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Słowo Proboszcza 

 

Drodzy parafianie, Siostry i Bracia, 

zbliżamy się do kulminacji czasu pasyjnego, którą jest śmierć 
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego na krzyżu Golgoty. Pasja znaczy cier-
pienie, męka. Mamy w duchu rozważać męki Chrystusa, a rozważa-
nie ma nam dopomagać do znoszenia naszych cierpień. Poświęce-
nie i śmierć Jezusa ma nas uzdalniać do bycia z cierpiącymi i potrze-
bującymi.  

W najbliższym czasie będziemy mieli wiele możliwości wyci-
szenia i rozważania tego, co Jezus przez swoją mękę i śmierć dla nas 
uczynił. Zapraszam na dwa koncerty pasyjne, które odbędą się w na-
szym kościele w sobotę przed Niedzielą Palmową i w Wielką Środę. 
Ten drugi koncert będzie podsumowaniem dwudniowych rekolek-
cji pasyjnych, na które serdecznie zapraszam. Będziemy mówić o sa-
motności, smutku, o aniele, który wspiera i o krwi, która spływała 
z czoła Pana Jezusa. I nie była to krew po nałożeniu korony ciernio-
wej, lecz krople krwi, które pojawiły się na czole Jezusa już w Ogro-
dzie Getsemane.  

Pojawia się jednak pytanie, czy my chcemy i umiemy rozwa-
żać mękę Pańską. Pieśniarz Christian Gellert pisał i prosił: „Pomóż 
rozważać, Panie, męki Twoje, w morze miłości zgłębić myśli swoje, 
co Cię skłoniła, żeś się za nas wstawił i nas wybawił. Niech mnie 
Twój Duch tej jednej uczy troski, jak, Jezus, uczcić mógłbym krzyż 
Twój boski, jak na me chrześcijańskie powołanie kłaść mam stara-
nie” (ŚE 155, 1.7). 

Jak uczcić krzyż Jezusa, jak wypełniać chrześcijańskie powo-
łanie? Naśladując Chrystusa w miłości, oddaniu i poświęceniu. Wo-
kół nas i wśród nas jest bardzo wielu cierpiących i niosących krzyż. 
To chorzy, samotni, zdradzeni i rozczarowani. Krzyż, choć może na 
zewnątrz nie zawsze go widać, niosą uchodźcy z Ukrainy. To matki 
z dziećmi, które uciekały przed wojną. Mężowie pozostali, żeby wal-
czyć. Czy możemy sobie wyobrazić, co one przeżywają? Każdego 
dnia mogą otrzymać wiadomość, że zostały wdowami, a ich dzieci 
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sierotami. Są same w obcym mieście, obcym kraju. Czy wracać? Czy 
jest do czego? A co czują dzieci? Niech nie zwodzą nas uśmiechy 
pojawiające się od czasu do czasu na ich twarzach. Róbmy wszystko, 
żeby ten uśmiech pojawiał się jak najczęściej. Wtedy następuje 
chwila wytchnienia, niemyślenia o tym, co jest i co jeszcze może się 
stać.  

Nasz Kościół stara się pomagać uchodźcom. W prawie każdej 
Parafii znajdują się rodziny z Ukrainy. My przyjęliśmy trzy matki 
z trzema córkami. Mieszkają w mieszkaniu przy ul. Tysiąclecia. Za-
pewniamy im mieszkanie, pomogliśmy w zakupie niezbędnej 
odzieży, robimy zakupy żywnościowe (panie robią zakupy, a my za 
nie płacimy). Zapewniam, że nie są to wyszukane rzeczy. Widać 
u tych osób skrępowanie z tego powodu, że nie muszą płacić.    

Remontujemy szybko mieszkanie w budynku przy ul. Dudy-
Gracza, czyli w naszym Ewangelickim Centrum Diakonijnym „Sło-
neczna Kraina”. Wiem, że dwie rodziny naszych parafian również 
przyjęły matki z dziećmi. Jeżeli też macie w swoich domach, miesz-
kaniach osoby z Ukrainy, proszę o zgłoszenie tego w kancelarii. 
Wspierajmy się wzajemnie. Możemy sobie pomagać, jak również 
dzielić się doświadczeniami. Jako Diecezja staramy się pozyskiwać 
środki na pomoc w przyjmowaniu uchodźców. Otrzymaliśmy jako 
Parafia, wsparcie finansowe z Diakonii Polskiej na remont wspo-
mnianego mieszkania. Chcemy przygotować „Słoneczną Krainę” na 
miejsce, w którym mogłyby się odbywać spotkania integracyjne i na-
uka języka polskiego. Na razie zapraszamy w każdą niedzielę do na-
szej sali parafialnej, w której chcemy rozpocząć jak najszybciej na-
ukę języka polskiego. Na lekcje zapraszamy dorosłych i dzieci.   

Musimy sobie uświadomić, że nawet jak wojna się skończy, 
wielu uchodźców u nas zostanie. Nie dlatego, że jesteśmy mili i go-
ścinni, ale dlatego, że nie będą mieli do czego wracać A mili oraz 
gościnni i tak powinniśmy być. To nasze chrześcijańskie powołanie.  

Dużo cierpienia i krzyża wokół nas. Każdy może pomóc. Jak? 
Najprościej poprzez wsparcie finansowe realizowanych projektów. 
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Jak napisałem powyżej, na remont mieszkania otrzymaliśmy wspar-
cie finansowe. Ale mieszkanie trzeba wyposażyć, przede wszytkim 
kuchnię: sprzęt AGD i meble. Nie chcemy, żeby to była „zbieranina” 
mebli i sprzętu. Rada Parafialna postanowiła, że zakupimy nowe 
meble, lodówkę, kuchenkę gazową itp. Tu liczymy na Wasze wspar-
cie. Darowizny na ten cel można wpłacać w kancelarii parafialnej 
lub na konto bankowe Parafii z dopiskiem „Ukraina”. Każda zło-
tówka jest ważna i cenna.  

W czwartek 31 marca Diakonia w Moers przekazała dla po-
trzebujących w Katowicach transport (1 TIR) z najpotrzebniejszymi 
rzeczami. Koordynatorem tej akcji była nasza Parafia.  

Świat zmienia się na naszych oczach. Wydawało się, że to 
tylko zmiana technologiczna poprzez pojawienie się komputerów, 
telefonów, mediów społecznościowych. Świat zmienia się również 
z powodu tego, że po prawie osiemdziesięciu latach mamy wojnę 
i to taką, obok której nie możemy przejść obojętnie. Wolimy odsu-
wać od siebie myśli, że nastąpi eskalacja wojny na nasz i inne kraje. 
To powinno nas tym bardziej pobudzać do pomocy tym, którzy 
wojną są bezpośrednio dotknięci. Módlmy się o pokój. „O pokój Pa-
nie nasz, błagamy Cię. Nie pozwól by Twój głos zaginął w nas”.  

Wróćmy do naszego życia parafialnego. Rekolekcje pasyjne 
zostały przygotowane dla dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że ro-
dzice zachęcą i przyprowadzą dzieci na rekolekcje.  

Pojawiła się już informacja o wczasach rodzinnych w malow-
niczej miejscowości Sorkwity na Mazurach. Zapraszam wszystkich. 
I ważna informacja. Rada Parafialna podjęła uchwałę o dofinan-
sowaniu, w 50%, dzieciom i młodzieży wyjazdu na wczasy 
w Sorkwitach, kolonie i obozy organizowane w naszym ko-
ściele. To naprawdę dużo. Zachęcam rodziców do zrobienia kalku-
lacji i wybrania się w tym roku z dziećmi do Sorkwit. Pogoda jak do 
tej pory zawsze była bardzo dobra. To tego jezioro, plaża, rozległy 
teren z placem zabaw. I duże komfortowe pokoje.  
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Seniorów zapraszamy na nabożeństwo w Niedzielę Palmową, 
a po nabożeństwie spotkanie w sali parafialnej. Zauważyłem, że 
grono seniorów maleje. Jedni odeszli do Pana, a nie ma następców, 
bo wszyscy czują się młodzi duchem. Zapraszamy również młodych 
duchem seniorów. Właśnie takich potrzebujemy na naszych spotka-
niach.  

I ostatnia informacja, w zasadzie przypomnienie. Zgodnie 
z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w RP, Wielki Piątek jest dla ewangelików dniem wolnym od 
pracy. Główne nabożeństwo odbędzie się jak zawsze o godz. 10.00. 
Pan Jezus został przybity do krzyża o godz. 9.00. Czyli my zbieramy 
się na nabożeństwie, żeby razem z Marią i innymi niewiastami oraz 
uczniem Janem stanąć pod krzyżem. Niech w Wielki Piątek nic nie 
oderwie nas od bycia z Jezusem. Niech nic nie zakłóci nam bycia 
pod krzyżem. W tym krzyżu jest moje i twoje zbawienie.  

Radość Wielkanocną mogą prawdziwie przeżywać ci, którzy 
w Wielki Piątek stali pod krzyżem.  

O Wielkanocy, czyli zmartwychwstaniu przypominają nam 
słowa wypisane nad wejściem do naszego kościoła: „Byłem umarły, 
lecz oto żyję na wieki wieków”. Wiecie skąd pochodzą te słowa? 
W Poniedziałek Wielkanocny chcemy przeżywać nabożeństwo ro-
dzinne. Niech nie zabraknie nikogo z Was, zwłaszcza dzieci.  

Życzę błogosławionego, pełnego pokory i wyciszenia czasu 
pasyjnego i Wielkiego Tygodnia oraz niezmąconej niczym Wielka-
nocnej radości. 

 

Wasz proboszcz,  

ks. bp Marian Niemiec 
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Nie trwóżcie się! Szukacie ukrzy-

żowanego Jezusa z Nazaretu?  

Zmartwychwstał, nie ma Go tu. 

Mk 16,6 

 
W poranek wielkanocny, 

począwszy od dnia zmartwych-

wstania Ukrzyżowanego, roz-

lega się radosna wieść o zwy-

cięstwie życia nad śmiercią.  

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego ży-

czymy wszystkim, aby ta wieść napełniła radością 

i rozpraszała mroki smutku i zwątpienia.  

Niechaj zmartwychwstały Pan ubogaci poko-

jem, który On wnosi w życie swoich uczniów i naśla-

dowców, napełni żywą wiarą i nadzieją oraz pewno-

ścią zmartwychwstania i życia wiecznego. 

 
Wasi w Chrystusie, 

 
ks. bp Marian Niemiec 

ks. Zbigniew Obracaj    dk. Dorota Obracaj 
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Boże objawienie w ofierze Chrystusa 
 
Objawił się On [Chrystus] jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia 
grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Hbr 9,26 
 

Setki, tysiące skaza-
nych umierało przybitych do 
krzyża. Ale nas nie interesują, 
w tym konkretnym czasie, 
owe setki czy tysiące skazań-
ców. My przychodzimy wciąż 
pod ten sam krzyż i rozpamię-
tujemy śmierć tylko tego Jednego, Jedynego Ukrzyżowanego. On 
sam bowiem, jak i Jego śmierć, nie ma odpowiednika w historii 
świata. Jeden jest bowiem tylko Boży Syn, prawdziwy Bóg i praw-
dziwy człowiek. Jedyna w swoim rodzaju jest też Jego śmierć będąca 
ofiarowaniem samego siebie za grzechy wszystkich ludzi. 

W Wielki Piątek, dzień szczególnego przypominania śmierci 
Chrystusa Pana, nie chodzi o przypominanie jednego z wielu, nie-
zliczonych faktów z historii ludzkości, ale chodzi o szczególny fakt 
Bożego działania w dziejach ludzkości. Wydarzenia wynikające 
z ludzkiej działalności blakną w miarę upływu czas, tracą swoja ak-
tualność, ważność i znaczenie. Fakty wynikające z Bożej działalno-
ści nie tracą ani swej aktualności, ani ważności ani znaczenia. Od-
nosi się to szczególnie do tego faktu ofiarnej śmierci Syna Bożego 
na krzyżu Golgoty, poprzez który nastąpiło zgładzenie grzechu 
i zbawienie człowieka. 

Choć to stało się przed wiekami, zostajemy wciągnięci w to 
wydarzenie. Jeden, jedyny raz On, Chrystus, przyszedł na świat 
i ofiarował siebie samego za grzechy ludzkości. Zbawczy skutek tej 
ofiary obejmuje wszystkie ludzkie pokolenia, obejmuje także i nasze 
pokolenie, obejmuje nas, obejmuje mnie. To także dla mnie objawił 
się Chrystus i ofiarował siebie samego za moje grzechy. 
 

ks. Henryk Czembor, Droga poza śmierć, Kraków 1997, str. 110.  
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Światowy Dzień Modlitwy 
 

Tradycyjnie w pierwszy piątek marca w naszej Parafii odbyło 
się nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy. W tym roku 
liturgię przygotowały chrześcijanki z Anglii, Walii i Irlandii Północ-
nej, natomiast w kontekście wydarzeń na Ukrainie oczywistym dla 
nas było włączenie do wspólnej modlitwy również naszych wschod-
nich sąsiadów, prosząc Boga o pokój, siłę i sprawiedliwość dla 
krzywdzonych oraz nawrócenie i upamiętanie dla krzywdzących. 

Kazanie podczas tego nabożeństwa wygłosiła dk. Dorota Ob-
racaj, ale wiele pań było zaangażowanych w przygotowanie i prowa-
dzenie nabożeństwa, za co im wszystkim serdecznie dziękujemy. 
Nagranie z tego wydarzenia można obejrzeć na parafialnym kanale 
YouTube. 
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Spotkanie Sympatyków 
 

8 marca 2022 roku w sali parafialnej odbyło się spotkanie 

sympatyków. Pierwsza część poświęcona była modlitwie, rozmowie 

i składaniu życzeń paniom, które na spotkaniu były obecne. Zostały im 

wręczone piękne tulipany. 

Druga część to projekcja filmu "Tę rodzinę trzeba wytępić" 

w reżyserii Leszka Wiśniewskiego. 18 lutego 2020 roku w naszej parafii 

odbyła się katowicka premiera filmu, jednak osoby przygotowujące się 

do konwersji tego fabularyzowanego dokumentu nie widziały.  

Dzieło jest poświęcone bp. Juliuszowi Burschemu, który od 1904 

roku był Generalnym Superintendentem, czyli zwierzchnikiem, Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim, a 3 lipca 1937 roku 

został wybrany pierwszym Biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego w odrodzonej Polsce. Pełnił swoją służbę aż do wybuchu wojny 

i aresztowaniu przez Gestapo. W lutym 1942 roku został zamordowany 

przez Niemców. Zginął śmiercią męczeńską. 

W 2018 roku bp Juliusz Bursche został pośmiertnie odznaczony 

Orderem Orła Białego jako osoba zasłużona dla odbudowy państwa 

polskiego po I wojnie światowej. 

Film zdobył I Nagrodę na Festiwalu Polonijnym "Losy Polaków" 

w Warszawie w 2019 roku oraz II Nagrodę w kategorii: Dokument 

fabularyzowany na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów 

i Multimediów "KSF Niepokalana" w 2020 roku. Po zakończonej 

projekcji był czas na dyskusję i modlitwę. 

W kontekście aktualnych wydarzeń na Ukrainie wybór filmu był 

doskonały. 
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Spotkanie PTEw 
 

15 marca w sali parafialnej odbyło się 
spotkanie PTEw, którego gościem był pre-
zes Fundacji Wolne Miejsce pan Mikołaj 
Rykowski. Gościa przedstawiła słuchaczom 
p. Bożena Polak, podkreślając jego działa-
nia na rzecz ubogich i potrzebujących jako 
m.in. organizatora śniadań wielkanocnych 
czy Wigilii dla samotnych na Śląsku. Fun-
dacja, której przewodzi Mikołaj Rykowski, 
jest także założycielem sklepów socjalnych 
działających w Katowicach, które nie tylko 

pełnią swoją podstawową rolę, ale są także miejscem spotkania czło-
wieka z człowiekiem.  

Tematem wtorkowego wystąpienia była pomoc dla ofiar 
wojny w Ukrainie. Gość przedstawił działania Fundacji, która włą-
czyła się w niesienie wsparcia potrzebującym na granicy polsko-
ukraińskiej. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać bezpo-
średniej relacji organizatora i uczestnika tej pomocy, który zazna-
czył, że z inicjatywą wyjazdu na granicę wyszli sami wolontariusze 
biorący udział w pracach Fundacji. Prelegent przedstawił, jak od 
strony organizacyjnej wyglądają wyjazdy do Medyki, gdzie Fundacja 
Wolne Miejsce, jako jedyna, prowadzi punkt pomocy dla Ukraiń-
ców. Jak podkreślał, do najbardziej potrzebnych na granicy środków 
czy produktów, dowożonych przez Fundację, należą m.in. koce ter-
miczne, środki medyczne czy jedzenie szczelnie opakowane, jedno-
razowe sztućce; bardzo przydatne są także powerbanki, zabawki dla 
dzieci, takie jak misie oraz wszelkie pluszaki.  

P. Mikołaj Rykowski opowiadał również o tym, jak wolonta-
riusze przygotowują ciepłe posiłki dla uchodźców. Wskazał także na 
zaangażowanie innych fundacji i wolontariuszy, także tych przyby-
łych z zachodu. Jak się okazuje w dzieło pomocy mogą włączyć się 
wszyscy chętni, a prowadzone przez Fundację sklepy socjalne (na 
os. Tysiąclecia i na Ligocie) są punktami, w których można uzyskać 
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informacje na temat potrzeb czy możliwości niesienia pomocy 
Ukraińcom. Gość zachęcał również, abyśmy przyjmowali uchodź-
ców godnie, z serdecznością, abyśmy traktowali ofiary wojny 
w Ukrainie tak, jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Podkreślał 
również traumę, która towarzyszy tysiącom osób uciekających 
przed wojną.  

Słuchacze mieli okazję usłyszeć, jak wielkim zaangażowa-
niem wykazują się wolontariusze Fundacji Wolne Miejsce, którzy 
dojeżdżają na granicę, aby prowadzić punkt pomocy. P. Mikołaj Ry-
kowski podkreślił, że organizacja tej pomocy to w pewien sposób 
przekraczane swoich możliwości, co jest możliwe tylko dzięki Bożej 
pomocy i Bożemu powołaniu do tego trudnego zadania.  

Po zakończeniu tej swoistej prelekcji wywiązała się dyskusja 
na podjęty temat. Słuchacze zadawali gościowi pytania dotyczące 
szczegółów akcji prowadzonej przez Fundację na rzecz uchodźców. 
W uzupełnieniu, obecny na spotkaniu, bp Marian Niemiec mówił 
także o inicjatywach i działaniach Kościoła ewangelickiego w tej 
trudnej sytuacji, przedstawiając również udział parafii katowickiej.  

Spotkanie z naocznym świadkiem i organizatorem punktu 
pomocowego w Medyce pozwoliło uczestnikom na uzyskanie bez-
pośredniej wiedzy na temat atmosfery, zaangażowania i pomocy 
niesionej bezinteresownie ofiarom wojny.  
 

 

 

 
Tekst: Aneta Sokół 

Zdjęcia: Marzena Golicz  
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Rodzinne Spotkania Pasyjne 
 

W marcu dbyły się dwa z trzech zaplanowanych spotkań rodzin-
nych, które miały nas wspólnie przygotowywać do Wielkanocy. 
Uczestnicy tworzyli kartki i ozdoby świąteczne, które następnie były 
sprzedawane w kościele, a dochód został przeznaczony na pomoc 
Ukrainie. 
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Pan Jezus wisząc na krzyżu wypowiedział siedem słów.  

Przeczytaj je. 

 

1. Łukasz 23,33- 38 

A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali 

go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po 

lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co 

czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał 

i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: Innych 

ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem 

Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, 

podchodząc doń i podając mu ocet, i mówiąc: Jeżeli Ty jesteś 

królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: 

Ten jest królem żydowskim. 
 

2. Jan 19,25-27 

A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, 

Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał 

matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do 

matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto 

matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. 
 

3. Jan 19,28-29 

Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się 

wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. A stało tam naczynie 

pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą 

octem, podali mu do ust. 
 

4. Łukasz 23,39-43 

Tedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: 

Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi 

natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy 
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ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na 

nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, 

co uczyniliśmy, Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, 

wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. I rzekł 

mu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. 
 

5. Mateusz 27,45-46 

A od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa 

całą ziemię. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus 

donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże 

mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? 
 

6. Jan 19,30 

A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skło-

niwszy głowę, oddał ducha. 
 

7. Łukasza 23, 44-47 

A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą 

ziemię aż do godziny 

dziewiątej, gdy zaćmiło 

się słońce; i rozdarła się 

zasłona świątyni na 

dwoje. A Jezus, zawo-

ławszy wielkim gło-

sem, rzekł: Ojcze, 

w ręce twoje polecam 

ducha mego. I powie-

dziawszy to, skonał. 

Wtedy setnik, ujrza-

wszy, co zaszło, oddał 

chwałę Bogu, powia-

dając: Zaiste, człowiek 

ten był sprawiedliwy. 
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 Zapraszamy na kwietniowe nabożeństwa i spotkania! 
 

Judica 

3 kwietnia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. i ofiarą 

19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

4 kwietnia 19.15 – spotkanie studentów 

5 kwietnia 18.00 – spotkanie sympatyków 

6 kwietnia 17.00 – tyg. nabożeństwo pasyjne (dk. Dorota Obracaj) 

18.00 – próba chóru 

7 kwietnia 17.00 – Akademia Ekumeniczna 

8 kwietnia 16.00 – rekolekcje dla dzieci i młodzieży 

9 kwietnia 10.00 – rekolekcje dla dzieci i młodzieży 

10.00 – Diecezjalne spotkanie pracowników służby zdro-

wia. Park Pamięci w Rudzie Śląskiej 

18.00 – koncert pasyjny Chór Uniwersytetu Ekonom. 
 

Palmarum 

10 kwietnia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

  16.00 – nabożeństwo dla seniorów z Komunią Św.  
 

11 kwietnia 17.00 – rekolekcje pasyjne 

12 kwietnia 17.00 – rekolekcje pasyjne 

13 kwietnia 17.00 – koncert pasyjny 
 

Wielki Czwartek 

14 kwietnia 17.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

 

Wielki Piątek 

15 kwietnia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

  12.00 – nabożeństwo w Senior Residence z Komunią Św. 

17.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

 

Wielka Sobota 

16 kwietnia 18.00 – Bezsenna Noc w Drogomyślu 
 

Wielkanoc 

17 kwietnia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
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Poniedziałek Wielkanocny 

18 kwietnia 10.00 – nabożeństwo rodzinne 

  12.00 – nabożeństwo w Senior Residence z Komunią Św. 
 

19 kwietnia 09.00 – wyjazd młodzieży do Żor 

20 kwietnia 18.00 – próba chóru 

21 kwietnia 17.00 – godzina biblijna 
 

Quasimodogeniti 

24 kwietnia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

26 kwietnia  18.00 – posiedzenie Rady Parafialnej 

27 kwietnia 18.00 – próba chóru 

28 kwietnia 17.00 – godzina biblijna 
 

Po Świętach Wielkanocnych  

niedzielne nabożeństwa wieczorne  

wrócą do kaplicy chrztów. 
 

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-

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.  

 

mailto:diec.katowicka@luteranie.pl
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W TVP Kultura można oglądać retransmisje ewangelickich nabo-

żeństw. W najbliższych miesiącach zapraszamy na następujące 

nabożeństwa: 

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

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

 

Prosimy o rozpowszechnianie informacji o mozliwości spotkań dla 

Ukraińców w niedziele o godz. 12.00 w sali parafialnej. 

 

 

 

__________________________________ 
 

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 


