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spotkanie ze s³owem bo¿ym

Znowu mamy czas pasyjny. Czy trzeba ka¿dego roku wracaæ do tej 
samej tematyki, ci¹gle na nowo czytaæ te same teksty, wys³uchiwaæ 
kazañ na podobne tematy? Czy nam siê to nie znudzi?

Zadaj¹c sobie takie pytania musimy te¿ nie zapomnieæ o innych 
pytaniach: Dlaczego pope³niamy ci¹gle te same grzechy? Dlaczego 
wracamy wci¹¿ do ulubionych przyzwyczajeñ, czy nawet na³ogów? 
Czy Bogu siê nie znudzi ci¹g³e przebaczanie nam tych samych 
grzechów?

Nie. Bogu siê nie znudzi. Bo On ma do nas mi³oœæ. Jego mi³oœæ jest 
doskona³a. Aposto³ Pawe³ w 1 Kor. 13 wymienia cechy takiej mi³oœci: 
jest ona cierpliwa, dobrotliwa, nie zazdroœci, nie szuka swego, nie myœli 
nic z³ego, nie unosi siê, nie raduje siê z niesprawiedliwoœci, 
wszystkiemu wierzy, wszystkiego siê spodziewa, wszystko znosi i 
nigdy nie ustaje.

Dlaczego? Bo jest to Bo¿a mi³oœæ. Ona jest istot¹ Boga, nie tylko 
Jego cech¹. „Bóg jest mi³oœci¹”  pisze 1 Jan 4,16. Ta mi³oœæ ucieleœni³a 
siê w Jezusie, Synu Bo¿ym. Najwiêkszym wyrazem tej mi³oœci jest 
œmieræ Jezusa na krzy¿u. I dlatego czas pasyjny. I dlatego ci¹gle na nowo 
potrzebujemy przychodziæ pod krzy¿ i korzystaæ z tej wielkiej Bo¿ej 
mi³oœci.

Jak¿e marnie przy niej wypada nasza ludzka mi³oœæ. Ona jest tak 
daleka od boskiego idea³u. My czêsto mi³oœci¹ nazywamy po¿¹dliwoœæ 
albo te¿ przelotne uczucie. Nasza mi³oœæ jest czêsto zmieszana z 
egoizmem,  z pych¹, a nierzadko i z nienawiœci¹. Nasza mi³oœæ jest do 
jednych wiêksza, do drugich mniejsza, a przyznajmy, ¿e mamy i takich, 
którzy s¹ nam obojêtni, a tak naprawdê, to nie chcielibyœmy siê z nimi 
spotykaæ, nie mówi¹c ju¿ o wrogach, do których istnienia nie lubimy siê 
przyznawaæ. My nigdy nie osi¹gamy szczytu. A on istnieje. „Wiêkszej 
mi³oœci nikt nie ma….” Jezus ten szczyt osi¹gn¹³.

Mi³oœæ Jezusa jest inna. On nie patrzy³ na to, czy ktoœ zas³uguje na 

Wiêkszej mi³oœci nikt nie ma nad tê, jak gdy kto 
¿ycie swoje k³adzie za przyjació³ swoich.

Jan 15, 13

Bo¿a Mi³oœæ
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Jego mi³oœæ, czy nie, nie robi³ ró¿nicy miêdzy ludŸmi, szed³ do takich, 
którymi inni pogardzali. A gdy umiera³ na krzy¿u, to wzi¹³ na siebie 
wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Niezale¿nie, czy by³y to „wielkie”, 
czy „ma³e” grzechy, (bo tak naprawdê takiego podzia³u nie ma). 
Niezale¿nie czy ktoœ ma ich mniej, czy wiêcej na swoim sumieniu (bo 
siebie raczej umieszczamy zazwyczaj w tej pierwszej grupie). Z krzy¿a 
przebaczy³ swoim oprawcom.

Jezusowa mi³oœæ by³a najwiêksza i dlatego równa dla wszystkich. 
Jezus odda³ swoje ¿ycie za przyjació³ swoich. Bo w tym momencie 
nieprzyjació³ ju¿ nie ma. Jezus ze swej strony pokona³ nieprzyjaŸñ 
miêdzy Bogiem, a cz³owiekiem. Jezus tak samo mi³uje syna 
marnotrawnego, jak i tego, który pozosta³ w domu. Tak samo Piotra, 
Jana, jak i Judasza. Tak samo mnie, jak i Ciebie. 

Jestem przekonany, ¿e my nie tylko mamy problem z osi¹gniêciem 
tej mi³oœci, ale tak¿e z jej zrozumieniem. Gdyby ka¿dy cz³owiek zdawa³ 
sobie doskonale sprawê z tego, jak bardzo Jezus go umi³owa³, to jestem 
przekonany, ¿e nie by³oby ludzi niewierz¹cych. Ka¿dy, kto pozna³by 
tak¹ mi³oœæ, by³by tak g³êboko do serca poruszony, ¿e nie móg³by byæ 
obojêtny, nie móg³by przechodziæ do porz¹dku dziennego nad faktem, 
¿e jego grzechy taki ból zada³y niewinnemu Synowi Bo¿emu, a Jezus 
teraz w pe³ni mu przebacza. Bo có¿ mo¿e bardziej poruszyæ cz³owieka, 
je¿eli nie œwiadomoœæ, ¿e otrzyma³ coœ, na co nie zas³u¿y³. Czasem siê z 
tym w ¿yciu spotykamy. Czasem nam ktoœ podaruje coœ niezas³u¿onego 
przez nas. Ale jeœli grzesznik zas³uguj¹cy na potêpienie otrzyma 
przebaczenie wszystkich swoich grzechów i darmowy wstêp do ¿ycia 
wiecznego, czy mo¿e siê z tym cokolwiek na tej ziemi równaæ? Czy taki 
dar nie poruszy serca, jak „miecz obosieczny”?

A w³aœnie to sprawia Bo¿a mi³oœæ. Bo¿a mi³oœæ to mi³oœæ „agape”, 
pe³na oddania, poœwiêcenia.

Gdy cz³owiek poznaje Bo¿¹ mi³oœæ, wówczas pragnie j¹ naœladowaæ. 
Oczywiœcie, my takiej nigdy nie osi¹gniemy, ale zawsze mamy przed 
sob¹ wzór. D¹¿¹c do tego wzoru cz³owiek nie tylko patrzy na idea³, ale 
tak¿e otrzymuje moc do naœladowania tego idea³u. Wtedy w sercu rodzi 
siê pragnienie, które zamienia siê w modlitwê: „Panie, daj mi tak¹ 
mi³oœæ, pomó¿ mi kochaæ ludzi, tak, jak Ty ich kochasz”.

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

Podajemy w pisowni oryginalnej kolejn¹ czêœæ historii skoczowskiego 
zboru opisan¹ wierszem przez Jerzego Brudnego na okolicznoœæ 40-tej 
rocznicy za³o¿enia koœcio³a.

Dziewiêæ miesiêcy smutnie up³ynê³o,
Ni¿ siê zaœ ksiêdza w urz¹d wprowadzi³o.
Powo³ano za pastora Andrzeja Krzywonia obecnego seniora.
Dnia 19 maja by³o wprowadzenie,
By³o to pierwsze rozweselenie,
A drugie siê powtórzy³o,
Gdy siê dnia 20 czerwca œl¹skie stowarzyszenie tu zgromadzi³o,
To siê po trzeci raz tu powtórzy³o,
I zawsze s³oñce piêknie œwieci³o,
Ludnoœci siê wiele zgromadzi³o,
Ksi¹dz Jerzy Mrowiec z Wis³y mia³ kazanie,
O ofiarnoœci ludu izraelskiego,
Który by³ pomoc¹ Salomonowi przy budowie koœcio³a Jeruzalemskiego.
Obra³ stosowny tekst do tego,
Przed rokiem prawie zbór drogomyski by³ nieszczêœciem wielkiem,
Po¿aru koœcio³a nawiedzony,
Nasz zbór mu w nêdzy i smutku w zborze,
Nie odmówi³ pomocy i ochrony,
A swemu pastorowi te¿ piêkny pomnik postawi³,
Stosownym napisem go zaopatrzy³.
„Oto ja umieram ale Bóg bêdzie z wami”,
Ja to t³umaczê co ten napis znaczy
On jest ojcem waszem nie jesteœcie sierotami,
On siê i nadal opiekowa³ bêdzie wami,
Macie i Jezusa nauczyciela niebieskiego,
We wszystkiem na œwiecie skuszonego,
On 33 lata wiernie pracowa³,
Ciê¿ki bój z œmierci¹ bojowa³,
Aby nam przystêp do Ojca zgotowa³,
On nas wyprzedzi³ do Niego,
Starajmy siê przyjœæ do niego,
Maluczko a zaœ miê ujrzycie,
Z bojaŸni¹ ze dr¿eniem zbawienie sprawujcie,
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Na œmieræ siê przez skruchê i pokutê gotujcie,
Dziatki wasze wychowujcie w karnoœci,
I æwiczcie siê w pobo¿noœci.
Co oko nie widzia³o, ucho nie s³ysza³o,
I na serce ludzkie nigdy nie zst¹pi³o,
To zgotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uj¹.
Niech¿e od Niego nie odstêpuj¹,
Mamy i Ducha œwiêtego pocieszyciela,
On swoim wiernym œwiadectwa udziela,
¯eœmy s¹ dziatkami Bo¿emi,
B¹dŸmy zawsze wiernymi.
On nasze trudy doczesne och³odzi,
Ona nasz¹ gorzkoœæ œmierteln¹ och³odzi.
Nie odrzucajcie tedy waszej ufnoœci,
A zobaczymy siê we wiecznoœci,
Roku 1891 czerwca dnia drugiego,
Przeszed³ zaœ grad przez œrodek zboru tego,
Zniszczy³ pracê i czêœæ nadziei jego,
W tem roku uda³ siê nasz pastor do zboru opawskiego,
Tam mia³ kazanie dnia 31 Maja na zgromadzeniu stowarzyszenia jego,
W roku 1893 zaœ mia³ w Cieszynie,
Gdy tam by³o œl¹skie stowarzyszenie,
32 roczne zgromadzenie,
O jaka piêkna i dobra rzecz gdy bracia z sob¹ mieszkaj¹,
Niech¿e siê nigdy nie poró¿niaj¹,
Aposto³owie 17 jêzykami mówili,
Ale siê z sob¹ nie swarzyli,
Nasz zbór jest siedzib¹ œl¹zkiego seniora,
W pierwszem to roku urzêdowania swojego,
Wyœwiêci³ i wprowadzi³ w urz¹d pastora,
Goleszowskiego jako te¿ i miêdzyrzeckiego,
W roku 1898 dnia 2. grudnia tu obchodzono;
50 letni jubileusz rz¹dów cesarza naszego,
Franciszka Józefa pierwszego,
Dobroczyñcy ca³ego koœcio³a naszego.
£askawego dawcy patentu protestanckiego,
Roku 1861 dnia 8. i 9. kwietnia nam udzielonego,
Oko³o roku 1896 zosta³ nasz koœció³ blach¹ pokryty,
Jest to teraz koœció³ wspania³y,
Zdobi okolicê i Skoczów ca³y.
Powo³ano te¿ na pomoc wikaryusza,
Ksiêdza Jana Stonawskiego, to jest mi³a dusza,
Prêdko swe wdziêczne nogi dla swej gorliwoœci porusza
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Roku 1899 dnia 29. marca zosta³ kupiec i kurator zboru,
Przez œmieræ do wiecznoœci odwo³any,
By³ te¿ i kasyerem okaza³ siê i hojnem testatorem,
Zawiadowa³ dosc d³ugo naszem zborem,
Piêknie na jego pomniku napisano: Rzym 1. 16.
Nie wstydzê siê za Ewangeli¹ Chrystusow¹ 
Ona jest nauk¹ wiecznie now¹
Jest moc¹ Bo¿¹ ku zbawieniu
Upad³emu ludzkiemu pokoleniu
Ka¿demu wierz¹cemu 
Tak pobo¿nemu chrzeœcianowi
Tak ¯ydowi jak Grekowi.
Ma³¿onka jego mi³a przed 17 laty
Go do wiecznoœci wyprzedzi³a 
Ona te¿ koœció³ mi³owa³a bo raz kielich do œw. komunii ofiarowa³a,
Wybrano za kasyera i kuratora,
Kupca Karola Sohlicha burmistrza miasta naszego,
Mê¿a o dobro gminy i zbory dba³ego,
Zesz³ego roku mia³ sposobnoœæ do rozweselenia,
¯yczmy mu do¿yæ i doczekaæ siê tego powtórzenia,
Jestem mu te¿ wdziêczny ¿e mi udzieli³ wspomo¿enia,
Do wyzwolenia, z mego trudnego po³o¿enia,
Oko³o tego koœcio³a m³odzi i starzy pracowali.
Bogaci i ubodzy, wielcy i mali,
Jedni pieni¹dze i materya³ darowali,
Biedniejsi ochotnie bez zap³aty pracowali,
Wybaczcie ¿eœmy ich nie wspominali,
Boœmy du¿o pozapominali.

Sprawozdanie z ¿ycia Parafii Ewangelicko- 
Augsburskiej w Skoczowie za rok 2009

(przedstawione na Zgromadzeniu Parafialnym w Skoczowie w dniu 31.01.2010)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Rok 2009 przebiega³ pod biblijnym has³em „Co niemo¿liwe jest u ludzi, 

mo¿liwe jest u Boga” z Ewangelii £ukasza 18,27. Te s³owa Jezusa przypomina³y 
nam o Bogu, który czyni cuda, dzia³a dziœ w Koœciele i pomimo naszych s³aboœci 
mo¿e czyniæ i czyni wielkie rzeczy. My stajemy w dzisiejszych czasach przed 
wieloma problemami i czujemy siê nieraz bezradni, ale Bóg jest wszechmocny i 
dzia³a tak¿e przez nasze s³aboœci. Dziêki temu Koœció³ ¿yje i rozwija siê. 

Rok 2009 by³ kolejnym b³ogos³awionym rokiem w ¿yciu naszego Koœcio³a. 

 

/c.d.n./
Opr. Jerzy Sikora
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By³ to ostatni rok urzêdowania Biskupa Koœcio³a ks. Janusza Jaguckiego. W dniu 
17 paŸdziernika 2009 Synod Koœcio³a dokona³ wyboru nowego Biskupa Koœcio³a, 
którym zosta³ ks. Jerzy Samiec, prezes synodu i proboszcz parafii w Gliwicach. 
Uroczysta introdukcja i konsekracja nowego biskupa, a zarazem po¿egnanie 
odchodz¹cego biskupa, odby³a siê w Warszawie, w œwiêto Epifanii 6 stycznia 2010 
roku. Biskup Janusz Jagucki goœci³ w naszej parafii dwukrotnie: raz podczas 
ordynacji w dniu 1 czerwca i raz podczas jubileuszu chóru „Gloria” w dniu 26 
wrzeœnia. Biskup Pawe³ Anweiler by³ naszym goœciem na koncercie pieœni 
pasyjnej, gdzie recytowa³ swoje wiersze.

B³ogos³awieñstwo Bo¿e towarzyszy³o równie¿ ¿yciu naszej parafii. Zmian 
personalnych nie by³o. Jedynie nasz praktykant, mgr teol. Eneasz Kowalski zosta³ 
ordynowany na ksiêdza i przydzielony jako wikariusz parafii skoczowskiej. 
Ordynacja odby³a siê w drugie œwiêto Zes³ania Ducha Œwiêtego, 1 czerwca 2009 
roku. Odt¹d pracuje w parafii trzech ksiê¿y: Proboszcz ks. Adam Pod¿orski, oraz 
wikariusze ks. Krzysztof Cieœlar i ks. Eneasz Kowalski.

Sk³ad œwieckich pracowników parafii pozosta³ niezmieniony: ksiêgowa Anna 
Gruszczyk, koœcielna Irena Krzywoñ, organiœci: Pastorowa Aniela Czy¿ i Dorota 
Pod¿orska, bibliotekarka Renata Œwider (druga bibliotekarka Sylwia Dziekan by³a 
na urlopie wychowawczym) i koœcielni w filia³ach: Maria Wig³asz, Helena 
Krzywoñ i Barbara Branc. W okresie wakacyjnym praktykê w parafii pe³nili dwaj 
studenci teologii: w lipcu £ukasz Stachelek, a w sierpniu Krzysztof Ró¿añski.

Ks. Andrzej Czy¿ obchodzi³ w dniu 27 wrzeœnia 50-lecie swojej ordynacji, co 
zosta³o wspomniane na nabo¿eñstwie rannym, a by³y kurator Karol Mrózek 
obchodzi³ 90-te urodziny w dniu 12 paŸdziernika. 

Rada Parafialna, odby³a dwa posiedzenia we w³asnym gronie, a jeden raz 
zebranie roczne ³¹cznie z Komitetem Parafialnym. Prezydium Rady Parafialnej 
zebra³o siê 10 razy. Odby³o siê te¿ coroczne spotkanie gwiazdkowe Rady 
Parafialnej, pracowników i wolontariuszy. W dniu 20 wrzeœnia odby³o siê 
zgromadzenie parafialne celem podjêcia uchwa³y o sprzeda¿y nieruchomoœci w 
Dêbowcu.
Wybrane dane statystyczne za rok 2009

2009 2008 +/Uwagi
Chrzty 50 40 +10
Œluby 25 29 -4 (12miesz)
Pogrzeby 55 41 +14
Konfirmanci 56 65 - 9
Nabo¿eñstwa 314 312 (+DPS Sk 12 i DPS 
Pogórze 12, Ogrodzona 12)
Komunikanci 5.070 5.176 -106
Wst¹pienia 6 10 -4
Wyst¹pienia 4 3 +1
Wprowadzi³o siê 11 26 -15
Wyprowadzi³o siê 22 23 -1
Iloœæ os. p³ac¹cych sk³adki  1.459 1.516 - 57
Œrednia ofiarnoœæ 147,13 144,52 + 2,61



Informator Parafialny nr 79/20108

W poszczególnych pozycjach statystyki na uwagê zas³uguje wzrost liczby chrztów 
i pogrzebów, oraz spadek liczby komunikantów. Zmniejsza siê te¿ co roku liczba 
konfirmantów, co jest wynikiem ni¿u demograficznego obejmuj¹cego roczniki 
nastolatków. Liczba osób wprowadzaj¹cych i wyprowadzaj¹cych siê z terenu 
parafii mo¿e nie byæ dok³adna, gdy¿ nie wszyscy zg³aszaj¹ swoj¹ zmianê adresu. 
Wa¿niejsze jednak od statystyki jest ¿ywe uczestnictwo parafian w ¿yciu 
koœcielnym, nad czym wszyscy winniœmy pracowaæ.

Nabo¿eñstwa
Nabo¿eñstwa odbywaj¹ siê wed³ug ustalonego planu. Co niedzielê odbywaj¹ 

siê dwa nabo¿eñstwa w Skoczowie i po jednym w ka¿dym filiale. Dwa razy w 
miesi¹cu odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa m³odzie¿owe, prowadzone przez cztery 
zmieniaj¹ce siê kolejno zespo³y. M³odzie¿owy charakter maj¹ równie¿ 
nabo¿eñstwa rodzinne w drugie œwiêto Wielkiej Nocy i Bo¿ego Narodzenia. W 
ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca nasi ksiê¿a prowadz¹ nabo¿eñstwo w Ogrodzonej.

Nabo¿eñstwa w Domach Pomocy Spo³ecznej w Skoczowie i w Pogórzu 
odbywaj¹ siê tylko raz w miesi¹cu dla kilku osób. W czasie pasyjnym i 
adwentowym odbywa³y siê w Skoczowie nabo¿eñstwa pi¹tkowe odprawiane 
przez zaproszonych ksiê¿y. Odbywa³y siê równie¿ nabo¿eñstwa pasyjne i 
adwentowe w Simoradzu i w Dêbowcu. 

Ka¿dej niedzieli po nabo¿eñstwie rannym w Skoczowie, a w pierwsz¹ 
niedzielê podczas rannego nabo¿eñstwa m³odzie¿owego odbywa siê spowiedŸ i 
komunia œw. Niestety poza czasem pasyjnym i adwentowym frekwencja przy 
komunii jest znikoma, a czasem w ogóle nikt siê do niej nie zg³asza. Jedynie 
komunia podczas nabo¿eñstw m³odzie¿owych cieszy siê dobr¹ frekwencj¹. W 
filia³ach nabo¿eñstwa komunijne odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu. Nabo¿eñstwa z 
komuni¹ œw. dla osób starszych odby³y siê cztery razy w Skoczowie, dwa razy w 
Pierœæcu i raz w Dêbowcu.

Do paŸdziernika po nabo¿eñstwach rannych w Skoczowie by³a mo¿liwoœæ 
skorzystania w sali chórowej z poczêstunku przy kawie i herbacie. Od listopada z 
powodu braku osób obs³uguj¹cych zosta³o to ograniczone tylko do pierwszej i 
trzeciej niedzieli miesi¹ca, czyli po nabo¿eñstwach m³odzie¿owych.

Spoœród wiêkszych uroczystoœci wymieniæ nale¿y: 
· 7 czerwca pami¹tka poœwiêcenia koœcio³a w Skoczowie z udzia³em ks. radcy 
Piotra Wowrego z Ustronia wraz z chórem z Ustronia. Goœcinnymi kaznodziejami 
podczas pami¹tek za³o¿enia w filia³ach byli: w Simoradzu 31 maja ks. dr Piotr 
Sitek z Goleszowa z chórem mêskim z Goleszowa, w Dêbowcu 12 lipca ks. 
Waldemar Szajthauer z Wis³y i w Pierœæcu 11 paŸdziernika (by³o to 20-lecie 
poœwiêcenia koœcio³a) ks. Henryk Mach z Bia³ej wraz z chórem z Bia³ej;
· 24 maja konfirmacja w Skoczowie;
· 1 czerwca  ordynacja mgra teol. Eneasza Kowalskiego;
· Œwiêto ̄ niw w Skoczowie i filia³ach;
· 11 kwietnia Bezsenna Noc; 
· 26 wrzeœnia - koncert jubileuszowy z okazji 90 - lecia chóru „Gloria”;
· 21 listopada - koncert jubileuszowy z okazji 10  lecia zespo³u „Vocalis”;

Jak co roku odbywa³y siê te¿ koncerty: kolêd w œw. Epifanii, pieœni pasyjnej w 
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Niedzielê Palmow¹, poranek pieœni przed pami¹tk¹ za³o¿enia, koncert 
charytatywny inauguruj¹cy akcjê „Prezent pod choinkê” 24 paŸdziernika oraz 
koncerty w ramach „Panoramy sztuki chrzeœcijañskiej  Musica Sacra”. 

Praca z dzieæmi
Nauczanie religii prowadzi 10 katechetów. Lekcje odbywaj¹ siê we wszystkich 

szko³ach podstawowych, gimnazjach i szko³ach ponadgimnazjalnych oraz w 
oœmiu przedszkolach. W sali parafialnej odbywaj¹ siê lekcje nauki konfirmacyjnej 
w dwóch grupach. Katecheci prowadzili tak¿e rekolekcje pasyjne w Skoczowie, 
Dêbowcu, Pogórzu i Pierœæcu. Katecheci przeprowadzali z dzieæmi konkursy 
biblijne „Sola scriptura” i „Jonasz”, a tak¿e zbiórki w ramach akcji „Kromka 
chleba dla bliŸniego” i „Skarbonka diakonijna”.

Szkó³ki niedzielne odbywa³y siê w Skoczowie równolegle z nabo¿eñstwami po 
dwie grupy wiekowe, a wiêc ka¿dej niedzieli s¹ w Skoczowie 4 grupy szkó³ki 
niedzielnej. Ponadto we wszystkich filia³ach w Pierœæcu w Simoradzu i Dêbowcu 
odbywaj¹ siê szkó³ki równolegle z nabo¿eñstwem. Do pracy w szkó³kach 
do³¹czaj¹ m³ode pomocnice.

Latem w  dniach 6 - 15 sierpnia odby³ siê obóz dla naszych dzieci w Lubieni na 
OpolszczyŸnie prowadzony przez pastorostwo Katarzynê i Eneasza Kowalskich. 
By³y te¿ wycieczki szkó³ek ze Skoczowa do Chlebowej Chaty w Górkach  i z 
Simoradza na Równicê.

W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca odbywa siê przygotowanie dla 
pracowników szkó³kowych prowadzone przez Korneliê K³apa z Ustronia.

Odbywa³y siê tygodnie dobrej nowiny w Skoczowie, w Dêbowcu i w Pierœæcu 
prowadzone przez pracowników szkó³kowych i pomocników.

Odby³y siê dwa razy nabo¿eñstwa rodzinne w drugie œwiêto wielkanocne i 
drugie œwiêto Bo¿ego Narodzenia. W niedzielê 7 czerwca odby³ siê piknik 
rodzinny w koœciele i na placu przed koœcio³em. Odby³ siê tez piknik rodzinny w 
Dêbowcu 10 czerwca.

Praca z m³odzie¿¹
Spotkania m³odzie¿owe w Skoczowie zosta³y w minionym roku rozdzielone 

na dwie grupy. W pi¹tek spotyka siê m³odzie¿ m³odsza, a w sobotê m³odzie¿ 
studiuj¹ca i pracuj¹ca. Oprócz grup skoczowskich, w których uczestniczy tak¿e 
m³odzie¿ z filia³ów, a nierzadko i goœcie z innych parafii, istnieje grupa w 
Dêbowcu. Opiekunem m³odzie¿y jest ks. Eneasz Kowalski.

W prowadzeniu spotkañ, jak i ca³ej dzia³alnoœci m³odzie¿owej du¿o inicjatywy 
wykazuje sama m³odzie¿, zarówno w sprawach organizacyjnych, jak i 
przygotowaniu i przedstawieniu tematów biblijnych i dyskusyjnych. Odbywaj¹ 
siê tak¿e domowe grupy biblijne.

W ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ niedzielê miesi¹ca odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa 
m³odzie¿owe w których czêœæ muzyczn¹ i liturgiczn¹ prowadzi zespó³ 
m³odzie¿owy.

W okresie wakacyjnym odby³ siê obóz m³odzie¿owy w Koszelówce ko³o 
P³ocka, zorganizowany przez Centrum Misji i Ewangelizacji, w którym 
uczestniczy³a grupa naszej m³odzie¿y. Jak co roku, liczna grupa m³odzie¿y 
anga¿owa³a siê w Tygodniu Ewangelizacyjnym w  Dziêgielowie, g³ównie w 
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s³u¿bie ¿ywienia i s³u¿bie technicznej. W dniach 25 - 27 wrzeœnia 68-osobowa 
grupa uczestniczy³a w Ogólnopolskim ZjeŸdzie M³odzie¿y w Bia³ymstoku, 
odbywaj¹c podró¿ specjalnym poci¹giem. M³odzie¿ ponadto pomaga³a w 
Tygodniach Dobrej Nowiny, a tak¿e uczestniczy³a w ró¿nych rozgrywkach 
sportowych.

Przy wspó³pracy z CME odby³a siê znowu w naszym koœciele „Bezsenna Noc” 
w nocy z Wielkiej Soboty na Wielkanoc. M³odzie¿ dba równie¿ o w³aœciwe 
funkcjonowanie i modernizacjê nag³oœnienia w koœciele, a tak¿e o obs³ugê 
transmisji internetowej nabo¿eñstw. 

Konfirmanci mieli dwa weekendowe wyjazdy integracyjne z nasz¹ m³odzie¿¹ 
do Wis³y  Jawornika.

Chóry parafialne
Parafialny chór „Gloria” obejmuje w swoim sk³adzie chóry: mieszany, mêski i 

¿eñski. Chórem mieszanym i mêskim dyryguje pan Boles³aw Noga. Chór ¿eñski 
prowadzi pani Gabriela Targosz. Chór obchodzi³ w tym roku jubileusz 90-lecia 
swojej dzia³alnoœci. Z tej okazji odby³ siê jubileuszowy koncert w dniu 26 
wrzeœnia z udzia³em m. in ks. biskupa Janusza Jaguckiego, przedstawicieli w³adz 
samorz¹dowych, Chóru z Marl (Niemcy) i zespo³u „Te Deum” z Ukrainy, oraz 
delegacji ze S³owacji, Czech i Holandii. „Gloria” s³u¿y³ œpiewem podczas 
wa¿niejszych uroczystoœci w parafii, a tak¿e na niejednym œlubie i pogrzebie. 

Wa¿niejsze pozaparafialne koncerty chóru „Gloria” to:
· 8 - 10 maja wyjazd na S³owacjê do partnerskiej parafii Dudince
· 20 wrzeœnia udzia³ w 300-leciu œmierci ksiêcia Emanuela von Wurtemberg w 
Byczynie
· 9 - 10 paŸdziernika udzia³ w 330-leciu koœcio³a w Wêgrowie

Ponadto chór uczestniczy³ w zjazdach diecezjalnych, uroczystoœciach i 
koncertach parafialnych, ekumenicznych i charytatywnych. Chór „Gloria” nagra³ 
now¹ p³ytê CD z pieœniami pt. „Do Ciebie Bo¿e”.

Chór mieszany w Dêbowcu prowadzony przez Gabrielê Targosz istnieje ju¿ 
trzeci rok, a jego sk³ad ci¹gle roœnie. W dniach 30 - 31 maja chór wyjecha³ na 
Dolny Œl¹sk do Karpacza, Wa³brzycha i Jeleniej Góry. Chór œpiewa³ na kilku 
uroczystoœciach w Dêbowcu i w Skoczowie. Opiekunem chóru jest ks. Eneasz 
Kowalski.

Zespó³ „Vocalis”, prowadzony przez Daniela Cichego jest zespo³em 
ekumenicznym. Jego cz³onkowie reprezentuj¹ 4 wyznania, ale zespó³ dzia³a przy 
naszej parafii. U nas ma siedzibê i swoje próby, a jego opiekunem jest ks. Eneasz 
Kowalski. Wystêpowa³ kilka razy w parafii i poza parafi¹. W dniu 6 wrzeœnia 
uczestniczy³ w I. Miêdzynarodowym Festiwalu Pieœni Chóralnej w Kluszkowcach 
nad Jeziorem Czorsztyñskim. Na prze³omie roku 2009/10 zespó³ wzi¹³ udzia³ w 
XVI Ogólnopolskim Festiwalu Kolêd i Pastora³ek, gdzie przechodz¹c przez dwa 
stopnie eliminacji w finale zaj¹³ pierwsze miejsce w kategorii chórów 
parafialnych. Zespó³ obchodzi³ 10-lecie swojej dzia³alnoœci i z tej okazji 
zorganizowa³ koncert w naszym koœciele w dniu 21 listopada.

M³odzie¿owy Zespó³ Œpiewaczy prowadzony przez Dorotê Pod¿orsk¹ oprócz 
s³u¿by w parafii wzi¹³ udzia³ w nabo¿eñstwie ewangelizacyjnym w Nieborach na 
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Zaolziu 22 lutego, a w dniach  od 30 kwietnia do 3 maja przebywa³ na wyjeŸdzie w 
Wo³czynie, gdzie zaœpiewa³ na nabo¿eñstwie w Byczynie. Opiekunem jest ks. 
Krzysztof Cieœlar.

Zespó³ instrumentalny dzwonków prowadzony przez Dorotê Pod¿orsk¹ 
oprócz wystêpów w parafii wzi¹³ udzia³ w koncercie „Dzieci œpiewaj¹ kolêdy” w 
teatrze w Cieszynie 4 stycznia, w koncercie w Trzanowicach na Zaolziu 11 
stycznia, w koncertach charytatywnych w Istebnej i w Chorzowie.

Aktywnie dzia³a chór dzieciêcy prowadzony przez Dorotê Pod¿orsk¹ i Anetê 
¯wak, który wystêpuje w parafii i poza parafi¹. Dzieci œpiewa³y m.in. w koncercie 
„Dzieci œpiewaj¹ kolêdy” w teatrze w Cieszynie i 31 maja w œwiêcie dzieci w 
amfiteatrze w Wiœle.

Ju¿ czwarty rok dzia³a chór dzieciêcy w Dêbowcu, prowadzony przez Mariolê 
Cieœlar i Ewê Kaleta. Chórek uczestniczy³ w koncertach kolêd w Skoczowie i w 
Dêbowcu oraz œpiewa³ na kilku nabo¿eñstwach w Dêbowcu.

W Skoczowie ma swoj¹ siedzibê i cotygodniowe próby diecezjalna orkiestra 
dêta, a jej opiekunem jest ks. Eneasz Kowalski. W dniu 7 marca orkiestra wziê³a 
udzia³ w otwarciu Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Piszu na Mazurach. 
Ponadto orkiestra s³u¿y swoj¹ muzyk¹ w pami¹tkach za³o¿enia i uroczystoœciach 
na terenie ca³ej diecezji.

Praca ewangelizacyjna, godziny biblijne i inne zebrania
Godziny biblijne odbywaj¹ siê w Skoczowie w trzeci, czwarty i pi¹ty czwartek 

miesi¹ca, w Dêbowcu w poniedzia³ki oraz w Pierœæcu w œrody. Prowadz¹ je 
ewangeliœci miejscowi oraz coraz rzadziej innych parafii. W prowadzenie 
anga¿uj¹ siê tak¿e miejscowi ksiê¿a. Raz w miesi¹cu odbywa siê zebranie misyjne, 
na które s¹ zaproszeni misjonarze z relacjami z pól misyjnych, prowadzone s¹ 
równie¿ dyskusje o misji i ogl¹dane filmy.

Zebrania dla kobiet odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu. W Skoczowie i Pierœæcu 
prowadzi je Ilona Hajewska, w Simoradzu - pastorowa Helena Pod¿orska, a w 
Dêbowcu - pastorowa Katarzyna Kowalska. 

Co miesi¹c odbywa³y siê sobotnie spotkania nad Bibli¹. Spotkania o 
charakterze studium biblijnego i wzajemnego wsparcia odbywaj¹ siê tak¿e w 
bibliotece.

W dniach od 30 marca do 6 kwietnia odbywa³a siê ewangelizacja satelitarna 
„ProChrist” nadawana w Chemnitz z Niemiec. S³owo Bo¿e zwiastowa³ ks. Ulrich 
Parzany. Odbiór ewangelizacji z polskim t³umaczeniem by³ zorganizowany przez 
ca³y tydzieñ w skoczowskim Domu Kultury, gdzie program przed i po transmisji 
by³ wype³niony przez nasz¹ parafiê oraz zbór Wolnych Chrzeœcijan. W Dêbowcu 
przekaz zorganizowano w Sali OSP w dniach od 2 do 5 kwietnia i program 
wype³nili parafianie z Dêbowca. 

W pierwszym tygodniu adwentu w pi¹tek i sobotê odby³a siê dwudniowa 
ewangelizacja adwentowa pod has³em „Jezus przychodzi dziœ i jutro”. S³owem 
Bo¿ym s³u¿yli ks. Marek Michalik i ks. Marek Londzin, a oprawê muzyczn¹ 
prowadzi³a m³odzie¿.

Diakonia
Grono pañ prowadzi systematyczne lub okazjonalne odwiedziny chorych, 
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starszych i jubilatów nios¹c im chrzeœcijañsk¹ pociechê, a nierzadko i pomoc 
socjaln¹ i materialn¹. Istnieje potrzeba zaanga¿owania siê w tê s³u¿bê wiêkszej 
iloœci chêtnych. Parafialny fundusz diakonijny refunduje koszty pomocy lub 
drobnych podarków przy tego rodzaju odwiedzinach.

Ksiê¿a prowadzili w minionym roku systematyczne odwiedziny 
duszpasterskie: ks. Adam Pod¿orski odwiedza³ w Pierœæcu i Kiczycach,  ks. 
Krzysztof Cieœlar odwiedza³ w rejonie ul. Bielskiej i Wiœlañskiej, ks. Eneasz 
Kowalski odwiedza³ w rejonie ul. Osiedlowej i Bajerek. Ksiê¿a odwiedzaj¹ tak¿e 
najstarszych solenizantów urodzinowych.

Wa¿ne znaczenie ma nagrywanie ka¿dego nabo¿eñstwa na kasetê 
magnetofonow¹ i kopiowanie nagrañ na zamówienie. Co tydzieñ korzysta z tych 
nagrañ kilka osób. Ta forma bêdzie jednak z czasem zanikaæ. Coraz trudniej jest 
nabyæ nowe kasety, a sprzêt do nagrywania i kopiowania staje siê powoli 
przestarza³y. 

Coraz wiêcej osób korzysta z bezpoœrednich transmisji internetowych 
nabo¿eñstw. Transmisje nabo¿eñstw s¹ przeznaczone dla osób, które nie s¹ w 
stanie przyjœæ do koœcio³a np. chorych, starszych i przebywaj¹cych na wyjeŸdzie, 
lub za granic¹. Nie powinny jednak rozleniwiaæ parafian, którzy dla wygody 
zamiast pójœæ do koœcio³a w³¹cz¹ sobie komputer w domu. 

Komisja diakonii przygotowuje posi³ki dla starszych cz³onków zboru po 
nabo¿eñstwach komunijnych. Odby³y siê cztery w Skoczowie, jedno w Dêbowcu i 
jedno w Pierœæcu. 

Parafia nasza przyczyni³a siê do akcji „Prezent pod choinkê” dla biednych 
dzieci na Ukrainie i zebraliœmy 285 paczek, w tym 200 dla Ukrainy i 85 dla 
Burkina Faso w Afryce. Wraz z paczkami zebraliœmy 4.385 z³ na koszty 
dostarczenia paczek do celu. Czêœæ z nich nap³ynê³o ze szkó³. Akcjê w naszej 
parafii koordynowa³a pastorowa Katarzyna Kowalska. Pracownicy i 
wolontariusze biblioteki  wspieraj¹ troje biednych dzieci z Afryki. Dochód ze 
sprzeda¿y œwiec wigilijnych s³u¿y³ diakonii parafialnej i ogólnokoœcielnej. Parafia 
nasza dop³aca do wy¿ywienia w szkole w Kiczycach.

W naszym pomieszczeniu w budynku przy ul. Schodowej 19 miasto prowadzi 
jad³odajniê dla bezdomnych.

Biblioteka parafialna
Parafialna biblioteka ci¹gle powiêksza stan posiadania i poszerza siê grono jej 

czytelników. Dziêki ofiarom sponsorów biblioteka pokrywa znaczn¹ czêœæ swoich 
wydatków.  Zbiór liczy 7.423 ksi¹¿ki, 3.242 kasety audio, 167 kaset video i 571 
p³yt cd, 194 p³yt dvd. W ci¹gu roku wypo¿yczono 4.500 pozycji. W bibliotece 
mo¿na znaleŸæ prawie wszystkie nowoœci, ukazuj¹ce siê na rynku 
chrzeœcijañskim. Pracownicy utrzymuj¹ kontakty z 22 bibliotekami 
chrzeœcijañskimi w naszym kraju. Wiele z nich powsta³o przy pomocy naszej 
biblioteki lub s¹ wspierane organizacyjnie, a nierzadko i rzeczowo. W internecie 
jest dostêpny katalog ksi¹¿ek wraz ze streszczeniami. W bibliotece zatrudniona 
jest pani Renata Œwider. Druga bibliotekarka Sylwia Dziekan jest na urlopie 
wychowawczym. Pal¹c¹ spraw¹ staje siê ciasnota. Na skutek ci¹g³ego 
powiêkszania stanu zasobów istnieje koniecznoœæ powiêkszenia pomieszczeñ 
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biblioteki.
W bibliotece skupionych jest kilku wolontariuszy, którzy nie tylko pomagaj¹ w 

pracach, ale zbieraj¹ siê na zebraniach, s³u¿¹cych wspieraniu chorych na depresjê i 
schizofreniê oraz ich rodzin. 

Biblioteka w Pierœæcu posiada ju¿ 1003 pozycje, a w ci¹gu roku by³o 375 
wypo¿yczeñ.

Kontakty zagraniczne i partnerstwa
Chór „Gloria” odwiedzi³ partnerska parafiê w miejscowoœci Dudince na 

S³owacji w dniach 8 - 10 maja. W chórowym jubileuszu 90-lecia uczestniczyli 
przedstawiciele parafii partnerskich z Marl w Niemczech, i z dwóch parafii na 
S³owacji: Priewidza i Dudince. Parafiê partnersk¹ w Wo³czynie odwiedzi³ chór 
„Gloria” z proboszczem 20 wrzeœnia oraz MZŒ w dniach od 3 kwietnia do 3 maja. 
Do parafii w Miechowicach, gdzie proboszczem jest ks. Jan Kurko wyjecha³y 3 
wycieczki z naszej parafii: jedna z Simoradza, jedna z Pierœæca i jedna z ko³a Pañ ze 
Skoczowa.

Informator i kronika
W minionym roku wydano szeœæ numerów Informatora Parafialnego w nak³adzie  
600-700 egz. ka¿dy. Redakcj¹ zajmowali siê: Jan Szczypka i ks. Eneasz Kowalski. 
Materia³y dostarczane s¹ tak¿e przez inne osoby. Zosta³ wydany parafialny 
kalendarz œcienny w nak³adzie 1.400 egzemplarzy ze zdjêciami wie¿y koœcio³a i 
czterech powojennych proboszczów. Kalendarz ten by³ roznoszony bezp³atnie 
przez cz³onków Komitetu Parafialnego.

Parafia posiada stronê w Internecie. Swoje strony posiadaj¹ tak¿e: chór 
„Gloria”, m³odzie¿ skoczowska, biblioteka, zespó³ dzwonków, chór w Dêbowcu, a 
ostatnio do³¹czy³y strony „Vocalisu” i m³odzie¿y z Dêbowca. Wa¿niejsze 
wydarzenia parafialne s¹ dokumentowane zdjêciami w corocznej fotokronice 
sporz¹dzanej na p³ycie cd. 

Nabo¿eñstwa s¹ transmitowane bezpoœrednio przez internet, z czego korzysta 
ka¿dorazowo od kilkunastu do ok. 40 odbiorców.

Prace gospodarcze i finanse
Kontynuowana jest budowa Domu Zborowego w Dêbowcu. W roku 

sprawozdawczym zosta³y wykonane nastêpuj¹ce prace: monta¿ trzynastu okien 
dachowych, wymurowanie œcianki w mieszkaniu na górze, ocieplenie dachu wraz 
z gipsowaniem, wykonanie pod³ogi na poddaszu nad mieszkaniem wraz z 
zamontowaniem rozk³adanych schodów,  tynkowanie ca³ego wnêtrza budynku, 
zamontowanie skrzynki rozdzielni elektrycznej przy s³upie energetycznym, 
za³o¿enie pod³ogowej instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie wylewek na 
tej instalacji. Prace te poch³onê³y koszty wiêksze od kosztów z poprzednich lat. W 
tym celu parafia zaci¹gnê³a po¿yczkê w Konsystorzu, której jeszcze w ca³oœci nie 
sp³aci³a. Ju¿ czwarty rok parafianie z Dêbowca, Kostkowic i Iskrzyczyna, a tak¿e 
sporadycznie i z innych rejonów parafii sk³adaj¹ ofiary na listê, b¹dŸ na konto 
bankowe, a cztery razy w roku ca³a parafia sk³ada ofiary o³tarzowe. Wysokoœæ tych 
ofiar ma niewielk¹ tendencjê spadkow¹. Za ofiary, prace, pomoc i zaanga¿owanie 
serdecznie wszystkim dziêkujê. Oby Bóg udzieli³ dalej zdrowia, si³, zapa³u do 
pracy, a ofiarodawcom ochoty i b³ogos³awieñstwa, aby mog³y byæ realizowane 
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nastêpne etapy budowy.
Z parafialnego budynku przy ul. ¯niwnej 67 w Dêbowcu wyprowadzili siê 

lokatorzy. Zgromadzenie Parafialne w dniu 20 wrzeœnia 2009 podjê³o uchwa³ê o 
sprzeda¿y dzia³ki wraz z zabudowaniami. Czekamy jeszcze na sfinalizowanie prac 
zwi¹zanych z wycen¹ nieruchomoœci i uzyskaniem zezwolenia z Konsystorza. 
Je¿eli uda siê sprzedaæ nieruchomoœæ, pieni¹dze mo¿na bêdzie przeznaczyæ na 
dalsze prace wykoñczeniowe w Domu Zborowym w Dêbowcu.

W Skoczowie przeprowadzono remont zakrystii koœcio³a. Wymieniono okna, 
pod³ogê i wykonano malowanie. Pomalowano dach koœcio³a i naprawiono 
ciekn¹ce kosze rynien na koœciele. Wyremontowano tak¿e salkê dla m³odszej 
grupy szkó³ki niedzielnej w budynku starej szko³y.

W Simoradzu zmodernizowano nag³oœnienie, pomalowano ³awki w koœciele 
oraz czyniono przygotowania do budowy parkingu w górnej czêœci cmentarza. Do 
koœcio³a wstawiono now¹ chrzcielnicê, któr¹ wykona³ Andrzej Klimowski z 
£¹czki. Zosta³a ona poœwiêcona na nabo¿eñstwie wigilijnym.

W Pierœæcu zosta³a wyremontowana salka w podziemiach koœcio³a s³u¿¹ca 
szkó³ce niedzielnej, która zosta³a zniszczona przez zalanie wod¹ jesieni¹ 2008 
roku. U³o¿ono nowe p³ytki na posadzce i odmalowano œciany. Posadzkê z p³ytek 
po³o¿ono równie¿ w kuchni. Na cmentarzu wykonano prace przygotowawcze pod 
now¹ drogê dojazdow¹ tzn. wykorytowano, za³o¿ono krawê¿niki i utwardzono 
kliñcem. 

W porównaniu z poprzednim rokiem, który by³ szczytowy pod wzglêdem 
ofiarnoœci, rok 2009 wypad³ równie¿ pomyœlnie. Zanotowaliœmy niewielki wzrost 
ofiarnoœci, mniejszy jednak od stopnia inflacji. Wiêcej wp³acono sk³adek przy 
zmniejszonej liczbie p³ac¹cych, wzros³y nieznacznie kolekty, op³aty za czynnoœci 
i ofiary na BPGA, przy niewielkim spadku ofiar na budowê Domu Zborowego. 

Nadal jednak pozostaje wielka liczba osób nie p³ac¹cych sk³adek, a tak¿e 
wielu, którzy sk³adki zani¿aj¹ poni¿ej jednego procenta od swoich dochodów. 
Niewielu stosuje bardzo korzystn¹ formê podania do banku sta³ego zlecenia do 
potr¹cania miesiêcznej sk³adki koœcielnej. Wtedy ofiarodawca nie odczuwa 
prawie ¿adnego uszczerbku na dochodach, a Parafia jego sk³adkê otrzyma. Przy 
zg³aszaniu pogrzebu przez osoby niep³ac¹ce sk³adek pojawia siê problem op³aty, 
która dla osób niep³ac¹cych sk³adek jest odpowiednio wy¿sza. 

Warto równie¿ wiedzieæ, ¿e istnieje mo¿liwoœæ przekazania 1% podatku na 
organizacje po¿ytku publicznego np. na Centrum Misji i Ewangelizacji w 
Dziêgielowie, lub na Diakoniê Koœcio³a. Wtedy ofiarodawca nie ponosi absolutnie 
¿adnych kosztów, a jeden procent jego podatku zamiast Urz¹d Skarbowy, 
otrzymuje CME, lub Diakonia. Biblia obiecuje, ¿e „ochotnego dawcê Bóg mi³uje”.

Zamykaj¹c rok 2009, z g³êbok¹ wdziêcznoœci¹ Bogu za Jego ³askê i 
mi³osierdzie chcemy tak¿e podziêkowaæ wszystkim, którzy nie szczêdz¹c si³ i 
czasu s³u¿yli Chrystusowi w naszej parafii. Dziêkujê Radzie Parafialnej, 
pracownikom, wolontariuszom i wszystkim, którzy pos³uszni wezwaniu Jezusa 
„przyk³adali rêkê do p³uga”. Dziêkujê za ofiarnoœæ wszystkim, którzy p³acili 
ochotnie sk³adki koœcielne, dawali ofiary i kolekty, którzy anonimowo 
sponsorowali niejedno dzie³o. Dziêkujê wszystkim za modlitwy.
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Przed nami Nowy rok 2010
Rok ten zosta³ og³oszony w naszym Koœciele rokiem m³odzie¿y. Dlatego 

chciejmy zwróciæ szczególn¹ uwagê na nasze m³ode pokolenie, które nie tylko 
bêdzie kiedyœ przysz³oœci¹ koœcio³a, ale ju¿ teraz w znacznym stopniu tworzy jego 
teraŸniejszoœæ. Do³ó¿my wszelkich starañ, aby m³odzie¿ po konfirmacji nie 
odchodzi³a od Koœcio³a, aby znalaz³a w nim swoje miejsce. Niech nasze 
nabo¿eñstwa bêd¹ atrakcyjne w treœci i formie. Niech m³odzie¿ znajdzie swoje 
miejsce nie tylko w ³awce koœcielnej, ale tak¿e w strukturach spotkañ 
m³odzie¿owych,  chórów i zespo³ów, zaanga¿owania w nabo¿eñstwach 
m³odzie¿owych, pomocy w szkó³ce niedzielnej, diakonii, bibliotece,  
uczestnictwa w zjazdach m³odzie¿owych, obozach i tygodniach 
ewangelizacyjnych. 

Nale¿y przypominaæ m³odzie¿y, ¿e z chwil¹ podjêcia pracy, a wiêc 
dysponowania w³asnymi pieniêdzmi, zobowi¹zani s¹ do p³acenia sk³adek 
koœcielnych, ale maj¹ te¿ prawo do korzystania z dobrodziejstw Koœcio³a, 
zabierania g³osu w sprawach Koœcio³a i wywierania wp³ywu na swoj¹ parafiê. 
Przenosz¹c siê do innych miejscowoœci w zwi¹zku z prac¹, czy studiami winni tam 
szukaæ sposobnoœci budowania swej wiary i integracji ze wspó³wyznawcami w 
parafiach i na spotkaniach studenckich. Jako naœladowcy Chrystusa powinni w 
ka¿dym œrodowisku okazaæ postawê wierz¹cego chrzeœcijanina, w nienagannym, 
uczciwym postêpowaniu, nie wstydz¹c siê swojego wyznania. Szukaj¹c partnera 
¿yciowego powinni kierowaæ siê wspólnot¹ wiary, prowadziæ czyste ¿ycie w 
narzeczeñstwie, a zwi¹zek rozpoczynaæ b³ogos³awieñstwem œlubu koœcielnego. 

Rok 2010 przynosi zmianê na stanowisku Biskupa Koœcio³a. Ks. Biskup Jerzy 
Samiec jest cz³owiekiem m³odym i potrzebuje wsparcia i modlitw ca³ego 
Koœcio³a, ale mo¿emy te¿ mieæ nadziejê, ¿e i m³ode pokolenie w naszym Koœciele 
znajdzie swoje dowartoœciowanie.

Przed nami nowe plany i zadania. Przy dobrze rozwijaj¹cej siê pracy z dzieæmi, 
m³odzie¿¹, czy pracy chórów, chciejmy szczególnie wesprzeæ te dziedziny ¿ycia 
Koœcio³a, które maj¹ przed sob¹ jeszcze wiele do zrobienia: diakoniê, misjê, 
spo³ecznoœci biblijne, modlitewne. 

Nowe has³o na rok 2010  brzmi: „Niechaj siê nie trwo¿y serce wasze, wierzcie 
w Boga i we Mnie wierzcie!” z Ewangelii Jana 14, 1. Œwiat niesie z sob¹ wiele 
zagro¿eñ i niepewnoœci. Wiara w Jezusa i w Jego dzie³o odkupienia, w Jego 
wszechmoc i obecnoœæ w Koœciele jako G³owy tego Koœcio³a, niech bêdzie nasz¹ 
ostoj¹.

Przez œwiat przesuwa siê widmo nadchodz¹cego kryzysu ekonomicznego, a 
mo¿e i zwi¹zanego z tym zubo¿enia niejednej rodziny w naszej parafii. Niech nie 
odbije siê to na zubo¿eniu parafii, a zw³aszcza niech nie os³abnie wiêŸ z Bogiem i 
Koœcio³em, a tym bardziej niech rozwinie siê diakonia. Niech w tym niepewnym 
œwiecie Koœció³ bêdzie ostoj¹ dla ludzi wierz¹cych, poszukuj¹cych, pragn¹cych i 
oczekuj¹cych na przyjœcie Jezusa Chrystusa.

Ks. AdamPod¿orski
proboszcz



16 Informator Parafialny nr 79/2010

W skrócieW skrócie

W wigiliê Bo¿ego Narodzenie na nabo¿eñstwie w Simoradzu odby³o siê 
poœwiêcenie nowej chrzcielnicy, któr¹ wykona³ rzeŸbiarz z £¹czki - Andrzej 
Klimowski. 

W wieczór sylwestrowy odby³o siê w sali parafialnej oczekiwanie Nowego 
Roku. Uczestnicy mieli okazjê porozmawiaæ, poœpiewaæ, obejrzeæ film oraz 
przeczytaæ wersety jako S³owo od Boga na Nowy Rok.

W niedzielê, 3 stycznia chór „Gloria” obchodzi³ tradycyjn¹ gwiazdkê. W 
programie oprócz œpiewu kolêd by³o czytanie pozdrowieñ œwi¹tecznych, 
konkursy, loteria i posi³ek.

W niedzielê, 3 stycznia odby³a siê gwiazdka szkó³ki niedzielnej w Simoradzu.

W œrodê, 6 stycznia odby³ siê w naszym koœciele w Skoczowie tradycyjny 
koncert kolêd, w którym wyst¹pi³y chóry: ,,Vocalis”, chórek dzieciêcy, zespó³ 
dzwonków, M³odzie¿owy Zespó³ Œpiewaczy” chórek dzieciêcy z Dêbowca, 
chór mieszany z Dêbowca oraz chór ,,Gloria”: ¿eñski,  mêski i mieszany. 
Koncert prowadzi³ ks. Andrzej Czy¿. Ofiara z koncertu zosta³a przekazana na 
Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy.

W œrodê, 6 stycznia odby³a 
s i ê  w  W a r s z a w i e  
uroczystoœæ introdukcji i 
konsek rac j i  nowego  
Biskupa Koœcio³a ks. 
Jerzego Samca. W tej 
u r o c z y s t o œ c i  
uczestniczy³a 28  osobowa 
grupa z naszej parafii wraz 
z proboszczem i jego 
ma³¿onk¹ oraz ks. Eneasz
Kowalski z ma³¿onk¹.

W niedzielê, 10 stycznia odby³ siê w teatrze w Cieszynie koncert „Dzieci 
œpiewaj¹ kolêdy”. w którym uczestniczy³y m. in. chórki dzieciêce ze 
Skoczowa i z Dêbowca oraz zespó³ dzwonków.
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Zespó³ ¯eñski ,,Vocalis” zdoby³ ostatnio dwie presti¿owe nagrody.                  
W dniu 10 stycznia zdoby³ I nagrodê podczas XVI Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolêd i Pastora³ek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Bêdzinie. Równie¿ w 
styczniu zaj¹³ II miejsce w kategorii chórów jednorodnych podczas XIX 
Myœlenickiego Festiwalu Pieœni Chóralnej ,,Kolêdy i Pastora³ki” Myœlenice 
2010. 

W pi¹tek, 15 stycznia odby³ siê w Dêbowcu ekumeniczny koncert kolêd. 
Uczestniczy³y w nim: chór mieszany z Dêbowca, chór dzieciêcy z Dêbowca, 
chór „Mali Dêbowczanie” dzia³aj¹cy przy oœrodku gminnym, zespó³ 
"Szkrabów" z Dêbowca,  chór SP w Dêbowcu i chór Gimnazjum w Dêbowcu. 
Koncert prowadzi³y: Mariola Cieœlar i Ewa Kaleta. Obecni byli obaj 
proboszczowie: ks. Marian Kubecki i ks. Adam Pod¿orski.

W niedzielê, 17 stycznia odby³o siê spotkanie gwiazdkowe dla Rady 
parafialnej, pracowników i wolontariuszy naszej parafii. W programie 
uczestnicy wys³uchali pogadanki o istocie Koœcio³a, uczestniczyli z konkursie 
ze znajomoœci ¿ycia naszej parafii oraz obejrzeli fotokronikê wydarzeñ naszej 
parafii za rok 2009.

We wtorek, 19 stycznia chór „Gloria” œpiewa³ kolêdy dla pensjonariuszy 
Domu Pomocy Spo³ecznej w Pogórzu. Przyjêcie by³o bardzo ¿ywe i 
sympatyczne, a na koniec s³uchacze zostali obdarowani przez chórzystów 
czekoladkami.

W niedzielê, 31 stycznia po nabo¿eñstwie g³ównym odby³o siê w sali 
parafialnej zgromadzenie parafialne. Zosta³o zatwierdzone sprawozdanie z 
¿ycia parafii, sprawozdanie finansowe za rok 2009 oraz zosta³ uchwalony 
preliminarz bud¿etowy oraz plan pracy na rok 2010. 
Zosta³a tak¿e podjêta uchwa³a, aby zwróciæ siê do Konsystorza o og³oszenie 
wakansu na proboszcza pomocniczego w naszej parafii. 

Chórek dzieciêcy z Dêbowca 
w teatrze w Cieszynie 
w dniu 03.01.2010
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Uchwalono tak¿e sta³y termin zebrañ Rady Parafialnej: pierwszy wtorek o g. 
20.00 w miesi¹cach: marzec, czerwiec, wrzesieñ i grudzieñ. Je¿eli nie bêdzie o 
tym og³oszone w filia³ach, zebranie bêdzie dotyczy³o tylko Skoczowa (bez 
filia³ów).

Zebrania roczne w filia³ach odby³y siê: 10 stycznia w Simoradzu, 17 stycznia w 
Pierœæcu i 24 stycznia w Dêbowcu.

Dnia 30 stycznia chór ,,Gloria" zorganizowa³ kulig z Kubalonki na Stecówkê. 
Nastêpnego dnia t¹ sam¹ tras¹ odby³ siê kulig chóru mieszanego z Dêbowca 
wraz z zespo³em Vocalis. Dopisa³y humory, apetyt i pogoda.

Dnia 2 lutego chór mieszany z Dêbowca pod dyrygentur¹ Gabrieli Targosz 
zaœpiewa³ kilka pieœni w Domu Opieki Caritas w Skoczowie dla tamtejszych 
podopiecznych i opiekunów. Dla wszystkich chórzystów wystêp ten by³ 
wielkim prze¿yciem i zosta³ mile przyjêty.

W dniu 2 lutego chór „Gloria” na swoim walnym zebraniu rocznym 
przedstawi³ sprawozdania oraz fotokronikê ze swoich dzia³añ w roku 2009, a 
tak¿e dokona³ wyborów zarz¹du na nastêpn¹ kadencjê. Sk³ad zarz¹du pozosta³ 
niezmieniony.

W czwartek, 11 lutego na spotkaniu misyjnym goœciem by³ ks. Wies³aw 
£y¿bicki z rodzin¹, który od ponad roku pracuje w Berdiañsku na Ukrainie,. 
Dzieli³ siê relacj¹ z pracy oraz przedstawia³ problemy, którymi ¿yje tamtejszy 
Koœció³.

W dniach od 15 do 18 lutego nasz zespó³ dzwonków przebywa³ na 4-dniowym 
wyjeŸdzie w Wo³czynie. Czas wykorzystali na æwiczenie, integracjê z nowymi 
cz³onkami zespo³u oraz odpoczynek podczas ferii zimowych.

W pi¹tek, 19 lutego odby³o siê z inicjatywy grupy wsparcia spotykaj¹cej siê w 
naszej bibliotece spotkanie z misj¹ ratownicz¹ wœród alkoholików „Elim” z 
Wis³y pod nazw¹ „Wieczór Œwiadectw”.

W niedzielê, 21 lutego odby³a siê w Niemczech ko³o Kilonii (Koœció³ 
Ewangelicki Nordelbien) ordynacja na ksiêdza Witolda Chwastka 
pochodz¹cego z naszej parafii z £¹czki.

W niedzielê, 21 lutego na nabo¿eñstwie m³odzie¿owym obchodzi³ swoje 5-
lecie dzia³alnoœci M³odzie¿owy Zespó³ Œpiewaczy pod dyrekcj¹ Doroty 
Pod¿orskiej. Zaœpiewa³ kilka pieœni, otrzyma³ kwiaty i ¿yczenia od Proboszcza 
i Kuratora oraz od chóru Gloria, a po nabo¿eñstwie odby³o siê spotkanie przy 
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torcie.

Koœció³ w Simoradzu wzbogaci³ siê ostatnio o nowe organy. Jest to u¿ywany 
instrument marki Kawai, który przed dwoma laty nasza parafia otrzyma³a z 
Holandii. Stary instrument nieraz zawodzi³ i dlatego konieczna by³a wymiana.

W Dêbowcu wprowadzono nagrywanie ka¿dego nabo¿eñstwa na p³ytê CD. 
Nagrywaniem zajmuje siê Konrad Górniok i do niego mo¿na siê zg³aszaæ po 
nagrania.

Na proœbê Diakonii Koœcio³a zebraliœmy ofiarê na poszkodowanych w 
trzêsieniu ziemi na Haiti. Ofiara o³tarzowa w niedzielê 24 stycznia wynios³a 
3.702,70 z³, (Skoczów 2.180,70, Dêbowiec 380, Simoradz 521, Pierœciec 
621z³) a na listê wp³ynê³o 1.500 z³otych. Razem przekazano 5.202,70 z³. 
Serdecznie dziêkujemy.

Ks. Adam Pod¿orski uczestniczy³:
23 grudnia w spotkaniu op³atkowym z rad¹ miejsk¹ w UM w Skoczowie
29 grudnia w wigilijce MOPS w hotelu Karet
21 stycznia w jase³kach przedstawianych przez przedszkole nr 2 w MDK w 
Skoczowie
27 stycznia w spotkaniu Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Pogórzu po³¹czonym ze 
szkubaczk¹ 

Ksiê¿a prowadzili odwiedziny duszpasterskie: ks. A. Pod¿orski w Kiczycach i 
w Iskrzyczynie, ks. K. Cieœlar w rejonie ul. Wiœlañskiej i Górnego Boru (za 
obwodnic¹).

Terminy:
5 - 6 marca g. 16.00  wyjazd weekendowy konfirmantów z m³odzie¿¹ do Wis³y  

      Jawornika. Powrót sobota ok. g. 17.00
20 marca g. 9.00  rekolekcje dla rad parafialnych Diecezji Cieszyñskiej w 

      Skoczowie
21 marca g. 10.00    komunia dla starszych cz³onków zboru w Skoczowie
28 marca g. 17.00    koncert pieœni pasyjnej
3 kwietnia g. 22.00  Bezsenna Noc
5 kwietnia g. 16.00  diecezjalna ewangelizacja wielkanocna w Dziêgielowie
16 maja g. 9.00       Konfirmacja
23 maja g. 10.00      Pami¹tka poœwiêcenia koœcio³a w Simoradzu
30 maja g. 10.00      Pami¹tka poœwiêcenia koœcio³a w Skoczowie

Zebra³ ks. A.P.
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nasze ¿ycie
5 stycznia 2010r. zorganizowany zosta³ w Dêbowcu w Koœciele Zbawiciela 12 
Ekumeniczny Koncert Kolêd. Jest ju¿ tradycj¹ w Dêbowcu, ¿e co roku takie 
koncerty s¹ organizowane na przemiennie przez nasz¹ parafiê i parafiê 
katolick¹. W tym roku ten zaszczyt przypad³ w udziale naszej parafii. 
Przygotowania zaczê³y siê na d³ugo przed koncertem, zosta³y przygotowane 
plakaty i dyplomy dla uczestników. W dniu koncertu Koœció³ pêka³ w szwach, 
chocia¿ za oknami panowa³ mroŸny zimowy wieczór, nasze serca rozgrzewa³y 
wystêpy uczestników i panuj¹ca atmosfera. Koncert rozpocz¹³ ks. A. 
Pod¿orski modlitw¹. Uczestników i przyby³ych goœci powita³y prowadz¹ce 
koncert E. Kaleta i M. Cieœlar. W koncercie bra³y udzia³ nastêpuj¹ce chóry i 

zespo³y: Ewangelicki Chórek Dzieciêcy z Dêbowca - prow. M. Cieœlar i E. 
Kaleta, Ewangelicki Chór Mieszany z Dêbowca - dyr. G. Targosz, Chór Szko³y 
Podstawowej w Dêbowcu - dyr. T.  Kraszewski, Chór Gimnazjum w Dêbowcu 
- dyr. T. Kraszewski, Zespó³ Regionalny ,,Szkraby" z Dêbowca - prow. J. 
Czendlik, Zespó³ Regionalny ,,Mali Dêbowczanie" - prow. J. Czendlik, Zespó³ 
wokalno-instrumentalny i schola ,,Gloria" - prow. J. Czendlik.
Czas ten spêdziliœmy na uwielbieniu Boga pieœniami i modlitw¹. W modlitwie 
koñcowej poprowadzi³ nas ks. M. Kubacki. Na wszystkich wykonawców po 
koncercie czeka³a s³odka niespodzianka.

E.D.Kaleta
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O zespole Vocalis

W niedzielê, 10 stycznia 2010 r. w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu 
w Bêdzinie zakoñczy³ siê XVI Ogólnopolski Festiwal Kolêd i Pastora³ek im. 
ks. Kazimierza Szwarlika. To najwiêkszy i najbardziej presti¿owy konkurs 
artystyczny przeznaczony dla muzykuj¹cych amatorów w Polsce. Patronuje 
mu Ma³¿onka Prezydenta RP, Maria Kaczyñska.

Przez ca³y grudzieñ w 31 miejscowoœciach w kraju oraz kilku na Ukrainie i 
Bia³orusi odbywa³y siê eliminacje regionalne, w których wziê³o udzia³ blisko 

2 0  t y s i ê c y  
wykonawców. Z 
ogromnej rzeczy 
m u z y k ó w  d o  
p r z e s ³ u c h a ñ  
f i n a ³ o w y c h  
zakwalifikowano 
26 chórów, 5 scholi, 
24 zespo³y wokalne, 
1 4  z e s p o ³ ó w  
w o k a l n o -
instrumentalnych, 9 
duetów oraz 49 
solistów. Wœród 
prezentuj¹cych siê 

w fina³owych rozgrywkach turnieju znalaz³ siê zespó³ Vocalis, dzia³aj¹cy przy 
naszej parafii.

Og³oszenie wyników prac jury, w którym zasiedli wybitni znawcy 
chóralistyki - prof. Ryszard Handke z Akademii Muzycznej w Poznaniu 
(przewodnicz¹cy), prof. Miros³awa Knapik z Uniwersytetu Œl¹skiego w 
Katowicach oraz ks. dr Zenon Ko³odziejczyk z Uniwersytetu Kardyna³a 
Stefana Wyszyñskiego w Warszawie - nast¹pi³o podczas uroczystego koncertu 
galowego w monumentalnej œwi¹tyni Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu 
w Bêdzinie. Do udzia³u w koncercie zaproszono najlepszych uczestników 
festiwalu, a wykonywanym kolêdom i pastora³kom przys³uchiwa³a siê 
trzytysiêczna publicznoœæ, reprezentanci rz¹du RP, sejmu, senatu, w³adz 
wojewódzkich, miejskich, grono koœcielnych hierarchów oraz przedstawiciele 
mediów.

Zespó³ Vocalis wykona³ dwie kolêdy - „Lulaj¿e Jezuniu” oraz „Wœród 
nocnej ciszy”. I to za zaœpiewanie tej pierwszej zespó³ otrzyma³ Nagrodê 
Specjaln¹ za najlepsze wykonanie polskiej kolêdy tradycyjnej, ufundowan¹ i 
wrêczon¹ przez Starostê Bêdziñskiego, Adama Lazara. Ponadto skoczowskie 



22 Informator Parafialny nr 79/2010

œpiewaczki otrzyma³y I miejsce w kategorii zespo³y parafialne  doroœli.
Efektowny artystycznie i stylistycznie zró¿nicowany koncert galowy 

potwierdzi³ nie tylko wysok¹ rangê festiwalu, ale tak¿e bardzo wysoki poziom, 
który prezentowali finaliœci. W wypowiedziach dla mediów zarówno jurorzy, 
jak i ks. Piotr Pilœniak - spiritus movens przedsiêwziêcia, podkreœlali, ¿e 
wielkie powodzenie przegl¹du œwiadczy o wci¹¿ ¿ywej i pielêgnowanej 
tradycji kolêdowania w Polsce.

W ostatnich dniach stycznia po raz 19. odby³ siê w Myœlenicach Festiwal 
Pieœni Chóralnej „Kolêdy i Pastora³ki”. Impreza organizowana jest pod 
honorowym patronatem Ksiêdza Kardyna³a Stanis³awa Dziwisza i nale¿y do 
wa¿niejszych konkursów wokalnych w Polsce zwi¹zanych z repertuarem 
bo¿onarodzeniowym. 

Obok 30 zespo³ów chóralnych z ca³ego kraju Rada Artystyczna do udzia³u 
w konkursie zakwalifikowa³a równie¿ zespó³ ¿eñski „Vocalis”. Zespó³ i tym 
razem zosta³ doceniony przez jurorów. Sêdziowskie grono obraduj¹ce pod 
przewodnictwem prof. Jerzego Kurcza z Akademii Muzycznej w Krakowie 
postanowi³o skoczowskie œpiewaczki uhonorowaæ II Nagrod¹ w kategorii 
chórów jednorodnych. Pierwsz¹ lokatê zaj¹³ chór mêski “S³owiki” ze 
Szczecina, a trzeciej nie przyznano.

Ÿród³o: www.ox.pl 

Dzwonkowe ferie w Wo³czynie
Wo³czyn - ma³e miasteczko po³o¿one na OpolszczyŸnie - zupe³nie nie 

kojarzy siê z feriami zimowymi, ale to w³aœnie tam po raz trzeci na ferie 
wyjecha³ Zespó³ Dzwonków, aby æwiczyæ i wspólnie spêdziæ czas. Byliœmy 
tam prawie cztery dni (od 15 do 18 lutego).

Ka¿dego dnia po wspólnym œniadaniu mieliœmy krótk¹ spo³ecznoœæ, 
kiedy mogliœmy s³uchaæ Bo¿ego S³owa, modliæ siê i œpiewaæ. PóŸniej graliœmy 
na dzwonkach. Na pocz¹tku sz³o nam marnie, poniewa¿ wiele osób by³o 
nowych, ale pod koniec wyjazdu doszliœmy niemal¿e do perfekcji ;). Nastêpnie 
by³ czas na gry i rozmowy, w czasie którego „dy¿urni” przygotowywali obiad. 
Po obiedzie chwila sjesty i kolejna próba. Dalej jedliœmy podwieczorek, a po 
nim mieliœmy czas wolny a¿ do kolacji. Ostatnim obowi¹zkowym punktem 
planu dnia by³a wieczorna spo³ecznoœæ. W czasie wyjazdu studiowaliœmy list 
do Tytusa, w którym autor podaje wiele wskazówek dotycz¹cych ¿ycia 
chrzeœcijañskiego i stawia wiele wyzwañ ludziom wierz¹cym. 

Harmonogram nasz nie by³ zbyt napiêty, dlatego wiele czasu mogliœmy 
poœwiêciæ na wspólne gry, zabawy i rozmowy. Mieliœmy okazjê lepiej siê 
poznaæ i jeœli na wyjazd pojechaliœmy jako kilka ma³ych grupek to wróciliœmy 
jako zgrana dru¿yna. 

Ada Malik
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5. urodziny 
MZŒ

Jakoœ tak ostatnio 
z robi ³o  s iê  u  nas  
„jublileuszowo”. Po 7-
l e c i u  Z e s p o ³ u  
Dzwonków przyszed³ 
czas na 5. urodziny 
M ³ o d z i e ¿ o w e g o  
Zespo³u Œpiewaczego. 
T r a d y c y j n i e  
œwiêtowaliœmy je przy 

pizzy w sali m³odzie¿owej, wspólnie wspominaj¹c ostatnie piêæ lat.
Trzeba powiedzieæ, ¿e mamy co wspominaæ! Przede wszystkim 

cotygodniowe próby, które (ku utrapieniu Doroty) s¹ rewelacyjn¹ okazj¹ do 
integracji, liczne wystêpy w i poza parafi¹, ubieg³oroczny wyjazd do 
Wo³czyna. Mimo doœæ du¿ych zmian w sk³adzie i wielu ró¿nic, jesteœmy doœæ 
zgran¹ grup¹.

21 lutego, z okazji naszego 5-lecia zaœpiewaliœmy w czasie nabo¿eñstwa 
m³odzie¿owego, póŸniej razem ze zborem zjedliœmy urodzinowy tort w sali 
chórowej.

Mamy nadziejê, ¿e Pan pozwoli nam œwiêtowaæ jeszcze wiele tak mi³ych 
dni. Chcemy podziêkowaæ wszystkim, którzy s¹ z nami w modlitwach, a 
przede wszystkim Bogu, ¿e b³ogos³awi nasze wysi³ki. „Nie nam, Panie, nie 
nam lecz Imieniu Swemu daj chwa³ê”.

Ada Malik

Jubileusz MZŒ

Dzwonki w Wo³czynie
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Jeden procent
W rozliczeniu podatkowym maj¹ Pañstwo mo¿liwoœæ przekazania 

swojego 1% wybranej organizacji, dlatego tym wiêkszym 
wyró¿nieniem bêdzie dla nas, jeœli zadecyduj¹ o przekazaniu go na 
CME. Kwota 1% podatku mo¿e wydawaæ siê ma³¹ sum¹, tak jednak nie 
jest. Tak, jak na morze sk³ada siê suma kropel, tak na finansowanie wielu 
realizowanych przez nas projektów, sk³ada siê suma nawet 
najmniejszych ofiar.
Zebrane fundusze chcemy przeznaczyæ na:
- Dofinansowanie i pokrycie kosztów wypoczynku dzieci i m³odzie¿y 
dotkniêtych bied¹ oraz ze œrodowisk zagro¿onych patologi¹, 

Rozmowy po koœciele

- Witejcie sómsiadko! Có¿ was tak nie by³o wczora w koœciele?
- A bo my byli na przypómince w Skoczowie.
- To sie wóm wydarzi³o. Jo myœla³a, ¿e nie wydzier¿ym wczora na 
nabo¿yñstwie.
- A có¿ sie sta³o?
- A by³o m³odzie¿owe i œcióngli jakisi zespó³. No i wiycie, co sie robi³o. Aji 
liturgie pozmiyniali. A ta muzyka!!!
- Ale wnuczka by³a i bardzo sie ji podoba³o.
- Nó ja, na pewno m³odym sie podobo, ale to nie pasuje do koœcio³a.
- Myœlicie, ¿e w koœciele trzeba s³ósznie siedzieæ, pos³óchaæ jak ³organy 
grajóm i z powa¿nóm minóm œpiywaæ „G³oœcie radoœnie wszyscy wraz”?
- Dyæ tak.
- A wiycie, ¿e w czasach biblijnych nie znali ³organów.
- Tó¿ na czym wtedy grali?
- Na bymbnach, trómbach, cymba³ach…
- Chyba was postraszy³o sómsiadko. Skónd wóm to przysz³o do g³owy!
- Nó w Biblii je napisane. Wnuczka mówi³a, ¿e se móm przeczytaæ Psalm 
150.
- To niewa¿ne co tam je napisane. My starzi lepi wiymy, co sie Panu Bogu 
podobo. Te m³odzie¿owóm muzyke trzeba wyciepaæ z koœcio³a!
- Razym z m³odymi???

Przedruk z informatora parafialnego w Goleszowie "Nasza gazetka"
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szczególnie alkoholizmem, narkomani¹ i przemoc¹ w ramach 
projektu „Daj dzieciom nadziejê”.
- Wspieranie rodzin w sytuacjach kryzysowych „Rodzina rodzinie".
- Akcjê charytatywn¹ „Prezent pod choinkê”, której celem jest 
przygotowanie prezentów dla dzieci z Ukrainy i Afryki (wiêcej 
informacji na stronach internetowych: www.prezent.cme.org.pl, 
www.arfyka.cme.org.pl).
- Dzia³alnoœæ Misji Serca i Ewangelii - projekty realizowane w Afryce 
(www.afryka@cme.org.pl).
- Organizowanie i wspieranie dzia³alnoœci wolontariuszy.
- Rozwój projektu dotycz¹cego Streetworking.
- Dzia³alnoœæ Artystycznej Grupy Klaunów, musicalu Puzzle i 
Zespo³u CME.
- Rozwój projektu "Bibliobus".

Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy wsparli nasze dzia³ania w 
2009 roku przekazuj¹c jeden procent swojego podatku. Dziêki uzyskanym 
funduszom mogliœmy przeprowadziæ projekty dla dzieci i m³odzie¿y z 
rodzin s³abych socjalnie, a tak¿e skierowane do osób starszych.

Tak¿e w tym roku zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o przekazanie 1 
procentu podatku na rzecz naszej dzia³alnoœci diakonijnej.
W ramach Diakonii dzia³aj¹:
• domy opieki dla osób starszych i z niepe³nosprawnoœci¹
• œrodowiskowe domy samopomocy dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ 
umys³ow¹
• stacje diakonijne
• œwietlice œrodowiskowe i socjoterapeutyczne dla dzieci oraz m³odzie¿y
• Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra (szko³a i 
internat dla dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹)
• Rodzinny Dom Dziecka
• Diakonie parafialne
• Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych „Maria-Marta”
• Punkt konsultacyjny Poradnictwa Rodzinnego „Przeciw przemocy”

Aby przekazaæ 1 proc. podatku za 2009 rok wystarczy tylko wype³niæ 
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odpowiedni¹ rubrykê w zeznaniu podatkowym (PIT), a Urz¹d Skarbowy 
przeœle wpisan¹ przez Pañstwa kwotê na wybrane konto.

Red.

Emigracja z Bogiem 

Polska to jeden z niewielu krajów,z którego emigrowali rodacy prawie w 
ka¿dym pokoleniu, g³ównie z powodów egzystencjalnych. Na wszystkich 
kontynentach us³yszymy nasz jêzyk.Najwiêksza emigracja dotyczy okresu od 
lat 80-tych do bie¿¹cych. W tym czasie rozgrywa siê akcja ksi¹¿ki Lidii 
D¹browskiej „Kto zebra³ wiatr w swoje d³onie”. Autorka wraz z mê¿em i 
dwoma synkami wyjecha³a z kraju w 1988r do Grecji, z celem ostatecznego 
dotarcia do Australii. Po piêciu latach pobytu w Grecji Bóg skierowa³ ich 
jednak nie do Australii a do Kanady, by tam wraz z mê¿em pe³niæ s³u¿bê 
ewangelizacyjn¹ wœród Polaków. Swój wyjazd traktuje(oprócz innych 
powodów) jako Bo¿e pos³annictwo,rozpoczynaj¹c swoj¹ opowieœæ od                   
I Moj¿.12.1 ,,WyjdŸ z ziemi swojej i z domu ojca swego do ziemi, któr¹ ci 
wska¿ê”.

Ksi¹¿ka podkreœla co szczególnie jest wa¿ne na emigracji: wyjazd 
kompletnej rodziny, kontakty z innymi rodakami, wzajemna mi³oœæ 
miêdzyludzka, wzajemne noszenie brzemion, zaufanie Bogu i nie poleganie na 
w³asnym rozumie, gromadzenie siê wokó³ Boga(nawet spo³ecznoœæ 
miêdzywyznaniowa), modlenie siê o siebie nawzajem.

Ksi¹¿ka oprócz opowiadania o codziennym, nieraz bardzo trudnym ¿yciu 
na obczyŸnie, zawiera wiele myœli autorki, a przede wszystkim wiele wersetów 
biblijnych, które kierowa³y ich ¿yciem. Zawiera równie¿ wiele spostrze¿eñ 
Bo¿ego prowadzenia, b³ogos³awieñstw jakie Bóg zsy³a³ dla rodziny za 
pos³uszeñstwa Bogu oraz rozterek z pogodzeniem z nowymi (nie 
planowanymi przez rodzinê) Bo¿ymi rozwi¹zaniami.

Zachêcam zainteresowanych do przeczytania. Ksi¹¿ka ³atwa do czytania 
ze wzglêdu na du¿e litery.

biblioteka

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:

E.Bujok
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k¹cik dla dzieci

Witajcie wierni Czytelnicy k¹cika dla dzieci!
Pamiêtacie jeszcze o kim zaczê³am opowiadaæ Wam w 

styczniowym numerze Informatora Parafialnego? Tak, o Abramie, 
któremu Bóg zmieni³ imiê na Abraham oraz jego ¿onie.

Abraham i Sara byli ju¿ bardzo starzy, a wci¹¿ nie mieli dziecka. 
Pan Bóg powiedzia³ do nich: - Spójrzcie na ziarenka piasku na waszej 
œcie¿ce. Popatrzcie na gwiazdy na niebie œwiec¹ce noc¹ nad waszym 
namiotem. Pewnego dnia wasza rodzina bêdzie tak wielka, ¿e nie bêdzie 
mo¿na jej policzyæ. Abraham w dalszym ci¹gu ufa³ Bogu.

Pewnego dnia Abraham zobaczy³ kilku mê¿czyzn, którzy 
zbli¿yli siê do jego namiotu. Abraham zaprosi³ ich do siebie, aby mogli 
odpocz¹æ, a oni przekazali mu niezwyk³¹ wiadomoœæ  Sara nied³ugo 
urodzi syna.

Kiedy Sara us³ysza³a t¹ wiadomoœæ, uœmiechnê³a siê tylko, 
myœl¹c, ¿e przecie¿ ju¿ jest za póŸno.

Panu Bogu by³o przykro, ¿e Sara nie uwierzy³a tym wys³añcom. 
Ale wkrótce przekona³a siê, ¿e ta wiadomoœæ by³a prawdziwa. 
Dowiedzia³a siê, ¿e nied³ugo urodzi jej siê dziecko. Teraz wiedzia³a, ¿e 
dla Boga nie ma rzeczy niemo¿liwych. Gdy urodzi³ siê maleñki 
ch³opczyk, rodzice byli bardzo szczêœliwi, nadali mu imiê Izaak. Bóg 
spe³ni³ to, co obieca³.



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

Wiktoria Gruszczyk 27.12.09 Ustroñ, £¹czna 58/1
Hubert Kajetan Dro¿d¿ 03.01.10 Sk., Morcinka 13/9
Maksymilian Bo³uk 17.01.10 Simoradz 143
Oliwer Stok³osa 17.01.10 Sk., Kiczycka 77
Dylan Jlal  24.01.10 Wrexham (Anglia)
Filip Duda 06.02.10 Sk., Têczowa 42
Amelia Kowalczyk 07.02.10 Sk., Stalmacha 34/2
Amelia Burawa 14.02.10 Sk., Osiedlowa 16/54
Oliwia Kafka 21.02.10 Sk., Bielska 20/3

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

Ps.127,1 
ŒLUBY

Andrzej Macura Mariola Fender 31.12.09
Piotr Plinta Magdalena Lapczyk 30.01.10

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

Jan Broda lat 79 22.12.09 Zaborze-Go³ysz, Kalinowa
Adam Macura lat 78 01.01.10 Dêbowiec, Polna 6
Anna Bu³ka lat 80 03.01.10 Harbutowice 201
Erwin Kukla lat 72 07.01.10 Sk., Osiedlowa 16/59
Helga Glatz lat 76 29.12.09 Berlin
Jan Macura lat 62 14.01.10 Miêdzyœwieæ, Miêtowa 2
Pawe³ Branc lat 72 22.01.10 Pierœciec, Mostowa 15
Helena Macura lat 78 22.01.10 Harbutowice 104
Ryszard Ohirko lat 56 26.01.10 Sk., Osiedlowa 16/31
Edward Sikora lat 79 31.01.10 Sk., Rynek 18/7
Emilia Niemiec lat 83 03.02.10 Simoradz 58
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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 
POWY¯SZEGO OG£OSZENIA KLIENT 
OTRZYMA ATRAKCYJNY UPOMINEK

ZAPRASZAMY !!!

Kwiaciarnia 
Skoczów ul. Mickiewicza 5

Otwarta w dodz. 8.00 - 17.00
(pon. - pt) 

 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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Korekta: Katarzyna Kowalska
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