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Ja jestem chlebem ¿ywota; kto do mnie 
przychodzi, nigdy ³akn¹æ nie bêdzie, 
a kto wierzy we mnie, nigdy pragn¹æ nie bêdzie.

J. 6, 35
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spotkanie ze s³owem bo¿ym

Kalendarz wyznacza nam rok od 1 stycznia do 31 grudnia. Ale dla 
wielu rok to okres od wakacji do wakacji. Wakacje mijaj¹ szybko. Tak 
jest zawsze z czymœ, co jest d³ugo oczekiwane, a zarazem przyjemne i 
radosne. Tym bardziej, ¿e przypadaj¹ one na okres lata, ciep³ych, 
pogodnych , d³ugich dni, w których najlepiej skorzystaæ z wypoczynku. 
Wszystko, co dobre te¿ siê koñczy. Ale w czasie wakacji ³atwo tez 
popaœæ w lenistwo. A tu, gdy one mijaj¹, znowu trzeba zabraæ siê do 
pracy i nauki.

Wakacje daj¹ naszym dzieciom i m³odzie¿y wiele ofert wypoczynku, 
czy te¿ po¿ytecznych zajêæ. Nasze dzieci i nasza m³odzie¿ mia³y 
mo¿liwoœæ uczestniczenia w obozach, tygodniach ewangelizacyjnych, 
kursach, tygodniach dobrej nowiny, czy tez ró¿nych imprezach, lub 
wycieczkach. Myœlê, ¿e kto w nich uczestniczy³ w tych organizowanych 
przez koœció³, nie ma powodu do narzekania i nie ¿a³uje.

Najbardziej po¿yteczne spêdzanie wolnego czasu jest w gronie 
wierz¹cych wspó³wyznawców, przy S³owie Bo¿ym i modlitwie, gdzie 
jest gwarancja, ¿e cz³owiek nie wpadnie w z³e nawyki, ani na³ogi, ¿e 
bêdzie przebywa³ w dobrym towarzystwie. Tutaj nawi¹¿e swoje 
znajomoœci i tutaj siê z kimœ zaprzyjaŸni. Co wiêcej, ¿e w jego sercu 
znowu zostanie zaszczepione coœ, co umocni jego kroki na w³aœciwej 
drodze. Dobrze jest, je¿eli m³ody cz³owiek w³aœnie w takiej 
spo³ecznoœci zobaczy cel swojego ¿ycia, zobaczy swój skarb.

Gdzie jest skarb wasz?-  chciejmy pocz¹tek tego has³a biblijnego 
zamieniæ na pytanie. Jest to pytanie o najwa¿niejszy cel w ¿yciu. Nie ma 
cz³owieka, który nie mia³by ¿adnego skarbu. Ka¿dy ma w swoim sercu 
jakiœ idea³, coœ, co przedstawia dla niego najwiêksz¹ wartoœæ. Ka¿dy ma 
coœ, lub kogoœ, wokó³ czego koncentruj¹ siê d¹¿enia, z czym s¹ 
zwi¹zane ¿yciowe plany, co przedstawia najwy¿sz¹ wartoœæ, a czego 
utrata by³aby ogromn¹ tragedi¹.

Gdzie jest twój skarb?
Gdzie jest skarb wasz, tam bêdzie i serce wasze

£k. 12, 34
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Pytanie nie brzmi: „czy masz skarb?”, ani nawet „co jest twoim 
skarbem”, ale „gdzie jest skarb wasz?” Oznacza to, ¿e wa¿ne jest 
miejsce usytuowania najwiêkszej wartoœci w ¿yciu. Tak naprawdê s¹ 
dwa miejsca na ¿yciowy skarb: w niebie i na ziemi.

Nasz werset jest umieszczony w kontekœcie mowy Jezusa o troskach. 
Jezus wzywa, aby porzuciæ troski, a w zamian zaufaæ Bogu i szukaæ 
najpierw spraw Królestwa Bo¿ego. Radzi, aby sprzedaæ swój maj¹tek, 
rozdaæ ubogim, a za takie wyrzeczenie obiecuje obfit¹ nagrodê w niebie. 
Wykazuje tez znikomoœæ ziemskich wartoœci, które s¹ nara¿one na 
utratê, kradzie¿ i zniszczenie. A ju¿ na pewno cz³owiek nie jest w stanie 
nic st¹d zabraæ do wiecznoœci.

Tym ziemskim skarbom natomiast przeciwstawia skarb w niebie, 
którego szczegó³owo nie opisuje, mo¿e ze wzglêdu na tajemnicê, ale 
który bêdzie niewspó³miernie doskonalszy od wszelkich skarbów na 
ziemi. Tego skarbu nikt nie ukradnie, nikt nie zniszczy, a jego wartoœæ 
jest tak wielka, ¿e nawet go nie mo¿na opisaæ. Poza tym ten skarb 
pozostanie na wieki.

Jak mo¿na taki skarb gromadziæ? Gdzie mo¿na go nabyæ? Za jak¹ 
cenê? Jezus powiada, ¿e skarb ten otrzymuje cz³owiek od Boga, gdy go 
nade wszystko szuka, gdy siê poœwiêca, gdy mu s³u¿y. Ten skarb sam 
Jezus wykupi³ dla nas swoj¹ ofiar¹ na krzy¿u.

Dla wielu skarb na ziemi jest cenniejszy, bo postrzegaj¹ go jako 
konkretny. Tu maj¹ go w rêkach, a co bêdzie w niebie? Ono zawsze 
przedstawia siê ludziom doœæ  mglisto. 

A jednak nie jest to wcale sprawa ma³ej wagi. Tam, gdzie jest skarb 
wasz, tam bêdzie i serce wasze  mówi Jezus. Cz³owiek wiêc sam sobie 
wybiera swoje przeznaczenie. Cz³owiek ju¿ tu na ziemi przez 
przywi¹zanie swojego serca do okreœlonego skarbu daje znaæ, gdzie 
chce spêdziæ wiecznoœæ. Ofertê sk³ada Jezus, ale wybór, jak zawsze 
nale¿y do nas.

W nowym roku szkolnym ¿yczê dzieciom, m³odzie¿y i nauczycielom 
wiele Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, pilnoœci i wytrwa³oœci w nauce i pracy. 
Poœród wielu obowi¹zków tu na ziemi, nie zapomnijcie o gromadzeniu 
najwiêkszego skarbu w niebie.

Ks. Adam Pod¿orski
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Z kart historii parafii...

W roku 1903 minê³a 40-ta rocznica pami¹tki po³o¿enia kamienia 
wêgielnego pod budowê naszego koœcio³a. Z tej okazji Jerzy Brudny z 
Kowal opisa³ dotychczasow¹ historiê skoczowskiego zboru wierszem i 
wyda³  w³asnym nak³adem w drukarn i  F .  Machaczka  
w Cieszynie. Ksi¹¿eczka posiada tytu³ „Drogiemu zborowi 
ewangielickiemu w Skoczowie na pami¹tkê 40-letniej rocznicy 
za³o¿enia koœcio³a” ku czci innym te¿ zborom dla u¿ytku wszystkim ku 
wspomnieniu i ku zbudowaniu.

Ksi¹¿eczka posiada 16 stron  a jej treœæ jest podana w pisowni 
oryginalnej i bêdzie przedrukowana w kilku najbli¿szych numerach 
Informatora Parafialnego.

I.
Drogiemu

zborowi ewangelickiemu
w Skoczowie.

Na pami¹tkê, 40 letniej rocznicy koœcio³a za³o¿enia,
Gorliwy zborownik, podaje rozweselenia,
Pobo¿ne wspomnienia,
W wierze, w mi³oœci, w nadzieji utwierdzenia,
Dot¹d to bywa³o, u mnie w g³êbokiej tajemnicy,
Lecz nie godzi siê œwiata trzymaæ w ciemnicy.
Przed 54 laty, siê nasi pobo¿ni przodkowie ³¹czyli,
Aby sobie koœció³, rych³o za³o¿yli,
Ale siê o 14 lat spóŸnili.
Nada³a siê sposobnoœæ korzystniejsza,
I jej to zbór zawdziêcza
¯e koœció³ stan¹³ wy¿ej od Skoczowa,
By³a do dobra i pobo¿na g³owa,
Co grunt pod budowê bezp³atnie ofiarowa³a.
Jeszcze lepsza i m¹drzejsza co go zbudowa³a.
I nale¿ytoœæ za budowê doœæ d³ugo czeka³a.
Wspomnijmy sobie, obywateli Gorniaków, co grunt pod budowê 
darowali,



Informator Parafialny nr 76/2009 5

Kupiciela Jerzego Morcinka, do umowionego kontraktu zobowi¹zali,
Oby tez wszyscy zawsze przy podobnej sprawie na  koœció³ pamiêtali!
Nowy gospodarz ¿adnych ofiar nie ¿a³owa³,
Aby siê rych³o ten dom Bo¿y wybudowa³,
Jemu zosta³a winna dziêka,
¯e niczego siê szczêdzi³,
Aby siê rych³o ten dom Bo¿y poœwiêci³,
Wielu ich darmo materya³ dawa³o
Nie ma³o ich bezp³atnie pracowa³o
Niektórych siê nawet nie doczeka³o,
Ni¿ siê koœció³ poœwiêca³o.
Zapomnieæ siê nie godzi budowniczego Rosta
Wszak to by³a osoba doœæ prosta
Pychy siê brzydzi³a, pracy siê nie wstydzi³a
By³ to wierny syn naszego koœcio³a,
Znany z szczeroœci doko³a.
Sam go osobiœcie  zna³em,
Chocia¿ przy budowie nie pracowa³em,
Bo wtenczas jeszcze niemowlêciem bywa³em,
Roku 1863 dnia 31 maja w niedzielê œwiêtej Troicy,
Stoi te¿ napisano wyraŸnie na dzwonnicy,
Kiedy go za³o¿ono i poœwiêcono,
Na placu budowy siê ludu roi³o,
Ale siê nieszczêœcie wprzód zuchwalcowi wydarzy³o
Pobo¿ni siê nie gorszyli,
Piêknie wszystko ozdobili.
Gorszyli siê innowiercy.
W osobie proboszcza Micha³ka,
Sk¹pego m¹dra³ka.
Jednak nic nie wskóra³,
Bo go Pan Bóg nie wspiera³,
Innowierców potêpia³,
Swoim spory grosz odbiera³.
W uroczystoœæ koœcio³a za³o¿enia,
Pobo¿ny duszpasterz doda³ wiele zachêcenia,
Przez gorliw¹ modlitwê pokrzepienia,
Przez œpiew nabo¿ny i pocieszenia,
Sam pieœni u³o¿y³.
Jak mu Pan Bóg w usta w³o¿y³,
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By³ to œp. Andrzej Drózd pastor drogomyski,
W jego g³owie zrodzi³y siê tak nabo¿ne i piêkne myœli:
Witaj dniu zbawienny dar z nieba przyjemny.
Twoja œwiat³oœæ b³oga, zes³ana nam droga od Boga.
Czas nowy og³aszasz, Serca wzgorê wznaszasz swiad-
czysz o wolnoœci nucisz pieœñ wdziêcznoœæ z mi³oœci.
Wszak drozdy piêknie œpiewaj¹ 
Chocia¿ gorzk¹ jarzêbinê jadaj¹.
W uroczystoœæ sam¹ zrana pogoda nie sprzyja³a
Ale póŸniej ziemia s³oñcem siê ogrzewa³a
Drogi i goœciñce obsusza³a
Obfita siê wtenczas ofiara zebra³a,
Bo licznie zebrana ludnoœæ pobo¿na,
G³êboko do kieszeni po grosz siêga³a,
Wê¿ów uk¹szenia w rêkê siê nie obawia³a
Na 176 guldenów siê oblicza³a.
Budowa koœcio³a doœæ prêdko postêpowa³a,
Chocia¿ przed pó³rokiem poboŸna niewiasta,
Johanna swego mê¿a pochowa³a,
Paw³a Koz³a wspó³za³o¿yciela,
Dobrej sprawy przyjaciela,
Jednak nie zb³¹dzi³a,
¯e sobie pomocnika handlowego,
Karola Kukucza za ma³¿onka poœlubi³a
Na nasz¹ korzyœæ te¿ to uczyni³a,
Te¿ i inne zbory nam pomoc¹ by³y,
One w uroczystoœci za³o¿enia i poœwiêcenia,
Chêtnie udzia³ wziê³y,
We spó³ z nami siê cieszy³y,
Roku 1865 dnia pierwszego listopada,
Ka¿dy pobo¿ny ze starszych chêtnie o tem gada,
Jak to piêknie wygl¹da³o,
Gdy siê koœció³ poœwiêca³o,
Wewn¹trz go przyozdobiono, 
Dzwonami dŸwiêcznie zadzwoniono,
Pobo¿na ludnoœæ koœció³ przepe³ni³a,
A pobo¿noœæ zawsze Bogu i Monarchom mi³a,
Kiedy go w ka¿dej potrzebie wzywaj¹,
Cesarza codziennie i do powszechnej modlitwy za³¹czaj¹
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Duchowny wódz dokona³ poœwiecenia,
On siê wiele przyczyni³ dla naszej wolnoœci, dobra i 
równouprawnienia,
By³ œ.p. Karol Samuel Schneider pastor bielski,
Pose³, senior i superintendent morawsko-szl¹ski.

Opr. Jerzy Sikora
/cdn/

WSPOMNIENIE

Dnia 25.06.2009r. po d³u¿szej chorobie w wieku 48 
lat  zmar³ œp.Leon H³awiczka, syn Marianny i Arnolda. 
Pozostawi³ w smutku pogr¹¿on¹ ¿onê Lidiê oraz córkê 
Paulinê i dwóch synów Arona i Samuela. Leszek  bo tak 
go wszyscy nazywali - urodzi³ siê 3.05.1961r. Swoje 
zawodowe ¿ycie spêdzi³ w GT „Poland” w Skoczowie, 
g d z i e  p r a c o w a ³  p r z e z  2 0  l a t .  Œ p i e w  
i muzyka od najm³odszych lat by³a jego pasj¹. Pan Bóg 

obdarzy³ go piêknym, basowym g³osem, którym czêsto œpiewa³ tak¿e partie 
solowe, najpierw w Chórze „Gloria” a potem tak¿e w Chórze koœcielnym w 
Ustroniu. A œpiewaæ zacz¹³ bardzo wczeœnie, bo jego mama która tak¿e 
œpiewa³a, zabiera³a go ju¿ jako ma³ego ch³opca na próby. W skoczowskim 
chórze pozna³ tak¿e swoj¹ ¿onê Lidiê a ich talenty muzyczne odziedziczyli 
po nich ich dzieci, œpiewaj¹c tak¿e w ró¿nych chórach oraz Estradzie 
Regionalnej „Równica”. W chórze w Skoczowie da³ siê tak¿e poznaæ nie 
tylko jako doskona³y œpiewak ale te¿ i organizator. Dlatego te¿ przez jedn¹ 
kadencjê, w latach 1989 - 1992 kierowa³ chórem jako jego prezes.

Z czasem dojrza³a w Leszku i Lidzi myœl, aby jednak opuœciæ Skoczów i 
przeprowadziæ siê do Ustronia na jego ojcowiznê. Tam rozpoczêli budowê 
nowego domu, gdy jednak si³ zaczê³o brakowaæ, dom sprzedali a 
rozpoczêli remont starego domku. W Ustroniu zaczêli œpiewaæ w Chórze 
koœcielnym razem z dzieæmi a ch³opcy dodatkowo w zespole „Równica”. 
Szczêœcie jednak nie trwa³o zbyt d³ugo. Trzy lata temu Leszek rozpocz¹³ 
najtrudniejszy okres swojego ¿ycia. Choroba powoli niszczy³a jego 
zdrowie, jednak coraz silniej ³¹czy³o ich ma³¿eñstwo. Gdy przed Œwiêtami 
wielkanocnymi odwiedziliœmy ich w Ustroniu, wydawa³o siê ¿e najgorsze 
ju¿ za nim. Okaza³o siê, ¿e drogi i marzenia ludzkie s¹ zupe³nie inne ni¿ 
drogi Bo¿e.

Nabo¿eñstwo ¿a³obne odby³o siê w Ustroniu w dniu 2.07.2009r., przy 
licznie zebranym ¿a³obnym zborze oraz wieloma ksiê¿mi z ks. bp gen. 
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Ryszardem Borskim na czele. Nabo¿eñstwo prowadzi³ ustroñski proboszcz 
ks. Piotr Wowry. Œpiewa³y chóry ze Skoczowa, Ustronia oraz Estrada 
„Równica”.

Ks. proboszcz opar³ swoje kazanie  na tekœcie z Ew. Jana 14, 1: „Niechaj 
siê nie trwo¿y serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie.” ¯a³obny 
kaznodzieja przypomnia³ drogê ¿ycia zmar³ego. Podkreœli³ talenty 
œpiewacze jakie otrzymali Leszek i Lidzia oraz ich dzieci  w darze od Boga . 
„Wy Drodzy op³akujecie ojca i mê¿a. Macie prawo obawiaæ siê o swój los, 
ale Jezus mówi do Was  nie lêkajcie siê, ufajcie bo do mnie przysz³oœæ 
nale¿y… Bo Jezus nie obieca³, ¿e ¿ycie bêdzie ³atwe, ale obieca³, ¿e ¿ycie z 
Nim bêdzie b³ogos³awione”  podkreœli³ na zakoñczenie.

Po ofierze po³¹czone chóry nad urn¹ z prochami po¿egna³y œp. Leszka  
swojego chórzystê  pieœni¹ „Ojcowski Dom to istny raj”.

Na cmentarzu nad mogi³¹ przemówi³ jeszcze ks. P. Wowry a zespó³ 
„Równica” po¿egna³ zmar³ego piêkn¹, cieszyñsk¹ pieœni¹ ludow¹:
1. Grónie moje grónie i szumi¹ce lasy
kaj sie mi podzia³y, hej, kaj sie podzia³y moi m³ode czasy.
2. Grónie moje grónie do³bych was oz³ociæ 
kiejbyœcie mi chcia³y, hej, kiejbyœcie chcia³y m³ode lata wróciæ.
3. Grónie moje grónie z³ota wy nie chcecie
i moi m³odoœci, hej, moi m³odoœci wróciæ nie mo¿ecie.
4. Grónie moje grónie ju¿ mi odejœæ trzeba
bydym se spoziyro³, hej, bydym spoziyro³ na was prosto z nieba.
Drogi Leszku

Wiele lat œpiewa³eœ z nami w Skoczowie. Razem prze¿yliœmy wiele 
wspania³ych chwil podczas naszych koncertów czy to w Polsce czy 
zagranic¹. Zawsze by³eœ weso³y i potrafi³eœ swoim optymizmem 
roz³adowaæ ka¿d¹  nawet trudn¹ sytuacjê. Wiele lat prze¿yliœmy razem w 
naszej chórowej rodzinie i  tym wspomnieniem pragniemy Ci za to 
podziêkowaæ.

Nieraz razem ¿egnaliœmy bliskich na pogrzebach i œpiewaliœmy pieœni. 
Ty ju¿  wierzymy w to mocno  œpiewasz w tym najpiêkniejszym chórze, 
chórze anielskim w niebie a my ¿egnamy Ciê jedn¹ z nich: 
Ju¿ tedy z Bogiem idŸ. Gdy¿ Pan tak chcia³; IdŸ tam, gdzie czeka ciê Twój 
wieczny dzia³! Z objêcia mi³ych r¹k, Z bolesnych ran. Na ³ono Pañskie 
œpiesz, W przeb³ogi stan! A choæby droga twa Sz³a w grobu noc, I tam 
pomo¿e ci Twój Pan i Wódz. On, dobry Pasterz twój Chce z tob¹ pójœæ I 
zaprowadziæ ciê, W niebiesk¹ w³oœæ. My zaœ skrapiamy ³z¹ Tw¹ blad¹ 
twarz, Któr¹ nam kiedyœ znów Ogl¹daæ dasz; Pan otrze z twoich ócz 
Bolesne ³zy. I wiecznej chwa³y dzieñ zab³yœnie ci!

Jerzy Sikora
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W skrócieW skrócie

W niedzielê 28 czerwca filia³ w Simoradzu  zorganizowa³ wycieczkê do 
Bytomia  Miechowic, gdzie proboszczem jest ks. Jan Kurko.

W dniach 4 - 12 lipca odby³ siê Tydzieñ Ewangelizacyjny
w Dziêgielowie. Codzienne ewangelizacje prowadzi³ ks. Roland 
Werner z Niemiec, wyk³ady na temat obrazu Jezusa wed³ug ewangelii 
Marka prowadzi³ ks. Adam Pod¿orski, a w s³u¿bie ¿ywienia 
i technicznej by³o zaanga¿owanych oko³o 50 m³odych ze Skoczowa.

W dniach 20 - 24 lipca odby³ siê Tydzieñ Dobrej Nowiny dla dzieci
w Dêbowcu prowadzony przez tamtejszych pracowników szkó³ki 
niedzielnej. Codziennie gromadzi³o siê oko³o 30 dzieci.

W niedzielê 12 lipca odby³a siê w Dêbowcu pami¹tka za³o¿enia 
i poœwiêcenia koœcio³a. S³owo Bo¿e zwiastowa³ ks. Waldemar 
Szajthauer z Wis³y, a œpiewem s³u¿y³ chór z Dêbowca. Po nabo¿eñstwie 
mo¿na by³o zwiedzaæ budowany dom zborowy.

W niedzielê 26 lipca chór Gloria œpiewa³ na uroczystoœci pami¹tki 
za³o¿enia koœcio³a w Ustroniu.

W dniach od 3 do 14 sierpnia niewielka grupa naszej m³odzie¿y 
uczestniczy³a w organizowanym przez CME obozie m³odzie¿owym
w Koszelówce ko³o P³ocka.

W dniach 6 - 15 sierpnia 32-osobowa grupa naszych dzieci przebywa³a 
na obozie dzieciêcym w Lubieni na OpolszczyŸnie zorganizowanym 
i prowadzonym przez ks. Eneasza i Katarzynê Kowalskich.

W Domu Zborowym w Dêbowcu za³o¿ono pod³ogow¹ instalacjê 
centralnego ogrzewania.

Zakoñczy³ siê remont zakrystii koœcio³a w Skoczowie. Wymieniono 
okna, œciany wy³o¿ono panelami, zerwano drewnian¹ pod³ogê 
i po³o¿ono p³ytki oraz wymalowano.
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Dach koœcio³a w Skoczowie zosta³ pomalowany now¹ farb¹ 
antykorozyjn¹. (patrz zdjêcie u do³u strony)

W lipcu pe³ni³ w Skoczowie praktykê parafialn¹ student teologii £ukasz 
Stachelek. Odprawia³ nabo¿eñstwa, pomaga³ przy TDN dla dzieci 
w Dêbowcu, pomaga³ w pracy kancelaryjnej oraz pracowa³ nad nowym 
planem cmentarza. 

W sierpniu praktykê parafialn¹ pe³ni³ w Skoczowie student teologii 
Krzysztof M. Ró¿añski. Oprócz nabo¿eñstw, pomocy w kancelarii i 
pomocy przy TDN w Pierœæcu równie¿ pracowa³ nad planem cmentarza.

Terminy:

5 wrzeœnia  godz. 8.00  - w sali parafialnej pierwsza lekcja nauki 
konfirmacyjnej

6 wrzeœnia  godz. 8.00 - nabo¿eñstwo m³odzie¿owe z komuni¹ œw. na 
rozpoczêcie roku szkolnego

13 wrzeœnia  godz. 10.00 - nabo¿eñstwo z komuni¹ œw. dla osób 
starszych w Skoczowie

13 wrzeœnia  godz. 10.00 - œwiêto ¿niw w Simoradzu
20 wrzeœnia  godz. 10.00 - œwiêto ¿niw w Dêbowcu
20 wrzeœnia  godz. 11.00 (po nabo¿eñstwie g³ównym) zgromadzenie 

parafialne w Skoczowie (celem podjêcia uchwa³y o 
sprzeda¿y nieruchomoœci w Dêbowcu, ul. ̄ niwna 67)

26 wrzeœnia  godz. 17.00 - koncert z okazji jubileuszu 90-lecia chóru 
„Gloria”

27 wrzeœnia  godz. 10.00 - œwiêto ¿niw w Pierœæcu
4 paŸdziernika  godz. 10.00 - œwiêto ¿niw w Skoczowie

Zebra³ A.P.
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Miêdzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy 
Biblijnej „JONASZ” 2008/2009

W dniu 4 czerwca 2009 roku odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród 
dla laureatów i finalistów XII Miêdzynarodowego Ekumenicznego 
Konkursu Wiedzy biblijnej „JONASZ” 2008/2009. W konkursie 
startowa³o ponad 16 tysiêcy uczestników. Nagrody otrzyma³o ponad 
500 m³odych uczestników. Tematem tegorocznego konkursu by³a 
ewangelia œw. Marka.

Konkurs jest organizowany w systemie czterostopniowym. Pierwsze 
eliminacje odbywaj¹ siê w szko³ach, póŸniej s¹ eliminacje 
miêdzyszkolne, rejonowe i fina³. Konkurs odbywa siê pod patronatem 
honorowym Ministra Edukacji Narodowej  Katarzyny Hall, Biskupów 
Koœcio³ów, z których dzieci i m³odzie¿ startowa³y w Konkursie, pana 
prof. Jerzego Buzka oraz Dyrektora Towarzystwa Biblijnego w Polsce 
pani Ma³gorzaty Platajs. Konkurs prowadzony jest w szko³ach 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Razem 
z konkursem biblijnym organizowany by³ tak¿e konkurs plastyczny 
i multimedialny. W konkursie biblijnym udzia³ bior¹ uczniowie z 16 
koœcio³ów  z Polski, Czech i S³owacji. 

„Jonasz” jest nawi¹zaniem do biblijnego proroka o tym imieniu, 
s³owo „jonasz” w jêzyku hebrajskim oznacza go³êbia, który jest 
symbolem Ducha Œwiêtego oraz tak¿e  go³¹b przynosi dobr¹ nowinê na 
arkê Noego. Jonasz jest to tak¿e imiê 18-letniego syna prezesa 
Towarzystwa Katechetycznego „JONASZ”. Jonasz Czy¿ jest dzieckiem 
z bardzo powa¿nym pora¿eniem mózgowym, nigdy nie bêdzie móg³ 
mówiæ o Bogu ( nie widzi i nie chodzi), wiêc w tej formie rodzice 
z  przyjació³mi w jego imieniu chc¹ opowiedzieæ innym o Bogu i Bo¿ym 
S³owie.

W tegorocznej edycji konkursu „Jonasz” z naszej parafii 
skoczowskiej startowa³o ponad 140 uczniów. Najliczniej uczestniczy³y 
szko³y: SP 1 Skoczów, SP 8  Skoczów, Gimnazjum 4 Skoczów, 
Gimnazjum ZS 1 Skoczów, Iskrzyczyn, Simoradz, Kiczyce i Dêbowiec. 
Dla najlepszych 4 czerwca w koœciele katolickim „Najœwiêtszego Serca 
Pana Jezusa” w Bielsku-Bia³ej zosta³y wrêczone nagrody. Laureaci 
konkursu musieli zdobyæ ponad 85% punktów w finale, który by³ 
rozgrywany w Instytucie Katechetycznym w Bielsku. Pozostali 
uczestnicy fina³u zostawali finalistami konkursu.
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Z naszej parafii do fina³u dotarli: 
1) W szko³ach podstawowych: 

a) Czy¿ Joanna, finalistka z SP Dêbowiec,
b) Wa³ach Jakub, finalista z SP 1 Skoczów,
c) Mitu³a Monika, finalistka z SP 8 Skoczów.

2) W szko³ach gimnazjalnych: 
a) Polok Justyna, laureatka, G 4 Skoczów
3) Szko³y ponadgimnazjalne:

a) Czy¿ Samuel, laureat - 3 miejsce, LO Osuchowskiego w  
Cieszynie,

b) Fender Szymon, laureat - 5 miejsce, LO Kopernika w Cieszynie
c) Pezda Justyna, laureatka  7 miejsce, LO Osuchowskiego w  

Cieszynie,
d) Wojnar Dominika, laureatka - 10 miejsce, LO Osuchowskiego w  

Cieszynie,
e) Berek Katarzyna, finalistka, LO Osuchowskiego w  Cieszynie, 
f) Krê¿elok Natalia, finalistka, LO Osuchowskiego w  Cieszynie,
g) Pod¿orski Dawid, Zespó³ Szkó³ Technicznych Cieszyn,
h) Hojdysz Andrea, finalistka, LO w  Skoczowie,
Nagrody uczniowie odbierali z r¹k ksiêdza biskupa seniora Jana 

Szarka (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w RP), biskupa Tadeusza 
Rakoczego (biskup Diecezji Bielsko-¯ywieckiej Koœcio³a 
Rzymskokatolickiego) i ks. biskupa dr Stanis³awa Piêtaka  z Œl¹skiego 
Koœcio³a Ewangelickiego Augsburskiego wyznania w Czechach. 
Organizatorami konkursu s¹: Towarzystwo Katechetyczne „JONASZ” 
z Kostkowic oraz Wydzia³ Katechetyczny Kurii Bielsko-¯ywieckiej 
w Bielsku-Bia³ej.

Fundatorami przepiêknych nagród ksi¹¿kowych, statuetek Jonasza 
i p³yt CD byli: 

1) Bank Spó³dzielczy Skoczów,
2) Parafia Ewangelicko-Augsburska Skoczów,
3) ofiarodawcy prywatni,
4) Lutheran Heritage Foundation, Michigan USA.

Ofiarodawcom serdecznie dziêkujemy! Dziêki pracy kilkuset 
katechetów i ksiê¿y, corocznie konkurs gromadzi tysi¹ce uczestników 
studiuj¹cych kolejne ksiêgi biblijne. W przysz³ym roku szkolnym 
bêdziemy pracowaæ nad ewangeli¹ œw. Jana. Wszystkich m³odych 
parafian zachêcamy ju¿ do udzia³u w kolejnym konkursie. 
(WWW.JONASZ.org.pl)

S³awek



13Informator Parafialny nr 76/2009

nasze ¿ycie

Wycieczka dzieci ze szkó³ki z Simoradza

14 czerwca grupa dzieci ze szkó³ki w Simoradzu wraz z opiekunami 
uda³a siê na wycieczkê do Leœnego Parku Niespodzianek i na Równicê.

W  L e œ n y m  P a r k u  
Niespodzianek mieliœmy okazjê 
zobaczyæ du¿o ciekawych 
zwierz¹t a tak¿e podziwiaæ 
pokaz lotów ptaków drapie-
¿nych.

Po pokazie udaliœmy siê na 
plac zabaw, gdzie wykorzysty-
waliœmy czas na zabawach na 
ró¿nych przyrz¹dach. Gdy 

zgrzani i zmêczeni ale nadal w dobrych humorach usiedliœmy na 
³aweczkach nasza opiekunka zaopatrzy³a nas w smaczne 
i orzeŸwiaj¹ce lody a gdy je zjedliœmy udaliœmy siê do autobusu który 
zawióz³ nas na Równicê. Na miejscu graliœmy w ró¿ne ciekawe 
i œmieszne gry i w koñcu zmêczeni i g³odni udaliœmy siê na posi³ek, 
którym by³y du¿e i smaczne zapiekanki. Po jedzeniu rzuciliœmy jeszcze 
ostatnie spojrzenia na góry i ruszyliœmy w drogê powrotn¹ do domu. 

Ca³¹ drogê œpiewaliœmy piosenki, których nauczyliœmy siê na 
szkó³ce, dziêkuj¹c w ten sposób Bogu za to, ¿e da³ nam spêdziæ ten dzieñ 
w tak przyjemny sposób.

 Autor: Sandra

PRZYGODA Z KAPITANEM JC

W dniach 6-15.08.2009 r. dzieci z parafii w Skoczowie i kilkoro 
uczestników z s¹siednich miejscowoœci, przebywa³o na obozie 
w Lubieni na OpolszczyŸnie.

Swój pobyt na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego dzieci 
rozpoczê³y od spotkania z pewnym piratem oraz jego pomocnikiem  
kucharzem, którzy przywitali dzieci na statku Kapitana Jezusa 
Chrystusa. Wszyscy uczestnicy 10-dniowego „rejsu” musieli z³o¿yæ 
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specjaln¹ przysiêgê, ¿e bêd¹ starali siê zawsze byæ wiernymi ¿eglarzami 
Jezusa Chrystusa, kieruj¹c siê niezmiennie w stronê bezpiecznego 
portu, którym jest Królestwo Niebieskie i  zawsze przestrzegaj¹c zasad, 
których uczy ich Kapitan. Po z³o¿onym przyrzeczeniu, wszyscy 

pasowani zostali na ¿eglarzy Kapitana Jezusa Chrystusa i otrzymali 
specjalne zeszyty, w których mogli znaleŸæ wiele pomocy na  okres 
„¿eglugi”. Dzieci nauczy³y siê równie¿ hymnu obozowego, napisanego 
specjalnie dla nich: 
Niech brzmi¹ gitary struny,
Niech wiatr grzywacze pieœci,
Niech znów pop³yn¹ dalej
Morskie opowieœci.

Ref. Hej ha, zaœpiewaj z nami,
Hej ha, do nas siê przy³¹cz!
Hej ha, pos³uchaj z nami 
Morskiej opowieœci!

Kiedy wiatr zaszumi w ¿aglach
Ca³y œwiat nabiera treœci,
Wtedy chêtnie s³ucha cz³owiek
Morskich opowieœci!
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£ajba to jest morski statek,
Sztorm to wiatr, co dmucha z gestem,
Jezus naszym kapitanem,
Wiêc bezpieczny jestem.

 Z Nim bezpiecznie dop³yniemy
 Do niebiañskiej tej przystani
 A ból, p³acz i niedostatek
 Zostan¹ za nami.

P³yn¹ z nami marynarze,
Którzy co dzieñ nam wpajaj¹:
Szanuj, kochaj i przebaczaj!
Wiemy, racjê maj¹!

Kto chce, ten niechaj s³ucha,
Kto nie chce, niech nie s³ucha,
Lecz Kapitan Jezus Chrystus
Wszystkich wo³a tutaj.

Ciebie te¿ tu zapraszamy,
Tak¿e mo¿esz z nami p³yn¹æ,
¯ycie oddaj Jezusowi,
W niebie bêdzie fina³!
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W kolejnych dniach m³odzi ¿eglarze poznawali zasady ¿ycia 
z Kapitanem Jezusem Chrystusem, uczyli siê wersetów biblijnych, 
nowych pieœni i starali siê zastosowaæ poznane prawdy we w³asnym 
¿yciu. Po lekcjach biblijnych natomiast, ka¿dego dnia na uczestników 
obozu czeka³y ró¿ne atrakcje  jazdy konne, wycieczka do zoo w Opolu, 
zwiedzanie Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, wyjazd do 
Aquaparku do Brzegu, odwiedziny w brzeskim Zamku Piastów 
Œl¹skich, spacery po lasach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 
wyjœcie do pizzerii i na lody, wyjazd na krêgielniê i na bilard, podchody 
oraz wiele gier i zabaw. 

Wieczorami dzieci spotyka³y siê w jadalni, aby pos³uchaæ 
dobranocek z przes³aniem, czytanych im przez opiekunów.

Ostatniego dnia obozu w¹ska wiejska droga, prowadz¹ca do 
oœrodka, sta³a siê nagle miejscem wyj¹tkowo ruchliwym i têtni¹cym 
¿yciem. Wszystko to za spraw¹ rodziców, którzy t³umnie zjechali do 

Lubieni na piknik rodzinny, który dzieci i opiekunowie zorganizowali 
na zakoñczenie kolonii. By³o du¿o œpiewu, lekcja biblijna, kie³baski 
z ogniska, frytki, d³ugo oczekiwane nagrody i Œwiadectwa ¯eglarzy 
Niebiañskiej ¯eglugi Morskiej, pokaz zdjêæ z ca³ego pobytu oraz wiele 
radoœci ze wspólnie spêdzonego czasu. 

Po pe³nym wra¿eñ obozie, spêdzonym z Panem Bogiem i Jego 
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¿eglarzami, dzieci i rodzice wrócili do swoich domów, aby ju¿ ka¿dy na 
w³asnym statku ¿ycia, ale wszyscy nadal pod bander¹ Jezusa Chrystusa, 
kontynuowaæ swój rejs do bezpiecznej przystani w Niebie.

Jeœli Pan Bóg pozwoli, nastêpny obóz ju¿ za rok. Tymczasem 
serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê paniom Emilii Szarek i Krystynie 
Heller, które zajê³y siê przygotowywaniem posi³ków, wychowawcom, 
którzy przygotowali i zrealizowali program obozu, parafianom 
z Lubieni, którzy przygotowali budynek na przyjazd dzieci, Robertowi 
Cieœlakowi, który podarowa³ nagrody rzeczowe dla uczestników, 
ks. Marianowi Niemcowi, który udostêpni³ projektor oraz dostêp do 
ksera podczas obozu, a nade wszystko Panu Bogu, który pob³ogos³awi³ 
nasze plany i zamierzenia oraz dopomóg³ w ich realizacji.

Kasia Kowalska
 

„Wielkie Igrzyska czas zacz¹æ” -  mo¿na by³o us³yszeæ w relacji na 
¿ywo prosto z olimpijskiego studia, kiedy zosta³ odpalony znicz olimpijski 
w Dêbowcu. 20 lipca, w tamtejszym koœciele ewangelickim rozpocz¹³ siê 
bowiem Tydzieñ Dobrej Nowiny. Codziennie po wspólnym œpiewie 
i modlitwie, wszyscy uczestnicy mieli okazje ³¹czyæ siê ze specjalnym 

Tydzieñ Dobrej Nowiny w Dêbowcu
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studiem olimpijskim, którego dziennikarz goœci³ wspania³ych sportowców, 
którzy dzielili siê swoimi doœwiadczeniami sportowymi. Po wywiadzie 

natomiast zapowiada³ kolejny 
program igrzysk, mianowicie lekcjê, 
w której mo¿na by³o poznaæ wielu 
zawodników Bo¿ej Dru¿yny. Ale co 
to za igrzyska bez zawodów?  To 
niemo¿liwe, dlatego tu¿ po lekcji 
wszyscy udali siê na podwórko, 
gdzie rozgrywa³y siê ró¿ne zabawy, 

a w czwartek wielki fina³  sztafeta z nagrodami. W poniedzia³ek goœciliœmy 
na naszej olimpiadzie parê zabawnych clownów, którzy przybli¿yli nam 
sposób w jaki mo¿na dostaæ siê do nieba. Prawdziwym powodzeniem 
okaza³ siê ostatni, doœæ nietypowy jak na TDN dzieñ zwany, przez 
organizatorki „Mêskim Dniem” Sk¹d taka nazwa? Mêska grupa 
organizatorów wpad³a na pomys³, aby daæ zapracowanym ciociom dzieñ 
wolnego i pokazaæ, ¿e wujowie na TDN te¿ mog¹ siê przydaæ.

   W pi¹tek 
o d b y ³ o  s i ê  
u r o c z y s t e  
w r ê c z e n i e  
d y p l o m ó w  
i nagród, oraz 
w s p ó l n e  
ognisko dla  
w s z y s t k i c h  
sportowców. 
Z o s t a ³ a  
r ó w n i e ¿  
o d s ³ o n i ê t a  

makieta obiektu olimpijskiego, wykonana na zajêciach plastycznych. 
Podsumowuj¹c dodam, ¿e w tym roku zainteresowa³y siê nami media takie 
jak, Portal Œl¹ska Cieszyñskiego, Radio Bielsko oraz Radio 90. Relacja 
oraz zdjêcia z imprezy mo¿na znaleŸæ w zak³adce TDN na stronie 
dêbowieckiej m³odzie¿y (www.mlodziezdebowiec.pl.tl) Mi³ego ogl¹dania 
i s³uchania! 
     Kolejny Tydzieñ Dobrej Nowiny w Dêbowcu planujemy zorganizowaæ 
ju¿ za rok. 

Konrad Górniok
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Tydzieñ Dobrej Nowiny w Skoczowie

 SIMORADZ W MIECHOWICACH
Ponad czterdziestu parafian z Simoradza wybra³o siê koñcem 

czerwca w odwiedziny do niedawnego wikariusza skoczowskiej parafii, 
ks. Jana Kurko, który jest obecnie proboszczem parafii w Bytomiu-
Miechowicach.
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Simoradzanie rozpoczêli wizytê uczestnictwem w 
nabo¿eñstwie, a tu¿ potem ks. Kurko oprowadzi³ wszystkich po wnêtrzu 
koœcio³a parafialnego, zdradzaj¹c przy okazji wiele ciekawostek z nim 
zwi¹zanych. Nastêpnie ks. Jasiu zaprosi³ nas na kawê i s³odki 

poczêstunek, w 
czasie którego nie 
z a b r a k ³ o  
s e r d e c z n y c h  
r o z m ó w  i  
w s p o m n i e ñ  z  
czasów pe³nienia 
j e g o  s ³ u ¿ b y  
duszpasterskiej w 
s k o c z o w s k i e j  
p a r a f i i  i  j e j  
f i l i a ³ a c h .  W  
m i ê d z y c z a s i e  
równie¿ siostra 

Marta opowiedzia³a w skrócie bardzo bogat¹ historiê parafii w 
Bytomiu-Miechowicach i przybli¿y³a postaæ ci¹gle ma³o znanej Matki 

Ewy, która by³a 
zwi¹zana w³aœnie 
z Miechowicami. 
S i m o r a d z a n i e  
m i e l i  o k a z j ê  
r ó w n i e ¿  
o d w i e d z i æ  
urokliwy domek 
M a t k i  E w y  i  
z w i e d z i æ  i n n e  
obiekty parafialne.

Po pysznym obiedzie, zaserwowanym w Ewangelickim Dom 
Opieki "Ostoja Pokoju", który kontynuuje dzie³o diakonii Matki Ewy, 
ks. Kurko podzieli³ siê swoimi planami oraz problemami, z którymi siê 
zmaga. Parafianie z Simoradza nie przyjechali z pustymi rêkami - przy 
okazji wycieczki wspomogli miechowick¹ parafiê, przekazuj¹c ofiarê 
na cele gospodarcze. Po obiedzie nadszed³ czas ¿yczeñ i po¿egnañ. 
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Ostatnim celem podró¿y by³a jeszcze gliwicka palmiarnia, gdzie 
podziwialiœmy egzotykê fauny i flory ró¿nych zak¹tków œwiata.

 Na pewno nie by³a to ostatnia wycieczka simoradzkiego filia³u, 
ale tylko pocz¹tek kolejnych wyjazdów. Wizyta w Miechowicach i 
Gliwicach pokaza³a równie¿, jak dobrze mo¿na wspólnie spêdziæ 
niedzielny czas w gronie parafian.

k¹cik misyjny

Nasz koœció³ wys³a³ na Ukrainê misjonarza ks. Wies³awa £y¿bickiego, 
który 14 paŸdziernika 2007 roku rozpocz¹³ pracê w parafii w £ucku. Swoj¹ 
s³u¿bê w £ucku zakoñczy³ na pocz¹tku paŸdziernika 2008. Od stycznia 2009 
wraz z ¿on¹ Natali¹ s³u¿y w dwóch parafiach na wschodzie Ukrainy, w 
miejscowoœci Berdiañsk nad Morzem Azowskim oraz w oddalonym o 200 km 
Zaporo¿u. Chcemy wspieraæ ich duchowo, modlitewnie i finansowo. Nasz¹ 
modlitw¹ jest, by Wies³aw i Natalia byli u¿ytecznymi narzêdziami w Bo¿ych 
rêkach.

Po 70 latach przerwy parafia w Berdiañsku znów ma duszpasterza, który 
mieszka na miejscu.  Do s³u¿by z  powo³any ks. Wies³aw £y¿bicki wraz z 
ma³¿onk¹. Zbór powsta³ w 1865 roku. W latach 30-tych XX wieku, jak 
wiêkszoœæ koœcio³ów, zosta³ zamkniêty. Nowy pocz¹tek nast¹pi³ w 1997 roku. 
Zbór czeka³ na duchownego 11 lat. Przyjazd ksiêdza jest wiêc radosnym 

osta³

(szyk)

S³u¿ba na Ukrainie



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:

22 Informator Parafialny nr 76/2009

Jeœli chcesz dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o wielkim powo³aniu, jakie daje 
Bóg, powinieneœ koniecznie obejrzeæ film: "Mama Heidi". Jest on oparty o 
autentyczne wydarzenia i objawienia, jakie spotka³y kobietê- pani¹ Heidi 
Baker w Mozambiku. Na pocz¹tku modli³a siê bardzo gorliwie do Boga o 
mo¿liwoœæ pracy z biednymi wœród biednych, chcia³a kochaæ 
niekochanych.  Gdzie tradycyjne koœcio³y by³y bezsilne, bo szerzy³a siê 
cholera, HIV oraz inne choroby weneryczne, ona potrafi³a dziêki gorliwej 
wierze w Boga, dziêki pomocy Jezusa wesprzeæ najbiedniejszych. 
Powo³ywa³a koœcio³y,  kliniki, szko³y. By³o jej ciê¿ko, jak sama mówi, 
pracowa³a bez pozwolenia urzêdowego, ale modli³a siê, modli³a i ta jej 
wiara przynios³a efekty. Kilka razy zagl¹da³a jej œmieræ w oczy, ale bêd¹c 
œwiadkiem wielu uzdrowieñ, cudów nie poddawa³a siê. Dziêki niej ludzie 
zaczêli wierzyæ w Boga.
Beata Przybylik 

ZAPRASZAMY PO FILMY DVD

wydarzeniem dla tej oko³o 50-osobowej spo³ecznoœci. Nieraz mogliœmy tego 
doœwiadczyæ. Bardzo ciep³o zosta³ przyjêty ksi¹dz wraz z ma³¿onk¹ i czêsto 
dawano mu odczuæ, ¿e czekali tam na nich. W szczególnoœci Artur, kurator 
tamtejszej parafii bardzo pomaga³ i wspaniale siê zaopiekowa³ nowym 
ksiêdzem. Za³atwi³ wszystko, co by³o potrzebne i zawsze mo¿na by³o siê do 
niego zwróciæ o pomoc. To niezwykle zaanga¿owany i oddany tej parafii 
cz³owiek. Podczas nabo¿eñstwa wprowadzaj¹cego dwie rzeczy zaskoczy³y 
ksiêdza. Jedna to ta, ¿e rada parafialna niejako przyjmowa³a ksiêdza do s³u¿by 
w tej parafii i musia³a wyraziæ swoj¹ wolê i chêæ wspó³pracy. To by³o bardzo 
interesuj¹ce. Po drugie mi³ym gestem by³o równie¿ b³ogos³awieñstwo, które 
zosta³o udzielone nie tylko Wieœkowi. Równie¿ ma³¿onka (Natalia) zosta³a 
pob³ogos³awiona przez przysz³ego biskupa w nowej s³u¿bie.

Ma³¿eñœtwo bêdzie siê równie¿ opiekowaæ oddalonym o ok. 200 km od 
Berdiañska Zaporo¿em. Dotychczas obie parafie odwiedza³ tylko kilka razy w 
roku ksi¹dz z Niemiec, a na co dzieñ nabo¿eñstwa prowadzone by³y przez 
lektorów (osoby, które zakoñczy³y kilkutygodniowe szkolenie w Odessie). 
Teraz sytuacja czêœciowo ulegnie zmianie.
Ps. Zachêcamy parafian do modlitwy o tê s³u¿bê oraz do wp³at na potrzeby 
misji.

 Jan



k¹cik dla dzieci
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Witajcie Kochani!
Pamiêtacie wszystkie Owoce Ducha Œwiêtego, które do tej pory 
poznaliœmy? Mam nadziejê, ¿e nie zapomnieliœcie ich przez wakacje i 
staracie siê, aby by³y one obecne w Waszym ¿yciu.
Dzisiaj poznamy ju¿ szóst¹ cechê, któr¹ podaje nam List do Galacjan. 
Aby dowiedzieæ siê jaka to cecha, sprawdŸ swoje wiadomoœci o 
poprzednich owocach, rozwi¹zuj¹c krzy¿ówkê.

1. Trzecia osoba Trójcy Œw.
2. Cechy opisane w Liœcie do Galacjan, które poznajemy kolejno 
w ka¿dym k¹ciku.
3. Niebiañski Ojciec Pana Jezusa.
4. Drugi owoc Ducha Œw.
5. Pierwszy owoc Ducha Œw.
6. Tyle jest owoców Ducha Œw.



Opracowa³a 
Katarzyna Kowalska
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O³ówek Dobroci
Materia³y: wzór etykietki na puszkach, papier, kserokopiarka, pisaki, 
linika, bia³y klej, sztuczne futro, w³óczka, ma³e "ruszaj¹ce siê oczy"
(albo dwa guziki), no¿yczki. Dla ka¿dego dziecka - jedna puszka po soku
 i jeden nowy o³ówek.
Przygotowanie: wymyj i wysusz puszki po sokach. Wytnij ze sztucznego 
futra prostok¹ty o wymiarach 5 x 7,5 cm - po jednym dla ka¿dego dziecka. 
Skopiuj etykietê na papier - po jednej dla ka¿dego dziecka. Potnij w³óczkê 
na 15-cm odcinki. Posmaruj klejem prostok¹t z futra na koñcach po 
wewnêtrznej stronie (rys. a). Owiñ futro wokó³ gumki o³ówka i zabezpiecz 
go w³óczk¹ (rys. b). Przyklej oczy do futra. Pokoloruj litery na wzorze 
etykiety. Wytnij etykietê i przyklej j¹ do puszki. W³ó¿ "O³ówek dobroci" do 
puszki.
Przypomnij sobie kogoœ kto by³ uprzejmy dla Ciebie. Jak siê czu³eœ? 
1 list do Koryntian 13.4 mówi: Mi³oœæ cierpliwa jest, mi³oœæ dobrotliwa 
jest. Co dobrego móg³byœ zrobiæ swoim "o³ówkiem dobroci"?



Zapisane w ksiêgach parafialnych

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

Psalm 127,3
Data chrztu

Tobiasz Gustaw Cholewa 19.07.09 Têczynek
Julian Bernstein 19.07.09 Barsinghausen (Dania)
Tomasz Krzysztof Krawczyk 02.08.09 Pierœciec, Mostowa 11
Karolina Marianna Pszczó³ka 02.08.09 Miêdzyœwieæ 206 
Jan Józef Suchanek  15.08.09 Wilamowice, Spokojna 34

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

 

ŒLUBY

Miros³aw Machej Joanna Kowalczyk 04.07.09
Dirk Merzbach Adriana Brudny 17.07.09
Piotr Wawrzyczek Magdalena Burawa 18.07.09
Pawe³ Chmiel Anna Mendrok 23.07.09
Marcin Cywka Sybilla Wójt 01.08.09
Marek Noga Magdalena Wajn 01.08.09
Roman Nowak Joanna Huza 08.08.09
Krzysztof Kowalczyk Izabela Kukla 08.08.09
Zbigniew Fender Katarzyna Huta 22.08.09
Adam Burawa Magdalena Czy¿ 22.08.09
Tomasz Niemczyk Renata Kajzar 27.08.09

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

Ma³gorzata Borska lat 84 05.07.09 Pruchna, Leœna 40
Stefania Kaleta lat 84 19.07.09 Dziêgielów, Ks. Kulisza 47
Paulina Sikora lat 65 20.07.09 Sk., £êgowa 23
Helena Kenig lat 81 10.08.09 Pierœciec, Skoczowska 5
Janina Brañczyk lat 94 18.08.09 Sk., S³oneczna 10/9
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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!
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Apteka "MERCURIUS". S.C.
SKOCZÓW ul. CIESZYÑSKA 3B

Otwarta w godz. 8.00 -18.00 (pon-pt) oraz sobota 8.00 - 13.00
tel/fax 033 8584850

Apteka "Mercurius" S.C. oferuje swoim klientom
- bogaty asortyment leków w przyjaznych cenach
- bezp³atny pomiar ciœnienia krwi
- profesjonalna obs³ugê i doradztwo
- opiekê farmaceutyczn¹ dla sta³ych klientów
- system kart rabatowych dla sta³ych klientów
- pe³ny asortyment sprzêtu medycznego (serwis w aptece)
- fachowe doradztwo z zakresu pielêgnacji skóry
(naczyñka, atopia, zmarszczki, tr¹dzik m³odzieñczy itp)
- szeroki wybór dermo kosmetyków
- pe³na gamê kosmetyków kolorowych firmy La Roche posay
- liczne zestawy promocyjne kosmetyków

PROMOCJA
PO DOKONANIU ZAKUPU I POKAZU POWY¯SZEGO 
OG£OSZENIA KLIENT OTRZYMA ATRAKCYJNY UPOMINEK

ZAPRASZAMY !!!
 

Kwiaciarnia 
Skoczów ul. Mickiewicza 5

Otwarta w dodz. 8.00 - 17.00 (pon. - pt) 
oraz sobota, niedziela 8.00 - 13.00

Poleca:
Kwiaty do domu i ogrodu wi¹zanki, wieñce
Dekoracje kwiatowe: sale i samochody na wesela oraz koœcio³y

 



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

Korekta: Krzysztof M. Ró¿añski
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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