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Sprawozdanie z życia i działalności  
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  

w Katowicach  
w 2021 roku. 

 

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim rok 2021 był „Rokiem 

tożsamości luterańskiej” z hasłem biblijnym „Bądźcie miłosierni, jak mi-

łosierny jest Ojciec wasz” (Łk 6,36).  

Patrząc z perspektywy całego roku, myślę, że zbyt mało w Ko-

ściele i również - przyznaję otwarcie – w naszej Parafii podejmowany był 

temat zarówno tożsamości, jak i miłosierdzia.  

W Kalendarzu Ewangelickim na 2021 rok Biskup Kościoła Jerzy 

Samiec wymienił kilka elementów, cech ewangelickiej duchowości: 

 nauka o usprawiedliwieniu, czyli zbawienie za darmo – z łaski, 

 wiara, która rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, 

 odpowiedzialność za swoje życie, wybory, decyzje, czyny, 

 powołanie, czyli każdy zawód powinien być powołaniem, 

 praca nie tylko jako obowiązek, ale błogosławieństwo związane 

z powołaniem. 

Do tego trzeba dodać realną odpowiedzialność i wpływ luteranina na to, 

jaka jest jego parafia, jego Kościół.  

 Temat miłosierdzia i odpowiedzialności przewijał się i dotykał 

nas w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Ostatnie miesiące 

roku zdominował temat migrantów, uchodźców  na granicy polsko-bia-

łoruskiej. Ocena i podejście do sytuacji tych, którzy chcą się przedostać 

do Polski, podzieliła nasze społeczeństwo. Ten podział można było wy-

słyszeć w Kościele i w każdej Parafii.  

Rok 2021 przejdzie do światowej historii i historii życia każdego 

z nas jako drugi rok panowania wirusa Sars-CoV-2 i wywoływanej przez 

niego choroby Covid-19. Początek roku to wiele obostrzeń, które objęły 

również kościoły i miały wpływ na codzienność życia parafialnego. 

Świat oczekiwał na szczepionki jak na zbawienie. Okazało się, że prawie 

1/3 społeczeństwa w Polsce nie ma zamiaru i ochoty się zaszczepić. Na 

dodatek pojawiły się kolejne mutacje wirusa. Liczba zakażeń i hospitali-

zowanych zaczęła niebezpiecznie rosnąć. Pojawiły się kolejne obostrze-

nia.   
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Zmieniło się wiele w Kościele. Wydaje się, że te zmiany są nie-

odwracalne. Najbardziej widocznymi zmianami są: sposób przyjmowa-

nia Komunii Świętej, korzystanie z platform internetowych, które umoż-

liwiają przeprowadzenie spotkań kościelnych, nawet na najwyższym 

szczeblu. Coraz bardziej przyzwyczajamy się do noszenia maseczek. Za 

niedługo przyzwyczaimy się do okazywania tzw. paszportów covido-

wych. Trzeba jednak przyznać, że rok 2021 był mniej restrykcyjny niż 

2020.  

 

Nabożeństwa 
Nabożeństwa, dzięki temu, że mamy duży kościół, odbywały się 

przez cały rok. Był okres, w którym musieliśmy ograniczać liczbę uczest-

ników i prosić o zapisywanie się na nabożeństwo. W najgorszym okresie 

mogło uczestniczyć w nabożeństwie maksymalnie 50 osób. Od 24 grud-

nia 2020 roku nabożeństwa są transmitowane w internecie. Po wielu pró-

bach udało się znaleźć sposób na wzmocnienie sygnału internetowego. 

Wielce wymowne są słowa jednego ze starszych parafian, które 

pozwalam sobie zacytować: „Niedługo minie pierwsza rocznica urucho-

mienia, z inicjatywy Księdza Biskupa, stałej transmisji internetowej na-

bożeństw w naszej Parafii. Ważność tego przedsięwzięcia, zwłaszcza 

w czasie przedłużającej się pandemii jest, moim zdaniem, niezwykle 

ważna, w szczególności dla nas, osób w podeszłym wieku. Zarówno 

uczestnictwo w bieżących nabożeństwach, jak i możliwość późniejszego 

nieraz kilkakrotnego ich odtworzenia ma dla mnie osobiście istotne zna-

czenie. Już prawie przed rokiem pisałem o znaczeniu tych transmisji, 

które prowadziło wcześniej już kilkanaście parafii Naszego Kościoła, ale 

dopiero teraz uczestniczymy bardziej bezpośrednio, chociaż zdalnie 

w życiu naszej Parafii. Pragnę podkreślić także coraz lepszą jakość tech-

niczną tych transmisji, która jest wynikiem starań i nabierania wprawy 

przez realizatorów. Może w późniejszym terminie przedstawię moje 

uwagi i spostrzeżenia”. 

Z powodu nikłej frekwencji od 28 lutego do 4 lipca nie odbywały 

się nabożeństwa wieczorne. Cieszę się, że mogły się odbyć trzy nabożeń-

stwa dla seniorów: w Niedzielę Palmową, w Święto Żniw i 4. niedzielę 

Adwentu. Raz w miesiącu odbywają się nabożeństwa w Domu Seniora 

Senior Residence.  
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Do 6 czerwca TVP3 transmitowała nabożeństwa nagrywane w na-

szych kościołach. Zostaliśmy poproszeni przez Redakcję Ekumeniczną o 

przygotowanie nabożeństwa w Wielki Piątek, które zostało nadane na 

żywo w TVP2. 

24 stycznia odbyło się u nas centralne nabożeństwo dla Śląskiego 

Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, które było transmitowane przez 

Radio Katowice. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec.  

Ważnym wydarzeniem było uroczyste nabożeństwo połączone 

z wprowadzeniem w urząd Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. 

Marcina Makuli (30.01.2021).  

W niedzielę 26 września obchodziliśmy 163. rocznicę poświęce-

nia naszego kościoła. Gościliśmy byłego wikariusza naszej parafii ks. Se-

bastiana Mendroka, który wygłosił kazanie oraz żeński chór kameralny 

z Bytomia. Po nabożeństwie przy kościele odbył się piknik parafialny.  

W Święto Żniw uczestnicy nabożeństwa otrzymali specjalnie wy-

pieczone na tę okazję małe chlebki. 

 

Życie parafialne 
Z powodu pandemii w pierwszym półroczu 2021 r. chór para-

fialny Largo Cantabile pod dyrekcją dr Aleksandry Maciejczyk zawiesił 

spotkania. Próby chóru rozpoczęły się od września. Podczas uroczystych 

i świątecznych nabożeństw występował powołany z inicjatywy probosz-

cza 5-osobowy chór kameralny. Mam nadzieję, że oprócz chóru Largo 

Cantabile chór kameralny, może trochę powiększony, na stałe będzie 

działał i służył w naszej parafii.  

25 września chór otrzymał Międzynarodową Nagrodę Prezydenta 

Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki. Gratulujemy. 

Z powodu pandemii od początku roku do 21 lutego nie odbywały 

się szkółki niedzielne. Rekolekcje pasyjne dla dzieci zostały przeprowa-

dzone online. Również prawie wszystkie lekcje religii w pierwszym pół-

roczu odbywały się na platformie internetowej Zoom. 

Mimo niepewności, czy przybędą nasi przyjaciele z Kalifornii, 

nasze prośby do Boga zostały wysłuchane i od 18 do 25 lipca odbył się 

DayCamp, czyli Dni Dobrej Nowiny z językiem angielskim dla naszych 

dzieci. Goście z Redwood City również przybyli.   
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Podobnie jak w roku 2020 konfirmacja została przeniesiona 

z maja i odbyła się 19 września. Do konfirmacji przystąpiło 6 konfirman-

tów. Egzamin konfirmacyjny wyglądał inaczej. Konfirmanci przygoto-

wali prezentacje na zadane tematy, które przedstawiali w sali parafialnej 

przed rodzicami i członkami Rady Parafialnej. 

Przez cały rok stacjonarnie lub online odbywały się spotkania 

sympatyków i pragnących lepiej poznać nasz Kościół. Spotkania przygo-

towuje ks. Zbigniew Obracaj. 

Raz w miesiącu odbywały się spotkania pań, które prowadzi dia-

kon Dorota Obracaj. 

Na prośbę Wojewody Śląskiego w niedzielę 5 września w naszej 

parafii działał punkt szczepień przeciw Covid-19.  

Parafia jest gospodarzem spotkań Katowickiego Oddziału Pol-

skiego Towarzystwa Ewangelickiego. Niektóre spotkania w roku 2021 

odbywały się online. 

Od 5 września uruchomiona została na powrót „kawiarenka”, 

czyli spotkania przy herbatce po niedzielnym nabożeństwie. 

Nasz kościół jest miejscem licznych koncertów. Mimo pandemii 

25 maja odbył się piękny koncert kwartetu „Cohaele ensamble”. 22.06 

miał miejsce dyplomowy recital organowy Kamila Walusa. 14 czerwca 

odbyły się dwa recitale dyplomowe studentów Akademii Muzycznej. 

Oprócz tego zapraszaliśmy na koncerty organizowane przez agencję ze-

wnętrzną. Koncerty są odpłatne, jednak parafianie mają wstęp wolny. Od 

września do listopada w ramach „Koncertów u Zmartwychwstania Pań-

skiego” odbyły się 3 koncerty organowe w wykonaniu profesjonalnych 

uznanych organistów: Bogusława Rabę, Henryka Botora, Krzysztofa 

Urbaniaka. Na te koncerty została pozyskana dotacja z Wydziału Kultury 

Miasta Katowice.  

W roku 2021 nasza Parafia była współorganizatorem festynu przy 

kościele Mariackim „Chrześcijanie Śródmieścia Dzieciom”. I na ten cel 

zostały pozyskane środki z Urzędu Miasta Katowice.  

Spotkania z Biblią wróciły do sali parafialnej i odbywają się 

w każdy czwartek. Spotkania przygotowuje i prowadzi p. Adam Macura.  

 

Inne aktywności 
W 2020 roku rozpoczęliśmy przygotowywanie raz w miesiącu In-

formatora Parafialnego – Ewangelik Katowicki. W 2021 roku ukazało się 
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12 numerów informatora, który jest wysyłany drogą pocztową do star-

szych parafian oraz zamieszczany na parafialnej stronie internetowej. 

Od 10 do 20 sierpnia ponad 20 osób z naszej Parafii wzięło udział 

w diecezjalnych wczasach w Sorkwitach. We wrześniowym informatorze 

została zamieszczona wypowiedź jednej z uczestniczek, która niech bę-

dzie zachętą dla innych, ponieważ w 2022 roku wczasy są również zapla-

nowane. 

Przez cały rok duchowni włączyli się w nagrywanie „Codziennika 

biblijnego”. Są to kilkuminutowe rozważania, które można znaleźć na 

Facebooku. Zachęcaliśmy do korzystania z tej możliwości. Na Facebo-

oku parafialnym zamieszczane są informacje o aktualnych wydarzeniach 

w Parafii. 

Duchowni nagrywają również rozważania do „Głosu Życia” na-

dawanego w każdą niedzielę w Radiu Katowice. 

Nasz wikariusz zdał II egzamin kościelny i może już samodzielnie 

prowadzić parafię – gratulujemy.  

Ks. Zbigniew Obracaj pełni dyżury w kancelarii parafialnej, od-

powiada za administrację cmentarza. W 2021 roku przygotowano infor-

macje o zaległościach w prolongacie miejsca na cmentarzu. Karteczki 

z prośba o kontakt z Parafią zostały umieszczone na nieopłaconych gro-

bach. Dzięki akcji wiele osób przypomniało sobie o obowiązku prolon-

gaty miejsca na cmentarzu. Przełożyło się to na znacznie zwiększony 

wpływ środków finansowych do kasy parafialnej.  

Duchowni, zwłaszcza diakon Dorota Obracaj, pamiętają o soleni-

zantach. Starszym parafianom wysyłane są specjalnie przygotowane 

kartki z życzeniami urodzinowymi. Życzenia urodzinowe są składane 

drogą telefoniczną. Seniorzy, zwłaszcza przebywający w domach opieki, 

są systematycznie odwiedzani.  

 

Rada parafialna 
Rada Parafialna spotkała się w 2021 roku 9 razy, w tym kilka 

razy online na platformie Zoom. Rada Parafialna podejmowała decyzje 

w sprawach gospodarczych, zwłaszcza remontowych, jak również wspie-

rała duchownych w działaniach duszpasterskich. Do bardzo ważnych 

uchwał należy zaliczyć decyzję o remoncie dachu budynku przy ul. Ban-

kowej 8 oraz o dalszym remoncie elewacji tego budynku.  
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Prawie przez cały rok Rada Parafialna prowadziła negocjacje 

z firmą Konior Studio w sprawie wzajemnych rozliczeń.  

Ponieważ wynajmujący nieruchomość przy ul. Jagiellońskiej 17 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapowiedział zakończenie umowy 

najmu, Rada Parafialna zajęła się poszukiwaniem nowego najemcy. 

Umowa najmu z MOPS została przedłużona do 30 czerwca 2022 roku. 

Być może zostanie przedłużona o kolejne miesiące.  

Rada Parafialna zatwierdziła listę parafian i osób uprawnionych 

do głosowania oraz przygotowała wybory Rady Parafialnej i Komisji Re-

wizyjnej. Wybory odbyły się 7 listopada. Nowa Rada Parafialna została 

wprowadzona w urzędowanie w niedzielę 12 grudnia 2021 r.  

Dziękujemy Radzie Parafialnej za zaangażowanie w prowadzeniu 

parafii, poświęcony czas, wspieranie duchownych w ich służbie. Dzię-

kuję za wszystkie dobre rady i pomoc w przeprowadzaniu wszystkich 

spotkań i wydarzeń.  

Nowej Radzie Parafialnej życzymy jak najmniej trudnych spraw 

i dobre, rozsądne zarządzanie nieruchomościami parafialnymi oraz 

wspieranie duchownych w budowaniu życia parafialnego.  

 

Działalność gospodarcza 
Budynek przy ul Bankowej 8 systematycznie zmienia swój wy-

gląd. Na dachu głównego budynku wymieniono zniszczoną blachę na 

blachę aluminiową. Zakończono remont elewacji ściany południowej 

i zachodniej.  

Przy nieruchomościach przy ul. Damrota i Jagiellońskiej 17a zo-

stało zamontowane nowe ogrodzenie.  

Rada Parafialna porządkuje sprawę umów oraz stanu technicz-

nego garaży przy ul. Damrota. 

Przy kościele działa winda dla niepełnosprawnych, starszych, ro-

dziców z małymi dziećmi w wózkach. Zachęcamy do korzystania. Żeby 

wejść do kościoła nie trzeba pokonywać wielu schodów. Dziękuję 

wszystkim, którzy złożyli darowiznę na ten cel. Zebraliśmy ponad 20 000 

złotych. W tej kwocie jest darowizna od parafianina w wysokości 10 000 

zł. Bóg zapłać. 
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Statystyka parafialna. 
Podobnie jak za rok 2020, statystyka za rok 2021 nie przedstawia 

się najlepiej. Mieliśmy tylko pięć chrztów i aż 23 pogrzeby naszych pa-

rafian.  

W dalszym ciągu była prowadzona inwentaryzacja kartoteki pa-

rafialnej. Stąd w statystyce taki ubytek parafian (43 osoby), ale też 18 

wprowadzeń na teren Parafii. Są tam osoby, które przypomniały sobie 

o konieczności sformalizowania obecności w parafii. 

 

Diakonia 
Mimo wielu obostrzeń przez cały rok działało prowadzone przez 

p. Bożenę Polak nasze Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna 

Kraina”. Przed Radą Parafialną stoi poważne wyzwanie dotyczące dzia-

łalności „Słonecznej Krainy” w nieruchomości przy ul. Dudy-Gracza. 

Elektryczne ogrzewanie powoduje coraz większe koszty, które stają się 

nie do uniesienia. Projekty socjalne realizowane z dotacji Urzędu Miasta 

lub Urzędu Marszałkowskiego nie przewidują pokrycia kosztów energii, 

wody, nawet drobnych remontów. Stale też pogarsza się stan techniczny 

budynku. 

Oprócz powyższej działalności przez cały rok p. Halina Dąbek, 

nasza parafialna pielęgniarka, opiekowała się kilkoma osobami starszymi 

i chorymi. Dla seniorów zostały przygotowane i wręczone paczki świą-

teczne: wielkanocne, na Boże Narodzenie i z okazji Święta Żniw. Nie-

którym p. Diakon pomagała w robieniu zakupów.  

Parafia w dalszym ciągu prowadzi wypożyczalnię sprzętu dla 

chorych i niepełnosprawnych. 

 

Plany i zamierzenia 
Doświadczenia 2020 i 2021 roku sprawiają, że wszyscy bardzo 

ostrożnie podchodzą do robienia wielkich planów.  

Najbliższym wydarzeniem o zasięgu regionalnym będzie nabo-

żeństwo ekumeniczne,  które odbędzie w naszym kościele we wtorek 18 

stycznia o godz. 17.30. Kazanie wygłosi ks. Adam Stelmach z Kościoła 

Polskokatolickiego. 

Prawdopodobnie w naszej Parafii odbędzie się 15 maja Diece-

zjalne Święto Pieśni. To znaczy, że przyjadą do nas chóry z całej Diecezji 
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– około 300 osób. Będzie to wielkie wyzwanie logistyczne. Jestem prze-

konany, że z Waszym doświadczeniem i zaangażowaniem będziemy 

w stanie dobrze to święto przygotować.  

W niedzielę 13 lutego po nabożeństwie powinno się odbyć Zgro-

madzenie Parafialne. Konfirmacja jest planowana na niedzielę Exaudi, 

29 maja. Do konfirmacji przygotowuje się 11 konfirmantów. 

Zaplanowany jest termin  półkolonii z językiem angielskim: od 24 

do 31 lipca. Swój przyjazd potwierdzili przyjaciele z Kalifornii. Proszę 

rodziców o wpisanie tego terminu do kalendarza i pamiętaniu o nim przy 

planowaniu wczasów i wyjazdów rodzinnych. 

Zachęcam do udziału w diecezjalnych wczasach w Sorkwitach 

w terminie od 10 do 19 sierpnia, o których wspomniałem powyżej. Sor-

kwity są miejscem przyjaznym, wręcz idealnym dla wyjazdów rodzin-

nych. Jest duży teren, plac zabaw dla dzieci, plaża, jezioro, dobre jedze-

nie.  

Rok 2022 będzie również rokiem wyborczym. Wybierać bę-

dziemy delegatów do Synodu Diecezjalnego. Przypominam, że czynne 

i bierne prawo wyborcze mają osoby, które ukończyły 18 lat i mają opła-

coną składkę kościelną za rok ubiegły lub zostały przez Radę Parafialną 

zwolnione z jej opłacania. Składkę kościelną za 2021 r. można opłacać 

do 31 stycznia 2022 r.  

 Powoli przymierzamy się do malowania kościoła. W roku 2022 

chcielibyśmy znaleźć wykonawcę, otrzymać konieczne zezwolenia kon-

serwatorskie oraz pozyskać środki finansowe z instytucji zewnętrznych. 

Malowanie planowane jest na 2023 rok.  

Dziękuję wszystkim pracownikom i współpracownikom parafial-

nym za wykonywaną pracę i służbę.  

Temat przewodni roku 2022 brzmi: „Jedno ciało – Duch 

Święty tworzy jedność”. Hasłem biblijnym są słowa Pana Jezusa z 

J 6,37 „Tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę”.  
Temat roku i hasło biblijne roku wskazują, że wszyscy, którzy 

przychodzą do Jezusa tworzą jedność w Duchu i są jednym ciałem, któ-

rego głową jest Jezus Chrystus. Jest to wezwanie, że by przychodzić do 

Jezusa i zapraszać innych. A gdy już jesteśmy przy Panu, pamiętajmy, że 

On nikogo nie odrzuca. Każdy członek ciała, nawet najmniejszy, jest bar-

dzo ważny i ma konkretne zadanie do spełnienia. 
 

bp Marian Niemiec - proboszcz   
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Rodzinny Adwent 
 

W tym roku po raz pierwszy mogliśmy przeżywać wspólnie 
„Rodzinny Adwent”. W sobotnie przedpołudnia, rozpoczynając od 
soboty poprzedzającej pierwszą niedzielę Adwentu, w sali parafial-
nej na plebanii gromadziło się od dwunastu do ponad dwudziestu 
osób, aby spędzić ze sobą czas i wspólnie coś stworzyć. Każde so-
botnie spotkanie rozpoczynaliśmy pieśnią, odczytaniem tekstów bi-
blijnych oraz historią nawiązująca do tematu danego spotkania. 

W pierwszą sobotę uczestnicy poznali historię wieńca ad-
wentowego, przenosząc się do dziewiętnastowiecznego Hamburga, 
gdzie ks. Wichern przygotował pierwszy wieniec w prowadzonych 
przez siebie zakładach dobroczynnych. Ci z uczestników, którzy 
byli chętni, mogli własnoręcznie upleść wieniec, a wszyscy wieńce 
ozdabiali. 

W drugą sobotę wykonywaliśmy kartki świąteczne, poznając 
genezę i historię tradycji wysyłania kartek. Uczestnicy wykonali 
więcej kartek, dzięki czemu po niedzielnych i tygodniowych nabo-
żeństwach można było nabyć ręcznie robione kartki. 

Kolejna sobota poświęcona była, 
tradycyjnemu już, pieczeniu pierników. 
Rozpoczęliśmy historią pewnego cukier-
nika, który chciał wykonać coś wyjątko-
wego na Święta Bożego Narodzenia, coś 
co miało pokazać istotę tych świąt. 

Ostatnia sobota, tak jak i poprzed-
nie, owocowała w śpiewanie, rozmowy, 
a także zastanowienie się nad znacze-
niem różnych tradycji i ich wartości w na-
szym życiu. Dzieci udały się na próbę do kościoła, a dorośli pomogli 
w ozdabianiu choinek na parafii. Na zakończenie dzieci wykonały 
papierowe aniołki, które zostały przekazane do Ewangelickiego 
Domu Opieki w Miechowicach. 

Bardzo dziękujemy za wspólny czas i owocne rozmowy. 
 

dk. Dorota Obracaj 
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Nowa Rada Parafialna 
 

W 3. niedzielę Adwentu, Ksiądz Biskup wprowadził w urzę-

dowanie nową Radę Parafialną w składzie: 

Andrzej Jonszta, 

Sławomir Kolarczyk, 

Ewa Kubisz-Jany, 

Anna Kurek, 

Danuta Lagierska, 

Adam Macura, 

Adam Michałek, 

dk. Dorota Obracaj, 

ks. Zbigniew Obracaj, 

Mariusz Plinta, 

dr Aneta Sokół, 

prof. Grażyna B. Szewczyk, 

dr Miriam Szurman-Zubrzycka, 

Jan Wagner. 

 
Prezesem Rady Parafialnej jest Proboszcz –  
ks. bp dr Marian Niemiec. 
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Spotkania sympatyków 
 

30 listopada odbyło się kolejne spotkanie sympatyków. Po 

krótkim przywitaniu oraz omówieniu znaczenia Pamiątki Umarłych 

i Niedzieli Wieczności z sali parafialnej przeszliśmy do kościoła. Ks. 

Zbigniew Obracaj opowiedział historię luteranizmu w Katowicach. 

Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowieści o pierwszych nabożeń-

stwach w hali huty „Marta”, powstaniu kościoła i jego kolejnych 

rozbudowach. Prowadzący zwrócił uwagę na elementy wystroju. 

Podziwialiśmy piękne witraże, ołtarz dłuta Artura Cienciały oraz 

zabytkowe organy. Obejrzeliśmy wystawę, która znajduje się w tylnej 

części świątyni. Druga część zwiedzania kościoła obejmowała 

informacje dotyczące liturgii. Szczegółowo zostały omówione elementy 

nabożeństwa. 

 Tydzień później odbyło się spotkanie adwentowe. W świątecznej 

atmosferze rozmawialiśmy o zwyczajach, które towarzyszą Adwentowi 

i obchodom Świąt Bożego Narodzenia. Prowadzący opowiedział historię 

wieńca adwentowego oraz wiele innych ciekawostek. Przed spotkaniem 

został przygotowany kącik zabaw, aby dzieci również mogły przyjemnie 

spędzić ten czas.  

 Oba spotkania były pouczające, spędzone w miłej atmosferze. 
 

 

Tekst i zdjęcia: Marzena Golicz  
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Spotkanie pań 
 

14 grudnia w sali parafialnej 
odbyło się wyjątkowe spotkanie pań. 
To niezwykłe wydarzenie przebiegło 
pod hasłem: „Prawdziwa światłość, 
która oświeca każdego człowieka 
przyszła na świat, a Chanuka – święto 
świateł”.  
Już miesiąc wcześniej panie wybrały 
potrawy żydowskie, które na spotka-
nie grudniowe przygotowały.  
I chociaż w tym roku Chanuka rozpo-
częła się 28 listopada a zakończyła 
6 grudnia, nic nie stało na przeszko-

dzie, aby przy pięknie zastawionym stole dk. Dorota Obracaj opo-
wiedziała o genezie tego święta. Uczestniczki dowiedziały się, w jaki 
sposób zapalana jest chanukija (świecznik), do czego służy drejdel 
(świąteczny bączek) i jakie są zasady gry. Każda z pań dostała cze-
koladowy Hanukkah gelt. Podczas degustacji był czas na rozmowy 
i wymienianie się doświadczeniami. 
W czasie grudniowego spotkania nie 
zabrakło śpiewania pieśni adwento-
wych, modlitwy i życzeń. 

 

 
Tekst i zdjęcia: Marzena Golicz  
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Adwentówki 
 

Grudniowy przedświąteczny czas to także okazja do spotka-
nia na tradycyjnych adwentówkach i gwiazdkach. Poniżej fotorela-
cja ze spotkań, które odbyły się w naszej Parafii. 
 

Gwiazdka dla dzieci 19.12 

 

Gwiazdka dla seniorów 19.12 

 

Gwiazdka dla Rady Parafialnej i współpracowników 20.12 
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Spotkanie PTEw 
 

21 grudnia w sali parafialnej odbyło 

się ostatnie w tym roku spotkanie katowic-

kiego Oddziału PTEw, które poświęcone zo-

stało bożonarodzeniowym tradycjom i zwy-

czajom. Tym razem to członkowie Towarzy-

stwa przedstawiali tematykę spotkania, pre-

zentując różnorodność tradycji, wierzeń oraz 

symbolikę związaną z Bożym Narodzeniem, 

Wigilią oraz poprzedzającym je Adwentem. .  

Spotkanie prowadziła prezes Oddziału 

prof. Grażyna Barbara Szewczyk, która też 

jako pierwsza przybliżyła słuchaczom, jak 

obchodzi się ten szczególny czas w Szwecji. 

Prelegentka podkreśliła znaczenia kultu św. Łucji, przypadającego w Ad-

wencie, obchodzonego 13 grudnia. Ten najkrótszy w Szwecji dzień 

w roku obchodzony jest szczególnie uroczyście, jako święto światła, 

z działem zapalonych świec oraz ubranych na biało orszaków dziewcząt. 

Dzięki prezentacji multimedialnej 

słuchacze zapoznali się także ze 

szwedzkimi potrawami goszczą-

cymi na tamtejszych wigilijnych sto-

łach, kalendarzem świątecznych na-

bożeństw oraz innymi symbolami 

szwedzkiego Bożego Narodzenia.  

W następnej kolejności o sa-

mych początkach Bożego Narodzenia, a także bożonarodzeniowych zwy-

czajach, mówiła dr Aneta Sokół. Prelegentka zwróciła uwagę, że ob-

chody pamiątki narodzenia Jezusa sięgają IV wieku, w tym najpierw było 

to święto lokalne związane z Betlejem, które z czasem rozszerzyło się na 

cały świat chrześcijański. Prelegentka mówiła również o magicznej sym-

bolice wigilii, wieczerzy wigilijnej czy nocy wigilijnej, przejętych przez 

chrześcijaństwo z tradycji rzymskiej, greckiej, słowiańskiej; wyjaśniała, 

skąd się wzięły znane do dzisiaj wierzenia, zwyczaje czy zachowania, 

takie jak np. wystrój stołu wigilijnego, potrawy wigilijne czy ludowe 

przekonanie, że w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim głosem.  
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O cieszyńskich zwyczajach bożonarodzeniowych, w tym także 

zaolziańskich  mówiły na spotkaniu panie – Halina Bobrzyk oraz Bożena 

Polak. Wywodzące się ze Śląska Cieszyńskiego prelegentki przedsta-

wiały, jak świętowano na ziemi cieszyńskiej, jakie potrawy gościły na 

wigilijnym stole ewangelików cieszyńskich, jaką symbolikę nadawano 

zwyczajom związanym z tym szczególnym dniem. Podkreślone zostało 

m.in., że ewangelicy cieszyńscy spotykają się pierwszego dnia świąt na 

wczesnoporannym nabożeństwie zwanym Jutrznią, upamiętniającym Na-

rodzenie Pańskie.   

Prelekcje przeplatało wspólne śpiewanie kolęd ze Śpiewnika 

Ewangelickiego, przy akompaniamencie p. Gabrieli Jonszty. W spotka-

niu uczestniczyli również członkowie chóru parafialnego „Largo canta-

bile”. Wszyscy zebrani dzielili się także swoimi uwagami i wspomnie-

niami związanymi z Wigilią obchodzoną w rodzinnych domach w róż-

nych regionach kraju. To przedświąteczne spotkanie urozmaicały także 

świąteczne ciasta, w tym oryginalne szwedzkie pierniki. Uczestnicy 

przedświątecznego spotkania mieli okazję  miło spędzić czas przy wspól-

nym śpiewie kolęd, wzbogacając swoją wiedzę o wiele cennych szczegó-

łów dotyczących tradycji bożonarodzeniowych, wigilijnych czy adwen-

towych.  
Tekst: dr Aneta M. Sokół 

Zdjęcia: Marzena Golicz 

 
 
 

Praca doktorska o czasopismach ewangelickich 
 

1 grudnia w Katowicach Wisława Bertman obroniła pracę doktor-

ską pt. „Czasopisma ewangelickie po 1989 r.”. Obrona pracy odbyła się 

w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach, a dysertacja została przygotowana pod kierun-

kiem prof. dr hab. Ireny Sochy w Instytucie Informacji Naukowej i Bi-

bliotekoznawstwa UŚ. Ze względu na panujące obostrzenia obrona od-

była się online.  

Wisława Bertman pracuje w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. 

Jest członkiem katowickiego Oddziału PTEw. 
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W związku ze złamaniem przykazań i przymierza z Bogiem 

Salomon dowiedział się, że Bóg nie będzie błogosławił Jego 

potomkom i państwem będzie władał jego sługa. 

Tylko jednym plemieniem miał kierować jego Syn. 

Gdy Salomon budował twierdzę Millo, aby wypełnić wyłom 

w murze wokoło Miasta Dawida, zobaczył pewnego mło-

dzieńca, który uczciwie pracował, miał on na imię Jeroboam. 

Postanowił ustanowić go nadzorcą nad pracownikami z ple-

mienia Józefa.  

Pewnego razu Jeroboam wy-

szedł z Jerozolimy i spotkał 

na drodze proroka Achiasza 

z Sylo, który miał na sobie 

nowy płaszcz. Prorok wziął 

ten nowy płaszcz i podarł go 

na 12 kawałków, z czego ka-

zał Jeroboamowi wziąć 10. 

Miał to być znak, że Bóg chce, aby Jeroboam władał dziesię-

cioma plemionami izraelskimi.  

Taka była kara dla Salomona i jego dzieci za to, że odeszli od 

jedynego Boga i zaczęli oddawać pokłon Asztarcie, bogini Sy-

dończyków, i Kemoszowi, bogu Moabu, i Milkomowi, bogu 

Ammonitów. 
 

Jeroboam miał zostać królem nad Izraelem. Tak powiedział 

Bóg do niego przez proroka: „Ciebie zaś wezmę i będziesz pano-

wał nad wszystkim, czego zapragnie twoja dusza, i zostaniesz kró-

lem nad Izraelem. Jeśli więc słuchać będziesz wszystkiego, co ci 

nakazuję, i kroczyć będziesz moimi drogami, i czynić to, co prawe 

w moich oczach, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak czynił 
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Dawid, sługa mój, wtedy Ja będę z tobą i zbuduję ci dom trwały, 

jak zbudowałem Dawidowi, i oddam ci Izraela.” 
Kiedy Salomon to usłyszał chciał zabić Jeroboama, ten jednak 

uciekł do Egiptu, gdzie pozostał aż 

do śmierci króla Salomona. 

Salomon był królem Izraela przez  

         lat.   

(wykonaj równanie i wpisz wynik 

w pomarańczowe pole) 
 

10·2+80:4 = ?? 
 

Salomon został pochowany w Mieście Dawida, swego ojca, 

a po nim został królem jego syn Rechabeam (w przekładzie Bi-

blii Ekumenicznej Roboam). 

Przyjaciele Jeroboama powiado-

mili go o śmierci króla oraz 

o zmianach jakie planuje Recha-

beam, który odrzucił rady star-

szych i chciał rządzić twardą ręką. 

Za radą młodzieńców 

zwrócił się on do Ludzi: 
„Mój ojciec uczynił cięż-

kim wasze jarzmo, lecz ja 

dołożę jeszcze do waszego 

jarzma; mój ojciec chłostał 

was biczami, lecz ja chło-

stać was będę kańczu-

gami.” 

To doprowadziło do rozłamu.  

Co działo się później, przeczytasz w następnym kąciku dla 

dzieci.  
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Zapraszamy na styczniowe nabożeństwa i spotkania! 
 

Dzień nadania Zbawicielowi imienia Jezus / Nowy Rok 

1 stycznia 10.00 – nabożeństwo Słowa 
 

1. niedziela po Narodzeniu Pańskim 

2 stycznia 10.00 – nabożeństwo z ofiarą 
 

5 stycznia 18.00 – próba chóru 
 

Święto Epifanii 

6 stycznia 16.00 – nabożeństwo kolędowe 
 

1. niedziela po Epifanii 

9 stycznia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo Słowa 
 

11 stycznia 17.00 – spotkanie pań 

12 stycznia 18.00 – próba chóru 

13 stycznia 17.00 – godzina biblijna 
 

2. niedziela po Epifanii 

16 stycznia 10.00 – nabożeństwo Słowa 

  12.00 – nabożeństwo w Senior Residence z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

18 stycznia 17.30 – nabożeństwo ekumeniczne 

19 stycznia 18.00 – próba chóru 

20 stycznia 17.00 – godzina biblijna 
 

3. niedziela po Epifanii 

23 stycznia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo Słowa 
 

25 stycznia 18.00 – posiedzenie Rady Parafialnej 

26 stycznia 18.00 – próba chóru 

27 stycznia 17.00 – godzina biblijna 
 

Ostatnia niedziela po Epifanii 

30 stycznia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
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Zapraszamy na nabożeństwa 

Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 
 

 

Wtorek 18 stycznia godz. 17.30 
kościół ewangelicki Zmartwychwstania Pańskiego.  
Kazanie ks. Adam Stelmach z Kościoła Polskokatolickiego 
 
Poniedziałek 24 stycznia godz. 17.00 
nieszpory ekumeniczne w Śląskim Seminarium Duchownym 
 
Niedziela 23 stycznia godz. 15.30 
centralne nabożeństwo  
w kościele franciszkanów w Panewnikach.  
Kazanie ks. bp Marian Niemiec 
 
Sobota 29 stycznia godz. 15.00 
ekumeniczne kolędowanie  
w kościele franciszkanów w Panewnikach.  
Kazanie kapł. Maria Fabian Wylazłowski  
z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 
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Polecamy: 

„Kalendarz Ewangelicki” w cenie 37 zł. 

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

 

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 YouTube 

„Luteranie Katowice” i zachęcamy do udziału w nich. 
 

Zachęcamy również do oglądania „Codziennika biblijnego” na kanale 

YouTube Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej, w którego nagrywanie 

są też zaangażowani duchowni naszej Parafii. 

 

Polecamy najnowszą książkę ks. bpa Mariana 

Niemca, która końcem zeszłego roku ukazała się 

w Wydawnictwie Augustana. Książka jest do 

nabycia w kancelarii parafialnej w cenie 35 zł. 

 

W kancelarii można również dostać bezpłatny 

kalendarz ścienny trzech religii zawierający 

święta chrześcijańskie (ewangelickie, rzymsko-

katolickie i prawosławne), żydowskie i muzuł-

mańskie. Kalendarz ten jest wydawany przez Urząd Miasta Katowice we 

współpracy z Kościołami i Gminami Wyznaniowymi. 
 

________________________________________________ 
 

Statystyka parafialna 
rok 2020  rok 2021 

Chrzty      3   5 

Konfirmanci       4   6 

Śluby       0   1 

Wstąpienia do Parafii    6   1 

Wprowadzenie się na teren Parafii   3   18 

Pogrzeby     17   23 

Pogrzeby z zewnątrz    3   8 

Wystąpienia z Parafii    4   9 

Wyprowadzenia    7   43 
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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 


