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Pozdrowienia  
wigilijno—noworoczne 

   Czas Adwentu to czas wielkiego oczekiwania, czu-
wania. Jest to czas zadumy i medytacji, a także ciągłe-
go przygotowywania się do spotkania z Panem Jezu-
sem. Jedni przygotowują się przez porządkowanie 
swoich mieszkań, inni zaś czynią to poprzez religijne 
uniesienie, odnowienie przymierza z Bogiem. Ta po-
stawa na pewno jest właściwa. Ona wymaga od czło-
wieka wielkiego skupienia, ciszy, szczerości i bliskości 
Pana. 
   Przed nami stoi wielka tajemnica Bożej, Ojcowskiej 
miłości i dobroci i tu potrzebna jest wielka refleksja. 
Nie wypada nam myśleć chaotycznie, stereotypowo, 
chodzić szybko, nerwowo, tupać butami i użalać się 
nad swoim losem, dolegliwościami i słabościami, a 
także niedostatkiem. Nie można tu zbyt głośno roz-
mawiać, nerwowo poprawiać włosów. Naprawdę tu 
potrzeba skupienia. Oby ono Tobie towarzyszyło i to 
nie tylko w czasie tych niepojętych, tajemniczych, a 
zarazem bardzo radosnych świąt Bożego Narodzenia. 
   Życzę Tobie, Drogi Bracie i Siostro, domu pachnące-
go sianem, wspaniałymi, tradycyjnymi świątecznymi 
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ciastkami i choinką, białego opłatka, ciepłego pieca, 
blasku świątecznych świec odbijającego się w bomb-
kach i oczach rodziny, radośnie śpiewających dzieci, 
przyjaciół, znajomych, niespodziewanych gości. To 
przecież takie ważne: być z kimś w Godowy Czas i ko-
lędować Dzieciątku Jezus. 
   Życzę także rosnącego zachwytu. Niewykluczone, że 
zachwyt jest miarą wrażliwości. Daje się odczuć jako 
wewnętrzne poruszenie, radosna ekscytacja, rosnące 
ciśnienie myśli o przyjściu Pana. Pozwól zachwycić się 
w Godowy Czas. Czeka na Ciebie tyle niezwykłości! 
Patrz, do Betlejem dla Ciebie także przychodzi Boże 
Dziecię. To Emanuel – Bóg z nami! 
   Życzę Tobie także pięknej Godowej muzyki. Ach, 
gdyby sfrunęli na nasze święta aniołowie ze swoją 
pieśnią „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 
pokój ludziom, w których ma upodobanie”. To właśnie 
ten anielski chór uczy nas, że muzyka, pieśń Bogu na 
chwałę w ważnych chwilach: w chorobie, samotności, 
krzyżu, cierpieniu jest tak istotną. Życzę Tobie pięknej 
muzyki. Nie martw się, jeśli nie usłyszysz aniołów, ale 
On Cię usłyszy. 
   Życzę, by jakikolwiek wiatr nigdy nie wiał Ci w oczy, 
a śnieżyce, jeśli muszą, niech spotykają Cię blisko 
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Twego domu, skąd już tylko kilka kroków, by przekro-
czyć próg – granice ziemskiego ciepła i schronienia. 
   Obyś w tym najsłodszym i chyba jednym z najbar-
dziej tajemniczych okresów w roku miał jak najwięcej 
gości, kolędników, modlicieli i odbył wiele, bardzo 
wiele twórczych, rodzinnych, pełnych ciepła spotkań i 
rozmów. Niech nie kończy się czas wspólnego kolędo-
wania i snucia planów na nowy, nieznany 2012 rok. 
Niech te plany pozwolą rozwijać zainteresowania i pa-
sje życiem i dziełem Jezusa Chrystusa, który przycho-
dzi ponownie do Ciebie. 
   Życzę Tobie szczęścia w poszukiwaniach. Tak jak pa-
sterze i mędrcy ze Wschodu, my też poszukujemy: 
prezentów, pierwszej gwiazdy, a przede wszystkim Bo-
ga... Oby Twoje adwentowe, świąteczne i noworoczne 
poszukiwania kończyły się sukcesem. Święta Bożego 
Narodzenia nie znoszą zawieszenia, a to dlatego, gdyż 
są Świętami „Szczęśliwego Rozwiązania” ludzkich 
spraw i problemów, w tym i Twoich. 
   Jak ważna jest pamięć i powtarzalność tradycji, wie 
każdy człowiek. Każdego roku pięknie stroimy choin-
kę, pieczemy ciasta, zasiadamy w większym czy mniej-
szym gronie do wigilijnego stołu, patrzymy oczyma 
wiary w żłóbek, który stał się kołyską Pana Jezusa. W 
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domu i kościele śpiewamy, nucimy kolędy, można wy-
mieniać wszystkie pozostałe tradycje. Jednakże o jed-
no trzeba prosić – niech nie powtarza się chłód Betle-
jem, a tylko jego miłość. 
   Życzę Tobie bliskości Najistotniejszego Gościa - Jezu-
sa Chrystusa. Najwyższe Piękno, jedyne Dobro, nie-
skończona Miłość, stały się człowiekiem, abyś Ty mógł 
stać się takim jak On. 
   Życzę Tobie bliskości Boga w każdy czas, w każdy 
dzień Nowego 2012 Roku. Niech jest to czas, w któ-
rym Jezus znajdzie swoje Betlejem w Twoim sercu. 
   Niech Dobry Bóg raczy Tobie i Twoim najbliższym 
błogosławić w Bożonarodzeniowy czas, a także w No-
wym 2012 Roku i obdarza zdrowiem, łaską i siłami i 
chęciami do służby ku chwale Bożego imienia na rzecz 
drugiego człowieka. Niech Twoje życie jest odbiciem, 
odblaskiem Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa. Niech 
Dobry Bóg obdarza Twój dom pokojem, miłością i ła-
ską, którą nieść trzeba każdemu wyciągającemu swą 
dłoń i proszącemu o pomoc. 

Szczęść Boże! 
ks. Adam Glajcar 

grudzień 2011r. 
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Święto Żniw 
   W Święto Żniw, 2 października, w naszej parafii (w 
kościele w Częstochowie i w filiale w Piasku) miało 
miejsce świąteczne nabożeństwo. Podczas niego 
ksiądz Adam Glajcar głosił Słowo Boże w towarzystwie 
praktykantki. Była nią studentka Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej pani Kamila Błaszczak. Podczas ka-
zania pastor zwrócił szczególną uwagę na rolę chleba 
w naszych czasach. Niestety, w dzisiejszym świecie 
pełnym zaawansowanych technologii oraz nowych 
rozwiązań nadal brakuje żywności dla najbiedniej-
szych. Paradoksalnie jednak, mimo ciągłego zapotrze-
bowania, nie szanuje się pożywienia w taki sposób, na 
jakie ono zasługuje. Ksiądz Glajcar zwrócił szczególną 
uwagę na to, że kromki chleba bardzo często można 
zauważyć na pobliskich śmietniskach czy ulicach, co 
dawniej nie miałoby racji bytu. Między innymi dlatego 
Święto Żniw, poza dziękczynieniem Bogu za Jego dary, 
zachęca także do szanowania wszystkiego, co otrzy-
mujemy  z Jego rąk i do udzielania pomocy potrzebu-
jącym bliźnim. Nabożeństwo to zostało uświetnione 
grą na dwóch instrumentach – organach (Monika Lip-
ka) oraz skrzypcach (Zuzanna Lipka), co wspaniale 
komponowało się z uroczystą atmosferą święta. 
 Następnie na zaproszenie księdza wszyscy obecni 
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udali się na spotkanie do sali parafialnej. Po krótkiej 
modlitwie mogliśmy skosztować świeżego chleba z 
masłem i miodem, a także pysznych ciast. Produkty te 
były darami od Piekarni nr 2 z Wisły.  Na spotkaniu 
panowała miła, rodzinna atmosfera. Miłym akcentem 
była także promocja reprintu Biblii w przekładzie Sta-
nisława Murzynowskiego. Tegoroczne Święto Żniw na 
pewno pozostanie na długo w pamięci naszych para-
fian. 
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13.10.2011 (czwartek) - 11-osobowa grupa parafian, 
w tym 5 osób z grupy młodzieżowej, na czele z ks. 
Adamem Glajcarem, wyruszyła trzema samochodami 
do Hagen, oddalonego około 1000 km od Częstocho-
wy. Po nieoczekiwanym postoju w Zgorzelcu, grupa 
dotarła do Hagen około godziny 22.00. 
14.10.2011 (piątek) - gospodarze: Jürgen, Thomas i 
Gisbert pokazali nam swoją siedzibę w Hagen oraz za-
poznali nas z działalnością CVJM. Po krótkim spacerze 
uliczkami miasta udaliśmy się do zamku Wasser-
schloss Werdringen w Hagen, aby zwiedzić Muzeum 
Archeologiczne i zjeść obiad w przy-zamkowej restau-
racji. Kolejnym punktem zwiedzania była, należąca do 
Westfalskiego Muzeum Przemysłu, huta Heinrich w 

Częstochowianie w Hagen 
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Hattingen, założona w 1854 r., gdzie kiedyś pracowało 
10000 hutników. Największą atrakcją był wjazd windą 
na wysokość 55 metrów, aby móc podziwiać najstar-
szy piec hutniczy w Zagłębiu Ruhry. Potem byliśmy 
przejazdem w Dortmundzie, gdzie widzieliśmy stadion 
Borusii Dortmund, a następnie weszliśmy na Hohen-
syburg, skąd zachwycaliśmy sie panoramą Hagen i do-
liny Ruhry o zachodzie słońca. Hohensyburg jest czę-
ścią Dortmundu, gdzie stoi monumentalny pomnik 
cesarza Wilhelma, Moltke i Bismarcka (1902) oraz 
znajduje się kasyno Hohensyburg. Piątek zakończył się 
kolacją w domu pp. Elizabeth i Gisberta Holthey’ów w 
Herdecke (miasto pomiędzy Hagen a Dortmundem). 
15.10.2011 (sobota) – po śniadaniu wyjechaliśmy po-
ciągiem do Wuppertalu, aby przejechać się słynną na-
powietrzną kolejką Schwebebahn, kolejką szynową 
bez kół, biegnącą bezpośrednio nad rzeką. Ale z po-
wodu remontu (Überraschung!) przejechaliśmy auto-
busem zastępczym wzdłuż trasy kolejki. Następnie 
udaliśmy się pociągiem do Kolonii, gdzie podziwiali-
śmy ogromną katedrę – „Dom”. Przed zwiedzaniem 
katedry przeszliśmy ulicami pięknego miasta i zjedli-
śmy obiad w restauracji „Fruch am Dom”. Posileni za-
braliśmy się do zdobywania 100 metrów wieży połu-
dniowej (157m) Katedry, niektórzy dotarli tylko na 
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70m. W tym czasie nasz tłumacz Marcin oglądał mo-
zaiki w Muzeum Rzymskim. Po zejściu z wieży, wszy-
scy na uginających się „gumowych” nogach poszli 
obejrzeć wewnątrz katedry witraże, mozaiki oraz 
miejsce pochówku Rychezy ll, żony Mieszka ll. Po ka-
wie i herbacie na dworcu wróciliśmy pociągiem do 
Hagen. Wieczorem spotkaliśmy się z członkami CVJM 
Hagen i ich rodzinami. Po kolacji, w klubie CVJM od-
było się miłe spotkanie naszej delegacji z pracownika-
mi CVJM, gdzie szef CVJM przedstawił formy działal-
ności na rzecz dzieci, młodzieży, ludzi bezrobotnych, 
starych i samotnych. Ks. Adam Glajcar przedstawił 
swoja osobę zebranym oraz zadania, jakie przed pa-
storem stoją w częstochowskiej parafii. Przekazał tak-
że dla CVJM prezent od naszej parafii – obraz 
”Wiosna”, malowany pastelami przez Irminę Rydzy-
kowską, uczennicę Liceum Plastycznego w Częstocho-
wie. Na koniec ks. Adam Glajcar zaprosił wszystkich 
na stulecie poświęcenia kamienia węgielnego nasze-
go kościoła w Częstochowie, które odbędzie się 24-
.06.2012. 
16.10.2011 (niedziela) - po modlitwie dziękczynnej w 
kaplicy CVJM pożegnaliśmy gospodarzy, dziękując za 
troskliwą opiekę w czasie naszego pobytu.  

Bożena Miłoś 
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Koncert młodych artystów 
   W ramach 9. DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKEJ, im-
prezy corocznie odbywającej się w Częstochowie, w 
naszej parafii zorganizowano koncert. Występował na 
nim Chór Mieszany  i Orkiestra Symfoniczna Zespołu 
Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego w Często-
chowie pod batutą pana Zygmunta Nitkiewicza. 
   W piątek, 21. października, punktualnie o godzinie 
17 publiczność została powitana przez gospodarza, 
księdza Adama Glajcara. Proboszcz z wielką przyjem-
nością powitał zarówno wykonawców, jak i publicz-
ność zgromadzoną w kościele. Następnie ksiądz po-
dziękował dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych im. M.J. 
Żebrowskiego za intensywną współpracę między szko-
łą a parafią, która od dłuższego czasu wzorowo się 
układa. Zwrócił także szczególną uwagę na to, że dzi-
siejsze wydarzenie nie jest tylko wydarzeniem kultu-
ralnym – niesie ze sobą także duży ładunek przeżyć 
religijnych, zważywszy chociażby na tematykę wyko-
nywanych pieśni. Po krótkim wprowadzeniu pastor 
powitał także gości specjalnych – naczelnika Wydziału 
Kultury Urzędu Miasta Częstochowa pana Ireneusza 
Kozerę, dyrektor Ośrodka Promocji Kultury Gaude 
Mater panią Małgorzatę Nowak oraz dyrektor Filhar-
monii Częstochowskiej panią Beatę Młynarczyk, która 
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podczas koncertu wygłosiła słowo o muzyce. 
   Na pierwszą część występu składała się chóralna 
muzyka religijna a capella kompozytorów renesanso-
wych i współczesnych. Pieśnią otwierającą spotkanie 
była kompozycja Wacława z Szamotuł „Alleluja. 
Chwalcie Pana Boga…” do słów Mikołaja Reja. Kolej-
nymi utworami były: Psalm 137 „Siedząc po niskich 
brzegach babilońskiej wody” oraz Pieśń XXV „Czego 
chcesz od nas Panie” do słów ojca poezji polskiej Jana 
Kochanowskiego. Słyszeliśmy kompozycje wybitnych 
artystów takich jak Mikołaj Gomółka, Giobanni Pierlu-
igi da Palestrina, a także twórców współczesnych: Jó-
zefa Świdra czy związanego z Częstochową Romualda 
Twardowskiego. 
   Utworem zasługującym na szczególną uwagę był 
Psalm 137 „Super flumina Babylonis”(wykonywany 
po raz drugi na tym koncercie, lecz w innej aranżacji) 
kompozycja Orlanda di Lasso. Został on zaśpiewany 
przez Zespół Kameralny w składzie: N. Zielonka, A. 
Skorupska, E. Maciuch – sopran, M. Wydymus, M. 
Lipka, M. Mateja – alt, K. Podlejsi, Z. Nitkiewicz – te-
nor, K. Hutny, K. Gołda, D. Serwa – bas. 
   Dyrygentem w tej części koncertu był Zygmunt Nit-
kiewicz, z wyjątkiem utworu Psalmu 81 „Exultate De-
o” Giovanniego Pierluigi da Palestrina, w którym za-



Informator Parafialny 4/2011 

stąpiła go uczennica, Marta Wydymus. 
Druga część koncertu to muzyka przede wszystkim or-
kiestrowa, skupiająca w swoich ramach epoki baroku i 
romantyzmu. Została ona zainaugurowana przez Kon-
cert a-moll op. 3 nr 8 na dwoje skrzypiec i orkiestrę 
smyczkową z b.c Antoniego Vivaldiego. Kolejnym 
utworem był Concerto grosso g-moll op.6 nr 8 „Fatto 
per la notte di natale”, a konkretniej jego część środ-
kowa: Adagio-Allegro-Adagio. Vivace-Allegro. Kompo-
zycja ta została wykonana na skrzypcach (Wojciech 
Rot, Agnieszka Leciak), wiolonczeli (Ewa Kauf) i klawe-
synie (Sebastian Łobos). 
   Trzeci utwór dyrygent Zygmunt Nitkiewicz zadedy-
kował zmarłemu przed miesiącem Krzysztofowi Po-
śpiechowi, dyrygentowi, chórmistrzowi i pedagogowi, 
osobie ogromnie związanej z ziemią częstochowską. 
Orkiestra Symfoniczna i Chór Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Częstochowie wspólnie wykonali dla zmarłego 
fragment z opery „Nabucco” Giuseppe Verdiego, a 
konkretniej jej część „Va pensiero”. 
   Ostatni, finałowy utwór wykonała sama orkiestra. 
Najsławniejsza kompozycja rosyjskiego twórcy Mode-
sta Musorsgskiego „Obrazki z wystawy”, jak zaznaczy-
ła dyrektor filharmonii częstochowskiej pani Beata 
Młynarczyk,  powstała początkowo z myślą jedynie o 
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fortepianie. Kilkadziesiąt lat później Maurycy Ravel 
przerobił ją na wersję orkiestrową. Ta wersja 
„przebiła” swój pierwowzór i obecnie w taki sposób 
jest wykonywana dużo częściej. 
   W chłodnej jak zwykle świątyni panowała nadzwy-
czaj gorąca atmosfera, a oklaskom i wiwatom nie było 
końca.  Dziękujemy za wspaniałe przeżycie muzyczne i 
religijne młodym artystom i nauczycielom, którzy ich 
przygotowali. 
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Za nami kolejne udane prace! 
  W ostatnim czasie udało się parafii wykonać przyłą-
cze kanalizacji ściekowej do cmentarza ewangelickie-
go położonego przy ul. Św. Rocha 79. Projekt budow-
lany wykonało biuro projektowe „DANTECH” mgr inż. 
Daniela Matyi.  Pieczę nad robotami sprawował 
ksiądz proboszcz Adam Glajcar wraz z panem Marci-
nem Brendą. Zakres robót stanowiło: wytyczenie  tra-
sy przebiegu przyłącza kanalizacji ściekowej, oznacze-
nie szerokości wykopów, wykonanie wykopów, utwar-
dzenie ich dna, montaż rur, wykonanie złączy, próbę 
szczelności, inwentaryzację powykonawczą, zasypy-
wanie wykopów. Wykonania prac podjęła się firma 
„Jarząbek Tadeusz. Instalacje sanitarne”. Wcześniej na 
terenie cmentarza ścieki bytowe odprowadzane były 
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do bezodpływowego zbiornika. Wykonane roboty zo-
stały pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie pod-
mioty. 
   Zapewne nie udałoby się wykonać przyłącza, gdyby 
nie pomoc, jaką parafia otrzymała od Wysokiego  
Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 
Rzeczpospolitej Polskiej. Na ten cel przeznaczone dla 
nas zostało aż 8500 zł, co pokryło ¾ przewidywanych 
kosztów. Bardzo dziękujemy za  okazane naszej wspól-
nocie zrozumienie i wsparcie. 

Obchody Święta Reformacji 
   31.10.1517r. ksiądz doktor Marcin Luter przybił do 
drzwi wittenberskiej świątyni 95 tez. Wydarzenie to w 
konsekwencji doprowadziło do powstania Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego. Corocznie na pamiątkę 
tego zdarzenia ewangelicy spotykają się, by je upa-
miętnić. Nie inaczej było także w naszej parafii. 
   Uroczyste nabożeństwo spowiednio-komunijne od-
było się o godzinie 17:30. Ks. proboszcz Adam Glajcar 
podczas kazania odwoływał się wielokrotnie do wyda-
rzeń sprzed niemalże pięciuset lat. Mimo tego ogrom-
nego upływu czasu osobiste problemy każdego z nas 
ciągle pozostają takie same. Jesteśmy rozdarci w spo-
łeczeństwie, często brak nam jedności czy akceptacji 
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drugiego człowieka. Dlatego tak ważnym jest, by pa-
trzeć na siebie i innych ludzi przez pryzmat krzyża 
Chrystusa. 
   Liturgia została uświetniona wzruszającą oprawą 
muzyczną Moniki i Zuzanny Lipki. Po nabożeństwie 
pastor zaprosił wszystkich zgromadzonych wiernych 
na pokaz filmowy, przygotowany przez grupę mło-
dzieżową. Wyświetlono film Erica Tilla pt. „Luter”, 
opowiadający o losach reformatora i jego drodze do 
odnowy Kościoła. Przed projekcją można było posilić 
się ciastem oraz gorącą kawą czy herbatą. Film, mimo 
stosunkowo późnej pory wyświetlania, przyciągnął 
wielu odbiorców. 
   Po projekcji pastor wygłosił krótką mowę – wnioski 
wyciągnięte z rozmowy z obecnym podczas wyświe-
tlania filmu księdzem doktorem Jarosławem Grabow-
skim, zajmującym się ekumenią na Wyższym Semina-
rium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Księ-
ża w swoich rozważaniach zwrócili uwagę na istotną 
kwestię jedności chrześcijan. Mimo wielu różnic i an-
tagonizmów wyznawcy Chrystusa z całego świata nie 
powinni skupiać się na tym, co ich dzieli, lecz koncen-
trować swą uwagę na rzeczach, które ich łączą. Niech 
stanie się to dewizą każdego z nas. 



Wybory 

Nowi członkowie parafii 
   W niedzielny poranek 20 listopada miało miejsce 
wzruszające wydarzenie. Do parafialnej społeczności 
przyjęliśmy trzy osoby, które od dłuższego czasu cho-
dziły do nas na nabożeństwa. Do tego wydarzenia przy-
gotowywały się bardzo długo także na spotkaniach in-
dywidualnych z księdzem proboszczem. Podczas nabo-
żeństwa w Niedzielę Wieczności, zaraz po uroczystym 
powitaniu wiernych, osoby wstępujące podeszły wraz 
ze świadkami do ołtarza, by przysiąc Jezusowi Chrystu-
sowi i Jego nauce wierność do końca życia. Ks. Adam 
Glajcar w imieniu nowoprzyjętych członków Kościoła 
zaprosił wszystkich do sali parafialnej, by wspólnie 
świętować. Przy dobrej kawie, herbacie, cieście i lamp-
ce wina słychać było mnóstwo gratulacji i pięknych 
słów. Rozmowom nie było końca. Szczęśliwi nowi lute-
ranie wspólnie przyznali, że ta uroczystość to dla nich  
ogromne święto duchowe. 

   27 listopada w parafii odbyły się wybory Delegata 
Świeckiego do Synodu Diecezji, a także członków Rady 
Parafialnej i Komisji Rewizyjnej.  Fakt wyborów ogła-
szany był podczas nabożeństw już od 9 października. 
W komisji skrutacyjnej zasiedli: Urszula Glajcar, Mie-
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   Częstochowski kościół został opisany w książce pt. 
„Dzieje organów w kościołach ewangelickich diecezji ka-
towickiej” Henryka Orzyszka. Publikacja ta, wydana 
przez „Głos Życia” w Katowicach, powstała z myślą upo-
rządkowania informacji historycznych związanych z tymi 
instrumentami. Opracowanie jest kierowane do wszyst-
kich zainteresowanych tematem. Można przeczytać w 
nim o historii organów znajdujących się w każdej parafii 
naszej diecezji. Naszej społeczności również poświęcono 
kilka stron. W sposób ciekawy i rzetelny zostały opisane 
dzieje parafii  od początku jej powstania aż do czasów 
współczesnych. Na szczególną uwagę zasługują zdjęcia 
organów firmy Schlag und Söhne, znajdujących się w 
naszym kościele, datowanych aż na pierwsze dziesięcio-
lecie XX wieku. Zapraszamy do lektury! 

czysław Pobratyn i Andrzej Wisełka. Wybory przebie-
gły bez zakłóceń. W przerwie, podczas gdy  komisja li-
czyła głosy, parafianie mogli posilić się ciastem i cie-
płym napojem. Ksiądz proboszcz umilał czas, opowia-
dając o planach na przyszłość wspólnoty. Poruszony 
został temat obchodów stulecia poświęcenia kamienia 
węgielnego kościoła, a także niezbędnych remontów, 
które nas czekają. Zapraszamy do zapoznania się z 
wynikami wyborów na ostatniej stronie Informatora. 

Miła wiadomość 
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22.12.2011r. 
4. tyg. adwentowe (czwartek) 

17: 30 Częstochowa 
 

24.12.2011r. 
Wigilia Narodzenia Pańskiego (sobota) 

17: 30 Częstochowa [spowiednio-komunijne] 
 

25.12.2011r. 
Święto Narodzenia Pańskiego 

8:30 Piasek 
10: 30 Częstochowa 

 

26.12.2011r. 
2. Święto Narodzenia Pańskiego (poniedziałek)  

8: 15 Lubliniec 
10:30 Częstochowa 

 

30.12.2011r. 
Stary Rok (sobota)  

17:30 Częstochowa [spowiednio-komunijne] 
 

1.01.2012r. 
Nowy Rok 

10:30 Częstochowa 
 

PLAN NABOŻEŃSTW 
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6.01.2012r. 
Święto Epifanii (piątek)  

10:30 Częstochowa 
 

8.01.2012r. 
1. Niedziela po Epifanii 

8:30 Piasek 
10:30  Częstochowa [spowiednio-komunijne] 

 

15.01.2012r. 
2. Niedziela po Epifanii 

8:15 Lubliniec 
10:30 Częstochowa 

 

22.01.2012r. 
3. Niedziela po Epifanii 

8:30 Piasek 
10:30 Częstochowa 

 

29.01.2012r. 
4. Niedziela po Epifanii 

10:30 Częstochowa 
Po nabożeństwie sprawozdawczo-budżetowe  

zgromadzenie parafialne. 
 

ŻYCZYMY OBFITOŚCI BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I ŁASKI 
PŁYNĄCEJ Z KRZYŻA JEZUSA CHRYSTUSA. 
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Członków Parafialnej Komisji 
Rewizyjnej: 
Łapaj Adrian 
Miłoś Bożena 
Młynek Eugenia 
Zastępca: 
Gronowska Marlena 
 

Delegata Świeckiego do  
Synodu Diecezji: 
Miłoś Bożena 
Zastępca: 
Mękarska Irena 
 

Wyniki wyborów 

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 regularne opłacanie składki kościel-
nej. Sugerowana kwota wynosi 1% od 
dochodu. 
Numer konta bankowego w PKO BP: 
93 1020 1664 0000 3102 0168 0131 
 

W treści przelewu należy wpisać:  
Dar na cele kultu religijnego (s). 

www.czestochowa.luteranie.pl 

Zgromadzenie parafialne Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Częstochowie wybrało: 

 
 

Członków Rady  
Parafialnej: 
Brenda Marcin 
Kamińska Jolanta 
Kowal Mariusz 
Mękarska Irena 
Neuman Jerzy 
Paluch Anna 
Respondek Ewa 
 
 

Zastępca: 
Rydzykowski Roman 

Red. wydania i autor tekstów (prócz podpisanych): 
Ewa Ratuszyńska [ewaratuszynska@gmail.com] 


