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Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Kto chodzi w ciemności i nie 
jaśnieje mu promień światła, 
ten niech zaufa imieniu Pana i 
niech polega na swoim Bogu! 

Iz 50,10 

 

Zaryzykuję twierdzenie, że nikt      

z nas nie lubi ciemności. To do-

bra pora do snu, do zarzucenia 

aktywności i czas zasłużonego 

odpoczynku. Jeszcze gorzej cho

-dzić w ciemności. Jeśli jeste-

śmy w ciągu dnia w jakimś 

miejscu, na przykład w lesie, to 

po zapadnięciu zmroku już w 

nim nie chcemy być. To już nie 

jest ten sam las. Ciemność nas 

przytłacza, ogranicza możliwość 

posługiwania się, przynajmniej 

dla mnie, najważniejszym ze 

zmysłów – wzrokiem. Ciemność 

wynaturza rzeczywistość, czyni 

ją obcą i wrogą, budzi lęki         

i podsyca wyobraźnię. 

Ciemność jednak nie jest nam 

obca i często nie sposób od niej 

uciec. I wiemy dobrze, że nie 

chodzi o dwudziesty stopień za-

silania, kiedy na długie godziny 

gasły wszystkie światła ani        

o noc. To może być ciemność 

samotności, krzyku o pomoc, 

którego nikt nie słyszy; ciem-

ność choroby bądź rozpaczy, 

zmagania się ze sprawami dnia 

codziennego. W końcu dla każ-

dego z nas jest to ciemność 

grzechu. 

Każda ciemność przesłania rze-

czywistość, a więc możliwość 

poprawnego osądu spraw, obra-

zu samego siebie, postrzegania 
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innych i Boga. Nie ma jednak 

takiej ciemności, która mogłaby 

pokonać światło. Kto chodzi w 

ciemności i nie jaśnieje mu pro-

mień światła, ten niech zaufa 

imieniu Pana i niech polega na 

swoim Bogu! Psalmista w Psal-

mie 23 wyznaje: Choćbym szedł 

ciemną doliną, zła się nie ulęk-

nę, boś Ty ze mną. Nie ma tak 

gęstych ciemności, których nie 

dalibyśmy rady pokonać. Jeśli 

ktoś chodzi w ciemności i nie 

jaśnieje mu promień światła, ten 

niech zaufa imieniu Pana           

i niech polega na swoim Bogu. 

Chrystus jako światłość przy-

szedł na świat, aby nikt nie mu-

siał chodzić w ciemności. On 

sam o sobie powiedział, że jest 

światłością świata. Ciemność, 

przez którą trzeba nam przejść, 

nie jest mocniejsza od światło-

ści. Zawsze z ciemności wycho-

dzimy ku światłu. Zawsze.  

Tego światła życzę wszystkim. 

Odrzucajmy swoje ciemności, 

aby być światłością świata. 
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Myślałam, że czas darował ktoś nam, 
by zrozumieć 
gdy świat wokół nas 
kołyszę się jak chwiejna łódź 
Myślałam, że wiem, 
jak żyć, aby nie iść z tłumem, 
że umiem oddzielić piach złudzeń od ziarna słów... 
 
Myślałam, że świat, to płótno, 
na którym barwy splatają się tak jak sama wybieram je 
lecz dzisiaj już wiem,  że moim największym skarbem 
jest myśl, że na szczęście myliłam się... 
 
Myślałam, że wiem jak łatwo odnaleźć szczęście 
Gdzieś czeka wystarczy w jego stronę iść 
Myślałam, że jest blisko tuż za zakrętem 
i tylko wyciągnąć rękę, by chwycić je           
 
Myślałam, że mam sposób na niepogodę 
że zawsze wystarczy mi sił by iść gdzie chcę 
Lecz teraz na szczęście wiem, że to, co mogę 

to cieszyć się każdym nowym dniem  

Piękno jest w tym, że naprawdę nie wiemy niczego 
ktoś inny niż my, paletę barw tworzy nam... 
a wszystko co mogę ,to żyć i nie pytać- dlaczego... 

i cieszyć się, że to nie my układamy ten plan 

Poezja 
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Ks. Andrzej Wójcik 
Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 

   Usiądź  

na kamieniu 

Dziś, jeśli usłyszycie głos jego, nie 
zatwardzajcie serc Waszych.   

Hbr 3,15 
 

Być może kiedy słyszymy to wy-
zwanie myślimy sobie – to raczej 
nie dla mnie, przecież jestem 
chrześcijaninem, przecież być mo-
że pójdę dzisiaj do Kościoła i będę 
się modlił. Niech raczej słuchają 
tego, ci którzy powinni zawrócić ze 
złych dróg, ci którzy, jak sie ma-
wia, nie mają po drodze z Bo-
giem…  Jednak, kiedy wczytamy 
się w kontekst, możemy szybko 
zorientować się, że autor listu do 
Hebrajczyków wcale nie pisze do 
ludzi niewierzących, ale do tych, 
którzy przyjęli już Dobrą Nowinę o 
Jezusie Chrystusie i idą za Nim, idą 
za Jego wskazaniami, a cała pery-
kopa biblijna zatytułowana został 
przez biblistów: O wytrwaniu 
w wierze. Wczytując się zatem 
w  kontekst, zauważymy, że autor 

przestrzega swoich adresatów 
i przypomina o tych , którzy uciekli 
z Egiptu i wędrowali po pustyni, 
czyli o ludzie izraelskim prowadzo-
nym przez Mojżesza. Lud z powo-
du swojego nieposłuszeństwa, utra-
ty wiary, przez 40 lat wędrował po 
pustyni i nie mógł wejść do ziemi 
obiecanej. Widzimy zatem, jak 
ważny jest kontekst, kiedy czyta-
my, czy słuchamy Bożego słowa. 
Polecam przeczytanie listu do He-
brajczyków. Stawiając zatem w 
taki sposób sprawę powtórzę jesz-
cze raz: Dziś jeśli usłyszycie głos 
jego, nie zatwardzajcie serc wa-
szych… No i przychodzi zapytać 
Ciebie, o Twoją wiarę i serce. Czy 
wsłuchujesz się jeszcze w głos Bo-
ży? Dlaczego pytam? Bo w dzisiej-
szym świecie mamy coraz więcej 
bodźców, coraz mniej czasu  i wie-
le sytuacji, które sprawiają, że 
przestajemy słuchać Boga, że głos, 
który mamy słuchać staje się, coraz 
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bardziej odległy i zagłuszony.        
I wtedy nasze serca, jakby prze-
strajają się na inne fale… Być mo-
że wyraźniej docierają do nas inne 
głosy, które zaczynają wręcz za-
rządzać naszym sercem. Mamy też 
coraz więcej pokus i przyzwolenia, 
na działania niezgodne ze Słowem 
Bożym. I być może teraz zapytasz  
- no dobrze, ale co w takim razie 
mam robić…? Sprawa jest bardzo 
prosta – im więcej kontaktu masz 
ze Słowem Bożym im więcej mo-
dlitwy i działania Ducha Świętego, 
tym większa szansa, na to, by wła-
ściwie nastroić swoje serce i du-
szę. No i jeszcze jedna ważna spra-
wa, jedno słowo z tego krótkiego 
wersetu, które brzmi – „dziś”… 
Dzisiaj czyli teraz, już, nie kiedyś 
tam, nie jak mi się przypomni, al-
bo jak mnie potocznie mówiąc 
życie przyciśnie, ale dzisiaj… Sło-
wo Boże jest bardzo konkretne, to 
nie są postanowienia noworoczne 
czy jakieś luźne obietnice, które 
są, ale też nic się nie dzieje jak nie 
są zrealizowane. To wezwanie z  
listu do Hebrajczyków jest też bar-
dzo konkretne i chodzi właśnie o 
ciebie. Byś chciał wrócić na wła-
ściwy tor wiary, byś może na no-
wo usłyszał głos i wolę Bożą w 
swoim życiu. Może dookoła 
wszystko szumi, agresywnie za-

kłóca relacje pomiędzy tobą a Bo-
giem, ale pamiętaj, że Ty wybie-
rasz i ty decydujesz o jakości i sty-
lu swojego życia. I Pan Bóg wła-
śnie dzisiaj przypomina nam przez 
to Słowo, że jest obok, że jest do-
stępny, że ciągle ma moc  i ciągle 
nas kocha. I właśnie dzisiaj też 
przez to Słowo, delikatnie kładzie 
na moim i twoim ramieniu swoją 
dłoń, zachęcając do słuchania jego 
głosu. Mathias Klaudius, niemiec-
ki poeta żyjący na przełomie 19 
wieku zapisał:  Bywają ludzie, któ-
rzy zazwyczaj swe życie spędzają 
w zabieganiu – roztargnieni i lek-
komyślni. Nie zastanawiają się nad 
celem. Nie rozmyślają o tym, czego 
potrzebują. Nie zatrzymują się od 
czasu do czasu, aby wejrzeć w sie-
bie. Tacy potrzebują głazu na dro-
dze, aby na nim usiąść i podumać 
nad swoim życiem. 
Ten który widzi wszystko, bo jest 
wszechmogącym Bogiem, mówi 
teraz do ciebie – Dziś jeśli usły-
szysz mój głos, nie zatwardzaj 
swojego serca. A ja osobiście ży-
czę Ci, aby to dziś, było rzeczywi-
ście dziś, byś mógł cieszyć się ży-
ciem spełnionym, słysząc wyraź-
nie Boży głos kierujący twoim 
sercem, byś dzisiaj znalazł czas, 
usiadł i wsłuchał się w Boży głos. 

 Amen. 
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Ks. Dr Grzegorz Olek 
Wikariusz 

w Centrum Misji i Ewangelizacji 

w Dzięgielowie 

 

   Herod, Herod, Herod 

 
 

Kiedy czytamy Ewangelie i Dzieje 
Apostolskie powinna nas dziwić 
wszechobecność imienia Herod, 
z  wszelkim możliwymi przydom-
kami i tytułami: król, tetrarcha, 
Antypas, Archelaos, Agryppa, Fi-
lip.   Skąd bierze się takie zamie-
szanie? 
Od Herodów aż roi się w Nowym 
Testamencie  i rozróżnianie ich 
może rodzić zamęt w głowie. 
Ewangelie i  Dzieje Apostolskie 
opisują okres  nieco ponad 60 lat. 
W tym czasie panował zarówno 
Herod I Wielki (król Judei 37-4 r. 
p.n.e.),  jak i jego synowie i potom-
kowie. Herod Wielki zasłynął jako 
budowniczy, człowiek bezwzględ-
ny w walce o władzę i dyplomata, 
który potrafił utrzymać kontakt 
zarówno z Żydami, jak i Rzymia-
nami. 
Herod I Wielki dochodzi do wła-
dzy dzięki rzymskim podbojom 

Palestyny. Jest potomkiem Antypa-
tra, Idumejczyka, który doradzał 
ostatniemu królowi z dynastii Ha-
smonejskiej. Był to schyłek czasu 
chwilowej niepodległości, posiada-
nia znowu własnego królestwa      
w Izraelu. W Ewangeliach pytania 
o odbudowanie Królestwa Izraela, 
oczekiwanie co do zadań i misji 
Mesjasza dają wyraźnie znać          
o klimacie politycznym. Utrata 
niezależności politycznej doskwie-
rała Żydom w czasach Jezusa,       
a but rzymskiego żołnierza był 
wszędzie widoczny i znienawidzo-
ny. To zresztą nie przypadek,       
że Jezus w Ewangeliach unika ty-
tułu „Mesjasz”, czyli namaszczo-
ny, wyznaczony przez Boga do 
spełnienia szczególnej misji dla 
narodu wybranego. 
Na Heroda Wielkiego napotykamy 
w zasadzie tylko przy opowiada-
niach o narodzeniu Jezusa              
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w Ewangeliach Mateusza i Łuka-
sza.  Odmalowany przez Ewange-
listów obraz przedstawia człowie-
ka żądnego władzy, okrutnego, 
który jest gotów zabić każdego 
niechcianego pretendenta do tronu. 
A było ich niemało, bo Herod 
Wielki miał łącznie dziesięć żon. 
To bardzo ciekawe, że właśnie 
wtedy rodzi się nowy król Izraela 
(Mt 2,1-3). W Palestynie targanej 
walkami o władzę, buntami i re-
woltami oraz rzymskim panowa-
niem. Mt 1,21 wskazuje, że Me-
sjasz Jezus uratuje lud od grze-
chów, od tego, co oddala człowie-
ka od Boga - prawdziwego życia. 
Herod Wielki umiał zachować 
równowagę pomiędzy fascynacją 
kulturą hellenistyczną a jakimś 
rodzajem szacunku dla tradycji 
żydowskiej, chociaż jako Idumej-
czyk nie był traktowany jako swój. 
W roku 20 p.n.e. rozpoczął prze-
budowę Świątyni Jerozolimskiej - 
trwała ona do ok. 62 r. n.e. 
To  ogromne przedsięwzięcie bu-
dowlane zakończyło się, a kilka lat 
później wybuchło powstanie prze-
ciw Rzymianom, które  przyniosło 
zniszczenie świątyni. Zachęcam do 
przeszukiwania literatury i interne-
tu, żeby zyskać wyobrażenie jak 
niesamowitą, potężną i piękną bu-

dowlą stawała się w czasach Jezu-
sa Świątynia Jerozolimska. 
Nic dziwnego, że uczniowie Jezu-
sa nie mogli wyjść z podziwu, kie-
dy ją zobaczyli (Mt 24,1-2). 
Herod Wielki był wielkim budow-
niczym - postawił miasta jak Ceza-
reę Nadmorską, przebudował Sa-
marię i nazwał ją Sebaste. Ponadto 
budował i rozbudowywał twierdze, 
jak Macheront, Masada i Hyr-
kania. Były to nie tylko miejsca 
obronne, ale także miejsca w któ-
rych więził członków rodziny         
i krewnych, których chciał się po-
zbyć. W całej biografii Heroda 
Wielkiego miesza się pewien ge-
niusz z okrutnikiem, budowniczy   
z potworem. 
Herod I Wielki miał 9 znanych 
nam męskich potomków. W testa-
mencie podzielił swoje królestwo 
pomiędzy Herodów: Antypasa 
i Archelaosa, co jednak nie zaże-
gnało sporów o dziedzictwo i peł-
nię władzy. 
I tym bardziej dziwi, że w tak nie-
spokojnych czasach i za panowa-
nia tak okrutnego władcy rodzi 
się Jezus. Król i władca absolutnie 
inny niż wszyscy, który do władzy 
i chwały idzie przez cierpienie  
i idzie na krzyż. 
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Ks.   Wojciech Froelich 
Proboszcz Parafii w Słupsku 

   Boże Narodzenie 

 

Na początku było Słowo, a Słowo 
było zwrócone ku Bogu i Bogiem 
było Słowo. Ono było na początku 
zwrócone ku Bogu. Przez Nie 
wszystko się stało, a bez Niego nic 
się nie stało. To co się stało w Nim, 
było życiem. Życie zaś było świa-
tłością ludzi, a światłość świeci w 
ciemności i ciemność jej nie ogar-
nęła.  

J 1,1-5 (wg Biblii Ekumenicznej) 
Przeżywamy święta Bożego Naro-
dzenia. Pamiątkę wydarzeń, które 
rokrocznie rozświetlają ciemności 
grudniowych wieczorów i wnoszą 
światło w szarą, zabieganą co-
dzienność, wskazując drogę do 
stajni, do groty, gdzie miało miej-
sce wydarzenie, które nie zmieniło 
historii świata, ale zmieniło los 
człowieka. Los napiętnowany grze-
chem i tęsknotą, pragnieniem po-
wrotu do pierwotnej harmonii z 

Bogiem. Te Święta przypominają 
nam, że pierwszymi, którzy podą-
żyli do miejsca, z którego rozbłysła 
światłość Boga byli ci najubożsi – 
pasterze, później przyszli mędrcy – 
badacze, naukowcy… to wyjątko-
we miejsce nie było zamknięte 
przed nikim kto chciał się do niego 
udać, kto chciał na własne oczy 
zobaczyć wypełnienie Bożej obiet-
nicy i proroctwa o Mesjaszu. Do 
tego miejsca jest zaproszony każdy 
z nas, kto przyjmuje Chrystusa do 
swojego serca i pod dach swojego 
domu. Mając przed oczyma obrazy 
betlejemskiej nocy, ale też wszyst-
kie kolejne wydarzenia związane z 
mesjańskim posłannictwem Jezusa, 
przeżywamy radość wcielenia Sy-
na Bożego, czyli Słowa, które 
zgodnie z tym co mówi ewangeli-
sta Jan było na początku.  Trwamy 
też w oczekiwaniu – w drugim ad-
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wencie – który przygotowuje nas 
na powrót Chrystusa, tym razem 
już nie jako dziecka owiniętego w 
pieluszki, ale jako władcy i króla 
zasiadającego na sędziowskim tro-
nie – tego który ma władzę, aby 
sądzić żywych i umarłych. Jego 
osądowi zostanie poddany każdy 
bez wyjątku. Bóg jednak powodo-
wany troską o swoje stworzenie, w 
szczególności o jego koronę, czyli 
człowieka, nie pozostawia go sa-
memu sobie. Nie mówi: „radź so-
bie sam, znajdź jakiegoś obrońcę, 
którego linia obrony pozwoli ci 
uniknąć kary”, ale sam oferuje 
pomoc, mówiąc: „Kto pragnie 
niech przyjdzie, a ja ugaszę jego 

pragnienie. Ja dam mu pić ze źró-
dła wody żywota…” Jednym sło-
wem sam stawia siebie w roli 
obrońcy. Każdy człowiek, który 
wyraża swoją tęsknotę za Bogiem, 
za nawiązaniem zerwanej z Nim 
więzi, może przyjąć Boże zapro-
szenie, może zakosztować krysta-
licznie czystej wody ze źródła Je-
go miłości i łaski. Ta woda spra-
wia, że człowiek zaczyna rozu-
mieć filozofię Bożego działania, 
że to co wydawało mu się niedo-
rzeczne zaczyna nabierać sensu, 
szczególnie w dzisiejszych cza-
sach, w których nie tylko nic nie 
jest za darmo, ale jeszcze każdy 
niemalże na wszystkim chce zaro-
bić. Bóg jest inny. Może dlatego 
tak wielu ludzi dzisiaj Go odrzuca, 
bo nie pasuje On ze swoją hojno-
ścią do współczesnego świata. Bóg 
jednak pozostaje niezmiennie hoj-
ny. Hojność ta wznosi się ponad 
gniew Boży i daje człowiekowi 
niepowtarzalną szansę znalezienia 
się w Bożej światłości, już nie tej, 
która unosi się nad Betlejemską 
grotą, będącą jedynie wspomnie-
niem tamtych wydarzeń, ale tej, 
która wypełnia Bożą wieczność. 

  Amen. 
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Pamiętacie film „Zakonnica w 
przebraniu”, z Whoopie Goldberg 
w roli głównej? W dużym skrócie: 
gwiazda muzyki rozrywkowej, 
ukrywająca się w klasztorze przed 
mafią, odmienia oblicze chóru, zło-
żonego głównie z leciwych już za-
konnic. Siostry, z zawstydzonych i 
cichych „szarych myszek”, zamie-
niają się w śpiewające pełną piersią 
kobiety. Młodnieją, pokazują nie-
znaną dotąd matce przełożonej 
twarz, nabierają nowych sił. 
Tak działa gospel. „Gospel” po 
angielsku oznacza dobrą nowinę, 
ewangelię o zbawieniu, które daje 

wiara w Jezusa Chrystusa. Ale to 
także nurt muzyki o chrześcijań-
skim przesłaniu, który narodził się 
w Stanach Zjednoczonych, według 
niektórych źródeł już w XVII wie-
ku. Aż dziw, że muzyka, która po-
wstała wśród ciężko pracujących 
czarnoskórych niewolników, niesie 
w sobie tyle radości!  
Mogłam się o tym przekonać         
w ostatni weekend września pod-
czas VII warsztatów muzyki go-
spel, które wspólnie organizowała 
Parafia Ewangelicko-Augsburska 
w Mysłowicach oraz Stowarzysze-
nie Ognisk Edukacyjno-Artysty-

Dlaczego warto  
śpiewać gospel? 

Anna Jurys 
Parafianka PEA Chorzów 
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cznych Amadeusz w Mysłowicach. 
W ciągu 13 godzin warsztatów pod 
dyrekcją prof. dr hab. Moniki Zyt-
ke z Akademii Pomorskiej w Słup-
sku oraz Juniora Robinsona, jedne-
go z najbardziej cenionych wokali-
stów muzyki gospel w Wielkiej 
Brytanii, udało nam się opanować 
aż 12 utworów! W koncercie fina-
łowym, w trakcie którego mieli-
śmy okazję zaprezentować efekty 
naszej pracy, wzięło udział niemal 
100 chórzystów z towarzyszeniem 
pianina, gitary basowej i perkusji. 
Kościół Ewangelicko-Augsburski 
w Mysłowicach, gdzie odbywał się 
koncert, był po brzegi wypełniony 
żywo reagującą publicznością. 

Co mi to dało? Przede wszystkim 
dużo radości z bycia częścią wiel-
kiego, wielopokoleniowego, spon-
tanicznego chóru. Ale czas warsz-
tatów to także czas refleksji, mo-
dlitwy i komunikowania się z Bo-
giem poprzez muzykę. Bo muzyka 
ma niezwykłą właściwość przeno-
szenia całego spektrum emocji, 
których w żaden inny sposób nie 
jesteśmy w stanie wyrazić. Ktoś 
powie: szkoda mi całego weeken-
du na to, żeby śpiewać. A ja mó-
wię: mnie nie szkoda. Za nic nie 
zamieniłabym tego czasu. Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku 
również i Wy, drodzy parafianie, 
dacie się namówić na udział.  

Warto! 
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Relacja 

Młodzi luteranie na końcu świata 

51. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej 

W dniach 20-22 września 2019 r. 
odbył się 51. Ogólnopolski Zjazd 
Młodzieży Ewangelickiej w Suwał-
kach. 

Młodzi luteranie na końcu świata… 

tak przynajmniej mogłoby wyda-
wać się tym, którzy pierwszy raz 
usłyszeli, że Ogólnopolski Zjazd 
Młodzieży Ewangelickiej odbędzie 
się w Suwałkach. Bardzo szybko 
okazało się, że miejsce zjazdu to 
nie jest koniec świata, ale samo 
jego centrum wypełnione dobrymi 
treściami, Bożym Słowem, reflek-
sją, piękną muzyką, teatrem i prze-
de wszystkim znakomitą atmosferą 
budującą przyjaźnie i przywiązanie 
do Kościoła. 

Zacznijmy jednak od początku. 

W piątkowe popołudnie w Suwal-
skim Ośrodku Kultury rozpoczęła 
pracę rejestracja uczestników. W 
tym właśnie miejscu odbyła się 
większość zaplanowanych punktów 
programu. W sumie na sali ośrodka 
kultury zasiadło, stało, tańczyło, 

słuchało i modliło się około trzystu 
młodych luteran z całej Polski. 

Zjazd otworzyli wspólnie Biskup 
Diecezji Mazurskiej – ks. Paweł 
Hause, Ogólnopolski Duszpasterz 
Młodzieży – ks. Marcin Koniecz-
ny, proboszcz parafii w Suwałkach 
– ks. Dawid Banach oraz Prezydent 
Suwałk – p. Czesław Renkiewicz. 
Donośnie wybrzmiała formuła: 
„51. Ogólnopolski Zjazd Młodzie-
ży Ewangelickiej uważamy za 
otwarty” i rozpoczął się bogaty 
program artystyczny spotkania. 

Pierwszym jego punktem był mo-
nodram w wykonaniu Cieszki Żółt-
ko, który nastrajał uczestników na 
myślenie o przyszłości i zbawieniu. 
Wieczór dopełniła muzyka zespołu 
Exodus 15, który porywał nie tylko 
harmonią i brzmieniem, ale przede 
wszystkim duchowością i głębią 
przekazu. W wydarzeniu uczestni-
czyli również suwalszczanie, dzięki 
czemu sala SOK, która mogła po-
mieścić nawet 600 osób, wypełniła 
się po brzegi. To nie był jednak 
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koniec atrakcji. W Szkole Podsta-
wowej nr 2 czekał jeszcze jeden 
koncert. Przed uczestnikami wystą-
pił lokalny i zdobywający coraz 
szerszą popularność gitarzysta – 
Kacper Skrodzki. 

Sobota na OZME była równie in-
tensywna. Główny temat zjazdu, 
czyli „perspektywa końca” i jej 
konsekwencje w teraźniejszości 
wypłynął podczas rozmowy z ks. 
prof. Markiem Uglorzem. Okazało 
się, że koniec może być równo-
znaczny z obietnicą pięknego po-
czątku. Ten inspirujący poranek 
podkreślony został piękną muzyką 
zespołu „Pastores” i stanowił 
wstęp do późniejszych warsztatów 
i sympozjów. Wybór był bardzo 
duży. Od myślenia nad przyszło-
ścią planety i tworzenia ekologicz-
nej, płóciennej torby po ekspresję 

radości w czasie nauki tańca. Od 
kreowania własnego anioła stróża 
po odkrywanie pasji gotowania. Od 
kształtowania altruizmu (poprzez 
włączenie się w dzieło sprzątania 
świata) po rozpalanie w sobie pier-

wiastka odkrywcy. Do tego 
wszystkiego rozmowy pogłębiają-
ce tematykę zjazdu oraz naświetle-
nie problemu prześladowania 
chrześcijan w świecie. Każdy 
uczestnik mógł samodzielnie wy-
brać interesującego seminarium lub 
warsztat. Wieczorem wszyscy spo-
tkali się na trzech elektryzujących 
koncertach. Specjalnie dla OZME 
2019 wystąpili „Radioaktywni”, 
„N.O.C.” oraz „Swiernalis”. Ener-
gia wytworzona przez koncerty 
wypełniała uczestników aż do no-
cy. 
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Zjazd zakończył się niedzielnym 
nabożeństwem, które połączyło 
wszystkich. „Czy dla Jakuba wy-
darzenia w Betel były początkiem, 
czy końcem?” – pytał podczas ka-
zania ks. Marcin Konieczny. Pyta-
nie dążyło do konkluzji: „żadne 
wydarzenie w życiu, choćby i naj-
cięższe, nie musi być końcem. Mo-
żemy się w nim wypróbować i roz-
poczynać nowy etap z większą 
siłą”. 

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży 
Ewangelickiej w Suwałkach zorga-
nizowany został w dniach 20-22 
września 2019 roku przez Ogólno-
polskie Duszpasterstwo Młodzie-
ży, Parafię Ewangelicko- Augsbur-
ską w Suwałkach, Duszpasterstwo 
Młodzieży Diecezji Mazurskiej 

oraz Duszpasterstwo Młodzieży 
Diecezji Wrocławskiej. Relacje     
z wydarzeń prowadzone były 
na bieżąco na stronie https://
www.facebook.com/OZME2019 - 
tam można zobaczyć materiał zdję-
ciowy oraz filmowy. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
Prezydentowi Miasta Suwałki, Su-
walskiemu Ośrodkowi Kultury 
oraz wszystkim zaangażowanym   
w organizację imprezy. 

Tekst:    
ks. Paweł Meler 

Zdjęcia: 
Oliwia Drozdowicz / Mateusz Ada-

mus 

Źródło: 
www.luteranie.pl 



 Informator parafialny, Nr 11-12, 2019 

 17 

Oświadczenie Biskupa Kościoła  

Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

 
W związku z wypowiedzią senatora Rzeczypospolitej Polskiej Czesława 

Ryszki z 26 września br. podczas rozmowy w Radio Warszawa, zwierzch-

nik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce biskup Jerzy Samiec 

wydał oświadczenie. 

 

Oświadczenie Biskupa Kościoła: 

Z ogromnym zaniepokojeniem i smutkiem przeczytałem wypowiedź se-

natora Rzeczypospolitej Polskiej Czesława Ryszki z 26 września br. pod-

czas rozmowy w Radio Warszawa, należącym do rzymskokatolickiej 

Diecezji Warszawsko-Praskiej. W audycji dotyczącej m.in. książki sena-

tora Czesława Ryszki pt: „Kto z Bogiem, kto z diabłem” senator powie-

dział: „W przełomowych czasach rodzi się ideologia, która ma charakter 

totalitarny. W czasach nowożytnych, pierwszą taką ideologią, która do-

prowadziła do rozłamu w Kościele, było wystąpienie Lutra. Ideologia, że 

to papież jest wszystkiemu winien, to doprowadziło do rozłamu chrześci-

jaństwie, do wojny stuletniej, trzydziestoletniej.” 

Wypowiedź została wygłoszona podczas audycji na żywo i nie spotkała 

się z żadną reakcją i komentarzem prowadzącej program. O słowach Pa-

na Senatora poinformował m. in. Dziennik Zachodni obejmujący swym 

zasięgiem województwo opolskie i śląskie, z którego Pan Senator został 

wybrany i gdzie mieszka większość polskich luteran, członków Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a także większość polskich prote-

stantów różnych wyznań.  

Pomijając nieprawdziwą wypowiedź Pana Senatora dotyczącą wojny 

stuletniej, która rozegrała się na długo przed XVI-wieczną Reformacją, 



18 

Informator parafialny, Nr 11-12, 2019 

 

chcę wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec rozpowszechniania słów 

wrogości wobec Reformacji nieodłącznie wpisanej w dzieje Polski, w tym 

i Śląska.  

Reformacja, której 500-lecie wspominaliśmy w 2017 roku w duchu eku-

menizmu i pojednania wspólnie z papieżem Franciszkiem, a także lokalnie 

z przedstawicielami Konferencji Episkopatu Polski, jest jednym z kluczo-

wych elementów wielokulturowej i wieloreligijnej tkanki naszej Ojczy-

zny. W wymiarze społeczno-kulturowym, politycznym i wreszcie religij-

nym pozytywnie wpłynęła na dzieje Rzeczypospolitej i do dziś jest czę-

ścią polskiej tożsamości. Łączenie Reformacji z totalitarnymi ideologiami, 

które przyniosły obozy koncentracyjne i unicestwienie milionów istnień 

ludzkich, nie licuje ani z naukową rzetelnością ani powagą urzędu Senato-

ra RP reprezentującego na mocy wyboru ludność całego Śląska bez 

względu na przynależność wyznaniową i poglądy polityczne. Jest mi trud-

no o tym pisać, zwłaszcza w kontekście niedawnej 100. rocznicy Odzy-

skania Niepodległości. W 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda po-

śmiertnie odznaczył Orderem Orła Białego polskiego biskupa i męczenni-

ka Juliusza Burschego. We wrześniu br. – znów we wspólnocie z Siostra-

mi i Braćmi z Kościoła rzymskokatolickiego - wspominaliśmy Biskupa w 

Bazylice św. Bartłomieja w Rzymie podczas ekumenicznego nabożeń-

stwa. Biskup Juliusz Bursche to też część Reformacji – luterańskiej i pol-

skiej, a nie ideologia totalitarna.  

W przytoczonym wywiadzie Pan Senator parokrotnie powołuje się na Ja-

na Pawła II. Papież podczas wizyty w kościele ewangelicko-augsburskim 

Świętej Trójcy w Warszawie 9 czerwca 1991 roku mówił, że tolerancja 

to stanowczo za mało, ważna jest miłość: "Znosić się w miłości" to także 

usiłować zrozumieć; zrozumieć, by wybaczyć; "znosić się w miłości" 

to również akceptować, czuć się wewnętrznie bliskim, chcieć przebywać 

we wspólnocie, poczuwać się do wspólnoty, to spieszyć, by wspierać, 

to chcieć współpracować i współtworzyć.”  
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Mam nadzieję, że ten list będzie zachętą dla Pana Senatora, aby zgodnie 

z papieskim apelem, lepiej zrozumieć, współpracować i współtworzyć 

nasz wspólny dom - Polskę. Ze swojej strony oferuję pomoc i zapraszam 

do osobistej rozmowy. 

Apeluję do wszystkich uczestników życia publicznego, a w tym wybor-

czym czasie szczególnie do wszystkich ubiegających się o zaszczytny 

mandat Posła i Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, o szacunek wobec 

mniejszości, nie tylko religijnych. Apeluję o odpowiedzialność i wyob-

raźnię słowa wykraczającą poza wąskie spektrum chwilowego zaistnie-

nia.  

Jako ewangelik i obywatel Rzeczypospolitej Polskiej proszę o uszanowa-

nie różnorodności naszej wspólnej Polski oraz unikanie ideologii kon-

frontacji i bezrefleksyjnej wrogości.  

 

Bp Jerzy Samiec 

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

 

Źródło: www.luteranie.pl 
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Śmierć i życie  
są w mocy języka 

Księga Przysłów 18:21 
 
„Jeżeli to co mówisz i jak mó-
wisz coraz częściej wpływa ne-
gatywnie zarówno na twoje oto-
czenia, jak i na ciebie samego, 
to nie jest wykluczone, że sta-
jesz się ofiarą swojego języka. 
Co gorsza, istnieje zagrożenie, 
że ktoś blisko ciebie staje się 
ofiarą twojego języka.” 
 
„Masz tylko jedno życie. Nie 
pozwól, aby  twój lub cudzy ję-
zyk popsuł jego piękno, znisz-
czył twoje relacje i okradł cię z 
tego, co zamierzył dla ciebie 
Bóg.”  
 
Tak rekomendowana jest na 
swojej okładce książka autor-
stwa Ireny Wilkosz pt. „Ofiara 
języka”. Książkę tą polecała sa-
ma autorka na majowym, diece-

zjalnym Śniadaniu dla 
kobiet w Tychach. I ja 
też ją polecam. W natłoku co-
dziennych obowiązków już daw-
no nie pochłonęłam książki tak 
szybko. Może dlatego, że temat 
idealnie wyszedł naprzeciw mo-
im potrzebom, a może po prostu 
dlatego, że jest to książka inna 
niż wszystkie. Dotyka spraw 
każdego z nas, bo każdy wyraża 
siebie najbardziej za pomocą 
języka. Za jego pomocą można 
wyrażać miłość, zainteresowa-
nie, a jednocześnie gniew czy 
zazdrość. Polecam skonfronto-
wać samego siebie z przemyśle-
niami autorki oraz wieloma bi-
blijnymi wersetami, które przed-
stawione są w książce i mówią o 
mocy języka oraz o tym jaki 
związek ma język z mądrością, 
postem i wzrostem. Gorąco po-
lecam !! (książkę posiadam         
i chętnie pożyczę).                                                                 

 Anna Gnida 

 

POLECANE! 
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Kącik dla dzieci 
Daniel	w	lwiej	jamie	

Znajdź	10	różnic	i	pokoloruj	
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Szczypta humoru... 

Młody duchowny ma wygłosić swoje pierwsze kazanie i pyta o radę 

swojego starszego, doświadczonego kolegę. Niech brat spróbuje zna-

leźć jakiś ciekawy wstęp, żeby wzbudzić zaciekawienie słuchaczy. Na 

przykład: "najpiękniejsze lata mojego życia spędziłem w objęciach 

kobiety, która była żoną innego mężczyzny. Po krótkiej przerwie do-

daje: To była moja matka. Zachwycony propozycją młody ksiądz wy-

głasza w następną niedzielę swoje kazanie cytując dokładnie słowa 

swojego starszego kolegi. Wszyscy uczestnicy nabożeństwa słuchają 

z zapartym tchem, ale w związku ze zdenerwowaniem kaznodzieja 

zapomina, jak miał zakończyć swoją historię i jąkając się mówi: Ale 

nawet przy najszczerszych chęciach nie mogę sobie przypomnieć, kto 

to był. 

*** 

Ksiądz po nabożeństwie pyta kościelnego: Jak Pan myśli, czy dzisiej-

sze kazanie było dobre? Tak, było dobre, ale Amen mogło paść jakieś 

piętnaście minut wcześniej - odpowiada kościelny. 

*** 

Ksiądz na nabożeństwie prosi zebranych o złożenie o/iary na remont 

dachu. Jednak, kiedy wraca do niego koszyk na o/iarę okazuje się, że 

jest pusty. Duchowny klęka przed ołtarzem i głośno się modli: Panie 

wobec tej Para/ii dziękuję Ci, że chociaż koszyk oddali.  

 

Opracował ks. Wojciech Froehlich 



24 

Informator parafialny, Nr 11-12, 2019 

 

CHRZTY  

We wrześniu i październiku 
podczas niedzielnych na-
bożeństw ochrzczeni zo-
stali Zofia, Liliana i Mate-
usz. Małym Bożym dzie-
ciątkom i ich rodzinom 
życzymy Bożego błogo-
sławieństwa. 
 

KONCERT  UWIELBIENIA  

W niedzielne popołudnie          

8 września w kościele im. ks. 
M. Lutra odbył się koncert 
uwielbienia. We wspólnym 

O tym co za nami…. 

Fot. I. Cichy 

Fot. I. Cichy 
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śpiewie poprowadził nas 
zespół Pastores. 
 
PODCHODY  Z OGNISKIEM  

W niedzielę 22 września w 
chorzowskim Skansenie po 
raz drugi spotkaliśmy się na 
rodzinnych podchodach. W 
tym roku przygotowali je 
dla nas członkowie Royal 
Rangers. Po grze terenowej 
zebraliśmy się w zabytkowym 
kościele na nabożeństwie. Spo-
tkanie zakończyliśmy przy krę-
gu ogniskowym piekąc kiełba-
ski i zajadając się pysznymi 
ciastami. 
 

WIECZÓR  GIER  

W sobotę 5 października w sali 
parafialnej odbył się pierwszy 
rodzinny wieczór gier. Każdy 
mógł popróbować swoich sił 
nie tylko w grach karcianych 
czy planszowych, ale również 

Fot. I. Cichy 

Fot. I. Cichy 

Fot. Z. Grala 
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w przywiezioną przez chórzy-
stów z Driel popularną w Ho-
landii grę sjoelbak. 
 
SPOTKANIE  RODZINNE  

Pierwsze w tym roku spotkanie 
parafialne odbyło się w niedzie-
lę 20 października. Mieliśmy 
możliwość obejrzeć film fabu-
larny „Czas na zmiany”, a póź-
niej porozmawiać o ważnych 
dla każdego z nas kwestiach 
poruszonych przez obraz. Film 
w dużym skrócie opowiada o 
teologu, który zostaje przenie-
siony za pomocą wehikułu cza-
su o 100 lat później. To co tam 
zobaczył i przeżył oraz czasy w 
których się znalazł nie pozosta-
ną owiane tajemnicą… zachę-
camy do obejrzenia filmu, jeżeli 

nie miałeś sposobności obejrzeć 
go z nami. Jest on dostępny      
w internecie. Najważniejsze, co 
autor filmu chciał niewątpliwie 
przekazać, jest to, jak ważne 
jest kierowanie się Bożymi za-
sadami i wskazówkami i nieza-
tajać przed ludźmi, kogo i  dla-
czego naśladujemy. W ten spo-
sób nie tylko możemy wychwa-
lać Boga, ale także mamy moż-
liwość powiedzenia drugiemu o 
Jezusie. Film pokazywał także 
jakie konsekwencje rodzą się w 
wyniku naszych właściwych 
lub niewłaściwych postaw i wy-
borów.  
 
SPOTKANIA  BIBLIJNE  

Od wakacji odbyło się kilka 
spotkań biblijnych. Aktualnie 

Fot. A. Gnida 
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grupa zaczęła studiować księgę 
Objawienia wg. św. Jana 
(pierwsze dwa rozdziały). Za-
chęcamy do wspólnego rozwa-
żania Bożego słowa :). 
 
GRUPA MODLITEWNA  

W wrześniu zebrała się grupa 
osób, które wspólnie co tydzień 
modlą się o sprawy parafian       
i parafii. Zachęcamy do dołą-
czenia do boju modlitewnego 
wszystkie osoby, którym nie 
jest obojętny nasz zbór i para-
fianin. Modlimy się w środy  
godzinie ok. 21:30. Wspólnie, 
to znaczy o tym samym czasie    
i o te same sprawy, ale każdy    
w swoim zaciszu domowym. 
Modlitwy poprzedza sms z listą 

kwestii, o które danego dnia się 
modlimy, a który rozsyłany jest 
do wszystkich członków grupy 
modlitewnej. Jeżeli czujesz, że 
chcesz wesprzeć innych modli-
twą lub sam potrzebujesz mo-
dlitwy skontaktuj się z Anią 
Gnida. 
 
POŻEGNANIA  

29.09 zmarła p. Renata Palarz. 
Pogrzeb odbył się na naszym 
cmentarzu 4.10.  
 
KWESTA  CMENTARNA  

1 listopada radni parafialni, jak 
co roku, prowadzili kwestę na 
cmentarzu przy kościele im. 
Elżbiety. Zebrano 2612,08 zł. 
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Nasze sprawy... 
• W związku z niełatwą sytuacją 

finansową miasta nie wiadomo 
czy w najbliższym czasie doj-
dzie do rozpoczęcia prac zwią-
zanych z tworzeniem parkingu 
na terenie koło kościoła im. M. 
Lutra dzierżawionym od naszej 
Parafii przez UM. Pamiętamy o 
dwóch drzewach, które rosną 
na terenie dzierżawionym, a są 
zostały zasadzone w rocznicę 
100-lecia kościoła. Jeżeli wa-
runki techniczne pozwolą pla-
nuje się ich przesadzenie. 

 
• Wieże kościoła im. Elżbiety – 

zakończono etap prac przygoto-
wawczych. Do końca listopada 
ma zakończyć się remont jednej 
z wież. W miarę dostępności 
funduszy oraz pogody prace 
będą kontynuowane.  

 
• Coroczny przegląd stanu tech-

nicznego budynków przebiegł 
pozytywnie. 

 
• W kościele im. Lutra dokonano 

serwisowania pieca grzewczego 

oraz naprawy instalacji elek-
trycznej związanej z oprzyrzą-
dowaniem pieca (podzięko-
wania dla p. Mariana Stebel, 
który wiele prac wykonał spo-
łecznie). 

 
• Zegar na kościele im. M. Lutra 

od dłuższego czasu nie działa. 
Jego naprawa uzależniona jest 
od ilości środków zebranych na 
ten cel w ramach ofiary, którą 
polecamy Państwa uwadze. 
Planuje się zamianę obecnie 
istniejącego mechanizmu na 
elektryczny i doprowadzenie 
instalacji elektrycznej. 

 
• W związku z rezygnacją Anny 

Gnida z członkostwa z Syno-
dzie Diecezjalnym od listopada 
br. funkcję tę przejął Marian 
Stebel, obecny Kurator Parafii.  

 
• W gablocie z tyłu kościoła 

znajduje się orientacyjny kalen-
darz wydarzeń parafialnych na 
okres do końca czerwca 2020.  
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Ewangelickie	ABC	
Ruszył projekt Studia Lutheraneum, działającego przy parafii ewangelic-
ko-augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, pod hasłem 

 “Ewangelickie ABC, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć  
o protestantach, ale baliście się zapytać” . 

 
Ewangelickie ABC to cykl krótkich filmów, w których autorzy projektu 
starają się odpowiedzieć na najczęstsze pytania dotyczące protestantów. 
Jednocześnie jest to okazja do postawienia nowych pytań i próba wyja-
śnienia wątpliwości dotyczących podstaw wiary, tradycji, historii, zwy-
czajów i współczesności polskich Kościołów wywodzących się z Refor-
macji. Do tej pory powstało ponad 200 haseł. 

Odcinki publikowane będą w odstępach ok. tygodniowych, równolegle 
na ogólnokościelnym kanale YT “Luteranie” oraz na parafialnym 
“Luteranie w Warszawie“, a także na portalu ewangelicy.pl . 

Koszt: 35 zł (obejmuje materiały warsztatowe do zrobienia wianków adwentowych) 
Zgłoszenia: do 25 listopada pod nr tel. 32 707 49 28 lub 509 398 530.  
Od godz. 14.00 możliwe będzie zwiedzanie Domku Matki Ewy (w grupach 10-
osobowych, po wcześniejszym zgłoszeniu) 



30 

Informator parafialny, Nr 11-12, 2019 

 

Wczasy	świąteczno-noworoczne	

2019/2020	

Para/ia	Ewangelicko	–	Augsburska	w	Wiśle	Jaworniku	oraz	Diakonia	Die-

cezji	Cieszyńskiej	zapraszają	wszystkich	współwyznawców	na	Wczasy	w	

okresie	świąt	Bożego	narodzenia	i	Nowego	Roku.	

Szczególnie	zapraszamy	osoby	samotne	i	czujące	się	samotnie.	

		

Wczasy	świąteczno-noworoczne	odbędą	się	w	terminie:	

od	22	grudnia	2019	do	2	stycznia	2020	r.	 w	 Domu	 Gościnnym	 para/ii	

ewangelickiej	w	Wiśle-Jaworniku.	

Prosimy	o	przyjazd	na	wczasy	w	niedzielę	22	grudnia	br.	w	godzinach	

popołudniowych,	rozpoczęcie	obiadokolacją	o	godz.	18.00.	

Zakończenie	turnusu	w	czwartek	2	stycznia	2020	r.		

Pobyt	w	pokojach	2-,3-,4-osobowych.	

Całkowity	koszt	pobytu	od	jednej	osoby	1000	zł	(nocleg	i	pełne	wyżywie-

nie).	

Dla	osób	o	niskim	dochodzie	istnieje	możliwość	do/inansowania.	

Podczas	wczasów	zapewniamy	atmosferę	przeżywania	świąt	Bożego	Na-

rodzenia	 w	 gronie	 współwyznawców;	 wypoczynek,	 domową	 kuchnię									

i	opiekę.	

	

Zgłoszenia	indywidualne	prosimy	przesyłać	na	adres:		

Para/ia	Ewangelicko-Augsburska,	ul.	Jodłowa	8a,	43-460	Wisła	

tel.	33	855	1715	lub	33	855	3416	

e-mail:	jawornik@luteranie.pl,	www.jawornik.eu	
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Data W listopadzie zapraszamy na... 

1.11 (PT) 10.00  
kościół Elżbiety 

Nabożeństwo w dzień  
Pamiątki Umarłych 

3.11 (ND)  
po nabożeństwie 

Herbatka parafialna 

12.11 (PON) 18.00 
kancelaria 

Spotkanie biblijne 

9-11 (SO-PON) 
Żabnica 

Wyjazd rekolekcyjno-integracyjny mło-
dzieży konfirmacyjnej młodszej grupy     
z rodzicami 

10.11 (ND) 15.00 
PEA w Gliwicach 

Nabożeństwo dziękczynne z okazji 95. 
urodzin  ks. Alfreda Figaszewskiego 

18.11 (PON) 18.00 
kancelaria 

Spotkanie biblijne 

25.11 (PON) 18.30 Spotkanie dla osób zainteresowanych 
luteranizmem i Kościołem Ewangelickim 

W najbliższym czasie zapraszamy na …. 
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Data W grudniu zapraszamy na... 

1.12 (ND) 10.00  
kościół im. ks. M. Lutra  

 Adwentowy  Kiermasz Parafialny 

15.12 (ND)  
po nabożeństwie 

Adwentowe spotkanie Seniorów 

18.12 (ND) 18.00 
sala parafialna 

Gwiazdkowe spotkanie młodzieży  
– kl. 8 SP i klasy ponadpodstawowe 

19.12 (CZW) 12.00 
sala parafialna 

Adwentowe spotkanie Koła Pań 

21.12 (SOB) 16.00 
sala parafialna 

Świąteczne spotkanie chóru Cantate 

22.12 (ND) 16.00 
sala parafialna 

Rodzinne spotkanie świąteczne  
– Gwiazdka dla dzieci 

27.12 (PT) 18.00 
sala parafialna 

Świąteczne spotkanie Rady Parafialnej  
i pracowników parafialnych 

1.01.2020 (ŚR) 16.00 ko-
ściół im. ks. M. Lutra  

Ekumeniczne kolędowanie 

5.01.2020(ND) 16.00  
kościół im. ks. M. Lutra  

Koncert kolęd 

5, 12 i 19.12  17:45 
Sala parafialna 

Tygodniowe spotkanie adwentowe 
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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 
 
10.11.2019 – 3. niedziela przed końcem roku kościelnego 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
17.11.2019 – przedostatnia niedziela roku kościelnego 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
24.11.2019 – ostatnia niedziela roku kościelnego –          
Niedziela Wieczności 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 

Plan nabożeństw  

W czasie tegorocznego adwentu w zamian za tygodniowe  
nabożeństwa będą odbywać się  

ADWENTOWE SPOTKANIA TYGODNIOWE 
 Będą miały charakter luźnych wykładów przy kawie czy herbacie. 

Spotkania poprowadzi ks. Andrzej Wójcik , proboszcz PEA w 
Gliwicach.  A usłyszymy  

o …. Aniołach  

czwartki (5, 12 i 19.12), sala parafialna, 17:45 
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1.12.2019 – 1. niedziela Adwentu 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
8.12.2019 – 2. niedziela Adwentu 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
15.12.2019 – 3. niedziela Adwentu 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
22.12.2019 – 4. niedziela Adwentu 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
24.12.2019 – Wigilia Narodzenia Pańskiego 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 16.00 
 
25.12.2019 – 1. dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
26.12.2019 – 2. dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
29.12.2019 – 1. niedziela po Narodzeniu Pańskim 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
31.12.2019 – nabożeństwo sylwestrowe 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 18.00 
 
1.01.2020 – Ekumeniczne kolędowanie 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 16.00 
 
5.01.2020 – 2. niedziela po Narodzeniu Pańskim 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
 
6.01.2020 – święto Objawienia Pańskiego 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 
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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 


