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spotkanie ze s³owem bo¿ym

Po piaszczystej drodze sz³a niziutka staruszka. Chocia¿ ju¿ by³a bardzo 
stara, to jednak sz³a tanecznym krokiem, a uœmiech na jej twarzy by³ tak 
promienny, jak uœmiech m³odej, szczêœliwej dziewczyny. Nagle dostrzeg³a 
przed sob¹ jak¹œ postaæ. Na drodze ktoœ siedzia³, ale by³ tak skulony, ¿e prawie 
zlewa³ siê z piaskiem.

Staruszka zatrzyma³a siê, nachyli³a nad niemal bezcielesn¹ istot¹ i 
zapyta³a: Kim jesteœ? Ciê¿kie powieki z trudem ods³oni³y zmêczone oczy, a 
blade wargi wyszepta³y: Ja? Nazywaj¹ mnie Smutkiem.
- Ach! Smutek!  zawo³a³a staruszka z tak¹ radoœci¹, jakby spotka³a dobrego 
znajomego. Znasz mnie?  spyta³ smutek niedowierzaj¹co.  Oczywiœcie 
przecie¿ niejeden raz towarzyszy³eœ mi w mojej wêdrówce. Tak s¹dzisz?  
zdziwi³ siê smutek.  To dlaczego nie uciekasz przede mn¹? Nie boisz siê?  A 
dlaczego mia³abym przed tob¹ uciekaæ mój mi³y? Przecie¿ wiesz, ¿e potrafisz 
dogoniæ ka¿dego, kto przed tob¹ ucieka.

Staruszka usiad³a obok niego. Smutny jesteœ  powiedzia³a i ze 
zrozumieniem pokiwa³a g³ow¹. Po d³u¿szej rozmowie smutek przesta³ p³akaæ. 
Wyprostowa³ siê i ze zdumieniem spojrza³ na swoj¹ now¹ towarzyszkê. Ale 
kim ty w³aœciwie jesteœ?  Ja?  zapyta³a figlarnie staruszka uœmiechaj¹c siê przy 
tym tak beztrosko, jak ma³e dziecko. Ja jestem Nadzieja!

Radoœæ jest czymœ wrodzonym, potrzebnym, piêknym. Zauwa¿yæ wypada, 
¿e radoœæ jest nie tylko ludzk¹ cech¹. Popatrz na domowe czworonogi. Kot, 
pies  jak cudownie potrafi¹ siê cieszyæ. Cz³owiekowi radoœæ przychodzi 
czasem z wielkim trudem, choæ potrzebuje jej, jak powietrza.

Czym w³aœciwie jest radoœæ? Jest to jedno z tak bardzo podstawowych 
pojêæ, ¿e nie poddaje siê definicji. Z drugiej strony ka¿dy wie, czym ona jest. 
Weso³y  radosny... Czy to jest to samo? Oczywiœcie, nie. Weso³oœæ z radoœci 
mo¿e p³yn¹æ. Ale mo¿e mieæ inne pod³o¿e. Mo¿na siê œmiaæ do ³ez ogl¹daj¹c 
komediê, mo¿na innych bawiæ dowcipami  a tak naprawdê byæ przeraŸliwie 
smutnym. Nie ka¿dy weso³ek jest radosny. Ale ka¿dy radosny cz³owiek 
promieniuje pokojem, weselem, ciep³em, przyjaŸni¹. Chcia³oby siê rzec, ¿e 
radoœæ stanowi i zarazem œwiadczy o duchowej sile i kondycji cz³owieka. Nie 
sposób radoœci oderwaæ od mi³oœci tak cz³owieka, jak i mi³oœci Boga. Dlatego 

Radujcie siê w Panu zawsze; 
powtarzam, radujcie siê. (Flp 4,4)

Oddychaæ radoœci¹
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g³êboko prze¿ywana wiara owocuje radoœci¹.
Radoœæ jest czymœ tak wa¿nym dla cz³owieka, ¿e Aposto³ nakazuje: 

Radujcie siê w Panu zawsze. Jak mi³oœæ, tak i radoœæ jest nie tylko potrzeb¹  jest 
obowi¹zkiem. Bez radoœci (tak jak i bez mi³oœci) nie sposób byæ cz³owiekiem. 
W tym apostolskim nakazie radoœci niepokoi jedno s³owo: zawsze. Bo 
przecie¿ mo¿na zadaæ pytanie: nawet, gdy spotyka mnie ból i cierpienie? Tak, 
nawet wtedy: „Poczytujcie to sobie za najwy¿sz¹ radoœæ, bracia moi, gdy 
rozmaite próby przechodzicie”. (Jk 1,2). Chrzeœcijanin widzi dalej i wiêcej. 
Ale czy zawsze? Nawet, gdy grzeszy, czy wtedy chrzeœcijanin ma siê te¿ 
radowaæ? Tak. Oczywiœcie, nie dlatego, ¿e grzeszy  ale poniewa¿ wie o tym i 
¿a³uje tego, poniewa¿ „wiêksza bêdzie radoœæ w niebie z jednego grzesznika, 
który siê upamiêta, ni¿ z dziewiêædziesiêciu dziewiêciu sprawiedliwych, którzy 
nie potrzebuj¹ upamiêtania”. (£k 15,7). I tak radoœæ chrzeœcijanina zamienia 
siê w ¿ywe œwiadectwo dawane sile Ewangelii. A radosny chrzeœcijanin staje 
siê znakiem dla œwiata.

Radoœæ mo¿e wynikaæ z czegoœ, co sta³o siê ju¿ naszym udzia³em, co 
dokona³o siê i dostarczy³o pewnej satysfakcji. Mówimy wtedy „cieszê siê 
z…”: z wczorajszego spotkania, z otrzymanego podarunku, z dostrze¿onego 
uœmiechu. Gromadzimy sobie te ma³e prze¿yte radoœci i budujemy nasze 
kruche poczucie szczêœcia. Mo¿emy równie¿ powiedzieæ: „cieszê siê na…”: 
na jutrzejszy odpoczynek, na obiecany telefon od przyjaciela, na ksi¹¿kê, któr¹ 
ktoœ dopiero zacz¹³ pisaæ. Ta forma wypowiedzi ³¹czy siê z nadziej¹ i 
nieprzypadkowo chyba jest rzadziej u¿ywana. W³aœnie ona jednak powinna 
staæ siê przedmiotem naszego szczególnego namys³u w ¿yciu.

Wspó³czesna kultura przyzwyczai³a nas do radoœci z… Chêtnie zgodzimy 
siê jeszcze na radoœæ mimo… lub radoœæ wbrew…, na zaciskane do bólu zêby i 
uœmiech, który lepiej pasuje do image'u ni¿ ³zy. Bardzo trudno jednak o radoœæ 
skierowan¹ ku przysz³oœci, wyrastaj¹c¹ z nadziei. Trudno o ni¹, tak jak trudno 
o sam¹ nadziejê, gdy wokó³ króluje przystrajany w ró¿ne maski lêk. 
Tymczasem aposto³ Pawe³ powiada: „Radujcie siê w Panu zawsze”. Pan 
nadejdzie, gdy zawo³asz Go w swojej modlitwie i przyniesie ci pokój, choæbyœ 
mia³/a najwiêcej trosk. Pan jest blisko, je¿eli nawet nie potrafisz sobie tego 
wyobraziæ, je¿eli nawet nie ogarniasz tego swoim rozumem, je¿eli nawet 
wydaje ci siê, ¿e jest zupe³nie inaczej…

Czy mo¿na zostawiæ piêkniejszy testament ni¿ zachêta, aby radowaæ siê z 
bliskoœci Boga, w Nim znajdowaæ ukojenie i cieszyæ siê nadziej¹ na Jego 
przyjœcie? „Radujcie siê w Panu zawsze; powtarzam, radujcie 
siê”.Cz³owiekowi radoœæ przychodzi czasem z wielkim trudem, choæ 
potrzebuje jej, jak powietrza.

ks. Eneasz Kowalski



4 Informator Parafialny nr 75/2009

 

 

Z kart historii parafii...

Dnia 30 lipca 1945r. zmar³ w swoim domu w Wiœle œp. ks. prof. Karol 
Michejda. By³ on wikariuszem naszej parafii w latach 1904-1908 . Ze 
Skoczowa przeniós³ siê do pracy w Krakowie a nastêpnie zosta³ 
wybrany kierownikiem Teologii Praktycznej na Wydziale Teologii UW. 
Jego studentem  by³ wówczas  ks. Gustaw Broda  pierwszy powojenny 
proboszcz naszej parafii. Ks. prof. by³ tak¿e asystentem przy jego 
ordynacji w 1936r. Po œmierci do jego ma³¿onki przes³a³ list  
kondolencyjny, którego odpis zachowa³ siê w Kancelarii parafialnej.

Odpis
Ks. Gustaw Broda Skoczów, dnia 2 sierpnia 1945
Pastor

Jaœnie Wielmo¿na Pani Profesorowo-Wdowo!
Nie mogê osobiœcie, z powodu zajêæ duszpasterskich, 

przepe³niony ¿alem i smutkiem, uprzejmie proszê t¹ drog¹ przyj¹æ 
odemnie g³êbokie, a szczere wyrazy serdecznego wspó³czucia z powodu 
przedwczesnego, a nieod¿a³owanego zgonu œ.p. Ma³¿onka.

Jako wdziêczny uczeñ Wielkiego Przyjaciela, Przewodnika i 
Nauczyciela teologii praktycznej, winien jestem œ.p. Prof. Karolowi 
Michejdzie, s³owa wysokiego uznania i dozgonnego szacunku.

Bóg zrz¹dzi³, ¿e obecnie jestem tymcz. administr. parafii, w której 
œ.p. zmar³y by³ d³u¿szy czas wikariuszem i, w którym te¿ asystowa³ w 
uroczystoœci mojej ordynacji. Na zawsze zachowam w pamiêci Jego 
s³owa, które b³ogos³awi¹c mi w najpiêkniejszej pracy koœcielnej 
wypowiedzia³, a które ju¿ wype³ni³y siê w Jego owocnej pracy, 
wychowawcy m³odych duszpasterzy, a w obliczu których, ja dziêki £asce 
Bo¿ej stojê i po myœli Jego przepiêknych wskazañ spe³niam mój urz¹d 
duszpasterski:
" Na œwiecie ucisk mieæ bêdziecie
ale ufajcie, Ja zwyciê¿y³em œwiat
Gustaw Broda  pastor.

opr. Jerzy Sikora
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ORDYNACJA

Dnia 1.06.2009r. w II dzieñ Œwi¹t 
Zes³ania Ducha Œwiêtego mia³a 
miejsce w koœciele podnios³a 
uroczystoœæ ordynacji mgra teologii 
Eneasza Kowalskiego, praktykanta 
naszej parafii od 1.01.2008r. Eneasz 
Kowalski jest rodowitym Mazurem i 
pochodzi z parafii Dzia³dów.

Œ w i ¹ t e c z n e ,  u r o c z y s t e  
nabo¿eñs two  rozpoczê ³o  s i ê  
procesjonalnym wejœciem do koœcio³a 
ordynowanego w otoczeniu 19 ksiê¿y, 
których wprowadzi³a Rada Parafialna. 
Potê¿nie zabrzmia³ w wykonaniu 
Chóru mieszanego chora³ Charlesa 

Gounoda „Gloria”. Przyby³ych powita³ proboszcz ks. Adam Pod¿orski. Po 
preludium w wykonaniu Zespo³u Dzwonków spowiedŸ poprowadzi³ ks. dr 
Marian Niemiec z Opola. Liturgiê S³owa Bo¿ego prowadzili ksiê¿a: ks. dr 
Adrian Korczago, ks. Andrzej Czy¿ i ks. Krzysztof  Cieœlar. Po pieœni 
zespo³u ¿eñskiego „Vokalis”, do ordynowanego Eneasza Kowalskiego 
przemówi³ ks. bp Janusz Jagucki. Na podstawie tekstu z I Listu do Tymot. 6, 
11-12 „Ale Ty, cz³owiecze Bo¿y, unikaj tego a zabiegaj o sprawiedliwoœæ, 
pobo¿noœæ, wiarê i mi³oœæ, cierpliwoœæ, ³agodnoœæ. Staczaj dobry bój wiary, 
uchwyæ siê ¿ywota wiecznego, do którego te¿ zosta³eœ powo³any i z³o¿y³eœ 
dobre wyznanie wobec wielu œwiadków”. Bp podkreœli³, ¿e ordynacja jest 
jedn¹ z najpiêkniejszych czynnoœci, jakie mo¿emy wykonaæ w koœciele. 
Drug¹ to na pewno œlub. A ordynacja to œlub, który zawiera siê z 
Chrystusem. Dlatego to ordynacja jest najpiêkniejszym dniem w ¿yciu 
ksiêdza. „Bóg, który rozpocz¹³ w tobie dobre dzie³o, niech je doprowadzi 
do koñca i sprawi abyœ zachowa³ to wszystko co bêdziesz œlubowaæ. 
Wierny jest ten, który powo³uje ,on tego dokona, on te¿ to sprawi”  
zakoñczy³ biskup.

Po pieœni zboru „PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty, Stwórco przyjdŸ, do serc 
swojego ludu wnijdŸ, racz ³askê na swe rzesze zlaæ, by mog³y siê œwiêtymi 
staæ. Moc skarbów ci powierzy³ Bóg, byœ rozda³ je wœród jego s³ug. Tyœ w 
nich wymownoœæ œwiêt¹ tchn¹³, œwiadkami syna odt¹d s¹” ksiê¿a asystenci 
Adam Pod¿orski i Waldemar Kurzawa z Dzia³dowa odczytali stosowne 
S³owo Bo¿e dotycz¹ce urzêdu duchownego. Po z³o¿eniu przez mgra 
Eneasza Kowalskiego wyznania wiary, z³o¿y³ tak¿e uroczyste œlubowanie, 
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k³ad¹c rêkê na Biblii:
Ja Eneasz Kowalski œlubujê przed Bogiem na Jego œwiêt¹ 

Ewangeliê, ¿e w tym urzêdzie, do którego zostajê dzisiaj powo³any, nie 

bêdê innej nauki w Koœciele 
naucza³ i rozszerza³, jak 
tylko tê, która jest oparta na 
S³owie Bo¿ym Starego i 
Nowego Testamentu jako 
jedynego Ÿród³a naszej wiary 
wy³o¿onej  w  ks iêgach  
symbolicznych Koœcio³a 
E w a n g e l i c k o -
Luterañskiego.

Z pilnoœci¹ i wiernoœci¹ 
b ê d ê  n a u c z a ³  d z i e c i ,  
m³odzie¿ jak i doros³ych 
S ³ o w a  B o ¿ e g o  
i udziela³ Sakramentów 
œ w i ê t y c h  w e d ³ u g  

ustanowienia Chrystusa Pana.
Przyrzekam okazywaæ duchownym  prze³o¿onym nale¿yte 

uszanowanie i pos³uszeñstwo.
Wiernie bêdê tak¿e spe³niaæ to co mi w urzêdzie moim zostanie 

zlecone, jak równie¿ prowadziæ bogobojne i uczciwe ¿ycie, jak przystoi 
s³udze Ewangelii, abym przyœwieca³ innym dobrym przyk³adem.

Gdybym, w czym zb³¹dzi³ i zosta³ przez prze³o¿onych napomniany, 
przyrzekam do tego siê zastosowaæ.

Wszystko to i cokolwiek jeszcze Prawo naszego Koœcio³a przewiduje 
bêdê wiernie przestrzega³ i zachowywa³ wed³ug najlepszego 
zrozumienia i si³y.

Tak mi Panie Bo¿e dopomó¿, przez Jezusa Chrystusa, Pana mojego. 
Amen.

Aktu ordynacji przez na³o¿enie r¹k na g³owie ordynowanego Eneasza 
Kowalskiego oraz zmówienie odpowiednich wersetów biblijnych dokonali 
ksiê¿a biskupi: Janusz Jagucki, Pawe³ Anweiler i Tadeusz Szurman oraz 
ksiê¿a asystenci Adam Pod¿orski i Waldemar Kurzawa. Po akcie ordynacji 
ksiê¿a asystenci na³o¿yli na togê ks. Eneasza Kowalskiego bia³¹ kom¿ê 
której kolor oznacza w koœciele czystoœæ i wiernoœæ. 

Ks. Eneasz Kowalski opar³ swoje ordynacyjne kazanie na tekœcie z Ew. 
Mateusza 16, 13-19 „… A wy za kogo mnie uwa¿acie? A odpowiadaj¹c 
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Szymon Piotr rzek³: Tyœ jest Chrystus Syn Boga ¿ywego…”
„Drodzy, trzy wydarzenia prze¿ywamy w dzisiejszym œwi¹tecznym 

dniu. Obchodzimy dziœ drugi dzieñ œwi¹t Zes³ania Ducha Œwiêtego, 
obchodzimy dziœ narodziny Koœcio³a chrzeœcijañskiego na ziemi a tak¿e w 
ten wyj¹tkowy dla mnie dzieñ w którym wspominamy powstanie Koœcio³a 
chrzeœcijañskiego tu na ziemi osobiœcie mam mo¿liwoœæ do³¹czyæ do grona 
duchownych”  rozpocz¹³ swoje kazanie ordynowany. „A wy za kogo mnie 
uwa¿acie?” pyta³ w imieniu Jezusa Chrystusa kaznodzieja. „ Kim jestem 
dla ciebie? Na to pytanie trzeba sobie koniecznie jasno odpowiedzieæ. Tu 
nie mo¿na zbyæ sprawy wzruszeniem ramion, bo nawet ten gest ma swoje 
znaczenie i on jest ju¿ odpowiedzi¹. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?

Zadajmy sobie w sercu to pytanie, zastanówmy siê jak¹ dalibyœmy 
odpowiedŸ. Czy tylko obojêtnie wzruszymy ramionami? … Drodzy, w 
dzisiejsze œwiêto Chrystus to samo pytanie które zada³ dwa tysi¹ce lat temu 
Piotrowi, zadaje tobie, za kogo wy mnie uwa¿acie? Za kogo ty personalnie 
uwa¿asz Chrystusa? Czy on jest twoim osobistym zbawicielem, 
Mesjaszem? Czy Chrystus stoi w centrum twojego ¿ycia i mo¿esz szczerze 
za Piotrem powtórzyæ  Tyœ jest Chrystus, Syn Boga ¿ywego. Na te pytania 
ka¿dy z nas musi sobie odpowiedzieæ w g³êbi swojego serca, ale 
pamiêtajmy ¿e Chrystus mo¿e byæ Zbawicielem ca³ego œwiata i mo¿esz 
wiedzieæ, ¿e on ¿y³, ¿e zmar³ na krzy¿u czy narodzi³ siê z ¿³obie ale biada ci 
cz³owiecze, jeœli nie narodzi siê w tobie. Amen”.

Nastêpnie ks. Eneasz Kowalski podziêkowa³ wszystkim, którzy stanêli 
na jego drodze ¿ycia i doprowadzili do poznania Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa oraz podjêcia decyzji s³u¿by w koœciele. „A nade wszystko 
pragnê podziêkowaæ Panu Bogu, ¿e mnie powo³a³, pob³ogos³awi³ i 
postawi³ do s³u¿by któr¹ z pomoc¹ Bo¿¹ postaram siê wykonaæ jak 
najlepiej”  zakoñczy³.

Po kazaniu i ofierze liturgiê Sakramentu O³tarza odprawili ksiê¿a 
biskupi a po komunii biskup koœcio³a ks. Janusz Jagucki udzieli³ wiernym 
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa.

Po nabo¿eñstwie ks. Eneasz Kowalski przyj¹³ wiele ¿yczeñ od ksiê¿y, 
rodziny oraz parafian.

W nabo¿eñstwie oprawê muzyczn¹ pe³ni³ chór „Gloria”, Zespó³ 
Dzwonków, M³odzie¿owy Zespó³ Œpiewaczy, zespó³ „Vokalis” oraz 
Diecezjalna Orkiestra Dêta.

Po uroczystym nabo¿eñstwie, przyjêcie dla goœci odby³o siê w ogrodzie 
za szko³¹. W przygotowanie przyjêcia w³¹czy³ siê chór „Gloria”, który 
przygotowa³ tradycyjn¹ jajecznicê a panie pomog³y pastorowej Kasi w 
przygotowaniu sto³u szwedzkiego.

Jerzy Sikora  
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WskrócieWskrócie
W dniach od 30 kwietnia do 3 maja M³odzie¿owy Zespó³ Œpiewaczy 
zorganizowa³ sobie wyjazd integracyjno - szkoleniowy do Wo³czyna. 
Uczestniczyli te¿ w nabo¿eñstwie w Byczynie, gdzie zaœpiewali kilka 
pieœni.

W dniach 8  10 maja chór „Gloria” wraz z proboszczem i jego ma³¿onk¹ 
wyjecha³ do partnerskiej parafii Dudince na S³owacji. Po drodze zwiedzili 
zabytkowe miasto Kremnicê i odwiedzili tamtejsz¹ parafiê ewangelick¹. W 
Dudincach spotkali siê z bardzo ciep³ym przyjêciem i goœcinnoœci¹. Nasz 
chór œpiewa³ na sobotnim koncercie w tamtejszym koœciele, a w niedzielê 
uczestniczy³ w nabo¿eñstwie. Poza tym zwiedzili termalne k¹pielisko oraz 
miasto i okolice. 

W dniach 15 i 16 maja nasz chórek 
dzieciêcy uda³ siê na weekend do 
Wis³y  Jawornika. Dzieci spêdzi³y 
czas na œpiewaniu pieœni i 
zabawach.

W dniach 17 - 22 maja odbywa³y 
siê koncerty „Panoramy Sztuki 
Chrzeœcijañskiej  Musica sacra”. 
W naszym koœciele odby³ siê 
koncert inauguracyjny w niedzielê, gdzie wyst¹pi³ krakowski  zespó³ 
kameralny z muzyk¹ Bacha, Mozarta i Brahmsa oraz w czwartek 
koncertowa³ m³odzie¿owy zespó³ „Rek - Band” z parafii katolickiej w 
Rydu³towach.

W œwiêto Wniebowst¹pienia pañskiego 21 maja odby³ siê egzamin 
konfirmantów.

W niedzielê 24 maja odby³a siê konfirmacja. Konfirmowanych by³o 56 
osób, 25 dziewczyn i 31 ch³opców. Konfirmacjê prowadzili: Ks. Adam 
Pod¿orski, ks. Krzysztof Cieœlar, i praktykant Eneasz Kowalski. W 
nabo¿eñstwie œpiewa³ chór „Gloria” i M³odzie¿owy Zespó³ Œpiewaczy.

W Œwiêto Zes³ania Ducha Œw. 31 maja odby³a siê pami¹tka za³o¿enia i 
poœwiêcenia koœcio³a w Simoradzu. S³owo Bo¿e zwiastowa³ ks. dr Piotr 
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Sitek z Goleszowa. Œpiewa³ chór mêski „Cantus” z Goleszowa pod 
dyrekcja Anny Stanieczek.

W sobotê 30 maja nasz chórek dzieciêcy uczestniczy³ w spotkaniu chórków 
dzieciêcych w Wiœle. Najpierw by³ koncert w koœciele, a potem zabawy w 

ogrodzie parafialnym.

W drugie œwiêto Zes³ania Ducha 
Œw. 1 czerwca odby³a siê w 
naszym koœciele uroczystoœæ 
ordynacji naszego praktykanta 
mgr Eneasza Kowalskiego. 
Ordynacji dokona³ ks. Biskup 
Janusz Jagucki w asyœcie ks. 
W a l d e m a r a  K u r z a w y  z  

Dzia³dowa i ks. Adama Pod¿orskiego. Uczestniczy³o ponadto 20 ksiê¿y. Po 
nabo¿eñstwie by³ poczêstunek oraz spotkanie przy jajecznicy.

W niedzielê 7 czerwca odby³a siê pami¹tka za³o¿enia i poœwiêcenia 
koœcio³a œw. Trójcy w Skoczowie. S³owem Bo¿ym s³u¿y³ ks. Radca Piotr 
Wowry z Ustronia. Na poranku pieœni œpiewa³y chóry z Ustronia, „Gloria” i 
MZŒ, a w nabo¿eñstwie chóry z Ustronia i „Gloria”. Na placu przed 
koœcio³em gra³a Diecezjalna Orkiestra Dêta.

Po po³udniu tej samej niedzieli odby³ siê piknik parafialny. Pierwsza czêœæ 
odby³a siê w koœciele, gdzie program wype³ni³y Dzwonki, chórek dzieciêcy 
i MZŒ oraz wiersze dzieci z okazji dnia matki i dnia dziecka. Potem na 
placu parafialnym m³odzie¿ prowadzi³a loteriê, by³o ciasto, napoje i grill, a 
tak¿e wiele atrakcji dla dzieci i m³odzie¿y. Kie³basê na grilla sponsorowa³ 
pan Karol Chwastek. Serdecznie dziêkujemy. Dochód by³ przeznaczony na 
potrzeby zespo³u dzwonków.

Na Bratni¹ Pomoc im. Gustawa Adolfa ¿ebraliœmy w tym roku: w 
Skoczowie 11.265 z³, w Dêbowcu 840 z³, w Simoradzu 1.300 z³, w Pierœæcu 
1.420 z³. Konfirmanci z³o¿yli 570 z³. Razem 15.395 z³, to jest o 1.110 z³ 
wiêcej ni¿ w ubieg³ym roku. Wszystkim za te ofiary sk³adamy serdeczne 
podziêkowanie „Bóg zap³aæ”. W œwiêto Bo¿ego Cia³a 11 czerwca odby³ siê 
w Dziêgielowie zjazd BPGA, gdzie zbiórka zosta³a rozdzielona. Z naszej 
parafii uczestniczyli: Karol Wojnar, Gustaw Mendrek i Karol Rusin.
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W dniach 30 i 31 maja chór z Dêbowca pojecha³ do Wa³brzycha na 
zaproszenie tamtejszej parafii. Uczestniczyli tam w nabo¿eñstwie, 
Zwiedzili tak¿e kilka miejscowoœci na Dolnym Œl¹sku.

W œrodê 10 czerwca odby³ siê w Dêbowcu piknik parafialny 
zorganizowany przez ko³o pañ i m³odzie¿. Na bogaty i ciekawy program 
z³o¿y³y siê: pieœni, zabawy. Kie³basê na grilla zasponsorowa³ pan Karol 
Chwastek, a oscypki pan Leszek Sadowski. Dziêkujemy. 

W sobotê 13 czerwca zespó³ dzwonków uczestniczy³ w koncercie 
charytatywnym w Chorzowie 

W niedzielê 14 czerwca odby³a siê wycieczka szkó³ki niedzielnej ze 
Skoczowa do chlebowej chaty w Górkach Ma³ych. Dzieci mog³y siê 
zapoznaæ z procesem poznawania chleba, a tak¿e sami wypiekaæ sobie 
podp³omyki. Zapozna³y siê tak¿e z tradycyjnymi narzêdziami do prac 
¿niwnych. Po po³udniu by³ grill i zabawy.

Równie¿ dzieci ze szkó³ki w Simoradzu uda³y siê tego samego dnia na 
wycieczkê. Wyjechali na Równicê, gdzie mi³o spêdzili czas do popo³udnia. 

W pi¹tek 19 czerwca przed odbiorem œwiadectw dzieci i m³odzie¿ ze szko³y 
w Dêbowcu zebrali siê w koœciele na krótkim nabo¿eñstwie, aby 
podziêkowaæ Bogu za rok szkolny.

W niedzielê 21 czerwca odby³o siê w Skoczowie nabo¿eñstwo 
m³odzie¿owe na koniec roku szkolnego. Spiewa³ chórek dzieciêcy i MZŒ.

W niedzielê 21 czerwca odby³o siê w Skoczowie nabo¿eñstwo s komuni¹ 
œw. dla osób starszych.

W dniach 22 - 27 czerwca odby³ siê Tydzieñ Dobrej Nowiny dla dzieci w 
Skoczowie

W miesi¹cach wakacyjnych s³u¿bê w parafii bêd¹ pe³niæ dwaj studenci 
teologii jako praktykanci wakacyjni. W lipcu bêdzie £ukasz Stachelek, a w 
sierpniu Krzysztof Ró¿añski.

W sali parafialnej za³o¿ono nowe firany zakupione z ofiar uczestników 
godzin biblijnych i zebrañ kobiet, a uszy³a je p. Stefania Kaleta. 
Dziêkujemy.
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Zakoñczy³a siê zbiórka pieniêdzy na Skarbonkê Diakonijn¹. Prowadzona 
by³a w szko³ach podstawowych i gimnazjach w czasie pasyjnym. 
Uzbierano w sumie 1285,76 PLN.
SP 6 Pierœciec  104,72
Gimn 3 Pierœciec  63,05
SP 4 Kiczyce  173,77
SP Dêbowiec  108,49
Gimn. 2 Skoczów  24,23
SP 3 Iskrzyczyn  323,47
SP Simoradz  52,01
SP 8 Skoczów  110,05
SP 3 Skoczów  175,08
ZS 3 Skoczów  85,80
ZS Specjalnych  65,09

Ks. Adam Pod¿orski uczestniczy³: 
- 8  kwietnia w apelu wielkanocnym w szkole w Pogórzu
- 23  kwietnia w pogrzebie œp. komendanta OSP Bogdana Kowalczyka
- 2  maja w jubileuszu 75  lecia OSP w Iskrzyczynie
- 15  maja w œwiêcie patrona Zofii Kossak w szkole w Pierœæcu
- 6 czerwca w uroczystoœci nadania imienia Or³a Bia³ego w szkole w 
Kiczycach
- 19  czerwca w zakoñczeniu roku szkolnego w SP w Dêbowcu

Terminy:

4 - 12 lipca -Tydzieñ Ewangelizacyjny w Dziêgielowie
12 lipca godz. 10.00 -  Pami¹tka za³o¿enia i poœwiêcenia koœcio³a w 
Dêbowcu 
27 - 31 lipca  - Tydzieñ Dobrej Nowiny w Dêbowcu
6 - 15 sierpnia - obóz dla dzieci w Lubieni (Opolszczyzna)
3 -14 sierpnia - obóz dla m³odzie¿y w Koszelówce k/P³ocka
24 - 29 sierpnia - Tydzieñ Dobrej Nowiny w Pierœæcu
26 wrzeœnia - Koncert z okazji Jubileuszu 90-lecia chóru GLORIA

 

Zebra³ A.P.
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S³ów kilka o modlitwie

„W nadziei radoœni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali”.  (Rz 12,12)
Fragment ten zapisany jest w Liœcie Ap. Paw³a do Rzymian. Wedle niego 
wnioskujemy, i¿ nasze modlitwy powinny byæ wznoszone wytrwale, z 
nadziej¹ i radoœci¹, wynikaj¹c¹ z ufnoœci. Wszelkie bóle, cierpienia i ¿ale, 
które nas dosiêgaj¹ nie s¹ dowodem na to, ¿e Bóg siê od nas odwróci³, ¿e 
jesteœmy Mu obojêtni czy te¿ , ¿e chce nas ukaraæ. S¹ one mo¿liwoœci¹ 
udowodnienia naszej mi³oœci wobec Pana i cierpliwoœci, która wa¿na jest nie 
tylko w relacjach z ludŸmi, ale równie¿ z Bogiem.
„Cierpi kto miêdzy wami? Niech siê modli. Weseli siê kto? Niech œpiewa 
pieœni”.  (Jak 5,13)
Rozmowa z Bogiem to nie tylko wyklepana formu³ka. Modlitwa to szczeroœæ. 
Czy rozpiera nas radoœæ czy te¿ smutek i zw¹tpienie, to tak jak w ka¿dej 
rozmowie, w modlitwie wa¿ne jest mówienie o swoich uczuciach, mówienie 
wprost, mówienie o pragnieniach i w¹tpliwoœciach. O wiele ³atwiej jest 
znaleŸæ ukojenie, gdy mówi siê o tym, co boli, a nikt tak dobrze nas nie 
zrozumie. Nie ma cz³owieka, który zna³by nas i rozumia³ w ka¿dym szczególe, 
ka¿dy ma swój margines prywatnoœci - rzeczy o których nie chcê albo nie 
potrafi powiedzieæ nawet najbli¿szym.
„A modlitwa p³yn¹ca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podŸwignie.[...] Wiele 
mo¿e usilna modlitwa sprawiedliwego”.  (Jak 5,15-16)
Czytaj¹c kolejne fragmenty Biblii zauwa¿amy, ¿e modlitwa musi byæ 
wznoszona z wiar¹. Myœlê, ¿e we wszystkim czego siê podejmujemy 
najwa¿niejsza jest wiara. W³aœnie ona, wiara w wartoœci, wiara w mi³oœæ, 
wiara w Boga daje nam pewnoœæ, ¿e coœ istnieje, ¿e oddanie siê temu ma sens, 
¿e nasze ¿ycie ma w³aœciwy bieg i cel. Bez wiary, ¿e nasze s³owa zostan¹ 
wys³uchane a nasze uczucia zrozumiane rozmowa z Bogiem nie mia³aby 
sensu. Wiara i wytrwa³oœæ stanowi¹ podstawê w relacjach z Bogiem.
„Nie troszczcie siê o nic, ale we wszystkim w modlitwie i b³aganiach z 
dziêkczynieniem powierzcie proœby wasze Bogu”. (Flp 4,6)
Jak widaæ aspekt wiary i ufnoœci w Piœmie Œwiêtym poruszony zosta³ nie raz. 
Chwal¹c Boga powinniœmy bez oporu powierzaæ mu nasze ¿ycie, czego 
naturalnym nastêpstwem jest poczucie ulgi, ul¿enie troskom. Maj¹c pewnoœæ, 
¿e Pan rozwi¹¿e nasze problemy i mówi¹c mu o nich nie musimy siê martwiæ o 
przysz³oœæ. Na tym polega bezgraniczne zaufanie i wiara. Nie jest proste 
pozbawiæ siê wszystkich w¹tpliwoœci, o wiele ³atwiej jest zdaæ siê na rzeczy 
przyziemne, materialne, namacalne i w naszym rozumieniu pewne, zdaæ siê na 
rzeczywistoœæ. Jednak wiara ma to do siebie, ¿e pomimo braku widocznych 
dowodów mamy pewnoœæ, ufamy.

nasze ¿ycie
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Zarówno na podstawie Biblii jak i w³asnych odczuciach podsumowaæ to 
rozwa¿anie mogê tak: modlitwa to bezgraniczna wiara, nadzieja, szczera 
rozmowa o problemach, radoœciach i wys³awianie Boga. Modlitwa to si³a.

Klaudia ¯ydel

Modlitwa

Przede mn¹ na biurku, gdy w³¹czam komputer pojawia siê tapeta, 
przedstawiaj¹ca obraz Dobrego Pasterza. Jest na nim Pasterz trzymaj¹cy w 
ramionach ma³¹ owieczkê. 
     Ilekroæ patrzê na ten obraz to czêsto widzê tam siebie. Nie raz w ¿yciu maj¹ 
miejsce takie sytuacje i momenty, w których jestem tam jak ta owieczka, 
zlêkniony, zagubiony... a Ty, Panie z tak¹ trosk¹ i delikatnoœci¹ wypl¹tujesz 
mnie z... mych trudnoœci, obaw, lêków, bierzesz mnie w swe ramiona i uciszasz 
mój p³acz. Jak dobrze byæ w Twych ramionach... Panie, ten krzak by³ tak gesty, 
nie da³bym rady sam z niego wyjœæ, a trafiæ jeszcze do Twego stada, gdzie 
czyha tyle z³ego po drodze, to dla mnie za du¿o. Dobrze Panie, ¿e mnie 
odnalaz³eœ, ¿e siê o mnie troszczysz. A ja tak ci¹gle Ci uciekam, tak jak ma³e 
dziecko, ciekawe wszystkiego, ciekawy co kryje siê w tej gêstwinie... i ³a¿ê 
tam, Bo¿e, choæ dobrze wiem, ¿e nie powinienem, ju¿ tak wiele razy mnie 
ratowa³eœ, obieca³em, ...¿e nie pójdê, ...¿e nie ucieknê.... a uciekam... 
     Bo¿e jesteœ taki dobry, opiekuñczy, masz ogromn¹ cierpliwoœæ do mnie, a ja 
j¹ tak czêsto wystawiam Ciê na próbê... Ale Ty mnie kochasz, i zrobisz dla mnie 
wszystko, nawet odda³eœ za mnie swoje ¿ycie. Ka¿dego dnia idziesz ze mn¹ 
drog¹, drog¹ któr¹ ju¿ przeby³eœ sam... i wiesz co mnie na niej czeka, ale nie 
zdradzasz ¿adnych szczegó³ów naszej wêdrówki... Przypominam sobie 
wówczas s³owa Dietricha Bonhoeffera: „Bóg nie karze nam iœæ ¿adn¹ drog¹, 
której by On sam nie przemierzy³ i na której by nie szed³ przed nami”. - 
Idziemy... Ty, jako Pasterz, a ja, jako Twa owieczka, która bardzo jest ciekawa 
œwiata, ...tylko, ¿e tak czêsto trafia tam gdzie nie powinna, czêsto dotyka ...dna, 
...ale wraca, czêsto poraniona, skrzywdzona, ale wraca i z pokor¹ prosi o 
przebaczenie, ...i je otrzymujê. 
     Bo¿e, ja tak nie chcê ju¿ odchodziæ od Twego stada, nie chcê siê ju¿ gubiæ, 
chcê byæ tak blisko. Wiem, ¿e to, co ma wiêksz¹ wartoœæ, ma te¿ wy¿sz¹ cenê... 
i nie mo¿e byæ inaczej. I nigdy nie dowiem siê przed czym uchroni³a mnie 
trudniejsza droga, i nie sprawdzê przed czym - moim bólem ocali³am tych, 
których kocham... Tylko jedno wiem, ¿e ja ocala³am, bo jest przy mnie Dobry 
Pasterz... i niczego wiêcej mi nie braknie... 

E.K

 



Dnia 27 maja Anna Car , nasza 
parafianka,mieszkanka Pierœæca 
obchodzi³a swoje setne urodziny. Swój 
zacny jubileusz obchodzi³a razem z 
synami Edwardem i W³adys³awem i ich 
Rodzinami oraz w gronie  bliskich, 
przyjació³ i znajomych.
Jubileuszowe ¿yczenia z³o¿yli tak¿e 
proboszcz ks. Adam Pod¿orski z 
ma³¿onk¹ oraz burmistrz Skoczowa p. 
Janina ̄ agan.
¯ycie  nie rozpieszcza³o Jubilatkê,du¿o 

SETNE URODZINY ANNY CAR

pracowa³a nieraz ponad si³y ale dba³a o zdrowie i zawsze w modlitwach 
poleca³a siê opiece Pana Boga. 
W bardzo póŸnej staroœci zaczê³a graæ na pianinie nie znaj¹c nut (np. 
P³yniesz Olzo). 
Mimo smutnych ju¿ teraz dni , gdy zdrowie nie dopisuje, najbli¿si ciesz¹ 
siê bardzo gdy jeszcze na twarzy Mamy pojawi siê uœmiech.
Wiara w Bo¿¹ moc, praca, rozs¹dek i ¿yciowa roztropnoœæ to cechy, 
które  ZACNEJ JUBILATCE towarzyszy³y przez ca³e ¿ycie.  Niech 
Bóg Jej  b³ogos³awi i doda si³ 
oraz zdrowia.

Zaproszenie
W zwi¹zku z obchodami jubileuszu 90 - lecia 
chóru mieszanego „Gloria” zapraszamy 
by³ych chórzystów  jubilatów do wspólnego 
œpiewania.
Pierwsza wspólna próba odbêdzie siê w dniu 
8.09.2009 (wtorek) o godz. 18.00.

Zarz¹d chóru GLORIA
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Majówka na MZŒ-owo

Miejsce: Wo³czyn, Budynek Parafii E-A
Termin: 31.04-03.05
Liczebnoœæ populacji: 30 osób
Struktura przestrzenna: 4,3 os/pokój
Struktura p³ciowa: 10/20 (ch³opcy/dziewczyny)
Struktura g³osowa: soprany 7 (+2); alty 12 (-1); tenory 5; basy: 5
Struktura wiekowa: 15-18 lat (;))
Cel: æwiczyæ, æwiczyæ, æwiczyæ

M i m o ,  ¿ e  p o w y ¿ s z e  
i n f o r m a c j e  ( p r a w i e )  
doskonale opisuj¹ nasz 
wyjazd, postanowi³am rzecz 
nieco poszerzyæ, a¿eby 
komuœ nie nasunê³a siê 
myœl, i¿ œpiewaliœmy 24 
g o d z i n y  n a  d o b ê .  
O c z y w i œ c i e  g ³ ó w n y m  
z a m i e r z e n i e m  p r z y  
planowaniu wyjazdu by³o 

poœwiêcenie mo¿liwie du¿o czasu na próby, jednak¿e nie zabrak³o go 
równie¿ na wspólne spêdzanie czasu. Razem przygotowywaliœmy posi³ki, 
jedliœmy je, spaliœmy... To ostatnie oczywiœcie z podzia³em na dziewczêta i 
ch³opców, tym bardziej widocznym, ¿e pokoje ¿eñskie od mêskich 
oddziela³o kondygnacja, na której znajdowa³o siê mieszkanie ksiêdza. W 
czasie wolnym od jedzenia, czy spania cieszyliœmy siê piêkn¹ pogod¹ w 
parafialnym ogródku, b¹dŸ te¿ oddawaliœmy siê bardziej wymagaj¹cym 
rozrywkom takim jak gry planszowe. Codziennie te¿, rano i wieczorem 
zbieraliœmy siê, by wspólnie rozpoczynaæ i koñczyæ dzieñ spo³ecznoœci¹ z 

sob¹ nawzajem i z naszym 
Stwórc¹. Majówka da³a nam 
du¿o zarówno ka¿demu z 
o s o b n a  j a k  i  c a ³ e m u  
z e s p o ³ o w i .  P o z w o l i ³ a  
porz¹dnie siê rozœpiewaæ i 
„zœpiewaæ”,  wypocz¹æ,  
zintegrowaæ siê w grupie 
oraz by³a okazj¹ do dobrej 
zabawy.

Ada Malik
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Piknik rodzinny w Dêbowcu

Dobra zabawa, mili 
ludzie, smaczna kie³baska i 
oscypek z grilla oraz 
rozwa¿anie Bo¿ego S³owa 
- takie atrakcje, jak równie¿ 
wiele innych, mogliœmy 
prze¿ywaæ na PIKNIKU 
R O D Z I N N Y M ,  
z o r g a n i z o w a n y m  w  
Dêbowcu, przez filia³ 
pa ra f i i  ewange l icko-

augsburskiej w Skoczowie.
10 czerwca o godzinie 17:00, na placu przed koœcio³em, jak 

równie¿ pierwszy raz, w niedokoñczonej jeszcze nowej sali parafialnej, 
spotkaliœmy siê, aby wspólnie przywitaæ nadchodz¹ce lato i wakacje. 
Rozpoczêliœmy modlitw¹ i wspólnym œpiewem, prowadzonymi przez 
ks. Eneasza Kowalskiego oraz krótkim rozwa¿aniem, przygotowanym 
przez Katarzynê Kowalsk¹, na podstawie obietnicy danej przez Boga 
Jakubowi: „A oto Jam jest z tob¹ i bêdê ciê strzeg³ wszêdzie, 
dok¹dkolwiek pójdziesz…” (1 M¿ 28,15a). 

Po  s t r awie  duchowe j  
zorganizowane zosta³y rozgrywki o 
Puchar Pikniku Rodzinnego, który 
¿artobliwie zrobiony zosta³ z 
wiaderka i wype³niony po brzegi 
s m a k o ³ y k a m i .  W  t u r n i e j u  
zaplanowano 4 konkurencje. 
Najpierw uczestnicy musieli 
wykazaæ siê znajomoœci¹ historii 

biblijnych oraz obraæ najw³aœciwsz¹ strategiê, aby opowiedzieæ ich jak 
najwiêcej. Druga konkurencja - "Piosenka" - polega³a na zebraniu jak 
najwiêkszej iloœci tekstów piosenek, skacz¹c po nie w workach oraz 
zaœpiewanie ich. W trzeciej rundzie nale¿a³o odgadn¹æ postacie biblijne, 
wylosowane przez przedstawicieli dru¿yn. Ostatni¹ natomiast, a 

18 Informator Parafialny nr 75/2009



Dzwonki na Górnym Œl¹sku

zarazem wymagaj¹c¹ niezwyk³ej delikatnoœci i zrêcznoœci palców 
konkurencj¹, by³a "Wie¿a", inaczej zwana Klockami Jenga. Po udanych 
zawodach przyszed³ czas na sma¿on¹ kie³baskê z grilla, smaczne 
grillowane oscypki, sa³atkê oraz ciasta upieczone przez cz³onkinie Ko³a 
Pañ w Dêbowcu. Biesiadowaniu towarzyszy³y rozmowy i 
miêdzypokoleniowa gra w „Ziemniaka”. Wszystko trwa³o do póŸnych 
godzin wieczornych, a wspania³a atmosfera, pogoda niczym na 
zamówienie oraz melodyjny rechot ¿ab sprawi³y, ¿e parafianom ¿al by³o 
rozchodziæ siê do domów. W planach mamy zorganizowanie kolejnych 
tego typu imprez.

Tekst: Konrad Górniok, Katarzyna Kowalska
Zdjêcia: Konrad Górniok

 

13 czerwca Zespó³ Dzwonków 
uczes tn iczy ³  w koncerc ie  
charytatywnym organizowanym 
przez parafiê chorzowsk¹. 
Dochód z koncertu zostanie 
przeznaczony na dofinansowanie 
sp³ywu kajakowego dla dzieci z 
domu dziecka. Jest to jedyna dla 
nich okazja do spêdzenia wakacji 
poza miastem, dlatego te¿ z chêci¹ 
przyjêliœmy zaproszenie. Ofiara 
zebrana podczas koncertu, która 
wynios³a ok 1300 z³otych, 

przeros³a oczekiwania 
wszystkich, a przez to Pan 
Bóg po raz kolejny da³ 
nam doœwiadczyæ tego 
jaki jest wielki, jak 
potê¿n¹ ma moc i jak 
potrafi dzia³aæ w sercach 
ludzi. Chcieliœmy równie¿ 
podziêkowaæ Pañstwu 
Rusin i Panu Kaleta za 
z a w i e z i e n i e  n a s  d o  
Chorzowa.

Ada Malik
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Wielu z nas lubi odpoczywaæ, nie poczuwaj¹c siê do obowi¹zku 
wstawania rano do pracy, a tzw. „d³ugie weekendy” ciesz¹ siê w naszym 
kraju ogromnym powodzeniem. W pierwszej po³owie maja chór „Gloria” 
wyjecha³ na trzydniow¹ wycieczkê na S³owacjê. Jednak¿e nie by³ to tylko 
czas relaksu i laby, ale te¿ pracy i s³u¿by, czyli po³¹czenie przyjemnego z 
po¿ytecznym.

Wczesnym rankiem 08.06., po wspólnej modlitwie, w której 
poprowadzi³ nas proboszcz, a zarazem opiekun chóru, ks. Adama 
Pod¿orski, udaliœmy siê w podró¿ na po³udnie Europy  do S³owacji. Celem 
naszej wycieczki by³a miejscowoœæ Dudince, po³o¿ona niedaleko granicy 
wêgierskiej, gdzie jest zaprzyjaŸniona parafia ewangelicka. Z pewnoœci¹ 
wielu z nas pamiêta pobyt w paŸdzierniku 2007r. chóru dzieciêco  
m³odzie¿owego „Datelinky” i ich udzia³ w koncercie charytatywnym na 
rzecz dzieci z Ukrainy. Tym razem „Gloria” pojecha³a z rewizyt¹.

Podczas podró¿y, przez okna autokaru, podziwialiœmy zró¿nicowany 
krajobraz  przestrzeñ uprawnych pól rzepaku, piêkno s³owackich Karpat z 
ruinami zamków, ska³y, zieleñ lasów.

W zwi¹zku z tym, ¿e nie mo¿na stale siedzieæ i podziwiaæ widoków za 
szyb¹, mieliœmy krótk¹ przerwê w urokliwym miasteczku Kremnica. 
Kremnica jest bardzo starym i znanym miastem S³owacji. Pierwsze 
wzmianki o nim siêgaj¹ po³owy XIII w., a jego rozwój zwi¹zany jest 
g³ównie z wydobyciem z³ota, srebra, jak te¿ mennicy, w której wczeœniej 

GLORIA na S³owacji
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bito s³owackie korony, a obecnie euro. Z ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e 
w zwi¹zku ze œwiêtem narodowym S³owaków nie mo¿emy zwiedziæ 
muzeum mennicy. Mimo to skorzystaliœmy z mo¿liwoœci obejrzenia zamku 
i koœcio³a zamkowego œw. Katarzyny oraz poznania jego historii. Z wie¿y 
koœcio³a podziwialiœmy panoramê miasteczka i wypatrywaliœmy 
wspó³towarzyszy podró¿y. By³a tak¿e chwilka przespacerowania siê 
uliczkami Kremnicy, skosztowania s³owackich lodów, jak równie¿ 
odwiedzenia ewangelickiej parafii i nawi¹zania z ni¹ kontaktu.

W godzinach popo³udniowych dojechaliœmy do naszego punktu 
docelowego i po rozkwaterowaniu u gospodarzy wyruszyliœmy do 
miejscowoœci Lišov,  gdzie mia³o miejsce spotkanie integracyjne przy 
poczêstunku i œpiewie piosenek ludowych, jak cieszyñskich, tak i 
s³owackic

Sobota, w godzinach dopo³udniowych, by³a dniem przeznaczonym na 
poznawanie atrakcji Dudinec  starych, pamiêtaj¹cych czasy rzymskich 
legionów baseny termalne nosz¹ce nazwê £aŸni Rzymskich, spacery 
urokliwymi zak¹tkami miasteczka, wizytê na basenach rekreacyjnych.

Po po³udniu, wspólnie z miejscowym chórem oraz „Datelinkami”, 
wziêliœmy udzia³ w koncercie. Wszystkie nasze chóry: mêski, ¿eñski i 
mieszany, pod batut¹ dyr. Boleslawa Nogi, mia³y okazjê zaprezentowaæ 
przygotowany na tê okazjê repertuar. Atrakcj¹, nie byle jak¹ by³o 
zaœpiewanie, wspólnie z chórem ewangelickim z Dudinec, pieœni 
„Dzwony” Papperta w wersji polsko  s³owackiej. Przy okazji cz³onkowie 
obu chórów musieli siê wykazaæ nie byle jakimi umiejêtnoœciami 
lingwistycznymi, aby chocia¿ czêœciowo opanowaæ treœæ s³ów pieœni w 
jêzyku s¹siadów, a przy okazji byæ zrozumianym przez s³uchaczy. Trud siê 
op³aci³, a s³uchaczom chyba siê spodoba³o, poniewa¿ nastêpnego dnia 
jeszcze raz zaœpiewaliœmy tê pieœñ na rozpoczêcie nabo¿eñstwa.

W niedzielny poranek s³u¿¹c pieœni¹ 
wziêliœmy czynny udzia³ w nabo¿eñstwie, 
na którym s³u¿y³ S³owem Bo¿ym nasz 
proboszcz Adam Pod¿orski oraz pani 
pastor tamtejszego zboru. Tym razem, jak i 
poprzedniego dnia, wszystkimi chórami 
„Gloria” dyrygowa³ mgr Boles³aw Noga. 
Przy okazji wszystkie panie, obecne w 
koœciele, przy wyjœciu z koœcio³a zosta³y 
obdarowane drobnym upominkiem 
wykonanym przez dzieci ze szkó³ki 
niedzielnej, poniewa¿ na niedzielê 10.06. 
przypada³o na S³owacji œwiêto mam.
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Po wspólnym obiedzie, serdecznych po¿egnaniach wyruszyliœmy w 
drogê powrotn¹ do domu. S³owacja ¿egna³a nas deszczem, natomiast 
Ziemia Cieszyñska przywita³a s³onacznym blaskiem. 

W tym miejscu chcemy wszyscy razem podziêkowaæ przede 
wszystkim Panu Bogu, za Jego opiekê nad nami podzczas podró¿y i pobytu 
daleko od naszych rodzinnych domów, naszym gospodarzom  w 
Dudincach, za serdeczne przyjêcie i zagospodarowanie nam czasu, 
opiekunowi chóru ks. Adamowi Pod¿orskiemu i jego ma³¿once, za  ich 
obecnoœæ wœród nas. A na koniec wszystkim chórzystom, którzy 
uczestniczyli w tym wyjeŸdzie oraz tym osobom, które w mniejszym lub 
wiêkszym stopniu przyczyni³y  siê do jego realizacji.

A. Fender

 

Piknik rodzinny - Skoczów 7.06.2009
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OD ZIARENKA DO BOCHENKA
Wycieczka szkó³kowa do Chlebowej Chaty

Dnia 14 czerwca 2009 r. najbardziej systematyczni bywalcy 
szkó³ek niedzielnych wraz z opiekunami wybrali siê na wycieczkê do 
Chlebowej Chaty w Górkach. Dzieci wyruszy³y autokarem spod parafii, 
aby sw¹ niedzieln¹ wêdrówkê od ziarenka do bochenka rozpocz¹æ 
lekcj¹ biblijn¹ w starej, drewnianej chacie. Tematem rozwa¿ania 
równie¿ sta³ siê chleb. Katarzyna Kowalska, która przygotowa³a lekcjê, 
mówi³a o szacunku do chleba, który tak ³atwo dziœ kupiæ, a tak wielu 
ludzi trzeba i wiele pracy, zanim z pola trafi na sklepowy rega³. Dlatego 
tak wa¿ne jest, aby go szanowaæ, nie wyrzucaæ i nie marnotrawiæ, ale 
zawsze za niego dziêkowaæ Bogu i modliæ siê przed ka¿dym posi³kiem, 
podobnie jak czyni³ to Jezus, np. przed rozmno¿eniem chleba i 
nakarmieniem piêciu tysiêcy ludzi. Dzieci us³ysza³y te¿, ¿e wa¿ne jest 
codzienne karmienie naszego cia³a, aby by³o silne i zdrowe, jednak 
najwa¿niejszym chlebem, który nie podtrzymuje nas przy naszym 
ziemskim ¿yciu, ale który daje ¿ycie wieczne, jest Jezus Chrystus, który 
jest chlebem ¿ywota. Tak jak karmimy nasze cia³a, podobnie nasza 
dusza ka¿dego dnia potrzebuje po¿ywienia, którym jest spo³ecznoœæ z 
Bogiem i Bo¿e S³owo. Kto bêdzie spo¿ywa³ ten duchowy chleb, nigdy 
nie bêdzie g³odny  obiecuje Jezus.

Po duchowej strawie wszyscy uczestnicy udali siê do górnej izby, w 
której ju¿ czeka³ przewodnik i opowiedzia³ o ca³ym procesie 
powstawania chleba, mas³a i sera, pokaza³ sprzêty, które przed laty do 

tego s³u¿y³y, 
opowiedzia³ 
r ó w n i e ¿  o  
i n n y m  
wyposa¿eniu 
s t a r e g o  
d o m u ,  j a k  
r ó w n i e ¿  
p o k a z a ³  
m a s z y n y  
rolnicze oraz 
s p r z ê t y  
u ¿ y t k o w e ,  
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które przez wieki s³u¿y³y rolnikom. 
Po teoretycznej lekcji historii chleba przyszed³ czas na praktykê. 

Uczestnicy wycieczki mogli sami spróbowaæ swoich si³ w m³óceniu 
cepem, mieleniu zbo¿a ¿arnami oraz pieczeniu podp³omyków, które 
potem ze smakiem zjadali z mas³em, miodem lub smalcem, popijaj¹c 
kaw¹ zbo¿ow¹ z mlekiem.

Na zakoñczenie zwiedzania przewodnik opowiedzia³ dzieciom o 
procesie powstawania miodu, jak równie¿ o jego producentach  
pszczo³ach.

W drugiej czêœci wycieczki wszyscy spotkali siê przy wielkim  
ognisku. Tam czeka³y ju¿ na nich gry i zabawy, pi³ka, ringo i kie³baski, 
które mimo wczeœniejszego zajadania siê podp³omykami, cieszy³y siê 
wielkim powodzeniem.

Czas szybko min¹³ i nasta³a godzina 16:00, uczestnicy zmêczeni 
ale szczêœliwi wrócili wiêc do Skoczowa. W ten sposób zakoñczony 
zosta³ kolejny sezon szkó³ek niedzielnych. Nowy ju¿ od wrzeœnia. 
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, a tymczasem pamiêtajcie, ¿e 
wakacje s¹ czasem odpoczynku, ale nie od naszego Pana Jezusa.

tekst
 i zdjêcia:

 K.K.
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W dniach 30-31 maja 2009r chór mieszany z Dêbowca by³ na 
wycieczcew Wa³brzychu i okolicach. Zwiedziliœmy m.in. :
- Jawor - Koœció³ Pokoju
- Jelenia Góra - Koœció³ £aski
- Karpacz - Wang
- Kowary - Park Miniatur
- Ksi¹¿ - Zamek.

W niedzielê uczestniczyliœmy w nabo¿eñstwie w Wa³brzychu
gdzie œpiewa³ nasz chór, po nabo¿eñstwie mieliœmy wspólne spotkanie z 
tamtejszymi parafianami.

Chocia¿ pogoda nam nie dopisywa³a jednak dopisywa³y nam 
humory.

E.Kaleta, zdj. D. Kaleta

Chór z Dêbowca na Dolnym Œl¹sku
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Co nowego s³ychaæ w bibliotece

Nasza biblioteka to nie tylko gromadzenie i wypo¿yczanie ksi¹¿ek, 
kaset, p³yt, czasopism i wykonywanie rutynowych prac niezbêdnych do 
normalnego funkcjonowania, ale równie¿ miejsce spotkañ przy Biblii z 
modlitw¹, miejsce poradnictwa duchowego, miejsce gdzie powstaj¹ 
artyku³y oraz miejsce z którego wspieramy biedne dzieci z Afryki.

Jesteœmy czêsto odwiedzani przez czytelników, którzy s¹ osobami 
g³êboko wierz¹cymi, chc¹cymi coœ z siebie dawaæ innym ludziom. Dlatego 
w naszym gronie chêtnie podchwyciliœmy temat wspierania dzieci. 
Obecnie wspierana jest trójka dzieci. Milly  Uganda, Veronica i Emmanuel  
Tanzania. Jest to jak gdyby taka adopcja na odleg³oœæ. Z ka¿dym dzieckiem 
koresponduje jedna osoba, bêd¹c równie¿ jego opiekunem duchowym. 
Ka¿de z tych dzieci otrzymuje od nas 38 $ na miesi¹c i ma za to naukê w 
szkole, opiekê medyczn¹, do¿ywianie, kszta³cenie ze S³owa Bo¿ego i 
jeszcze zajêcia dodatkowe, jak np.: naukê œpiewu. Czêsto ich ojciec nie jest 
w stanie zarobiæ w miesi¹cu nawet 12 $!

T¹ organizacj¹ wspierania biednych dzieci z ca³ego œwiata zajmuje siê 
misja Compassion. Obecnie wspiera ju¿ 600 tyœ dzieci.

Niedawno spotka³am siê z opini¹, ¿e lepiej wspieraæ ca³e wioski, ni¿ 
poszczególne dzieci. Tylko sk¹d braæ na to a¿ tak du¿o œrodków 
pieniê¿nych? Ponadto ten system wspierania przez Compassion zapewnia 
geograficznie szerszy zasiêg pomocy, kszta³c¹c jednoczeœnie przysz³ych 
przywódców danej wioski, kraju. Je¿eliby kszta³ciæ wszystkie dzieci z 
wioski, to by³oby to kosztem innych wiosek, które tak samo potrzebuj¹ 
pomocy.

Je¿eli ktoœ chce to mo¿e siê do³¹czyæ do naszej akcji poprzez modlitwê o 
dane dziecko czy jednorazowe wsparcie finansowe lub co by³oby jeszcze 
bardziej cenne wspieranie dziecka w pojedynkê czy razem ze znajomymi. 
Koszt wspierania jednego dziecka to tylko 125 z³ miesiêcznie! A tak wiele 
to znaczy dla tego wybranego dziecka!!!

Wiêcej na www.compassion.com i Zapraszam do kontaktu
Renia Œwider

tel. 033 487-68-73

e-mail: biblioteka@ptew.org.pl
www.biblioteka.skoczow.pl

  Godziny otwarcia
pon - wto 9:00-14:00

œr - czw  16:00-18:00

pi¹tek    16:00-19:00

sobota    16:00-17:00
10 10 20 40niedz 9: -10:  i 11: -11:
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k¹cik dla dzieci

Witajcie kochani!
Rozpoczê³y siê upragnione wakacje! Wszyscy bardzo siê z tego 
cieszymy. Przed nami dwa miesi¹ce wypoczynku, swobody, dobrej 
zabawy i byæ mo¿e wyjazdów. Z pewnoœci¹ poznacie wielu nowych 
ludzi  kolegów, kole¿anki, opiekunów na obozach, babciê, która w³aœnie 
przyjecha³a do Waszego najlepszego kolegi. Jestem pewna, ¿e 
wiêkszoœæ z tych ludzi bardzo polubicie. Mog¹ siê jednak w tym gronie 
znaleŸæ i tacy, którzy nie przypadn¹ Wam do gustu i nie bêdziecie 
potrafili siê z nimi dogadaæ. Kiedy spotka Was taka sytuacja, 
pamiêtajcie jednak o jednej zasadzie: KA¯DEMU CZ£OWIEKOWI 
NALE¯Y SIÊ SZCUNEK I  WZGLÊDEM KA¯DEGO 
POWINNIŒMY BYÆ UPRZEJMI!!! Nawet jeœli jest to ktoœ, kogo nie 
za bardzo lubicie. Dlaczego? Bo tego oczekuje od nas Pan Bóg. On 
wszystkich ludzi kocha jednakowo  bogatych i biednych, starych i 
m³odych, ch³opców i dziewczynki, dlatego my te¿ powinniœmy siê 
wzajemnie szanowaæ. Mówi nam o tym pewien werset zapisany w 
Biblii. Spróbujcie go rozszyfrowaæ wykreœlaj¹c co drug¹ literê, a potem 
pokolorujcie obrazek z nastêpnej strony.
Mi³ej zabawy i oczywiœcie udanych wakacji, pe³nych wra¿eñ i samych 
dobrych ludzi. Odpoczywajcie, ale nie zapominajcie o Panu Bogu  o 
codziennej modlitwie i czytaniu Bo¿ego S³owa!
Niech Wam Pan Bóg b³ogos³awi!!!

BR¥DDI•WCEICER JWEFDGNQIE DRLYAU 
DKRJUYGUILCBHM UWPDRAZVETJRMEIO, 

SWEDRCDAEFCOZMNBIO, 
OTDUPSUBSFZWCRZWAGJF¥YCT 

SJOUBPIREA WEZTAKJLENMANTIWER, 
JYASKF IR WQANMT B¯ÓRGT 

OGDTPYUSŒGCUIH£E WY 
CRHKRAYWSRTNUJSLIWEA. 
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Opracowa³a 
Katarzyna Kowalska

ERFAEZZRJUAONP 40,3Q21

________________________________________________________

__________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________

_______________
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Zapisane w ksiêgach parafialnych

CHRZTY „Oto dzieci s¹ darem Pana,
podarunkiem jest owoc ³ona.”

Psalm 127,3
Data chrztu

Kajetan Glajcar 03.05.09 Harbutowice 112
Zuzanna Ma³gorzata Hósar 16.05.09 Kiczyce, Pierœciecka 49
Dominika Jadwiga Czudek 17.05.09 Sk.,Targowa 25/7
Iwo Jan Czudek 17.05.09 Sk., Targowa 21/11 
Robert Jan Górniok  31.05.09 Dêbowiec, Szkolna 75
Pawe³ Pustówka 14.06.09 Sk., Kiczycka 64
Julia Joanna Æwiêka³a 14.06.09 Kowale 65
Pawe³ Pastucha 21.06.09 Dêbowiec,

„Jeœli Pan domu nie zbuduje, pró¿no 
trudz¹ siê ci, którzy go buduj¹.”

 

ŒLUBY

Micha³ Bednik Sonia Filipek 01.05.09
Jaros³aw Hósar Marzena Hósar 16.05.09
Tadeusz Bizoñ Ewelina Miodoñska 20.06.09
Rafa³ Rudnik Ewa Sztwiertnia 20.06.09
Dariusz Fryda Patrycja Paszek 27.06.09
Artur Cieœlar Sylwia Wawronowicz 27.06.09

Nasi zmarli „A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla 
ludu Bo¿ego.” Hebr. 4,9

Stanis³aw Rusin lat 68 07.05.09 Simoradz 85
Anna Baszczyñska lat 73 11.05.09 Dêbowiec, ¯niwna 67
Rudolf Orawski lat 77 16.05.09 Sk., Jana Paw³a II 1
Anna Lisowska lat 76 18.05.09 Sk., S³oneczna 10/9
Emilia Broda lat 88 20.06.09 Sk., Morcinka 5/6
Alicja Stefek lat 76 21.06.09 Simoradz 127
Ilona Nowak lat 47 23.06.09 Sk., G. Bór 1/3
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Zak³ad Kamieniarski Tomiczek
Nagrobki oraz elementy budowlanne

granit, marmur, lastriko
Szybkie terminy konkurencyjne ceny

Harbutowice 126
tel 033 853 46 22

kom. 0 603 095 688
ZAPRASZAMY!

Tydzieñ Dobrej Nowiny 
Skoczów 
22-27.06
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Kancelaria Parafialna czynna:
00  00

Poniedzia³ek –   czwartek     godz. 10 -  14
00 00Pi¹tek                                 godz. 14  -  18

W niedziele i œwiêta  przed i po nabo¿eñstwie.

Zebrania m³odzie¿owe:
Skoczów pt.   godz.  
Sk. m³. starsza. so.  godz.  

00
Dêbowiec pt.  godz.  17

0017
0019

30Chór mêski i ¿eñski poniedz.   godz. 18
00Chór mieszany wtorek godz. 18

45Chór dzieciêcy sobota godz.  9

Zebrania Ko³a Pañ
Skoczów - 1. œr. miesi¹ca g. 17:00 ; Pierœciec - pt. po 1. œrodzie miesi¹ca  g. 16:00
Simoradz - 1. pt. miesi¹ca g. 14:30 ; Dêbowiec - 2. œr. miesi¹ca g.17:00

Skoczów 8:00 i 10:00
Dêbowiec podczas nabo¿eñstwa
Simoradz podczas nabo¿eñstwa
Pierœciec podczas nabo¿eñstwa

Adresy
Parafia - 43-430 Skoczów, ul Z.Kossak-Szatkowskiej74 tel./fax 853 34 91
 www. luteranie.pl    e-mail: skoczow@luteranie.pl
 Konto Bankowe 63 8126 0007 0009 5136 2000 0010

skoczow.

Informator parafialny 
Pismo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie

Sk³ad: Eneasz Kowalski,  Jan Szczypka
 Adres Redakcji: ul. Z. Kossak - Szatkowskiej 74

43-430 Skoczów (853-34-91

Godziny biblijne:
Skoczów  czwartek...godz. 
oprócz 1 i 2  czw. miesi¹ca
Dêbowiec pon. ........godz. 
Pierœciec   œroda..godz. 18.00

00 0018 /17

00 1517 /15

Zebrania misyjne:
drugi  czwartek. godz. 0018
Sobotnie spotkanie z Bibli¹:

00trzecia sobota godz. 18

niedzielneSzkó³ki

00MZŒ sobota                   16
00Chór w Dêbowcu wtorek 19
30Chór dzieciêcy w Dêbowcu œroda 13

Próby chórów:

Transmisja nabo¿eñstw  www.transmisja.skoczow.vel.pl
M³odzie¿ www.skoczow.vel.pl
Zesó³ Dzwonków www.zespoldzwonkow.pl
Chór Gloria www.ptew.org.pl/gloria e-mail: gloria@ptew.org.pl
Chór Dêbowiec www.chordebowiec.pl.tl
Biblioteka
Proboszcz ks. Adam Pod¿orski tel. 853 34 91 e-mail: apodzorski@luteranie.pl
Wikariusz ks. Krzysztof Cieœlar tel. 858 40 84 e-mail: kcieslar@poczta.onet.pl
Wikariusz ks. Eneasz Kowalski tel. 853 34 91 e-mail: eneaszkowalski@o2.pl
ks. Andrzej Czy¿ tel. 853 03 89

www.biblioteka.skoczow.pl
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