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Słowo Proboszcza 

 

Drodzy parafianie,  
ledwo co mogliśmy odetchnąć, że zagrożenie koronawiru-

sem powoli mija, a na horyzoncie pojawiło się kolejne zagrożenie. 
O wiele większe i niebezpieczniejsze. W moich uszach brzmi pyta-
nie, które kilka tygodni temu zadała mi jedna parafianka: „Czy 
ksiądz się boi wojny?”. Widząc moje zdziwienie i zaskoczenie, 
stwierdziła: „No tak, ksiądz nie pamięta wojny. A ja pamiętam, cho-
ciaż byłam dzieckiem. Pamiętam, jak się bałam i codziennie prosi-
łam Boga o pokój”. Po tych słowach najpierw pomyślałem: przeczu-
lenie, stare wspomnienia. Raczej nie przypuszczałem, żeby wojna 
wybuchła. Jednak wybuchła. Niby daleko, na Ukrainie. Ale zagroże-
nie jest bardzo realne. Zagrożenie wybuchem III wojny światowej. 
Dlatego zadaniem nas wszystkich jest to, co możemy zrobić, co nas 
nic nie kosztuje: wołać do Boga, modlić się o pokój.  

Niech to wielkie zagrożenie dopomoże nam w uporządkowa-
niu spraw konfliktowych w domach, rodzinach, miejscach pracy. 
Niech przynajmniej tam będzie pokój, niech zniknie złość, niena-
wiść, niezgoda.  Zaprzestańmy prowadzenia naszych małych woje-
nek, żeby tylko komuś coś udowodnić, żeby tylko nasze było na 
wierzchu. Starajmy się o pojednanie i przebaczenie. „Jeśli można, 
o ile to od nas zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie” (Rz 12,18) 
– wzywa ap. Paweł. Akurat w naszej małej ojczyźnie wiele od nas 
zależy. Niech pokój Chrystusowy zamieszka w naszych sercach. 

Z pewnością pojawią się nowe wyzwania i zadania. Diakonia 
Polska apeluje o składanie ofiar na rzecz pomocy Ukrainie. Może 
będziemy proszeni o udzielenie pomocy: nakarmienia, schronienia 
tych, którzy uciekają przed wojną. Nie dziwmy się im. Nam trudno 
sobie wyobrazić sytuację, że wokół naszych domów spadają bomby. 
Ucieczka przed zagrożeniem nie jest tchórzostwem.  

2 marca w Dzień Pokuty i Modlitwy, czyli w Środę Popiel-
cową rozpoczynamy czas pasyjny. W tym czasie w każdą środę od-
bywać się będą nabożeństwa pasyjne, które mają nam dopomagać 
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w rozważaniu Męki Pańskiej. W dobie racjonalizmu i wielkich za-
grożeń może potrzebujemy trochę mistycyzmu, wyciszenia, medy-
tacji. Nie lekceważmy takiego zapotrzebowania naszego życia du-
chowego. Idąc w duchu za cierpiącym Panem, rozważając Jego 
mękę, mogę poznać jak bardzo nas, jak bardzo mnie ukochał, jak 
dla mnie się poświęcił. Poznanie prowadzi do chęci odpowiedzi. Do 
pragnienia życia godnego chrześcijanina. Rozważanie cierpień 
Chrystusowych chroni przed upadkami, jest silną pobudką do opa-
nowania złych popędów, do bezinteresownej służby Bogu i bliź-
niemu. Każdy najdrobniejszy szczegół Męki Pańskiej może poruszyć 
naszą myśl, naszą wyobraźnię, nasze uczucie i naszą wolę. Wincenty 
Paolo pyta z żalem: „Czyż to nie wstyd dla nas, że wielu chrześcijan 
zna dokładnie najdrobniejsze szczegóły historii świeckiej, a nawet 
wymysły mitologii pogańskiej, a nie zna najważniejszych szczegó-
łów bolesnej męki, której przecież zawdzięczamy znamię chrztu 
świętego i prawo do wiecznego szczęścia?” Czas pasyjny jest okazją 
do podejmowania postanowień dotyczących pewnych wyrzeczeń 
lub dodatkowych zobowiązań. 

Bardzo często, zwłaszcza w czasie pasyjnym, pojawia się cią-
gle na nowo stawiane pytanie: Dlaczego Bóg wymyślił śmierć na 
krzyżu jako zbawienie? Byłaby możliwa również inna metoda? 

Odpowiedź daje Werner Gitt w książce: „Pytania stawiane 
wciąż na nowo”, s. 61.62. 

„Śmierć męczeńska na Krzyżu nie została w Starym Testa-
mencie bezpośrednio wymieniona. Wiele szczegółów, wskazują-
cych na śmierć krzyżową, zostało jednak przez proroków przewi-
dzianych, jak np. w Psalmie 22,17 »Przebodli ręce i nogi moje«. Ap. 
Paweł wskazuje na związek tekstu Starego Testamentu: »Bo wiszący 
jest przeklęty przez Boga« (5 Mż 21,23), z ukrzyżowanym Jezusem 
(Ga 3,13). Owa, przyjęta od Persów, metoda wykonywania kary 
śmierci, uznawana była przez Rzymian za najbardziej »okrutną 
i straszną« (Cicero) i »hańbiącą« (Tacyt). Krzyż był przez Boga pla-
nowany; Jezus »przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę« (Hbr 
12,2), »stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej« 
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(Flp 2,8). To, czy była możliwa inna śmierć – przez ścięcie, ukamie-
nowanie, otrucie, utopienie – jest, idąc drogą analogii upadku i od-
kupienia, wykluczone: grzech powstał związku z drzewem (1 Mż 2,17 
– Drzewo Poznania); na drzewie też musiał zostać grzech zmazany; 
Krzyż na Golgocie jest drzewem przekleństwa (Ga 3,13); Jezus zmarł 
bez honoru: jest przeklęty.  
 Prawo Mojżesza przeklina grzesznika. To przekleństwo ciąży 
od czasu grzechu pierworodnego na każdym człowieku. Owo prze-
kleństwo Boga za nasz grzech wziął Jezus na siebie. Słowo z krzyża 
jest zatem zbawczą nowiną dla wszystkich ludzi, którzy wskutek 
grzechu są w zasadzie przeklęci.  
 Papież Jan Paweł II określił kiedyś Oświęcim jako Golgotę XX 
wieku. W tym sensie rozwinął pewien kierunek teologiczny, który 
uważa, że Jezus solidaryzował się z innymi cierpiącymi, torturowa-
nymi i zamordowanymi, którzy podobnie jak On, cierpieli i umarli 
wskutek okrutnej śmierci. Lecz: krzyżowa śmierć Chrystusa nie 
może nigdy być porównywana z jakąkolwiek śmiercią innego czło-
wieka. Jego Krzyż nie może być nigdy porównywany z innymi krzy-
żami, stojącymi kiedyś wokół Jerozolimy lub Rzymu. Krzyż Chry-
stusa posiada zupełnie inną »jakość« niż wszystkie inne krzyże, 
gdyż jest to Krzyż Syna Bożego. On przecierpiał nie tylko niespra-
wiedliwości mocarzy tego świata, lecz jako jedyny, gniew Boga za 
grzech. Tylko On sam był ofiarnym barankiem, który za wszystkich 
przyjął Sąd Boży”.  

Życzę wszystkim spokojnego, pokornego przeżywania czasu 
pasyjnego. 
 
Zostańcie z Bogiem 
 
Wasz proboszcz,  
ks. bp Marian Niemiec 
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Apel Biskupa Kościoła  

w sprawie agresji Rosji przeciwko Ukrainie 
 

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie moje 

(Ps 62, 2). 

 

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie! 

Ze smutkiem i lękiem myślę dzisiaj o rozpoczętej nad ranem agre-

sji Rosji na Ukrainę. Niepokoi mnie to, że mimo doświadczeń wojennych 

sprzed ponad 80 lat, za naszą wschodnią granicą ponownie słychać 

strzały i bombardowania. Moje myśli płyną w kierunku mieszkańców 

Ukrainy, ich życie jest teraz poważnie zagrożone. 

Przede wszystkim chcę Was dzisiaj prosić o modlitwę, bo w Bogu 

jest uciszenie naszych dusz. Módlmy się wspólnie do naszego Pana 

i Boga pokoju o działanie, o uciszenie naszego strachu i powstrzymanie 

wojny. Prośmy przez Jezusa Chrystusa o otrzeźwienie dla agresorów, za-

trzymanie inwazji oraz pokój między ludźmi. Prośmy też o otoczenie 

opieką wszystkich osób, które cierpią z powodu działań wojennych. Mo-

żemy zwracać się do Boga słowami zawartej w tym liście modlitwy, lecz 

potrzebne są też wszystkie nasze ciche i głośne modlitwy. 

Zarówno nasz Kościół, jak i wiele osób w Polsce ma bliskie kon-

takty z mieszkańcami Ukrainy, niektórzy mają tam rodziny, przyjaciół, 

współwyznawców. Dochodzą nas głosy, że część z nich szuka schronie-

nia na miejscu, ale są też osoby, które uciekają tam, gdzie mogą być bez-

pieczne. Dlatego zwracam się do Was z apelem i prośbą o otwarcie Wa-

szych parafii dla Sióstr i Braci z Ukrainy. Proszę o informację, które pa-

rafie byłyby gotowe przyjąć osoby z Ukrainy i zaoferować im opiekę 

w tym trudnym czasie. Chcemy teraz stać razem i udzielić wsparcia tym, 

którzy potrzebują pomocy i schronienia przed wojną. 

W Zbawicielu Jezusie Chrystusie jest nasza nadzieja, Jemu po-

wierzamy wszystkie nasze troski i strach. Zmiłuj się Panie. 

 

Wasz w Chrystusie 

 

Bp Jerzy Samiec 
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Oświadczenie Konsystorza 

w sprawie agresji Rosji przeciwko Ukrainie 
 

„Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza 

pokój, który zwiastuje dobro…” Iz 52,7a 

Trudno znaleźć słowa, które mogą wyrazić to, co czujemy w związku 

z nieusprawiedliwioną, militarną agresją Rosji przeciwko Ukrainie, w tym także 

przeciwko jej ludności cywilnej. Po krwawych dwóch wojnach światowych, 

które zostawiły Europę zniszczoną, po okrutnej wojnie na Bałkanach, oczy ca-

łego świata ponownie oglądają okrucieństwa wojny. Nieszczęście dotknęło po-

nownie Ukrainę, która od ośmiu lat mierzy się już z rosyjską agresją. Tym razem 

to atak o niepomiernie większym zasięgu i z trudnymi do przewidzenia konse-

kwencjami dla architektury bezpieczeństwa w Europie i świecie. Bombardo-

wana i ostrzeliwana Ukraina przeżywa swoją pasję. Nie możemy stać obok, nie 

możemy być neutralnymi obserwatorami. Ukraina i Europa to nasza wspólna 

sprawa. 

Jesteśmy poruszeni wydarzeniami rozgrywającymi się w Ukrainie i jed-

nocześnie przerażeni skłonnością potężnych do zadawania cierpienia słabszym, 

siania zniszczenia i śmierci, a to w imię imperialnych ambicji, pychy i demon-

stracyjnego nieposłuszeństwa wobec Bożego przykazania: miłuj bliźniego 

swego, jak siebie samego. Owocem przemocy nie może być pokój, pojednanie 

i zrozumienie, a jedynie unicestwienie życia, niepokój, bezradność i chaos, nisz-

czące dobro i wszelkie przejawy człowieczeństwa. 

Nie ma alternatywy dla pokoju. Wojna jest przekleństwem, nigdy nie 

była i nie jest przestrzenią dobra. Wojna to wrogość, nienawiść i zamach na to, 

co składa się na dar życia. 

Jako Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospo-

litej Polskiej łączymy się w modlitwie i apelach o pokój ze wszystkimi ludźmi 

dobrej woli, bez względu na wyznanie czy religię. Modlimy się o wiernych na-

szego siostrzanego Kościoła w Ukrainie, o Ukrainki i Ukraińców, uciekających 

przed terrorem i tych, którzy żyją obok nas w Polsce, martwiąc się o swoich 

najbliższych. 

Wyrażamy wsparcie dla działań humanitarnych Rządu Rzeczypospoli-

tej, Kościołów i organizacji pozarządowych wobec naszych ukraińskich Przyja-

ciół, którzy doświadczają obecnie niewyobrażalnego cierpienia. 

Zwracamy się do parafii naszego Kościoła o modlitwę i lokalne włącza-

nie się we wszelkie inicjatywy pokojowe, w tym konkretną pomoc humanitarną, 

dla Ukrainy. Bądźmy tymi, którzy nie tylko ogłaszają, ale czynią pokój, niosą 

ulgę w cierpieniu i są wsparciem dla potrzebujących pomocy Ukrainek i Ukra-

ińców. 
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U progu Czasu Pasyjnego, w którym mówimy o drodze Jezusa Chry-

stusa i nas wszystkich na Golgotę, uczyńmy wszystko, aby w imieniu Zbawi-

ciela, który odrzucał przemoc i bezwarunkowo stał się Miłością dla nas, nastał 

pokój, zamilkły strzały, płacz ludzi i widmo śmierci. 

 

Apel Biskupa Kościoła i Prezesa Diakonii 
 

W sytuacji kiedy docierają do nas kolejne relacje o eskalacji napięć 

i rozpoczęciu działań zbrojnych we wschodniej Ukrainie, o ofiarach śmiertel-

nych i ostrzeliwanych obiektach – nie możemy pozostać obojętni. Chcemy za-

pewnić naszych sąsiadów, że w kryzysowych momentach człowiek nie zostaje 

pozostawiony sam sobie. 

Biskup Jerzy Samiec i Biskup Ryszard Bogusz zaapelowali wspólnie 

o składanie ofiar na realizację pomocowych projektów. Diakonia Polska pragnie 

reagować tam, gdzie będzie to możliwe. Z jednej strony ważne będzie zaopa-

trzenie centrów pomocowych na Ukrainie w żywność, środki higieniczne, ma-

terace, koce, śpiwory czy kuchnie polowe. Z drugiej strony – potrzeba przygo-

tować i wyposażyć miejsca, w których uchodźcy mogliby znaleźć schronienie 

na terenie Polski. W dłuższej perspektywie niezbędne mogą okazać się również 

programy wsparcia psychologicznego dla dzieci i dorosłych – cała niełatwa sy-

tuacja powoduje problemy ze zdrowiem, zwiększa stres i uczucie niepokoju. 

„Życie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa to prawo każdego czło-

wieka. Nie możemy więc pozostać obojętni na to, co dotyka naszych sąsiadów. 

Dlatego też chcemy wesprzeć tych, którzy znaleźli się w środku konfliktu i zmu-

szeni są podejmować decyzje, które wpłyną na dalsze życie zarówno ich sa-

mych, jak i ich najbliższych. Okażmy im wsparcie w tym trudnym czasie” – 

napisali biskupi. 

Dla dania nadziei na lepsze jutro i stworzenia namiastki normalności 

liczy się każdy dar. 

Zbiórka potrwa do dnia 30 kwietnia 2022. Dziękujemy za każdy dar 

serca! Każda wpłata ma wielką wartość i przyczyni się do poprawy sytuacji ży-

ciowej bezpośrednich odbiorców działań pomocowych. 

 

Dane konta bankowego: 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska) 

ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa 

Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa 

Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 

z dopiskiem „Ukraina” 
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Spotkanie pań 
 

8 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie pań, 
którego tematem były "Motywy biblijne 
w literaturze dla dzieci i młodzieży". 
Prezentację multimedialną zawierającą 
materiał filmowy, zdjęcia, tematykę 
omawianych utworów oraz najważniejsze 
cytaty przygotowała pani Marzena Golicz. 
Prezentacja była podzielona na kilka części. 
Na wstępie została podana definicja słowni-
kowa motywu. Uczestniczki zostały 
zapoznane z najczęściej spotykanymi moty-

wami w literaturze. Wśród omawianych utworów znalazły się m.in. 
"Ania z Zielonego Wzgórza" Lucy Maud Montgomery, "Wieża" 
Gustawa Herlinga Grudzińskiego, "Quo vadis" i "Krzyżacy" Henryka 
Sienkiewicza, "Pamiętniki Adama i Ewy" Marka Twaina, "Oskar 
i pani Róża" Érica-Emmanuela Schmitta. 
Została przybliżona sylwetka i utwory Clive'a Staplesa Lewisa, autora 
"Opowieści z Narnii", brytyjskiego filozofa i filologa. 
Uczestniczki mogły posłuchać dwóch 
opowiadań zawartych w dwóch tomach 
"365 krótkich opowiadań dla ducha". 
Autorem ich jest Bruno Ferrero, włoski 
salezjanin i pedagog. 
Na zakończenie zostały przytoczone 
utwory poetyckie. 
 
Tradycyjnie spotkaniu towarzyszyła modlitwa, a pieśni wyjątkowo 
zostały zaśpiewane a capella. 
Została również omówiona organizacja Światowego Dnia Modlitwy. 
 

W związku ze Światowym Dniem Modlitwy, 
w marcu nie odbędzie się Spotkanie Pań. 
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Spotkanie PTEw 
 

15 lutego w sali parafialnej odbyło się spotkanie 

Oddziału PTEw w Katowicach. Gościem spo-

tkania był ks. prof. Marek Uglorz, teolog, wy-

kładowca Chrześcijańskiej Akademii Teolo-

gicznej w Warszawie, autor wielu publikacji na-

ukowych z zakresu teologii, znany także czytel-

nikom „Zwiastuna Ewangelickiego” z zamiesz-

czanych na jego łamach tekstów. Gościa przed-

stawiła prezes Oddziału prof. Grażyna Barbara 

Szewczyk, podkreślając jego naukowy dorobek 

z zakresu teologii i tematyki biblijnej, w tym 

liczne opublikowane opracowania i książki.  

Ks. prof. Marek Uglorz wygłosił wykład pt. „Kryzys ekologiczny kryzy-

sem społeczeństwa”. Na wstępie zaznaczył, że nie znajdziemy w Biblii 

bezpośrednich rozwiązań dla naszych współczesnych problemów ekolo-

gicznych, próżno także  szukać w przypowieściach czy też  doświadcze-

niach Jezusa odniesień do tej tematyki. Wykładowca zaznaczył nawet, że 

według dzisiejszego rozumienia tego zagadnienia Jezus mógłby uchodzić 

wręcz za nieekologicznego.  

W dalszej części wykładu ks. Uglorz przedstawił, w jaki jednak sposób 

Biblia może nam pomóc uporać się z kryzysem ekologicznym. Przypo-

mniane zostało, że Bóg przekazał człowiekowi ziemię, aby na niej za-

mieszkał i o nią dbał. Obecne problemy ekologiczne jednak świadczą, że 

naruszona została równowaga w środowisku przyrodniczym, ale to także 

naruszenie trzech wyróżnionych przez Duchownego elementów, które 

określają nasze bycie na ziemi. Te wyróżnione elementy to:  zewnętrzny 

świat, który Bóg stworzył i oddał człowiekowi na mieszkanie („oikos”), 

ekonomia (prawa, prawidła spajające społeczność) oraz ekumena, czyli 

ludzka wspólnota, która utwierdza nas w przekonaniu, że wszyscy jeste-

śmy dziećmi jednego Stwór-

cy. Naruszenie któregokol-

wiek z tych elementów zawsze 

prowadzi do złamania równo-

wagi, do katastrofy, do kry-

zysu ekologicznego. Nie 
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można żadnej z tych sfer naszego bycia wywyższać, ponieważ zawsze 

skończy się to niepowodzeniem. Przykłady naruszenia tej równowagi 

możemy odnaleźć w Biblii (np. opowieść o Noem).  

Ks. Uglorz podkreślił, że ludzie sami nie są w stanie rozwiązać proble-

mów ekologicznych, nie są w stanie zaradzić temu nowatorskie osiągnię-

cia technologiczne czy też inne podejmowane współcześnie przedsię-

wzięcia.  Jedyną drogą do pokonania kryzysu ekologicznego jest prze-

miana wewnętrzna człowieka – osiągnięcie świadomości zbawienia przez 

Boga, w wyniku czego pozbywamy się  agresji, kompleksów, zyskujemy 

spokój i równowagę. Dopiero taki człowiek jest w stanie należycie dbać 

o środowisko, o inne stworzenia, o otaczającą naturę, dopiero taki czło-

wiek nie będzie jej zaśmiecał i niszczył.   

Duchowny zachęcał jednocześnie, abyśmy byli gotowi na przyjęcie Bo-

żego planu dla każdego z nas, abyśmy umieli ten Boży projekt rozpoznać 

w sobie. To pozwoli nam cieszyć się życiem w dobrym tego słowa zna-

czeniu, zachować umiar w korzystaniu z dóbr, nie wyrządzać krzywdy 

innym ludziom ani środowisku. Na przeciwległym biegunie sytuuje się 

człowiek niepogodzony z sobą, emanujący złością, skłócony ze światem, 

roszczeniowy. Taki człowiek jest przyczyną wszystkich problemów eko-

logicznych, a społeczeństwo składające się z takich ludzi staje się przy-

czyną kryzysu ekologicznego.  

W nawiązaniu do zaprezentowanych wniosków zaapelował o wychowy-

wanie młodego pokolenia w duchu poszanowania samych siebie, aby 

młodzi mogli żyć w zgodzie z sobą, aby potrafili przyjąć Boże zaprosze-

nie do życia w prawdzie, w radości, w odpowiedzialności.   

Po zakończeniu wykładu wywiązała się tradycyjnie dyskusja. Zebrani 

w sali parafialnej słuchacze dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi za-

proponowanych rozwiązań, spojrzenia na ekologię, odpowiedzialności 

człowieka za ulegające degradacji środowisko. Oprócz przybyłych słu-

chaczy na spotkaniu obecni byli także duchowni katowickiej parafii – bp 

Marian Niemiec oraz ks. Zbigniew Obracaj, a także ks. Adam Palion – 

przedstawiciel abp. Wiktora Skworca. Biskup podkreślił, że wagę tema-

tyki ekologicznej docenia również Światowa Federacja Luterańska, co 

znajduje odzwierciedlenie w dokumentach i podejmowanych przez ŚFL 

działaniach. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z biblijnym 

ujęciem tematyki ekologicznej przedstawionym przez uznanego teologa 

i znawcę tego tematu. 
Tekst: Aneta M. Sokół, zdjęcia: Marzena Golicz  
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Światowy Dzień Modlitwy 

„Bóg ma 

dla nas plan” 
 

Zapraszamy na nabożeństwo w piątek          

4 marca o godzinie 17.00. 

Będzie także możliwość obejrzenia 

transmisji na kanale YouTube Luteranie 

Katowice. 

 

Do rozmyślań nad takim zdaniem na pod-

stawie wersetu z Księgi Jeremiasza 29,11: 

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam 

o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie 

o niedoli, aby zgotować wam przyszłość 

i natchnąć nadzieją.” zachęcają  nas w tym 

roku Chrześcijanki z Anglii, Walii i Irlandii 

Północnej, które przygotowały liturgię na-

bożeństwa w tym roku. 

Podczas tego nabożeństwa wspólnie będziemy chcieli modlić się o po-

kój, wolność, sprawiedliwość i przebaczenie, które tak bardzo są nam 

wszystkim potrzebne.  

Posłuchamy świadectw chrześcijanek z tych krajów oraz kilka ciekawo-

stek o samym kraju.  

Autorka obrazu, który jest symbolem tegorocznego Światowego Dnia 

Modlitwy Angie Fox tak opisała swoje dzieło:  

Środek wyrazu: tekstylia – haft, aplikacja i metaloplastyka.  

Symbole nawiązujące do tematu: 

Wolność – otwarte drzwi na ścieżkę prowadzącą przez niekończącą się 

szeroką panoramę poza horyzont. 

Sprawiedliwość – zerwane łańcuchy. 

Boży pokój i przebaczenie – gołąb pokoju i lilia pokoju przebijająca się 

przez chodnik. 

Ponad wszystkim tęcza, która reprezentuje wszystko – od historii Noego 

aż do współczesności – i jest symbolem  wszechogarniającej miłości Boga.  
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YouTube: #BibleProject #Biblia #Przysłów 

 

Przeczytaj Przypowieści Salomona 1 i odpowiedz na pytania: 
1. Kto jest autorem przypowieści? 

_________________________________________________ 
2. Po co zostały napisane przypowieści? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

3. Co dzięki przypowieściom mają zyskać młodzi? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

4. Co mają zyskać, czytając przypowieści, prostaczkowie? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

5. Kto ma słuchać i pomnażać nauki? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

6. Co ma zdobywać rozumny? 

_________________________________________________ 

https://www.youtube.com/hashtag/bibleproject
https://www.youtube.com/hashtag/biblia
https://www.youtube.com/hashtag/przys%C5%82%C3%B3w
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7. Po co mają słuchać, pomnażać nauki i zdobywać wskazówki? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

8. Co jest początkiem mądrości? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

9. Czym gardzą głupcy? 

_________________________________________________ 

10. Co powinien robić syn? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

11. Do jakich ozdób porównał autor nauki rodziców? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

12. Przed kim ma się uchronić syn? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

13. Do czego zachęcą cię grzesznicy?  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

14. Co wspólnego chcą mieć grzesznicy? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

15. Co ma wstrzymać syn przed ścieżkami grzeszników? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

16. Gdzie się śpieszą grzesznicy? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

17. Kogo los zgubi? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 
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18. Gdzie mądrość jest ogłaszana? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

19. W czym upodobanie mają szydercy? 

_________________________________________________ 

20. W czym upodobanie mają prostaczkowie? 

_________________________________________________ 

21. W czym upodobanie mają głupcy? 

_________________________________________________ 

22. W jaki sposób ostrzegał autor? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

23. Co spotka tych, którzy nie obrali bojaźni Pana? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

24. Jaki los spotka tego, który słucha Pana Boga? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

Zastanów się i narysuj, jak na podstawie tego fragmentu 

wyobrażasz sobie mądrość:  
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https://bibleproject.com/locale/downloads/pol/ 

.  
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Zapraszamy na marcowe nabożeństwa i spotkania! 
 

1 marca 18.00 – posiedzenie Rady Parafialnej 
 

Środa Popielcowa 

2 marca 17.00 – nabożeństwo (ks. Michał Matuszek) 

18.00 – próba chóru 
 

3 marca 17.00 – godzina biblijna 

4 marca 17.00 – nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy 

5 marca  10.00 – Diecezjalne Forum Diakonijne 
 

Invocavit 

6 marca 10.00 – nabożeństwo z ofiarą 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

8 marca 18.00 – spotkanie sympatyków 

9 marca 17.00 – tyg. nabożeństwo pasyjne (ks. Oskar Wild) 

18.00 – próba chóru 

10 marca 17.00 – godzina biblijna 
 

Reminiscere 

13 marca 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

  19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

15 marca 17.00 – spotkanie PTEw 

16 marca 17.00 – tyg. nabożeństwo pasyjne (ks. Piotr Uciński) 

  18.00 – próba chóru 

17 marca 17.00 – Akademia Ekumeniczna WSZOP ul. Bankowa 8 
 

Oculi 

20 marca 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

  12.00 – nabożeństwo w Senior Residence z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

23 marca 17.00 – tyg. nabożeństwo pasyjne (dk. Wiktoria Matloch) 

18.00 – próba chóru 

24 marca 17.00 – godzina biblijna 
 

Laetare 

27 marca 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
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29 marca 18.00 – posiedzenie Rady Parafialnej 

30 marca 17.00 – tyg. nabożeństwo pasyjne (mgr M. Kotkowski) 

  18.00 – prób chóru 

31 marca 17.00 – godzina biblijna 

 

W marcu niedzielne nabożeństwa wieczorne odbywają się 

w sali parafialnej w budynku plebanii. 
 

Kochani Seniorzy! 

Cieszymy się, że coraz więcej z Was uczestniczy w niedziel-

nych nabożeństwach i odbiera Informator, wychodząc z ko-

ścioła. Postanowiliśmy więc wysyłać Informator tylko do tych 

z Was, którzy wyrażą taką chęć. Jest to podyktowane troską 

o środowisko (papier na Informator i koperty), a także wciąż 

rosnącymi opłatami pocztowymi. 

Bardzo prosimy o informację telefoniczną (32 253 99 81) lub 

mailową (katowice@luteranie.pl), od chcących nadal otrzymy-

wać Informator za pośrednictwem poczty. 

Od przyszłego miesiąca Informator będzie wysyłany 

jedynie do osób, które zgłoszą taką chęć. 
 

Polecamy: 
 

Ksiądz Biskup Marian Niemiec zaprasza na 

wczasy diecezjalne w Sorkwitach na Mazu-

rach od 10 do 19 sierpnia 2022 roku. Parafia 

w Sorkwitach przygotowała wspaniały ośrodek 

na wczasy rodzinne.  

Piękne, spokojne  i bezpieczne miejsce, dobre 

warunki pobytu, rewelacyjne wyżywienie, je-

zioro, plac zabaw, rozległy teren, urokliwy ko-

ściółek – to wszystko do dyspozycji uczestni-

ków. Do tego wyjątkowa atmosfera, którą stworzymy. Uczestnikami 

mogą być osoby samotne, rodzice z dziećmi, dziadkowie i babcie z wnu-

mailto:katowice@luteranie.pl
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kami. Program pobytu zostanie tak dostosowany, żeby odpowiadał każ-

demu uczestnikowi. Opiekę duszpasterską zapewnia biskup Marian Nie-

miec.  

Koszt całkowity z dojazdem tylko 1800 zł od osoby dorosłej i 1600 zł od 

dziecka w wieku 3-14 lat. Zapisy w kancelarii diecezjalnej.  

Mail: diec.katowicka@luteranie.pl, wpisowe 300 zł  

nr konta 06 1020 2313 0000 3102 0020 3240. 

Zapisy przyjmujemy do 15 maja 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona.  

 

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. 
 

W TVP Kultura można oglądać retransmisje ewangelickich nabo-

żeństw. W najbliższych miesiącach zapraszamy na następujące 

nabożeństwa: 

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 

mailto:diec.katowicka@luteranie.pl

