
Kochani, 

minęła trzecia niedziela, kiedy nie mieliśmy możliwości spotkać się w naszym kościele na 

nabożeństwie. Nie wiadomo, kiedy będziemy mogli do niego wrócić, aby razem uwielbiać Pana 

Boga modlitwą i pieśnią, wspólnie słuchać Bożego Słowa i sprawować Sakrament Komunii.  

Dlatego ponownie chcę przekazać Wam kilka ogłoszeń i informacji: 

1. Dziękuję wszystkim, którzy stosują się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

2. Serdecznie dziękuję za Wasze uczestniczenie w transmisjach on-line emitowanych przez nasz 

Kościół i naszą parafię. Proszę również o ich subskrybowanie i rozpowszechnianie wśród 

krewnych, znajomych i przyjaciół. 

3. Tych, którzy jeszcze nie spróbowali, zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, 

parafialnego Facebooka oraz kanału Youtube, który został uruchomiony. Codziennie wieczorem, 

pomiędzy 18.00 i 19.00, ukazują się moje krótkie rozważania biblijne, a rano ok. 8.00 przeczytać 

można modlitwę na nowy dzień napisaną również przeze mnie.  

WSZYSTKIE TRANSMISJE NA FACEBOOKU SĄ DOSTĘPNE BEZ LOGOWANIA 

4. Bardzo polecam Chrześcijańską Telewizję Internetową (ChTI), która codziennie o godzinie 7.00 

emituje Codziennik Biblijny (krótkie rozważania biblijne) prowadzone przez duchownych naszego 

Kościoła na podstawie tekstów Z Biblią na co dzień. W niedzielę o godz. 11.00 ChTI transmituje 

nabożeństwo z gliwickiej parafii ewangelickiej oraz wykłady „Jan o Janie” ks. Jana Kurko o 

Ewangelii Jana. 

5. Lekcje nauki konfirmacyjnej proszę śledzić na stronie FB parafii w Opolu. Można wejść przez 

stronę www.opole.luteranie.pl. Proszę poszukać filmów: Dla zainteresowanych luteranizmem i 

konfirmantów. 

6. Proszę pamiętać, że jestem dostępny pod numerem telefonu 500 70 46 62. Jeśli ktoś ma 

potrzebę rozmowy duszpasterskiej, porady, wsparcia lub po prostu chce porozmawiać, proszę 

dzwonić. 

7. Jeśli czujecie potrzebę wsparcia finansowego parafii, można zrobić to przelewem na konto 

parafialne 50 1020 2368 0000 2702 0164 6959 z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego. 

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękuję w imieniu moim i Rady Parafialnej. 

8. Na stronie www.luteranie.pl w zakładce Duszpasterskie wskazania ukazały się wspólne 

dokumenty zwierzchnika naszego Kościoła bpa Jerzego Samca i prezesa Synodu Kościoła ks. dra 

Adama Maliny: 

Duszpasterskie wskazania na czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy 

Nadzwyczajne zasady życia parafialnego w czasach pandemii 

– oraz tekst: 

Nabożeństwo i sakramenty w czasach pandemii autorstwa prof. dr Dirka G. Lange, profesora 

liturgiki i misjologii w Luther Seminary w St. Paul w Minnesocie i asystenta sekretarza generalnego 

Światowej Federacji Luterańskiej ds. relacji ekumenicznych. Serdecznie zachęcam do lektury! 

9. Bardzo dziękuję Annie Jurys oraz mojej żonie i córkom za nagrywanie i publikowanie w 

Internecie rozważań i modlitw. 

Z żałobnej karty:W piątek 27.03 zmarła w wieku 85 lat śp. Wanda Kulik. Jej pogrzeb odbył się 1.04 

na parafialnym cmentarzu w gronie najbliższej rodziny. Pamiętajmy o nich w swoich modlitwach. 

 

Ks. Bogusław Cichy 

http://www.opole.luteranie.pl/?fbclid=IwAR1FYMIvQh7otS7XjyVcJk9JFG1v34ZGIn9XsBWKjf9dNhmfVewPJSZK3Mk
http://www.luteranie.pl/
https://www.luteranie.pl/nowosci/duszpasterskie_wskazania,6641.html
https://www.luteranie.pl/files/2.Nadzwyczajnezasadyyciaparafialnegowczasachpandemii.pdf
https://www.luteranie.pl/files/3.Naboestwoisakramentywczasachpandemii.pdf

