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spotkanie ze s³owem bo¿ym

Jesieñ nale¿y, zdaniem wielu ludzi, do najpiêkniejszych pór 
roku. Jeœli mo¿e byæ to zaskakuj¹ce, to chyba tylko o tyle, ¿e jesieñ jest 
przecie¿ tym czasem, w którym ca³a przyroda zamiera i traci swoj¹ 
¿ywotnoœæ. Mo¿na by nawet powiedzieæ, ¿e na jesieñ przyroda umiera, i 
nierzadko mo¿na to niemal wyczuæ w jesiennej aurze, która bywa 
ch³odna, mglista i ponura, a przez to sk³aniaj¹ca do refleksji na temat 
przemijania.

Ale z drugiej strony, jeœli nawet przyroda umiera, to czyni to w 
sposób piêkny, niemal dostojny, chc¹c jakby ukryæ tê przykr¹ 
rzeczywistoœæ, chocia¿by poprzez okrycie z jesiennych barw, ró¿nych 
odcieni ¿ó³ci, czerwieni i br¹zu, które ciesz¹ oko wra¿liwego 
obserwatora. I zapewne wielu z nas podziwia wielobarwne, jesienne 
pejza¿e, obserwuj¹c parki, ogrody czy te¿ górskie lasy, i wielu z nas 
powie, ¿e jesieñ jest piêkna.

Czy jednak to samo moglibyœmy powiedzieæ o ludzkim ¿yciu? 
W którym te¿ mo¿na by doszukaæ siê pewnych analogii do œwiata 
przyrody i powiedzieæ, ¿e i cz³owiek prze¿ywa w ci¹gu ¿ycia swoje pory 
roku, i po okresie wiosny i lata przychodzi nieuchronnie czas na jesieñ,  
jesieñ ¿ycia. Dla ludzi m³odych, którzy prze¿ywaj¹ swoj¹ wiosnê lub te¿ 
lato, myœlenie o w³asnej jesieni ¿ycia mo¿e nierzadko wydawaæ siê doœæ 
odleg³e i niemal abstrakcyjne. Ale wszyscy nieuchronnie zbli¿amy siê 
do swojej jesieni,  lub te¿ w³aœnie j¹ prze¿ywamy.

Jaka bywa ludzka jesieñ? Byæ mo¿e ró¿na, tak ró¿na jak ró¿ne 
bywaj¹ losy i koleje ludzkiego ¿ycia, i to na tyle, ¿e trudno by³oby tu 
powiedzieæ coœ ogólnego i wspólnego dla wszystkich. 

Czy jednak ludzka jesieñ potrafi byæ piêkna? Mimo wszystkich 
ograniczeñ i niedomagañ, które wtedy na cz³owieka spadaj¹? Mimo 
przeczucia, ¿e jesieñ jest przecie¿ zapowiedzi¹ zimy, a zatem pory 
uœpienia, w której wszystko faktycznie zamiera? Jednym z obrazów tego 

„Wierzymy, 
¿e Jezus umar³ i zmartwychwsta³”

1 Tes 4,14a
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jesiennego piêkna mo¿e byæ to, ¿e jesieñ to tak¿e czas zbiorów, czas 
gromadzenia owoców. A w sensie ludzkim,  to nierzadko czas, w którym 
zbieramy owoce ca³ego naszego ¿ycia, pracy i zaanga¿owania. 
Dostrzegamy je chocia¿by w ludzkiej wdziêcznoœci, czy te¿ pamiêci lub 
¿yczliwoœci. I one mog¹ daæ nam poczucie, ¿e nasze ¿ycie mia³o sens, 
by³o wartoœciowe, by³o przywi¹zane do pewnych wartoœci, których 
staraliœmy siê trzymaæ i byæ im wiernym.  

Ale z drugeij strony, jesieñ ¿ycia mo¿e byæ rozpamiêtywaniem 
straconych szans, poczuciem niedostytu i niespe³nienia, pragnieniem i 
têsknot¹ za ¿yciem, które by³oby trwa³e i nieprzemijaj¹ce.

Dlatego kierujemy swoje oczy na Jezusa Chrystusa, o którym 
mówi nasz dzisiejszy tekst, bêd¹cy has³em miesi¹ca listopada. Patrzymy 
na Jego ¿ycie, które, choæ nie by³o wcale d³ugie, to jednak przynios³o 
najwspanialsze owoce, i to nie tyle Jemu samemu, ale nam wszystkim, a 
by³y to owoce Jego pos³uszeñstwa, mi³oœci do cz³owieka i poœwiêcenia. 
Chrystus, o którym S³owo Bo¿e naucza, ¿e sam jest stwórc¹ i Ÿród³em 
wszelkiego ¿ycia co prawda umiera, ale w Bo¿ej mocy 
zmartwychwstaje, staj¹c siê znakiem nowego ¿ycia, i to dla nas, 
wierz¹cych.

Cz³owiek bêd¹cy w Chrystusie, doœwiadczaj¹cy obecnoœci 
¿ywego Boga, sam staje siê wówczas obrazem nowego ¿ycia. Poprzez 
to, ¿e ca³a jego wiara i nadzieja jest zakotwiczona ju¿ nie w sobie i w 
swoich dokonaniach, ale w Bogu. Poprzez to, ¿e potrafi byæ wdziêczny 
Bogu za ca³e swoje ¿ycie, w ka¿dym jego momencie i fazie, i nawet za 
wszystkie doœwiadczenia, i tak¿e za ca³e b³ogos³awieñstwo otrzymane 
kiedykolwiek od Boga. Ale tak¿e poprzez to, ¿e czuj¹c siê czêœci¹ œwiata 
i przyrody, która nieuchronnie przemija, ma jednoczeœnie tê 
œwiadomoœæ, ¿e w Chrystusie ¿yje jego nadzieja na nowe ¿ycie i 
zmartwychwstanie, owa nadzieja, która nadaje naszemu istnieniu 
zupe³nie nowy sens. 

S¹dzê, ¿e cz³owiek wierz¹cy ma w sobie zawsze coœ z piêkna 
jesieni. Jest œwiadomy tego, ¿e przemija, ¿e jego ¿ycie tutaj na ziemi jest 
kruche i ma swój czas, tak samo jak ma swoje troski i problemy. Ale 
poprzez wiarê umie przyjmowaæ to ze spokojem, i ze zrozumieniem. I 
zamiast zamartwiaæ siê kruchoœci¹ ¿ycia, potrafi, czerpi¹c z Chrystusa, 
okrywaæ swoje ¿ycie piêknem duchowych darów, takich jak radoœæ, 
wdziêcznoœæ, cierpliwoœæ, mi³oœæ czy ¿yczliwoœæ, tak i¿ przyozdabiaj¹ 
one jego ¿ycie jak ró¿nobarwne liœcie, czego nam wszystkim ¿yczê.

ks. Krzysztof Cieœlar
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Ks. Jerzy Samiec Biskupem Koœcio³a

W sobotê, 17 paŸdziernika 2009 r. podczas 
obrad szóstej sesji XII Synodu Koœcio³a 
przeprowadzono wybory nowego Biskupa 
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. 
G³osowano w sposób tajny, oddaj¹c g³os na 
jednego z trzech kandydatów zg³oszonych 
przez konferencjê ksiê¿y.

Po oddaniu kart wyborczych przez 
g³osuj¹cych i podliczeniu g³osów og³oszono 
wyniki.
Kandydaci otrzymali nastêpuj¹c¹ iloœæ 
g³osów:
- ks. dr Adrian Korczago - 18 g³osów
- ks. prezes Jerzy Samiec - 38 g³osów
- ks. dr Marek J. Uglorz - 7 g³osów

Zgodnie z prawem Biskupem Koœcio³a zosta³ wybrany ten kandydat, 
który otrzyma³ bezwzglêdn¹ iloœæ g³osów. Przewodnicz¹cy zebrania ks. 
radca Grzegorz Giemza og³osi³, ¿e Biskupem Koœcio³a zosta³ wybrany ks. 
Jerzy Samiec.

Jerzy SAMIEC urodzi³ siê dnia 27 marca 1963 roku w Cieszynie jako 
jedyny syn Oskara Samca i jego ma³¿onki Lidii z domu Fryda, 
zamieszka³ych w Puñcowie ko³o Cieszyna. W dniu 15 kwietnia 1963 r. 
zosta³ ochrzczony w ewangelickim koœciele Jezusowym w Cieszynie przez 
ks. Jana Melcera

Po zdaniu matury w 1983 r. w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w 
Cieszynie zg³osi³ siê na studia teologiczne w Chrzeœcijañskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie. W dniu 22 stycznia 1989 r. w koœciele Pokoju w 
Zabrzu zosta³ ordynowany przez ks. biskupa Janusza Narzyñskiego w 
asyœcie cieszyñskich proboszczów: ks. Jana Melcera i ks. Emila Gajdacza i 
rozpocz¹³ pracê jako wikariusz w parafiach w Zabrzu i w Gliwicach. W 
dniu 1 wrzeœnia 1990 r. zawar³ w koœciele Jezusowym w Cieszynie zwi¹zek 
ma³¿eñski z Beat¹ Micha³ek.

Po ordynacji pe³ni³ obowi¹zki proboszcza administratora parafii w 
Gliwicach, gdzie w dniu 11 listopada 1994 r. po wygraniu wyborów zosta³ 
wprowadzony w urz¹d proboszcza.

Przez 5 lat by³ duszpasterzem m³odzie¿owym Diecezji Katowickiej, a w 
okresie od 2002 r. do koñca roku 2008 by³ diecezjalnym duszpasterzem 
ewangelizacyjno – misyjnym. Od 2003 r. jest Prezesem Stowarzyszenia 

ks. Jerzy Samiec, biskup elekt
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Ksiê¿y i Katechetów Koœcio³a EA w RP.
Od kwietnia 1998 jest cz³onkiem X Synodu Koœcio³a z listy 

duchownych. Od 2003 r. z nominacji Rady Synodalnej jako Prezes SKiK 
zosta³ cz³onkiem XI Synodu Koœcio³a. Z listy ksiê¿y zosta³ równie¿ 
wybrany cz³onkiem XII Synodu Koœcio³a, w którym jest cz³onkiem 
Komisji ds. Ewangelizacji i Misji.

W dniu 14 kwietnia 2007 r. XII Synod Koœcio³a wybra³ ks. Jerzego 
Samca Prezesem Synodu.

W Gliwicach wraz z gronem osób wspó³pracuj¹cych zorganizowa³ 
Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Gimnazjum Ewangelickie.

G³ównym punktem jego zainteresowañ jest misja i ewangelizacja. Ju¿ w 
roku 1994 zosta³ powo³any do Komitetu Organizacyjnego Tygodni 
Ewangelizacyjnych w Dziêgielowie. Od momentu powstania Centrum 
Misji i Ewangelizacji zosta³ te¿ cz³onkiem Rady CME, a od pocz¹tku 
istnienia Szko³y Biblijnej w Dziêgielowie jest jednym z jej nauczycieli.

Opracowa³ Jan - Ÿród³o www.luteranie.pl

  

 

Z kart historii parafii...

Podajemy w wersji oryginalnej drug¹ czêœæ historii 
skoczowskiego zboru pisan¹ wierszem przez Jerzego  Brudnego z 
Kowal na okolicznoœæ 40-tej rocznicy za³o¿enia koœcio³a.

Ksi¹dz drogomyski, te¿ przy poœwiêceniu us³ugowa³,
I tak d³ugo a¿ sobie nasz zbór swego pierwszego ksiêdza,
Wybra³ i powo³a³.
By³ to Jan Karze³ kandydat teologii,
Urodzony dnia 27. stycznia we Wendryni,
Lecz ni¿ mu farê na mieszkanie zbudowano,
Mieszka³ w Pogórzu u Jana Stanowskiego,
I dobrze siê mia³ u niego.
We wrzeœniu 1866 odby³o siê wyœwiêcenie,
O tym¿e czasie odby³o tu œl¹skie stowarzyszenie,
Pi¹te roczne zgromadzenie,
Ksi¹dz Jerzy Janik z Ustronia tu mia³ kazanie,
M³ody duszpasterz pe³ni³ swój urz¹d w gorliwoœci,
Cieszy³ siê ze zboru swego ofiarnoœci,
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¯e przewy¿sza liczniejsze w szczodrobliwoœci,
Chlubi³ siê ¿e tu zawsze Wielki Pi¹tek godnie œwiêcono,
¯e go prac¹ nie zgwa³cono.
Strofowa³ te¿ miêdzy doros³¹ m³odzie¿¹ objaw wszetecznoœci.
I nakazywa³ gospodarzom rozgi u¿ywaæ do ostrej karnoœci.
Karci³ te¿ inne u³omnoœci,
Wiary porzucanie jej siê zapieranie,
Skar¿y³ siê ¿e te¿ z do konfyrmacyi,
Przychodz¹ poganie
Nale¿a³ on do najlepszych w Œl¹sku kaznodzieji,
Myœmy siê z niego powód chlubiæ mieli.
Cztery lata po poœwiêceniu koœcio³a,
Zosta³a poœwiêcona nowa szko³a.
Przy niej przesz³o 30lat Maurycy Gorgoñ pracowa³,
On duszpasterzowi pracê ko³o koœcio³a, u³atwia³,
Uda³ siê ju¿ na odpoczynek swój,
Aby mieæ spokój za po¿yteczny o doœæ trudny bój,
Roku 1877 stycznia dnia czwartego,
Pochowano tu Jana Stonawskiego,
Dobrodzieja zboru naszego,
Roku 1878 dnia 15 sierpnia, uda³ siê nasz ksi¹dz do zboru 
goleszowskiego,
Tam mia³ kazanie, przy poœwiêceniu koœcio³a nowego,
Roku 1880 dnia 27. maja odby³o tu œl¹skie stowarzyszenie,
19 te roczne zgromadzenie,
Na pastorowe ¿yczenie obstara³ siê zbor,
O koœcio³a piêkne ozdobienie,
S³oñce piêknie przyœwieca³o,
I zebra³o siê ludnoœci nie ma³o,
Ksi¹dz Pindór z Cieszyna,
Mia³ kazanie z Janowego objawienia,
Jest tego samego chrzestnego imienia,
Rozdzia³u 21 o mieszkaniu i przybytku Boga œwiêtego,
Który przyobieca³ i zgotowa³ dla ludu pobo¿nego.
Ani œmierci ani smêtka ani krzyku ani boleœci nie bêdzie,
O niech dusza nasza niegdyœ w tej radoœci usiêdzie,
Roku nastêpnego w czerwcu dnia szesnastego,
Uda³ siê nasz pastor do zboru miêdzyrzyckiego,
Tam na zgromadzeniu stowarzyszenia œl¹zkiego,



Informator Parafialny nr 77/2009 7

 Mia³ kazanie o g³osie na puszczê wo³aj¹cego,
Drogê pañsk¹ gotujcie,
Œcie¿ki jego prostujcie,
We wierze trwajcie,
£akomstwa siê wystrzegajcie,
Tego roku samego paŸdziernika dnia dziewi¹tego,
Obchodziliœmy te¿, stuletni jubileusz patentu tolerancyjnego,
Przez cesarza Józefa drugiego,
Nam ³askawie udzielonego,
Roku 1781 paŸdziernika trzynastego,
W nastêpnym roku marca dwunastego,
Uda³ siê nasz duszpasterz do zboru Jaworskiego,
Tam mia³ przy stuletniej koœcio³a uroczystoœci,
Niemieckie kazanie do licznie zgromadzonej ludnoœci,
Jeszcze w tym 1882 uda³ siê zboru bystrzyckiego lipca 25 tego,
Jako do zboru maciszyñskiego,
Na stuletni jubileusz zboru tego,
Tam mia³ kazanie z psalmu 84 tego,
O têsknieyiu do Pañskich przybytków,
Cz³owieka pobo¿nego,
Zaraz dnia 27. lipca spieszy³ do zboru Bielskiego,
Wzi¹æ udzia³ w pogrzebie duszpasterza sêdziwego,
Karola Samuela Schneidra superintendenta zas³u¿onego,
Który umar³ w 81. wieku w 60 letnim urzêdowaniu,
W gorliwym o koœció³ staraniu,
Tam u grobu mia³ nasz pastor polskie podziêkowanie,
Gdy go z³o¿ono na wieczne odpoczywanie,
Jemu piêkny pomnik postawiono,
Stosownem napisem zaopatrzono:
A to jest zwyciêstwo, które zwyciê¿y³o œwiat wiara nasza,
Niech¿e to ka¿de, dobrze uwa¿a,
Koœció³ nasz jest koœcio³em œwiat³oœci,
On siê nie lêka potêgi ciemnoœci,
Boæ jeszcze  jest ciemnoœæ we walce z œwiat³oœci¹,
On nie bojuje mieczem lecz mi³oœci¹,
Zas³ania siê tarcz¹ œwiat³oœci¹,
Broñ nasza nie jest cielesna lecz duchowa,
Dobrze walczy ten kto siê trzyma jego s³owa,

Opr. Jerzy Sikora
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 W niedzielê 27.09.1959r. mia³a miejsce w 
wiœlañskim koœciele ordynacja 3 absolwentów 
Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej  
Andrzeja Czy¿a, Stanis³awa Dordy oraz Jana 
Melcera. Aktu tego dokona³ ówczesny 
zwierzchnik Koœcio³a Luterañskiego ks.bp prof. 
dr Andrzej Wantu³a a asystentami byli ksiê¿a  
Robert Fiszkal i Pawe³ Bocek. Ks. Andrzej Czy¿ 

Pó³ wieku w s³u¿bie Koœcio³a

po ordynacji zosta³ wikariuszem senioralnym w Diecezji Mazurskiej u 
boku ks. sen. Alfreda Jaguckiego w Szczytnie. Po rocznym wikariacie na 
Mazurach, dalszy wikariat od dnia 20.09.1960 r. odby³ w Skoczowie. Dnia 
1.03.1970r. zosta³ drugim proboszczem a od 1.01.1985 r. do chwili 
przejœcia na emeryturê 31.01.2002 r. piastowa³ urz¹d proboszcza naszej 
parafii.

Ks. Andrzej Czy¿ pe³ni³ szereg funkcji w Koœciele. By³ cz³onkiem 
Synodu a w latach 1980-1991 pe³ni³ obowi¹zki konseniora Diecezji 
Cieszyñskiej. Po wyborze ks. sen. Jana Szarka na urz¹d Biskupa Koœcio³a, 
pe³ni³ te¿ czasowo obowi¹zki seniora diecezji.

W uznaniu jego zas³ug na niwie spo³ecznej Ziemi Cieszyñskiej 
11.11.2005 r. ks. Andrzej Czy¿ otrzyma³ laur „Srebrnej Cieszynianki” za 
„d³ugoletni¹ pracê duszpastersk¹ i spo³eczn¹, za wra¿liwoœæ na krzywdê i 
biedê ludzk¹, za pracê wœród dzieci i m³odzie¿y, za d³ugoletni¹ opiekê na 
chórem „GLORIA”, za dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ i wspó³tworzenie 
stowarzyszenia „Musica Sacra”.

Parafialne podziêkowanie za 50-letni¹ s³u¿bê ks. Andrzeja Czy¿a mia³o 
miejsce w niedzielê dnia 27.09.2009 r. Po liturgii prowadzonej przez ksiê¿y 
Adama Pod¿orskiego i Krzysztofa Cieœlara do o³tarza podszed³ Jubilat a ks. 
proboszcz przeczyta³ s³owo z Ps. 100, 2: „S³u¿cie Panu  z radoœci¹, 
przychodŸcie przed oblicze Jego z weselem”.

Podziêkowanie Jubilatowi za d³ugoletni¹ s³u¿bê w koœciele i naszej 
parafii z³o¿y³ w imieniu poprzednich kuratorów oraz Rady Parafialnej i 
zboru kurator Andrzej Krehut s³owami „Ja chcia³em Drogi Ksiê¿e w 
imieniu zboru skoczowskiego, Rady Parafialnej i moich poprzedników  
kuratora Karola Mrózka i Jana Wojnara serdecznie podziêkowaæ ksiêdzu 
za tych 50 lat pracy a w³aœciwie s³u¿by w naszym Koœciele i ¿yczyæ ksiêdzu 
du¿o B³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Aby ksiêdza obdarzy³ dalej si³ami i 
zdrowiem do pe³nienia s³u¿by na emeryturze i dalej tej funkcji, która jest w 
wielu wypadkach bardzo potrzebna w naszym Koœciele”.

¯yczenia z³o¿yli tak¿e przedstawiciele niewiast oraz uczestników 
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godzin biblijnych, chóru i delegacja niemieckich parafii Marl oraz 
Recklinghausen. Ksi¹dz Schwark w swoim pozdrowieniu podkreœli³ 
talenty jakie ks. Jubilat otrzyma³ od Boga: „Drogi przyjacielu Andrzeju! 
Wczoraj by³ dzieñ chóru  przepiêkny, cudowny dzieñ. Dzisiaj jest Twój 
dzieñ  50-lecie zwiastowania Ewangelii, której s³u¿ysz. Zwiastowa³eœ 
Ewangeliê z sercem i wiele ludzi prowadzi³eœ do Chrystusa. Zawsze Ciê 
bardzo ceni³em jako cz³owieka i teologa…. Dziêkujê serdecznie za kontakty 
ekumeniczne -  miêdzynarodowe kontakty i koncerty. To jest cudowny 
sposób Twojej pracy. Nie tylko organizowa³eœ ale od wielu lat k³ad³eœ 
fundamenty pod te kontakty…. ¯yczê Ci abyœ dalej tê pracê dla pokoju w 
Europie wykonywa³. Oby Pan Bóg da³ Ci dalej si³ê i odwagê do tej 
b³ogos³awionej pracy w przysz³oœci”

Za z³o¿one ¿yczenia podziêkowa³ Jubilat.
„Moi Drodzy! Chcê podziêkowaæ serdecznie Tobie ks. proboszczu 

Adasiu, tobie ksiê¿e Krzysztofie i wszystkim którzy w ró¿ny sposób te 
¿yczenia dla mnie wyrazili. Podziêkowanie zespo³owi „Te Deum” z 
Ukrainy, podziêkowanie chórowi z Marl i naszemu chórowi. I za wszystkie 
z³o¿one ¿yczenia.

By³o to 27.09.1959r., by³a to tak¿e niedziela i tak¿e  by³a piêkna pogoda. 
W Wiœle odby³a siê nasza ordynacja. By³o nas trzech i nadal jest nas trzech  
ks. Jan Melcer, który s³u¿y³ w Cieszynie i dalej jest tam czynny. Ks. 
Stanis³aw Dorda w Ustroniu a potem w Bytomiu no i ja. Patrz¹c wstecz 
mogê powiedzieæ tylko, ¿e codziennie Moi Drodzy Panu Bogu dziêkowa³em 
i dziêkujê za to, ¿e mnie do tej swojej s³u¿by, s³u¿by Ewangelii Œwiêtego 
S³owa i Sakramentów powo³a³, bo pocz¹tkowo nie myœla³em o tym, ale to on 
tak sprawi³. Moi Drodzy ! To tak jakby po³o¿y³ na moje serce nie tylko 
dzisiaj ale ju¿ od kilku dni, te s³owa z Psalmu „Moim szczêœciem byæ blisko 
Boga”. To jest rzeczywiœcie szczêœcie, to jest ogromna radoœæ, 
b³ogos³awieñstwo i tego ¿yczê Wam wszystkim obojêtnie jak¹ s³u¿bê siê 
wykonuje. Czy siê jest czynnym jeszcze czy na emeryturze. Bo za ka¿dy dzieñ 
Panu Bogu dziêkujê i mogê powiedzieæ, ¿e gdy w czynnej s³u¿bie by³em, to 
siê nieraz zastanawia³em, ile lat Pan Bóg daruje jeszcze. Jestem ósmy rok 
na emeryturze i nieczêsto mnie tu widzicie siedz¹cego przy organach, gdy 
nie mam s³u¿by nabo¿eñstwa w parafii czy gdzieœ indziej.  To jest ta 
ogromna radoœæ i wdziêcznoœæ Panu Bogu za zdrowie, za si³y ¿e mo¿na 
jeszcze tê radosn¹ wieœæ  Ewangeliê zwiastowaæ i g³osiæ. B¹dŸcie blisko 
Boga, b¹dŸcie blisko naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa a on 
udzieli b³ogos³awieñstwa na pewno i myœlê, ¿e to dla ka¿dego bêdzie 
rzeczywiœcie tym wielkim szczêœciem byæ tu jego w³asnoœci¹ a kiedyœ tam w 
niebie. Niech Pan Bóg wam wszystkim b³ogos³awi i dziêkujê serdecznie”.

Modlitwê za Jubilata zmówi³ ks. Adam Pod¿orski a oprawê muzyczn¹ 
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pe³ni³ kwintet ¿eñski z Ukrainy „Te Deum”, chór z Marl oraz nasz Chór 
mieszany „GLORIA”, który za d³ugoletni¹ opiekê duchow¹ nad chórem 
podziêkowa³ pieœni¹ „Baæ siê nie bêdê”.

"Baæ siê nie bêdê nigdy wiêcej z³ego, co pierzcha w lot jak w wietrze
rannym mg³a. Gdy wiem, ¿e jestem w rêku Pana mego, po có¿ siê
trwo¿yæ moja dusza ma?
Ja ufam Jemu, iœæ chcê, gdzie miê 
wo³a, by spe³niæ rozkaz, który On mi da³. Gdy¿ wiem, ¿e Jego
moc wykonaæ zdo³a, co bym w swej mocy pró¿no sprawiæ chcia³”
Czcigodny Ksiê¿e Seniorze !
Proszê przyj¹æ tak¿e od redakcji IP podziêkowanie za d³ugoletni¹ s³u¿bê 

w parafii i budowanie naszych serc zwiastowanym S³owem Bo¿ym. 
„Pan jest pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie.
Nad wody spokojne prowadzi mnie.
Duszê moj¹ pokrzepia.
Wiedzie mnie œcie¿kami sprawiedliwoœci.
Ze wzglêdu na imiê swoje.”  Ps. 23, 1-3 

W skrócieW skrócie

Jerzy Sikora

W dniach 24 - 28 sierpnia odby³ siê Tydzieñ Dobrej Nowiny w Pierœæcu 
zorganizowany przez tamtejszych nauczycieli szkó³ki niedzielnej przy 
pomocy zarz¹du filia³u i rodziców.
Uczestniczy³o oko³o 30 dzieci

Rozpoczê³a siê nauka konfirmacyjna. Lekcje odbywaj¹ siê w dwóch 
grupach w pi¹tek i sobotê. Uczestniczy w nich 52 konfirmantów. 
Konfirmacja odbêdzie siê 16 maja 2010.

W niedzielê 6 wrzeœnia zespó³ „Vocalis” wraz z opiekunem ks. Eneaszem 
Kowalskim  uczestniczyli w I Miêdzynarodowym Koncercie Muzyki 
Chóralnej w Kluszkowcach ko³o Nowego Targu, organizowanym przez 
tamtejsz¹ gminê Czorsztyn i parafiê katolick¹.

W dniu 1 wrzeœnia przed lekcjami w Dêbowcu odby³o siê nabo¿eñstwo 
szkolne.
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W niedzielê 13 wrzeœnia odby³a siê w Skoczowie komunia œw. dla osób 
starszych. Podczas nabo¿eñstwa œpiewa³ zespó³ „Vocalis”. Z powodu  
niezbyt wielkiej frekwencji postanowiono, ¿e od przysz³ego roku komunie 
dla starszych bêd¹ siê odbywa³y tylko dwa razy w roku: w okresie 
pasyjnym i adwentowym.

W niedzielê 6 wrzeœnia chór mêski „Gloria” œpiewa³ na pami¹tce za³o¿enia 
koœcio³a w Ogrodzonej.

W niedzielê 20 wrzeœnia chór „Gloria” wyjecha³ wraz z proboszczem i jego 
ma³¿onk¹ do Byczyny. Odby³a siê tam uroczystoœæ jubileuszu 300  lecia 
œmierci ksiêcia Maksymiliana Emanuela von Wurtemberg, który zgin¹³ w 
bitwie pod Dubnem na Ukrainie u boku króla Szwecji Karola XII, a zosta³ 
pochowany w koœciele w Byczynie.

W niedzielê 20 wrzeœnia odby³o siê w koœciele w Skoczowie zgromadzenie 
parafialne, na którym podjêto uchwa³ê o sprzeda¿y nieruchomoœci domu 
wraz z gospodarstwem po³o¿onym w Dêbowcu ul. ̄ niwna 67, ofiarowanej 
w roku 2001 przez pani¹ Annê Baszczyñsk¹. Uchwa³a jest podstaw¹ do 
wyst¹pienia do Konsystorza z proœb¹ o zgodê na sprzeda¿.

W dniach 25  27 wrzeœnia odby³ siê Ogólnopolski Zjazd M³odzie¿y w 
Bia³ymstoku. Wyjazd i powrót odbywa³ siê specjalnym poci¹giem z Wis³y. 
Grupa skoczowska, od lat najliczniejsza na zjazdach, liczy³a tym razem 65 
osób.

W sobotê 26 wrzeœnia odby³ siê uroczysty koncert z okazji 90  lecia 
dzia³alnoœci chóru „Gloria”. Chór goœci³ delegacje z Niemiec (Marl), z 
Ukrainy (Charków), z Holandii, S³owacji (Dudince i Priewidza) i z Czech. 
W koncercie wystêpowa³y: chór z Marl, zespó³ „Te Deum” z Charkowa 
oraz „Gloria” mêski, ¿eñski i mieszany. Po koncercie chór podejmowa³ 
goœci poczêstunkiem w restauracji. Z okazji jubileuszu chór „Gloria” 
nagra³ now¹ p³ytê cd „Do Ciebie Bo¿e”.

W niedzielê 27 wrzeœnia na nabo¿eñstwie rannym dziêkowano Bogu w 
modlitwie za jubileusz 50  lecia ordynacji ks. Andrzeja Czy¿a. ¯yczenia 
z³o¿yli: proboszcz z kuratorem w imieniu Rady Parafialnej, chór „Gloria” 
oraz przedstawiciele godzin biblijnych i ko³a pañ. Jubilatowi œpiewa³y: 
chór „Gloria”, chór z Marl i zespó³ „Te Deum”.

W pi¹tek 2 paŸdziernika odby³a siê ewangelizacja w Dêbowcu. S³owem 
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Bo¿ym s³u¿y³ ks. Wojciech Pracki. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ 
m³odzie¿owy zespó³ z Dêbowca. Po ewangelizacji w Sali wszyscy 
uczestnicy zebrali siê na poczêstunku.

W niedzielê 4 paŸdziernika odby³o siê Dziêkczynne Œwiêto ¯niw w 
Skoczowie. Dary na o³tarz przynieœli zborownicy z £¹czki. W 
nabo¿eñstwie œpiewa³ chór Gloria, MZŒ i chórek dzieciêcy. Grupa dzieci 
pod kierunkiem Anny Jaroszewskiej przedstawi³a scenkê o potrzebie 
zaspokojenia g³odu duchowego S³owem Bo¿ym. Œwiêta ¯niw w filia³ach 
odby³y siê: w Simoradzu 13. wrzeœnia, w Dêbowcu 20. wrzeœnia,  a w 
Pierœæcu 27 wrzeœnia.

W dniu 07 paŸdziernika by³y Kurator Karol Mrózek obchodzi³ 90 rocznicê 
urodzin. ¯yczenia z³ozyli mu w imieniu parafii Proboszcz i obecny 
Kurator, zaœ nastêpnego dnia kilka piêsni zaœpiewa³a jubilatowi grupa 
chórzystów Glorii.

W dniach 9 - 11 paŸdziernika chór „Gloria” wraz z proboszczem odwiedzili 
parafiê w Wêgrowie z okazji jubileuszu 330  lecia koœcio³a drewnianego 
stoj¹cego na cmentarzu. W sobotê odby³ siê koncert chóru, a w niedzielê 
uroczyste nabo¿eñstwo. Ponadto w sobotê chórzyœci zwiedzili hitlerowski 
obóz zag³ady w Treblince.

W niedzielê 11 paŸdziernika odby³a siê pami¹tka za³o¿enia i poœwiêcenia 
koœcio³a w Pierœæcu. S³owem Bo¿ym s³u¿y³ ks. Henryk Mach z Bia³ej, a 
œpiewem s³u¿y³ chór z Bia³ej pod dyrekcj¹ S³awomira Chmiela.  

W niedzielê 18 paŸdziernika skoczowskie ko³o pañ zorganizowa³o 
wycieczkê do Miechowic. Uczestniczyli w nabo¿eñstwie, nastêpnie 
zwiedzili oœrodek parafialny i diakonijny a w drodze powrotnej palmiarniê 
w Gliwicach. Udzia³ wziê³o 35 osób.

W niedzielê 18 paŸdziernika w Dêbowcu odby³a siê komunia œw. dla osób 
starszych, Nabo¿eñstwo prowadzi³ ks. Andrzej Czy¿, œpiewa³ chór z 
Dêbowca, a po nabo¿eñstwie uczestnicy zostali poczêstowani gulaszem.

W sobotê 24 wrzeœnia odby³ siê w skoczowskim koœciele koncert 
charytatywny z okazji rozpoczêcia akcji „Prezent pod choinkê” dla dzieci 
na Ukrainie i w Afryce.

W dniach 23 i 24 wrzeœnia zorganizowano weekendowy wyjazd 



13Informator Parafialny nr 77/2009

konfirmantów wraz z grup¹ m³odzie¿y do Wis³y  Jawornika. 

Rozpoczê³a siê jesienna runda odwiedzin duszpasterskich. Ks. Adam 
Pod¿orski odwiedza w Simoradzu i w Kiczycach, ks. Krzysztof Cieœlar w 
rejonie ul. Wiœlañskiej, a ks. Eneasz Kowalski w Harbutowicach i w rejonie 
Bajerek.

Na budowie Domu Zborowego w Dêbowcu wykonano wylewki na 
instalacji ogrzewania pod³ogowego.

Trwa akcja "Prezent pod choinkê" dla dzieci na Ukrainie i w Afryce. Paczki 
mo¿na sk³adaæ do 15 listopada w kancelarii.

Ks. Adam Pod¿orski uczestniczy³:
- 5 wrzeœnia w Do¿ynkach gminnych na rynku w Skoczowie 
- 14 paŸdziernika w 10  leciu otwarcia gimnazjum w Dêbowcu

Ks. Krzysztof Cieœlar uczestniczy³:
- 30 sierpnia w do¿ynkach w Kiczycach.

Terminy
11 listopada godz. 9.30 - nabo¿eñstwo ekumeniczne z okazji Œwiêta 
Niepodleg³oœci.
21 listopada godz. 18.00 - koncert z okazji 10-lecia dzia³alnoœci zespo³u 
Vocalis.
04 - 05 grudnia godz. 17.00 - ewangelizacja Adwentowa w Skoczowie
13 grudnia godz. 10.00 - nabo¿eñstwo z Komunia dla osób starszych
20 grudnia godz. 16.00 - gwiazdka m³odzie¿y

Zebra³ ks. A.P.

nasze ¿ycie

„Gloria” ma ju¿ 90 lat !
„Dziêkujmy Bogu wraz i sercem, i ustami” - te s³owa widniej¹ce na 

frontowej œcianie „sali chórowej”, a bêd¹ce inspiracj¹ ka¿dego chórzysty,  
sta³y siê mottem Koncertu Jubileuszowego, który odby³ siê 26 wrzeœnia 
2009 r. w koœciele œw. Trójcy w Skoczowie. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê 
odœpiewaniem pieœni „Bêdê œpiewa³ Tobie” podczas wejœcia do koœcio³a. 
Jubilata wprowadzi³ opiekun chóru ksi¹dz proboszcz Adam Pod¿orski.

Koœció³ zgromadzi³ wielu mi³oœników œpiewu chóralnego, którzy mogli 
us³yszeæ zró¿nicowany repertuar. W pierwszej kolejnoœci wyst¹pi³ chór z 



14 Informator Parafialny nr 77/2009

Marl - Hüls z Niemiec. Wykona³ on trzy pieœni pod kierownictwem 
Charlotty Charlier.  W nastêpnej kolejnoœci zaprezentowa³ siê chór 
„Gloria” w sk³adzie poszerzonym o by³ych chórzystów: Emiliê Czy¿, 
Krystynê Krehut, £ucjê Malina, Zofiê Puzoñ, Hildegardê Tyrna, 
Paw³a Czarneckiego, Józefa Habartê oraz by³ego dyrygenta Jerzego 
Retkê. Chór wykona³ dwie pieœni „Chrystus nadziej¹ œwiata” Jana Gawlasa 
oraz „Do Ciebie Bo¿e mój” dedykowan¹ chórzystom, którzy odeszli do 
tego „lepszego chóru” . Drug¹ pieœñ poprzedzi³a modlitwa zmówiona przez 
ksiêdza Adama Pod¿orskiego i by³a ona niezwyk³ym prze¿yciem zarówno 
dla s³uchaczy, jak i wykonawców. Kolejne pieœni us³yszeliœmy w 
wykonaniu by³ego chórzysty ksiêdza Leszka  Czy¿a, obecnie proboszcza w 
Wiœle  Malince.

Wieczór jubileuszowy by³ pe³en zaskakuj¹cych niespodzianek, a jedn¹ z 
nich by³ zespó³ „Te Deum” z Charkowa na Ukrainie. Piêæ dziewczyn w 
strojach ludowych wykona³o piêæ pieœni o tematyce religijnej oraz siedem 
ludowych. Zespó³ zaprezentowa³ bardzo wysoki kunszt œpiewu. Swój 20 
minutowy wystêp na d³ugo pozostanie w pamiêci wszystkich uczestników 
koncertu. Piêcioosobowym zespo³em dyrygowa³a Liliya Kryvoruchko.

Jako ¿e  „Gloria” to w rzeczywistoœci trzy chóry, nie mog³o zabrakn¹æ 
pieœni wykonanych przez ¿eñsk¹ czêœæ kierowan¹ przez Gabrielê Targosz 
oraz mêsk¹ pod batut¹ Boles³awa Nogi.

W finale zaprezentowa³ siê Jubilat - chór mieszany „Gloria” pod 
dyrygentura Boles³awa Nogi wykonuj¹c osiem pieœni. Partie solowe 
œpiewa³y: Weronika Orawska, Anita Kokoszewska, Gabriela Targosz. 
Ostatni¹ pieœni¹ jubileuszowego programu by³ utwór „S³owo”, 
skomponowany specjalnie na tê uroczystoœæ przez dyrygenta Boles³awa 
Nogê. S³owa pieœni napisa³a ¿ona by³ego chórzysty Maria Broda, zaœ 
partiê solow¹ wykona³ duet Anita Kokoszewska oraz Gabriela Targosz.

Bezpoœrednio po koncercie na rêce dyrygenta Boles³awa Nogi oraz 
prezesa W³adys³awa Waltera Orawskiego sk³adano ¿yczenia dla Jubilata. 
W pierwszej kolejnoœci ¿yczenia z³o¿yli opiekun chóru ks. Adam 
Pod¿orski wraz z kuratorem Andrzejem Krehutem, zwierzchnik koœcio³a 
ewangelickiego bp Janusz Jagucki, przedstawiciele miasta Skoczów z 
pani¹ burmistrz Janin¹ ¯agan, starosta powiatu cieszyñskiego Czes³aw 
Gluza, przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego Karol Wêglarzy i Alfred 
Brudny, przewodnicz¹cy koœcielnej komisji do spraw chórów ks. Alfred 
Staniek i ks Franciszek Czudek  wielki mi³oœnik i sympatyk naszego chóru. 
Liczne ¿yczenia „Gloria” otrzyma³a od delegacji zaprzyjaŸnionych chórów 
ewangelickich, jak te¿ i z innych koœcio³ów oraz strumieñskiej „Lutni” i 
chóru jubileuszowego Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Cieszyñskiej. 
¯yczenia z³o¿yli równie¿ zagraniczni goœcie z Czech, S³owacji, Holandii, 
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Niemiec i Ukrainy.
W dalszej czêœci odby³o siê uroczyste spotkanie wspólnie z 

zaproszonymi goœæmi, na którym dwudziestu dwóch chórzystów zosta³o 
wyró¿niony za d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ na rzecz „Glorii”. Wœród 
wyró¿nionych znaleŸli siê: Karolina Jaworska, Stefan Bia³oñ, Anna 
Œliwka, Irena Luka, Gustaw Hojdysz, Lidia i Roman Pszczó³ka, 
Gustaw Kobiela, Helena Jaworska, Eugenia Malik, Anna i Stanis³aw 
Wojnar, Inga Sitek, Ludwik Lorek, Jolanta i Jerzy Sikora, Ewa 
K³apsia, W³adys³aw Orawski, Wanda Juranek, Urszula Krê¿elok, 
Emilia Zielina, Halina Gembala.

Okolicznoœciowe upominki otrzymali te¿ by³y dyrygent chóru 
mieszanego Jerzy Retka i obecny Boles³aw Noga oraz d³ugoletni opiekun 
skoczowskiego chóru ks. Andrzej Czy¿.

A my ¿yczymy Jubilatowi Bo¿ego b³ogos³awieñstwa i prowadzenia 
s³owami Psalmu 96 „Œpiewajcie Panu pieœñ now¹, œpiewaj Panu ca³a 
ziemio! Œpiewajcie Panu, b³ogos³awcie imiê jego, zwiastujcie co dzieñ 
zbawienie jego!”. Aniela Fender

U góry chór 
Jubilat.
Z prawej ks. bp 
Janusz Jagucki 
sk³ada ¿yczenia 
na rêce prezesa 
W³adys³awa 
Orawskiego
foto J.Sz.
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Wêgrów- 330  lecie koœcio³a

W dniach 09. - 11.10. 2009 roku na zaproszenie proboszcza parafii w 
Wêgrowie ks. Bogdana Wawrzeczko, Towarzystwa Mi³oœników Ziemi 
Wêgrowskiej oraz Urzêdu Miasta, chór „Gloria” uczestniczy³ w obchodach 
330  lecia drewnianego modrzewiowego koœció³ka ewangelickiego, 
wybudowanego w 1679 roku za zgod¹ ówczesnego  rzymskokatolickiego 
biskupa  ³uckiego w terminie prawie ¿e niemo¿liwym  bo 24 godzinnym.

G³ówne uroczystoœci poprzedzi³ koncert  naszych chórów: ¿eñskiego, 
mêskiego i mieszanego pod dyrygentur¹ Boles³awa Nogi. Odby³ siê on w 
sobotnie popo³udnie w ramach „III Letnich spotkañ ze sztuk¹” 
organizowanych przez Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Wêgrowskiej. 
Wœród zgromadzonych s³uchaczy byli: burmistrz miasta pan Jaros³aw 
Grenda, przedstawiciele Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Wêgrowskiej z 
pani¹ przewodnicz¹c¹ Jadwig¹ Giers, duchowni, parafianie,  mieszkañcy 
miasta, goœcie z kraju i zagranicy. Bezpoœrednio przed „Glori¹” 
wystêpowa³ zespó³ puzonistów z Niemiec. Po koncercie chórzyœci udali siê 
do kina na projekcjê,  opartego na ewangelii £ukasza, filmu „Jezus”.

Sobotnie przedpo³udnie chórzyœci spêdzili na poznawaniu Wêgrowa, 
zwiedzili zespó³ Pa³acowo  Parkowy w Starej Wsi oraz Obóz Zag³ady w 
Treblince. Piêkna pogoda paŸdziernikowa sprzyja³a podziwianiu 
mazowieckich krajobrazów.

G³ówne obchody jubileuszowe 330  lecia drewnianego koœcio³a 
rozpoczê³y siê w niedzielê procesjonalnym wejœciem ksiê¿y, 
przedstawicieli œwieckich koœcio³a oraz w³adz miejskich i 
samorz¹dowych, zaproszonych goœci, parafian z Wêgrowa i Warszawy, dla 
których wêgrowska parafia  jest „Parafi¹ Matk¹". Bezpoœrednio przed 
nabo¿eñstwem i w jego trakcie pieœni¹ s³u¿yli chór „Gloria” oraz zespó³ 
puzonistów. Kazanie wyg³osi³ ks. Piotr Gaœ z Warszawy. Oprócz S³owa 
Bo¿ego  zebrani us³yszeli ciekaw¹ historiê powstania koœcio³a  jubilata. W 
godzinach popo³udniowych w ramach obchodów jubileuszowych mia³o 
miejsce w Bibliotece Miejskiej otwarcie wystawy grafik Marcina 
¯erañskeigo i promocja ksi¹¿ki „Ewangelicy w Wêgrowie” oraz koncert 
zespo³u CME w Wêgrowskim Oœrodku Kultury , w których z przyczyn 
technicznych  nie mogliœmy wzi¹æ udzia³u ( wielu chórzystów w 
poniedzia³kowy ranek musia³o stawiæ siê w pracy).

Dziêki uprzejmoœci i goœcinnoœci pastorostwa Wawrzeczków i 
miejscowych parafian chórzyœci spêdzili niezapomniane chwile na 
mazowieckiej ziemi.

Zdj. na nastêpnej stronie
Aniela Fender
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Koncert chóru
w kosciele
w Wêgrowie
z okazji 330-lecia

Przed zamkiem w Starej Wsi ko³o Wêgrowa

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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Z wizyt¹ w Byczynie
W dniu 20.09.2009roku na zaproszenie ks. Zdzis³awa Niedoby nasz 

chór „Gloria” wzi¹³ udzia³ w obchodach trzechsetnej rocznicy œmierci 
ksiêcia Maksymiliana Emmanuel von Württemberg w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa.

O godzinie 10 z pieœni¹ „Kiedy ranne wstaj¹ zorze” chórzyœci wyruszyli 
do Byczyny. Pogoda by³a piêkna i podró¿ minê³a nam szybko i przyjemnie. 
Na miejsce dotarliœmy oko³o 13.30 . Zostaliœmy serdecznie przywitani 
przez ksiêdza Zdzisia i jego ¿onê  Karinê. Po krótkim odpoczynku 
wziêliœmy udzia³ w w uroczystym nabo¿eñstwie z okazji 300. rocznicy 
œmierci szwedzkiego ksiêcia Maksymiliana. W nabo¿eñstwie tym 
uczestniczyli m. in.: ks. bp Tadeusz Szurman  zwierzchnik diecezji 
katowickiej, ksiê¿a koœcio³a ewangelickiego i katolickiego, 
przedstawiciele Rady Miasta Byczyna z burmistrzem, Ryszardem 
Grünerem,  na czele.

Po oficjalnym powitaniu 
wszystkich zebranych w koœciele 
przez proboszcza miejscowej 
parafii, ks. Z. Niedobê, rozpoczê³o 
siê uroczyste nabo¿eñstwo. W 
trakcie uroczystoœci duchowni 
wraz z w³adzami miasta z³o¿yli 
kwiaty pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ 
osobê ksiêcia Maksymiliana. 
Ca³oœæ uroczystoœci uœwietni³ 

swym œpiewem parafialny 
chór „Gloria” ze Skoczowa 
pod dyr. B. Nogi. Na 
zakoñczenie chór da³ jeszcze 
k ró tk i  konce r t ,  k tó ry  
zakoñczy³ znan¹ u nas 
pieœni¹ „Ojcowski dom”. Z 
r ¹ k  p a n a  b u r m i s t r z a  
dyrygent otrzyma³ dyplom z 
p o d z i ê k o w a n i a m i ,  a  
chórzyœci wyrazy uznania za 
wspania³y wystêp.

Po nabo¿eñstwie uczestnicy udali siê na przygotowany posi³ek, w 
trakcie którego rozmawiano o historii i teraŸniejszoœci ewangelicyzmu na 
OpolszczyŸnie. Lidia Rakus
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ZA DARMO…
Ewangelizacja jesienna w Dêbowcu

2 paŸdziernika 2009 r. w Dêbowcu odby³a siê ewangelizacja 
jesienna, pt. ZA DARMO, która by³a kontynuacj¹ postanowieñ, podjêtych 
na czerwcowym pikniku w Dêbowcu, aby organizowaæ tam 4 razy w roku 
spotkania parafialne przy S³owie Bo¿ym i poczêstunku. Pocz¹tkiem lata 
odby³ siê piknik rodzinny, pocz¹tkiem jesieni ewangelizacja, zim¹ 
planowana jest wspólna wigilijka oraz spotkanie wiosenne.

W pi¹tkowe popo³udnie, parafianie oraz 7 osobowa grupa 
m³odzie¿y z Zamarsk, zebrali siê w dêbowieckim koœciele, aby rozpocz¹æ 
wspólnym œpiewem, prowadzonym przez tamtejszy zespó³ m³odzie¿owy. 
Po uwielbieniu Pana pieœni¹, S³owem Bo¿ym s³u¿y³ ks. Wojciech Pracki z 
Ha¿lacha, który mówi³ o zbawieniu z ³aski przez wiarê, które Bóg daje nam 
za darmo. Po rozwa¿aniu krótki koncert dali równie¿ Pete i Maro, czyli 
Piotr Chwastek z Dêbowca oraz Marek Bo¿ek ze Skoczowa.

Po strawie duchowej, wszyscy zaproszeni zostali do sali 
parafialnej, gdzie panie z ko³a pañ przygotowa³y s³odki poczêstunek. By³ to 
czas na wymianê opinii, rozmowy oraz integracjê.

Liczymy, ¿e na ka¿dym kolejnym spotkaniu bêdzie nas wiêcej. 
Zapraszamy!

Tekst i zdjêcia: Katarzyna Kowalska

Zespó³ m³odzie¿owy

ks. Wojciech Pracki 

Spotkanie w sali
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k¹cik misyjny
S³u¿ba na Ukrainie

Wróciliœmy i wyjechaliœmy

A mo¿e wyjechaliœmy i wróciliœmy…? W ka¿dym b¹dŸ razie po krótkim, 10-
dniowym pobycie w Berdiañsku 19 stycznia pod¹¿yliœmy w stronê Polski 
CME-owskim mikrobusem. Znów jechaliœmy w trójkê – Natalia, Pawe³ i 
Wiesiek. Ch³opaki dzielnie wymienia³y siê za kierownic¹ i pomimo 
przysypiania pilota bezpiecznie dojechaliœmy na Œl¹sk Cieszyñski po oko³o 28 
godzinach ci¹g³ej jazdy.
Tym razem by³o o tyle ³atwiej, ¿e szosy na Ukrainie po odwil¿y by³y ju¿ w 
lepszym stanie. Granica równie¿ na d³ugo nas nie zatrzyma³a. Dopiero po 
polskiej stronie zaczê³a siê udrêka. Droga na Kraków to korki, du¿y ruch i 
w¹ska szosa. Na tym odcinku trasy straciliœmy sporo czasu. Dziêki Bogu 
jednak dojechaliœmy i pomimo stukania i szurania w tylnej czêœci busa 
bezawaryjnie.
Czas w Polsce (zaledwie tydzieñ) mieliœmy wype³niony zajêciami. Na drugi 
dzieñ po przyjeŸdzie (21 stycznia) zrywaliœmy siê rano z ³ó¿ek, by zd¹¿yæ 
z³o¿yæ wniosek o wizê w konsulacie ukraiñskim w Krakowie. Po zap³aceniu, 
bagatela, 240 dolarów wiza dla mnie (Natalii) czeka³a na odbiór ju¿ w 
poniedzia³ek. Niestety dosta³am j¹ tylko na rok. Za rok procedurê bêdzie trzeba 
powtórzyæ.
Wizê (tzw. religijn¹) mog³am uzyskaæ dopiero po wystosowaniu przez parafiê 
zaproszenia na moje nazwisko, przed³o¿enia go w tzw. Komitecie ds. religii w 
Zaporo¿u i otrzymaniu stamt¹d potwierdzenia. No i oczywiœcie najwa¿niejsza 
jest odpowiednia piecz¹tka. Bywa i tak, ¿e nawet liczy siê jej kszta³t. 
Biurokracja na Ukrainie jest posuniêta chyba do granic absurdu. Tony 
papierów do wype³nienia, urzêdów do odwiedzenia, podpisów do zdobycia i 
op³at do uregulowania. Czekoladki, koniaki i inne „dowody wdziêcznoœci” te¿ 
s¹ mile widziane. Prawdziwa d¿ungla.
Wiesiek od czwartku do niedzieli (22-25.01) uczestniczy³ w intensywnym 
kursie duszpasterskim, a we wtorek prowadzi³ zajêcia z Listów do 
Tesaloniczan wœród studentów dziennej Szko³y Biblijnej. W czasie pobytu w 
Polsce uda³o nam siê jeszcze za³atwiæ ubezpieczenie i inne drobne 
formalnoœci. Wykorzystaliœmy go równie¿ na odwiedzenie lekarzy. Na 
spotkania z rodzin¹ i przyjació³mi zosta³o ju¿ wiêc bardzo niewiele czasu.
Mikrobus zosta³ w CME, a my wtorkowym popo³udniem (27.01) udaliœmy siê 
na lotnisko w Pyrzowicach. Dziêki otwarciu rejsów do Kijowa przez tanie linie 
lotnicze nasza podró¿ mog³a zostaæ skrócona do oko³o 22 godzin (licz¹c z 
przejazdem na lotnisko i odpraw¹). Poci¹giem podró¿ mog³aby trwaæ 
przyk³adowo ok. 40 godzin.
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k¹cik dla dzieci

Œlady na piasku
Œni³o mi siê, ¿e spacerowa³am pla¿¹, a obok mnie szed³ Pan Bóg, który 

towarzyszy³ mi we wszystkich chwilach mojego ¿ycia, wspiera³ w 
trudnoœciach, pociesza³ w smutku, dzieli³ radoœæ, a my id¹c wci¹¿ do 
przodu, zostawialiœmy za sob¹ dwie pary œladów na piasku  ja i mój Bóg. 
Pewnego dnia zdarzy³o siê jednak coœ, co by³o dla mnie szczególnie 

przykre i bolesne, a kiedy obejrza³am siê za siebie, na 
piasku zobaczy³am tylko jedn¹ parê œladów. 
Powiedzia³am wiêc do Pana Boga: “Panie, 
przyrzek³eœ byæ zawsze ze mn¹; czemu zatem 
zostawi³eœ mnie sam¹ wtedy, gdy mi by³o tak 
ciê¿ko?” A Pan odrzek³: “Wiesz córko, ¿e Ciê 
kocham i nigdy Ciê nie opuœci³em. W te dni, gdy 
widzia³aœ jeden tylko œlad na piasku, to ja nios³em 
Ciebie na moich ramionach.”

Kochani m³odzi czytelnicy, opowiedzia³am Wam ten sen, bo uczy 
nas on pewnej bardzo wa¿nej rzeczy o naszym Panu Bogu  Bóg jest wierny, 
to znaczy, ¿e nigdy nas nie opuszcza i zawsze jest z nami, chocia¿ Go nie 
widzimy, dlatego my równie¿ powinniœmy byæ wierni. Biblia mówi nam: 
”B¹dŸ wierny a¿ do œmierci, a dam ci koronê ¿ywota”. Co to znaczy? Jeœli 
bêdziemy Panu Bogu pos³uszni i bêdziemy Go kochaæ a¿ do koñca ¿ycia, 
On da nam ¿ycie wieczne w Niebie, dlatego pamiêtajcie, ¿e ósmym 
owocem Ducha Œwiêtego jest wiernoœæ i powinniœmy siê o ni¹ staraæ.

Pod spodem znajdziesz zak³adki z wersetami o tym, ¿e Bóg jest 
wierny i ¿e my mamy byæ wierni. Wytnij je, przyklej na tekturkê, sklej ze 
sob¹, ¿eby Twoja zak³adka by³a dwustronna i pokoloruj. Korzystaj z niej, 
czytaj¹c np. Bibliê i czêsto przypominaj sobie o wiernoœci.

Odprawa i lot przebieg³y bardzo dobrze. Szczególnie ja (Natalia) cieszy³am siê 
z tej mo¿liwoœci, gdy¿ by³ to mój pierwszy podniebny rejs. Byliœmy te¿ bardzo 
wdziêczni Bogu za to, ¿e zd¹¿yliœmy na nocny autobus z Kijowa do Zaporo¿a, 
bo miêdzy l¹dowaniem samolotu a odjazdem autokaru mieliœmy zaledwie 40 
min. To niewiele na odprawê paszportow¹ i celn¹, wymianê waluty i 
zakupienie biletów. Punktualne l¹dowanie i niewielkie odleg³oœci do przebycia 
oraz sprawna odprawa pozwoli³y nam zd¹¿yæ. Po przesiadce w Kijowie na 
autobus i w Zaporo¿u na tzw. „marszrutkê”, czyli mikrobus dotarliœmy do 
Berdiañska. Awaria autokaru opóŸni³a niestety nasz przyjazd o jakieœ 2 
godziny. Dziêki temu jednak w marszrutce poznaliœmy bardzo ¿yczliw¹ osobê, 
siostrê Wiktoriê. Ale o tym innym razem… Natalia i ks Wies³aw £y¿biccy
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B¹dŸ wierny

a¿ do œmierci

a dam ci

koronê

¿ywota.

Obj. 2,10b
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Spotykamy siê na ³amach Informatora Parafialnego ostatni raz w tym roku, 
dlatego ¿yczê Wam radosnych i dobrych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, abyœcie 
nigdy nie zapominali, ¿e to urodziny Pana Jezusa i to o Nim powinniœmy 
pamiêtaæ bardziej ni¿ o prezentach, choince i smako³ykach! A poni¿ej 
znajdziecie dwie propozycje na czas adwentu, spróbujcie je wykorzystaæ w 
oczekiwaniu na œwiêta.



Opracowa³a 
Katarzyna Kowalska
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Zapisane w ksiêgach parafialnych

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

Psalm 127,3
Data chrztu

Julia Sylwia Palacka 30.08.09 Sk., Kukucza 6
Katharine Kukla 05.09.09 Devon (Anglia)
Maja Natalia Mendrok 06.09.09 Pogórze 244
Michalina Maja Czy¿ 13.09.09 Sk., Osiedlowa 14/43 
Beniamin Józef Pod¿orski 20.09.09 Cieszyn, Bobka 126/4
Oliwia Barbara Szturc 04.10.09 Sk., Kiczycka 35a
Kacper Wig³asz 11.10.09 Wilamowice, Spokojna 17
Bartosz Mateusz Pop³awski 18.10.09 Sk., Osiedlowa 12/13
Emilia Szczyrba 18.10.09 Sk., Mickiewicza 15
Jakub Kubala 25.10.09 Dêbowiec,
Micha³ Gabryœ 25.10.09 Skoczów

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

Ps.127,1 
ŒLUBY

£ukasz Cichy Angelika Skiba 19.09.09
Adam Pinkas Joanna Troszok 26.09.09
Bohdan Brudny Anna Kuboszek 17.10.09

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

Adolf Glatz lat 79 22.08.09 Berlin - Neukoln
Gustaw Sikora lat 75 04.09.09 Dêbowiec, Skoczowska 17
Gustaw Wig³asz lat 76 25.09.09 Dêbowiec, Rajska 80
Anna Czy¿ lat 82 28.09.09 Harbutowice 160
Anna Habarta lat 89 01.10.09 Sk., Górny Bór 3/62
Edward Janiak lat 59 06.10.09 Kiczyce, Gminna 5/2
Halina Bijok lat 73 07.10.09 Simoradz 82
Pawe³ Szarzec lat 59 17.10.09 Sk., Morcinka 36/16
Helena Labzik lat 88 17.10.09 Ustroñ
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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 
P O W Y ¯ S Z E G O  O G £ O S Z E N I A  
KLIENT OTRZYMA ATRAKCYJNY 
UPOMINEK

ZAPRASZAMY !!!
 

Oœrodek Szkoleniowy
EURO-LANG

Zaprasza na kursy:
!Spawaczy G, E, CO  (MAG), Arg. 2

(TIG)
! (uprawnienia do pracy w krajach 

UE)
! Weryfikacja uprawnieñ 

spawalniczych
! Uprawnienia energetyczne (SEP)
! Kierowca wózków 

jednojezdnych
! Pedagogiczne dla Instruktorów 

praktycznej nauki zawodu
! BHP
! Pierwsza pomoc przedlekarska
! Kwalifikacyjne
! Obs³uga dystrybutorów LPG
! i inne

Informacje i zapisy
pn - pt 8.00 - 16.00
tel. 033 858 49 27 

 0 608 425 523
Skoczów ul. Mickiewicza 12a

(Dawne warsztaty ZSZ za poczt¹)

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

czas na reklamê



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 so. godz.  17

0017
0018

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

Korekta: Katarzyna Kowalska
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

0017

1515

Zebrania misyjne:
drugi  czwartek. godz. 0017
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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