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Słowo Proboszcza 

 

„W maju jak w gaju”. Niektórzy mówią, że „w maju jak 
w raju”. Nikt za bardzo nie wie, co to przysłowie znaczy. Może tylko 
to, że gaiczek (działka, ogród, skwer, park) robi się zielony i kwit-
nący. A zieleń to kolor nadziei. Nadziei na lepsze, spokojniejsze, 
bezpieczniejsze jutro, bardzo nam potrzeba. Podobno zieleń to 
także kolor dobry dla oczu. Korzystajmy z tego.  

Maj to czas konfirmacji. W tym roku mamy jedenastooso-
bową grupę konfirmacyjną. Zapraszam na nabożeństwo w święto 
Wniebowstąpienia Pańskiego 26 maja. Wtedy będziemy mogli 
poznać konfirmantów i przekonać się o ich znajomości Biblii 
i Kościoła. Konfirmacja odbędzie się w niedzielę Exaudi, 
29 maja. Warto przypomnieć, czym jest konfirmacja. Najprostsza 
definicja brzmi: „Konfirmacja to uroczystość całego zboru, podczas 
której konfirmant wobec Boga i zgromadzonego zboru składa wy-
znanie wiary i ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi.” Zwracam 
uwagę na słowa „całego zboru”. Konfirmacja to nie tylko wielkie 
święto konfirmantów i ich rodzin, ale nas wszystkich. Bądźmy 
w tym dniu razem z naszymi młodymi siostrami i braćmi.  

A już 7 maja w naszej Parafii odbędzie się diecezjalne 
spotkanie konfirmantów i rodziców. Wykład dla rodziców bę-
dzie prowadził dr hab. Mariusz Jędrzejczyk. Niesamowicie kompe-
tentny i energetyczny mówca. Temat: „Technologie cyfrowe, a roz-
wój emocjonalny, edukacyjny i moralny dzieci”. Zapraszam nie tylko 
rodziców konfirmantów. Naprawdę warto posłuchać. 

Maj to czas koncertów. Rozpoczynamy 10 maja cykl kon-
certów organowych. Jak co roku znakomici wykonawcy będą pre-
zentować możliwości naszych organów i raczyć nas piękną muzyką. 
Po jednym z koncertów pewien uczestnik powiedział do mnie: „Nie 
przepadałem za muzyką organową, ale ten koncert sprawił, że za-
czynam być jej fanem”. Może trzeba przyjść i posłuchać. Ale nie 
tylko koncerty organowe będą się odbywały w naszym kościele. Za-
praszam na wszystkie. 
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Maj to Ekumeniczny Tydzień Biblijny. Szczegóły znajdują się 
na plakacie zamieszczonym w tym Informatorze. Ja zapraszam na 
nabożeństwo 8 maja o godz. 
16.00. Będzie to okazja, żeby zo-
baczyć i posłuchać człowieka, od 
którego za niedługo będzie zale-
żało, w jakim kierunku będzie 
szła rzymskokatolicka Archidie-
cezja Katowicka, czyli ks. abp. 
Adriana Galbasa.  

Maj to niedziela Cantate – 
śpiewajcie, a więc Święto Pieśni. 
W tym roku Diecezjalne Święto Pieśni odbędzie się w Pokoju na 
Opolszczyźnie. Nasz chór Largo Cantabile planuje wycieczkę szla-
kiem Matki Ewy, czyli przez Miechowice i Moszną do noclegu na 
zamku w Kamieniu Śląskim, żeby w niedzielę udać się do Pokoju. 

Główną pieśnią, którą zaśpiewają 
wszystkie chóry, jest „Modlitwa 
o pokój” Norberta Blachy.  

Żeby nie-chórzystom nie 
było żal, zapraszam do wy-
jazdu na jajecznicę 5 czerwca, 
w Święto Zesłania Ducha 
Świętego. Po nabożeństwie i po-
siłku na parafii udamy się auto-
karem do Goczałkowic-Zdroju, 
żeby pospacerować po „Ogro-
dach Kapiasa”, a następnie w Ko-

bielicach koło Pszczyny zjemy pyszną jajecznicę. Planuję wyjazd 
jednym autokarem. Oznacza to, że liczba miejsc jest ograni-
czona. Koszt to tylko 30 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej. Kto 
pierwszy, ten jedzie i je.  

Maj to zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. 
Fundusz Bratniej Pomocy ma piękną tradycję i piękny cel. Wspiera 
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remonty kościołów, kaplic, plebanii. Warto wesprzeć. Hasło Brat-
niej Pomocy brzmi: „Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej do-
mownikom wiary” (Ga 6,10). Złóżmy ofiarę pieniężną na ten ważny 
cel.  

Maj to czas zgłaszania 
dzieci na półkolonie z językiem 
angielskim, czyli Day Camp. 
Również w tym roku przylecą 
do nas przyjaciele z ewangelic-
kiej Parafii Odkupiciela z Red-
wood City w Kalifornii. Termin 
półkolonii to 17–24 lipca. 

Cieszę się, że ponad 20 osób z naszej Parafii zgłosiło chęć wy-
jazdu na wczasy w Sorkwitach od 10 do 19 sierpnia. Przypominam 
rodzicom, że Rada Parafialna postanowiła dofinansować aż 
w 50% wyjazd dzieci i młodzieży na obozy, kolonie, wczasy, or-
ganizowane w naszym Kościele.    

Maj to także dni wolne. Wielu czeka na „majówkę”. A ja cze-
kam na kilka dni urlopu w Bieszczadach od 17 do 22 maja. Życzcie 
mi ładnej pogody i spokoju.  

Na koniec bardzo ważna informacja.  
Rada Parafialna podjęła uchwałę, że wybory delegatów 

z naszej Parafii do Synodu Diecezjalnego odbędą się podczas 
Zgromadzenia Parafialnego w niedzielę 12 czerwca. Wybierać 
będziemy dwóch/dwoje delegatów. Podobnie jak przy wyborach do 
Rady Parafialnej kandydatów można zgłaszać na przygotowanych 
formularzach. Nasz kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydo-
wanie.  

Życzę wszystkim, żebyśmy w maju czuli się jak w gaju, 
a może nawet jak w raju. 
 
Wasz proboszcz,  
ks. bp Marian Niemiec 
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Rekolekcje 
 

Przed Świętami Wielka-
nocnymi odbyły się w naszej Pa-
rafii rekolekcje pasyjne. Dzieci 
i młodzież spotykały się w piątek 
i sobotę poprzedzające wielki ty-
dzień oraz w Niedzielę Palmową. 
Tradycyjnie już, po pandemicz-
nej przerwie, rekolekcje przeży-
waliśmy wspólnie z Parafiami 

w Szopienicach, Mysłowicach, Sosnowcu i Hołdunowie. Z dziećmi 
i młodzieżą z tych Parafii przyje-
chał wikariusz – ks. Piotr Uciń-
ski. 

Dorośli natomiast spo-
tkali się w poniedziałek i wtorek 
w Wielkim Tygodniu, a bp Ma-
rian Niemiec prowadził po wę-
drówce z Jezusem w Ogrodzie 
Getsemane, zwracając uwagę na 
różne aspekty tego wyjątkowego 
i trudnego dla Zbawiciela momentu poprzedzającego mękę i śmierć. 
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Spotkanie Seniorów 

 

W Niedzielę Palmową dane nam było, dzięki Bożej łasce, 

przeżywać kolejne nabożeństwo 

i spotkanie pasyjne dla seniorów 

naszej Parafii. O godzinie 16.00 

odbyło się w kościele nabożeń-

stwo ze spowiedzią i Komunią 

Św., podczas którego przemyśle-

niami nad poniżeniem i wywyż-

szeniem Bożego Sługi – Chry-

stusa podzielił się ks. Zbigniew 

Obracaj. Następnie spotkanie 

w sali parafialnej poprowadził bp Marian Niemiec. Był to dobry czas 

rozmów, śpiewu i posilenia zarówno dla ciała, jak i dla ducha. 
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Spotkanie PTEw 
 

19 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie katowickiego Oddziału 

PTEw. Wydarzenie to zostało zaplanowane jako spotkanie online 

z luterańskim Biskupem z Ukrainy – ks. bp. 

Pavlo Shvartsem i jego żoną Agatą Shvarts. 

Zainteresowani mieli możliwość połączenia 

się z prelegentami w sali parafialnej kato-

wickiej parafii albo uczestniczenia w nim 

bezpośrednio ze swoich domów, za pomocą 

swoich komputerów i ekranów komputero-

wych.  

Zaplanowane spotkanie nie odbyło 

się jednak zgodnie z planem, gdyż bp Shvarts 

nie mógł w nim uczestniczyć ze względu na nagły wyjazd z Charkowa 

do Lwowa, co było związane z jego obowiązkami jako zwierzchnika 

Kościoła luterańskiego w Ukrainie. Pomimo to niezwykle wiele ważnych 

informacji na temat ukraińskich wyznawców Kościoła ewangelickiego 

oraz ich sytuacji po napaści Rosji na Ukrainę przekazała nam Pastorowa 

– Agata Shvarts. Pastorowa przedstawiła słuchaczom sytuację 

poszczególnych parafii i wspólnot parafialnych na Ukrainie, opo-

wiedziała, jak wierni radzą sobie z ograniczeniami oraz zagrożeniem, 

które niesie z sobą wojna we wszystkich dziedzinach życia. Jak 

zaznaczyła, część parafian wyjechała ze swoich miejsc zamieszkania, 

niektórzy pozostali i w miarę możliwości spotykają się na nabo-

żeństwach, w niektórych pa-

rafiach zorganizowano nabo-

żeństwa Wielkanocne, np. 

w Charkowie. Ewangelicy 

uczestniczą także w do-

starczaniu pomocy humani-

tarnej ofiarom wojny, w tym 

współwyznawcom. W miarę 

spokojnie jest obecnie w Ki-

jowie, gdzie siedziba parafii ewangelickiej znajduje się nieopodal pałacu 

prezydenckiego, także w Połtawie czy Białej Cerkwi. Jak zaznaczyła 

jednak Pastorowa, nigdzie na Ukrainie nie można być obecnie 
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bezpiecznym, w tym zwłaszcza na 

wschodzie kraju, gdzie nadal 

występuje ryzyko bombardowań. 

Pomimo to społeczność ewange-

licka w Ukrainie stara się przetrwać 

trudny czas wojny.  

W dalszej części na prośbę 

słuchaczy Pastorowa przybliżyła ogólny wizerunek Kościoła 

ewangelickiego w Ukrainie. Jak mieliśmy okazję dowiedzieć się, 

niemiecki Kościół ewangelicko-luterański na Ukrainie, którego 

zwierzchnikiem jest bp Shvarts, liczy około 1,5 tysiąca wiernych, posiada 

5 duchownych oraz kilku diakonów. Parafie zlokalizowane są m.in. 

w Kijowie, Charkowie, Berdiańsku czy Odessie. Kościół ten od jakiegoś 

czasu przeżywa odrodzenie po wewnętrznym kryzysie, przed wojną 

zaczął rozwijać się na nowo po swoich trudnych wewnętrznych 

doświadczeniach, obecnie natomiast wszystkie swoje siły skupia na 

niesieniu pomocy poszkodowanym.  

Po prelekcji wywiązała się dyskusja, słuchacze byli zainte-

resowani obecnym stanem Kościoła luterańskiego w Ukrainie, ale także 

tradycjami ewangelicyzmu w tym kraju. Pytania zadawała Pastorowej 

prowadząca spotkanie prof. Grażyna Barbara Szewczyk, a dotyczyły one 

wiernych, języka nabożeństw czy też stosunku Kościoła prawosławnego 

do ukraińskich ewangelików. Słuchacze zainteresowani byli także 

działalnością bp. Shvartsa jako zwierzchnika Kościoła luterańskiego        

w Ukrainie. Pastorowa mówiła 

również o swoim zaangażowaniu 

w edukację religijną dzieci i młodzie-

ży w Ukrainie. Spotkanie online 

z udziałem zebranych w sali para-

fialnej oraz innych śledzących je 

osób dostarczyło bezpośrednich wia-

domości o sytuacji ewangelików na Ukrainie, ale pozwoliło także poznać 

losy Kościoła luterańskiego na tych terenach, niegdyś znacznie liczniej-

szej wspólnoty przybyłej na ziemię ukraińską. 

 
Tekst: Aneta Sokół 

Zdjęcia: Marzena Golicz  
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Maj jest miesiącem wielu uroczystości, nie tylko państwowych 

czy rodzinnych. Maj jest także czasem, kiedy to w biegu roku 

kościelnego kilka razy zastanawiamy się nad ważnymi 

wydarzeniami. 

 

A to skłoniło mnie, abyśmy wspólnie zastanowili się nad rokiem 

kościelnym.  

Tak jak rok szkolny czy kalendarzowy, 

rok kościelny ma swój początek 

i koniec. Kiedy kończy się jeden, od 

kolejnej niedzieli rozpoczyna się drugi.  

Rok kościelny rozpoczynamy pierwszą 

niedzielą Adwentu a kończymy Niedzie-

lą Wieczności.  

Rok kościelny dzielimy na dwa półrocza. 

I półrocze nazywane jest Półroczem 

Pana.  

W tym czasie mamy trzy ważne okresy 

świąteczne – Boże Narodzenie, Wielka-

noc i Zesłanie 

Ducha Święte-

go. 

Przed każdym 

z tych świąt ma-

my czas przygo-

towania – Przed Bożym Narodzeniem 

cztery niedziele Adwentu, a przed 

Wielkanocą sześć niedziel i ten okres 

nazywamy Czasem Pasyjnym lub 

Postem.  



10 

 

Po Wielkanocy natomiast mamy sześć 

niedziel, które nawiązują do radości 

Zmartwychwstania, a jednoczesnie 

przygotowują nas do Święta Zesłania 

Ducha Świętego. Półrocze Pana koń-

czy Święto Trójcy Świętej, a od kolej-

nej niedzieli rozpoczyna się Półrocze 

Kościoła.  
W tym czasie obchodzimy pamiątki 

poświęcenia kościołów. W pierwszą 

niedzielę października obchodzimy Dziekczynne Święto Żniw.  

31 października natomiast 

przypada Pamiątka Reformacji. 

1 listopada wspominamy na-

szych bliskich, którzy wyprze-

dzili nas do wieczności i są już 

z Panem Bogiem.  

Rok kościelny kończymy Nie-

dzielą Wieczności, kiedy wspo-

minamy wszystkich, którzy 

zmarli w kończącym się roku. 

 

Każdy z tych okresów lub świąt ma swoja barwę liturgiczną. 

Kiedy wejdziemy do kościoła, to antependia (specjalny kawałek 

tkaniny na ołtarzu oraz ambonie) są w odpowiednim kolorze, 
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zwracając naszą uwagę w jakim okresie roku kościelnego się 

znajdujemy.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Abym był Jego własnością”, ks. Jan Motyka, wyd. Zwiastun 1987, str. 45. 

 

Pokoloruj koło roku kościelnego i pozostałe ilustracje. 
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Przypomnijmy sobie kolory, które występują w kościele oraz 

co oznaczają: 

– jest symbolem światła, czystości i niewinności. 

Używa się go w święta związane z Jezusem Chrystusem, 

w święta Marii Panny i aniołów. 

Czerwony – kolor ognia i miłości, używany w Święta 

Zesłania Ducha Świętego, Pamiątkę Reformacji i pamiątkę 

poświęcenia kościoła oraz w inne uroczystości Kościoła, 

męczenników i świętych Pańskich. 

Zielony – kolor stworzenia i nadziei. Jest najdłużej 

używanym kolorem w roku liturgicznym (głównie w Pół-

roczu Kościoła). 

Fioletowy – oznacza przygotowanie i pokutę . Używany jest 

w Adwencie i Czasie Pasyjnym.  

Czarny – kolor żałoby, używany na pogrzebach i w Wielki 

Piątek. 
(źródło: Śpiewnik Ewangelicki str. 1297) 

 

Zachęcam cię, abyś będąc w kościele, przyjrzał się 

kolorom antependiów.  
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Zapraszamy na majowe nabożeństwa i spotkania! 
 

Misericordias Domini 

1 maja  10.00 – nabożeństwo z ofiarą 

  19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

4 maja  18.00 – próba chóru 

5 maja  17.00 –Ekumeniczne Sympozjum Biblijne 

7 maja  10.00 – diecezjalne spotkanie konfirmantów i rodziców 
 

Jubilate 

8 maja  10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

  16.00 – nabożeństwo Ekumenicznych Dni Biblijnych 

  19.00 – nabożeństwo wieczorne 
 

9 maja  17.00-21.00 – Ekumeniczny maraton biblijny w kaplicy  

 przy CH Silesia City Center 

10 maja 17.00 – spotkanie pań: „Jezus – najlepszy terapeuta” 

  18.00 – koncert organowy 

11 maja 18.00 – próba chóru 

12 maja 17.00 – godzina biblijna 
 

Cantate 

15 maja 10.00 – nabożeństwo główne 

  12.00 – nabożeństwo w Senior Residence z Komunią Św. 

  19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

16 maja 19.15 – spotkanie studentów 

17 maja 17.00 – spotkanie PTEw 

18 maja 18.00 – próba chóru 

19 maja 17.00 – godzina biblijna 

21 i 22 maja Warsztaty Muzyki Gospel w Mysłowicach 
 

Rogate 

22 maja 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

  18.00 – koncert Zespołu Wokalnego Luna Plena z Zabrza 

 nie ma nabożeństwa wieczornego 
 

23 maja 19.15 – spotkanie studentów 

25 maja 18.00 – próba chóru 
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Wniebowstąpienie Pańskie 

26 maja 17.30 – nabożeństwo z przedstawieniem się konfirmantów 
 

Exaudi 

29 maja 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. Konfirmacja 

  19.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

30 maja 19.15 – spotkanie studentów 

31 maja 18.00 – posiedzenie Rady Parafialnej 

1 czerwca 18.00 – próba chóru 

2 czerwca 17.00 – godzina biblijna 
 

Święto Zesłania Ducha Świętego 

5 czerwca 10.00 – nabożeństwo z ofiarą  

  po nabożeństwie wyjazd na jajecznicę  
 

Święto Zesłania Ducha Świętego - poniedziałek 

6 czerwca 17.00 – nabożeństwo  
 

Niedzielne nabożeństwa wieczorne odbywają się w 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: 

8 maja 2022, godz. 8.00 – kościół w Oleśnie 

5 czerwca 2022, godz. 8.00 – kościół Ducha Świętego w Orzeszu 

26 czerwca 2022, godz. 8.00 – kościół Świętej Trójcy w Warszawie 

 
 

 

 

__________________________________ 
 

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 
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