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Słowo Proboszcza 

 
Drodzy Czytelnicy, 

oddajemy do Waszych rąk podwójny numer naszego Infor-

matora Parafialnego. Podwójny nie dlatego, że będzie dwa razy 

większy objętościowo, ale dlatego, że będzie obejmował dwa waka-

cyjne miesiące, czyli lipiec i sierpień. Zanim to, co przed nami, kilka 

słów retrospekcji, czyli spojrzenia na to co za nami. Na początku 

czerwca w Święto Zesłania Ducha Świętego prawie 50 osób wybrało 

się na wycieczkę do Ogrodów Kapiasa w Goczałkowicach-Zdroju 

oraz na jajecznicę, którą spożywaliśmy w ośrodku parafii pszczyń-

skiej w Kobielicach. W czerwcu w naszym kościele odbyło się kilka 

koncertów. Należy wymienić kolejny koncert organowy oraz kon-

cert podsumowujący rok szkolny w Państwowej Szkole Muzycznej 

II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 12 czerwca 

wybieraliśmy delegatów do Synodu Diecezjalnego. Naszymi delega-

tami zostali wybrani: Anna Kurek i Jan Wagner. Gratulujemy i ży-

czymy dobrego i owocnego reprezentowania naszej parafii. Warto 

podkreślić, że to będą nowi członkowie Synodu Diecezjalnego. 

Rok szkolny zakończyliśmy w poniedziałek, 20 czerwca, na-

bożeństwem i spotkaniem przy cieście. Dzieci otrzymały świadec-

twa oraz w nagrodę pyszne lody.  

A przed nami czas wakacji letnich. Przypominam, że już 

2 lipca odbędzie się kolejny koncert organowy. Od 7 do 10 lipca Ty-

dzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, a od 17 do 24 lipca półkolo-

nie z językiem angielskim. W sierpniu wyjazd parafialno-diece-

zjalny do Sorkwit na Mazurach. Mamy zgłoszonych 37 osób. 

W tym roku w okresie letnim wprowadzamy coś nowego. 

Przyzwyczailiśmy się, że od kilku lat nasz kościół jest codziennie 

otwarty. Możemy zachęcać naszych gości, znajomych, sąsiadów, 

żeby skorzystali z okazji i weszli do naszego pięknego kościoła. 
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W tym roku w każdą środę o godz. 12.00, jako modlitwę południową 

będzie można wysłuchać 30-minutowy koncert organowy w wyko-

naniu studentów i nauczycieli Akademii Muzycznej. To dodatkowa 

atrakcja. Przykażmy tę informację dalej. Umówmy się, że każdy po-

wie o naszym kościele i koncertach przynajmniej 10 osobom. Niech 

to będzie naszą misją. 25 czerwca 1530 roku na sejmie w Augsburgu 

zwolennicy reformacji, czyli chcący prawdziwej Ewangelii przedsta-

wili swoje wyznanie wiary, które nazywamy Konfesją (Wyznaniem) 

Augsburską. To stanowiło początek Kościołów Reformacji. Od Kon-

fesji Augsburskiej mamy nazwę naszego Kościoła. 492 lata temu ta-

kie wyznanie było wielką odwagą. Wypływało z głębokiego przeko-

nania i pewności, że tak trzeba, taka jest wola Boża. I my składajmy 

odważne świadectwo naszej wiary i o naszej wierze, o naszym Ko-

ściele. „Nie wstydźmy się ewangelii Chrystusowej, jest ona mocą 

Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy”. Dziękuję osobom, które 

zgłosiły się na dyżury w kościele. Lipiec mamy zapełniony. Proszę o 

zapisywanie się na sierpień. Zamiast siedzieć w domu lub na ławce 

w parku, możne posiedzieć w ciszy w chłodnym kościele lub przed 

kościołem, patrząc na kwiatową różę Lutra.   

 

Moi Drodzy.  

W ogłoszeniach parafialnych pojawiła się informacja o po-

szukiwaniu osoby, która objęłaby pieczę nad wypożyczalnią sprzętu 

rehabilitacyjnego. Mamy nowy dobry sprzęt: łóżka, koncentratory 

tlenu, wózki. Potrzebujemy osoby, która przygotowywałaby sprzęt 

do wypożyczenia, przeszkoliła, jak się nim posługiwać, sprawdzała 

stan techniczny wracającego sprzętu, dbała o czystość i dezynfekcję. 

To kilka godzin w tygodniu. Liczymy, że kogoś znajdziemy,  że ktoś 

się zgłosi. Najlepiej mężczyzna ze smykałką techniczną. 

Jakie to będą wakacje? Z pewnością lepsze niż w minionych 

dwóch latach. Sięgnąłem do Informatorów czerwcowych z 2020 
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i 2021 roku. Pełno w nich było niepewności i obaw związanych 

z pandemią koronawirusa. Ktoś zripostuje moje słowa stwierdze-

niem, że lato 2022 roku też nie będzie spokojne. Przecież za wschod-

nią granicą trwa wojna. Jak w minionych latach nasłuchiwaliśmy, ile 

jest dziennych zakażeń koronawirusem, tak w tym roku nasłuchu-

jemy o sytuacji na Ukrainie. Smucą i zatrważają informacje o zbom-

bardowanych kolejnych miejscowościach i domach mieszkalnych. 

Przypomnę, że przyjmujemy w mieszkaniach parafialnych 9 osób. 

Dziękuję parafianom, którzy przyjmują uchodźców w swoich do-

mach i mieszkaniach. Wiem, że wiele osób z Ukrainy przeżywa bar-

dzo głębokie rozterki. Co robić? Wracać? Tęsknota za domem, bli-

skimi jest ogromna. Ale do czego wracać? Co ich tam czeka? Lęk 

o życie swoje i dzieci? Codzienny strach, gdy rozlega się głos syren 

alarmowych ostrzegających przed bombardowaniem?  

Z pewnością nam jest bardzo trudno to zrozumieć. Jednak 

spróbujmy. Niepokoją mnie głosy: niech już wracają, niech się wy-

noszą, nie cała Ukraina jest bombardowana. W naszej parafii odby-

wają się lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy. Lekcje prowadzą 

nasze parafianki, za co bardzo dziękuję. Środki na ten cel otrzyma-

liśmy z Diakonii Polskiej. 

Cieszmy się z tegorocznych wakacji. Naprawdę nie wiemy, 

jakie będą przyszłoroczne. Dziękujmy codziennie Panu Bogu, że 

u nas jak do tej pory nie padają bomby. Podobno w 1939 roku lato 

było bardzo piękne. Od 1 września nic już nie było tak piękne. 

Życząc Wszystkim dobrych wakacji, ciepłych i spokojnych, 

informuję, że od 30 czerwca do 14 lipca będę przebywał na urlopie. 

 

Wasz proboszcz,  

ks. bp Marian Niemiec 
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Propozycja planu lekcji religii  
w międzyszkolnym punkcie katechetycznym 

przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Katowicach 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

Klasa I – dk. Dorota Obracaj 
czwartek 16.00-17.30 
 
Klasa II – dk. Dorota Obracaj 
poniedziałek 16.00-17.30 
 
Klasa III – dk. Dorota Obracaj 
poniedziałek 17.30-19.00 
 
Klasa IV – dk. Dorota Obracaj 
czwartek 17.30-19.00 
 
Klasa V – bp Marian Niemiec 
poniedziałek 16.00-17.30 
 
Klasa VI i VII – bp Marian Niemiec 
poniedziałek 17.30-19.00 
 
Klasa VIII – dk. Dorota Obracaj 
piątek 17.00-18.30 
 
Szkoły ponadpodstawowe – dk. Dorota Obracaj 
piątek 18.00-19.30 
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Diecezjalny Zjazd Młodzieży 

 

11 czerwca w naszej Parafii gościliśmy diecezjalne spotkanie 
młodzieży. Przybyłych przywitali bp Marian Niemiec i ks. Marcin 
Ratka-Matejko, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży. O tytułowej 
wakacyjnej miłości mówili Mariola i Roman Fengerowie z Tychów, 
od wielu lat związani z Centrum Misji i Ewangelizacji. Po spotkaniu 
z państwem Fengerami młodzież przeszła do kościoła, by tam zmie-
rzyć się z zadaniami mającymi doprowadzić do rozwiązania za-
gadki. 

Dziękujemy naszej młodzieży za wielki wkład w przygotowa-
nie i prowadzenie spotkania. 
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Spotkanie pań 
 

Czerwcowe Koło Pań poprowadziła diakon Dorota Obracaj. Na spotka-

niu, tradycyjnie po poznaniu tekstów biblijnych przeznaczonych na ten 

dzień oraz po złożeniu życzeń urodzinowych, prowadząca przeszła do te-

matu „Modlitwy w naszym życiu”. Panie miały możliwość przypomnieć 

sobie i podzielić się z innymi różnymi wspomnieniami z dzieciństwa 

związanymi z modlitwą, następnie prowadząca przedstawiła wiele przy-

kładów modlitwy, a oparła się na sposobie „ręki”, w jaki uczy dzieci na 

szkółce niedzielnej i religii.  

W czasie spotkania każdy miał okazję zastanowić się nad przykładami 

i ważnymi elementami modlitwy takimi jak: 

1. Modlitwa chwaląca Boga. 

2. Modlitwa dziękczynna. 

3. Modlitwa spowiednia – przepraszająca. 

4. Modlitwa wstawiennicza – za innych. 

5. Modlitwa za siebie i swoje potrzeby. 

Zachęcamy także czytelników informatora do zapoznania się i przemy-

śleń na temat osobistej modlitwy w czasie wakacji.   

 

źródło: https://katechezamg3.wordpress.com/katechizm/o-modlitwie/  
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Spotkanie sympatyków 
 

Kontynuując nieco tematykę spotkania z zeszłego miesiąca pod-

czas czerwcowego spotkania, ostatniego przed wakacjami, został poru-

szony temat chrześcijańskiej duchowości, oczywiście ze wskazaniem na 

duchowość ewangelicką, czy właściwie lepiej – duchowości ewangelic-

kie. Wychodząc od duchowości pierwotnego Kościoła zakorzenionej 

mocno w tradycji judaistycznej, zwróciliśmy uwagę na duchowość śre-

dniowiecza ze wszystkimi jej cieniami, które między innymi doprowa-

dziły do Reformacji. Ks. Marcin Luter wprowadził nowy typ duchowo-

ści, z jednej strony odżegnując się od pewnych wypaczeń, ale czerpiąc 

też z tego wszystkiego dobrego, co jego samego ukształtowało. Po omó-

wieniu okresów ortodoksji i pietyzmu rozmawialiśmy o duchowości 

dwudziestowiecznej, podkreślając na koniec, że dla zdrowego rozwoju 

przede wszystkim duchowości indywidualnej konieczny jest kontakt 

z Bogiem poprzez modlitwę i lekturę Pisma Świętego. W drugiej części 

spotkania uczestnicy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i prze-

myśleniami związanymi ze swoimi sposobami pielęgnowania relacji 

z Chrystusem. 
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Spotkanie PTEw 
 

21 czerwca w katowickiej sali parafialnej 

odbyło się kolejne spotkanie Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, 

którego gościem była diakon Dorota Ob-

racaj z parafii ewangelickiej w Katowi-

cach. Jej wystąpienie poświęcone zostało 

roli kobiet w Kościele Ewangelicko-Au-

gsburskim w RP. Spotkanie rozpoczęła prezes Oddziału prof. Grażyna 

Barbara Szewczyk, przypominając o znaczeniu Reformacji dla edukacji 

kobiet. Na przestrzeni stuleci kobiety zyskiwały w Kościołach ewange-

lickich coraz większe uznanie, a w takich krajach jak Niemcy czy Szwe-

cja zostały dopuszczone do ordynacji w latach 60. XX w.   

Dk. Dorota Obracaj zaprezentowała wykład obrazujący, jak wzra-

stało znaczenie kobiet w polskim Kościele ewangelickim, począwszy od 

XX w. aż do przełomowego momentu – ordynacji dziewięciu kobiet na 

księży, co miało miejsce w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 7 maja 

2022 r. Wykład poparty prezentacją multimedialną przybliżył słucha-

czom z jednej strony sylwetki wielu kobiet, które pełniły różne role 

w swoim Kościele, z drugiej –  pokazał dyskusję, jaka toczyła się w śro-

dowisku luterańskim na temat posługi kobiet. Jak zaznaczyła prele-

gentka, punktem istotnym dla wzrostu znaczenia kobiet w Kościele było 

ich dopuszczenie do studiów teologicznych w latach 20. ubiegłego stule-

cia na Uniwersytecie Warszawskim. Jedną z pierwszych kobiet z wy-

kształceniem teologicznym była Cecylia Gerwin (1906-1943), jak też 

Irena Heintze z d. Goller (1913-2011), pobłogosławiona do pracy w Ko-

ściele w 1938 r. przez bp. Juliusza Burschego. Diakon zaznaczyła, że już 

w latach 50. XX w. na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” toczyła się 

dyskusja na temat pozycji i roli kobiet w Kościele, w wyniku czego 

w 1963 r. absolwentki teologii zostały dopuszczone do nauczania ko-

ścielnego po zdaniu odpowiednich egzaminów. Przypomniane zostały 

absolwentki teologii, które z poświęceniem prowadziły lekcje w wielu 

parafiach ewangelickich – Janina Kisza-Bruell, Helena Gajdacz, Emilia 

Grochal i Krystyna Frank-Smoleńska. Jednocześnie zaprezentowane zo-

stały fotografie wymienionych katechetek, jak i innych kobiet pełniących 

służbę, ukazując okoliczności ich posługi, wizerunek, pracę w parafiach.   
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W trakcie dalszej prezentacji przedsta-

wione zostały etapy wprowadzania kobiet do 

czynnej posługi kościelnej. Dk. Obracaj podkre-

śliła przełomowe znaczenie decyzji podjętej 

przez Synod Kościoła w 1999 r. uznającej jeden 

urząd duchowny posiadający trzy rodzaje po-

sługi – biskupa, prezbitera (księdza) i diakona – 

mężczyznę lub kobietę. Konsekwencją tej decyzji stała się ordynacja ko-

biet do posługi diakona. W uzupełnieniu słuchacze mieli okazję wysłu-

chać wypowiedzi zarejestrowanych w postaci krótkiego filmu, w których 

znani ewangeliccy księża wypowiadają się na temat służby kobiet oraz 

ich wyświęcenia na równoprawnych księży. Wśród wypowiadających się 

byli m.in. bp Jan Cieślar, ks. Marcin Orawski oraz bp Marian Niemiec.  

Wykład dk. Doroty Obracaj ukazał, w jaki sposób dojrzewało 

w polskim Kościele zrozumienie dla ordynacji kobiet. Jako diakonki ko-

biety były widoczne w wielu parafiach, często towarzysząc swoim mę-

żom duchownym pełniącym urząd proboszcza. Kolejne dyskusje w obrę-

bie Kościoła, obrady synodalne, podejmowane decyzje ostatecznie do-

prowadziły do uchwalenia jesienią 2021 r. zgody na pełnienie przez ko-

biety posługi dotychczas przypisanej w kościele tylko mężczyznom.  

W dalszej części swego wykładu dk. Dorota Obracaj przedstawiła 

wizerunek także innych kobiet pełniących różne role w Kościele luterań-

skim – siostry diakonise z Dzięgielowa, panie zaangażowane w służbie 

Diakonii, uczestniczące w różnych gremiach kościelnych. Wspomniane 

zostały także panie prowadzące szkółki niedzielne czy udzielające się w 

innych formach pracy z młodzieżą. Jedną z nich była Janina Gazda, au-

torka książek, nauczycielka języka angielskiego, wychowawczyni wielu 

pokoleń dzieci, które uczestniczyły w obozach językowych organizowa-

nych przez dzięgielowskie CME. W zakończeniu prelegentka podkre-

śliła, że służba kobiet jest bardzo różnorodna, w tym od niedawna kobiety 

mogą pełnić także rolę księży.   

Po zakończeniu wykładu wywiązała się dyskusja. Słuchacze byli 

szczególnie zainteresowani okolicznościami, które doprowadziły do 

wprowadzenia ordynacji kobiet. Ciekawie przedstawiony temat pokazał 

jednocześnie bogactwo służby kobiecej w Kościele, w nawiązaniu do 

wielowiekowych tradycji luterańskich, w tym uznania równości kobiet 

i mężczyzn wobec obowiązku i prawa do głoszeniu Słowa.  
Aneta M. Sokół   
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Koncerty 
 

Koncert organowy 
W czerwcu odbył się drugi koncert z cyklu „Koncerty u Zmartwych-
wstania Pańskiego”. 2.06 za klawiaturą naszych organów zasiadł Fa-
bian Kiupel z Drezna. 
 

 

 

Koncert dyplomowy 
9 czerwca w naszym kościele odbył się koncert dyplomowy Tomasza 
Ptoka, studenta II roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej 
w Katowicach w klasie dyrygentury chóralnej. Podczas koncertu wy-
stąpił chór parafialny z parafii katolickiej św. Michała w Rudzie Ślą-
skiej – Ożegowie wraz ze scholą z tej parafii oraz chór mieszany stu-
dentów i absolwentów katowickiej Akademii, na organach zagrał Ja-
kub Plewa. 
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Koncert Szkoły Muzycznej 
Swoją działalność artystyczną w kończącym się roku szkolnym 
uwieńczyły 14.06 w naszym kościele zespoły Państwowej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Kato-
wicach. Wystąpił chór dziecięcy, chór męski, orkiestra kameralna, 
a na organach grał Miłosz Śmiałkowski. 
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Zapraszamy do kościoła! 
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W tym roku konkurs Sola Scriptura odbędzie się w innych 

terminach, dlatego już dziś 

zapraszam was do czyta-

nia Ewangelii Jana w prze-

kładzie Biblii Ekumeni-

cznej. Jeżeli ktoś z was 

chciałby się przygotować, 

a nie ma takiego tłumacze-

nia, proszę o kontakt.  

 

Dla młodszych, jak co 

roku, odbędzie się także konkurs plastyczny: Cuda Jezusa 

opisane w Ewangelii Jana.  

Technika dowolna, format pracy A4,  

termin nadsyłania prac 28 lutego 2023. 

 

W związku z tym w najbliższych numerach będziemy omawiać  

i powtarzać treść tej księgi biblijnej. 

 

 

 

Ewangelia Jana zaczyna się 

hymnem początkowym, który 

nazywamy prologiem.  

Opisuje on, co było na początku 

a co to?
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Wiemy, że od początku było u Boga.  

Wiemy, że Bogiem było Słowo. 

Wiemy, że przez nie wszystko powsta-

ło. 

Wiemy, że w nim było życie. 

Wiemy, że życie było światłością 

ludzi, i ciemność nie wygrała z nią. 

 

Pan Bóg posłał Jana, który nie 

był światłością, ale miał 

świadczyć o światłości i aby 

ludzie dzięki niemu uwierzyli.  

 

 

 

Warto zapamiętać  

wiersze 9 i 10

 

 

 

Pan Jezus przyszedł do tego, co było Jego, a ludzie go nie przy-

jęli.  

Ale ci co Go przyjęli, stali się dziećmi Bożymi.  

 



16 

 

Zastanów się i napisz (narysuj), co dla ciebie znaczy być dziec-

kiem Boga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Między innymi jest to 

bycie ochrzczonym 

w imię trójjedynego 

Boga:  

Ojca -Stworzyciela, 

Syna – Zbawicielia  

i Ducha Świętego – 

Pocieszyciela. 

 

 

(w czasach nowotestamentowych chrzczono przez zanurzenie) 
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„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas pełne łaski 

i prawdy. Ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jednorodzo-

nego od Ojca. Jan świadcząc o Nim, głośno zawołał: Ten, 

o którym powiedziałem, że idzie za mną, zaistniał przede mną, 

bo był wcześniej niż ja Wszyscy bowiem wzięliśmy z Jego 

pełni łaskę za łaską, gdyż Prawo zostało dane przez Mojżesza, 

a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt 

nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, 

On uczynił Go znanym.” 

 

Narysuj w każdym kwadracie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boże Narodzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śmierć Jezusa na krzyżu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mojżesza z przykazaniami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siebie jak czytasz Biblię. 
 

Na podstawie Ewangelii Jana Biblia Ekumeniczna 

Źródło obrazków: https://www.bibliawobrazach.pl/ilustracje/gnpi-001-word-

flesh/ 
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Zapraszamy na lipcowe i sierpniowe nabożeństwa! 
 

3. niedziela po Trójcy Świętej 

3 lipca  10.00 – nabożeństwo z ofiarą  
 

4. niedziela po Trójcy Świętej 

10 lipca 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

5. niedziela po Trójcy Świętej 

17 lipca 10.00 – nabożeństwo główne  

  12.00 – nabożeństwo w Senior Residence 
 

17-24 lipca Półkolonie z językiem angielskim Day Camp 
 

6. niedziela po Trójcy Świętej 

24 lipca 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
 

7. niedziela po Trójcy Świętej 

31 lipca 10.00 – nabożeństwo główne  
 

8. niedziela po Trójcy Świętej 

7 sierpnia 10.00 – nabożeństwo z ofiarą 
 

9. niedziela po Trójcy Świętej 

14 sierpnia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św.  
 

10. niedziela po Trójcy Świętej 

21 sierpnia 10.00 – nabożeństwo główne  

  12.00 – nabożeństwo w Senior Residence 
 

11. niedziela po Trójcy Świętej 

28 sierpnia 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 
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Chcesz studiować teologię? 
 

Apostoł Paweł napisał w Liście do Rzymian 10,17 słowa, które 

dla nas, luteran, mają szczególne znaczenie: 

„Wiara przecież rodzi się ze słuchania, ze słuchania Słowa Chrystusa.” 

Usłyszeć Słowo można tylko wtedy, gdy jest ten, kto te słowa i to 

Słowo wiernie, i z pasją przekazuje innym. Głosić Słowo ma każdy 

i każda z nas w codziennym życiu, to jeden z bardzo ważnych elementów 

nauki o powszechnym kapłaństwie. 

Publiczne głoszenie Słowa wymaga jednak oficjalnego umocowa-

nia (ordynacji), odpowiedniego przygotowania i rozpoznania przez Ko-

ściół autentycznego powołania osoby, posiadania przez nią umiejętności 

i gruntownego przygotowania do pełnienia roli duchownego/ej. 

 

Jaka można się do niej przygotować? 

Droga do ordynacji na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augs-

burskiego rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia studiów teologicz-

nych, obecnie dwustopniowych. Po zakończeniu pięciu lat studiów 

można zgłosić Biskupowi Kościoła chęć podjęcia praktyki kandydackiej 

na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Osoby skiero-

wane na praktykę, po dwóch latach i pozytywnych opiniach o odbytej 

praktyce, mogą przystąpić do pierwszego egzaminu kościelnego, po któ-

rego zdaniu może nastąpić ordynacja na duchownego/ą. 

To długa droga, która wymaga poszukiwania odpowiedzi na py-

tanie o swoje powołanie, doświadczania siebie w przestrzeni praktyki ży-

cia Kościoła oraz mierzenia się z warsztatem teologicznym, niezbędnym 

w pracy i służbie duchownego. To przede wszystkim droga duchowego 

rozwoju od osobistego dojrzewania w wierze po szukanie sposobów in-

spirowania innych do wiary w Jezusa Chrystusa, objawionego nam na 

kartach Biblii. 

 

Potrzeba całej wspólnoty Kościoła 

Zadaniem całej społeczności Kościoła jest modlitwa o powołania 

na duchownych i współpracowników w służbie Kościoła, jak i zachęca-

nie do przemyślenia tej drogi powołania wszystkich, którzy są nią zain-

teresowani, mają dary i predyspozycje, które mogą służyć dobru całej 

wspólnoty. 



20 

 

W lipcu i w sierpniu  
nie będzie nabożeństw wieczornych 

 
Zapraszamy na Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, 
który w tym roku odbędzie się w dniach od 7 do 10 lipca. 
 
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: 
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 
 

Już teraz zapraszamy na diecezjalne pożegnanie wakacji, które od-

będzie się w sobotę 3 września w Bąkowie na Opolszczyźnie o godz. 

12.00. 

__________________________________ 
 

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 


