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Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Która kobieta, gdy ma dzie-
sięć drachm i straci jedną, nie 
zapala lampy, nie zamiata do-
mu i nie szuka dokładnie, aż 
ją znajdzie? A kiedy znajdzie, 
zwołuje przyjaciółki i sąsiadki 
i mówi: Cieszcie się razem ze 
mną, ponieważ znalazłam zgu-
bioną drachmę. 

Łk 15, 8-9 BE 

 

    Skończył się świąteczny czas. 
Być może większość z nas roze-
brała już choinki, schowała bo-
żonarodzeniowe ozdoby. Wypa-
rował już zapach pierników. Do 
przyszłego roku. Nadeszła 
zaś  codzienność. Być może nie-
którzy z nas pamiętają wysiłek, 
jaki trzeba było włożyć, aby do 
świąt wszystko przygotować, 
uprzątnąć, wyczyścić. Może 
niektórym udało się przerzucić 
stertę niepotrzebnych rzeczy i 
rozstać się z nimi bezpowrotnie. 
A może ktoś znalazł coś, czego 

długo szukał. Z pewnością cały 
trud znalazł szczęśliwy finał – 
mieszkania były schludne, czy-
ste, przystrojone. Ale czy każde-
mu starczyło czasu, aby znaleźć 
drachmę? 

    Kobieta z przypowieści Jezu-
sa z zapałem sprząta całe miesz-
kanie, aby odnaleźć drogocenną 
monetę, która gdzieś się zapo-
działa. Dopiero kiedy znalazła, 
zaprosiła przyjaciółki, aby cie-
szyć się i świętować. Każdy       
z nas jest takim mieszkaniem. 
Jesteśmy gospodarzami tego 
domu – swojego wnętrza, emo-
cji, pragnień, trosk i radości. 
Czy pamiętając o uporządkowa-
niu własnego M4, w którym 
mieszkam ze swoją rodziną, wy-
starczyło czasu, aby posprzątać 
własne wnętrze? Czy w ogóle    
o tym pomyślałem?  

    Podobieństwo o zgubionej 
drachmie powinno nam przypo-
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minać, że Bóg jest obecny  
w mieszkaniu naszego życia, w 
nas. Ale musi najpierw rozsypać 
wszystko, co z takim mozołem 
zgromadziliśmy: opinie innych 
o nas samych, przesądy, przy-
zwyczajenia, mądrości „star-
szych”, obraz samego siebie, 
odgrywanie różnych ról. Pod 

stertą tego wszystkiego możemy 
znaleźć drachmę, to, co w nas 
najbardziej wartościowe i pięk-
ne – samego siebie ukształtowa-
nego na Boży obraz i podobień-
stwo. Dopiero wtedy możemy 
znaleźć Boga w naszym wnę-
trzu.  

Okrągły rok. Dwie dwudziest-
ki. To pobudza wyobraźnię. 
Logo roku 2020 inspiruje           
i wskazuje drogę. Pierwsze ze-
ro jest okrągłe i pełne. W cen-
trum krzyż, symbol chrześci-
jaństwa. 

To właściwe. Prawdziwą wol-
ność przynosi Chrystus. Umarł 
na krzyżu właśnie dlatego, że-
byśmy mogli być wolni. 

Drugie zero jest jajowate i pu-
ste. Czyli jest zwykłym zerem. 
Trzeba je wypełnić, wtedy mo-
że stanie się niezwykłe. Może 
się zaokrągli, podobnie jak 
pierwsze? 

Mamy 366 dni AD 2020 na re-
fleksje i działania w poszuki-
waniu wolności. 

Wolności trzeba szukać? Prze-

cież żyjemy w wolnym kraju, 
mamy wolność religijną, może-
my bez przeszkód chodzić do 
kościoła, czytać Biblię, rozma-
wiać o Bogu. JESTEŚMY wol-
ni! No cóż. W rozmowie           
z ludźmi, którym wydawało się, 
że są wolni, i którzy czytali Pi-
smo i rozmyślali o Bogu chyba 
więcej niż my, Jezus powie-
dział: 

Jeśli więc Syn was wyswobodzi, 
prawdziwie wolnymi będziecie /
J 8,36/. 

No tak, powiemy. Tamci uwa-
żali, że jako potomkowie Abra-
hama są wolni, liczyli na szcze-
gólne względy jako spadkobier-
cy drogi Abrahama i Mojżesza, 
polegali na wypełnianiu przy-
kazań i przepisów religijnych,    
a nie rozpoznali w Jezusie Me-
sjasza Zbawiciela,  dlatego nie 

R'( W'*+',-. C/012,-.3456(.23 
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byli wolni. My wiemy, że wol-
ność uzyskujemy tylko z Bożej 
łaski, dzięki wierze w dzieło 
Chrystusa na krzyżu, który za-
płacił karę za nasz grzech, 
więc… jesteśmy wolni! 

Czy na pewno jest to takie pro-
ste? 

Nasza religijność nie bywa po-
dobna do postawy tamtych? 
Nie zdarza się, że polegamy na 
wypełnianiu rytuałów i przepi-
sów religijnych, traktując spra-
wy wiary powierzchownie? Nie 
powołujemy się na ojców wia-
ry, dumni z ich osiągnięć, wca-
le, tak naprawdę, nie naśladując 
ich przykładu, nie mówiąc już o 
szczerym konfrontowaniu się z 
Bożą prawdą? 

Marcin Luter na temat wolności 
chrześcijanina napisał: Chrze-
ścijanin jest całkowicie wolnym 
panem wszystkich rzeczy, niko-

mu nie podległym. Chrześcija-
nin jest najuleglejszym sługą 
wszystkich rzeczy i wszystkim 
podległy. 

Czy rozumiemy, co oznacza 
zderzenie tych pozornie 
sprzecznych stwierdzeń? Że 
dotyczy też uświadomienia so-
bie własnego egoizmu, pychy, 
potrzeby pokuty, pokory, wyj-
ścia naprzeciw potrzebom in-
nych, gotowości do niesienia 
pomocy… Mamy o czym my-
śleć i rozmawiać! Dobrze, że w 
logo roku 2020 wpisana jest też 
Róża Lutra, symbol wielo-
znaczny, otwierający przestrzeń 
szerokiej dyskusji nad istotą 
wolności, miłości, radości! 

Wykorzystajmy ten rok jak naj-
lepiej! 

 

Tekst pochodzi ze strony: 
www.cme.org.pl 
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Ks. Bogusław Cichy 
Proboszcz Parafii 

w Chorzowie 

   Rozważanie 

I wyruszyli z Sukkot, i rozłożyli 
się obozem w Etam, na skraju 
pustyni. A Pan szedł przed nimi 
w dzień w słupie obłoku, by ich 
prowadzić w drodze, a w nocy w 
słupie ognia, aby im świecić, 
żeby mogli iść dniem i nocą.  

2 Mż 13,20-21 

 

 

                   Skończył się kolejny rok, 
rozpoczął nowy. Stoimy jakoś 
dziwnie pomiędzy jednym a 
drugim. Wszystko, co za nami, 
jest już nieodwracalne. A może, 
patrząc za siebie, chcielibyśmy 
zawrócić? Czy przeszłość nie 
jest bardziej oswojona? Teraź-

niejszość i przyszłość to rzeczy-

wistość, którą mamy szansę 
dobrze wykorzystać. Jednak 
jawi się nam trochę niewyraźnie 
ze swoimi zapowiedziami, 
oczekiwaniami, postanowienia-

mi, planami i marzeniami. Te-

raźniejszość i przyszłość toczy 

nieprzerwany refren: "Wstawaj, 
kolejny dzień zmagań...". 
                 Naród izraelski wyszedł       
z Egiptu, kraju niewoli i jakkol-
wiek by na to nie patrzeć 
Izraelici opuścili gorzką, twardą, 
ale przewidywalną i okrzepłą 
rzeczywistość. Wiedzieli, czego 
mogą się spodziewać, prowa-

dzili stabilne, na ile to było 
możliwe, życie. Wiedzieli, co 
mają robić, do czego są przezna-

czeni, jakim rytmem będą im 
upływać kolejne dni. Czy nie 
jesteśmy podobni do Izraelitów? 
Nie chcemy i nie lubimy zmian, 
pragniemy stabilizacji nawet za 
cenę niedogodności, w której 
codzienność nieustannie nas 
dźga i daje kuksańce. 
Pan Bóg wyprowadza swój lud      
z Egiptu, ale wie, że mogą 
chcieć wracać, że mogą nie 
chcieć podjąć trudów wędrówki 
i walki, i dlatego nie prowadzi 
ich drogą do ziemi Filistynów, 
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chociaż była bliższa (2Mż 
13,17), ale wyruszyli z Sukkot,    
i rozłożyli się obozem w Etam, 
na skraju pustyni.                     
Wychodzą z niewoli do ziemi 
obiecanej ich ojcom: Abra-

hamowi, Izaakowi i Jakubowi. 
Jestem jednak przekonany, że 
nie mieli pojęcia, gdzie leży ta 
kraina mlekiem i miodem 
płynąca. Czterysta lat niewoli 
zrobiło swoje. Chociaż wołali 
do swojego Boga, to skostnieli, 
zakrzepli we własnej rzeczy-

wistości. Nie tak prosto było ich 
przekonać i namówić do podję-

cia trudu wędrówki. 
Póki co są na skraju pustyni. 
Rzeczywistość pustyni jest nam 
odległa, obca, ale wiemy, że 
jest to środowisko bardzo 
wrogie, bezlitosne, nieprzejed-

nane. Nie zostają jednak sami:  
 

Pan szedł przed nimi w dzień w 
słupie obłoku, by ich prowadzić 
w drodze, a w nocy w słupie 
ognia, aby im świecić, żeby 
mogli iść dniem i nocą. 
 

                        Właśnie teraz, kiedy 
stoimy   u progu nowego roku, 
możemy powiedzieć, ile to razy 
codzienność minionych miesię-

cy była wroga, nieprzyjazna, 
bezlitosna. Wiemy, ile sił po-

trzeba, żeby stanąć na nogi, 

znaleźć siły, aby stawić czoła 
problemom codzienności. Ale 
czy nie było też tak, że Pan Bóg 
szedł i idzie przed nami, aby 
każdy z nas mógł iść w dzień    
i w nocy? Bożej obecności 
może-my być pewni. Doświad-

czaliśmy jej. Dlatego nie 
pozwolił nam zginąć ani 
zawrócić. Bez przerwy zaprasza 
i pociesza: 
 

Pójdźcie do mnie wszyscy, 
którzy jesteście spracowani       
i obciążeni, a ja wam dam 
ukojenie, i znowu: Wzywaj mnie 
w dniu niedoli, ja cię wybawię, 
a ty mnie uwielbisz. Kiedy 
pójdziesz przez wody, nie zaleją 
cię, a kiedy przez ogień, nie 
spłoniesz. 
 

Iść tak w blasku słońca, jak       
i przez całą noc to nasze zada-

nie. Godzina za godziną, dzień 
za dniem za Jezusem, do Boga, 
abyśmy jako zwycięzcy odzie-

dziczyli wszystko, co Bóg       
w Chrystusie nam przygotował 
– nam, którzy uwierzyliśmy —

w imię Jego i wyruszyliśmy          
w drogę, słysząc wołanie: 
Chodź za mną. A cały rok niech 
będzie wypełniony Bożą obec-

nością, odwagą wiary i posłu-

szeństwem naszemu Dobremu 
Przewodnikowi. 
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I stało się, że w tamtych dniach 

wyszedł dekret Cezara Augusta, 

aby dokonać spisu całego za-

mieszkanego świata. 

Łk 4,1 (tłumaczenie własne) 
 

                    Syn Boży przychodzi na 
świat w momencie szczególnym 
w historii Cesarstwa Rzymskie-
go, właściwie w czasie dokonu-
jącego się przejścia z okresu 
Republiki do Pryncypatu, czyli 
postępującego ograniczania roli 
i znaczenia senatu na rzecz 
princepsa, pierwszego senatora, 
którego tytuł przysługiwał póź-
niejszym władcom z urzędu. Od 
przydomka Gajusza Juliusza 
Cezara i jego ambicji politycz-
nych ukuty zostaje z czasem 
tytuł cezara i wyznaczona roli 
późniejszego jedynowładcy w 
Cesarstwie Rzymskim.  

Ewangelia Łukasza wspomina 
Gajusza Juliusza Cezara Okta-
wiana, któremu senat rzymski w 
27 r. p.n.e. nadał uroczysty, reli-
gijny tytuł Augusta, podkreśla-
jący jego szczególny status 
zwierzchnictwa nad mieszkań-
cami Cesarstwa (znaczy on 
mniej więcej: Wasza Wysokość, 
ten prześwietny, ten wspaniały, 
godny czci). Oktawian August, 
jak zaczęto go później nazywać, 
był siostrzeńcem bezdzietnego 
Juliusza Cezara i został przez 
niego adoptowany, przez co, po 
zamordowaniu Juliusza Cezara 
w 44 r. p.n.e. przez spiskow-
ców, stał się jego spadkobiercą. 
Przez trzynaście lat trwały róż-
nego rodzaju walki, przymierza 
i konflikty, które doprowadziły 
w końcu do jedynowładztwa 
Oktawiana i do umocnienia jego 

Ks. dr Grzegorz Olek 

Wikariusz 

w Parafii E-A w Gliwicach 

 

   Boski August 
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pozycji jako władcy Imperium 
Rzymskiego, przy zachowaniu 
pozorów sprawowania władzy 
przez senat rzymski. Był to nie-
zwykły talent Oktawiana          
w umiejętności łączenia urzędu 
dyktatora, zachowywania pozo-
rów ciągłości ustroju Republiki, 
reformowania Imperium oraz 
wywierania wpływu na ludzi 
swoim skromnym, w porówna-
niu do późniejszych cesarzy, 
stylem życia. 
                   Wergiliusz, jeden z najbar-
dziej znany poetów rzymskich, 
w czwartej Eklodze ze zbioru 
Bukolik, czyli utworów opisują-
cych sielskie życie pasterzy, 
zawarł przepowiednię o naro-
dzeniu z dziewicy dziecka, któ-
re przyniesie światu pokój i za-
początkuje nową erę w historii. 
Po zwycięstwie Oktawiana       
w bitwie pod Akcjum w 31 r. 
p.n.e. nad Markiem Antoniu-
szem i Kleopatrą, zaczęto odno-
sić te słowa do postaci Augusta 
– do dnia dzisiejszego zresztą w 
literaturze funkcjonuje pojęcie 
pax Romana (pierwotnie: pax 

Augusta), na określenie okresu 
względnej stabilizacji i pokoju 

na terenie Imperium Rzymskie-
go, który rozpoczął się od okre-
su panowania Oktawiana Augu-
sta. Z biegiem czasu Oktawian 
przyjął także tytuły: pontifex 

maximus (najwyższy kapłan), 
pater patriae (ojciec ojczyzny) 
oraz dodał do swojej tytulatury 
słowa divi filius (syn boży, do-
dany po ubóstwieniu Gajusza 
Juliusza Cezara przez senat). 
Tym samym z osobą Oktawiana 
wiązano niesłychane nadzieje 
na życie w pokoju, dostatku      
i stabilnym państwie, co ozna-
czałoby także niesłychaną przy-
chylność bogów. 
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Zaskakujące jest to, że w Ewan-
gelii Łukasza Oktawian August 
nie ma większego znaczenia i 
jest wspomniany wyłącznie raz 
w przytoczonym fragmencie. 
Dekret Cezara Augusta to spis 
ludności, który pozwalał poznać 
liczebność prowincji oraz usta-
lić odpowiednie podatki. We-
dług Ewangelii Łukasza stał się 
on okazją do tego, żeby praw-
dziwy Syn Boży mógł przyjść 
na świat – nie w pałacu, nie w 
bogactwie, nie w oczekiwany 
przez ludzi sposób, ale w wy-
branym przez Boga momencie i 
w wybrany przez niego sposób. 
I to działanie Boga wywarło 
trwały wpływ na historię ludz-
kości i do dnia dzisiejszego je-

steśmy zaproszeni do życia w 
pokoju z Bogiem w Jezusie 
Chrystusie, prawdziwym pax, 
który nie jest ograniczony cza-
sem, miejscem i przestrzenią, 
ani uzależniony od sytuacji po-
litycznej. 
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Grupa modlitewna naszej parafii od września staje co najmniej każ-
dego środowego wieczoru przez Bogiem, aby podziękować za bło-
gosławieństwa i dary jakimi Pan obdarza nas jako parafię i każdego 
jej członka oraz zanosi różne prośby i problemy. Do tego boju mo-
dlitewnego staje co tydzień 8 osób. Zachęcamy, abyś do nas dołą-
czył. Oto najważniejsze sprawy jakie zanosiliśmy Bogu w ostatnich 
miesiącach: 

• dziękujemy za wolność wyznawania wiary i możliwość swo-

bodnego zgłębiania Biblii, 
• dziękujemy za błogosławieństwa dla wydarzeń i spraw para-

fialnych, 
• dziękujemy za księdza i osoby, które w jakikolwiek sposób są 

zaangażowane w życie i funkcjonowanie parafii, 
• dziękujemy za każdą parafialną grupę wiekową osobno i pro-

simy o rozwiązywanie problemów (uleczanie z chorób, roz-

wiązywanie sporów, dodawanie sił i prowadzenie itp..),  
• czasem modlimy się o konkretne osoby, np. które borykają się 

z jakimiś problemami, 
• prosimy o miłość i empatię w naszych relacjach, wzajemne 

zrozumienie, umiejętność przebaczania, 
• prosimy o duchowe wzrastanie naszego zboru, 
• dziękujemy za chórzystów i organistę oraz prosimy o nowe 

osoby do służby muzycznej, 
• modlimy się o nowe osoby w kościele oraz parafian, którym 

„jest nie po drodze…” 
• powierzamy Bogu sprawy takie jak koronawirus, konflikty 

międzynarodowe, które mogą oddziaływać na każdego z nas 
Zachęcamy do wspólnej modlitwy.  
„Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij 
drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec 
twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6:6). 
 

Modlitwa - rozmowa z Tatą 
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Poezja 
Nasz	świat	wciąż	liczy,	przelicza,	mierzy…	

Bo	niewymierne	znikomą	ma	wartość	

Wciąż	walczymy	z	czasem	

Wszak	ważna	jest	każda	minuta,	godzina	

Szkoda	tylko,	że	doba	jest	taka	krótka…	

Dlatego	biegniemy,	śpieszymy	się,	rozpychamy	się	łokciami	

Szybciej,	mocniej,	więcej,	głośniej!	

Tylko	wtedy	zaznaczamy	ślad	w	naszym	policzalnym	świecie.	

	

A	Bóg?	

Często	nie	rozumiemy	Boga	

Bo	On	jest	zbyt	niewyobrażalny	

Nie	mieści	się	w	naszych	wąskich	ramach	

Nie	ma	początku	ani	końca	

A	my	tak	nie	lubimy.	

Jest	Wszechmądrością	i	wie	wszystko	

A	my	sami	wolimy	mieć	władzę	nad	innymi	

Wiedzieć,	plotkować…	

A	nie,	żeby	Ktoś	znał	każdą	naszą	słabostkę	

Nawet	to,	co	skrupulatnie	ukrywamy	przed	ludźmi	

A	już	najbardziej	w	tym	wszystkim	

Nie	pojmujemy	Bożej	miłości	

Bo	jest	ona	zbyt	wielka	

Byśmy	mogli	ją	objąć	swoim	ograniczonym	pojmowaniem	

Nie	rozumiemy	jej,	więc	najprościej,	najbezpieczniej	jest	

Nie	wierzyć	w	nic,	nie	ufać	Bogu…	

	

Najwygodniej	jest	zaszyć	się	w	swoim	świecie	

I	żyć	z	dnia	na	dzień	

Z	miesiąca	na	miesiąc	

Z	roku	na	rok…	

I	piąć	się	w	górę	po	szczeblach	drabiny	
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Którą	dokładnie	znamy	–	krok	po	kroku…	

I	wiemy,	że	u	jej	szczytu	czeka	spełnienie	naszych	pragnień	

Spokojny	byt,	pełny	garnek,	dach	nad	głową	

Stała	praca,	w	miarę	stabilny	związek	

(Bo	o	małżeństwie	już	nie	każdy	marzy)	

Wykształcone	dzieci,	kilka	podróży,	a	potem	emerytura	

Byle	zdrowa,	zamożna,	spokojna…	

I	jeszcze,	by	nie	być	dla	nikogo	ciężarem…	

O	tym	marzymy…	

A	gdy	któryś	ze	szczebli	drabiny	się	załamie…	

Nie	wiemy,	co	począć…	

I	sami	już	nie	wiemy,	czy	łatwo,	czy	trudno	jest	

Osiągnąć	szczęście	w	naszym	świecie…	

	

A	Bóg?	

On	po	prostu	chce	zamieszkać	w	Twoim	świecie	

Stać	się	jego	częścią	

I	uczynić	Twoje	życie	szczęśliwym…	

Ale	ty	wolisz	liczyć,	mierzyć	i	wciąż	się	uganiać	

Marnując	czas	dany	przez	Stwórcę	

	

Może	w	końcu	przystaniesz?	

Może	w	końcu	zaprosisz	Boga	do	swojego	życia?	

Uspokój	je.	Zatrzymaj.	A	potem	przewróć	do	góry	nogami!	

I	nie	łudź	się	–	nigdy	do	końca	nie	zrozumiesz	

Bożej	miłości	do	Ciebie	

Nie	mędrkuj	więc	nad	nią,	ale	po	prostu	ją	przyjmij!	

	

Właśnie	wszedłeś	w	Nowy	Rok	

Nie	marnuj	już	więcej	czasu	

Wejdź	w	Nowy	Rok	z	Bogiem,	a	będzie	on	zupełnie	inny…	

Lepszy,	cenniejszy,	radośniejszy	

Błogosławiony…	

Choć	trudno	będzie	ci	to	zmierzyć.	

Nie	marnuj	już	więcej	czasu!	

Idź	z	Bogiem! 
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Kącik dla dzieci 
Pokoloruj	obrazek:	
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Szczypta humoru... 

Pewien ksiądz przychodzi do swojego przyjaciela w odwiedziny i 
widzi, że ten nad drzwiami domu ma powieszoną podkowę. „Co to 
ma znaczyć z tą podkową? Chyba nie wierzysz, że to przynosi 
szczęście?” „Oczywiście, że nie!” odpowiada przyjaciel, „ale po-
wiedziano mi, że to pomaga nawet jak się w to nie wierzy.” 

 

Rozmawiają ze sobą dwie przesądne blondynki: 
-Kiedy w tym roku wypada Wigilia? 

- W piątek. 
- Ojej, mam nadzieję, że nie w piątek trzynastego! 
 

„Gwiazdy nie kłamią. Logiczne, przecież one wcale nie potrafią 
mówić!” 

 

Mąż do swojej żony: „Dowiedziono już naukowo, że jeśli ojcowie 
wychowują swoich synów będą inteligentniejsi” Żona na to: 
„Synowie czy ojcowie?” 

 

Pewien przedsiębiorca do księdza: „Czy myśli ksiądz, że dostanę 
się do nieba, jeśli przekażę na Kościół 250 tysięcy złotych?” „Tego 
dokładnie nie wiem…” odpowiedział duchowny, „ale na Pana 
miejscu bym spróbował.” 

  

Parafianka przychodzi do Kuratora Parafii w potrzebie i mówi: „Od 
jakiegoś czasu przeżywam silne duchowe wątpliwości!” 
„Rozmawiała Pani z naszym księdzem?” pyta kurator. „Nie, one 
przyszły tak same z siebie.”  

Opracował ks. Wojciech Froehlich 
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Pierwszego grudnia ochrzczona 
została Maja Z. Witamy w na-
szej społeczności i życzymy 
Bożego błogosławieństwa. 

 

W83419 02('*2(-83+'-

.+72:04-83+8  

W tzw. długi weekend, tj. 9-

11.11 młodzież konfirmacyjna 
młodszej grupy wraz z rodzica-
mi wzięła udział w rekolekcjach 

integracyjnych w Żabnicy. Re-
kolekcje prowadzi ks. Marek 
Uglorz. W ramach wyjazdu 
zwiedziliśmy Muzeum Browaru 
Żywiec i byliśmy na wycieczce 
w górach. 

 

K.20;461 49<2+7'<8 

Jak w latach poprzednich ad-
went rozpoczynaliśmy parafial-
nym kiermaszem. Z czegoś „na 
ząb” były pyszne ciasta i pierni-
ki upieczonymi przez chętne 

O tym co za nami…. 
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parafianki, bigos, żurek… Na 
straganach można było zakupić 
akcesoria świąteczne, a to 
wszystko przy muzyce świą-
tecznej i kolędowej.  Zagrała 
dla nas miejska orkiestra dęta 
pod batutą Dariusza Barwiń-
skiego, zaśpiewały dzieci z fun-
dacji Centrum Uskrzydlijdzie-
ciaki.pl przygotowane przez 
Iwonę Nawrot oraz młodzi 
adepci Teatru Nowego z Za-
brza. 

 

S>'7(4+.4 49<2+7'<2 

Grudniu spotykaliśmy się czę-
sto, bo to miesiąc spotkań ad-
wentowych. Rozpoczęli senio-
rzy (15.12), potem młodzież 
(18.12), Koło Pań (19.12), chó-
rzyści (21.12), rodziny (22.12) i 
Rada Parafialna (27.12). 
Oprócz  rozmów tradycyjnie 
były pyszne ciasta oraz radosne 
kolędowanie. 

 

S>'7(4+.4 1 4+.'?4;. 

W tym roku zamiast typowych 
tygodniowych nabożeństw ad-
wentowych spotykaliśmy się  w 
Sali parafialnej na czwartko-
wych spotkaniach z aniołami… 
Spotkania przygotował i prowa-
dził proboszcz parafii w Gliwi-
cach, ks. Andrzej Wójcik. Spo-
tkania rozpoczynała pieśń  z 
repertuaru Beaty Bednarz 
„Anioły są wśród nas”.  Przypa-
trywaliśmy się fragmentom Bi-
blii, które traktują o aniołach, 
ich naturze i sytuacjach, w któ-
rych biblijni bohaterowie ich 
spotykali… Biblijni bohatero-
wie tysiące lat temu, a jednak... 
anioły są wśród nas :) 

 

>'@2:+4+.4 

3.11 zmarł Andrzej Bronko, a 
18.11 zmarła Ingrid Ifczok. W 
grudniu, 31-ego, odszedł Piotr 
Predel.  

Fotografie z wydarzeń adwen-

towych: E. Cichy 
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Nasze sprawy... 
• Parafianie i sympatycy przyłą-

czyli się do corocznej akcji 
„Prezent pod choinkę”. Zgro-
madzono wiele paczek, które 
pojechały na Białoruś, Ukrainę 
oraz do dzieci uchodźców. Cie-
szymy się  i w imieniu obdaro-

wanych serdecznie dziękujemy. 

• Pewnie każdy zauważył, że      
w  kościele im. Lutra zajaśnia-
ło. A to dzięki wymianie żaró-
wek w żyrandolach. Teraz są 
nie tylko jaśniejsze, ale także 

bardziej energooszczędne. Przy 
okazji wymiany żarówek doko-
nano także przeglądu i stanu 
technicznego zawiesi żyrandoli. 
Dziękujemy panom Marianowi 
Stebel, Henrykowi Przeczek, 
Romanowi Kucia  i Alfredowi 
Sznel za realizację tego przed-
sięwzięcia. 

 

• Zakupiono część materiałów na 
pokrycie dachu wież kościoła 
Elżbiety. Jako parafia zabiega-
my o dofinansowanie z UM na 
ich remont - prosimy o modli-
twę za tę kwestię. 

 

• W ramach ofiary celowej na 
naprawę zegara na kościele im. 
M. Lutra zebrano 6300 zł. Prze-
wody elektryczne zostały już 
zakupione oraz wybrano firmę, 
która dokona naprawy 

 

• 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 . 

www.facebook.com/pea.chorzow 
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Data W styczniu zapraszamy na... 

1.01 (PON) 16.00 ko-
ściół im. ks. M. Lutra 

IV Ekumeniczne Chorzowskie Kolę-
dowanie 

5.01 (ND) 16.00 

kościół ks. M. Lutra 

 Koncert kolęd 

10.01 (PT) Chorzów, 
Restauracja Hotelu 
Focus, g. 18.00 

Kolacja dla małżeństw i par, temat: 
Jak ocalić marzenia... po ślubie – Ire-
na i Robert Augustynowie  

13-17.01 Wyjazd młodzieżowy do Górek Wiel-
kich 

27.01 (PON) 18.00 
kancelaria 

 Spotkanie biblijne 

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

1.02 (SOB)  
10.00-12.00 

sala parafialna 

 Bal przebierańców dla dzieci 

2.02 (ND) 

sala parafialna 

Herbatka parafialna 

3.02 (PON) 18.00 

kancelaria 

Zebranie Rady Parafialnej 

8.02 (SOB) 

sala parafialna 

Rodzinny wieczór gier 

9.02 (ND) po nabożeń-
stwie 

Sprawozdawczo-budżetowe Zgroma-
dzenie  Parafialne 

14.02 (PT) 20.00 

sala parafialna 

Karnawałowy bal parafialny – koszt 
80 zł od pary 

16.02 (ND) po nabo-
żeństwie 

sala parafialna 

Spotkanie parafialne 
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5.01.2020 – 2. niedziela po Narodzeniu Pańskim 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

6.01.2020 – święto Epifanii 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

12.01.2020 – 1 niedziela po Epifanii 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

19.01.2020 – 2 niedziela po Epifanii 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

26.01.2020 – 3 niedziela po Epifanii 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

2.02.2020 – 4 niedziela po Epifanii 
Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

9.02.2020 – 3 niedziela przed Postem 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

16.02.2020 – 2 niedziela przed Postem 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

23.02.2020 – niedziela przedpostna 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

 

26.02.2020 – Środa Popielcowa – dzień pokuty 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 17.00 

 

1.03.2020 – 1 niedziela Pasyjna 

Kościół im. ks. M. Lutra godz. 10.00 

Plan nabożeństw  
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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 


