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Słowo Proboszcza 

 
 Mówi się, że wszystko, co dobre, szybko się kończy. Piszę te 

słowa 1 września. To znaczy, że wczoraj zakończył się okres wakacji, 

a dzisiaj rozpoczął się nowy rok szkolny. Zachęcam do zastanowienia się, 

czy minione dwa miesiące wakacyjne były dobre, a nawet bardzo dobre 

i czy teraz czeka nas tylko trud i znój. Może nie będzie tak źle. Nie zapo-

minajmy, że to, co najlepsze, jest dopiero przed nami. Mam tu na myśli 

życie wieczne. Ale wracając do teraźniejszości, może warto zanucić pio-

senkę Marka Grechuty: „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie 

znamy, ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy”. 

 W czasie wakacji w lipcu odbyły się Dni Dobrej Nowiny z udzia-

łem naszych oddanych przyjaciół z Redwood City w Kalifornii. W sierp-

niu 27 osób z naszej parafii uczestni-

czyło we wczasach diecezjalno-parafial-

nych w Sorkwitach. Zabraliśmy do Sor-

kwit również naszych gości z Ukrainy   

(3 mamy i 3 dzieci). Jak zawsze pogoda, 

jedzenie i atmosfera były bardzo dobre. 

 Bez przerwy wakacyjnej odby-

wały się w naszej parafii lekcje języka polskiego dla Ukraińców. Dwie 

grupy spotykały się trzy razy w tygodniu. Bardzo dziękuję nauczycielom 

za zaangażowanie, profesjonalizm i otwartość.  

 A co przed nami? Wiele bardzo ciekawych oraz mam nadzieję 

dobrych i miłych wydarzeń. Zapraszamy na nabożeństwa niedzielne: 

główne o godz. 10.00 i wieczorne o godz. 19.00. Jeżeli ktoś naprawdę 

nie może przybyć do kościoła, to ma możliwość uczestniczenia w naszym 

nabożeństwie poprzez łącza internetowe. W tym miejscu bardzo dziękuję 

osobom, które przygotowują i przeprowadzają transmisje.  

 Dla mnie miłym i przyjemnym przeżyciem są lekcje religii. Mam 

nadzieję, że dla dzieci również. A nie zapomnijmy o szkółkach niedziel-

nych. W każdą niedzielę nasze miłe Panie czekają na dzieci, żeby im 

przekazywać Dobrą Nowinę. 
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 Chór parafialny spotkał się na pierwszej próbie po wakacyjnej 

przerwie już 24 sierpnia. A to dlatego, żeby ubogacać nasze nabożeństwa 

podczas szczególnych uroczystości, o których napiszę poniżej. Jak co 

roku zachęcam i zapraszam lubiących śpiewać do dołączenia do wspól-

noty chórowej.  

 10-osobowa grupa ubiegłorocznych i tegorocznych konfirmantów 

wybiera się na diecezjalny wyjazd do Wittenbergi (od 15 do 18 września) 

Życzymy młodzieży dobrych wrażeń, niezwykłych przeżyć. Niech wy-

jazd śladami ks. Marcina Lutra utwierdzi ich w poczuciu luterańskiej toż-

samości wyznaniowej.  

 Zachęcamy i zapraszamy młodzież do udziału w Ogólnopolskim 

Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej w Wiśle. To również niezapomniane 

przeżycia, które się wspomina przez lata. Na co dzień nasza młodzież 

spotyka się w małych grupach. OZME jest okazją do spotkania się z kil-

kuset rówieśnikami z całej Polski.  

W niedzielę 11 września od godz. 15.00 na placu przy naszym 

kościele odbędzie się Festyn Charytatywny „Chrześcijanie Śródmieścia 

Dzieciom”. Festyn jest organizowany razem z Parafią Mariacką. Będzie 

ciekawy program dla dzieci i dorosłych. Będzie i coś do jedzenia. Mo-

żemy się włączyć poprzez przyniesienie ciasta i fantów. 

 Od 15 czerwca do 15 września nasz kościół jest otwarty dla zwie-

dzających, dla osób szukających wyciszenia. Nowością w tym roku były 

południowe koncerty w każdą środę. Wykonawcami byli studenci Aka-

demii Muzycznej. Frekwencja na koncertach, co mnie bardzo cieszy, 

zwiększała się z tygodnia na tydzień. Trzeba w tym miejscu przypo-

mnieć, że nasze organy mają 100 lat. W październiku planowane są 

szczególne koncerty z tej okazji.  

W niedzielę 25 września świętować będziemy 164. rocznicę po-

święcenia naszego kościoła. Pamiątka Poświęcenia kościoła przypomina 

nam o dziękowaniu i wdzięczności za Dom Boży, który mamy, w którym 

możemy się gromadzić na nabożeństwach. Budynek kościoła jest miej-

scem, w którym spotyka się zbór, Boży lud. I wtedy właśnie jesteśmy 
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prawdziwie kościołem, czyli społecznością świętych. Jestem przeko-

nany, że każdy, kto ma siły i zdrowie, 25 września będzie na nabożeń-

stwie. A po nabożeństwie planowany jest piknik parafialny z tradycyj-

nym żurkiem, domowymi wypiekami (które mam nadzieję przyniesie-

cie), kiełbaskami. A wszystko w bardzo miłej rodzinnej atmosferze.  

 Świętowanie pamiątki poświęcenia kościoła zakończy koncert 

Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”. Myślę, że tego zespołu 

nie trzeba przedstawiać i reklamować. Zespół występuje zwykle na za-

mkniętych, biletowanych koncertach. Na ten koncert drzwi naszego ko-

ścioła będą otwarte dla wszystkich.  

 Mamy piękny duży kościół. Niestety w środku ściany są już dosyć 

mocno przybrudzone. Wymagają odmalowania. Mamy gotowy, zatwier-

dzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projekt. Złożyli-

śmy wniosek o dofinansowanie do Prezydenta Katowic. Koszt malowa-

nia to około 350 000 złotych. Kwota bardzo duża. Czy nas stać na taki 

wydatek? Nie mamy wyjścia, musi nas stać. Nie możemy doprowadzić 

do tego, że zamkniemy kościół, bo będziemy się wstydzili, że jest taki 

zaniedbany. Daliśmy radę z remontem organów, to jestem przekonany, 

że damy radę i z malowaniem. Liczymy na Waszą ofiarność. Malowanie 

planowane jest na wiosną 2023 roku. Mamy trochę czasu, żeby zebrać 

środki. Ofiary na malowanie można składać w kancelarii parafialnej lub 

na rachunek bankowy parafii z dopiskiem „malowanie”. Moim marze-

niem jest, żebyśmy jako parafianie zebrali na ten cel 100 000 złotych. Co 

Wy na to? Zacznijmy od zaraz. Będziemy przekazywać informacje, ile 

już zebraliśmy. Skąd weźmiemy pozostałą kwotę? Z naszej działalności 

gospodarczej i mocno liczymy na pomoc Miasta Katowice. 

 Pierwsze tygodnie września są dla wszystkich trudne. Trzeba 

wejść na nowe lub stare tory. Do tego dochodzi jesienne przesilenie. Ży-

czę Wam i sobie dobrego czasu. Dużo sił, zapału, energii. A łaskawy 

i dobry Bóg niech nas strzeże i nam błogosławi. 

 

Wasz proboszcz,  

ks. bp Marian Niemiec  
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Plan 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. D. Obracaj - piątek 18.00-19.30 
 
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie  
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DAY CAMP 2022  
 

W tym roku tematem przewodnim Dni Dobrej Nowiny z ję-
zykiem angielskim był „Break out”. Zachęcaliśmy nasze dzieci, aby 
starały się wyrwać z przyzwyczajeń i rutyny, by spróbowały czegoś 
nowego tak jak Dawid, Daniel, Jonasz, Jezus i Piotr. Podczas zajęć 
dzieci poznawały historie biblijne, śpiewały pieśni po angielsku, 
brały udział w warsztatach plastycznych, sporcie i grach języko-
wych. W tym roku gościliśmy 6 przyjaciół z zaprzyjaźnionej Parafii 
Odkupiciela z Redwood City. W sobotę zakończyliśmy wspólnym 
piknikiem przy parafii, na którym rozmawialiśmy, bawiliśmy się 
i cieszyliśmy się jeszcze wspólnym czasem. 
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Koncerty 
 

Koncert organowy 2 lipca 
2 lipca 2022 roku odbył się ostatni przed wakacyjną przerwą koncert 
organowy z cyklu „Koncerty u Zmartwychwstania Pańskiego”. Tym 
razem za klawiaturą organów zasiadł Marek Fronc z Legnicy.  
Marek Fronc jest wykładowcą w stopniu doktora w Katedrze Muzyki 
Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocła-
wiu  oraz w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Legnicy. 
Jest konsultantem projektów rekonstrukcji i konserwacji zabytko-
wych instrumentów. 
Podczas lipcowego koncertu zaprezentował utwory Gerarda Bunka, 
Césara Francka oraz Wilhelma Middelschultze’a. 

 
 
Minirecitale w środowe południe 
Przez całe wakacje w naszym kościele odbywały się w każdą środę 

w samo południe minikoncerty 
organowe. Studenci oraz absol-
wenci Akademii Muzycznej każ-
dego tygodnia przygotowali nie- 
powtarzalny program. Koncerty 
rozpoczynały się przeczytaniem 
cytatów biblijnych przeznaczo-
nych na konkretny dzień. 
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W Ewangelii Jana znajdujemy siedem wypowiedzi Pana 

Jezusa, których warto nauczyć się na pamięć. 

 

„Ja jestem chlebem życia […] Jeśli kto spożyje z tego 
chleba, żyć będzie na wieki.”                           Jan 6,48.51 

 

Przypomnij sobie historię, w której Pan Jezus karmił głodnych 

i w kilku punktach opisz to wy-

darzenie: 

 

J 6,1-13 

 

Pan Jezus powiedział, że jest chlebem. Jest to pokarm, który 
spożywamy codziennie, a nie np. jak tort na specjalne oka-
zje. Zbawiciel chce nas w ten sposób zachęcić, abyśmy co-
dziennie z Nim i dla Niego żyli, karmiąc nie tylko swoje 
ciało pokarmem, ale także swoje dusze Słowem Bożym. 
Pan Jezus zachęca nas także, abyśmy jak najczęściej brali 
udział w sakramencie Wieczerzy Pańskiej oraz przyjmo-
wali prawdziwe Ciało i Krew naszego Zbawcy za nas wy-
dane na krzyżu. Ten posiłek daje nam siłę i wzmacnia naszą 
więź z Bogiem i innymi wierzącymi. 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 
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„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie bę-
dzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość ży-
cia.”          Jan 8,12 
 

Wykreśl z diagramu 10 rzeczy, które świecą bądź są źródłem 

światła, a następnie z pozostałych liter czytanych poziomo od 

góry rozszyfruj hasło: 

 

Ś L E D P A E Ś 

W A N J E C W Ż 

I M I Z Ń I O A 

A P K O E U G R 

T A Ł C I S N Ó 

Ł S A J G E I W 

O S P T O M S K 

E L A T A R K A 

S J Z A S Z O EM 

 

Przypomnij sobie, w którym dniu została stworzona świa-
tłość i narysuj, jak sobie wyobrażasz to wydarzenie: 
(I Mż 1). 
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„Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, bę-
dzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pokarm.” 
        Jan 10,9 

 

 
Przyjrzyj się obrazkom i zastanów się, w której owczarni 
czułbyś się bezpieczniej? 
 

W Izraelu za-
groda była ro-
biona z kamieni, 
najczęściej nie 
miała ona drzwi, 
w nich kładł się 
pasterz i w ten 
sposób bronił 
owiec, aby 
żadne zwierzę 
do nich nie po-

deszło i  ich nie skrzywdziło, ale także aby żadna owca nie 
opuściła zagrody i się nie zgubiła.  
 
zdjęcie owczarni: 
https://drewkadel.files.wordpress.com/2017/05/sheepfold.jpg?w=300&h=200 
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Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje 
swoje życie za owce. Moje owce słuchają Mojego głosu 
i Ja znam je, a one idą za Mną. Ja daję im życie wieczne, 
dlatego nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z Mojej 
ręki.”                                                                    Jan 10,11.27.28 
 

 

Dobry Pasterz znał 

swoje owce, wołał je po 

imieniu, wiedział, która 

jest słaba, a która jest 

silna, wiedział, która 

lubi się oddalać od stada. 

Pan Jezus mówi o sobie, 

że jest dobrym 

pasterzem, On nas zna, 

dba o nas, wie czego 

potrzebujemy.  

 

Zeskanuj kod QR i naucz się nowej piosenki o Pasterzu. 

 

     Pasterzem moim Jezus 
     niczego mi nie brak  
    do cichych wód mnie wiedzie 
    niczego mi nie brak 
 
Mój Pan zna mnie zaufać Jemu chcę  
Mój Pan zna mnie zaufać Jemu chcę  
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„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy 
we Mnie, choćby i umarł, będzie żył.”                Jan 11,25 
 
Jezus daje nam nowe życie – z takim zdaniem możesz 
spotkać się na lekcjach religii i na nabożeństwach, a co to 
właściwie znaczy? Kiedy zaufamy Panu Jezusowi i za-
czniemy żyć religijnie: czytając Biblię, modląc się, prze-
strzegając zasad, które dał nam Pan Jezus, to nasze życie się 
zmieni i już tu na ziemi będzie ono inne. Niekoniecznie ła-
twiejsze, ale inne, bo ufając Bogu, nie musimy się lękać, bo 
On obiecał, że zawsze będzie z nami. Możemy iść przez ży-
cie, biorąc przykład z Pana Jezusa, kochając drugiego czło-
wieka. Dla wierzącego człowieka śmierć nie jest czymś 
strasznym, ponieważ On wie, że jest to tylko przejście do 
wieczności w Bożej obecności. 
 
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przycho-
dzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.”       Jan 14,6 
 
Jedyną drogę do Boga jest wiara w to, co zrobił Pan Jezus na 

krzyżu. To właśnie jest ukazanie prawdziwej miłości. 

W Ewangelii Jana 3,16 czytamy: Tak bowiem Bóg umiło-
wał świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. 
 

Wiara w Jezusa daje nam odpuszczenie grzechów, dlatego tak 

ważne jest, abyśmy regularnie w modlitwie rozmawiali 

z Bogiem i nie zapominali także przepraszać za wszystko to, 

co zrobiliśmy nie w porządku wobec Boga, drugiego 

człowieka, czy nawet jeżeli coś złego zrobiliśmy sobie samym.  
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Rozwiąż labirynt:  

 

„Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto 
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo 
beze Mnie nic nie możecie uczynić.”               Jan 15,5 
 

Wykonaj kartkę z latoroślą:  
 
Potrzebne materiały: kartka 
papieru A4, zielona i fioletowa 
farba, zakrętka od butelki lub 
korek od wina. 
 
 

 
Na podstawie: Biblia Ekumeniczna Ewangelia Jana  

Źródło obrazków:  

https://www.bibliawobrazach.pl/ilustracje/gnpi-001-word-flesh/ 
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Zapraszamy na nabożeństwa i spotkania parafialne 
 

3 września  12.00 – Diecezjalne pożegnanie wakacji.  

 Bąków k. Kluczborka, wyjazd 9.30 
 

12. niedziela po Trójcy Świętej 

4 września 10.00 – nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego  

  19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Św. 
 

7 września 18.00 – próba chóru parafialnego 
 

13. niedziela po Trójcy Świętej 

11 września 10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

15.00 – Festyn charytatywny  

„Chrześcijanie Śródmieścia Dzieciom” 

  19.00 – nabożeństwo wieczorne 
 

13 września  17.00 – spotkanie pań - „Leśne Kościoły” 

14 września 18.00 – próba chóru parafialnego 

15 września  17.30 – godzina biblijna 
 

14. niedziela po Trójcy Świętej 

18 września  10.00 – nabożeństwo główne  

  12.00 – nabożeństwo w Senior Residence 

  19.00 – nabożeństwo wieczorne z Komunią Św. 
 

19 września  18.00 – spotkanie sympatyków 

20 września  17.00 – spotkanie PTEw 

21 września 18.00 – próba chóru parafialnego 

22 września  17.30 – godzina biblijna 
 

15. niedziela po Trójcy Świętej / 164. Pamiątka poświęcenia kościoła 

25 września  10.00 – nabożeństwo z Komunią Św.  

18.00 – koncert „Camerata Silesia”. 
  

28 września 18.00 – próba chóru parafialnego 

29 września  17.30 – godzina biblijna 
 

16. niedziela po Trójcy Świętej / Dziękczynne Święto Żniw 

2 października  10.00 – nabożeństwo z Komunią Św. 

   16.00 – nabożeństwo dla seniorów 
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Już 5.09 ruszamy z Akcją PREZENT POD CHOINKĘ 
 
Zachęcamy, aby także 
w tym roku spakować 
prezent do pudełka po 
butach. Szczegóły w ulot-
kach, które są dostępne 
w kościele i na stronie in-

ternetowej: https://cme.org.pl/prezent/ 
Prezent należy dostarczyć na parafię do 13 listopada.  
 
 

 
 
 
 
OZME 2022:  

Miejsce Wisła Centrum + Wisła Malinka 

Termin 07-09.10.2022 

Start 07.10.2022 | piątek | godz. 16.00 (początek rejestracji) 

Koniec 09.10.2022 | niedziela | ok. godz. 12.00  

Zgłoszenie Zgłoszenia grupowe i indywidualne można przesyłać 
 od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. 
 Program OZME przygotowany jest z myślą  
o młodzieży 12+ 

Zgłoszenia proszę kierować do Diakon Doroty Obracaj, która jedzie 
wraz z młodzieżą na to wydarzenie. 

https://cme.org.pl/prezent/
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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 nabożeństw.  
W najbliższym miesiącu zapraszamy na następujące 
nabożeństwa: 
11 września 2022, godz. 8.00 – kosciół Marii Panny w Lubaniu 

9 października 2022, godz. 8.00 – kościół Wang w Karpaczu 

13 listopada 2022, godz. 8.00 – kościół w Golasowicach 

27 listopada 2022, godz. 8.00 – kaplica Jezusa Dobrego Pasterza 

w Koszalinie 

11 grudnia 2022, godz. 8.00 – kościół Łaski Bożej w Poznaniu 

25 grudnia 2022, godz. 8.00 – kaplica Wniebowstąpienia Pańskiego  

w Żyrardowie 
 

 

 

__________________________________ 
 

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 


