, 

ks. bp Marian Niemiec 

ks. Zbigniew Obracaj    dk. Dorota Obracaj  
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Listopadowy koncert organowy 
 
Ostatni w tym roku koncert organowy z cyklu „Koncerty u Zmar-
twychwstania Pańskiego” odbył się we wtorek 2.11. Za klawiaturą na-
szych organów zasiadł prof. Krzysztof Urbaniak, wykładowca Aka-
demii Muzycznej w Łodzi, laureat wielu międzynarodowych kon-
kursów, ministerialny rzeczoznawca zabytkowych organów, kura-
tor organów Filharmonii Łódzkiej. 
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Spotkanie pań 

 
We wtorkowe popołudnie, 9 listopada, 
odbyło się spotkanie pań. Poprowadziła 
je pani Adelajda Brzezik-Walica, a doty-
czyło etymologii i znaczenia życzeń.  
Spotkanie rozpoczęło się od hasła biblij-
nego i modlitwy, a następnie uczest-
niczki zostały zapoznane z historią kar-
tek świątecznych. Prowadząca zwróciła 
uwagę na symbolikę kartek, ale też modę, 

ponieważ 
wraz z upły-
wem lat mo-
tywy czy tech-

nika wykonania się zmieniały.  
Podczas spotkania wywiązała się dysku-
sja na temat kolędników, szopek krakow-
skich czy w przeszłości charakteru naro-
dowego pocztówek. Prowadząca zwróciła 
uwagę na motyw maryjny, który pojawiał 
się na niektórych kartkach świątecznych, 

ale też na 
kartki pozba-
wione elementów chrześcijańskich. 
Dzięki pani Gabrysi, która uświetniła 
spotkanie grą na keyboardzie, mogłyśmy 
zaśpiewać wiele pięknych pieśni. 
 

Tekst i zdjęcia: Marzena Golicz  
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Niedziela modlitwy za prześladowany Kościół 
 

21 listopada, w Niedzielę Wieczności, 
włączyliśmy się w akcję prowadzoną 
przez organizację Open Doors – Nie-
dziela modlitwy za prześladowany Ko-
ściół. W tym dniu, oprócz dołączenia 
prześladowanych Chrześcijan w modli-
twę powszechną Kościoła, w sali parafial-
nej po zakończonym nabożeństwie mo-
gliśmy zapoznać się z prezentacją doty-
czącą działalności organizacji Open 
Doors, która zajmuje się pomocą prześla-
dowa-

nym chrześcijanom na całym 
świecie. Zaprezentowano spe-
cjalnie przygotowane na ten 
dzień filmiki. Uczestnicy zostali 
zapoznani z kontekstem – w tym 
roku uwaga została skupiona na 
chrześcijanach zamieszkujących 
Afrykę Subsaharyjską oraz oso-
bach nawróconych z Islamu. 

Spotkanie poprowadził ks. Zbigniew Ob-
racaj.  
Wychodząc, uczestnicy mogli pobrać 
ulotki z dokładnymi wskazówkami doty-
czącymi modlitwy. Zachęcamy wszyst-
kich do pamiętania w codziennej modli-
twie o naszych braciach i siostrach 
w Chrystusie, którzy cierpią i giną z po-
wodu swojej wiary i wierności Zbawicie-
lowi. 
 

Tekst i zdjęcia: Marzena Golicz  
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Król Salomon skończył budo-
wać i ozdabiać Świątynię, i tam 
oddawał Bogu cześć. Budował 
także, przez 13 lat, dom dla sie-
bie i swojej rodziny. Kiedy skoń-
czył, ukazał mu się Bóg i powie-
dział:  
„Słyszałem modlitwę i błagania twoje, które zanosiłeś do 
mnie. Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, aby 
tam przebywało moje imię po wieczne czasy; tam będą też 
moje oczy i moje serce po wszystkie dni. Jeżeli zatem bę-
dziesz postępował przede mną jak postępował Dawid, 
twój ojciec, w szczerości serca i w prawości, czyniąc 
wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem, przestrzegając 
moich przykazań i praw, utwierdzę twój tron królewski 
nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, twojemu 
ojcu, mówiąc: Nie zabraknie ci męskiego potomka na tro-
nie Izraela. Lecz jeżeli wy i wasi synowie odwrócicie się 
ode mnie i nie będziecie przestrzegali moich przykazań 
i ustaw, które postawiłem przed wami, i pójdziecie służyć 

innym bogom, i pokłon będzie-
cie im oddawali, to zgładzę Izra-
ela z powierzchni ziemi, którą 
im dałem, a przybytek, który po-
święciłem dla imienia mojego, 
usunę sprzed mojego oblicza 
i stanie się Izrael osnową przy-

powieści i przedmiotem drwin u wszystkich ludów. 
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A przybytek ten zostanie zburzony, tak iż każdy, kto bę-
dzie tędy przechodził, wzdrygnie się nad nim i zagwiżdże, 
i powiedzą: Za co Pan uczynił tak tej ziemi i temu przybyt-
kowi? Wtedy odpowiedzą: Za to, że opuścili Pana, swojego 
Boga, który wyprowadził ich ojców z ziemi egipskiej, 
a przyłączyli się do innych bogów i pokłon im oddawali, 
i im służyli, za to sprowadził Pan na nich całe to nieszczę-
ście.” 
Z czasem Salomon, niestety, zaczął się oddalać od Boga, 
np. miał więcej niż jedną żonę. Zastanów się i napisz treść 
tego przykazania, które złamał król Salomon. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

Wraz z żonami króla do Jerozolimy napłynęła także obca 
ludność i ich wiara w różnych bogów, których zaczęli czcić 

też Izraelici, a to było złamaniem przykazania. Czy pa-

miętasz jego treść? 
Zastąp każdą literę poprzedzającą ją z alfabetu, a przypo-
mnisz sobie jak brzmi przykazanie 

 

Dla pomocy umieszczam polski alfabet 
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŻŹ 
 

Pan Bóg chce być najważniejszy  
w życiu każdego człowieka! 
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ADWENT rozpoczyna nowy rok kościelny, rozpoczyna 
także odliczanie dni do Bożego Narodzenia. 
 
W tym roku chcemy przypomnieć sobie historię tego, 
który przygotował drogę Panu Jezusowi, czyli Jego kuzyna 
Jana Chrzciciela.  
 
Dowiadujemy się o nim już przed jego narodzinami. Prze-
czytaj historię i ponumeruj obrazki.  
EWANGELIA ŚW. ŁUKASZA 1,5-25. 57-80 
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Kiedy Jan dorósł, zamieszkał na pustyni. Ewangelista pod-
kreśla, że Jan był zwiastunem Mesjasza, o którym pisał 
prorok Izajasz: „Głos wołającego na pustyni: Gotujcie 
drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padół niech 
będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, 
drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I uj-
rzą wszyscy ludzie zbawienie Boże”. (Łk 3,4-6).  
Wielu ludzi przychodziło do niego i słuchało, co miał do 
powiedzenia. Zapowiadał on, że przyjdzie po nim ktoś 
ważniejszy. 
Narysuj Jana nad Jordanem i tłum przychodzący, aby go 
słuchać. 
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Zapraszamy na grudniowe nabożeństwa i spotkania! 
 

1 grudnia 17.00 – tygodniowe nabożeństwo adwentowe 

18.00 – próba chóru 

2 grudnia 17.00 – godzina biblijna 

4 grudnia 10.00 – rodzinny Adwent: kartki świąteczne 
 

2. niedziela w Adwencie 

5 grudnia 10.00 – nabożeństwo z ofiarą 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

7 grudnia 18.00 – adwentowe spotkanie sympatyków 

8 grudnia 17.00 – tygodniowe nabożeństwo adwentowe 

18.00 – próba chóru 

9 grudnia 17.00 – godzina biblijna 

11 grudnia 10.00 – rodzinny Adwent: pierniczki 
 

3. niedziela w Adwencie 

12 grudnia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św.  

    Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej  

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

14 grudnia 18.00 – adwentowe spotkanie pań 

15 grudnia 17.00 – tygodniowe nabożeństwo adwentowe 

18.00 – próba chóru 

16 grudnia 17.00 – godzina biblijna 

18 grudnia 10.00 – rodzinny Adwent: Adwentówka 
 

4. niedziela w Adwencie 

19 grudnia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

 Gwiazdka dla dzieci 

  12.00 – nabożeństwo w Senior Residence z Komunią Św. 

16.00 – nabożeństwo dla seniorów z Komunią Św. 
 

21 grudnia 18.00 –spotkanie PTEw 

22 grudnia 18.00 – próba chóru 
 

Wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego 

24 grudnia 16.00 – nabożeństwo Słowa 
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Pierwszy dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 

25 grudnia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

Drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 

26 grudnia 10.00 – nabożeństwo Słowa 

  12.00 – nabożeństwo w Senior Residence z Komunią Św. 
 

Dzień Starego Roku 

31 grudnia 17.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

Dzień Nowego Roku / Uroczystość Imienia Jezus 

1 stycznia 10.00 – nabożeństwo Słowa 

 

 

Kochani Seniorzy! 
W 4. niedzielę Adwentu (19.12) chcemy przeżywać 

wspólny czas z nadchodzącym Królem Adwentu i ze sobą 

nawzajem. W związku z tym 
 

serdecznie zapraszamy na 

tradycyjne 

nabożeństwo  

o godz. 16.00 

ze spowiedzią  

i Komunią Świętą. 
 

Po nabożeństwie zapraszamy również na spotkanie w sali 

parafialnej, abyśmy mogli pobyć ze sobą, porozmawiać, 

wymienić się doświadczeniami i refleksjami, złożyć sobie 

świąteczne życzenia i wspólnie cieszyć się adwentowym 

czasem radosnego oczekiwania. 

Jeżeli ktoś ma kłopoty z przyjściem lub przyjazdem, pro-

simy o zgłoszenie tego faktu w kancelarii parafialnej. Po-

staramy się zorganizować transport. 
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Polecamy: 

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom:  

 duża w cenie 20 zł   

 kula w cenie 20 zł   

 mała w cenie 10 zł 

 „Kalendarz Ewangelicki” w cenie 37 zł. 

„Z Biblią na co dzień” w cenie 17 zł. 

Są już również dostępne opłatki wigilijne pakowane po 5 szt.: małe 

i duże. 

Zachęcamy również do wpisywania się na listę prenumeraty „Zwiastuna 

Ewangelickiego” na rok 2022.  

Koszt prenumeraty to 140 zł. 
 

Przypominamy o transmisjach naszych nabożeństw na kanale You-

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

Zachęcamy również do oglądania „Codziennika biblijnego” na ka-

nale YouTube Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej, w którego 

nagrywanie są też zaangażowani duchowni naszej Parafii. 
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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej  
w zależności od dochodu 

 

dochód miesięczny składka miesięczna składka roczna 

1 000,00 zł 10,00 zł 120,00 zł 

1 300,00 zł 13,00 zł 156,00 zł 

1 600,00 zł 16,00 zł 192,00 zł 

2 000,00 zł 20,00 zł 240,00 zł 

2 500,00 zł 25,00 zł 300,00 zł 

3 000,00 zł 30,00 zł 360,00 zł 

3 500,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 

4 000,00 zł 40,00 zł 480,00 zł 

4 500,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 

5 000,00 zł 50,00 zł 600,00 zł 

5 500,00 zł 55,00 zł 660,00 zł 

6 000,00 zł 60,00 zł 720,00 zł 

6 500,00 zł 65,00 zł 780,00 zł 

7 000,00 zł 70,00 zł 840,00 zł 

10 000,00 zł 100,00 zł 1 200,00 zł 
 

Podstawa prawna: 
Regulamin Parafialny 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
§ 7 

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do 
Kościoła i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek pa-
rafialnych. Składki te powinny wynosić nie mniej niż 1% jego do-
chodu. 
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wy-
sokość składki parafialnej lub zwolnić od tego obowiązku pojedyn-
czych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, 
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studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe 
trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być 
określony czas trwania tego zwolnienia. 
 

§ 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 
ubiegły 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 wybor-
cze, ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują 
do Stołu Pańskiego. 
3. Prawo udziału w Zgromadzeniu Parafialnym wraz z prawem do 
zabierania na nim głosu przysługuje także konfirmowanym człon-
kom Parafii, którzy nie ukończyli 18 lat. 
 

§ 9 
1. Listę wyborców – członków Parafii posiadających czynne prawo 
wyborcze prowadzi Rada Parafialna. W terminie do dnia 1 marca 
każdego roku sporządza lub aktualizuje listę wyborców. (…) 
2. Rada Parafialna ustala ostateczny termin opłacania składek ko-
ścielnych za rok ubiegły, którego dotrzymanie uprawnia do wpisu 
na listę wyborców. Termin ten nie może być późniejszy niż 
31 stycznia. 

__________________________________ 
 

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 


