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Słowo Proboszcza 

 

Drodzy parafianie,  
za nami pierwszy miesiąc 2022 roku. Chciałoby się zapy-

tać, jak się czujecie w Nowym Roku, w „Nowym Ładzie”, w ko-
lejnym roku panowania koronawirusa? Zdaję sobie sprawę 
z tego, że takimi pytaniami mogę Was tylko zirytować. A pa-
miętacie, że w ubiegłym roku były obostrzenia covidowe? 
Ograniczona liczba uczestników nabożeństw, zakazy spotkań 
itp. Wydaje się, że jest coraz lepiej, ale może tylko się wydaje, 
bo znów żyjemy w niepewności i nie wiemy, co będzie jutro 
i za miesiąc.  

Do tego dochodzi napięta sytuacja na granicy z Białoru-
sią i na Ukrainie. Już tak odzwyczailiśmy się od myślenia o woj-
nie, że trudno sobie wyobrazić, iż miałaby wybuchnąć wojna, 
która dotknęłaby i nas. Oby nie. Módlmy się o pokój i dzię-
kujmy Panu Bogu, że wojnę pamiętają tylko nieliczni, bo od 
1945 roku dane nam było żyć w czasach pokoju, nie licząc stanu 
wojennego. 

Co u nas w Parafii? Nowa Rada Parafialna wybrała spo-
śród siebie Prezydium Rady. Kuratorem na kolejną kadencję 
został wybrany Andrzej Jonszta. Skarbnikiem po raz drugi wy-
brano Sławomira Kolarczyka. Natomiast sekretarzem Rady Pa-
rafialnej została Aneta Sokół. Te osoby są zarazem najbliż-
szymi współpracownikami proboszcza, który kieruje pracami 
Rady Parafialnej. Żeby usprawnić działania i pracę Rady Para-
fialnej powołano kilka Komisji: ewangelizacyjno-misyjną, dia-
konijną, mediów i gospodarczą. 

W niedzielę 13 lutego po nabożeństwie odbędzie się 
Zgromadzenie Parafialne celem przyjęcia sprawozdania 
z życia i działalności Parafii w 2021 roku (sprawozdanie zo-
stało opublikowane w poprzednim numerze Ewangelika Kato-
wickiego) oraz sprawozdania finansowego.  
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Natomiast w niedzielę 6 lutego mamy do spełnienia 
ważną misję. Nasze nabożeństwo będzie nagrywane dla pro-
gramu 2 Polskiego Radia i emitowane w niedzielę 20 lutego 
o godz. 8.00 w PR2. Liczę na Wasz liczny udział i dobry, od-
ważny i głośny śpiew.  

W niedzielę 27 lutego chciałbym zaprosić na kulig u na-
szych współwyznawców w Wiśle Czarnem. Koszt z dojazdem 
to 80 zł od osoby, dzieci 50 zł. Wyjazdy na kulig zawsze cie-
szyły się dużym powodzeniem. Liczę, że po dwuletniej prze-
rwie też tak będzie a Covid nam nie przeszkodzi. Udział w ku-
ligu mogą wziąć osoby zaszczepione.  

Życzę Wam drodzy dużo spokoju ducha. Wytrwałości, 
cierpliwości i dobrego zdrowia.  

Na pogrzebie ks. Dariusza Lika z Zielonej Góry, który 
walczył z nowotworem kilka lat, a został pokonany przez Co-
vid, usłyszałem zdanie, które powtarzał ks. Lik: „Bóg nie obie-
cuje nam długiego życia. Bóg obiecuje nam zbawienie”. 
Prawda, że ciekawe i dające do myślenia. Ksiądz Lik miał 54 
lata. To zdanie na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Niech 
ono zachęca nas do dziękowania Bogu za każdy nowy dzień, za 
każdą spokojną noc. Dołączam krótką modlitwę, którą mo-
żemy codziennie zmawiać: „Niech Ci Boże będą dzięki, za te 
dary z Twojej ręki, za posiłek i okrycie, za pokój, zdrowie i ży-
cie”.  
 
Zostańcie z Bogiem 
 
Wasz proboszcz,  
ks. bp Marian Niemiec 
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W ręku Ojca 
 

Tyś Bogiem moim. W ręku Twoim są losy moje. 
Ps 31,15.16 

 
Na wystawie w domu parafialnym 

pokazano niewielką rzeźbę. Przedstawiała 
ona dłoń, na której znajdowało się dziecko. 
Ta rzeźba była ilustracją słów Psalmisty: 
„Tyś Bogiem moim. W ręku Twoim są losy 
moje.” Każdy z nas jest takim dzieckiem 
spoczywającym w Bożej dłoni. Tam jest 
bezpieczny, tam jest szczęśliwy, tam jest 
pewny, że nie przegra swojego losu.  

Przy swoim ojcu czuje się bezpiecznie. jest spokojne, bo ma 
świadomość, że ojciec je kocha. Jest szczęśliwe, bo ojciec znajduje 
się blisko. Patrzy z ufnością w przyszłość, bo ufa swojemu ojcu. Wie, 
że jego losy są w rękach kochającej osoby. Niepokój o nasz los na-
wiedza nas wtedy, gdy zabraknie obok nas kochających rodziców. 
Kiedy zaś kończy się dzieciństwo, zaczyna się czas, gdy los bierzemy 
we własne ręce. Wtedy rozumiemy, jak trudno losem ludzkim kie-
rować, jak trudno go we właściwy sposób kształtować. Jak trudno 
przezwyciężać losowe komplikacje i trudności. 

Przychodzi nam wówczas do głowy myśl, że lepiej byłoby od-
dać swój los w dobre, kochające ręce. W ręce kogoś, kto jest silniej-
szy od wszelkiego zła,, jakie może stanąć na drodze naszego życia. 
Kogoś, kto uchwyciłby w swe ręce nasz los, który nam stale wymyka 
się z rąk, i z którym tak naprawdę nie potrafimy się uporać. 

Bóg trzyma w swoich rękach losy świata. Oddajmy Mu więc 
i nasz los. O nim najlepiej pokieruje, On najlepiej wie, czego nam 
potrzeba. Zamiast borykać się ze swym losem, zaufajmy Temu, 
który jest naszym Panem i Bogiem. I wtedy, spokojni, będziemy mo-
gli wyznać Bogu: „Tyś Bogiem moim. W ręku Twoim są losy moje.” 

 
ks. H. Czembor, Droga poza śmierć, Kraków 1997, s. 39.  
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Święto Epifanii 
 

6 stycznia, podczas Święta Epifanii, czyli Objawienia Pań-
skiego odbyło się nabożeństwo kolędowe, które stało się już naszą 
tradycją. Nie tylko mogliśmy wspólnie przeżywać na nowo historię 
spotkania Dzieciątka Jezus z mędrcami ze wschodu i razem śpiewać 
kolędy, ale była również okazja do wsłuchiwania się w piękne pieśni 
w wykonaniu chórów. Oprócz naszego chóru parafialnego Largo 
Cantabile, pieśnią usłużył nam również chór Largo Parafii w Świę-
tochłowicach, z którym przyjechał do nas także ks. Sebastian 
Olencki, świętochłowicki proboszcz. 
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Spotkanie pań 
 

Na pierwszym w tym roku 
spotkaniu pań, które odbyło się 
11 stycznia 2022 roku, tematem 
przewodnim był "Taniec jako 
medytacja i modlitwa. Taniec 
w różnych religiach i kulturach". 
Spotkanie poprowadziła pani 
Alicja Dylewska. 

Uczestniczki dowiedziały się, jakie były początki tańca. 
Poznały jego historię. Zostały zaznajomione z podziałem na tańce 
standardowe i latynoamerykańskie.  

Prowadząca przybliżyła także jego rolę w judaizmie. Podczas 
wtorkowego spotkania można było obejrzeć filmiki przedstawiające 
taniec żydowski, a nawet taki zatańczyć.  

Kolejnym kręgiem kulturowym był islam. Podczas spotkania 
został zaprezentowany taniec nieco egzotyczny - zikr. Film 
przedstawiający wirujących derwiszów wywarł duże wrażenie. 

Nie można również zapominać o tańcu występującym 
w Biblii.  

Prowadząca spotkanie przy-
gotowała zdjęcia prezentujące oma-
wiane tańce oraz tematyczne arty-
kuły. Przypomniała o istnieniu 
muzykoterapii i choreoterapii. 

Przy akompaniamencie pani 
Gabrieli Jonszty zostały wspólnie 
zaśpiewane kolędy ze Śpiewnika 
Ewangelickiego. Spotkaniu towa-
rzyszyła modlitwa. 

Dzięki temu spotkaniu uczestniczki mogły poszerzyć swoją 
wiedzę na temat tańca. 

 
Tekst i zdjęcia: Marzena Golicz  
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Konkurs biblijny Sola Scriptura 
 

 
W związku z obostrze-

niami związanymi z pande-
mią diecezjalny etap biblij-
nego konkursu Sola Scriptura 
odbywał się 15 stycznia jedno-
cześnie w kilku parafiach na-
szej Diecezji. Do Katowic 
przyjechali goście z Krakowa, 
Świętochłowic oraz Rudy Ślą-
skiej. Z naszej Parafii do kon-
kursu przystąpili: Barbara 
Guja, Tymoteusz Golicz oraz 
Piotr Kuszyński. 
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Nabożeństwa ekumeniczne 
 

W ramach Tygodnia 

Modlitw o Jedność 

Chrześcijan, który 

w tym roku odbywał 

się pod hasłem 

z Ewangelii św. Ma-

teusza: „Zobaczyli-

śmy Jego gwiazdę na 

Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” 

w naszym kościele 18 stycznia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, 

podczas którego kazanie wygłosił ks. Adam Stelmach, Proboszcz polsko-

katolickiej Parafii w Sosnowcu. Bp Marian Niemiec uczestniczył w na-

bożeństwie ekumenicznym w Sosnowcu 20 stycznia, a 23 stycznia w ba-

zylice panewnickiej podczas nabożeństwa centralnego tegorocznego ty-

godnia wygłosił kazanie. 11 stycznia ks. Zbigniew Obracaj uczestniczył 

w ekumenicznej modlitwie Kościołów protestanckich w zielonoświątko-

wym Zborze Betania w Katowicach, a 29 stycznia wygłosił kazanie pod-

czas ekumenicznego kolędowania w Panewnikach. 
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Pierwsze posiedzenie nowej Rady parafialnej 
 

25 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Pa-
rafialnej. Wybrane zostało Prezydium w składzie:  
bp dr Marian Niemiec – Prezes 
inż. Andrzej Jonszta – Kurator 
dr Aneta Sokół – Sekretarz 
Sławomir Kolarczyk – Skarbnik 

Rada Parafialna zapoznała się i przyjęła sprawozdania z ze-
szłorocznej działalności Parafii oraz Centrum Diakonijnego „Sło-
neczna Kraina”. Przygotowano także projekt preliminarza budżeto-
wego na rok 2022. Omówiono również plany i zamierzenia na rok 
bieżący 

Jednocześnie przypominamy, że Zgromadzenie Parafialne, 
podczas którego będą zatwierdzane dokumenty przygotowane i za-
twierdzone podczas styczniowego posiedzenia Rady Parafialnej, od-
będzie się w niedzielę 13.02 po nabożeństwie głównym. 
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Czy pamiętasz, kogo posłuchał syn Salomona? Niestety Re-

chabeam (w przekładzie Biblii Ekumenicznej Roboam) posłu-

chał młodzieńców i postanowił lud traktować szorstko i zagro-

ził jeszcze gorszym traktowaniem.  

 

 

 

 

 

 

Słowa te doprowadziły do odpowiedzi ludu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechabeam królował tylko 

nad synami izraelskimi, 

którzy mieszkali w osadach 

judzkich. 

Kiedy król wysłał do ludu 

Adonirama, zarządcę przy-

musowych robót, ludzie 

sprzeciwili się i ukamieno-

wali go. Kiedy usłyszał 

o tym Król Rechabeam, uciekł do Jerozolimy. 

„Mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, 

lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma; 

mój ojciec chłostał was biczami, lecz ja 

chłostać was będę kańczugami.” 
 

Nie mamy nic wspólnego z  Dawidem! 

Nie mamy dziedzictwa z synem 

Isajego! Do namiotów swoich, 

o Izraelu! Teraz troszcz się ty o swój 

dom, Dawidzie! I rozszedł się Izrael do 

swoich namiotów. 
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W ten sposób naród Izraelski, odszedł od domu Dawida, aż po 

dzień dzisiejszy. 

Kiedy Jeroboam wrócił, 

naród obwołał go królem 

i w ten sposób wypełniła 

się przepowiednia proproka 

Achiasza.  

 

 

 

 

 

 

Podziel ołówkiem płaszcz na 

12 częśći i pokoloruj tylko 

tyle części, ile Achiasz dał 

Jeroboamowi.  

 

 

Właśnie tyloma plemionami 

zarządzał na północy kraju. 

 

 

 

„A gdy Rechabeam przybył do Jeruzalemu, zgromadził cały 

dom Judy oraz plemię Beniamina w liczbie stu osiemdziesięciu 

tysięcy zaprawionych w walce, aby wszcząć wojnę z domem 

Izraela w celu przywrócenia królestwa Rechabeamowi, synowi 

Salomona.”  

 

Wtedy przmówił Szemajasz, mąż Boży: 
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„Usłuchali więc słowa Pańskiego i zawrócili, i rozeszli się 

zgodnie ze słowem Pańskim.” 

 

Jeroboam rozbudował Sychem na pogórzu efraimskim 

i zamieszkał w nim. 

   

   Narysuj jak wyobrażasz sobie jego miasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nie wyruszycie i nie będziecie walczyć ze swoimi 

braćmi, synami izraelskimi! Niech każdy wróci do 

swojego domu, gdyż ode mnie wyszła ta sprawa” 



13 

 

Przeczytaj 2 Krl 12, 27-33 i zastanów się jakie przykazanie 

złamał Jeroboam:  

 
27  Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu 

Pańskiego do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich 

pana, Rechabeama, króla judzkiego, i wtedy, zabiwszy mnie, powrócą do 

Rechabeama, króla judzkiego. 

28  Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota 

i ogłosić ludowi: Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu; oto 

bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. 

29  I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. 

30  Rzecz ta stała się pobudką do grzechu, lud bowiem pielgrzymował 

albo do tego w Betelu albo do tego w Dan. 

31  Pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami 

pierwszych lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. 

32  Nadto ustanowił Jeroboam w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tegoż 

miesiąca, święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie, 

i składał ofiary na ołtarzu. Tak uczynił również w Betelu, składając ofiary 

cielcom, które kazał sporządzić. Osadził też w Betelu kapłanów ze 

świątynek na wzgórzach, które kazał pobudować. 

33  Tak więc składał ofiary na ołtarzu, który kazał sporządzić w Betelu, 

piętnastego dnia ósmego miesiąca, to jest miesiąca, który sam wymyślił, 

aby w nim ustanowić święto dla synów izraelskich, i składał ofiary na 

ołtarzu, składając też ofiarę z kadzidła. 

 
Niestety swoim zachowaniem także lud zwrócił się prze-
ciwko Bogu. Zastanów się i napisz jakie inne rozwiązanie 
mógł zaproponować. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
.  
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Zapraszamy na lutowe nabożeństwa i spotkania! 
 

1 lutego 18.00 – spotkanie sympatyków online 

2 lutego 18.00 – próba chóru 

3 lutego 17.00 – godzina biblijna 
 

4. niedziela przed Postem 

6 lutego 10.00 – nabożeństwo z ofiarą 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

8 lutego 17.00 – spotkanie pań 

9 lutego 18.00 – próba chóru 

10 lutego 17.00 – godzina biblijna 
 

3. niedziela przed Postem (Septuagesimae) 

13 lutego 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

    Zgromadzenie Parafialne 

19.00 – nabożeństwo Słowa 
 

15 lutego 17.00 – spotkanie PTEw 

17 lutego 17.00 – godzina biblijna 
 

2. niedziela przed Postem (Sexagesimae) 

20 lutego 10.00 – nabożeństwo Słowa 

  12.00 – nabożeństwo w Senior Residence z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

22 lutego 18.00 – posiedzenie Rady Parafialnej 

24 lutego 17.00 – godzina biblijna 
 

Niedziela Przedpostna (Estomihi) 

27 lutego 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo Słowa 

 

 

 
 

W lutym nabożeństwa wieczorne odbywają się 

w sali parafialnej w budynku plebanii. 
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Polecamy: 

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 TVP Kultura można oglądać retransmisje ewangelickich nabo-

żeństw. W najbliższych miesiącach zapraszamy na następujące 

nabożeństwa: 

13 lutego 2022, godz. 8.00 - kościół w Drogomyślu 

27 lutego 2022, godz. 8.00 - kościół Jezusowy w Cieszynie 

13 marca 2022, godz. 8.00 - kościół św. Marcina w Krakowie 

3 kwietnia 2022, godz. 8.00 - kościół św. Jana Apostoła w Kętrzynie 

24 kwietnia 2022, godz. 8.00 - kościół Świętej Trójcy w Suwałkach 

__________________________________ 
 

Redakcja: ks. Zbigniew Obracaj 

Kącik dla dzieci:  dk. Dorota Obracaj 

Korekta:  Marzena Golicz 
 

__________________________________ 
 

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 


