
APEL o składanie ofiar na rzecz pomocy  
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach Szopienicach 
i osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu gazu 

 
Bracia i Siostry! 
 

27 stycznia 2023 wszyscy śledziliśmy kolejne doniesienia na temat wybuchu gazu w budynku Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach Szopienicach. Wiemy już, że dwie osoby straciły życie, kolejne 
zostały ranne i otrzymują pomoc medyczną w szpitalach. Budynek szopienickiej plebanii nie nadaje się do 
użytkowania – mieszkańcy w jednej chwili stracili swój dom, a parafia miejsce spotkań i pracy społecznej 
na rzecz osób potrzebujących.  
 

Ta ogromna tragedia wstrząsnęła całym naszym Kościołem. Nasze myśli i modlitwy są z szopienicką 
wspólnotą, z osobami poszkodowanymi i ich rodzinami, z duchownymi parafialnymi, z uchodźcami 
z Ukrainy, których Parafia gościła.  
 

Jako Kościół i Diakonia nie możemy pozostać obojętni na tę tragedię. Chcemy okazać pomoc drugiemu 
człowiekowi w potrzebie. W tej trudnej sytuacji okażmy naszą solidarność z tymi, których ta tragedia 
dotknęła. Apelujemy o składanie ofiar na rzecz pomocy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Szopienicach i osobom bezpośrednio potrzebującym wsparcia po wybuchu gazu. Pozostańmy 
wrażliwi na potrzeby tych, których funkcjonowanie w obliczu tego zdarzenia stało się utrudnione. Nawet 
najmniejsze wsparcie może się przyczynić do poprawy ich trudnej sytuacji. 
 

Ofiary można przekazywać bezpośrednio na konto Diakonii Polskiej bądź też za pośrednictwem 
płatności elektronicznych dotpay na https://diakonia.org.pl/darowizny/. Zebrane środki zostaną 
przeznaczone na leczenie i rehabilitację osób poszkodowanych, niezbędne wsparcie psychologiczne, 
zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb życiowych tych, którzy stracili dach nad głową, pomoc 
uchodźcom, którzy zmuszeni w obliczu wojny do opuszczenia swojej ojczyzny, nowy etap swojego życia 
rozpoczęli na Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szopienicach. 
 

Dane do przelewu bankowego: 
 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
ul. Miodowa 21 
00-246 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa 
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 
 
 z dopiskiem „Szopienice”. 
 
Zbiórka trwa do 5 marca 2023 roku.  
 
Z chrześcijańskim pozdrowieniem, 
 
 
 
Biskup Jerzy Samiec      Biskup Ryszard Bogusz 
Biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce  Prezes Diakonii Polskiej 
 
 

Warszawa, 28 stycznia 2023 roku 

https://diakonia.org.pl/darowizny/

