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spotkanie ze s³owem bo¿ym

Powy¿sze s³owa Jezusa Chrystusa, a dok³adnie pierwszy wiersz 
Ewangelii Jana jest has³em rozpoczêtego roku 2010. Jeszcze ca³kiem 
niedawno rozpoczynaliœmy 2000 rok, kiedy z obaw¹ i lêkiem wkraczaliœmy 
w nowe tysi¹clecie. Te s³owa przynosi³y ulgê i nadziejê, kierowa³y nasze 
serca w stronê wiary, ufnoœci Bogu. I mimo, ¿e koñczymy pierwsz¹ dekadê 
nowego XXI wieku, to ludzie nadal pogr¹¿eni s¹ w oceanie problemów o 
nigdy wczeœniej nie spotykanych rozmiarach, gdy wszystko wokó³ nas jest 
tak niepewne, a ¿ycie ka¿dego dnia stawia nam tak wiele wyzwañ. Dlatego 
te¿ powinniœmy z wiar¹ uchwyciæ siê tych s³ów i czerpaæ z nich moc do ¿ycia.

Kiedyœ skoñczy siê czas grzechu i cierpienia, a nasz Zbawiciel, zgodnie ze 
swoj¹ obietnic¹ powróci, aby zabraæ nas do domu Ojca, bo tam jest wiele 
mieszkañ, bo Bóg tak bardzo têskni za swoimi dzieæmi. „Ja chcê abyœcie tam, 
gdzie ja jestem i wy byli”. Bóg zawsze têskni³ za cz³owiekiem. Od dnia, gdy 
grzech oddzieli³ cz³owieka od Boga, gdy mur nieprzyjaŸni oddzieli³ 
stworzenie od Stwórcy - Bóg têsknie czeka na powrót swoich marnotrawnych 
córek i synów. I choæ cz³owiek tak czêsto odrzuca³ i gardzi³ mi³oœci¹ Ojca,  
On nigdy nie przesta³ nas kochaæ: „Mi³oœci¹ wieczn¹ umi³owa³em ciê”.

2000 lat temu nad polami betlejemskimi niebo zajaœnia³o wielkim 
blaskiem, a zastêpy anio³ów og³osi³y Dobr¹ Nowinê: „Dziœ narodzi³ siê wam 
Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan”. Jezus przyby³, by objawiæ tê wielk¹ 
mi³oœæ do œwiata, który go nie mi³owa³. My znamy tê star¹ prawdê: Jezus 
narodzi³ siê w Betlejem. Przynajmniej raz w roku przypominamy sobie o niej, 
by potem przejœæ nad ni¹ do porz¹dku dziennego. Ale zatrzymajmy siê na 
chwilê. Syn Bo¿y przychodzi na œwiat jako ma³e bezradne dzieciê i rodzi siê 
w tak ubogim, tak niegodnym miejscu, bo nie by³o dla Niego miejsca nawet w 
gospodzie. ¯adne miejsce na tym œwiecie nie by³o godne Bo¿ego Syna. On 
przeszed³ na œwiat w betlejemskiej stajni. Sta³ siê jednym z nas, a ¿yj¹c wœród 
nas uto¿sami³ siê z nami w ka¿dej sprawie ¿ycia, by staæ siê dla nas 
wspó³czuj¹cym Zbawicielem. A potem z mi³oœci do nas wzi¹³ na siebie ciê¿ar 

Niechaj siê nie trwo¿y 
serce wasze...

Niechaj siê nie trwo¿y serce wasze; wierzcie w Boga i we 
mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkañ; 
gdyby by³o inaczej, by³bym wam powiedzia³. Idê 

przygotowaæ wam miejsce. A jeœli pójdê i przygotujê wam miejsce, przyjdê 
znowu i wezmê was do siebie, abyœcie, gdzie Ja jestem, i wy byli.

Jan 14,1-3
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naszych win i grzechów i zaniós³ je na krzy¿ Golgoty, ofiaruj¹c nam 
mo¿liwoœæ przebaczenia naszych win i ¿ycia wiecznego.

„Niechaj siê nie trwo¿y serce wasze... Chcê abyœcie, gdzie ja jestem i wy 
byli...” Czy têsknisz za swoim Zbawicielem? Czy oczekujesz tego dnia, gdy 
On powróci, aby zabraæ Ciê do swego domu? Czy potrafisz zachowaæ 
nadziejê w obliczu rozpaczy i dramatów tego œwiata? Chrzeœcijañska 
nadzieja to nie œlepy optymizm. Ona siêga poza za³amanie i rozpacz. Ta 
nadzieja nie opiera siê na ludzkich obietnicach, ale na S³owie 
wszechmog¹cego Boga.

Patrz¹c na ten œwiat czêsto stawiamy sobie pytanie: Czy Bóg kontroluje 
losy tego œwiata? Czy nasza ziemia nie jest podobna do s³ynnego statku 
Titanic, który z zawrotn¹ prêdkoœci¹ pêdzi na spotkanie przeznaczenia? Nie 
wiemy, co nam przyniesie jutro, ale dzisiaj mo¿emy patrzeæ z nadziej¹ na 
przysz³oœæ, gdy przychodzimy do stóp naszego Zbawiciela i s³yszymy Jego 
zapewnienie: „Niech siê nie trwo¿y serce wasze”. Œwiat jest we 
wszechmocnej d³oni Zbawiciela. To nie ludzka rêka przyniesie ostateczne 
rozwi¹zanie historii œwiata, ale powracaj¹cy Zbawiciel po³o¿y kres wojnom i 
ludzkiej nienawiœci.

Moi drodzy, w tym œwiecie nie ma bezpiecznego miejsca, bezpiecznego 
kraju, bezpiecznego domu! Ten œwiat nie jest nasz¹ prawdziw¹ ojczyzn¹. 
„Nasza ojczyzna jest w niebie sk¹d te¿ Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa 
Chrystusa...” (Kol. 1,20.21). Tam jest nasz prawdziwy dom, gdzie jest 
mi³uj¹cy Ojciec, który z têsknot¹ oczekuje na powrót swoich dzieci. Gdy On 
powróci weŸmie nas do domu, gdzie nie bêdzie ju¿ wiêcej ³ez, do domu, gdzie 
ustan¹ jêki i narzekanie, do domu, gdzie nie bêdzie wojen i nienawiœci, do 
domu, gdzie spotkamy swoich najbli¿szych, gdzie œmieræ ju¿ nas nie 
roz³¹czy. 

Drodzy, spróbujmy u progu Nowego Roku zweryfikowaæ nasze 
dotychczasowe ¿ycie, zastanowiæ siê nad rokiem poprzednim i spogl¹daj¹c 
ju¿ na to, co za nimi, zastanówmy siê nad przysz³oœci¹ i naszym ¿yciem. 
Ka¿da chwila, która przemija zbli¿a nas do spotkania z Ojcem, który czeka z 
otwartymi ramionami. Wkraczaj¹c w ten Nowy Rok, pe³ni lêku i obawy, jaki 
on bêdzie, pamiêtajmy, ¿e nie jesteœmy sami, zdani na w³asne si³y. Jest z nami 
Jezus Chrystus, Ten, który nas ukocha³ tak bardzo, ¿e przezwyciê¿y³ nasz 
strach przed cierpieniem i œmierci¹ oddaj¹c za nas ¿ycie. On obieca³, ¿e 
zawsze i wszêdzie bêdzie z nami, ¿e bêdzie nas wspiera³, wspó³dzia³a³ we 
wszystkim ku dobremu. Dlatego wiêc nie ulegajmy trwodze. „Niech siê nie 
trwo¿y serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie”. Chciejmy i d¹¿my 
do tego, by znaleŸæ siê w domu Ojca naszego. Amen. 

Z ¿yczeniami b³ogos³awieñstwa na Nowy Rok 2010.
ks. Eneasz Kowalski
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Z kart historii parafii...

Podajemy w oryginalnej pisowni trzeci¹ czêœæ historii 
skoczowskiego zboru pisan¹ wierszem przez Jerzego Brudnego z 
Kowal na okolicznoœæ 40-tej rocznicy za³o¿enia koœcio³a.

Roku 1883 dnia 4. lutego,
Uda³ siê nasz duszpasterz do zboru goleszowskiego,
Tam wzi¹³ udzia³ w instalacyi,
Ksiêcia Paw³a Terlice seniora œl¹zkiego,
„Ebenzer” a¿ poty pomaga³ nam Pan!
I dalej pomaga³ ci bêdzie,
Mój wspó³bracie w Chrystusie i  w urzêdzie,
Abyœ podo³a³ urzêdu twego,
Który jest trudniejszy dla wieku sêdziego,
Temi s³owy udzieli³ mu b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i swego,
Jeszcze tego roku samego, wrzeœnia trzynastego,
Obchodziliœmy 200 letni¹ rocznicê Wiednia oswobodzenia,
Od tureckiego udrêczenia
Chrzeœciañstwo by³o, w Austryi i w Niemczech œmierci¹ zagro¿one,
Lecz wyswobodzone.
Przez Jana Sobieskiego, króla polskiego,
Który wojskami swemi i z przymie¿onemi,
Odniós³ œwietne zwyciêstwo nad barbarzyñcami,
Pobi³ i przemóg³ Turka przeciwnika,
Kazanie tu by³o powiedziane przez ksiêdza •lika,
Bo nasz pastor chorowa³,
Cieszyñski go te¿ czasem zastêpowa³,
W dni 10-11 listopada przypada³a wtedy,
400 letnia rocznica urodzin Dr. M. Lutra reformatora,
By³a to jesienna pora,
Lecz pobo¿noœæ piêknie koœció³ zieleni¹ ozdobi³a,
Przed o³tarzem portret wystawi³a,
Chor¹gwie z wie¿y wywiesi³a,
Które niby monarsze dziêkowa³y,
Za to ¿e uzna³ reformatorów zasadê
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¯e siê Ewangelii nie zostawia na zag³adê,
¯e siê cesarzowi wdziêcznymi byæ czujemy,
¯e mu i nadal wiernoœæ œlubujemy.
Roku 1885 listopada dwudziestego-drugiego,
Uda³ siê nasz pastor do zboru wiœlañskiego,
W tem roku nieszczêœciem po¿aru dotkniêtego,
Nasz zbór te¿ Wis³ê pomoc¹ pocieszy³,
Prêdko dar skoczowski na pomoc im œpieszy³,
W ten dzieñ poœwiecono nowe dzwony,
By³ wiêc pociech¹ natchniony.
Nasz ksi¹dz mia³ tam kazanie,
Pan nam da³ ten dzieñ,
Rozradujmy siê i rozweselmy siê weñ,
Roku 1888 dnia 2 sierpnia, zosta³ nasz zbór, wielkim gradem 
nawiedzony,
Który zniszczy³, na roli dot¹d nie zebrane a jeszcze rosn¹ce plony,
By³ wiêc g³odem zagro¿ony.
I zdawa³ siê byæ piêæ lat nie pocieszony,
Bo nadomiar z³ego, zabra³a œmieræ okrutna, duszpasterza mi³ego,
Który po d³ugiej s³aboœci,
Zosta³ nagle dnia 23 sierpnia odwo³any do wiecznoœci.
W ostatnie dni i kilka godzin, przed œmierci¹, go jeszcze widzia³em
Bo siê wtenczas na dworcu przy kolei zatrudnia³em.
Wype³ni³ ledwo 47 i pó³ roku ¿ycia,
12 lat ma³¿eñskiego po¿ycia,
22 lat pracowa³ w tem zborze,
Obcowa³ w uprzejmoœci i w pokorze.
Du¿o ludzi siê na jego pogrzeb zgromadzi³o,
Z g³oœnem p³aczem go a¿ do grobu odprowadzi³o,
Przed far¹ mia³ ks. Andrzej Grajcar stosowne przemówienie,
- Obj¹³ on potem zbór w administracyê,
  Potem nast¹pi³o smutne prowadzenie,
Koœció³ nie by³ w stanie pomieœciæ to ¿a³obne zebranie,
Wiêc te¿ i przed koœcio³em nabo¿eñstwo urz¹dzono,
Goleszowskiemu ksiêdzowi Paw³owi Broda to poruczono,
W koœciele mia³ wprzód przemówienie niemieckie.
Dr. H. Teodor Haase superintendent morawsko-œl¹ski.
Polskie kazanie ³atwo od p³aczu by³ powiedzieæ w stanie,
Jego przyjaciel i nastêpca w urzêdzie.
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Pastor Andrzej Krzywoñ ksi¹dz miêdzyrzecki,
Niech miê ucieszy zmi³owanie,
Któreœ uczyni³ z Twym s³ug¹ nasz ³askawy Panie 

Psalm 119
Te¿ i katolicka gmina smutek dzieli³a,
Razem z duchownymi na pogrzeb przyby³a,
Dzwonienia nie odmówi³a,
¯ydowska te¿ nie zapomnia³a,
I ona go powa¿a³a.
Po ostatniem b³ogos³awieniu,
Gdy go do grobu z³o¿ono ku wiecznemu odpocznieniu,
Piêknie jego ¿ywot i czynnoœæ skreœli³,
Pan Górniak w swem wierszu w którem siê krótko rozmyœli³.
Mogi³o droga, coœ nam ty zabra³a,
¯a³oœci¹ wszystkieœ w zborze oplata³a.
M³odzi i starzy lej¹ ³zy obfite,
Lecz nie wstawaj¹ zw³oki te zaœniête,
Usta nie mówi¹ p³ynnemi mowami,
Lecz zgas³e milcz¹ i ³¹cz¹ siê z nami,
Drogi pasterzu, nas twoje owieczki,
Skupia³eœ zawsze do jednej trzodeczki,
Przy wodach ¿ywych pas³eœ nas obficie,
W ka¿dej owieczce widzia³eœ swe dzieciê,
O Bo¿e dzisiaj nie rozmawiasz z nami!
Lecz zgas³y milczysz i ³¹czysz siê z nami.
Ubogie zawsze za przyjació³ mia³eœ,
Od ust odj¹³eœ zg³odnia³emu da³eœ.
Smutneœ pociesza³ rady udziela³eœ,
Swem szczerem sercem szczeroœci uczy³eœ,
Usta twe wszystkich mile pozdrawia³y,
Dziœ zgas³e milcz¹ i ³¹cz¹ siê z nami,
Dziêki ci dziêki! drogi nasz pastorze,
Pamiêæ o tobie nie wygaœnie w zborze!
Choæ lata min¹ to miêdzy ch³opami,
Powiadaæ bêd¹ ze swemi dziatkami:
Jan Karze³ by³ pierwszy pastor w tem zborze,
Cz³owiek roztomi³y obcowa³ w pokorze,
B³ogo spoczywaj drogi nasz pastorze,
Wiara w Trójjednego niechaj ciê wspomo¿e,
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Wszak po krótkim œnie gdy anio³ zatr¹bi,
I wstaniesz  z nami razem na dzieñ s¹dny,
Tam Pan radosnej nowiny udzieli,
I bêdziem razem gdzie œwiêci anieli. 

/c.d.n./
Opr. Jerzy Sikora

Wywiad z Kuratorem Karolem Mrózkiem
Panie Kuratorze! Niedawno, bo 7 paŸdziernika obchodzi³ Pan piêkny 

 

Jubileusz 90-lecia urodzin. Proszê zatem przyj¹æ 
na pocz¹tku naszej rozmowy ¿yczenia dalszego 
zdrowia i Bo¿ego prowadzenia a pragnê te 
¿yczenia poprzeæ S³owem Bo¿ym z Drugiej Ksiêgi 
Samuela 22, 2-3: „Pan jest opok¹ moj¹ i twierdz¹ 
moj¹ i Wybawicielem moim. Bóg ska³¹ moj¹, Jemu 
ufam, tarcz¹ moj¹, Bogiem zbawienia mojego, 
schronieniem moim i ucieczk¹ moj¹”

Dziêkujê serdecznie z ¿yczenia.

 Do¿y³ Pan piêknego wieku i cieszy siê Pan nadal dobrym zdrowiem 
fizycznym i umys³owym. Czy ma Pan zatem jakiœ dobry „przepis” na 
d³ugowiecznoœæ?

Ja mogê tylko Panu Bogu podziêkowaæ za ten mój jubileusz i czas ³aski, 
który nam daje. Prze¿yliœmy razem w ma³¿eñstwie 66 lat, wychowaliœmy 3 
dzieci i wydaje siê nam, ¿e wychowaliœmy dobrze i specjalnych stresów w 
¿yciu nie mieliœmy ani rodzinnych ani takich zewnêtrznych. Prze¿yliœmy 
bardzo spokojnie te lata w zgodzie i wzajemnej mi³oœci i tylko Bogu 
dziêkujemy za ten czas, bo wszystko od Niego pochodzi i we wszystkim do 
Niego siê zwracamy. Kiedyœ do koœcio³a w Skoczowie chodzi³o siê 
piechot¹ i to bez wzglêdu na porê roku  czy pada³ deszcz, czy by³ mróz. Gdy 
dzieci by³y ma³e, to siê je pakowa³o na sanki i piechot¹ na „kêpê” i by³y to 
naturalne æwiczenia organizmu. Obecnie ludzie wszêdzie je¿d¿¹ 
samochodem i dlatego czêsto choruj¹.

Proszê nam powiedzieæ, czy pochodzicie Pañstwo ze Œl¹ska 
Cieszyñskiego, czyli jesteœcie „stela” jak to mówi¹ tutaj ludzie?

Tak, my s¹ „stela”. „Stela” te¿ mamy nowego Biskupa Koœcio³a, jak i 
ksiê¿y Biskupów Tadeusza Szurmana i Rudolfa Ba¿anowskiego. A z samej 
naszej parafii skoczowskiej wysz³o ponad 10 ksiê¿y, czyli mamy tutaj 
m¹drych i wierz¹cych ludzi.
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Na pewno pamiêta Pan dobrze czasy przedwojenne i s³u¿bê w koœciele 
ks. Józefa Gabrysia…

Tak, to by³ bardzo dobry kaznodzieja. Czasami krzykn¹³ i uderzy³ 
piêœci¹ o ambonê, a s³ychaæ go by³o doskonale w ca³ym koœciele. Teraz 
ksiê¿a maj¹ mikrofony, a czasami nie mo¿na ich zrozumieæ.

A jak uk³ada³y siê w naszej parafii stosunki narodowoœciowe miêdzy 
Niemcami a Polakami, bo historycy bardzo ró¿nie oceniaj¹ ten okres? Ks. 
Gabryœ by³ Niemcem a parafia by³a dwunarodowoœciowa…

W ka¿d¹ niedzielê by³o odprawie nabo¿eñstwo w jêzyku polskim i 
niemieckim. Oba prowadzi³ ks. Gabryœ. Potem dostaliœmy za wikariusza 
ks. Karola Klusa. To by³ Polak. By³ to rok 1936. Dzieci bardzo go lubi³y. 
Wspó³praca miêdzy nimi uk³ada³a siê bardzo dobrze. Ks. Gabryœ na lekcje 
religii do Pogórza chodzi³ piechot¹, podpieraj¹c siê lask¹, a ks. Klus jeŸdzi³ 
na rowerze.

Ks. Gabryœ koñcem wojny odszed³ z niemieck¹ administracj¹ na zachód, 
a ks. Klus po wojnie ju¿ do Skoczowa nie wróci³?

Ks. Klus pracowa³ do wybuchu wojny w Skoczowie a potem w³adze 
okupacyjne go aresztowa³y (by³ w obozie w Dachau i w Gusen- J.S.). 
Wojnê prze¿y³ a po wojnie pracowa³ na Ziemiach Odzyskanych w 
Kluczborku.

Przed wojn¹ w naszej parafii dzia³a³ bardzo prê¿nie Zwi¹zek Polskiej 
M³odzie¿y Ewangelickiej. Czy pañstwo nale¿eli do tego zwi¹zku?

Nie dzia³aliœmy specjalnie w tym zwi¹zku. Przypominam sobie jednak, 
¿e zorganizowaliœmy wycieczkê do Warszawy. Wtedy jednak œpiewa³em w 
chórze koœcielnym. Po wojnie ju¿ jednak nie œpiewa³em, bo ju¿ by³a 
rodzina i inne obowi¹zki.

Teraz na szczêœcie siê to zmieni³o i w chórze œpiewa bardzo du¿o 
ma³¿eñstw. Ja z ¿on¹ tego jesteœmy przyk³adem. Proszê mi powiedzieæ, jak 
prze¿yliœcie Pañstwo lata okupacji?

W roku 1943 wziêliœmy œlub. Natomiast przez 5 lat w latach 1940 do 
1945 by³em jako ¿o³nierz w niemieckiej armii. Doszed³em a¿ pod 
Stalingrad. Ale Pan Bóg tak pokierowa³ moimi losami, ¿e uda³o mi siê z 
tego „piek³a” powróciæ. Tysi¹ce kolegów zosta³o zabitych, tysi¹ce dosta³o 
siê do niewoli a mnie Pan Bóg wyprowadzi³. Ja nie by³em nawet ranny ale 
zaczê³a mnie boleæ rêka i sanitariusz mi j¹ obanda¿owa³. Potem Niemcy 
wszystkich rannych pouk³adali do wagonów i mnie w tym zamieszaniu te¿ 
potraktowali jako rannego. A ja ranny nie by³em. Tym poci¹giem zawieŸli 
nas a¿ do Austrii. Potem wys³ali mnie jeszcze raz na front, ale to ju¿ by³o 
blisko bo na pogranicze S³owacko-Wêgierskie. W wojsku, na wojnie te¿ 
mieliœmy kapelanów. By³a spowiedŸ a Komunia Œwiêta to kawa³ek 
suchego chleba i czysta woda. S¹ to dla nas straszne prze¿ycia, do których 
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nawet niechêtnie wracamy.
Wojna siê jednak szczêœliwie dla Pañstwa skoñczy³a, nadszed³ czas 

odbudowy kraju, tak¿e naszego ¿ycia parafialnego.
Nauczyciel Czy¿, który by³ ojcem pastorowej Brodowej, „wci¹gn¹³” 

mnie do Komitetu parafialnego. Potem zosta³em wybrany prezbiterem, a 
póŸniej konsekwencj¹ tych decyzji by³ mój wybór na stanowisko kuratora 
parafii.

Proszê wymieniæ nam Pana poprzedników  kuratorów parafii.
Pierwszym kuratorem po wojnie by³ Adam Polok z Harbutowic, jego 

nastêpc¹ pan Karol Berek a potem Jan Oczad³y z Pierœæca, nastêpnie Józef  
Jany ze Skoczowa z ulicy Schodowej, ich nastêpc¹ by³ Jan Wojnar ze 
Skoczowa z ulicy Ciê¿arowej. By³ to kurator, który rozumia³ potrzebê 
budowy nie tylko ¿ycia duchowego ale tak¿e rozbudowy obiektów 
parafialnych. Za „far¹” sta³a stara stodo³a, nikomu niepotrzebna, bo ksi¹dz 
nie mia³ ju¿ ani krowy ani innych zwierz¹t. Postanowiliœmy zatem na tym 
miejscu postawiæ salkê zborow¹. Rozebraliœmy tê stodo³ê do 
fundamentów, które porz¹dnie uzbroiliœmy i na nich wybudowaliœmy 
now¹, piêkn¹ salê parafialn¹. Gdy na poœwiêcenie sali przyjecha³ Biskup 
Narzyñski, to a¿ siê za g³owê chwyci³, kiedy zobaczy³ tyle ludzi przy 
koñcowym porz¹dkowaniu wnêtrza i obejœcia sali. By³y to jednak czasy, 
gdy nikogo nie trzeba by³o prosiæ o pomoc bo parafianie sami przychodzili i 
pytali co jeszcze trzeba zrobiæ.

Mia³ Pan jednak szczêœcie wspó³pracowaæ z bardzo dobrymi 
proboszczami parafii  ks. Nog¹ i ks. Czy¿em, którzy rozumieli potrzebê 
budowy i remontów istniej¹cych obiektów.

Ks. Noga by³ doskona³ym budowniczym, by³ specjalist¹ w tej 
dziedzinie. Myœmy jednego nie skoñczyli a on mia³ ju¿ wizjê budowy lub 
remontu nastêpnych. Parê lat póŸniej zaczêliœmy kapitalny remont 
koœcio³a. Tynki by³y s³abe, naruszone dzia³aniami wojennymi i wszystko 
„lecia³o” od œciany. Powsta³a zatem idea otynkowania na nowo ca³ego 
koœcio³a. I wtedy powsta³o zasadnicze pytanie  czym i jaki tynk wybraæ.

Wtedy Pan by³ ju¿ kuratorem?
Tak. Pan Stefan Bia³oñ by³ gospodarzem, pan Ba¿anowski sekretarzem 

a pan Henryk Cywka  skarbnikiem. I wtedy pan Cywka zawióz³ nas do 
piêknie otynkowanego koœcio³a w Wilkowicach, o ile dobrze pamiêtam. 
Tynk by³ rzeczywiœcie piêkny, takiego tynku jeszcze nie widzieliœmy. Pan 
Cywka zna³ wykonawcê tynku. By³ to pan Prochownik  mistrz murarski. 
Podj¹³ siê on, po obejrzeniu naszego koœcio³a, jego otynkowania. Mia³ on 
swoj¹ brygadê remontow¹, jednak bardzo du¿o pracy przy tynkowaniu 
wykonali nasi zborownicy. Przedtem chodziliœmy po parafianach i 
pytaliœmy, czy byliby sk³onni dodatkowo opodatkowaæ siê na rzecz 
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remontu koœcio³a, bo ten remont by³ bardzo drogi i kasa parafialna by tego 
nie „wytrzyma³a”. I wtedy pomóg³ nam tak¿e nasz rozwijaj¹cy siê „polski” 
kryzys gospodarczy. Ludzie mieli pieni¹dze ale pó³ki sklepowe sta³y puste i 
ludzie dali pieni¹dze, i muszê podkreœliæ, ¿e bardzo du¿o.

Jak przebiega³ remont koœcio³a?
Pan Stefan Bia³oñ stara³ siê o ludzi i materia³ a pozostali pracowali. 

Muszê wspomnieæ tutaj pana Paw³a Rakusa, który codziennie meldowa³ siê 
do pracy a pracowaliœmy od 7.00 do 19.00 przez trzy lata. Pan Pawe³ Rakus 
by³ odpowiedzialny za betoniarkê, bo z ka¿dej betoniarki musia³ wyjœæ ten 
sam tynk  o takim samym sk³adzie, aby nie powsta³y po otynkowaniu 
plamy  i tylko on zna³ dok³adnie „recepturê” tego tynku i nikogo do 
betoniarki nie dopuœci³.

Przedtem trzeba by³o jednak postawiæ rusztowania i stary tynk 
dok³adnie skuæ. A ods³oniête „fugi” miêdzy ceg³ami i kamieniami 
dok³adnie oczyœciæ. Nastêpnie ca³y koœció³ zosta³ „osiatkowany” specjaln¹ 
siatk¹ podtynkow¹ a na to „szed³” pierwszy i drugi „szpryc”. Na tak 
przygotowane pod³o¿e nak³adano koñcowe  kamyczki. Muszê tutaj 
nieskromnie powiedzieæ, ¿e by³em pierwszym kuratorem, który pracowa³ 
fizycznie przy koœciele „dzieñ w dzieñ”, tak jak wielu parafian.

A czy pamiêta Pan innych parafian przy remoncie?
Czas zaciera wiele nazwisk, ale pamiêtam ¿e codziennie pracowa³ tak¿e 

Œniegoñ, który póŸniej wyjecha³ do Niemiec, pan Dziekanik, a tak¿e 
pomaga³o wielu chórzystów, wœród których gorliwoœci¹ wyró¿nia³ siê pan 
W³adek Tyrna. Pan Jurek Retka bardzo pomóg³ nam przy zegarze, który ma 
3 metry œrednicy. Mia³ on mechaniczny napêd i jak „obci¹¿niki” sz³y w dó³ 
to zegar przyœpiesza³ a jak do góry to spóŸnia³. Pan Retka wiele czasu 
poœwiêci³ aby go wyregulowaæ. Zrobi³ sporo dodatkowych ciê¿arków do 
wywa¿enia mechanizmu, ale wielki trud siê op³aci³ i od tego czasu zegar 
chodzi punktualnie. Sam cyferblat zegara by³ z blachy, a cyfry oznaczaj¹ce 
godziny by³y wymalowane farb¹. Poniewa¿ na te cyfry dzia³a³y warunki 
atmosferyczne, to one z czasem wyblak³y i by³o je trzeba odnawiaæ. Nie 
by³o to jednak takie proste. By³o bowiem trzeba otworzyæ okno ko³o 
dzwonnicy i malowaæ cyfry pêdzlem zamocowanym na d³ugim kiju. Efekt 
tej pracy by³ jednak bardzo mierny.

Przypuszczam, ¿e wtedy przy remoncie wie¿y wymyœliliœcie inny sposób 
renowacji tarczy zegara?

Pan Prochownik kaza³ przywieŸæ dobrze przepalonej szlaki. Takow¹ 
znaleŸliœmy w hucie w Gliwicach. Przywióz³ j¹ na plac koœcielny nasz syn, 
który wtedy mia³ samochód ciê¿arowy. Pan Prochownik wytynkowa³ t¹ 
szlak¹ wnêki tarczy zegara i zamocowa³ nowe cyfry, wykonane z blachy 
nierdzewnej przez pana Jurka Retkê.
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Panie Kuratorze, skoñczy³ siê remont koœcio³a, ale Pan z rad¹ 
parafialn¹ coœ tam jeszcze robi³. Proszê powiedzieæ o tym.

Remont koœcio³a siê koñczy³, a my stwierdziliœmy, ¿e wiêŸba wie¿y 
koœcielnej jest zgnita. Co teraz zrobiæ? Byli ró¿ni doradcy. Jedni mówili, 
¿eby now¹ wiêŸbê zmontowaæ na ziemi i helikopterem umieœciæ j¹ na 
miejscu. Inni radzili, ¿eby j¹ tylko wzmocniæ forsztagi. Po wielu 
dyskusjach postanowiliœmy wykonaæ now¹ wiêŸbê, montowan¹ na górze, 
w wie¿y. Ale by³ to ogromny problem, bo jedna krokiew ma 20 metrów 
d³ugoœci. Przy remoncie wie¿y wielkie zas³ugi mia³ Stefan Bia³oñ. U nas 
nie by³o jeszcze takich specjalistycznych narzêdzi ciesielskich. On je 
wszystkie sprowadzi³ dziêki swoim braciom, którzy mieszkali w 
Niemczech. Drzewo na wiêŸbê zosta³o zakupione w Cisownicy, potem 
pociête w tartaku i przywiezione na plac koœcielny.

Ale do wykonania takiej pracy bardzo skomplikowanej i na wysokoœci  
by³a potrzebna profesjonalna brygada ciesielska.

Oczywiœcie. Szukaliœmy d³ugo. JeŸdziliœmy tym starym Mercedesem 
pana Stefana razem z ks. Nog¹. Odwiedziliœmy chyba wszystkich cieœli od 
Istebnej po ̄ ywiec. Jedna ekipa by³a chêtna, ale jak przyjechali i zobaczyli 
wie¿e, to siê wystraszyli i zrezygnowali. Potem ktoœ nam poradzi³ ekipê 
cieœli, którzy wykonali wie¿ê na koœciele katolickim na Hulance w Bielsku. 
Oni przyjechali, zobaczyli i zgodzili siê wykonaæ remont. By³o to trzech 
zdrowych, niewielkich górali, ludzi bardzo uczciwych i robotnych.

Jak w praktyce przebiega³ remont wie¿y?
By³a to robota bardzo trudna i niebezpieczna. Ka¿d¹ belkê 20 metrow¹ 

by³o trzeba wyci¹gn¹æ rêcznie na górê. Centymetr po centymetrze linami 
wci¹ga³o siê je na górê. Dotychczasowa konstrukcja wiêŸby wie¿y by³a ju¿ 
kiedyœ remontowana i pospinana klamrami. Teraz postanowiliœmy trochê 
zmieniæ mocowanie krokwi. Wykonaliœmy taki wielki okrêg z ceownika ze 
specjalnymi uchwytami na krokwie a wszystko zosta³o zalane betonem. 
Taka konstrukcja da³a nam gwarancjê wytrzymania nastêpnych 
dziesi¹tków lat. Gotow¹ wiêŸbê wie¿y zakonserwowa³ póŸniej pan Brunon 
Rusin specjalnym œrodkiem przeciwgrzybowym. Muszê jeszcze tutaj raz 
wspomnieæ ks. Nogê. Zna³ on siê dobrze z ówczesnym wojewod¹, który by³ 
tak¿e ewangelikiem. Dziêki tej znajomoœci uda³o siê wiele materia³u 
„za³atwiæ”, bo normalnie na rynku by³ nie do kupienia. I muszê to 
podkreœliæ, ¿e nikt nie robi³ przy koœciele dla pieniêdzy. Wszyscy robili za 
darmo.

Po remoncie koœcio³a by³o jeszcze wykonane jego malowanie ?
To by³a te¿ wielka praca, przede wszystkim ze wzglêdu na konieczne 

rusztowanie koœcio³a. Samo malowanie wykona³a ju¿ firma malarska pana 
Obornego oraz Brunona Rusina.  Muszê tutaj te¿ wspomnieæ o nowym 
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tynku na naszej szkole, który jest wykonany tak samo jak na koœciele.
Nastêpn¹ inwestycj¹ by³ koœció³ w Pierœccu?
Tak. W Skoczowie koñczy³ siê remont a myœmy ju¿ jeŸdzili do Pierœcca i 

myœleli o powiêkszeniu kaplicy cmentarnej. Architekt stwierdzi³ jednak, ¿e 
stare fundamenty nie wytrzymaj¹ rozbudowy. Zapad³a zatem decyzja, ¿e 
star¹ kaplicê siê rozbierze a obok postawi nowy koœció³. W koœciele tym 
ca³a wiêŸba jest betonowa, a beton jeszcze wtedy mieszaliœmy rêcznie  by³a 
to bardzo ciê¿ka robota. Czêœæ o³tarzow¹ zaprojektowa³ ks. Karol Macura.

Po Panu pa³eczkê kuratora przej¹³…
Jan Wojnar z Simoradza a ja zosta³em cz³onkiem Komitetu Parafialnego 

i przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej. Z funkcji tej ust¹pi³em na walnym 
zebraniu w 2001r. Po panu Janie Wojnarze kuratorem zosta³ obecnie 
urzêduj¹cy Andrzej Krehut.

Panie Kuratorze, jest Pan cz³owiekiem ze sporym doœwiadczeniem 
¿yciowym. Co chcia³by Pan powiedzieæ nam m³odszym. Jakie dobre rady 
przekazaæ?

Przede wszystkim chcia³bym prosiæ ksiê¿y szczególnie tych m³odszych  
aby korzystali z klêcznika zarówno w o³tarzu jak i na ambonie, i podczas 
modlitwy klêczeli. A wydaje mi siê, ¿e podczas Modlitwy Pañskiej i 
Modlitwy Spowiedniej powinno to byæ obowi¹zkiem. Po to przecie¿ nasi 
przodkowie te klêczniki tam umieœcili. Prosi³bym równie¿ ksiê¿y, aby do 
o³tarza wchodzili od ganku a nie „na przejmo”. Marzy mi siê tak¿e, aby 
s³owa ustanowienia podczas Komunii by³y zawsze œpiewane, bo to 
podkreœla wyj¹tkowoœæ i dostojnoœæ tego aktu. Przy tej okazji musimy 
pochwaliæ zmianê sposobu sk³adania ofiary o³tarzowej, z dooko³a o³tarza 
do skrzynek przed o³tarzem. Ofiara trwa szybciej, a nam ludziom starym, 
nie sprawia tyle k³opotu. Cieszy mnie równie¿ zaanga¿owanie w ¿yciu 
parafii Chóru koœcielnego oraz m³odzie¿y.

Dziêkujê Pañstwu za rozmowê.
PS. W rozmowie uczestniczy³a równie¿ ¿ona Kuratora, pani Helena.                                                                                                                      

Jerzy Sikora

W ramach akcji „Prezent pod choinkê” dla dzieci na Ukrainie i w Afryce 
zebraliœmy  naszej parafii 285 paczek, w tym 200 dla Ukrainy, a 85 dla 
dzieci z Burkina Faso. Sporo tych paczek z³o¿y³y szko³y. Na ten cel 
wp³ynê³o 4.385 z³. Serdecznie dziêkujemy.

W skrócieW skrócie
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W sobotê 7 listopada odby³ siê w koœciele w Dêbowcu koncert muzyki 
myœliwskiej, zorganizowany przez Urz¹d Gminy Dêbowiec.

W niedzielê 8 listopada, w diecezjalnym zjeŸdzie chórów w Cieszynie 
uczestniczy³ nasz chór „Gloria” mêski, ¿eñski i mieszany oraz chór z 
Dêbowca.

W dniu Œwiêta Niepodleg³oœci, 11 listopada, odby³o siê w naszym 
koœciele w Skoczowie nabo¿eñstwo ekumeniczne z udzia³em ks. pra³ata 
Alojzego Zubera oraz w³adz miasta Skoczowa. Œpiewa³ chór „Gloria”.

Na spotkaniu misyjnym 19 listopada goœci³ Micha³ Domaga³a, 
misjonarz Syberii i opowiada³ o dalszych planach pracy misyjnej w 
Jakucji wœród Ewenów i Ewenków, dla których wraz z zespo³em 
zamierza przet³umaczyæ Nowy Testament.  

W sobotê 21 listopada odby³ siê koncert z okazji 10  lecia dzia³alnoœci 
zespo³u „Vocalis”. Zespó³ zaœpiewa³ kilkanaœcie pieœni, przedstawi³ 
prezentacjê multimedialn¹ ze swojej historii, a zgromadzeni goœcie 
z³o¿yli zespo³owi ¿yczenia. Goœcie zostali zaproszeni po koncercie na 
poczêstunek. 

W dniach 4 i 5 grudnia odby³a siê dwudniowa ewangelizacja adwentowa 
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pod has³em „Jezus przychodzi dziœ i jutro”. W pierwszym dniu S³owo 
Bo¿e zwiastowa³ ks. Marek Michalik z Wis³y, a w drugim ks. Marek 
Londzin z Dziêgielowa. Œpiew prowadzi³ zespó³ m³odzie¿owy.

Pozosta³e pi¹tkowe nabo¿eñstwa adwentowe prowadzili: 11 grudnia ks. 
Alfred Staniek z Istebnej, a 18 grudnia ks. Jan Kozie³ z Cisownicy

W œrodê 2 grudnia na miesiêcznym spotkaniu pañ odby³a siê 
uroczystoœæ gwiazdkowa przy sto³ach.

W niedzielê 20 grudnia odby³y siê spotkania gwiazdkowe: m³odzie¿owe 
w Skoczowie i filia³u w Dêbowcu, szkó³kowe w Pierœæcu, a tak¿e 
gwiazdka dzieci na szkó³ce w Skoczowie.

Ksiê¿a prowadzili odwiedziny duszpasterskie: Ks. A. Pod¿orski w 
Simoradzu i w Kiczycach, ks. K. Cieœlar w rejonie ul. Wiœlañskiej, ks. E. 
Kowalski w rejonie Bajerek.

Terminy:
3 stycznia godz. 15.00 Gwiazdka chóru „Gloria”
6 stycznia godz. 17.00 Koncert Kolêd w Skoczowie 
6 stycznia godz. 5.00 Wyjazd autokarem do Warszawy na 

introdukcjê ks. biskupa Jerzego Samca. Powrót ok. godz. 1.00
10 stycznia po nabo¿eñstwie zebranie filia³u w Simoradzu
10 stycznia godz. 17.00 koncert w teatrze w Cieszynie „Dzieci 

œpiewaj¹ kolêdy”
15 stycznia godz. 17.00 Ekumeniczny Koncert Kolêd w Dêbowcu
17 stycznia po nabo¿eñstwie zebranie filia³u w Pierœæcu
17 stycznia godz. 15.00 gwiazdka Rady Parafialnej, praco-

wników i wolontariuszy parafii
24 stycznia po nabo¿eñstwie zebranie filia³u w Dêbowcu
31 stycznia po nabo¿eñstwie zgromadzenie parafialne w Skoczowie

Zebra³ ks. A.P.

  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:

tel. 033 487-68-73

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

Koncert charytatywny w parafii

Zakoñczy³a siê 8 edycja akcji charytatywnej „Prezent pod choinkê”. 
Równie¿ nasza parafia w³¹czy³a siê w to przedsiêwziêcie. Z tej okazji, 
24.10.2009 r. o godz. 17:00, w Koœciele Œw. Trójcy w Skoczowie odby³ siê 
koncert, podczas którego zbierane by³y pieni¹dze na transport paczek dla 
dzieci na Ukrainê oraz do Burkina Faso w Afryce. Podczas koncertu 
zaœpiewa³y chóry Gloria, chór z Dêbowca, chórek dzieciêcy, M³odzie¿owy 
Zespó³ Œpiewaczy, Pete i Maro oraz zagra³ Zespó³ Dzwonków. Miêdzy 
wystêpami kolejnych artystów, zobaczyæ mo¿na by³o równie¿ relacjê z 
zesz³orocznego wrêczania prezentów. Koncert prowadzi³a koordynator 
lokalna akcji  Katarzyna Kowalska, która na koniec zachêca³a do w³¹czenia siê 
w zbiórkê prezentów oraz funduszy na ten cel. Przy wyjœciu z koœcio³a mile 
widziane by³o sk³adanie ofiar, których suma wynios³a 925,00 z³. Wszystkim, 
którzy wsparli tê szlachetn¹ inicjatywê, sk³adamy serdeczne podziêkowania.

Katarzyna Kowalska
 

Jesienny wyjazd konfirmantów do Wis³y Jawornika

W dniach 23-24.10.2009r. grupa tegorocznych konfirmantów mia³a 
mo¿liwoœæ wspólnego wyjazdu integracyjnego do Wis³y Jawornika. Zebra³o 
siê ponad 30 konfirmantów, którzy wraz z kilkuosobow¹ delegacj¹ z grupy 
m³odzie¿owej i opiekunem, ks. Eneaszem Kowalskim wyruszyli spod parafii. 
By³o to pierwsze integracyjne spotkanie konfirmantów z przedstawicielami 
m³odzie¿y, dlatego towarzyszy³ niepokój i obawa o to, jak bêdzie wygl¹da³ 
program zjazdu.

Po zakwaterowaniu w oœrodku w Wiœle Jaworniku, wszyscy spotkaliœmy 
siê w sali parafialnej, gdzie spêdziliœmy czas na lepszym poznaniu siê 
nawzajem oraz kilku grach i zabawach integruj¹cych m³odzie¿ i 
konfirmantów. Po kolacji odby³a siê wieczorna spo³ecznoœæ, która 
przypomina³a spotkanie m³odzie¿owe. By³a to okazja, ¿eby wspólnie 
zapoznaæ siê i zaœpiewaæ kilka pieœni m³odzie¿owych oraz wys³uchaæ 
przygotowanego przez m³odzie¿ tematu, który zmusza³ nas do wysi³ku 
zarówno intelektualnego jak i fizycznego. Po tym spotkaniu obejrzeliœmy film, 
a po nim nadszed³ czas na ciszê nocn¹.

Nastêpny dzieñ rozpoczêliœmy od porannej gimnastyki. Po œniadaniu 
zebraliœmy siê na porannej spo³ecznoœci, podczas której omówiony i 
skomentowany zosta³ wczorajszy film. Po spo³ecznoœci przyszed³ czas na 
nauki konfirmacyjne, które prowadzi³ ks. Eneasz Kowalski. Mieliœmy te¿ czas 
wolny na gry planszowe i zespo³owe, i na rozmowy ze sob¹. 
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W  W i œ l e  
prze¿yliœmy bardzo 
c i e k a w y  i  
urozmaicony czas, 
spêdzaj¹c go z sob¹ i z 
m³odzie¿¹, a przede 
wszystkim z Panem 
Bogiem. Czekamy z 
niecierpliwoœci¹ na 
kolejny wyjazd i  
kolejn¹ szansê bycia 
razem. 

Uczestnik

Vocalis na przegl¹dzie miedzynarodowym w Kluszkowcach

Vocalis jest ekumenicznym, ¿eñskim chórem kameralnym, pod batut¹ 
Daniela Cichego, dzia³aj¹cym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w 
Skoczowie. Wysoki poziom, który reprezentuje ten zespó³ sprawia, i¿ 
zapraszany jest on na liczne koncerty, przegl¹dy i festiwale. Podobnie by³o i 
w niedzielê, 6. wrzeœnia br., gdy Vocalis zaproszony zosta³ na I 
Miêdzynarodowy Festiwal Pieœni Chóralnej nad Jeziorem Czorsztyñskim  
Kluszkowce 2009.

Podczas przegl¹du, zorganizowanego przez Parafiê Rzymskokatolick¹ 
M. B. Czêstochowskiej, chór parafialny „Kluszkowce” oraz Podhalañskie 
Stowarzyszenie Muzyczne w Nowym Targu, obok zespo³u Vocalis 
wyst¹pi³y: Zespó³ wokalno-instrumentalny „Alfa” z Trsteny na S³owacji, 
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chóry „Kantylena” i „Watra” z Raby Wy¿nej, chór „Echo Gorczañskie” z 
Nowego Targu oraz chór parafialny „Kluszkowce”.

Po koncercie w koœciele, wszyscy goœcie oraz chórzyœci zaproszeni 
zostali na kolacjê, podczas której serwowano regionalne przysmaki. Chêtni 
natomiast mogli wybraæ siê na przeja¿d¿kê wyci¹giem krzese³kowym na 
górê Wd¿ar.

Cieszymy siê, ¿e Vocalis swym piêknym œpiewem promuje nasze 
miasto oraz Parafiê w innych czêœciach Polski i zyczymy zespo³owi 
dalszych sukcesów oraz wszystkiego najlepszego z okazji 10-lecia 
dzia³alnoœci.

Katarzyna Kowalska
 

10 LAT ZESPO£U ¯EÑSKIEGO VOCALIS

¯eñski zespó³ Vocalis istnieje ju¿ 10 lat. Mimo, i¿ jest zespo³em 
ekumenicznym, bo oprócz luteranek do chóru nale¿¹ równie¿ osoby z koœcio³a 
rzymskokatolickiego i z zielonoœwi¹tkowego, a dyrygentem jest adwentysta, 
Vocalis dzia³a przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie, gdzie 
regularnie spotyka siê na próbach i chêtnie s³u¿y œpiewem podczas 
uroczystoœci parafialnych i nabo¿eñstw. Oprócz tego chór koncertuje równie¿ 
w innych Koœcio³ach chrzeœcijañskich, podczas uroczystoœci œwieckich oraz 
na przegl¹dach, gdzie zawsze spotyka siê z uznaniem s³uchaczy i zbiera laury. 
Ostatnim du¿ym sukcesem zespo³u jest nagranie singla, zwi¹zane z 
przes³uchaniem do Ogólnopolskiego Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek w 
Bêdzinie. Sukces jest tym wiêkszy i¿ przes³uchania odbywa³y siê w kilkunastu 
miejscach Polski, m.in. w Bielsku Bia³ej, gdzie Vocalis (jako jeden z dwóch) 
wybrany zosta³ do nastêpnego etapu spoœród ponad 30 chórów i zespo³ów. 
Vocalis przygotowuje siê obecnie do nagrania p³yty.

W sk³ad zespo³u wchodzi 11 kobiet, a chór prowadzi i dyryguje muzykolog, 
Daniel Cichy. Opiekunem duchowym zespo³u jest wikariusz, ks. Eneasz 
Kowalski. Obecny sk³ad zespo³u to: Magdalena Matula-Kisia³a, Dorota 
Sikora, Adrianna Swoboda (sopran I), Beata Branc-Gorgosz, Karolina 
Kubicius, Paulina Wig³asz (sopran II), Daria Ciepielowska, Ilona Kubala, 
Ma³gorzata Markuzel (alt I), Irena Lejtyman, Daria Raszka (alt II).

Dnia 21 listopada 2009 r. zespó³ Vocalis obchodzi³ uroczystoœæ swojego 10-
lecia. O godz. 18:00 w Koœciele Ewangelickim Œw. Trójcy w Skoczowie odby³ 
siê dziêkczynny koncert, który zgromadzi³ t³umy parafian, mi³oœników œpiewu 
jubilata, przedstawicieli innych Koœcio³ów oraz w³adz miejskich. Zebrani 
obejrzeæ mogli fotograficzn¹ kronikê zespo³u oraz wys³uchaæ ponad 
godzinnego wystêpu chóru-jubilata, podczas którego dziewczyny 
zadebiutowa³y  w nowych strojach. Do jednej pieœni zaproszone zosta³y 
równie¿ by³e cz³onkinie zespo³u. Koncert nagrodzony zosta³ wielkimi 



18 Informator Parafialny nr 78/2010

brawami na stoj¹co.
Po uroczystoœci w koœciele, zaproszeni goœcie spotkali siê w jednej z sal 

parafialnych na poczêstunku przygotowanym przez cz³onkinie Vocalisu.
Uroczystoœæ 10-lecia wcale nie rozleniwi³a zespo³u i nie sprawi³a, ¿e osiad³ 

na laurach, bo ju¿ nastêpnego dnia, 22 listopada, Vocalis zaproszony by³ na 
koncert do Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie, gdzie da³ 
godzinny wystêp, zakoñczony wielkim aplauzem. W grudniu zespó³ wyst¹pi³ 
podczas koncertu kolêd w Dêbowcu, podczas nabo¿eñstwa wigilijnego w 
Skoczowie oraz w Zborze Betel w Ustroniu. Natomiast w styczniu us³uszeæ ich 
bêdzie mo¿na  na koncercie kolêd w Skoczowie, w Zborze Adwentystów Dnia 

Siódmego w Warszawie, w finale Ogólnopolskiego Przegl¹du Kolêd i 
Pastora³ek w Bêdzinie oraz w Parafii Ewangelickiej w Chorzowie.

Z okazji ich jubileuszu, ¿yczymy Zespo³owi ¯eñskiemu Vocalis Bo¿ego 
b³ogos³awieñstwa i prowadzenia w dalszej s³u¿bie, wielu sukcesów oraz 
nagrania wymarzonej p³yty.

Katarzyna Kowalska

Spotkania gwiazdkowe Ko³a Pañ
„Chcê chwaliæ Boga dziœ z ca³ego serca,

Chcê opowiadaæ o Jego mi³oœci, chcê wielbiæ Jego imiê”.
Skoczów...

Spotka³yœmy siê w pierwsz¹ grudniow¹ œrodê, aby modlitw¹ i pieœni¹ 
powitaæ adwent. Spotkanie nasze mia³o uroczysty charakter  by³o spotkaniem 
wigilijnym. Pani Ilona Hajewska przywita³a wszystkie zebrane Panie i 
s³owami Psalmu 16,8: „Mam zawsze Pana przed sob¹, gdy On jest po prawicy 
mojej nie zachwiejê siê”. Na sto³ach, oprócz kawy i ciasta, ka¿da z 
uczestniczek znalaz³a kartkê œwi¹teczn¹ z cytatem z Biblii, tzw. „wyroczek”, 
który zabra³a do swojego domu, aby po³o¿yæ go w Wigiliê na stole rodzinnym. 
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Skoczo-
wskie 
Ko³o Pañ

PóŸniej by³ wspólny œpiew, rozmowy i gor¹ca kolacja.
Zapraszamy wszystkie Panie do uczestnictwa w spotkaniach Ko³a Pañ w 

ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca o godz. 17.00.
Dêbowiec...
Ko³o Pañ w Dêbowcu ma swoje spotkania w ka¿d¹ 2. œrodê miesi¹ca o 

godz. 17.00. 
Podobnie by³o i w grudniu, kiedy to 9 grudnia panie spotka³y siê na swojej 
wigilijce. By³y kolêdy, œpiew, poezja, rozwa¿anie adwentowo-
bo¿onarodzeniowe i historia powstania piêknej kolêdy „Cicha noc”, 
przygotowana przez pastorow¹ Katarzynê Kowalsk¹. Panie podzieli³y siê te¿ 
op³atkiem i z³o¿y³y sobie ¿yczenia. Oprócz strawy duchowej, by³o te¿ coœ dla 
cia³a  ciasta, ciasteczka i owoce oraz prezenty.
Nastêpnym razem spotkamy siê ju¿ w 2010 roku, oby chcia³y do nas do³¹czaæ 
coraz to nowe bywalczynie. Zapraszamy.

Nasz w³asny, ma³y jubileusz

7 grudnia próba Zespo³u Dzwonków skoñczy³a siê nieco wczeœniej ni¿ 
zwykle, a to dlatego, ¿e 7 lat temu Dzwonki spotka³y siê po raz pierwszy i z 
okazji naszych 7. urodzin postanowiliœmy poœwiêtowaæ. A wiêc zamówiliœmy 
pizze (a chc¹c byæ dok³adn¹ muszê powiedzieæ, ¿e to Husi zamówi³a nam 
pizze-dziêki Husi!), kupiliœmy pepsi i... œwiêtowaliœmy!

Choæ nasze 7-lecie to nic w porównaniu z 90-leciem chóru mieszanego 
"Gloria" lub 300-leciem koœcio³a Jezusowego myœlê, ¿e dzwonkowej historii 
nie musimy siê wstydziæ. Nasz zespó³ to jedyna grupa w Polsce, która gra na 
takim instrumencie. Przez ten czas graliœmy przede wszystkim w skoczowskiej 
parafii, jednak¿e zdarza³o siê te¿ graæ na zewn¹trz (a nawet za granic¹!).

Poprzez nasz¹ grê chcemy dzieliæ siê z ludŸmi radoœci¹, któr¹ obdarowa³ 
nas Bóg. Wierzymy, ¿e przez muzykê, któr¹ tworzymy, chocia¿ jest ona bez 
s³ów, Pan Bóg mo¿e dzia³aæ w sercach ludzi. Wiele osób mówi³o nam, ¿e 
dŸwiêk dzwonków nasuwa im skojarzenie z Niebem, a to w³aœnie jest celem 
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aduœ

zespo³u-przybli¿aæ ludzi do Jezusa.
Aktualnie nadal próbujemy rozwi¹zaæ problem zakupu drugiego 

instrumentu. Mamy ju¿ prawie ca³¹ sumê potrzebn¹ na dzwonki, ale nadal 
pozostaje k³opot sprowadzenia ich ze Stanów Zjednoczonych. Sami nic nie 
wymyœlimy, chcemy wiêc prosiæ Was o modlitwê, aby jakoœ nam siê to w 
koñcu uda³o.

Na koniec chcieliœmy podziêkowaæ wszystkim ¿yczliwym nam ludziom za 
Wasze wsparcie modlitewne i finansowe, a przede wszystkim Panu Bogu, ¿e 
prowadzi nas i w Swojej ³asce wyci¹ga z wszelkich k³opotów i kryzysów 
(których w grupie 16 - liczê z naszym duszpasterzem - m³odych i tak bardzo 
ró¿nych osób, rodzi siê naprawdê wiele).

k¹cik misyjny

Ks. Wies³aw £y¿bicki z ¿on¹ Natali¹ i synem Maciusiem 
s³u¿¹ w Berdiañsku na wschodniej Ukrainie

Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika ca³¹ rodzin¹ byliœmy w Polsce. 
Okazj¹ do przyjazdu by³ kurs duszpasterski. Na ten czas zaplanowaliœmy 
równie¿ urlop wypoczynkowy. Troszkê odpoczêliœmy, spotkaliœmy siê z 
rodzin¹ i znajomymi, zrobiliœmy badania lekarskie i ochrzciliœmy naszego 
synka Maciusia. 

Po powrocie na Ukrainê pojecha³em na kilka dni do Odessy na obrady 
Synodu Niemieckiego Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Ukrainy, w 
którym s³u¿ê. To wa¿ne wydarzenie odbywa siê raz do roku. Przewodnim 
tematem obrad by³a diakonia. Pracowano równie¿ nad s³u¿bow¹ pragmatyk¹ 
koœcieln¹, okreœlaj¹c¹ miêdzy innymi prawa i obowi¹zki duchownego. 
Opracowanie tego dokumentu by³o o tyle wa¿ne, ¿e wczeœniej takie ustalenia 



21Informator Parafialny nr 78/2010

prawne nie istnia³y w tym Koœciele. W czasie obrad dosz³o równie¿ do wyboru 
i wprowadzenia w urz¹d biskupa NELKU ks. Ulanda Spahlingera. 

Po przyjeŸdzie z Synodu razem z ¿on¹ Natali¹ przygotowaliœmy biuletyn 
parafialny z okazji Pami¹tki Reformacji. W ostatnim czasie odkrywam, jak 
wa¿ne jest nauczanie parafian. Niestety niektórzy nie wiedz¹ nawet, czym by³a 
Reformacja. Równie¿ wiedza dotycz¹ca Biblii jest znikoma. Z zebranych 
materia³ów parafianie mogli siê dowiedzieæ miêdzy innymi o zasadach 
luterañskiej wiary i przyczynie napisania 95 tez. Przygotowaliœmy tak¿e 
kolejny numer biuletynu poœwiêcony tematyce adwentowej. 

W okresie adwentowym i bo¿onarodzeniowym odwiedzamy naszych 
parafian, dla których przygotowaliœmy ma³e prezenty. Podczas odwiedzin 
mo¿emy bardzo du¿o siê o nich dowiedzieæ, poznajemy historiê ich ¿ycia, 
obecn¹ sytuacjê, oczekiwania w stosunku do parafii. Wielokrotnie byliœmy 
zszokowani warunkami, w jakich ¿yj¹. Dysponuj¹ czêsto niewielkimi 
œrodkami na prze¿ycie i mieszkaj¹ w znacznie gorszych warunkach od tych, 
które znamy z Polski. Spotkania z parafianami poprawi³y nasze relacje z tymi 
ludŸmi. Mamy nadziejê, ¿e lepsze poznanie siê bêdzie kolejnym krokiem do 
zaufania nam. Doœæ istotne w naszej s³u¿bie jest po prostu towarzyszenie tym 
osobom. Czêsto po nabo¿eñstwie zostajemy d³u¿ej i uczestniczymy w 
spotkaniach niemieckiego towarzystwa „PrzyjaŸñ”. Przychodz¹ na nie 
równie¿ osoby z naszej parafii. Chcemy daæ im odczuæ, ¿e jesteœmy dla nich i z 
nimi.

Jeœli chodzi o poradnictwo duszpasterskie, to ci¹gle jest to dla mnie trudna 
dziedzina. Dlaczego? Nadal zmagam siê z problemami jêzykowymi. Czêsto 
nie rozumiem, co mówi druga osoba. Tymczasem kiedy rozmówca otwiera siê 
ze swoimi problemami, ci¹g³e przerywanie i dopytywanie siê, czy dobrze 
zrozumia³em dan¹ wypowiedŸ czy s³owo, po prostu przeszkadza. Bardzo 
trudno wychodzi mi równie¿ wyra¿anie uczuæ w jêzyku rosyjskim. To takie 
nienaturalne. Rzadko s³yszê, ¿eby ludzie mówili tutaj o swoich uczuciach. 
Czasami moje duszpasterzowanie jest wiêc po prostu byciem z drug¹ osob¹, 
pozwoleniem jej na „wygadanie siê”, milczeniem i s³uchaniem. Niekiedy to 
jest w³aœnie to, czego potrzebuje rozmówca. Chcia³bym, ¿eby duszpasterskie 
towarzyszenie tym ludziom by³o dla mnie najwa¿niejszym zadaniem.

Chcemy równie¿, ¿eby nasz dom by³ „otwartym domem”. Ostatnio doœæ 
czêsto odwiedza nas ¯ana, jedyna „m³odzie¿” naszej parafii. Ostatnio 
do³¹czy³a do niej jeszcze jedna m³oda osoba z towarzystwa niemieckiego. 
Dziewczyny przychodz¹, ¿eby pograæ z nami w gry planszowe. Ich wizyty to 
jednoczeœnie czas rozmów na ró¿ne tematy. 

Jeœli chodzi o nabo¿eñstwa, to odbywaj¹ siê one w dwóch jêzykach  
rosyjskim, poniewa¿ na wschodzie Ukrainy w³aœnie ten jêzyk jest 
dominuj¹cym, oraz niemieckim, bo dla niektórych parafian jest on jêzykiem 
ojczystym. Kazania wyg³aszane s¹ po rosyjsku. Bariera jêzykowa ci¹gle 
stanowi dla mnie problem. Zdarza siê, ¿e bardzo trudno znaleŸæ mi 
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odpowiednie s³owa na wyra¿enie swoich myœli. Niestety czasami mówiê to, co 
umiem, a nie to, co chcia³bym powiedzieæ. 

Podczas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia chcemy rozdaæ paczki z akcji „Prezent 
pod choinkê” dla dzieci w naszej parafii i dla najbardziej potrzebuj¹cych dzieci 
w mieœcie. W tym celu nawi¹zaliœmy wspó³pracê z berdiañskim katolickim 
oœrodkiem Caritas, który opiekuje siê dzieæmi z rodzin patologicznych. Dla nas 
bardzo du¿ym wstrz¹sem by³o to, czego dowiedzieliœmy siê o tych dzieciach i 
ich marzeniach. W porównaniu z marzeniami dzieci w Polsce, têsknoty dzieci z 
tego oœrodka s¹ boleœnie proste. Marz¹ o tym, ¿eby mieæ pe³n¹ rodzinê, bo 
wiêkszoœæ pochodzi z rodzin rozbitych. Marz¹ o sta³ych posi³kach, bo zdarza 
siê, ¿e po¿ywienia musz¹ poszukiwaæ w misce dla psów. Dzieci marz¹ te¿ o 
osobnym ³ó¿ku, bo czêsto mieszkaj¹ z kilkuosobow¹ rodzin¹ w malutkich 
pokoikach i ³ó¿ko musz¹ dzieliæ z rodzeñstwem. Kiedy us³yszeliœmy o tych 
marzeniach byliœmy zszokowani i zaczêliœmy siê zastanawiaæ, jak mo¿emy im 
pomóc.  Postanowil iœmy na razie  skromnie  obdarowaæ ich 
bo¿onarodzeniowymi prezentami.

Ostatnimi czasy zaczêliœmy pracowaæ nad lepszym kontaktem z Polsk¹. 
Stworzyliœmy blog, który staramy siê codziennie aktualizowaæ. To dla nas 
przestrzeñ, w której mo¿emy podzieliæ siê z innymi tym, jak wygl¹da nasze 
¿ycie i s³u¿ba we wschodniej Ukrainie. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy na lyzbiccy.blogspot.com.

ks. Wies³aw £y¿bicki
Intencje modlitewne
Dziêkuj za:
- odwiedziny parafian z Berdiañska;
- coraz wiêksz¹ otwartoœæ i zaufanie, które odczuwamy ze strony parafian;
- dotychczasowe Bo¿e prowadzenie i ochronê;
- wszystkie osoby wspieraj¹ce nasz¹ s³u¿bê.
Proœ o:
- akcjê „Prezent pod choinkê”;
- zajêcia konfirmacyjne w Berdiañsku;
- nasze zdrowie; 
- dalsze Bo¿e prowadzenie i pokazanie planów na przysz³oœæ;
- wsparcie finansowe naszej s³u¿by.

Jeœli chcesz wesprzeæ finansowo nasz¹ s³u¿bê to przeka¿ swój dar na konto: 
ING Bank Œl¹ski SA 11 1050 1083 1000 0001 0552 7154 z dopiskiem 
„darowizna na cele kultu religijnego £y¿biccy”. Bêdziemy wdziêczni za ka¿d¹ 
kwotê. 

Kontakt: Natalia i Wies³aw £y¿biccy, ul. Misyjna 8, 43-445 Dziêgielów lub ul. 
Djumina 104/3, 71112 Berdjansk, Zaporozskaja oblast, Ukraina, e-mail: 
wlyzbicki@cme.org.pl



WYJAZD NA „KRAÑCE ZIEMI”
(Relacja na spotkaniu misyjnym w Skoczowie 19.11.2009)

Proœ mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krañce œwiata w posiadanie. Ps 2,8

Pewnie pamiêtacie, ¿e do Polski wróciliœmy ju¿ prawie 4 lata temu. Przez ca³y 
ten czas pracowaliœmy nadal nad zakoñczeniem t³umaczenia chakaskiego 
Nowego Testamentu. Nareszcie dostaliœmy informacje, ¿e po wielu perypetiach, 
tekst trafi³ do drukarni i po wydrukowaniu w Samarze, pojedzie do Abakanu! Nasz 
czas w Polsce dzielony miêdzy koœció³ w E³ku, propagowanie misji i szko³ê 
misyjn¹, by³ bardzo dobry. Wiedzieliœmy jednak, ¿e prêdzej czy póŸniej, przyjdzie 
nam wyjechaæ ponownie. Nie wiedzieliœmy dok³adnie, kiedy i gdzie, ale mieliœmy 
przeczucie, ¿e to tylko kwestia czasu. W 2007 roku mia³em okazjê wyjechaæ na 
pó³nocn¹ Syberiê, razem z zespo³em robi¹cym badania lingwistyczne, który 
decydowa³ o istniej¹cych na tym terenie potrzebach t³umaczenia. Mniej wiêcej w 
tym samym czasie bardzo osobiœcie odebra³em s³owa Ps 2:8. Przebywaj¹c tam, na 
pó³nocnej Syberii, stwierdzi³em, ¿e „to jest kraniec ziemi”. Po pierwsze - 
geograficznie, bo dalej na pó³noc nie ma ju¿ praktycznie zamieszka³ych terenów, 
ale równie¿, jeœli chodzi o ekstremalne warunki ¿ycia i zupe³ny brak nadziei dla 
zamieszkuj¹cych tu ma³ych narodów. Modliliœmy siê i stwierdziliœmy, ¿e to 
miejsce dla nas. Zaczêliœmy drobne przygotowania, m.in. przeszliœmy z ch³opcami 
na edukacjê domow¹, zaczêliœmy szukaæ ludzi do zespo³u, którzy mogliby 
pojechaæ tam z nami i rozpoczêliœmy rozgl¹daæ siê za sposobem otrzymania wizy i 
pozwolenia na mieszkanie tam.

W zwi¹zku z tymi przygotowaniami, tej jesieni mia³em mo¿liwoœæ wyjazdu do 
stolicy tamtego regionu, Jakucka. Pojecha³em zdobyæ informacje i kontakty, 
potrzebne do naszej przeprowadzki, któr¹ planujemy w sierpniu przysz³ego roku. 
Chcia³bym podzieliæ siê wiêc z wami histori¹ i rezultatami tego wyjazdu.

Dotarliœmy do Jakucka wczesnym rankiem 26 wrzeœnia. Przywita³y nas tam 
cztery stopnie mrozu i koniecznoœæ oczekiwania przez godzinê, na zewn¹trz, na 
osobê, która mia³a nas tam spotkaæ. Karta do telefonu, któr¹ kupi³em w 
Petersburgu, a która wed³ug strony internetowej powinna dzia³aæ, niestety nie 
dzia³a³a, co spowodowa³o utrudnienia w komunikacji z naszym miejscowym 
„kontaktem”. Nie byliœmy w stanie zadzwoniæ do niego, a on nie móg³ 
skontaktowaæ siê z nami. Ta osoba, pastor jednego z miejscowych koœcio³ów, by³ 
jedynym cz³owiekiem, którego tam zna³em, jeszcze z wyjazdu w 2007 roku. Po 
godzinie oczekiwania i marzniêcia, bo temperatura dla nas nagle w ci¹gu kilku 
godzin zmieni³a siê z +20 do +4, uda³o nam siê skomunikowaæ i spotkaæ z naszym 
przyjacielem. Trafiliœmy do mieszkania, które jego koœció³ nam udostêpni³ na czas 
naszego tam pobytu.

Przyjechaliœmy maj¹c dwa cele. Najwa¿niejszy to przygotowaæ 
d³ugoterminowy przyjazd naszego zespo³u latem 2010 i w tym celu nawi¹zaæ jak 
najwiêcej kontaktów na miejscu oraz znaleŸæ sposób na otrzymanie rosyjskich 
wiz. Drugim celem by³o zorientowanie siê, czy uda³oby siê nam wyjechaæ do 
wiosek i nagraæ kilka ustnych historii biblijnych, lub te¿ znaleŸæ w samym Jakucku 
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ludzi nale¿¹cych do pó³nocnych narodów i z nimi stworzyæ i nagraæ kilka historii, 
dla dalszego rozprzestrzeniania w wioskach. Naszym d³ugofalowym celem na tym 
terenie jest stworzyæ wœród tych narodów wizjê zaanga¿owania w pracê 
t³umaczenia Biblii na ich w³asne jêzyki.

Sytuacja w tej czêœci Syberii jest bardzo delikatna, Chrzeœcijanie nie s¹ dobrze 
przyjmowani, miejscowa administracja wyraŸnie preferuje prawos³awie i jest 
nieprzyjaŸnie nastawiona do chrzeœcijan ewangelicznych. Miejscowe narody s¹ 
negatywnie nastawione do tego, co uwa¿aj¹ za „dzia³alnoœæ misjonarsk¹”, czyli 
wed³ug nich, niszczenie ich rodzimej kultury i wierzeñ. Z tego powodu, kiedy tam 
dotarliœmy wiedzieliœmy, ¿e musimy dobrze przemyœleæ sobie jak nasz¹ pracê 
w³aœciwie rozpocz¹æ.

Rozpoczêliœmy od ma³ego “wywiadu” z miejscowymi chrzeœcijanami, 
wypytaliœmy ich o ludzi z pó³nocnych narodów w koœcio³ach, ogóln¹ sytuacjê we 
wsiach i jak przyjmowani w regionie s¹ ludzie wierz¹cy. Nasze doœwiadczenie 
sprzed dwóch lat, z wyjazdu na badania lingwistyczne, by³o takie, ¿e tak szybko 
jak ludzie dowiedzieli siê, ¿e jesteœmy chrzeœcijanami, tak szybko uciekali od nas i 
nie chcieli nam pomóc, czy nawet z nami rozmawiaæ. Oficjaln¹ rekomendacj¹, 
jaka zosta³a zapisana w dokumentach dotycz¹cych badañ, które prowadziliœmy 
by³o: „Zalecamy, aby regionalni partnerzy, rozpoczêli od zaszczepienia wizji dla 
t³umaczenia Biblii w lokalnej spo³ecznoœci, co prawdopodobnie mo¿e nast¹piæ 
przez skupienie siê najpierw na jêzyku i kulturze danego narodu, maj¹c na 
wzglêdzie bariery w stosunku do Chrzeœcijañstwa. Projekt, nie powinien mieæ 
charakteru chrzeœcijañskiej s³u¿by, ale centraln¹ jego ide¹, powinien byæ rozwój 
jêzyka”.

W œwietle otrzymanych informacji, zdecydowaliœmy, Se rozpoczniemy od 
zbudowania zaufania i spróbujemy nie nara¿aæ na szwank naszej d³ugoterminowej 
obecnoœci w tym rejonie, przez to, Se pojedziemy do wiosek jako, ktoœ zwi¹zany z 
koœcio³em. Zamiast tego, postanowiliœmy, ¿e je¿eli uda nam siê znaleŸæ 
wierz¹cych ludzi z narodów pó³nocy tu w Jakucku, to z nimi stworzymy historie 
biblijne, które po nagraniu mog³yby byæ zabrane do wiosek.

Niestety wœród narodów pó³nocnych, jest bardzo ma³o wierz¹cych, a je¿eli ju¿ 
s¹ to nie mieszkaj¹ w Jakucku, ale w swoich wsiach. Po pewnych poszukiwaniach, 
uda³o nam siê jednak osobê, która spe³nia³a wszystkie warunki. To by³ brat 
naszego przyjaciela z Jakucka, niedawno nawróci³ siê i w przesz³oœci by³ 
nauczycielem Jêzyka ewenckiego. Niefortunnie jednak dla nas, w tym momencie 
przebywa³ z wizyt¹ u swojej rodziny na pó³nocy, mia³ jednak nied³ugo powróciæ 
do miasta. Niestety wiêkszoœæ ludzi z pó³nocnych narodów mieszkaj¹cych w 
stolicy nie mówi ju¿ we w³asnym jêzyku. Postanowiliœmy, wiêc czekaæ w nadziei, 
¿e przyjedzie wczeœniej, ni¿ my bêdziemy musieli wyjechaæ.

Zdecydowaliœmy siê popracowaæ nad nawi¹zaniem kontaktów w miejscowym 
œrodowisku akademickim. Zorientowaæ siê, jakie s¹ ich potrzeby i jak, jako 
lingwiœci SIL, moglibyœmy wspó³pracowaæ z miejscowym Uniwersytetem. 
Równie¿, uznaliœmy, ¿e najprostszym sposobem zdobycia wiz, bêdzie w³aœnie 
wspó³praca z Uniwersytetem.

Przed wyjazdem i w jego trakcie, modli³em siê, abym spotka³ tam osobê, która 
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bêdzie nam pomocna i entuzjastyczna, jeœli chodzi o nasz przyjazd i pracê tam. Na 
razie wiêkszoœæ ludzi by³a pomocna i mi³a, ale nie „entuzjastyczna”. W pewnym 
momencie jednak, spotkaliœmy kobietê, która jest szefow¹ katedry pó³nocnych 
jêzyków. Kiedy szukaliœmy jej departamentu i weszliœmy do jednego z 
uniwersyteckich budynków, portier nie za bardzo wiedzia³ gdzie to jest. Sama 
katedra okaza³a siê raczej uboga, malutka i niemal pozbawiona studentów. PóŸniej 
dowiedzieliœmy siê, Se maj¹ tylko oko³o 8 studentów na ka¿dym roku. Biuro 
katedry mia³o jeden niedzia³aj¹cy komputer, ale ta osoba by³a w³aœnie t¹, o któr¹ 
siê modli³em! Po krótkim wprowadzeniu, kim jesteœmy, czym jest SIL i naszych 
celach polegaj¹cych na wspieraniu ma³ych jêzyków, ona zapali³a siê 
entuzjazmem.Przez godzinê opowiada³a nam o kulturze tych narodów, ich 
jêzykach! Obieca³a znaleŸæ nam kilka podrêczników lub s³owników i zadzwoniæ, 
aby umówiæ siê na kolejne spotkanie.

Nastêpnego dnia nasi przyjaciele, próbowali urealniæ nasz entuzjazm, mówi¹c, 
¿e miejscowi ludzie, zawsze obiecuj¹, ¿e zadzwoni¹, ale rzadko robi¹ to 
rzeczywiœcie. Radzili przej¹æ inicjatywê i zadzwoniæ samemu. Postanowi³em 
poczekaæ jeszcze jeden dzieñ, aby przekonaæ siê, czy jest to naprawdê moja 
„entuzjastyczna” osoba. Tego dnia zadzwoni³a, nie tylko zapraszaj¹c nas na 
kolein¹ wizytê na uniwersytecie, ale równie¿ zapraszaj¹c do siebie na kolacjê. 
Nasi przyjaciele byli bardzo zdziwieni, takie zaproszenie jest bardzo rzadkie.

W trakcie naszej kolejnej wizyty na uniwersytecie, spotkaliœmy osiem 
studentek trzeciego roku. Rozmawialiœmy z nimi na temat rewitalizacji jêzyka, 
dostaliœmy kilka szkolnych podrêczników do Ewenckiego i bardzo fajny 
podstawowy s³ownik w obrazkach. Z jedn¹ ze studentek uda³o nam siê nagraæ 
s³owa z tego s³ownika i kilka podstawowych fraz. Jest to jakiœ materia³, abyœmy 
mogli rozpocz¹æ naukê jêzyka ju¿ w Polsce.

Dziêki zaproszeniu na kolacjê, mieliœmy okazjê poznaæ kolejn¹ interesuj¹c¹ 
osobê. Pracuje ona czêœciowo na Uniwersytecie a czêœciowo w „Departamencie do 
spraw narodów pó³nocy i federalnych relacji”. Ten departament ma za zadanie 
dystrybucjê federalnych (ogólnorosyjskich) i republikañskich (miejscowych 
jakuckich) œrodków finansowych, przeznaczonych dla ma³ych narodów pó³nocy. 
Œrodki te s¹ przeznaczana na budowê na przyk³ad domów dla pasterzy reniferów 
lub szkó³ w narodowych wioskach. Powiedzia³a nam, ¿e w tym roku otrzymali po 
raz pierwszy pieni¹dze z federalnego bud¿etu, ale by³a to suma wystarczaj¹ca na 
zbudowanie po³owy szko³y. Okaza³o siê te¿, ¿e nasza nowa znajoma pracuje nad 
tym, aby stworzyæ elektroniczne pomoce do nauki jêzyka ewenckiego i w³aœnie 
skoñczy³a przygotowywanie CD z tablicami gramatycznymi. Rozmawialiœmy o 
elektronicznych pomocach i publikowaniu ich w Internecie. Zdziwiliœmy siê, ale 
praktycznie wszystkie szko³y, nawet te na dalekiej pó³nocy, maj¹ dostêp do 
Internetu (choæ g³ownie bardzo wolny przez liniê telefoniczn¹). Rozmawialiœmy 
wiêc, o stworzeniu strony internetowej z materia³ami do nauki jêzyka, do której 
dostêp mogliby mieæ nauczyciele ucz¹cy dzieci jêzyka ewenckiego. Innym ich 
pragnieniem jest nagranie na video miejscowych ewenckich œpiewaków, artystów, 
opowiadaczy historii jako materia³u, z którego dzieci mog³yby uczyæ siê w³asnej 
kultury. Wiêkszoœæ tych nich to ludzie w wieku podesz³ym i za kilka-kilkanaœcie 
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lat wiêkszoœæ z nich umrze. Nasza rozmowa pokaza³a wiele mo¿liwych wspólnych 
dzia³añ, ale zostawiliœmy szczegó³y na czas, kiedy zamieszkamy w Jakucku.

Tak wiêc, jak widaæ, uda³o nam siê znaleŸæ kilka bardzo dobrych kontaktów, 
stworzyæ wstêpne plany z ludŸmi, którzy chc¹ robiæ coœ, aby zachowaæ swój jêzyk. 
To s¹ znani i powa¿ani ludzie w tym narodzie i s¹ osobami, które mog¹ skierowaæ 
nas do innych kluczowych postaci w regionach i wioskach zamieszkanych przez 
Ewenów.

Jeœli chodzi o nasze plany stworzenia kilku historii biblijnych, to niestety nie 
uda³o nam siê tego zrobiæ, nasz cz³owiek nie pojawi³ siê na czas. Nie ¿a³owaliœmy 
tego jednak, bo wszystko jeszcze przed nami i z pewnoœci¹ dojdziemy do 
momentu, w którym rozpoczniemy przybli¿aæ tym ludziom S³owo Bo¿e.

Ogólnie rzecz ujmuj¹c to by³a dobra wyprawa, nie uda³o nam siê zrobiæ 
wszystkiego, co zamierzaliœmy, ale uda³o nam siê stworzyæ dobr¹ bazê na przysz³¹ 
d³ugoterminow¹ pracê w tym regionie œwiata. Wygl¹da na to, ¿e spotkaliœmy ludzi, 
którzy maj¹ wizjê, aby zahamowaæ proces umierania w³asnego narodu i którzy s¹ 
chêtni, aby pracowaæ nad tym razem z nami. Ci ludzie mog¹ pomóc nam dostaæ siê 
do wiosek i spo³ecznoœci je zamieszkuj¹cych, tam mamy nadziejê zacz¹æ dzieliæ 
siê z ludŸmi historiami z Biblii, w sposób, który bêdzie dla nich do 
zaakceptowania.

Módlcie siê proszê o to, aby ci, którzy bêd¹ decydowali o wydaniu nam wizy 
podjêli pozytywn¹ dla nas decyzjê. Ca³y proces rozpoczniemy w marcu lub 
kwietniu. Módlcie siê o mieszkanie dla nas tam na miejscu, abyœmy znaleŸli 
odpowiednie i dostêpne dla nas finansowo lokum. Módlcie siê o Borysa i 
Krzemka, aby przeskok z Polski do du¿ego syberyjskiego miasta, gdzie nie ma 
zbyt wielkiej oferty dla dzieci, nie by³ dla nich zbyt wielkim szokiem.

Micha³, Agnieszka, Borys, Krzemek Domaga³owie
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SPOTKANIA DLA M£ODZIE¯Y PRACUJ¥CEJ I 
STUDIUJ¥CEJ

„Kazanie na górze” to oklepany tekst, ostatnie ksiêgi Starego Testamentu 
wydaj¹ Ci siê okropnie nudne, nie lubisz dyskutowaæ na forum albo uwa¿asz, 
¿e tematy prowadzone przez ksiê¿y to kazania, tylko nie z ambony? W dodatku 
nie masz zamiaru chodziæ na m³odzie¿ówki, bo czujesz siê za stary/a? Daj siê 
zaskoczyæ - przyjdŸ na spotkania dla m³odzie¿y pracuj¹cej i studiuj¹cej. 

Co miesi¹c zapraszamy goœcia specjalnego z ciekawym lub 
kontrowersyjnym tematem, jak komunia, chrzest, pewnoœæ zbawienia, czasy 
ostateczne itd. Staramy siê organizowaæ spotkania ze specjalistami w danej 
dziedzinie, dobieraj¹c tematy pod k¹tem Waszych (czyli tak¿e Twoich!) 
sugestii i zainteresowañ.

Bêdziesz mieæ te¿ okazjê przekonaæ siê, jak wiele zaskakuj¹cych 
wniosków mo¿na wyci¹gn¹æ z pozornie banalnego fragmentu Ewangelii 
Mateusza, jakim jest „Kazanie na górze”. Je¿eli myœlisz, ¿e wiesz ju¿ na ten 
temat wszystko i nic Ciê nie zaskoczy- tym bardziej powinieneœ przyjœæ!  
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k¹cik dla dzieci

Witajcie m³odzi Przyjaciele!
Rozpoczêliœmy Nowy Rok 2010. Z tej okazji ¿yczê Wam Bo¿ego 

prowadzenia na ka¿dy dzieñ, zawsze Pana Jezusa w sercu a serdecznych 
przyjació³ wokó³ siebie.

Z rozpoczêciem nowego roku koñczymy zesz³oroczny cykl tematów 
K¹cika dla Dzieci i rozpoczynamy nowy.

Tym razem znajdziesz tu pewien owoc, kiœæ winogron, a w 
pojedynczych gronach Owoce Ducha Œw., które omawialiœmy. Spróbuj 
przypomnieæ sobie je wszystkie i znajdŸ dwa, o których nie by³o mowy na 
naszych stronach. Z dobr¹ odpowiedzi¹ przyjdŸ do kancelarii parafialnej. 
Piêæ pierwszych osób otrzyma ma³¹ niespodziankê.

Prowadz¹cym cykl bêdzie Stefan.
Krótkie nie znaczy ubogie w treœæ, a starotestamentowe nie równa siê 

nieu¿yteczne dla wspó³czesnego chrzeœcijanina. Razem z Ani¹ zapoznamy siê 
z historycznym t³em poszczególnych ksi¹g Ma³ych Proroków oraz 
spróbujemy wyci¹gn¹æ praktyczne wnioski dla naszego ¿ycia.

Zwolennikom dyskusji w trochê mniejszym gronie proponujemy studium 
biblijne w ma³ych grupach, które co miesi¹c przygotowuje Ela. PrzyjdŸ i 
przekonaj siê sam, czy warto.

SPOTKANIA ODBYWAJ¥ SIÊ W KA¯D¥ SOBOTÊ O GODZINIE 
18.00, W SALI M£ODZIE¯OWEJ. 



Opracowa³a 
Katarzyna Kowalska

W nowym roku poznawaæ bêdziemy historiê pewnej biblijnej rodziny, 
któr¹ nazywamy patriarchami, czyli praojcami. Czyi to byli ojcowie? 
Ojcowie naszej wiary, a dok³adniej pierwsi przodkowie Narodu 
Izraelskiego, Narodu Wybranego. 

Pan Bóg wybra³ sobie pewnego cz³owieka imieniem Abram, któremu 
nakaza³ wyjœæ ze swojego rodzinnego miasta Ur i pójœæ do miejsca, które 
wska¿e mu Bóg. Od tego momentu rozpoczyna siê w³aœnie fascynuj¹ca 
historia rodziny patriarchów. 

Bóg da³ Abramowi i jego ¿onie Saraj pewn¹ obietnicê. Jeœli rozwi¹¿esz 
rebus, dowiesz siê, co takiego obieca³ im Pan i czy rodzina Abrama 
pos³ucha³a Bo¿ego nakazu i wyruszy³a w drogê. A jeœli chcesz wiedzieæ, 
czy przyrzeczenie to siê spe³ni³o i w jaki sposób Bóg to uczyni³, koniecznie 
zajrzyj do kolejnego numeru Informatora Parafialnego.
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Zapisane w ksiêgach parafialnych

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

Psalm 127,3
Data chrztu

Aleksandra Plinta 08.11.09 Sk., Mennicza 7
Dawid Lorek 12.11.09
Nikodem Krzywoñ 15.11.09 Simoradz 57
Maria Emilia May O¿ga-Downes 15.11.09 Basildon (Anglia)
Igor Kowala  06.12.09 Miêdzyœwieæ 7
Oliwia Marta Masternak 13.12.09 Wilamowice, Spokojna 44
Kamila Cieœlar 20.12.09 Simoradz 109

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

Ps.127,1 
ŒLUBY

Marcin Brojacz Sylwia Szewczyk 21.11.09

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

Tadeusz Parchañski lat 57 24.10.09 Harbutowice 163
Andrzej Gruszczyk lat 97 01.11.09 Sk., Rzeczna 49
Krystyna Sikora lat 56 08.11.09 Cieszyn, Motelowa 3/4
Krystyna Bia³czyk lat 68 17.11.09 Sk., Fabryczna 7
Stefania Szpak lat 94 21.11.09 Kiczyce, Per³owa 1
Zofia Lazar lat 58 03.12.09 Sk., Dolny Bór 47a
Kazimierz Cieœlar lat 68 16.12.09 Sk., Objazdowa 18/44
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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!

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
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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 so. godz.  18

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

43-430 Skoczów (853-34-91

Godziny biblijne:
Skoczów  czwartek...godz. 
oprócz 1 i 2  czw. miesi¹ca
Dêbowiec pon. ........godz. 
Pierœciec   œroda..godz. 15.00

0017

1515

Zebrania misyjne:
drugi  czwartek. godz. 0017
Sobotnie spotkanie z Bibli¹:

00trzecia sobota godz. 17

niedzielneSzkó³ki

00MZŒ sobota                   16
00Chór w Dêbowcu wtorek 19
00Chór dzieciêcy w Dêbowcu sobota 9

Próby chórów:

Transmisja nabo¿eñstw  www.transmisja.skoczow.vel.pl
M³odzie¿ www.skoczow.vel.pl      www.mlodziezdebowiec.pl.tl/
Zesó³ Dzwonków www.zespoldzwonkow.pl
Chór Gloria www.ptew.org.pl/gloria e-mail: gloria@ptew.org.pl
Filia³ Dêbowiec www.debowiecluteranie.pl.tl/
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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