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Słowo Proboszcza 

 
Drodzy czytelnicy, duzi i mali, młodzi i starsi, siostry i bracia 

w Jezusie Chrystusie. 
Za nami uroczystość konfirmacji. W moim odczuciu było to 

piękne święto. Do konfirmacji przystąpiło 11 konfirmantów. Jedna 
z liczniejszych grup w ciągu ostatnich lat. I jedna z lepszych, jeżeli 
chodzi o przygotowanie i zaangażowanie. Młodzież czytała teksty 
biblijne podczas nabożeństw. Może taki zwyczaj wejdzie na stałe? 
Mam nadzieję, że będziemy oglądali dobre owoce wiary i miłości, 
które ci młodzi ludzie będą wydawać. I, że nie będzie tak jak w dow-
cipie pochodzącym z Kościoła Ewangelickiego w Niemczech.  

„Jeden proboszcz żali się drugiemu, że nie może się pozbyć 
nietoperzy z wieży kościelnej. Drugi odpowiada: to ich konfirmuj. 
Po konfirmacji wszyscy młodzi uciekają z kościoła i nie ma ich przez 
długie lata”.  

Dawno też nie było takiej dobrej frekwencji na nabożeństwie 
(prawie 300 osób). Pięknie się patrzy na kościół, w którym wszystkie 
ławki są zajęte. Może będzie mi to jeszcze dane zobaczyć i przeżyć. 
Mam nadzieję, że nie będzie to w dniu mojego pogrzebu. 

Niewiele składamy w życiu uroczystych ślubowań. Są one za-
rezerwowane na szczególnie ważne okoliczności. Konfirmacyjne 
ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi składamy tylko jeden, je-
dyny raz w życiu. Na całe życie… Ślubowanie konfirmacyjne ma być 
czymś trwałym, czymś, o czym pamiętamy, czym kierujemy się 
w kształtowaniu naszego życia, w dokonywaniu wyborów. Ludzką 
cechą jest zapominać. Ludzką cechą jest też niewierność…  

Ale my nie chcemy zapominać, nie chcemy być niewierni, 
a tym bardziej trwać w niewierności. Konfirmacja jest okazją do od-
nowienia ślubowania konfirmacyjnego przez konfirmantów z mi-
nionych lat.  

Konfirmacja stawia przed pytaniem: „Gdzie jestem i jaki je-
stem w moim Kościele, w mojej Parafii?” Dlatego jest ważnym i po-
trzebnym świętem całego zboru i każdego z nas z osobna. 
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Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli w orga-
nizacji Diecezjalnego spotkania konfirmantów i rodziców. Przyjęli-
śmy i ugościliśmy prawie 180 osób.  

Zapraszam na koncerty, które odbywają się w naszym ko-
ściele. Mamy wielką różnorodność koncertów: organowe, wokalne 
i instrumentalne. Chciałbym, żeby od 15 czerwca do 15 września 
nasz kościół był codziennie otwarty. Będziemy prosić o wpisywanie 
się na dyżury.  

Czerwiec to miesiąc podsumowania pewnych działań. Udany 
sezon miał nasz chór parafialny. Po przerwie spowodowanej pande-
mią spotykał się, ćwiczył, przygotowywał i upiększał pieśniami na-
sze nabożeństwa. 15 maja wziął udział w Diecezjalnym Święcie Pie-
śni w Pokoju.  

W poniedziałek 20 czerwca odbędzie się nabożeństwo na za-
kończenie roku szkolnego. Zapraszamy dzieci i młodzież. Po nabo-
żeństwie planujemy piknik parafialny. Na półkolonie z językiem an-
gielskim mamy zapisanych tylko 15 dzieci. Szkoda, że tylko tyle. Mo-
żemy mieć o 10 więcej. Zaprosimy dzieci z sąsiednich parafii. 

12 marca po nabożeństwie wybierać będziemy 2 delega-
tów do Synodu Diecezjalnego. Mamy czworo bardzo dobrych 
kandydatów: Annę Kurek, Mariusza Plintę, Grażynę Przeczek i Jana 
Wagnera. Liczę na Wasz liczny udział w wyborach.  

Życzę wszystkim pogodnego, ciepłego czerwca. Do zobacze-
nia na nabożeństwach, koncertach i spotkaniach. 
 
Wasz proboszcz,  
ks. bp Marian Niemiec 
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Diecezjalny Zjazd konfirmantów i rodziców 
 

7 maja w naszej Parafii gościliśmy diecezjalne spotkanie kon-
firmantów i rodziców. Rodzice mogli wysłuchać referatu prof. Ma-
riusza Jędrzejki nt. cyberuzależnienia, a młodzież działała wraz z ks. 
Bogdanem Wawrzeczką ze Skoczowa. 
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Spotkanie pań 
 

We wtorkowe popołu-
dnie, 10 maja 2022 roku, w sali 
parafialnej odbyło się spotkanie 
pań. Gościem specjalnym była 
pani Mariola Fenger, doradca ro-
dzinny w dziale ewangelizacyj-
nym Centrum Misji i Ewangeli-
zacji. Podczas godzinnego spo-
tkania zgromadzone panie 
wzięły udział w warsztatach: "Je-

zus – największy terapeuta wszechczasów". Uczestniczki zastana-
wiały się i dyskutowały, jak wyglądały spotkania Pana Jezusa z czło-
wiekiem. Po przeczytaniu fragmentu Nowego Testamentu próbo-
wały wskazać  problemy, jakie mieli ludzie spotykający Jezusa. Ana-
lizowane były postawa i kluczowe słowa Zbawiciela. Uczestniczące 
w spotkaniu panie próbowały określić, czego one mogą się nauczyć 
z omawianych fragmentów Biblii. 

Wśród analizowanych problemów były m.in. zazdrość, od-
rzucenie, osamotnienie, bałwochwalstwo, bogactwo i jednocześnie 
brak szczęścia, wstyd, potępienie przez innych ludzi. 

Spotkanie było bardzo interesujące, pouczające, a jednocze-
śnie inne. 
 

 

Tekst i zdjęcia: Marzena Golicz  
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Ekumeniczne Dni Biblijne 
 

8 maja po południu, w niedzielę Jubilate, radowaliśmy się 
podczas nabożeństwa Ekumenicznych Dni Biblijnych. Nabożeń-
stwo stanowiło okazję do wręczenia nagród konkursu plastycznego. 
Dziękujemy ks. abp. Adrianowi Galbasowi za zwiastowanie Bożego 
Słowa, a ks. Adamowi Palionowi za organizację konkursu. Po nabo-
żeństwie odbyło się spotkanie przedstawicieli Kościołów zrzeszo-
nych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej z arcybisku-
pem koadiutorem, był to dobry czas na wzajemne poznanie się, tak 
ważne w dobrej braterskiej współpracy. 

Natomiast 9 maja w kaplicy św. Barbary w Silesia City Center 
miał miejsce ekumeniczny maraton biblijny, podczas którego udało 
się przeczytać całą Księgę Sędziów. 
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Spotkanie PTEw 
 

16 maja odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Go-

ściem był ogólnopolski duszpasterz młodzieży, ks. Tymoteusz Bujok, 

który przedstawił słuchaczom, jak współcześnie wygląda praca z mło-

dzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Ks. Bujok po-

chodzi z Cieszyna, na duchownego ordynowany został w 2014 r. w Sko-

czowie, obecnie związany jest z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzię-

gielowie, w tym od 2021 r. pełni funkcję ogólnopolskiego duszpasterza 

młodzieży w swoim Kościele. Spotkanie prowadziła prezes Oddziału, 

prof. Grażyna Barbara Szewczyk, witając gościa oraz przybyłych człon-

ków PTEw. 

Na początku prelegent zaznaczył, że duszpasterskiej pracy z mło-

dzieżą przyświeca hasło „tworzymy wiarygodny, wpływowy i serdeczny 

Kościół”. Temu wyzwaniu podporządkowane zostały programy, zadania 

oraz organizowane dla młodzieży zajęcia. W tym startowym haśle za-

warte zostało zaproszenie młodzieży do współtworzenia swego Kościoła, 

do bycia wiarygodnymi świadkami Chrystusa, do wpływania na wizeru-

nek swojej wspólnoty i przekazywania własnej tożsamości wyznaniowej 

innym. Dzięki prezentacji multimedialnej mieliśmy okazję zobaczyć 

także, jak ewangelicka młodzież jest prowadzona w duszpasterskiej 

pracy. Przedstawione zostały różne formy zajęć dla młodzieży – imprezy 

masowe, jak np. Noc z Lutrem, bardziej kameralne obozy czy konferen-

cje, ale także specjalne szkolenia dla zainteresowanych, jak np. Kurs Na-

wigacji dla liderów młodzieżowych prowadzony w dużej mierze za po-

średnictwem Internetu. Zaprezentowane zostały filmy z różnych zajęć, 

dzięki czemu mieliśmy okazję zobaczyć ich uczestników, ich zaangażo-

wanie i różnorodną aktywność młodzieży. 

Ks. Tymoteusz zaznaczył, że pracy z młodzieżą towarzyszą okre-

ślone cele, do których należy zapewnianie jej uczestnikom przestrzeni do 

wzajemnych spotkań, ułatwianie nawiązywania więzi pomiędzy mło-

dymi ludźmi należącymi do jednego Kościoła, wpływanie na młodzież 

poprzez Słowo, aktywizowanie jej do pracy nad sobą i na rzecz wspól-

noty. Jak się okazuje, dużym zainteresowaniem cieszy się internetowy 

Kurs Nawigacji przygotowujący liderów młodzieżowych, którzy mogą 

potem odgrywać szczególną rolę w swoich parafiach czy grupach rówie-

śniczych. Jak zaznaczył ks. Bujok, do szczególnie wymagających pod 
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względem organizacyjnym należą Ogólnopolskie Zjazdy Młodzieży 

Ewangelickiej oraz Tygodnie Ewangelizacyjne w Dzięgielowie – im-

prezy, które gromadzą po kilkuset uczestników. W zakończeniu słucha-

cze mogli poznać, w jaki sposób wykorzystywany jest Internet do pracy 

z młodzieżą, w tym Facebook, Instagram czy YouTube. Jednym z pro-

gramów na YouTube opartych na Biblii jest cykl „Własnymi Słowami”, 

dostępny na kanale „Młodzi Luteranie”. 

Po prelekcji wywiązała się rozmowa na przedstawiony temat. Słu-

chacze byli zainteresowani szczegółami dotyczącymi organizowanych 

dla młodzieży zajęć, statystykami uczestnictwa, zaangażowaniem samej 

młodzieży. Spotkanie z ogólnopolskim duszpasterzem młodzieżowym 

było okazją do zapoznania się z różnorodnością form pracy duszpaster-

skiej z młodzieżą w Kościele, ukazywało jednocześnie w sposób bezpo-

średni organizowane imprezy, spotkania czy szkolenia. Prelekcja poka-

zała również, że praca z młodzieżą w dużej mierze wykorzystuje Internet 

i wirtualne możliwości kontaktu i przekazu. 
Tekst: Aneta Sokół 

Zdjęcia: Marzena Golicz 
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Rekolekcje dla „szkółkowców” 
 

21.05.2022 w Krakowie odbyły 
się diecezjalne rekolekcje dla świec-
kich katechetów oraz nauczających 
w szkółkach niedzielnych pt. „Powrót 
do źródeł”. 

W spotkaniu uczestniczyło 
31 osób z kilku parafii. 

Spotkanie rozpoczęło się przy-
witaniem i pozdrowieniem w imieniu 
Biskupa Diecezji oraz rozważaniem 
poprowadzonym przez ks. Łukasza 
Ostruszkę – Proboszcza Parafii w Kra-
kowie, następnie odbyło się krótkie 

spotkanie integracyjne, a po nim wszyscy uczestnicy udali się na 
zwiedzanie Kazimierza, wraz ze 
wspaniałą przewodniczką, która 
zwracała nam uwagę na powią-
zania Judaizmu z Chrześcijań-
stwem. Podczas spaceru uczest-
nicy mogli zwiedzić Starą Syna-
gogę i Muzeum „Galicja”. Spo-
tkanie zakończyło się wspólnym 
obiadem. Bardzo dziękujemy 
krakowskiej Parafii  za pomoc 
w organizacji wydarzenia. 
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Egzamin konfirmantów i spotkanie sympatyków 
 

26 maja 2022 roku odbyło się spotkanie sympatyków. Zostało po-

dzielone na dwie części. Część I to udział w nabożeństwie – uroczystości 

Wniebowstąpienia Pańskiego. Po nabożeństwie nastąpiło przedstawienie 

się tegorocznych konfirmantów i ich egzamin. Sympatycy mogli zoba-

czyć, jak wyglądał, zapoznać się z pytaniami, które były zadawane mło-

dzieży. Jednocześnie mogli zastanowić się, czy oni umieliby na nie od-

powiedzieć. 

Część II odbyła się w sali parafialnej. Ks. Zbigniew Obracaj do-

konał porównania pomiędzy konfirmacją a konwersją. Opowiedział, jak 

wyglądają w różnych regionach kraju nauki konfirmacyjne. Zwrócił rów-

nież uwagę na ewolucję egzaminu konfirmacyjnego. Opowiedział, jak to 

wyglądało w okresie międzywojennym i później. 

Podczas spotkania prowadzący omówił także opiekę duszpaster-

ską rodzin. Odwołał się do małżeństwa, chrztu, szkółek niedzielnych 

i lekcji religii. 

To było bardzo interesujące spotkanie. 
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Diecezjalne Święto Pieśni 
 

W niedzielę Cantate 15 maja, 
po dwuletniej przerwie, odbył się ko-
lejny zjazd Chórów Diecezji Katowic-
kiej. Gościnne progi parafii w Pokoju 
na Opolszczyźnie przyjęły 11 chórów 
i zespołów. Wspólną pieśnią była 
”Modlitwa o pokój” Norberta Blachy. 
Dobrze było znów się spotkać . 

Bardzo dziękujemy organiza-
torom za trud włożony w przygoto-
wanie tego „święta pieśni”. 
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Koncerty 
 

Koncert organowy 
W maju rozpoczęliśmy kolejny sezon „Koncertów u Zmartwych-
wstania Pańskiego”. 10.05 za klawiaturą naszych organów zasiadł dr 
Michał Kocot z Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
 

 

 

Zespół Wokalny Luna Plena 
W niedzielne popołudnie 22.05 mieliśmy przyjemność gościć Zespół 
Wokalny Luna Plena z Zabrza, który powstał pod koniec 2018 roku 
z inicjatywy dyrygenta i kierownika artystycznego, Barbary Gajek-
Kraski. Grupę tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem chóral-
nym, dla których śpiew chóralny jest pasją.  
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Konfirmacja 
 

W tym roku do Konfirmacji 
przystąpiło jedenaścioro mło-
dych parafian, którzy w ostatnią 
niedzielę maja złożyli wyznanie 
swojej wiary i ślubowali wierność 
Bogu oraz Kościołowi. 
 

Konfirmanci AD 2022: 
Karol Dronia 
Filip Działabij 
Amelia Frystacka 
Zuzanna Hildebrandt 
Amelia Kowalska 
Daniel Makles 
Mateusz Musiał 
Zuzanna Olczak 
Jakub Szyguła      fot. dk. Dorota Obracaj 
Blanka Wapienik 
Kamil Wójcik 

fot. Natalia Jonszta 
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W tym roku 5 czerwca obchodzimy Święto Zesłania Ducha 

Świętego. Miało to miejsce 50 dni po Zmartwychwstaniu Pana 

Jezusa. 

Kiedy Duch Święty zstąpił na uczniów (Dzieje Apostolskie 2),
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Apostoł Piotr wygłosił kazanie o zmartwychwstałym Zbawcy. 

Duch Święty poruszył serca ludzi i aż 3000 osób dało się 

ochrzcić, chcąc przynależeć do wyznawców Jezusa Chrystusa. 

Miało to miejsce w Jerozolimie. 

 
 

Ten dzień nazywamy NARODZINAMI KOŚCIOŁA. 

 

 

Także inni apostołowie głosili Dobrą Nowinę, i rozeszli się na 

różne strony świata, aby wszyscy ludzie mogli poznać wieść 

o Zbawcy. 

 

Dziękujmy Bogu, że mamy możliwość uczestnictwa 

w nabożeństwach, religiach, że możemy swobodnie wyznawać 

swoją wiarę.  

Wiele parafii daje nam nawet możliwość zobaczenia 

nabożeństw online. Są także szkółki on-line – możesz je znaleźć 

na YouTube Centrum Misji i Ewangelizacji. Od 19.06 rusza 

wakacyjna nowość „Lekturki z Bożej chmurki”, napisane przez 

ks. Katarzynę Kowalską.  
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Weź kartkę A4 i narysuj kontur 

kościoła. 

 

Zapytaj rodziców o niepotrze-

bne gazety, wytnij z nich ludzi 

i naklej na kontury kościoła. 
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Pamiętaj, Kościół to przede wszystkim ludzie – „Społeczność 

Świętych”. Pamietaj, w wakacje kościół nie jest zamknięty!  

Módl się także za wszystkich, którzy chodzą z tobą do kościoła, 

na szkółkę niedzielną, na religię.  

 

 

Zbliża się zakończenie roku szkolnego, dlatego chcę cię 

zachęcić do podziękowania nie tylko nauczycielom, wycho-

wawcom, opiekunom, dziadkom i rodzicom, ale przede 

wszystkim Panu Bogu. Zastanów się i napisz krótki mail do 

Pana Boga, za co chciałbyś mu podziękować.  
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Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa i spotkania! 
 

Święto Zesłania Ducha Świętego 

5 czerwca 10.00 – nabożeństwo z ofiarą  

  po nabożeństwie wyjazd na jajecznicę do Kobielic 
 

Święto Zesłania Ducha Świętego - poniedziałek 

6 czerwca 17.00 – nabożeństwo Słowa 
 

7 czerwca 18.00 – spotkanie sympatyków 

8 czerwca 18.00 – chórowe zakończenie sezonu 

9 czerwca 17.00 – godzina biblijna 

  18.30 – koncert dyplomowy p. Tomasza Ptoka 

11 czerwca 10.00 – diecezjalne spotkanie młodzieży 
 

Święto Trójcy Świętej 

12 czerwca 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św.  

  Wybory delegatów do Synodu Diecezjalnego  

  19.00 – nabożeństwo wieczorne 
 

13 czerwca 19.15 – spotkanie studentów 

14 czerwca 17.00 – spotkanie pań 

  18.00 – koncert uczniów PSM im. W. Kilara w Katowicach 

16 czerwca 17.00 – godzina biblijna 
 

1. niedziela po Trójcy Świętej 

19 czerwca 10.00 – nabożeństwo główne  

  12.00 – nabożeństwo w Senior Residence z Komunią Św. 

  19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Św. 
 

20 czerwca 17.30 – nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego 

    piknik parafialny 

21 czerwca 17.00 – spotkanie PTEw 

  18.30 – posiedzenie Rady Parafialnej 

23 czerwca 17.00 – godzina biblijna 

 

2. niedziela po Trójcy Świętej 

26 czerwca 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

  19.00 – nabożeństwo wieczorne  
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Niedzielne nabożeństwa wieczorne  
odbywają się w kaplicy chrztów. 

 

W lipcu i w sierpniu  
nie będzie nabożeństw wieczornych 

 

Przypominamy o transmisjach naszych nabożeństw na kanale You-
Tube „Luteranie Katowice” i zachęcamy do udziału w nich. 
 

Zachęcamy również do oglądania „Codziennika biblijnego” na ka-
nale YouTube Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej, w którego 
nagrywanie są też zaangażowani duchowni naszej Parafii. 
 

W TVP Kultura można oglądać retransmisje ewangelickich 
nabożeństw. W najbliższych miesiącach zapraszamy na 
następujące nabożeństwa: 
5 czerwca 2022, godz. 8.00 – kościół Ducha Świętego w Orzeszu 
26 czerwca 2022, godz. 8.00 – kościół Świętej Trójcy w Warszawie 
10 lipca 2022, godz. 8.00 – kościół Świętej Trójcy w Lublinie 
24 lipca 2022, godz. 8.00 – kościół w Sorkwitach 
14 sierpnia 2022, godz. 8.00 – kościół Marii Panny w Legnicy 
28 sierpnia 2022, godz. 8.00 – kościół w Giżycku 
11 września 2022, godz. 8.00 – kosciół Marii Panny w Lubaniu 
 

 

__________________________________ 
 

 

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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