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A choæby siê góry poruszy³y i pagórki siê 
zachwia³y, jednak moja ³aska nie opuœci ciê, a 
przymierze mojego pokoju siê nie zachwieje, 
mówi Pan, który siê nad tob¹ lituje.

Iz 54,10
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spotkanie ze s³owem bo¿ym

Has³o miesi¹ca maja, któremu chcemy poœwiêciæ nasz¹ uwagê, 
nawi¹zuje do zdolnoœci widzenia i postrzegania, które odgrywa donios³¹ 
rolê w ¿yciu cz³owieka. Ludzki wzrok, chocia¿ nie jest w pe³ni doskona³ym 
narzêdziem, pozwala nam jednak dostrzegaæ przedmioty i obrazy, zarówno 
te le¿¹ce w oddali, jak równie¿ te znajduj¹ce siê zupe³nie blisko nas, na 
wyci¹gniêcie rêki. Zdolnoœæ widzenia pozwala przy tym nie tylko na 
swobodne poruszanie siê, unikanie przeszkód, ale jest tak¿e wa¿nym 
narzêdziem w procesie poznawania œwiata.

Cz³owiek uczy siê bowiem poprzez obserwacjê. I to nie tylko w szkole, 
pod kontrol¹ nauczyciela, ale w zasadzie poprzez ca³e ¿ycie, obserwuj¹c 
œwiat i zachodz¹ce w nim procesy. Obserwuj¹c tak¿e ludzi, ich zachowanie, 
ich reakcje w obliczu ró¿nych sytuacji. Obserwuj¹c tak¿e to, jaki skutek 
przynosi nasza w³asna postawa i postêpowanie. Przez to nabieramy 
równie¿ zaufania do siebie, do si³y w³asnego wzroku, i do obrazów, które 
widz¹ nasze oczy. Informacje zas³yszane, przekazane nam z drugiej rêki nie 
musz¹ byæ przecie¿ wiarygodne, ale jeœli jesteœmy œwiadkami jakiegoœ 
wydarzenia, jeœli widzimy coœ na w³asne oczy, wtedy wydaje siê nam to 
prawdziwe i niepodwa¿alne.

£atwo jest przez to jednak przeceniæ znaczenie naszego wzroku, wtedy, 
kiedy uznajemy je za jedyne kryterium prawdy. Wymownym przyk³adem 
tego jest chocia¿by znana z Ewangelii postawa niewiernego Tomasza, 
który nie przyjmuje wiadomoœci o zmartwychwstaniu Jezusa, dopóki nie 
dochodzi do bezpoœredniego spotkania z Nim. W tej sytuacji Jezus 
wypowiada jednak znamienne s³owa: „B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli”.

Czym jest zatem wiara? Wed³ug definicji z listu do Hebrajczyków, jest 
uchwyceniem siê tego, co nie jest w ¿aden sposób widzialne, ale mimo to, a 
mo¿e nawet dziêki temu, staje siê dla nas absolutnie pewne i wiarygodne. 
Jeœli mówi siê zatem, ¿e wiara jest darem Boga, to tylko wszechmog¹cemu 
Bogu mo¿emy zawdziêczaæ, ¿e wiara jest w ogóle mo¿liwa. 

Bóg, daj¹c i wspieraj¹c w nas wiarê, uœwiadamia nam zatem, ¿e nasz 
ludzki wzrok nie jest doskona³y, i nie mo¿e byæ wy³¹cznym narzêdziem na 

„A wiara jest pewnoœci¹ tego, czego siê 
spodziewamy, przeœwiadczeniem o tym, czego nie 
widzimy”. Hebr 11,1

"Patrzeæ wiar¹"
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drodze wiary. I nie chodzi tutaj o to, abyœmy mieli ca³kowicie straciæ 
zaufanie do naszych oczu, ale o swego rodzaju otwartoœæ na wy¿szy, 
duchowy œwiat. O uznanie, ¿e mo¿e istnieæ coœ, czego nie widzimy, coœ, co 
jest przed nami zakryte, coœ, co zatem potrzebuje innej drogi, innej metody, 
aby mog³o byæ poznane i zrozumiane.

„Boga nikt nigdy nie widzia³”, ale kiedy Bóg mieszka w naszym sercu, 
kiedy czujemy Jego dobroæ, b³ogos³awieñstwo i mi³oœæ, kiedy mamy w 
Nim ³¹cznoœæ w modlitwie, kiedy czujemy siê przez Niego prowadzeni i 
wzmacniani, tak¿e w doœwiadczeniach, kiedy poprzez wiarê jest to 
wszystko dla nas tak pewne ¿e niepodwa¿alne  czy potrzeba nam jeszcze 
widzieæ? Bóg wybra³ inn¹ drogê do cz³owieka, nie poprzez wzrok i 
widzenie, ale poprzez swoje S³owo i swoj¹ mi³oœæ do nas, czyli poprzez to, 
co trudno nawet zobrazowaæ, ale i bez tych obrazów potrafi budziæ w nas 
coœ bardzo g³êbokiego i trwa³ego - wiarê i zaufanie.

Tak¿e wtedy, kiedy nasze oczy pe³ne s¹ obrazów tragedii i nieszczêœcia. 
Wydarzenia ostatniego miesi¹ca, którymi ¿y³a ca³a Polska, by³y w swej 
wymowie bardzo przygnêbiaj¹ce. Widok szcz¹tków roztrzaskanego 
samolotu, ceremonii pogrzebowych, naszych rodaków pogr¹¿onych w 
¿a³obie i cierpieniu, widok znany nam tak dobrze z mediów, wywar³ wielkie 
wra¿enie na wielu z nas. Na nowo uœwiadomi³ nam prawdê o kruchoœci 
naszego ¿ycia. 

Ale przecie¿ ponad tym wszystkim co widzieliœmy, jest jeszcze coœ 
innego  coœ wspania³ego, boskiego, niezniszczalnego, coœ czego nasze 
oczy teraz nie widz¹, ale do czego têskni ca³ym sercem ka¿da wierz¹ca 
dusza, której Bóg objawi³ samego siebie, i której da³ przedsmak swego 
wiecznego Królestwa. I z tego rodzi siê nadzieja i si³a do ¿ycia wiary, które 
trwa i rozwija siê, które wie, ¿e jest zmierzaniem do celu, do tej pewnoœci, 
której w Bogu wolno nam siê spodziewaæ. 

Nie wiemy dziœ, co przyniesie nam przysz³oœæ, nie wiemy, jak wiele 
obrazów bêd¹ jeszcze widzieæ nasze oczy, zarówno tych pomyœlnych, jak i 
tych smutnych, tragicznych, bolesnych, które bêd¹ budziæ nasz ludzki lêk, 
beznadziejnoœæ i przygnêbienie. Dlatego tym bardziej chcemy prosiæ: daj 
nam, Panie, zawsze „widzieæ” Ciebie, zwróæ nasz wzrok ku Tobie, ku temu, 
co nie przemija, daj nam trwaæ w Tobie, daj nam ufaæ Twej mi³oœci i ³asce, 
we wszystkim, czego tu doœwiadczamy, abyœmy poprzez wiarê ostali siê i w 
Tobie zwyciê¿ali.

Amen.

Ks. Krzysztof Cieœlar
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Z kart historii parafii...

Podajemy w pisowni oryginalnej ostatni¹ czêœæ historii parafii opisan¹ 
wierszem przez Jerzego Brudnego na pami¹tkê 40-letniej rocznicy 
za³o¿enia koœcio³a.

II.
Drodzy zborownicy 

       i zacni domownicy wiary!

Ni¿ te wiersze napisa³em,
Dobra sposobnoœæ do tego mia³em,
Z powodu czterdziestoletniej rocznicy,
Mili czytelnicy.
Koœcio³a naszego za³o¿enia,
Mo¿e siê te¿ doczekamy,
40 letniej pami¹tki poœwiêcenia,
W przód siê kilka m¹drych g³ów radzi³em,
Tak nie zb³¹dzi³em,
Umieni³em sobie, kilka drzewek, piêknie kwitn¹cych nabyæ,
Blizko koœcio³a ich na pami¹tkê posadziæ,
Mam do koœcio³a, du¿o mi³oœci, ale groszy ma³o,
To siê bêdzie wszystkim wiarygodnem zdawa³o,
Co siê ofiarowa³o, chocia¿ drogie, jednak siê nie ¿a³owa³o,
To siê wam bêdzie teraz objaœnia³o.
Ta akacya wysoka bia³o kwitn¹ca doœæ silna,
Oznacza wiarê, która jest z pisma œwiêtego nieomylna,
Na zas³udze Chrystusowej opieraæ siê powinna,
Bia³a barwa jest najdalej widziana,
Niech te¿ bêdzie wiara, z uczynków mi³oœci znana,
Taka wiara nie jest jako para,
Co z zimnej wody wychodzi,
A owoce niedowiarstwa rodzi,
Wiara to te¿ znaczy wiernoœæ,
Ja tu w tem koœciele przed 26 laty,
Œlub wiernoœci z³o¿y³em,
A dot¹d jej zaparciem siê nie splami³em,
Chocia¿ siê te¿ czasem od zboru macierzyñskiego  oddalamy,
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Wiernoœci mu jednak nie zapominamy,
To w ogóle koœcio³owi ewangelickiemu niewiele szkodzi,
Ale na korzyœæ i chlubê wychodzi,
Wiêc j¹ nieco dalej od koœcio³a zasadzi³em,
Przebaczcie ¿e to tak uczyni³em,
Te cztery blizko drzwi koœcio³a s¹ nizkie wiêc skromne,
Bo mi³oœæ siê nigdy nie nadyma,
Tej zasady niech siê ka¿dy chrzeœcianin trzyma,
Kwitn¹ one czerwono wiêc znacz¹ mi³oœæ,
Mi³oœæ nie zajrzy ale siê z prawdy cieszy,
Ona rych³o na pomoc nieszczêœliwym spieszy,
Wiêc wiêcej mi³oœci bo tylko mi³oœæ wchodzi do koœcio³a,
Nienawiœæ od jego stroni,
To jest pewne jak na d³oni.
Wiêcej mi³oœci wiernoœæ siê sama znajdzie,
Bo wiernoœæ z mi³oœci siê rodzi,
Mi³oœæ z wiernoœci¹ a¿ do œmierci chodzi,
I dobrze na tem wychodzi.
Radzono mi blizko koœcio³a nie zasadziæ,
Wiêc siê wam usi³owa³em objaœniaæ.
Mi³oœci¹ mamy koœció³ otaczaæ,
Nie wolno nam jej na stronê do cienia stawiaæ,
Toby ³adnie nie wygl¹da³o,
Boby im s³oñce króm œwiat³a ciep³a odmawia³o,
Tem s³oñcem ciep³oty,
Jest Chrystus z swej dobroty,
Ju¿ 1903 rok nas ogrzewa,
To s³oñce siê nigdy nie zaæmiewa,
Jego mamy za poœrednika,
Innych siê unika.
Tej zasady siê nasz koœció³ trzyma,
Jego nauka ju¿ tak d³ugo istnieje,
Ale siê z ludŸmi nie starzeje,
Ani nie zubo¿eje,
W sercach pobo¿nych budzi nadziejê,
O lepszej przysz³oœci,
Która nas nie minie ani we wiecznoœci,
Mi³oœæ siê nie zawsze z³otem objawia,
Pobo¿noœæ nawet skrómnie przyozdabia,
Wiêc je chêtnie przyjmijcie, wody nie szczêdŸcie,
Tak siê wam przyjmi¹ silnie rozrosn¹,
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Piêknie z pocz¹tku czerwca ka¿dy rok zakwitn¹,
Te drzewka zielone listeczki wydaj¹,
Wcale piêknie wygl¹daj¹,
To znaczy nadziejê,
¯adne ewangelik, niech siê w wierze chwieje,
Innowierca siê wtenczas rych³o nie poœmieje,
Te drzewka drobne listeczki wydawaj¹,
Te¿ znacz¹ wdziêcznoœæ.
Wdziêcznoœci siê rzadkie zdarzaj¹,
Jednak czasem skromnie wygl¹daj¹,
Ale w naszym koœciele niech nie wymieraj¹.
Niech siê corocznie odnawiaj¹, objawiaj¹,
Niech mi³oœci i œwiat³a w koœciele nie zaciemniaj¹,
 Bo cieñ to jest och³óda,
A z oziêb³oœci¹ ³¹cz¹ siê zdrada i ob³uda,
By³by to z³y znak czasu,
Trudno siê dobyæ z tego ambarasu,
Mo¿e byæ i zapisane w zborowej historyi,
Jestem ma³y skromny ch³opek,
Kocham i odda³em siê nabo¿nej poezyi,
Ku czci koœcio³a naszego,
Ku po¿ytku i chlubie te¿ ogólnego,
Bo tylko pobo¿ni jakiœ talent od Boga maj¹,
Na jego czeœæ i chwa³ê,
I na po¿ytek bliŸnich go obracaj¹,
Bezbo¿ni prorocy jak siê zjawili,
Tak siê rozproszyli,
Pobo¿nych porzucili,
Aby sw¹ nauk¹ chrzeœcian nie gorszyli,
A gdy siê kiedyœ o mej œmierci dowiecie,
Nie wiem czy te¿ miê znag³a nie znajdziecie,
Licznie siê na pogrzeb zbierzcie.
Mam na wypadek œmierci zabezpieczenie,
Pieœñ. Gdy godzina ma nastanie mi zaœpiewajcie,
Bo siê mi zawsze za ¿ycia podoba³a,
Wiêc sobie ¿yczê by siê ca³a w koœciele przeœpiewa³a,
Niech¿eby kaznodzieja mia³ kazanie!
Któ¿ nas od mi³oœci Chrystusowej od³¹czyæ jest w stanie?
Ani ¿ywot ani œmieræ ani doczesne rzeczy nie s¹ to wstanie,
To bêdzie choæ ¿a³obne jednak pobo¿ne rozmyœlanie,
Szukajcie te¿ miêdzy mojemi ksi¹¿kami,
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Weso³e i smutne wypadki dzieli³em  z domownikami,
Dzie³a bêd¹ zacne miêdzy historykami,
Rzadko domowników wiary pró¿no z domu puœci³em,
Grosz wprzód oszczêdzi³em.
ZasadŸcie te¿ na moim grobie ró¿e,
Kwitn¹ce czerwono i bia³o,
W tych barwach siê me serce kocha³o,
Ono je te¿ rado hodowa³o,
A westchnijcie: Panie! Daj mu s³odkie odpoczniecie,
Wiecznie w niebie pocieszenie,
Bo go mia³ za ¿ycia ma³o.
Przygotuj nas na zbawienie,
By siê nam w udzia³ dosta³o.
I có¿ miê wiêcej przygnêbiæ mo¿e?
Gdy¿ mam w Chrystusie dziedzictwo Bo¿e,
Niech wszystkie piekie³ zagro¿¹ cienie,
Mi³oœci Bo¿ej nie zg³adz¹ we mnie.

Amen. 

 PS. Do dnia dzisiejszego zachowa³y siê tak¿e inne wiersze i historie 
Jerzego Brudnego, które bêdziemy w przysz³oœci równie¿ drukowaæ w 
Informatorze Parafialnym.

Opr. Jerzy Sikora 

Dnia 26.02.2010r. odszed³ do wiecznoœci œp. 
Waldemar Fonfara  by³y aktywny chórzysta parafialnego 

Wspomnienie ...
„Chocia¿ cia³o i serce moje zamiera,
To jednak Bóg jest opok¹ serca mego i dzia³em moim 
na wieki”

Ps. 73, 26 

chóru „Gloria”. Urodzi³ siê 15.02.1941r. w Piaskach ko³o Wielunia jako 
syn Juliusza i Eugenii zd. B¹k. Mieszka³ w Skoczowie przy ul. Parkowej 
12. Pozostawi³ w smutku pogr¹¿onych: ¿onê Ewê zd. £omozik, syna ks. 
S³awomira oraz córkê Aleksandrê z rodzinami. Jego pogrzeb mia³ 
miejsce dnia 1.03.2010r. w naszym koœciele a spocz¹³ na miejscowym 
cmentarzu.

Nasz zmar³y ukoñczy³ studia techniczne i rozpocz¹³ pracê zawodow¹ 



Informator Parafialny nr 80/20108

w Kêtach, a po œlubie zamieszka³ w Skoczowie i pracowa³ do czasu 
swojej choroby w Skoczowskiej Odlewni obecnie Teksid Poland na 
odpowiedzialnych kierowniczych stanowiskach. Zawsze lubi³ œpiewaæ i 
dlatego wst¹pi³ do naszego chóru parafialnego, aby w ten sposób s³u¿yæ 
Bogu. Szybko da³ siê poznaæ jako dobry œpiewak oraz kolega i 
przyjaciel. Zawsze uœmiechniêty i pe³en ¿yciowego optymizmu, by³ 
dobrym duchem naszej chórowej rodziny.

Przed 14 laty Pan Bóg ciê¿ko go doœwiadczy³. Przeszed³ chorobê, 
która niestety na wiele lat wy³¹czy³a go z aktywnego ¿ycia zawodowego 
i chórowego. Potrzebowa³ sta³ej opieki i tê opiekê  wspania³¹ opiekê  
zapewni³a mu jego ukochana ¿ona Ewa.

Nabo¿eñstwo ¿a³obne odprawi³ ks. Adam Pod¿orski. Swoje kazanie 
pogrzebowe opar³ na Ps. 71, 23-26.

„Drodzy! Dziêkujê Bogu za waszego mê¿a, ojca, dziadka, którego  
Pan Bóg prowadzi³. A przez to, ¿e byliœcie zawsze u jego boku i 
okazywaliœcie mu mi³oœæ, to t¹ drog¹ Pan Bóg te¿ do niego przemawia³. 
Nawet wtedy, gdy by³ ju¿ pozbawiony kontaktu z g³oszonym S³owem 
Bo¿ym, to Pan Bóg przemawia³ przez wasz¹ mi³oœæ” powiedzia³ 
¿a³obny kaznodzieja.

Chór parafialny podziêkowa³ swojemu zmar³emu koledze za wiele 
lat wspólnego s³u¿enia Bogu zaœpiewanymi pieœniami podczas 
nabo¿eñstwa. Na koniec zaœ  po ofierze -chórzyœci zebrali siê wokó³ 
trumny i po¿egnali go pieœni¹ „Duchem modlitwy”.

Œp. Waldemar Fonfara spocz¹³ w œwiêtej cmentarnej ziemi na 
cmentarzu ewangelickim w Skoczowie.

         „Umieraæ z Panem, dla niego ¿yæ
          Mo¿e wiêkszego co nad to byæ
          Warto dlañ cierpieæ, warto bojowaæ
          Warto dla niego ca³y œwiat zbyæ”

mówi jedna z pieœni pogrzebowych œpiewana przez chór mêski. I t¹ 
pieœni¹ dziêkujemy tobie Drogi Waldku za wiele lat wspólnego 
œpiewu w chórze oraz wiele wspólnych prób i koncertów.

Jerzy Sikora
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Któ¿ z nas œpiewaj¹c tê piêkn¹ koœcieln¹ 
pieœñ zdaje sobie sprawê z tego, ¿e jej autorem 
jest ks. bp Miko³aj Ludwik von Zinzendorf. By³a 

250-ta rocznica œmierci bpa 
Zinzendorfa

Toruj Jezu, sam drogê ¿ycia nam!
My, gdy wodzem Ciê ujrzymy,
Œladem Twoim pod¹¿ymy
Wska¿ do niebios bram w¹sk¹ œcie¿kê nam!

to postaæ niezwyk³a w dziejach koœcio³a chrzeœcijañskiego. Urodzi³ siê 26 
maja 1700r. w DreŸnie w hrabiowskiej rodzinie saskiego ministra. Zdoby³ 
gruntowne wykszta³cenie najpierw w latach 1710-1716 w s³ynnym 
Pedagogium Frankego w Halle. Szko³a ta za cel stawia³a sobie nie tylko 
zdobycie szerokiej wiedzy uczniów ale tak¿e duchowe rozbudzenie w 
duchu pietystycznym. W latach 1716-1719 studiowa³ prawo i teologiê na 
Uniwersytecie w Wittenberdze. Tam te¿ dok³adnie zg³êbi³ odnowê koœcio³a 
w duchu luterskim. Po ich ukoñczeniu uda³ siê do Holandii, Francji i 
Szwajcarii, gdzie utrzymywa³ ¿ywe kontakty z katolikami i ewangelikami 
reformowanymi.

Po powrocie do kraju zosta³ radc¹ dworu w DreŸnie a po œlubie w 1722r. 
z hrabin¹ Dorot¹ Reiss zamieszka³ w rodzinnym maj¹tku w Bertelsdorfie. 
Tam te¿ przyj¹³ pierwsz¹ grupê religijnych wygnañców z Moraw  Braci 
Czeskich. Osadzie tej nadano czesk¹ nazwê Ochranowo a niemieck¹ 
Herrnhut, czyli „Pomoc Pañska”. Liczba przybywaj¹cych bardzo szybko 
ros³a. Nie spodoba³o siê to jednak w³adzy œwieckiej i dlatego Miko³aj 
Zinzendorf zrezygnowa³ z pracy pañstwowej i zaj¹³ siê tylko dzia³alnoœci¹ 
religijn¹. G³ównym jego celem by³o stworzenie jednej spo³ecznoœci 
religijnej z Braci Czeskich, kalwinów i luteran, którzy zamieszkiwali 
Herrnhut. Stara³ siê j¹ utrzymaæ w ramach Koœcio³a luterañskiego i dlatego 
dokoñczy³ studia teologiczne. W roku 1734 zda³ przepisane egzaminy 
koœcielne i zosta³ ordynowany w Koœciele luterañskim Saksonii. Ks. 
Miko³aj Zinzendorf ze wzglêdu na zasady wprowadzone w codziennym 
¿yciu Jednoty braterskiej by³ coraz bardziej krytykowany zarówno przez 
pietystów jak i ortodoksów. W³adzy œwieckiej tak¿e nie podoba³o siê, ¿e 
coraz wiêcej cudzoziemców sprowadza do kraju i udziela im schronienia. 
Na skutek zaistnia³ej sytuacji, zosta³ zmuszony do opuszczenia ojczyzny w 
1736r. na wiele lat. Zamieszka³ w Wetterau w Hesji. Du¿o tak¿e 
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podró¿owa³ zarówno po Europie a tak¿e Ameryce. W roku 1747 
powróci³ z powrotem do ukochanego Herrnhut i obj¹³ na nowo 
kierownictwo Jednoty.

Ks. Miko³aj Zinzendorf zosta³ w 1737r. wprowadzony w urz¹d 
biskupa Jednoty przez Biskupa Braci Czeskich  ks. Daniela 
Jab³oñskiego. Krok ten by³ potrzebny, aby zapanowaæ nad szybko 
rozwijaj¹cym siê ruchem braterskim w Europie. Jednota braterska 
(Herrnhut) tworzy³a bowiem samodzielne organizacje koœcielne lub te¿ 
w niektórych krajach dzia³a³a w ramach Koœcio³a Ewangelicko-
Augsburskiego. Tak by³o miêdzy innymi w Polsce do II wojny 
œwiatowej.

Ks. bp Miko³aj Zinzendorf zmar³ na kilka dni przed 60-t¹ rocznic¹ 
swoich urodzin  dnia 9 maja 1760 r.

Trwa³ym owocem jego ¿ycia jest istniej¹ca do dziœ Jednota Braterska 
w Herrnhut. Za jedyn¹ podstawê wiary uznaje Pismo Œwiête oraz ksiêgi 
wyznaniowe Reformacji.

Corocznie te¿  od 1731 r.  opracowuje znane na ca³ym œwiecie tzw. 
„Losungen”, czyli „Z Bibli¹ na co dzieñ”, które w naszym Koœciele 
wychodzi jako dodatek do „Kalendarza Ewangelickiego”. Zawiera on 
codzienne has³o dnia Starego i Nowego Testamentu, które tematycznie 
wzajemnie siê uzupe³niaj¹, propozycjê rannego i wieczornego czytania 
odpowiednio wiêkszego fragmentu Biblii oraz informacjê liturgiczn¹ 
niedziel i œwi¹t koœcielnych.

Ks. bp Miko³aj Zinzendorf pozostawi³ po sobie tak¿e oko³o 2 tyœ. 
pieœni koœcielnych. Wiele z nich jest chêtnie œpiewanych do czasów 
wspó³czesnych.

Poprzez kontakty z nieco m³odszym Johnem Wesley, odegra³ tak¿e 
pewn¹ rolê w powstaniu, rozwoju i ugruntowaniu duchowej formacji  
Koœcio³a Metodystycznego na œwiecie.

Motto ¿yciowe ks. bpa to s³owa które czêsto powtarza³ „Mam tylko 
jedn¹ namiêtnoœæ a jest ni¹ On i tylko On  Jezus Chrystus”.

Jerzy Sikora
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Tragedia pod Smoleñskiem

W katastrofie pod Smoleñskiem w dniu 10 kwietnia zgin¹³ ks.p³k Adam 
Pilch, pe³ni¹cy obowi¹zki zwierzchnika Ewangelickiego Duszpasterstwa 
Wojskowego, proboszcz luterañskiej parafii Wniebowst¹pienia Pañskiego 
w Warszawie.

W Katyniu mia³ wzi¹æ udzia³ w modlitwie ekumenicznej, przewidzianej 
w programie oficjalnych uroczystoœci pañstwowych w 70. rocznicê 
zbrodni katyñskiej.

Poœmiertnie ks . Adam Pilch zosta³ awansowany do stopnia genera³a.

W niedzielê, 18 kwietnia 2010 r., w godzinach nocnych w wypadku 
samochodowym w Rogowie pod £odzi¹ zgin¹³ ks. bp Mieczys³aw Cieœlar, 
zwierzchnik Diecezji Warszawskiej, zastêpca Biskupa Koœcio³a 
Ewangelicko-Augsburskiego, prezes Diakonii Diecezji Warszawskiej, 
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w £odzi i wyk³adowca 
Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej.

Ks. bp Mieczys³aw Cieœlar wzi¹³ udzia³ w sobotnich uroczystoœci 
¿a³obnych na Pl. Pi³sudskiego w Warszawie, natomiast w niedzielê by³ w 
parafii Wniebowst¹pienia Pañskiego w Warszawie, gdzie zastêpowa³ 
tragicznie zmar³ego pod Smoleñskiem proboszcza – ks. gen. Adama Pilcha. 
Tragiczny wypadek mia³ miejsce w trakcie wieczornego powrotu Ksiêdza 
Biskupa do £odzi. Jego okolicznoœci ustala prokuratura rejonowa w 
Brzezinach.

marli duchowni pochodzili z Wis³y
Opracowa³ J. Sz

Tragicznie z

œp. Ks. gen.
Adam Pilch

œp. Ks. bp. 
Mieczys³aw Cieslar
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W skrócieW skrócie

W pierwszy pi¹tek, 5 marca odby³ siê w Skoczowie Œwiatowy Dzieñ 
Modlitwy. Program przygotowa³y panie pastorowe Katarzyna 
Kowalska i Monika Cieœlar wraz z zespo³em „Vocalis” na podstawie 
materia³ów przygotowanych przez chrzeœcijanki z Kamerunu.

W niedzielê 21 marca odby³o siê nabo¿eñstwo z komuni¹ œw. dla osób 
starszych. W nabo¿eñstwie œpiewa³ chór „Gloria”, a przy poczêstunku 
kilka pieœni zaœpiewa³ MZŒ. Podobne uroczystoœci dla starszych odby³y 
siê w Dêbowcu tego samego dnia, a w Pierœæcu tydzieñ póŸniej.

Zespó³ „Vocalis” uczestniczy³  27 marca w koncercie wielkopostnym w 
Rabce Zdroju. A nastêpnego dnia wyst¹pi³ na wieczorze pieœni pasyjnej 
w Albrechcicach ko³o Czeskiego Cieszyna.

W sobotê 20 marca odby³y siê u nas w sali parafialnej diecezjalne 
rekolekcje dla rad parafialnych. Uczestniczy³o oko³o 70 radnych i 
ksiê¿y. Temat brzmia³: „M³odzie¿ w koœciele”. Rozwa¿ano tematy o 
miejscu, roli i zaanga¿owaniu m³odzie¿y, oraz o porozumieniu miêdzy 
pokoleniami, a tak¿e s³uchano relacji o ¿yciu m³odzie¿y w parafiach i 
planach na rok m³odzie¿y. Podobna sesja odby³a siê tydzieñ wczeœniej w 
Wiœle  Jaworniku.

W sobotê 20 marca odby³ siê w Bielsku fina³ konkursu biblijnego „Sola 
Scriptura”. Pierwsze miejsce ze szkó³ podstawowych zajê³a Kornelia 
Kufeld z Pierœæca. Gratulujemy.

W niedzielê Palmow¹ 28 marca odby³ siê koncert pieœni pasyjnej. W 
programie wziê³y udzia³: chór „Gloria” mêski, ¿eñski i mieszany, chór 
dzieciêcy, dzwonki, M³odzie¿owy Zespó³ Œpiewaczy. Goœcinnie 
wyst¹pi³ zespó³ m³odzie¿owy z Wis³y. Na zakoñczenie zespó³ z Wis³y 
zaœpiewa³ razem z MZŒ oraz z chórkiem dzieciêcym. Dochód z 
koncertu z inicjatywy m³odzie¿y przekazano na budowê Domu 
Zborowego w Dêbowcu.
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Od 1 kwietnia w naszej parafii pracuje ks. Robert Penczek, który zosta³ 
skierowany do nas  z powodów zdrowotnych.

W Wielk¹ Sobotê w nocy jak co roku odby³a siê Bezsenna Noc, która 
zgromadzi³a ponad tysi¹c m³odych. Goœciem by³ ks. Miros³aw Czy¿, 
który mówi³ o komunikacji miêdzy m³odszym, a starszym pokoleniem. 
By³y ponadto œpiewy, fragmenty filmów, wywiady i scenki teatralne, a 
centralnym punktem by³a komunia œw.

W niedzielê 11 kwietnia zespó³ dzwonków pojecha³ do Puñcowa, gdzie 
gra³ na nabo¿eñstwie.

W zwi¹zku z katastrof¹ pod Smoleñskiem nabo¿eñstwa w niedzielê 11 
kwietnia mia³y charakter ¿a³obny. Zosta³ odczytany list pasterski 
biskupów, oœwiadczenie Synodu Koœcio³a, a w modlitwie wspomniano 
rodziny ofiar, m. in. ks. pu³kownika Adama Pilcha, oraz modlono siê za 
nasz kraj.

W zwi¹zku z katastrof¹ pod Smoleñskiem w kancelarii zosta³y 
wy³o¿one dwie ksiêgi kondolencyjne. Ksiêgi w formie pojedynczych 
kartek zosta³y zebrane ze wszystkich parafii i przekazane: jedna do 
Kancelarii Prezydenta RP, a druga rodzinie ks. p³k. Adama Pilcha.

W czwartek 15 kwietnia na spotkaniu misyjnym goœæmi byli Iwona i 
Jacek Nawrotowie, którzy przedstawili bardzo ciekaw¹ relacjê z 
wyjazdu misyjnego do Burkina Faso w Afryce w ramach dzia³aj¹cej 
przy CME w Dziêgielowie, Misji Serca i Ewangelii.

W czwartek 22 kwietnia odby³ siê ju¿ po raz drugi wieczór œwiadectw, 
na którym cz³onkowie misji ratowniczej wœród alkoholików „Elim” z 
Wis³y dzielili siê prze¿yciami zwi¹zanymi z ich wyzwoleniem z na³ogu. 

W dniach 22  24 kwietnia M³odzie¿owy Zespó³ Œpiewaczy wyjecha³ na 
weekend integracyjny do Wis³y. Czas spêdzili na na próbach, 
spo³ecznoœciach, rozmowach zabawach i spacerach. W niedzielê 
uczestniczyli w nabo¿eñstwie w Wiœle  Malince.

Zgromadzenie Parafialne w dniu 30 stycznia uchwali³o wakans na 
proboszcza pomocniczego. Zosta³ on og³oszony w „Zwiastunie” nr 7, a 
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termin zg³oszeñ up³ywa 30 kwietnia. Po zatwierdzeniu kandydatów 
przez Konsystorz, odbêd¹ siê w naszej parafii wybory. Uprawnionymi 
do g³osowania s¹ osoby, które maj¹ ukoñczone 18 lat i op³aci³y sk³adkê 
koœcieln¹ za rok 2009. Ze sk³adki zwolnieni s¹ uczniowie i 
niezarobkuj¹cy studenci.

W niedzieê 25 kwietnia odby³ siê w Cieszynie Diecezjalny Zjazd 
Chórów, w którym uczestniczyli z naszej parafii Chór Gloria, mêski, 
¿eñski i mieszany oraz Chór z Dêbowca.

W okresie pasyjnym dzieci w szko³ach zbiera³y datki do Skarbonek 
Diakonijnych. I tak poszczególnych szko³ach zebrano:
SP1 - 253,31, SP3  - 74,16, SP4 - 189,70, SP6 - 158,95, SP8 - 40,37, 
Gim2 - 80,65, Gim3 - 106,15, SP i przedszkole Dêbowiec - 73,83, SP 
Iskrzyczyn - 97,33. Razem zebrano 1074,45z³. Wszystkim dzieciom i 
katechetom dziêkujemy.

Terminy:
12 maja g. 17.00 egzamin konfirmantów
16 maja g. 9.00 konfirmacja
23 maja g. 10.00 pami¹tka za³o¿enia i poœwiêcenia koœcio³a w 

Simoradzu. Kazanie ks. Edwin Pech z Karpacza 
oraz zespó³ muzyczny z Karpacza.

30 maja g. 10.00 pami¹tka za³o¿enia i poœwiêcenia koœcio³a w 
Skoczowie kazanie ks. Grzegorz Giemza oraz 
zespó³ muzyczny CME.

30 maja g. 15.00 piknik rodzinny
13 czerwca Z³ota Konfirmacja dla osób konfirmowanych w 

roku 1960
3 - 11 lipca  Tydzieñ Ewangelizacyjny w Dziêgielowie
12 - 21 lipca obóz dla dzieci w Wo³czynie
18 lipca g. 10.00 p a m i ¹ t k a  z a ³ o ¿ e n i a  i  p o œ w i ê c e n i a  

koœcio³a w Dêbowcu
8 - 18 sierpnia obóz dla m³odzie¿y w Lidzbarku Welskim

Zebra³ ks. A.P.
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nasze ¿ycie

Co u dzwonków?

Na to pytanie jest jedna odpowiedŸ: ciê¿ka praca. Czekaj¹ nas ma³e zmiany 
sk³adowe, dlatego ju¿ teraz do³¹czyli do nas Estera, Natalia, Paulina i 
Dominik, ¿eby móc siê dobrze przygotowaæ do grania w zespole w przysz³ym 
roku. Muszê przyznaæ, ¿e z próby na próbê coraz lepiej im idzie :).
Ostatnie nasze wystêpy to: Koncert Pieœni Pasyjnej w Skoczowie oraz 
Nabo¿eñstwo Rodzinne w Puñcowie. 
Ca³y czas te¿ zastanawiamy siê, jak sprowadziæ ze Stanów nowe dzwonki. 
Chcemy Was prosiæ o modlitwy w tej sprawie. Mamy ju¿ wiêkszoœæ pieniêdzy 
na komplet, a ca³y czas nie widaæ mo¿liwoœci transportu go do Polski.

I znowu urodziny...
 

...tym razem „grupy pi¹tkowej”. Rok temu w marcu grupa m³odzie¿owa 
podzieli³a siê na dwie: starsz¹-sobotni¹ i m³odsz¹ pi¹tkow¹. Wiêkszoœci¹ 
g³osów uznaliœmy, ¿e tak bêdzie lepiej. Rzeczywiœcie, dziêki temu 
podzia³owi na spotkania wróci³o kilka osób, które czu³o siê „za staro na 
m³odzie¿ówki”, a m³odsi czuj¹ siê swobodniej przy ludziach w swoim 
wieku.

19 marca obchodziliœmy nasz roczek. Ogl¹daliœmy zdjêcia, jedliœmy 
ciasto i zastanawialiœmy siê co z nami bêdzie w przysz³oœci. Na ile jesteœmy 
zwi¹zani z grup¹ i parafi¹, a na ile jest to tylko dodatek do naszego ¿ycia? 
Czy jak ju¿ „doroœniemy” to stanie siê z nami to co zwykle siê dzieje: praca i 
codzienne ¿ycie nas tak poch³onie, ¿e nie znajdziemy czasu na 
zaanga¿owanie w ¿ycie parafialne, ani na osobist¹ relacjê z Bogiem? 
Dziêkowaliœmy te¿ Bogu za to co ju¿ mamy, za doœæ liczn¹ i w miarê zgran¹ 

Ada Malik

grupê. 
W tym roku znowu 

jedziemy na parafialny 
obóz i mamy nadziejê, ¿e 
c z a s  s p ê d z o n y  n a  
Mazurach przybli¿y nas 
do siebie i do Pana Boga.

Obok - Pi¹tkowa grupa 
m³odzie¿owa
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Pani Stefania Wig³asz z domu Plinta wspomina swoj¹ Konfirmacjê…

W latach 30-tych XX w. nauki konfirmacyjne, podobnie jak dziœ, 
odbywa³y siê w ci¹gu jednego roku - od wrzeœnia do maja. Dzieci z 
Drogomyœla i okolicznych miejscowoœci, jak np. pani Stefania, która 
mieszka³a w Ochabach, co tydzieñ przychodzi³y na zajêcia z ks. Janem 
Morcinkiem. Wiadomoœci, które nale¿a³o opanowaæ, by³y wypisywane 
na tablicy, by uczniowie skrzêtnie mogli je sobie zanotowaæ w swoich 
zeszytach i nastêpnie dok³adnie pamiêciowo przyswoiæ. Ksi¹dz 
odpytywa³ na wyrywki podczas kolejnych spotkañ, wiêc wiêkszoœæ 
stara³a siê byæ solidnie przygotowana. Rodzice czynnie w³¹czali siê w 
nauczanie swoich pociech i sprawdzali stan nabytej wiedzy jeszcze w 
domu, ¿eby mieæ pieczê nad tym czy zadany materia³ zosta³ dobrze 
zapamiêtany. Oprócz nauk konfirmacyjnych w szkole odbywa³y siê ca³y 
czas lekcje religii. 

W dzieñ Konfirmacji  w maju 1933 r.  13-letnia Stefcia wysz³a 
wczeœnie z domu, ¿eby zd¹¿yæ na godzinê 9:00 do koœcio³a. Przed 
wyjœciem podziêkowa³a rodzicom za trud w³o¿ony w jej wychowanie, a 
potem wyruszy³a na piechotê do Drogomyœla. Buty ubra³a dopiero przed 
wejœciem do budynku, ca³¹ drogê maszeruj¹c na bosaka. Oczywiœcie 
przed przyst¹pieniem do pierwszej w swoim ¿yciu Komunii Œw. niczego 
nie jad³a. 

Tego samego dnia bezpoœrednio przed Konfirmacj¹ by³ 
egzamin. Czêsto siê zdarza³o, ¿e dziewczynki b¹dŸ ch³opcy tracili 
przytomnoœæ podczas d³ugiej uroczystoœci. Pusty ¿o³¹dek i wielkie 
przejêcie z powodu nadmiaru niepowtarzalnych wra¿eñ i stresu robi³y 
swoje… 

Po nabo¿eñstwie m³odych cz³onków Koœcio³a obdarowano 
niespodziank¹  ka¿dy otrzyma³ bu³kê, wiêc mo¿na by³o wzmocniæ 
nadw¹tlone si³y. 

Pani Stefania ze wzruszeniem pokazuje mi zachowane zdjêcie 
grupowe zrobione przed koœcio³em w Drogomyœlu. Prawie wszystkie 
dziewczynki ubrane by³y w eleganckie stroje cieszyñskie, a ch³opcy w 
garnitury. Ca³oœæ tchnie piêkn¹ w swej skromnoœci powag¹, 
odpowiedni¹ dla tak wa¿nej uroczystoœci. Uderza brak kwiatów… 
Konfirmantów nie obdarowywano wtedy prezentami. Nie otrzymywali 
nawet pami¹tkowych kancjona³ów…

Jak to downi bywa³o...
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W domu na ca³¹ rodzinê czeka³o coœ niespodziewanego, bo 
mama wysz³a nieco szybciej z nabo¿eñstwa i przygotowa³a na obiad 
szczególny rarytas  królika! Posi³ek zjedzono w œcis³ym gronie 
domowników, bowiem ¿adne specjalne przyjêcie dla goœci nie by³o 
zaplanowane. 
Niedziela skoñczy³a siê zupe³nie zwyczajnie - po obiedzie trzeba siê 
by³o przebraæ i iœæ…. krowy paœæ. By³ to bowiem dzieñ, w którym kolej 
przypada³a akurat na konfirmantkê.

Pani Stefania jest niezwykle dumna z tego, ¿e dotrzyma³a 
œlubowania sk³adanego podczas uroczystoœci konfirmacyjnej i 
pozosta³a w swoim Koœciele przez ca³e ¿ycie. 

Janina Boruta

Konfirmacja w 1933 roku - na zdjêciu konfirmanci przed 
koœcio³em w Drogomyœlu bez kwiatów.
W  œrodku ks. Jan Morcinek.

Od red. Zachêcamy wszystkich parafian do dzielenia siê swoimi 
wspomnieniami. Wasze wspomnienia niech bêd¹ dla nas wielkim œwiadectwem 
Waszej wiary.
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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

Je¿eli mi³oœæ Bo¿a kojarzy Ci siê z niedoskona³¹ mi³oœci¹ ludzi(mo¿e 
czujesz j¹ jak mi³oœæ, któr¹ ofiarowali Ci  najbli¿si, przyjaciele, którzy na 
dodatek Ciê zranili, ci¹gle krytykowali....), albo na podstawie Pisma 
Œwiêtego wierzysz lub zapamiêta³eœ, ¿e Bóg Ciê kocha, ale tego nie 
doœwiadczasz, gor¹co zachêcam Ciê Drogi Czytelniku, do zapoznania siê z 
ksi¹¿k¹ pt ,,PODDAÆ SIÊ MI£OŒCI” DAVIDA BENNER. Ma ona 
równie¿ podtytu³ „Jak odnaleŸæ  w sobie zdolnoœæ do kochania i bycia 
kochanym”. Ksi¹¿ka ma zaledwie 127 stron, lecz proponujê wypo¿yczyæ 
j¹ na d³u¿szy czas. Przeczytanie jej i przerobienie wymaga czasu, spokoju, 
refleksji, modlitwy. Pozycja ta pozwoli zrozumieæ wyj¹tkowoœæ mi³oœci 
Bo¿ej, jej nieograniczonoœæ,ca³odobow¹ dostêpnoœæ, bezwarunkowoœæ, 
doskona³oœæ. Celem Bo¿ej mi³oœci, jest przekszta³ciæ nas tak, abyœmy byli 
tacy jak On, pe³ni mi³oœci, p³yn¹cej z serca (£k 6,39). Œwiadomoœæ tej 
mi³oœci jest pierwszym krokiem aby prawdziwie kochaæ Boga i ludzi, 
czerpaæ z tego si³y do ¿ycia,zmian oraz do wzrastania w duchowoœci 
(zbli¿aniu siê do Boga, dawaniu mu coraz wiêcej). Po ka¿dym rozdziale 
autor zachêca czytelnika do osobistej refleksji i rozwa¿añ, analizuj¹c jego 
podpowiedzi, czêsto dotycz¹ce fragmentów z Biblii. Dla mnie bardzo 
pomocne, w doœwiadczaniu Bo¿ej mi³oœci s¹ propozycje po II rozdziale 
ksi¹¿ki wraz z komentarzem autora. Dotycz¹ Ew.Mat.19.13-15,22.1-14, 
Ew.Marka6,45-52, Ew.£uk.12,22-32., poruszaj¹ce Bo¿e ojcostwo, 
zainteresowanie Boga nami mimo naszej niedoskona³oœci i grzesznoœci, 
mo¿liwoœci kontaktu z Jezusem w sytuacjach beznadziejnych, 
wyzwalaj¹cych lêk, obietnic Jezusa. 

Dodatkowo namawiam Ciê Drogi Czytelniku do przypomnienia sobie 
znamiennych s³ów ap. Paw³a o cechach mi³oœci z rozdz.13 I Listu do 
Koryntian.

¯yczê owoców pracy z zaproponowan¹ ksi¹¿k¹ oraz wewnêtrznej 
przebudowy i wzrostu duchowego z Bo¿a pomoc¹.

CZY czujesz BO¯¥ mi³oœæ?
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k¹cik dla dzieci

Witajcie m³odzi czytelnicy!
Opowiada³am wam ostatnio, ¿e Abrahamowi i Sarze urodzi³ siê 

upragniony syn, którego nazwali Izaak.
Mija³y lata, a rodzice cieszyli siê swoim ukochanym synkiem. 

Pewnego dnia Bóg postanowi³ poddaæ Abrahama niezwykle trudnej próbie. 
Nakaza³ mu zabraæ Izaaka na górê Moria i z³o¿yæ go tam w ofierze na 
o³tarzu. Abraham bardzo kocha³ syna, ale nie chcia³ te¿ sprzeciwiaæ siê 
Bogu, który by³ dla niego najwa¿niejszy. Zabra³ wiêc Izaaka oraz dwóch 
swoich s³ug i wybra³ siê w podró¿. Kiedy byli ju¿ u podnó¿a góry, s³udzy 
pozostali, Abraham i Izaak zabrali zaœ drwa i wyruszyli w górê. Synek 
dopytywa³ ojca, dlaczego nie zabrali ze sob¹ baranka na ofiarê, Abraham 
by³ jednak bardzo tajemniczy. Kiedy dotarli na miejsce i przygotowali 
o³tarz, Abraham zwi¹za³ syna i po³o¿y³ go na miejscu ofiarnym. Kiedy ju¿ 
mia³ podnosiæ nó¿, by zabiæ Izaaka, us³ysza³ g³os Boga:
- Nie podnoœ rêki na ch³opca i nie czyñ mu nic, bo teraz wiem, ¿e boisz siê 
mnie i mnie kochasz, skoro by³eœ gotów poœwiêciæ dla mnie swoje jedyne 
dziecko.

Abraham rozwi¹za³ syna i w tym momencie ujrzeli baranka, który 
zapl¹ta³ siê w pobliskich cierniach. Z³o¿yli go Bogu w ofierze i razem 
wrócili do domu.

Pan Bóg darowa³ ¿ycie 
Izaakowi, bo przekona³ siê, ¿e 
Abraham ufa Bogu i kocha 
Go ponad wszystko inne. 
Jeœli Ty równie¿ zaufasz 
Panu Bogu i przyjmiesz do 
swojego serca Pana Jezusa, 
Bóg bêdzie ciê prowadzi³ i 
pomo¿e ci we wszystkich 
trudnoœciach, które 
spotkaj¹ ciê w ¿yciu



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

Dawid Grzegorz 07.03.10 Sk., Morcinka 17/32
Lena Duda 07.03.10 Sk., Leœna 41
Daniel Kramliczek 14.03.10 Kiczyce, Gminna 5/1
Martyna Szczypka 21.03.10 Iskrzyczyn 38
Przemys³aw Kusak 28.03.10 Wilamowice, Borowikowa 9
Antonina Cieœlar 04.04.10 Sk., Ustroñska 18c
Kacper Brudny 04.04.10 Kowale 58
Maja Bystroñ 11.04.10 Pogórze 135
Julia Perlik 11.04.10 Pruchna, Lipowa 2
Wiktoria Polok 11.04.10 Dêbowiec, Cieszyñska 42
Tymoteusz Rucki 11.04.10 Sk., Ustroñska 20k
Aleksandra Czy¿ 18.04.10 Pierœciec, Graniczna 16
Karina Sosna 25.04.10 Simoradz 84 
Aleksandra Balcar 25.04.10 Dêbowiec, Polna 37

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

Ps.127,1
 

ŒLUBY

Szymon Waraczewski Monika Ferfecka 24.04.10

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

Anna Kozie³ lat 78 10.02.10 Dêbowiec, ¯niwna 29
Pawe³ H³awiczka lat 75 25.02.10 £¹czka 53
Waldemar Fonfara lat 69 26.02.10 Sk., Parkowa 12
Stefania Sikora lat 70 27.02.10 Wilamowice, Pod Lasem 
Jan Krupa lat 75 02.03.10 Drogomyœl, G³ówna 115
Pawe³ Molin lat 69 20.03.10 Simoradz 44 
Bronis³aw Budus lat 70 09.04.10 Sk., Ciê¿arowa 10
Stanis³aw Mazik lat 63 11.04.10 Ostrzeszów, Zamkowa 12
Bo¿ena Wojnar lat 82 12.04.10 Sk., Wiœlañska 80
Emil Wojnar lat 86 14.04.10 Sk., Wiœlañska 80
Emilia Krzywoñ lat 90 16.04.10 Sk., Wiœlañska 48
Emil Borecki lat 96 22.04.10 Pogórze 79
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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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