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Wyjazd ewangelizacyjny — Zelów  
    23 lipca 2011 roku gru-
pa parafian udała się do 
Zelowa na jeden dzień od-
bywającego się tam Tygo-
dnia Ewangelizacyjnego. 
Wydarzenie to, jak co roku, 
zostało przygotowane przez 
tamtejszą parafię ewange-
licko-reformowaną. 

     W dzień naszego przy-
jazdu odbywał się akustycz-
ny koncert Evy Henychovej, 
znanej czeskiej wokalistki, 
gitarzystki i autorki tek-
stów. Artystka z pomocą 

tłumaczki wprowadzała pu-
bliczność w refleksyjny na-
strój opowiadając o swojej 
podróży do Jerozolimy jako 
inspiracji do napisania 
swoich piosenek na płytę 
„Synaj”. 

     Kolejnym wydarzeniem 
mającym miejsce w tym 
dniu był festiwal Kolory Pol-
ski, a raczej jeden z kon-
certów pod jego nazwą, or-
ganizowany przez Filhar-
monię Łódzką im. Artura 
Rubinsteina. Mieliśmy przy-

jemność słuchać i oglądać 
występ zespołu Bester Qu-
artet. Grupa ta gra muzy-
kę określaną wśród kryty-
ków jako klezmerską, czyli 
związaną ściśle z tradycją 
żydowską. Kwartet miesza 
ten styl z elementami mu-
zyki jazzowej i klasycznej. 
Dźwiękom towarzyszyły 
wizualizacje przygotowane 
przez Rafała Fórmaniaka. 

    Między koncertami 
można było umilić sobie 
czas w kawiarence przy 
dobrym cieście i kawie. 
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     W sobotni poranek 9 lip-
ca grupa parafian wyjechała 
z Częstochowy, by wziąć 
udział w wykładach i semi-
nariach Tygodnia Ewangeli-
zacyjnego w Dzięgielowie. 

   Po przyjeździe na miejsce 
od razu udaliśmy się na wy-
kład księdza Adama Podżor-
skiego na temat obrazu Je-
zusa w Ewangelii Jana. Pro-
wadzący w tym dniu koncen-
trował się na zakończeniu 
Ewangelii, jej ostatnich roz-
działach, w których Jezus po 
zmartwychwstaniu objawia 
się uczniom i powierza im 
misję kontynuowania Jego 
dzieła. Ksiądz Podżorski 

skupiał szczególną uwagę 
na słowach wypowiadanych 
przez Chrystusa, przede 
wszystkim wychodził poza 
polskie tłumaczenie Pisma 
Świętego, przybliżając nam 
oryginalne, greckie brzmie-
nie wyrazów. Ten zabieg po-
zwolił nam i innym słucha-
czom lepiej zrozumieć dia-
log Jezusa z Szymonem Pio-
trem. 

    Po wykładzie zjedliśmy 
obiad serwowany przez wo-
lontariuszy CME, a także 
zaopatrzyliśmy się w książki 
na stoisku księgarni Warto. 
Piękna pogoda umożliwiła 
nam także podziwianie oko-

licznej przyrody. Wieczorem 
mieliśmy przyjemność 
uczestniczyć w koncercie 
zespołu Centrum Misji 
Ewangelizacji złożonym z 
wolontariuszy. 

    Mimo, że pomysł wyjaz-
du parafian na Tydzień 
Ewangelizacyjny do Dzię-
gielowa wyszedł ze strony 
młodzieży, pojechały na 
niego osoby w różnym wie-
ku i każdy znalazł tam coś 
dla siebie. To dowód na to, 
że każdy może spędzić miły 
dzień jednocześnie pogłę-
biając swoją wiarę, liczą się 
tylko chęci i poświęcony 
czas.  

Wyjazd ewangelizacyjny — Dzięgielów 
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Niesamowita wystawa 
    Od jakiegoś czasu w 
murach częstochowskie-
go kościoła można oglą-
dać wystawę dotyczącą 
naszej parafii. Temat ten 
podejmowany jest z róż-
nych ujęć – tak z histo-
rycznego jak i ze współ-
czesnego punktu widze-
nia. 

     W gablotach wystawio-
ne są broszury i książki o 
wspomnianej tematyce. 
Wśród woluminów mówią-
cych o Kościele i jego 
obiektach bardzo ciekawą 
pozycję stanowi książka 
Juliusza Sętowskiego 
„Cmentarz ewangelicko-
augsburski w Częstocho-
wie” – jest to przewodnik 

biograficzny opowiadający 
o ponad stu osobach po-
chowanych na naszym 
cmentarzu. 

     Na wystawie można tak-
że podziwiać najstarsze 
pozycje z księgozbioru pa-
rafialnego. Mamy w swojej 
kolekcji eksponaty datowa-
ne nawet na rok 1883, ta-
kie jak na przykład 
„Kazania” Mikołaja Reja 
czy „Postylla domowa” 
Marcina Lutra. 

     Dużą popularnością 
wśród odwiedzających cie-
szy się też twórczość na-
szych parafian. Swoje ob-
razy udostępnili nam Irmi-
na Rydzykowska, Stanisław 
Sikora i Bogusław Heczko. 

Prócz tego na wystawie 
można jeszcze obejrzeć 
rysunki przedstawiające 
hutę autorstwa Cezarego 
Miłosia oraz przepiękne 
hafty pani Marii Pellar. 
Dopełnieniem całej eks-
pozycji są tablice pamiąt-
kowe dotyczące ponad 
trzydziestoletniej przyjaźni 
naszej parafii z CVJM Ha-
gen. 

    Wszystko to można 
oglądać podczas niedziel-
nych nabożeństw. Zapra-
szamy!!! 

     Za przygotowanie wy-
stawy dziękujemy paniom 
Bożenie Miłoś i Urszuli 
Glajcar oraz państwu ko-
ścielnym. 

Pielęgnacja koron drzew 
    W ostatnim czasie na 
terenie parafii miały miej-
sce prace porządkowe 
zarządzone z polecenia 
Konserwatora Zabytków. 

   Na placu kościelnym przy 
ulicy Śląskiej wykwalifiko-
wana firma „GAJ” Wojcie-
cha Małolepszego dokona-
ła pielęgnacji koron drzew. 
Na cmentarzu ewangelic-
kim przy ulicy Rocha zabieg 

ten został wykonany przez 
księdza Adama Glajcara 
oraz naszego współwy-
znawcę z Wisły Czarnego, 
Piotra Szalbota. 

   Dodatkowo na cmenta-
rzu został wykonany re-
mont kominów oraz dachu 
domu grabarza. Prace te 
miały na celu przede 
wszystkim zapewnienie 
większego bezpieczeństwa  

użytkownikom ulicy Ko-
pernika oraz osobom od-
wiedzającym groby bli-
skich. Przyczyniły się tak-
że do poprawienia estety-
ki i wizerunku naszego 
Kościoła w oczach miesz-
kańców Częstochowy. 

  Serdecznie dziękujemy 
wszystkim zaangażowa-
nym w te prace za pomoc 
i modlitwy przyczynne. 
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Mamy nową organistkę 
     Pod koniec lipca powi-
taliśmy w naszej parafii 
nową organistkę – Monikę 
Lipkę. Pani Monika jest 
uczennicą Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. 
Marcina Józefa Żebrow-

skiego w Częstochowie. 
Uczęszcza do klasy orga-
nów, na których gra od 
czterech lat. Jej praktyka 
muzyczna trwa jednak o 
wiele dłużej – od jedena-
stu lat gra także na forte-
pianie. Jak sama podkre-

śla, gra na nabożeń-
stwach w naszym koście-
le sprawia jej ogromną 
radość – „jest to dla mnie 
nowe, ciekawe doświad-
czenie, a także niemałe 
wyzwanie”.  

Parafialna grupa młodzieżowa 
     16 września 2011 ro-
ku zawiązała się parafial-
na grupa młodzieżowa. 
Wszystkich chętnych do 
uczestnictwa w spotka-
niach zapraszamy do sali 
parafialnej po niedziel-
nych nabożeństwach. 

     Informujemy także, iż 
grupa ta ma już za sobą 

pierwszy sukces.  W sobo-
tę 24 września młodzież 
wyruszyła na cmentarz 
ewangelicki przy ulicy Ro-
cha 79 w celu jego inwen-
taryzacji. W ciągu zaled-
wie kilku godzin udało się 
uzupełnić większość bra-
ków w dokumentacji po-
szczególnych grobów. 

      W najbliższym czasie 
planowany jest także 
czynny udział grupy w ak-
cji „Zrób prezent pod cho-
inkę” oraz organizacja 
świątecznego przedsta-
wienia – jasełek.  Ser-
decznie zapraszamy do 
uczestnictwa w spotka-
niach!   

Wrześniowy piknik 
4 września po nabożeń-
stwie spowiednio-
komunijnym odbyło się 
spotkanie parafialne. Z ra-
cji pięknej pogody przybra-
ło formę pikniku zorganizo-
wanego na świeżym powie-
trzu. W ogrodzie parafial-
nym zostały ustawione sto-
ły, na których znajdowały 

się ciasta upieczone przez 
parafian oraz termosy z 
kawą i herbatą. Podczas 
jego trwania Rada Para-
fialna w imieniu całej zbio-
rowości złożyła pastorowi, 
księdzu Adamowi Glajcaro-
wi, życzenia urodzinowe. 
Zborowi została także 
przedstawiona nowa orga-

nistka,  pani Monika Lip-
ka, którą parafianie przy-
jęli z otwartym sercem. 
Wśród gości dało się tak-
że zauważyć kilka osób 
spoza parafii zaintereso-
wanych naszym Kościo-
łem. 
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Coś się zmienia — remonty parafialne 
Remont dachów 

  Remont dachu plebanii 
rozpoczął się wiosną bieżą-
cego roku i został przepro-
wadzony  w trzech eta-
pach. Prowadziła go przez 
Firma Blacharsko-
Dekarska Grzegorza Ko-
pieczka. Jako pierwsze zo-
stały wykonane prace pole-
gające na wzmocnieniu i 
częściowym podle warowa-
niu więźbę dachu. Następ-
nie dokonano częściowej 
wymiany odeskowania (tj. 
ok. 30%).    
    Na gzymsach budynku 
zamontowano płyty OSB. 
Konieczny był demontaż, a 
potem montaż pasa pod-
rynnowego z okuciem 
gzymsu. Jednocześnie za-
montowano zabezpieczają-
cy pas nadrynnowy, które-
go wcześniej nie było. Zde-
montowano i ponownie za-
montowano rynny z przero-
bionymi i odpowiednio wy-
profilowanymi hakami.  
     W kolejnej części przy-
stąpiono do przygotowania 
podłoża do klejenia papą 
termozgrzewalną. Po po-
kryciu dachu nową papą 
termozgrzewalną PV200-
S52H przystąpiono do ob-
róbek papą ogniomurków, 
daszków wentylacyjnych i 
koniecznych obróbek komi-
nowych. Podczas obróbek 
daszków wentylacyjnych 
zdemontowano i na nowo 
je zamontowano. Częścio-

wej wymianie uległa wenty-
lacja typu „H”. Kominy zo-
stały zaciągnięte zaprawą 
klejową i impregnatem 
chroniącym przed wilgocią, 
a na ich szczytach zamon-
towano metalowe okucia z 
blachy nierdzewnej (tzw. 
„czapy kominowe”). Po-
nadto dokonano całkowitej 
przeróbki świetlików da-
chowych oraz zamontowa-
no na dachu listwy doci-
skowe. Wszelkie niezbęd-
ne przeróbki blacharskie 
dachu zostały wykonane z 
należytą starannością.  
     Firma Grzegorza Ko-
pieczka  zajęła się także 
sprawdzeniem dachu ko-
ścioła, w którym powięk-
szyły się istniejące zacieki 
na ścianach. W wyniku 
kontroli stwierdzono, że 
konieczne jest czyszczenie 
rynien i koszy odpływowych 
z zalegających liści i gniazd 
ptaków.  W wyniku kontroli 
stanu dachu wykryto dziury 
w jego pokryciu. Zostały 
one jednak od razu usu-
nięte przy pomocy środków 
doraźnych tj. pokrycia 
środkiem impregnująco-
uszczelniającym. Oględziny 
wnętrza kościała wykazały 
znaczne zawilgocenie 
ścian z licznymi ogniskami 
grzyba. Konieczne jest od-
grzybienie ścian oraz ich 
konserwacja.  Parafia czyni 
starania o pozyskanie nie-
zbędnych środków na  po-

krycie kosztów tych dzia-
łań.   
    Równolegle z remon-
tem dachu plebanii prze-
biegały prace wewnątrz 
budynku związane z  usu-
waniem zacieków, a także 
ognisk grzyba. Prace te 
zostały wykonane syste-
mem gospodarczym. 

Wycinka drzew 
    Na tym nie skończyły 
się prace remontowe. Wy-
starczy wspomnieć ko-
nieczną przycinkę drzew 
w ogrodzie parafialnym. 
Ten front robót został zle-
cony przez Konserwatora 
Zabytków i nie był podyk-
towany względami este-
tycznymi, ale przede 
wszystkim bezpieczeń-
stwem użytkowników ulicy 
Kopernika. Prace zostały 
wykonane przez specjali-
styczną firmą. Podobne 
prace zostały wykonane 
na cmentarzu przy ul. Ro-
cha.  

Zalanie filiału w Piasku 
    W dniu 29 sierpnia 
2011r., na skutek ulew-
nych opadów deszczu 
oraz uszkodzenia kamion-
kowych rur kanalizacyj-
nych, pęknięcia spowodo-
wane zużyciem materiału 
oraz naciskiem warstw 
ziemi były powodem zala-
nia mieszkania oraz sali 
parafialnej i piwnicy bu-
dynku będącego filiałem 
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w Piasku.  Budynek ma już 
ponad 100 lat, zaś istnieją-
ca instalacja sanitarna nie 
była wymieniana bądź na-
prawiana od początku ko-
rzystania z niego. Koniecz-
ne było niezwłoczne podję-
cie odpowiednich kroków 
w celu uniknięcia powięk-
szenia zniszczeń. Niezbęd-
ne było zrobienie wykopu 
oraz wymiana uszkodzo-
nych rur kanalizacyjnych. 
W wykonanej instalacji 
przewidziano także możli-
wość podłączenia się do 
gminnej kanalizacji, gdyż w 
chwili obecnej  wieś Piasek 
nie jest jeszcze w pełni 
skanalizowana. Prace zo-
stały szybko i sprawnie wy-
konane i można ponownie 
użytkować budynek. 
Kanalizacja na cmentarzu 

   Nasza parafia rozpoczęła 
także niezbędne prace słu-

żące przeprowadzeniu 
podłącza cmentarza ewan-
gelickiego przy ul. Rocha 
79 w Częstochowie do 
miejskiej sieci kanalizacyj-
nej. Nieruchomości położo-
ne przy wyżej wymienionej 
ulicy, w tym cmentarz 
rzymskokatolicki, zostały 
podłączone do sieci kanali-
zacyjnej w minionych 
dwóch latach. 

    Obowiązek przyłączenia 
nieruchomości do istnieją-
cej sieci kanalizacyjnej na-
kłada    art. 5 ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2005r. Nr 
236, poz. 2008 z późn. 
zm.). Niedopełnienie tego 
obowiązku zgodnie z art. 

10 ust. 2 wymienionej 
ustawy skutkuje nałoże-
niem grzywny. W lipcu br. 
strażnicy miejscy poinfor-
mowali parafię o konse-
kwencjach niedokonania 
przyłącza do kanalizacji. 
Wyznaczono ostateczny 
termin realizacji zadania 
na październik 2011r., 
zaś niezachowanie tego 
terminu skutkować bę-
dzie nałożeniem grzywny. 

    W związku zaistniałą 
sytuacją podjęto pierwsze 
kroki w realizacji zadania. 
Parafia uzyskała niezbęd-
ne mapy. Obecnie jeste-
śmy w trakcie wykonywa-
nia projektu, by  
w październiku rozpocząć 
prace ziemne. Wymagają 
one nie tylko umiejętno-

ści, ale także sprzętu 
specjalistycznego, aby 
pod drogą poprowadzić 
rurę kanalizacyjną, gdyż 
studzienka znajduje się 
po przeciwnej stronie 
drogi (ul. Rocha).  

    Wierzymy, że dzięki 
modlitewnemu wspar-
ciu oraz życzliwości wie-
lu uda się wykonać to 
bardzo ważne przedsię-
wzięcie. 

Coś się zmienia — remonty parafialne 



Plan nabożeństw 
2.10.2011r. Święto Żniw 

8:30 Piasek 

10:30 Częstochowa 

Nabożeństwo spowiednio-
komunijne. Po nabożeństwie 
spotkanie w sali parafialnej 
przy stołach. 

9.10.2011r. –    16. niedziela 
po Trójcy Świętej 

8:15 Lubliniec 

10:30 Częstochowa 

Nabożeństwo spowiednio-
komunijne. 

16.10.2011r. 17. niedziela 
po Trójcy Świętej 

8:30 Piasek 

10:30 Częstochowa 

23.10.2011r. –     18. nie-
dziela po Trójcy Świętej 

8:15 Lubliniec 

10:30 Częstochowa 

30.10.2011r. –     19. niedzie-
la po Trójcy Świętej 

10:30 Częstochowa 

31.10.2011r. poniedziałek) — 
Święto Reformacji  

17:30 Częstochowa 

Nabożeństwo spowiednio-
komunijne. Po nabożeństwie 
wieczór z filmem reformacyjnym 
w sali parafialnej. 

1.11.2011r. (wtorek) — Pa-
miątka Umarłych  

12:00 Cmentarz Ewangelicki ul. 
Rocha 79 

6.11.2011r.— 3. niedziela 
przed końcem roku kościelne-
go  

8:30 Piasek 

10:30 Częstochowa 

Nabożeństwo spowiednio-
komunijne.  

13.11.2011r.   –     Przedo-
statnia niedziela roku ko-
ścielnego 

8:15 Lubliniec 

10:30 Częstochowa 

20.11.2011r. — Niedziela 
wieczności 

8:30 Piasek 

10:30 Częstochowa 

Nabożeństwo spowiednio-
komunijne.  

27.11.2011r. –     1. nie-
dziela w Adwencie 

10:30 Częstochowa 

Po nabożeństwie wyborcze 
zgromadzenie parafialne.  

Dane teleadresowe: 
 
ul. Śląska 20 
42-200 Częstochowa 
 
tel./fax : (34) 365-14-57 
tel. kom.: 503-016-133 
e-mail: 
czestochowa@luteranie.pl                     
adam.glajcar@gmail.com 

Parafia 
Ewangelicko-
Augsburska  
w Częstochowie 

Rada Parafialna zwraca się z apelem o re-
gularne opłacanie składki parafialnej. Su-
gerowana kwota wynosi 1% od dochodu. 
 
Numer konta bankowego w PKO BP: 
93 1020 1664 0000 3102 0168 0131 
 
W treści przelewu należy wpisać:  
Ofiara na cele kultu religijnego. 

www.czestochowa.luteranie.pl 


