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Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Jeśli masz wiele, dziel się obfi-
cie jałmużną. Jeśli masz mało, 
nie bój się i dziel się tym, co 
posiadasz. 

Księga Tobita 4,8 (BE) 

 

Słowa te są hasłem października, 

które czytamy w „Z Biblią na co 

dzień”. Doskonale łączą się z 

tym miesiącem – uroczyście ob-

chodzimy wtedy dziękczynne 

święto żniw. Składamy Panu Bo-

gu podziękowanie za wszystko, 

czym nas karmi, aby nie cierpieć 

głodu. Dziękujemy za plony pól, 

lasów, ogrodów. I chociaż – w 

co wierzę – dziękujemy szczerze 

i prawdziwie, często nie widzi-

my, że mamy za dużo. Za dużo 

kupujemy, za dużo przechowuje-

my i magazynujemy, za dużo 

marnujemy i wyrzucamy. Jeśli 

masz wiele, dziel się obficie jał-

mużną. Jeśli masz mało, nie bój 

się i dziel się tym, co posiadasz. 

Pierwsza część przytoczonego 

tekstu nie przysparza kłopotu. 

Kiedy mamy dużo, czujemy się 

bezpiecznie i jesteśmy w stanie 

dać, podzielić się, łożyć na do-

bry, szlachetny cel, potrzeby in-

nych, parafię czy Kościół. Ale     

i to przychodzi często z wielkim 

trudem, bo chociaż widzimy 

wielkie potrzeby, przekonujemy 

samych siebie, że dobroczyn-

ność, ofiara, jałmużna jest spra-

wą innych. Jeśli masz wiele, 

dziel się obficie jałmużną. Jeśli 

masz mało, nie bój się i dziel się 

tym, co posiadasz. 
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Zupełnie inaczej sprawy mają 

się w drugim przypadku. Kiedy 

mamy mało i przekonani jeste-

śmy, że nam samym nie wystar-

czy, kategorycznie i stanowczo 

odrzucamy myśl o dzieleniu się. 

Mało tego, jesteśmy pewni 

słuszności podjętych decyzji       

i czujemy się wewnętrznie 

usprawiedliwieni. Tymczasem 

zapominamy, że wszystko, co 

mamy zostało nam dane. Nie 

jest to naszą własnością. Mamy 

tylko dlatego, żeby móc się po-

dzielić. Dopiero wtedy będzie-

my mogli wziąć więcej, dopiero 

wtedy otrzymamy zwielokrot-

nione. Dopiero wtedy Boże 

obietnice zaczną się w naszej 

codzienności wypełniać. 

Każdy z nas chciałby tego do-

świadczać. Co zatem się dzieje, 

że ciągle nam brakuje, czujemy, 

że mamy za mało, szklanka 

zawsze jest do połowy pusta? 

Nie potrafimy zaufać. Kiedy 

Izraelici zbierali mannę na pu-

styni, nie mogli zbierać na za-

pas. Bóg obiecał, że będzie kar-

mił ich codziennie, jednak nie-

którzy zbierali więcej niż po-

winni byli. Ta część „wi ęcej” 

jaką zebrali, następnego dnia 

była zepsuta. Bóg i nas uczy, 

aby Mu zaufać 

Czy 1% dochodu każdego z nas 

to dużo, abyśmy wszyscy wzięli 

odpowiedzialność za naszą para-

fię? Piętnaście złotych na mie-

siąc – czy to dużo? Dwadzieścia 

osiem złotych na miesiąc – czy 

to za dużo, aby łożyć na sprawę 

Bożą? Czy 1% to zbyt wiele, 

aby zadbać o kościoły, plebanię, 

życie parafialne? A co by się 

stało   i kim byśmy byli, gdyby 

trzeba oddać dziesięcinę, a więc 

10% tak jak Bóg postanowił? 

Czy to zbyt wysoka cena za Bo-

że błogosławieństwa i dary, ja-

kie codziennie bierzemy? Jeśli 

masz wiele, dziel się obficie jał-

mużną. Jeśli masz mało, nie bój 

się i dziel się tym, co posiadasz. 
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Tworzenie strony internetowej    
i redakcja Informatora Parafial-
nego (IP) to  spory wysiłek, 
zwłaszcza czasowy. W naszym 
IP w dużej mierze opieramy się 
na tekstach informatora parafial-
nego redagowanego przez PEA 
Gliwice, którego „matka” rozsy-
łana jest do chętnych parafii.  
„Matka” to teksty o charakterze 
rozważań. Pozostałe strony do-
dajemy od siebie. Nasz pro-
boszcz redaguje Słowo od Dusz-
pasterza,  tekst o minionych wy-
darzeniach oraz listę nadchodzą-
cych wydarzeń i nabożeństw. 
Szata graficzna i reszta treści to 
moja inwencja twórcza :). 
Wiem, że co najmniej kilka 
osób na początku miesiąca wy-
pytuje o nowy informator, zau-
ważam też wzmożony ruch na 
stronie internetowej na początku 

miesiąca, co pozwala mi sądzić, 
że oczekujecie już na nowy nu-
mer. To niezwykle motywuje do 
działania :)  Staram się, aby IP 
pojawiał się na czas. Wiem, że 
niektórzy chcieliby, aby IP uka-
zywał się co miesiąc i był bogat-
szy w  rozważania. Wszystko da 
się zrobić, ale potrzebuję Wa-
szego wsparcia.  
Z tego powodu zachęcam gorą-
co do współtworzenia naszego 
Informatora Parafialnego.  
Jak można to zrobić?  Form jest 
naprawdę wiele. Może piszesz 
wiersze? Udostępnij.  
Może przeczytałeś/aś ciekawą 
książkę, która pobudziła Cię do 
przemyśleń i zgłębiania wiary?  
Skomentuj, poleć, zachęć in-
nych do czytania.  
Może wiesz, że w najbliższym 
czasie w okolicy będzie ciekawe 

Anna Gnida 

Parafianka, redaktor IP i  chorzow.luteranie.pl 

Nasze media :) 
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wydarzenie? Przekaż informa-
cję, zachęć.  
Może układasz krzyżówki, ła-
migłówki itp.. - chętnie skorzy-
stamy, aby wzbogacić nasz in-
formator.  
Byłaś/eś na którymś z parafial-
nych czy diecezjalnych wyda-
rzeń… podziel się swoimi wra-
żeniami.  
A może nurtowała Cię jakaś 
sprawa i poszukiwałaś/eś odpo-
wiedzi w Bogu… Pan Cię po-
prowadził, nauczył., obdarzył.... 
czymś, co może zbudować i za-
chęcić lub przestrzec innych. 
Podziel się, napisz lub opo-
wiedz.  
A może masz duszę dziennikar-
ską i masz ochotę przeprowa-

dzić wywiad/y  z  ludźmi z na-
szej parafii? Czemu nie :) W 
każdym z nas drzemie coś cie-
kawego... 
A może pięknie rysujesz, malu-
je, robisz zdjęcia, które mogą 
ubarwić nasz Informator?  
Młodzieży! Może jakaś Twoja 
rozprawka w szkole dotyka 
spraw duchowych i powinna 
ujrzeć światło dzienne?  
A może wpadł Ci do głowy in-
ny pomysł na pomoc… nie wa-
haj się. Napisz do mnie 
(araszka.a(małpa)gmail.com) 
lub porozmawiaj (jeśli nie 
wiesz, kto to Ania G. to osoby 
służące w kościele na pewno 
Cię naprowadzą :) Czekam… :) 
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Poezja 
Jakże wieloma rzeczami zaprzątasz sobie 
na co dzień swoją głowę... 
Wiele z nich jest ważnych 
Wiele niemal niezbędnych 
Wiele z nich, utarło się w Twojej głowie, że są... 
No, właśnie, jakie? 

Pomyśl, ile razy Facebook, czy inny społecznościowy codziennik 
Wygrywa z przeczytaniem fragmentu z Bożego Słowa 
Ile razy wolisz być "na bieżąco" ze wszystkimi znajomymi 
Bliższymi, ale i tymi kojarzonymi ledwie z monitora 
Przejrzeć newsy, wiadomości, zdjęcia... 
Niż siąść w ciszy i zapytać, jak ja widziałbym Twój dzień... 

Ile razy wolisz posłuchać, poczytać, obejrzeć 
(w zależności skąd je czerpiesz) wiadomości 
Ze świata, nasze ojczyste 
Zobaczyć, co nowego w polityce 
Kto ważny zrobił co 
I czy w sporcie idziemy do przodu... 
Niż porozmawiać ze Mną... 

A Ja powiedziałbym Ci, jak się w tym świecie odnaleźć 
Gdzie podążyć 
Z kim się spotkać 
Pokazałbym Ci, co nowego stawiam przed Tobą 
Odkryłbym to, co dobrego wymyśliłem dla Ciebie 
Gdybyś tylko chciał zapytać 
I choć na chwilę zatrzymać się w Twoim pędzie... 

Czasem bywam zasmucony, gdy widzę 
Że znów biegniesz przez świat ze smartfonem 
A tak rzadki widok stanowisz 
Ty z Księgą Ksiąg w dłoni... 

Gdy Święty Niezmienny Bóg patrzy na Ciebie 
Jakie obrazy ogląda? 

Może czas coś zmienić, przewartościować, nadać inne znaczenie... 
Czas zadziałać! Wrzesień to dobry czas na nowe… 

Justyna Minkina 
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„Życie Marcina Lutra" to węgierski 
serial animowany, który można   

zobaczyć w polskiej wersji języko-
wej na stronie  

luter.pl.  
 

Składa się z 10 odcinków i opowia-
da o dzieciństwie i dorosłym życiu 

Marcina Lutra.  

Kącik dla dzieci 
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Katecheta	na	lekcji	religii	objaśnia:	Jezus	powiedział	kiedyś:	Słyszeli-

ście,	że	powiedziano	oko	za	oko,	ząb	za	ząb.	Ja	wam	powiadam:	Miłuj-

cie	nieprzyjaciół	swoich!	Niesforny	Staś	pyta:	Ale	zanim,	czy	po	tym,	

jak	im	wybijemy	zęby?	

	

Podczas	egzaminu	kon+irmacyjnego	Dawidowi	wszystko	pomieszało	

się	w	głowie.	Nie	 jest	w	stanie	odpowiedzieć	na	prawie	 żadne	pyta-

nie.	Ksiądz	chcąc	mu	trochę	pomóc	pyta:	To	wymień	mi	jakieś	podo-

bieństwo,	 o	 którym	mówiliśmy	 na	 lekcji.	 Dawid	 przypomina	 sobie	

tylko	jedno:	Podobieństwo	o	siedmiu	tłustych	i	siedmiu	chudych	pan-

nach!?	

	

Katechetka	opowiada	dzieciom	historię	Jonasza	i	wielkiej	ryby.	Kiedy	

jest	w	połowie	opowiadania,		chcąc	pobudzić	dzieci	do	myślenia,	za-

daje	pytanie:	Co	Jonasz	robił	w	brzuchu	ryby?	-	Szukał	wyjścia!	odpo-

wiada	Marysia.	

	

Nauczycielka	 religii	 opowiada	 dzieciom	 historię	 o	 dwunastoletnim	

Jezusie,	który	pozostał	w	świątyni,	podczas	gdy	Jego	rodzice		wracali	

z	Jerozolimy.	W	trakcie	opowiadania	zadaje	pytanie:	Dlaczego	przera-

żeni	rodzice	szukali	Jezusa?	Na	 to	 odpowiada	Maja:	 Na	pewno	bali	się,	

żeby	nie	wpadł	pod	samochód..	

	

Marnotrawny	 syn	 upadł	 na	 twarz	 przed	 ojcem	 i	 płakał.	 Jak	 myślicie,	

dlaczego?	-	chce	 dowiedzieć	 się	 nauczycielka.	 To	jest	oczywiste	 -	 od-

powiada	Kasia	-	kto	by	nie	płakał,	jak	upadnie	na	twarz!?	

Szczypta humoru... 
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Ks. Tymoteusz Bujok 
Wikariusz 

w Centrum Misji i Ewangelizacji 

w Dzięgielowie 

   Rozważanie   
List do Boga 

Panie	Boże,	

dziwna	 sprawa.	 Piszę	 do	 Ciebie	

list,	 choć	 wiem,	 że	 nie	 napiszę	

niczego,	 czego	 byś	 już	 nie	 wie-

dział.	 	Cokolwiek	wyrażę,	Ty	po-

wiesz	 na	 to	 swoje	 „wiem”.	 Tak,	

jestem	 świadomy,	 że	 Twoje	

„wiem”	 nie	 jest	 tym	 ludzkim	

„wiem”	 pełnym	 znudzenia	 kolej-

ny	raz	opowiadaną	historią.	Boże,	

Twoje	 „wiem”	 nie	 jest	 tym	 ludz-

kim	 „wiem”	 obnażającym	 coś,	 co	

starałem	się	ukryć	przed	innymi.	

Twoje	 „wiem”	 nie	 jest	 tym	 ludz-

kim	 „wiem”	wyrażającym	 pogar-

dę	 dla	 niewiedzy.	 Twoje	 „wiem”	

równa	 się	 „rozumiem”.	 Może	

chcesz,	 żebym	opowiadał	Ci	 to,	o	

czym	 wiesz,	 po	 to,	 abym	 zrozu-

miał	samego	siebie?	

Może	w	rozmowie	z	Tobą	chodzi	

o	 to,	 aby	 po	 prostu	 snuć	 opo-

wieść	 swojego	 życia,	 uważnie	

formułować	 zdania,	 słuchać	 ich	

brzmienia.	 Może	 mam	 nauczyć	

się	 akcentowania,	 budowania	

zdań,	 stawiania	w	 odpowiednich	

miejscach	 przecinków	 i	 kropek.		

A	może	powinienem	częściej	 od-

dawać	 Ci	 pióro	 i	 prosić	 o	 korek-

tę?	

Może	 jednak	 ten	 list	 (i	 w	 ogóle	

rozmowa	 z	 Tobą)	 nie	 powinien	

polegać	 na	 przekazywaniu	 infor-

macji?	 Może	 jedynym	 słusznym	

językiem	 porozumiewania	 się							

z	 Tobą	 jest	 język	 pytań?	 Każde	

zdanie	 skierowane	 do	 Wszech-

wiedzącego	 musi	 kończyć	 znak	

zapytania.	 To	 brzmi	 bardzo	 lo-

giczne.	 Naturalną	 reakcją	 na	 ze-

tknięcie	 się	 z	 Kimś,	 kto	 wie	
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wszystko	 jest	 pytanie.	 O	 cokol-

wiek.	 O	 wszystko.	 W	 końcu	 tak	

wiele	 można	 się	 dowiedzieć.									

A	kiedy	odpowiedzi	brak…	

…wtedy	 zdania	 ulegają	 prze-

kształceniu,	 a	 znaki	 zapytania	

zmieniają	 się	 w	 wykrzykniki.	

Atrament	 się	 rozlewa,	 stalówka	

łamie,	a	jak	zginam	kartkę	papie-

ru	 i	 w	 gniewie	 (może	 smutku			

bezsilności)	rzucam	do	kosza.		

Panie	 Boże,	 dziwna	 sprawa.	 Ty	

czytasz	 nawet	 listy	 wysłane	 do	

kosza.	 Nie	 zwracasz	 uwagi	 na	

brak	 koperty,	 właściwego	 za-

adresowania,	 brak	 znaczka.	Wy-

ciągasz	 pomięte	 kartki,	 rozpro-

stowujesz	 i	 czytasz.	 Charakter	

pisma	 nie	 jest	 dla	 Ciebie	 prze-

szkodą.	 Koncentrujesz	 się	 tylko	

na	autorze.	
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Ks. Andrzej Wójcik 
Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 

   Zachęcenie 
Najlepszy plan 

Wszystko	 pięknie	 uczynił	

w	 swoim	 czasie,	 nawet	 wiecz-

ność	włożył	w	 ich	serca;	a	 jed-

nak	 człowiek	 nie	 może	 pojąć	

dzieła,	którego	dokonał	Bóg	od	

początku	do	końca.	

Kz	3,11	

„Bóg	ma	najlepszy	plan,	On	widzi	

więcej,	widzi	wszystko	z	szerszej	

perspektywy.	 Potrzeba	 tylko	 na-

szego	zaufania.”	Co	jakiś	czas	sły-

szymy	takie	słowa	i	być	może	za-

stanawiamy	 się	 czy	 jesteśmy	

w	stanie,	tak	wierzyć.	I	to	jest	na-

turalne,	 bo	 przecież	 mamy	 wąt-

pliwości,	 bo	 przecież	 z	 naszego,	

ludzkiego	 punktu	 widzenia,	 coś	

nie	 ma	 sensu,	 czegoś	 się	 nie	 da,	

itd.	Zostajemy	skonfrontowani	ze	

Słowem,	 które	 przypomina	 nam	

o	 wszechmocy	 Boga,	 o	 wieczno-

ści,	 która	 jest	niezbadana,	 niepo-

jęta,	 po	 prostu	 Boża…	 Zaufać										

i	uwierzyć,	 że	 to	Boże	 jest	 lepsze	

od	 ludzkiego,	 nie	 jest	 takie	 pro-

ste,	 jednak	 kiedy	 odważamy	 się	

na	 taki	 ruch	 wiary,	 nagle	 odkry-

wamy,	że:	Bóg	potra+i	zło	obracać	

w	dobro,	że	rzeczywiście	tak	mu-

siało	być,	 żeby	coś	 innego	mogło	

się	stać,	że	nasze	widzenie	często	

jest	 krótkowzroczne,	 bo	 ograni-

czone	 czasem	 i	 możliwościami	

panującymi	na	ziemi…	Słowo	Bo-

że,	 które	 uczy	 nas	 woli	 Boga	

względem	nas,	ma	nam	pomagać	

dokonywać	 właściwych	 wybo-

rów.	Warto	zatem	je	czytać	z	mo-

dlitwą	 i	 pozwolić	 Duchowi	 S9wię-

temu	 ,	 by	 w	 nas	 pracował.	 Bóg	

wszystko	ma	zaplanowane,	a	plan	

jest	doskonały!		
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Czytając	 Biblię,	 spotykamy	wiele	
przykładów	 świadczących,	 że	
śpiew	i	muzyka	od	zawsze	towa-
rzyszyły	 wierze	 i	 religijności.	
Izraelici	 śpiewali	 często	 i	 przy	
różnych	okazjach:	 podczas	 pracy	
na	 roli,	w	 czasie	wypraw	wojen-
nych,	 z	 okazji	 świąt,	 na	 zaślubi-
nach	i	pogrzebach.	O	tym,		że	Na-
ród	 Wybrany	 był	 muzykalny,	
świadczą	 również	 psalmy.	Muzy-
ka	 towarzyszyła	 najważniejszym	
wydarzeniom	 historii	 zbawienia.	
S9piew	był	również	wyrazem	mo-
dlitwy	 chrześcijan	 pierwszych	
wieków.	 S9w.	 Paweł	 napisał,	 aby	
chrześcijanie	 przekazywali	 sobie	
wzajemnie	 naukę	 Chrystusa	
„przez	 psalmy,	 hymny,	 natchnio-
ne	 pieśni,	 śpiewając	 wdzięcznie	
Bogu	 w	 swoich	 ser-
cach”	 (Kol	 3,16	 	 Ef	 5,19).	 We-
wnątrz	serc	śpiew	jest	sposobem	
wzajemnego	 napełniania	 się	 Du-
chem.	 S9więty	 Augustyn	 mówił:	

„Kto	 śpiewa,	dwa	razy	się	modli”	
oraz	„S9piewajcie	głosem,	śpiewaj-
cie	 sercem,	 śpiewajcie	 ustami,	
śpiewajcie	swoim	życiem”.	

Marcin	 Luter	 propagował	 śpie-
wanie	pieśni.	Uważał,	 że	muzyka	
powinna	 towarzyszyć	 zwiasto-
waniu	 Ewangelii	 –	 na	 nabożeń-
stwach	 w	 kościele,	 w	 domach,						
w	szkole	podczas	nauczania	 reli-
gii.	Zabiegał	też	o	zakładanie	chó-
rów.	 W	 XVI	 wieku	 były	 one	 w	
Niemczech	 utrzymywane	 głów-
nie	 	 przez	 książąt	 niemieckich.	
Zakładano	 towarzystwa	 chóral-
ne,	działały	też	chóry	w	szkołach	
zakładanych	 przy	 kościołach.								
Z	 czasem	 zaczęto	 wydawać	
śpiewniki.	 Pierwszy	przygotowa-
ny	przez	Lutra	i	Johanna	Waltera	
ukazał	się		w	roku	1524	lub	1525.	
Zawierał	 on	 24	 hymny,	 do	 któ-
rych	Luter	napisał	teksty	i	skom-
ponował	 melodie.	 W	 	 Polsce	

   Zachęcenie  

Przemyślenia 
chórzystki 
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pierwszy	 śpiewnik	 –	 kancjonał	
Artomiusza,	ukazał	się	dopiero	w	
roku	1587.	Mówiąc	 o	muzyce	w	
tradycji	 ewangelickiej,	 nie	 spo-
sób	pominąć	Jana	Sebastiana	Ba-
cha.	Za	czasów	Bacha	chór	zaczął	
zyskiwać	 coraz	 większe	 znacze-
nie.	Bach	pisał	kantaty	zakończo-
ne	 chorałem	 i	 te	 wykonywane	
były	 na	 nabożeństwach	 z	 towa-
rzyszeniem	 organów.	 Głównym	
muzycznym	 elementem	 nabo-
żeństwa	 było	 preludium	 przed	
wyznaniem	wiary	–	samo	wyzna-
nie	 też	 zresztą	 było	 śpiewa-
ne.	 	Muzyka	i	 śpiew	towarzyszy-
ły	 także	 	 Komunii	 S9więtej.	 Na	
przestrzeni	lat	role	muzyki	orga-
nowej	 i	 chóralnej	 zmieniały	 się.	
Największy	rozwój	chórów	przy-
niósł	wiek	XIX.	Wzrosło	 też	zna-
czenie	 muzyki	 organowej.	 Do	
najważniejszych	 kompozytorów,	
którzy	 opracowywali	 chorały	
protestanckie,	 należał	 Johann	
Brahms.	

W	dzisiejszych	czasach,	kontynu-
ując	 te	 tradycje,	 kościoły	 ewan-
gelickie	 rozbrzmiewają	 pięknym	
śpiewem,	 a	 ilość	 i	 różnorodność	
naszych	pieśni	zachwyca	i	wpra-
wia	w	zdumienie	słuchaczy	z	 in-
nych	 kościołów.	 W	 para+iach	
działają	 chóry,	 chórki	 dziecięce,	
zespoły	 młodzieżowe,	 a	 w	 nich	

uczestniczą	niejednokrotnie	 całe	
rodziny.	I	to	jest	piękne.	

Także	 w	 naszej	 para+ii	 tradycje	
śpiewacze	sięgają	końca	XIX	wie-
ku.	 (…)	 Członkowie	 chóru												
w	 przeważającej	 większości	 są	
amatorami,	 niewielu	 z	 nas	 ma	
jakiekolwiek	muzyczne	wykształ
-cenie,	 mamy	 tylko	 chęć	 i	 zapał	
do	 śpiewania,	 traktując	 je	 jako	
misję.	Jesteśmy	w	różnym	wieku.	
Stanowimy	 w	 naszej	 społeczno-
ści	 zborowej	 grupę	 osób,	 które	
lubią	 ze	 sobą	 przebywać,	 rozu-
mieją	 się	 i	 wspierają.	 S9piewamy	
na	 uroczystościach	w	naszej	 pa-
ra+ii,	 na	 nabożeństwach	 ekume-
nicznych,	także	poza	naszą	para-
+ią,	 bywamy	 zapraszani	 do	 in-
nych	para+ii.	 (…)	Corocznie	 chór	
bierze	udział	w	Zjazdach	Chórów	
Diecezji	 Katowickiej,	 które	 są	
świętem	 ewangelickiej	 pieśni								
i	 okazją	 do	 spotkań	 i	 radosnego	
przebywania	 w	 społeczności	
uwielbiającej	 Pana	 śpiewem.	
Występ	 	 na	 	 zjeździe,	 dobre	wy-
konanie	naszego	repertuaru	oraz	
wspólne	wykonanie	pieśni	przez	
wszystkie	chóry	biorące	udział	w	
zjeździe	 -	 co	 robi	 naprawdę	
ogromne	 wrażenie	 -	 to	 są	 mo-
menty,	 które	 dają	 nam	 dużą	 sa-
tysfakcję.	 Co	 roku	 zjazdy	 te	 od-
bywają	 się	w	 różnych	 para+iach,	
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są	 więc	 okazją	 do	 poznawania	
nowych	 miejsc	 i	 ludzi.	 (…)													
W	 ubiegłym	 roku	 wzięliśmy	
udział	w	Gali	Reformacyjnej,	któ-
ra	odbyła	się	w	NOSPR	 	w	Kato-
wicach,	stanowiąc	wraz	z	innymi	
chórami	 blisko	 trzystuosobowy	
chór	diecezjalny.	Było	 to	dla	nas	
niesamowite	 przeżycie	 i	 przeko-
nanie,	 że	 warto	 być	 	 członkiem	
chóru,	warto	ćwiczyć	i	poświęcać	
temu	 swój	 czas.	 Służba	 chórowa	
to	 czas	 w	 szczególności	 poświę-
cony	 Bogu.	 Poprzez	 śpiewanie	
pieśni	 stajemy	 się	 głosicielami	
ewangelii.	 (…)	 Tak	 się	 jednak	
dzieje,	 że	 	 nasz	 chór	 przeżywa	
kryzys	(…)	(cóż,	średnia	wieku	w	
naszym	 chórze	 jest	 dość	 wyso-
ka),	 więc	 z	 troską	 myślimy												
o	 przyszłości.	 Wiemy	 jednak,	 że	

wśród	naszych	para+ian	jest	wie-
lu	 ludzi	 obdarzonych	 dobrym	
głosem.	 Słyszymy,	 	 siedząc	 na	
nabożeństwie,	że	gdzieś	w	ławce	
obok,	 za	 nami,	 lub	 przed	 nami	
siedzi	 ktoś,	 kto	 ładnie	 śpiewa.	
Prosimy	 więc:	 ()*+,-./01	 -2	
345,	 zróbcie	 dobry	 użytek	 z	 ta-
lentu,	którym	Pan	Bóg	Was	obda-
rzył;	obojętnie,	czy	kiedykolwiek	
śpiewaliście	 w	 jakimś	 zespole	
czy	nie,	nie	obawiajcie	się,	że	nie	
dacie	 rady.	 Próby	 mamy	 tylko	
dwie	godziny	w	tygodniu,	 to	 jest	
naprawdę	 niewiele,	 a	 będziecie	
mieć	z	tego	wiele	radości	i	satys-
fakcji.	Zapraszamy	i	czekamy!	

A	Was	Wszystkich,	Drodzy	Para-
+ianie,	 ()2506+	 2	 75(4)/01		

62-8091731.	
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Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno-Artystycznych "Amadeusz" i  
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mysłowicach  

zapraszają na wyjątkowe spotkanie ludzi kochających śpiew  
i wspólne muzykowanie! 

Zachęcamy do wzięcia udziału w  

Warsztatach Muzyki Gospel 

które odbędą się w dniach 28-29 września br. w Mysłowicach.  
Celem warsztatów jest stworzenie chóru i przygotowanie programu do wspól-

nego koncertu z sekcją muzyczną. 

Chór będzie pracował pod kierunkiem pani prof. dr hab. Moniki Zytke, profe-
sor Akademii Pomorskiej w Słupsku. Instrumentalnie wspomagać nasze działa-
nia będą m.in. Anna i Norbert Pawlak (Chór Gospel "Z Miłości") i nauczyciele 

Ogniska Muzycznego w Mysłowicach. Podobnie jak w latach ubiegłych będzie-
my gościć solistę Juniora Robinsona uznawanego za jednego z najpopularniej-

szych i najwyżej cenionych wokalistów Gospel w Wielkiej Brytanii.  

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do dyrygentów chórów w Diecezji 
Katowickiej i wytypowanych chórzystów, którzy będą chcieli uczestniczyć w 

tym wydarzeniu. Imienne zgłoszenia należy kierować gospelmyslowice@wp.pl 
z podaniem chóru. W razie pytań proszę kierować je na powyższy adres mailo-
wy bądź można dzwonić na nr telefonu 695 331 881. Dla każdego chóru zapla-
nowaliśmy 3 miejsca – na przykład dla dyrygenta i 2 chórzystów (najlepiej głos 
żeński i męski). W razie chęci uczestnictwa większej liczby zainteresowanych 
prosimy o wypisanie na liście zgłoszeniowej wszystkich chętnych, a wówczas 

będziemy się kontaktować czy ich udział będzie możliwy. Udział w warsztatach 
jest bezpłatny.  

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.09.2019. Przy zgłoszeniu prosimy o podanie 
informacji: imię/nazwisko/głos/ zespół(chór)  

Warsztaty organizujemy po raz siódmy.  Każdorazowo zintegrowało się ok.100 
osób w różnym wieku, a koncerty dostarczyły wszystkim niezapomnianych 

wrażeń. 
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ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  

SKŁADKI KOŚCIELNEJ  
 

 

Składkę można opłacać w kancelarii para+ialnej lub przelewać na konto pa-

ra+ialne z dopiskiem darowizna - składka kościelna (pozwoli to na odlicze-

nie wpłaconej kwoty od podatku):  

Konto parafialne: 50 1020 2368 0000 2702 0164 6959 

 

Dla innych darowizn obowiązują te same konta. Poniżej przedstawiamy wy-

ciąg z regulaminu para+ialnego dotyczący zasad opłacania składek kościel-

nych. Jednocześnie przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach 

do rady para+ialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń 

para+ialnych mają osoby, które znajdują się na liście para+ialnej, czyli są 

członkami para+ii pod względem formalnym, na co składa się również opła-

cenie składki kościelnej.  

Zachęcamy Państwa do cyklicznych wpłat, które można realizować np. 

przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 

12 mniejszych kwot. (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wy-

nosi 2400 netto, to roczna składka kościelna wynosi 288 zł. Kwotę dzielimy 

przez 12, co daje nam miesięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlece-

nia miesięcznej dyspozycji kwoty w wysokości 24 zł na konto bankowe pa-

ra+ii).  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin ParaGialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej - ZASADY OGO9 LNE 
§ 7 

1. Każdy członek Para+ii, który został kon+irmowany i ukończył 18 lat, 
zobowiązany jest do płacenia składek para+ialnych. Składki te powinny 
wynosić co najmniej 1% jego dochodu. 

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Para+ialna może zwolnić od 
tego obowiązku pojedynczych para+ian bądź też określone grupy spo-
łeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeży-
wające okresowe trudności +inansowe. W uchwale dotyczącej zwolnie-
nia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia. 



 Informator parafialny, Nr 9-10, 2019 

 19 

PODCHODY  ?    
OGNISKO    ??  
  TO LUBI Ę !!      :) 
 

Skansen, 22.09 (niedziela) 
zapraszamy wszystkich Parafian  

do chorzowskiego Skansenu na drugie  

PARAFIALNE  PODCHODY  
 

Będzie to zabawa dostosowana do każdego wieku i płci, 
dlatego zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnic-
twa. Będziemy piec i jeść kiełbaski, grzać się przy ogni-
sku, śpiewać z akompaniamentem gitary i być ze sobą, 

rozmawiać....   
 

14.30 – parafialne podchody 
16.00 – nabożeństwo w kościele w Skansenie 
17.15 – parafialne ognisko na małej polanie w Skansenie 

 
Ze względów organizacyjnych (zakup prowiantu) miło 
nam będzie, jeżeli wyrazicie Państwo chęć udziału wpi-
sując się na listę z tyłu Kościoła lub wysyłając maila na 
adres: araszka.a(at)gmail.com. Jeżeli jednak w ostatniej 
chwili zapragniecie być z nami bez zapisu… zaprasza-
my, damy radę :)  
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5 października  

10:00  

Koszt udziału: 30 zł  
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31.08 (SO) 13.00-15.00 
Skansen w Chorzowie 

Diecezjalne Pożegnanie Wakacji  

1.09 (ND) po nabożeń-
stwie, sala parafialna 

Herbatka parafialna 

8.09 (ND) godz. 18.00 – 
kościół Lutra  

Koncert zespołu Pastores 

12-15.09 Wyjazd tegorocznych konfirmantów 
do Wittenbergii 

20-22.09 Suwałki Ogólnopolski Zjazd Młodzieży 
Ewangelickiej 

22.09 (ND) Skansen 14.30 – parafialne podchody 
16.00 – nabożeństwo w kościele w 
Skansenie 
17.15 – parafialne ognisko na małej 
polanie w Skansenie 

5.10 (SO) godz. 9.00 
12.10 (SO) g. 9.00 

Porządkowanie cmentarza i usuwa-
nie samosiejek 
Porządkowanie cmentarza i usuwa-
nie samosiejek 

5.10 (SO) godz. 16.00 
sala parafialna 

Rodzinny wieczór gier planszowych 
i karcianych 

6.10 (ND) po nabożeń-
stwie, sala parafialna 

Herbatka parafialna 

19.10 (SO) godz. 9.00 
26.10 (SO) godz. 9.00 

Grabienie liści na cmentarzu 
Grabienie liści na cmentarzu 

20.10 (ND) godz. 16.00 
sala parafialna 

Spotkanie parafialne 

W najbliższym czasie zapraszamy na …. 
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1.09.2019 – 11. niedziela po Trójcy Świętej 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
Nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego  
 
8.09.2019 – 12. niedziela po Trójcy Świętej 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
15.09.2019 – 13. niedziela po Trójcy Świętej 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
22.09.2019 – 14. niedziela po Trójcy Świętej 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
Nabożeństwo w ewangelickim kościele w Skansenie godz. 16.00 
 
29.09.2019 – 15. niedziela po Trójcy Świętej – Dzień archanioła                  
Michała i wszystkich aniołów 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
6.10.2019 – 16. niedziela po Trójcy Świętej – Dziękczynne Święto               
Żniw 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
13.10.2019 – 17. niedziela po Trójcy Świętej 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
20.10.2019 – 18. niedziela po Trójcy Świętej 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
27.10.2019 – 19. niedziela po Trójcy Świętej 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
Nabożeństwo w ewangelickim kościele w Skansenie godz. 16.00 

Plan nabożeństw  
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 archanioła                  

to               

31.10.2019 – Pamiątka Reformacji 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 18.00 
 
1.11.2019 – Pamiątka Umarłych 
Kościół im. Elżbiety godz. 10.00 
 
3.11.2019 – 20. niedziela po Trójcy Świętej – Niedziela Refor-
macyjna 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

Drodzy Parafianie, 

chcemy aktywnie i wspólnie modlić się za siebie na-
wzajem i sprawy parafii. Osoby, które chcą zaangażo-
wać się we wspólną modlitwę proszone są o wyrażenie 
takiej chęci poprzez kontakt z Anią Gnida (osobiście 
lub mailowo: araszka.a(at)gmail.com). Planuje się, że 
modlić będziemy się osobno, każdy w wybranym przez 
siebie miejscu, ale o ustalonym wspólnie czasie. Raz 
na dwa miesiące będziemy się spotykać  na parafii.  

Ponadto, od sierpnia na stoliku z tylu kościoła stoi po-
jemnik na intencje modlitewne. Pozostawione tam in-
formacje o sprawach i/lub osobach, za które trzeba się 
modlić będą przekazywane grupie modlitewnej, która 
regularnie będzie zanosiła te sprawy Panu Bogu. Za-
chęcamy do włączenia się, bo „wszystko o co prosicie 
w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzy-
macie” (Mk 11:24) 
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www.chorzow.luteranie.pl 

dzień godz. spotkanie 

Poniedziałek  (wg ogło-

szeń) 
18.00 Godzina biblijna 

Czwartki 12:00 Spotkanie Koła Pań  

Środa 18:00 Próba chóru Cantate 

Piątek 19.30 Spotkanie dla młodzieży 

Niedziela 10:00 
Nabożeństwo i szkółki 

niedzielne dla dzieci 

wg harmonogramu 
lekcje religii i nauka 

konfirmacyjna  

raz w miesiącu, wg ogłoszeń Herbatka parafialna 

wg.  ogłoszeń 16:00 
Niedzielne spotkanie 

parafialne 

STAŁE SPOTKANIA W PARAFII 


