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A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:
Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.
Ew. Jana 19:30
I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam!
Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam
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Słowo od Duszpasterza

Bogusław Cichy
Proboszcz Paraﬁi

Słowo od
Duszpasterza
Wykonało się!
J 19,30

Jezus na krótko przed swoją
śmiercią wypowiedział słowa:
Wykonało się! Zbliżając się w
pasyjnym czasie do Chrystusowego krzyża, odpowiedzmy na
pytanie, co się wykonało. Jezus
z Nazaretu umiera w samotności, opuszczony przez swoich.
W ciągu trzech lat działalności,
głoszenia Słowa Bożego koniec
życia Nauczyciela z Galilei daleki jest od osiągnięcia celu.
Uczniowie uciekli, tłumy domagały się Jego ukrzyżowania.
Zmarnowane trzy lata. A jednak: Wykonało się!
To co Bóg w swej dobroci i miInformator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018

łości nam przeznaczył, wykonało się. Wykonało się wszystko, co zapowiadali prorocy.
Dokonało się nasze zbawienia,
Bóg po raz kolejny wstawił się
za nami grzesznymi ludźmi bo
nie chciał naszej śmierci, ale
chciał obdarować nas życiem.
Wykonało się! - Jezus wypełnił
wolę swojego niebiańskiego
Ojca. Nikt z nas nie potrafił tego dokonać, Jezus tak, a więc
wykonało się.
Bóg wykonuje w świecie i w
naszym życiu swoją wolę.
Wszystko się spełnia według
Jego Ojcowskiej miłości. Nam
nie trzeba już niczego robić –
tylko podjąć tę drogę miłości.
Życzę, żeby każdemu z nas ta
droga okazała się jedyną.
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Rozważanie

Ks. Tymoteusz Bujok
Wikariusz Paraﬁi
w Gliwicach i Pyskowicach

Trzeba mieć
dobry plan
Syn Boży na to się objawił,
aby zniweczyć dzieła diabelskie.
1 J 3,8:b
W naszym ż yciu rywalizują ze
sobą dwa plany, któ re domagają
się, ż ebyś my je zrealizowali.
Pierwszy z nich to plan Boga,
drugi to plan szatana. Każ dego
dnia jesteś my wykonawcami
któ regoś z tych planó w. Jednak
aby w ś wiadomy sposó b realizować jeden z nich, musimy poznać je chociaż w zarysie. Spró buję więc kró tko scharakteryzować każ dy z tych dwó ch planó w.
Zacznę od planu szatana. Czy
szatan ma plan? Owszem i to
bardzo prosty. Zaczął realizować go już w Ogrodzie Eden.
Zależ ało mu na tym, aby wmó wić ludziom, ż e Bó g kłamie, ż e
skąpi im tego, co posiada, ż e
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chce zatrzymać ich na wieki
przy sobie. Szatan chciał przekonać ludzi, ż e waż niejszy, lepszy i bardziej wartoś ciowy od
Boż ej obecnoś ci jest ładnie i
smakowicie wyglądający owoc,
po któ ry moż na sięgnąć tu i teraz, i delektować się przyjemnoś cią, choć tylko chwilową.
Na przestrzeni wiekó w szatan
realizował
zapoczątkowany
w Edenie plan. Robił wszystko,
by człowiek wybierał nieposłuszeń stwo wobec Boga, by uznawał się za niezależ nego pana
i władcę swojego ż ycia, by gardził Bogiem i innymi ludź mi.
Celem takiego działania zawsze
było odłączyć człowieka od Boga i doprowadzić go do bankructwa we wszystkich obszarach ż ycia. Patrząc na historię
od Ogrodu Eden po wspó łczesnoś ć moż na powiedzieć , ż e
wielokrotnie szatanowi udawaInformator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018
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ło się skusić ludzi, by pró bowali
zrealizować jego wizję.
Jak wygląda Boży plan? Najlepiej przedstawić go na przykładzie dwó ch wydarzeń opisanych
w Biblii. Pierwszym z nich jest
wyjś cie Narodu Izraelskiego
z Egiptu. Bó g postanowił uwolnić swó j lud z niewoli i obdarować ich własną ziemią. Aby zrealizować ten plan powołał odpowiednich ludzi, działał cuda,
ustanowił prawo, prowadził po
pustyni zaopatrując we wszystko, co Izraelitom było potrzebne
do ż ycia. Ostatecznie, zgodnie z
obietnicą, wprowadził ich do
Ziemi Obiecanej.
Drugim
wydarzeniem
jest
wszystko, co składa się na misję
Jezusa. W Nim Boż y plan dla
człowieka i ś wiata staje się najbardziej czytelny. Przez Jezusa
Bó g sprawił, ż e małe, niewiele
znaczące miasteczko Betlejem
otrzymało niezwykłą rangę i
godnoś ć. Przez Jezusa Bó g sprawił, ż e Golgota, miejsce kary,
stała się miejscem przebaczenia
i uwolnienia od grzechu. Przez
Jezusa Bó g sprawił, ż e kamienny
gró b, któ ry oznaczał koniec, stał
się początkiem ż ycia w Boż ej
radoś ci.
Informator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018

Dwa plany, szatana i Boga, są
sobie zupełnie przeciwne. Napięcie występujące miedzy nimi
moż na opisać słowami Jezusa z
Ewangelii Jana 10,10: Złodziej
przychodzi tylko po to, by kraść,
zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i ob itowały.
Każ dego dnia stajemy przed roż nymi wyzwaniami, decyzjami.
Każ dego dnia wypowiadamy
tysiące słó w, przybieramy ró ż ne
postawy, w ró ż ny sposó b odnosimy się do drugiego człowieka.
Każ dego dnia po częś ci wybieramy, któ ry z tych planó w będziemy realizować . Dzisiaj Słowo
Boż e zachęca nas, by wybrać
Boż y plan i zgodnie z nim ż yć .
Jeś li zdecydujesz się wybrać Boż y plan jako swó j własny czeka
Cię wiele modlitwy, pracy, wyzwań , godziny spędzone na czytaniu Biblii. Nie zawsze wszystko będzie łatwe. Ale pamiętaj:
„Syn Boż y na to się objawił, aby
zniweczyć dzieła diabelskie” i
chętnie Cię poprowadzi przez
wszystko, co w ż yciu jeszcze
przed Tobą. Wybierz tylko właś ciwy dobry plan.
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Alicja Brzeżek
Nasza paraﬁanka

DŁONIE
CHRZEŚCIJANINA
Przechodząc ulicami miasta dostrzegamy mnóstwo kolorowych i nęcących reklam. Moją
uwagę zwrócił kiedyś napis:
„SALON PIEKNOŚCI DŁONI” oferujący przeróżne zabiegi
upiększające dłonie. Powinniśmy dbać o nasze zdrowie, wygląd, a także o nasze dłonie.
Czas w jakim żyjemy, bieg wydarzeń, stresy często nie pozwalają nam o tym pamiętać. Obok
wzroku, zmysł dotyku jest bardzo ważnym zmysłem. Nasze
dłonie pracują, pomagają, tworzą i gestykulują. Jak ważne jest
żeby były sprawne świadczy
nawet małe skaleczenie, a potem niewygoda noszenia opatrunku. Nasze dłonie różnią się
ze względu na specyfikę zawo6

du, również i wieku. Inne są
dłonie rolnika, górnika, inne
muzyka grającego na skrzypcach lub dłonie poruszające się
po klawiaturze fortepianu.
„Specjalny” zmysł dotyku posiadają chirurdzy, neurochirurdzy. Wszystkie te dłonie stworzone przez Boga, mają nade
wszystko służyć budowaniu
dobra (1 Mojż 1:27). W Ewangelii Marka 9:41 Jezus przypomina: „To co uczyniłeś jednemu z najmniejszych, mnie uczyniłeś.” Tym gestem, o którym
mówi Jezus są różne życiowe
sytuacje, których bohaterami są
nasi bliźni. Bóg włożył w nasze
dłonie nie tylko różne talenty i
możliwości, ale nade wszystko
dobrą wolę, chcenie i wykonaInformator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018
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nie. Wybór jednak do nas. Dane
mi było kiedyś słuchać transmisji koncertu Krzysztofa Pendereckiego, podziwiałam piękno
zamknięte w muzyce i w dźwiękach różnych instrumentów. To
piękno tworzyły dłonie dyrygenta i palce muzyków, dłonie
ukształtowane przez Stwórcę.
Tego samego dnia w wiadomościach telewizyjnych podano
informację, że młoda kobieta
zabiła swoje nowonarodzone
dziecko dłońmi stworzonymi
też przez Boga... Zaciśnięta
dłoń i zaciśnięta myśl tworzy
bunt, złość, nienawiść, zemstę,
uderza, zabija. To wszystko
grzech, a grzech to policzek dla
Boga. Grzech ma tylko początek, nigdy końca. Czasami Bóg
daremnie czeka na wyznanie
win. Bez poznania Zbawiciela
grzech prowadzi do zwątpienia.
(Rz. 6:12).
Jeżeli nie uwolnimy zaciśniętej
dłoni i zaciśniętej myśli będziemy jak Kain myśląc i mówiąc:
„Co mnie obchodzi mój brat!”.
Informator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018

Takie zachowanie rodzi bezwzględność. To uczucie posiada
zabójczy skutek, działa skrycie i
często jest przekazywane innym.
Nienawiść to też zabójca, zabójca chodzi w ciemności (1 Jan
2:9).
Nasze dłonie często sprzeciwiają się Bożej woli w różne inne
sposoby. Dla wielu przesuwanie
kart, horoskopów, wróżenie
traktowane jest jako zabawa nie można bawić się w grzech.
„Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i
niech pomogą Ci badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc
ogłaszają co ma cię spotkać.
Patrzcie są oni jak ściernie, które pochłania ogień, nie potrafią
uratować swojego życia z płomieni, to nie jest żar węgli do
ogrzewania ani ognisko by dookoła niego siedzieć. Tak będzie
u ciebie z twoimi czarownikami,
z którymi się zadawałaś od młodości. Każdy zatacza się w swoją stronę, tobie zaś nikt
7
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nie pomoże” (Iz 47:13-15).
Często wchodzimy w kompetencje Boga próbując odczytywać linie życia na dłoni (linie
papilarne). Zapominamy wtedy
co mówi Bóg „To tylko Ja mam
stale ciebie w polu mojego widzenia”, tylko Bóg jest władny
w sprawie długości naszego życia (Iz 49:16, Ps 139:16). Job
14:5: ”Gdy jednak dni jego są
ustalone, a liczba jego miesięcy
postanowiona u ciebie, gdyż Ty
wyznaczyłeś mu kres, którego
nie może przekroczyć”. Dłonie
przesuwają kartki senników i
tłumaczą sny, które często są
wyznacznikiem życia. Nawet
przysłowie mówi „Sen mara,
Bóg wiara” (Jer 23:28);
„Prorok, który ma sen, niech
opowiada sen, ale ten który ma
moje słowo niech wiernie zwiastuje je. Cóż plewie do ziarna? mówi Pan.” (Zach 10:2); „Lecz
terafy mówią słowa mylne, a
wróżbici mają kłamliwe widzenia, sny które tłumaczą są złudne, puste ich słowa pociechy,
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błąkają się, gdyż nie mają pasterza.” Nasze dłonie często są
jak nasze myśli, ale nasza duma
nie pozwala się zmienić.
Nasze dłonie tworzą też wiele
dobrego pamiętając co Bóg w
nie wkłada. Bóg oczekuje właściwego korzystania z tego daru, jest to dla nas Bożym zleceniem. Nieśmy w dłoniach dar
przyjaźni, miłości, pomocy. Zapakujmy ten dar w „kolorowy
papier” i przewiążmy „piękną
kokardą”. Dlaczego? Bo ostatecznym doradcą doskonałego
naszego słowa i działania i daru
jest właśnie Bóg. Cztery Ewangelie dobitnie przedstawiają
dłonie Jezusa, jego ręce leczą,
pomagają, ratują, uciszają,
przywracają życie i pomnażają.
W końcu Jego dłonie zostają
przybite do drzewa hańby - do
krzyża dla naszego dobra i zbawienia. Chwała Bogu za jego
Słowo i bardzo dokładną receptę na czytanie, słuchanie i wykonanie dobra.
Oprócz naszej pracy i pomocy
Informator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018
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innym dłonie powinny podnosić
się, aby wielbić Boga i składać
je w modlitwie (Kol. 4:2-6; Ps
63:5). Mamy wiele okazji, aby
dłońmi błogosławić bliźnich
kierując się błogosławieństwem
Aaronowym 4 Mojż: „Niech Ci
błogosławi Pań i niechaj Cię
strzeże...”. Psalm 150 jest pełen
uwielbienia dla Boga. Król Dawid śpiewa, gra i tańczy właśnie z podniesionymi dłońmi
chwaląc Boga. Korzystajmy z
obdarowanych przez Boga dłoni
przekazując dobro dalej, sami
odnosząc
korzyści
przestając kon-

centrować się tylko na nas samych. Pamiętajmy, aby być
godnymi znajdując się w Bożych dłoniach.
Zbliża się powoli wiosna, tuż za
nią Święta Wielkanocne. Wielkie zwycięstwo Jezusa, dobra
nad złem. Czas przedświąteczny i świąteczny to dobra okazja
na przyjazny uśmiech do bliźniego, radość, uścisk dłoni,
przekazywanie życzeń, błogosławieństw
i
zapewnienia
„Zmartwychwstały Jezus kocha
Cię”

MODLITWA
Dziękuję Tobie Boże, że Twoje dłonie nas dotykają i Błogosławią.
Dziękuję, że jestem moim i naszym Bogiem z pokolenia w pokolenie. (Ps 90:1; Ps 91:14-16)
Informator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018
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O tym co za nami

O tym co za nami….
Nowy rok rozpoczęliśmy
w naszej parafii od wspólnego
kolędowania, które miało miejsce w Nowy Rok w kościele
im. ks. M. Lutra. W śpiewie
wspierali nas Justyna Hubczyk
i Łukasz Forest Piechota.
Coroczny koncert kolęd
odbył się w kościele Lutra w
niedzielę 14 stycznia. W tym
roku oprócz parafialnego chóru
Cantate mogliśmy posłuchać
ewangelickiego chóru parafialnego Largo Cantabile z Katowic, chóru Lutnia oraz Gwiazda.
W sobotę 20 stycznia nasze dzieci mogły uczestniczyć
w karnawałowym balu przebierańców.
W czasie ferii zimowych
młodzież z naszej parafii wyjechała do Górek Wielkich na
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obóz wypoczynkowy. Z powodu braku śniegu nie mogliśmy
oddać się białemu szaleństwu,
ale jak co roku byliśmy na wycieczce w górach – tym razem
na Soszowie, byliśmy między
innymi w gospodarstwie agroturystycznym U Gazdy w Brennej, pojechaliśmy do kina, karmiliśmy zwierzęta w Parku
Niespodzianek w Ustroniu.
W niedzielę 11 lutego Zgromadzenie Parafialne wybrało
nową Radę Parafialną. Na kolejną kadencję wybrani zostali:
Czajerek Barbara, Gnida Anna,
Holecko Maria, Kaczmarek Tomasz, Lazar Urszula, Przeczek
Henryk, Michalik Marcin, Stebel
Marian. Natomiast do Komisji
Rewizyjnej wybrane zostały: Konieczna-Sztwietnia Helena, Muc
Danuta, Stebel Elżbieta.
Informator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018

O tym co za nami

Informator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018
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Śniadanie dla mężczyzn
Diecezjalna Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna zaprasza
na Śniadanie dla Mężczyzn
które odbędzie się w ewangelickiej paraﬁi w Chorzowie
w sobotę 14 kwietnia o godz. 9.00.
Gościem spotkania będzie Tomasz Żółtko z tematem:
Być chrześcijaninem, ojcem we współczesnym świecie.
Koszt 15 zł, płatne na miejscu.

Rekolekcje pasyjne
dla wszystkich rodzin
z dziećmi

17.03 (SO) 10.30
sala parafialna
Informator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018
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O tym, co za nami
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Zapraszamy na spotkania z
ks. Adamem Podżorskim i Objawieniem św. Jana.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w sali parafialnej przy ulicy Jagiellońskiej 19a w Gliwicach.

Spotkania z cyklu

Niedziele 18.03 oraz 15.04,
godz. 16:00
PEA Chorzów, sala paraﬁalna
Prowadzenie:

Duchowy
wzrost

Informator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018

Mariola i Roman Fenger
(CME)
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ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA
SKŁADKI KOŚCIELNEJ
Składkę moż na opłacać w kancelarii para7ialnej lub przelewać na konto
para7ialne z dopiskiem darowizna - składka koś cielna (pozwoli to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku):
Konto paraﬁalne: 50 1020 2368 0000 2702 0164 6959
Dla innych darowizn obowiązują te same konta. Poniż ej przedstawiamy wyciąg z regulaminu para7ialnego dotyczący zasad opłacania składek koś cielnych. Jednocześ nie przypominamy, ż e pełnoprawny udział np. w wyborach
do rady para7ialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń
para7ialnych mają osoby, któ re znajdują się na liś cie para7ialnej, czyli są
członkami para7ii pod względem formalnym, na co składa się ró wnież opła-

cenie składki koś cielnej.
Zachęcamy pań stwa do cyklicznych wpłat, któ re moż na realizować np.
przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należ noś ć
na 12 mniejszych kwot. (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie
wynosi 2400 netto, to roczna składka koś cielna wynosi 288 zł. Kwotę
dzielimy przez 12, co daje nam miesięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty w wysokoś ci 24 zł na konto bankowe para7ii).

SKŁADKA KOŚCIELNA - Regulamin Para5ialny
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej - ZASADY OGO? LNE
§7
1. Każ dy członek Para7ii, któ ry został kon7irmowany i ukoń czył 18
lat, zobowiązany jest do płacenia składek para7ialnych. Składki te
powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Para7ialna moż e zwolnić od
tego obowiązku pojedynczych para7ian bądź też okreś lone grupy
społeczne np. ucznió w, studentó w, bezrobotnych, czy też rodziny
przeż ywające okresowe trudnoś ci 7inansowe. W uchwale dotyczącej
zwolnienia powinien być okreś lony czas trwania tego zwolnienia.
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Krzyże na kościele im. Elżbiety
Na naszym kościele im. Elżbiety od
jakiegoś czasu brakuje dwóch krzyży, które uległy degradacji i musiały
ze względów bezpieczeństwa zostać zdjęte.

brakujące krzyże

Poszukujemy ﬁrmy, która podjęła
by się :
•

przygotowania kosztorysu

•

wykonania nowych krzyży

•

posadowienia w/w krzyży

Potencjalni wykonawcy proszeni są
o kontakt z ks. B. Cichym (500 70
4662).
Prosimy Paraﬁan o pomoc w znalezieniu wykonawcy, który podjął by
się tego zadania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMUNII ŚWIĘTEJ
Wszystkie osoby, które z przyczyn zdrowotnych lub
jakichkolwiek innych nie mogą być na nabożeństwach i przystąpić do Sakramentu Komunii, proszę
o kontakt. Zachęcam do skorzystania z możliwości
Komunii domowej — przystąpienia do Sakramentu
Ołtarza w domu. ks. B. Cichy
Informator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018
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W najbliższym czasie
zapraszamy na ….
Data

Zapraszamy w marcu na...

4.03 (ND)
po nabożeństwie
w sali parafialnej

Spotkanie rodziców tegorocznych konfirmantów

11.03 (ND)
po nabożeństwie

Herbatka parafialna z udziałem Koła Pań
z ewangelickiej parafii z Jaworza – przed
nabożeństwem kiermasz robótek szydełkowych

17.03 (SO) 10.30
sala parafialna

Rekolekcje pasyjne dla wszystkich rodzin z
dziećmi

18.03 (ND) 16.00
sala parafialna

Spotkanie parafialne z Mariolą i Romanem
Fengerami z cyklu Duchowy wzrost

24.03 (SO) 12.00
MCK sala "Pod
Pegazem" , Skoczów, ul. Targowa
26

Konferencja Młodych. Temat: Buntownik z wyboru
czyli o młodzieżowym buncie przeciwko: Bogu, światu
i człowiekowi. Zgłoszenie i szczegóły na
www.dlatego.org i na J

Zapraszamy w kwietniu na...
2.04 (PON) 8.30
sala parafialna
20

Parafialne Śniadanie Wielkanocne

Informator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018

Zaproszenie

2.04 (PON) 10.00
kościół im. ks.
M. Lutra

Świąteczne nabożeństwo z udziałem bpa
Mariana Niemca – wprowadzenie w urzędowanie nowej Rady Parafialnej

9.04 (PON) 18.00
sala parafialna

Spotkanie biblijne

14.04 (SO) 9.00
sala parafialna

Diecezjalne Śniadanie Mężczyzn – gość
spotkania Tomasz Żółtko

15.04 (ND) 16.00
sala parafialna

Etapy duchowego wzrostu – spotkanie
poprowadzą Mariola i Roman Fengerowie

Diecezjalny Zjazd Chórów
22.04
parafia ewangelicka
w Kluczborku
23.04 (PON) 18.00
sala parafialna

Spotkanie biblijne

Informator paraﬁalny, Nr 3-4, 2018
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10:00

3. niedziela pasyjna

3 tygodniowe nabożeństwo pasyjne

4. niedziela pasyjna

4 tygodniowe nabożeństwo pasyjne

5. niedziela pasyjna

5 tygodniowe nabożeństwo pasyjne

Niedziela Palmowa

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

4.03.18

7.03.18

11.03.18

14.03.18

18.03.18

21.03.18

25.03.18

29.03.18

30.03.18

tak
tak
tak

10:00
18:00

tak

tak

tak

tak

Komunia

szkółka

tak

tak

tak

tak

godzina Komunia

im. Elżbiety

im. M. Lutra

18:00

10:00

10:00

10:00

godzina

Data

PLAN NABOŻEŃSTW

Kościół

Kościół

17:00

17:00

17:00

godzina

paraﬁalna

Sala

Plan nabożeństw
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Poniedziałek Wielkanocny

1. niedziela po Wielkanocy

2. niedziela po Wielkanocy

3. niedziela po Wielkanocy

4. niedziela po Wielkanocy

2.04.18

8.04.18

15.04.18

22.04.18

29.04.18
10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Osoby chętne do pomocy w organizacji (pomoc na miejscu, samochód itp.)
oraz takie, które potrzebują pomocy w dotarciu na śniadanie i z powrotem prosimy o kontakt z kancelarią.

Chcemy wspólnie świętować Zmartwychwstanie naszego Pana,
chcemy też zjeść razem uroczyste śniadanie w gronie ludzi znanych
nam z kościelnej ławki, bądź może tych, których jeszcze nie mieliśmy okazji poznać…
Spotkajmy się wspólnie na Świątecznym Śniadaniu!

2 kwietnia, o godz. 8.30 w sali paraﬁalnej

Świąteczne Śniadanie Paraﬁalne

Wielkanoc

1.04.18

tak

tak

tak

tak

6:00

tak

Plan nabożeństw
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STAŁE SPOTKANIA W PARAFII
dzień

godz.

spotkanie

Poniedziałek (dwa razy
18.00 Godzina biblijna
w miesiącu wg ogłoszeń)
18.03, niedziela

16:00

Niedzielne spotkanie z
Biblią (p. Fenger)

Środa

9.30

Spotkanie Koła Pań

Środa

18:00 Próba chóru Cantate

Piątek

18.00 Spotkanie dla młodzieży

Niedziela

10:00

15.04, niedziela

Nabożeństwo i szkółki
niedzielne dla dzieci

wg harmonogramu

lekcje religii i nauka
konﬁrmacyjna

raz w miesiącu, wg ogłoszeń

Herbatka paraﬁalna

www.chorzow.luteranie.pl
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