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spotkanie ze s³owem bo¿ym

„Nawróæ siê do swojego Boga, przestrzegaj mi³oœci i 
prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu!”

Ksiêga Ozeasza 12,7

Spróbuj naprawiæ b³¹d

Ozeasz, którego ksiêga jest pierwsza spoœród ksi¹g Mniejszych 
Proroków, nazywany jest prorokiem mi³oœci. S³owa które s¹ kierowane 
do Narodu Wybranego to s³owa wzywaj¹ce do upamiêtania, do 
powrócenia na drogê któr¹ wyznaczy³ Pan nasz, bardzo mocno odnosz¹ 
siê dziœ do nas, wspó³czeœnie ¿yj¹cych wyznawców Chrystusa. Jak¿e 
czêsto w naszym ¿yciu zbaczamy z drogi, któr¹ wyznaczy³ nam Pan. 
Jak¿e czêsto b³¹dzimy i pope³niamy b³êdy. Bardzo czêsto kierujemy siê 
nasz¹ wol¹ i uwa¿amy, ¿e to jest dla naszego ¿ycia najlepsze, najbardziej 
po¿yteczne i najbardziej op³acalne. Tak jak naród izraelski w czasach 
dwóch królestw (Pó³nocnego i Po³udniowego) zaczyna³ oddalaæ siê od 
dróg wyznaczonych przez Pana, tak i my w naszym ¿yciu w pewnych 
jego etapach oddalamy siê. Gubimy siê nawet nie zdaj¹c sobie z tego 
sprawy. Nie zauwa¿amy momentu kiedy tracimy pe³n¹ ³¹cznoœæ z 
Bogiem. Wydaje nam siê, ¿e jest wszystko wspaniale i piêknie, a 
tymczasem powoli upadamy i wtedy nastêpuje pop³och i panika. Co 
wtedy czynimy? Gdzie szukamy pomocy? Czy szukamy pomocy u 
Pana? Czy potrafimy przyznaæ siê do w³asnych b³êdów? Trudno nam to 
przychodzi. Oj bardzo trudno. Nie chcemy lub czasami nie potrafimy. 
Bo tych b³êdów nie dostrzegamy lub nie chcemy dostrzec albo jest ich za 
du¿o. 

Nasta³y wakacje. Czas wypoczynku i urlopów. Okres roku na który 
tak bardzo wszyscy czekamy. Dla jednych okres wiêkszej ³¹cznoœci z 
Bogiem, dla drugich powolne oddalanie siê od Niego. Zapominamy o 
codziennej modlitwie i czytaniu S³owa Bo¿ego. Zatracamy siê w 
zabawie, lenistwie. Ogarnia nas coraz mocniej ospa³oœæ. Mówimy 
potem znajdziemy czas dla Pana. Inni podczas wypoczynku pragn¹ 
jeszcze bardziej pog³êbiæ swoj¹ wiedzê o Piœmie Œwiêtym. Odczuwaj¹ 
potrzebê ugruntowania siê we w³asnej wierze. Potrzebuj¹ coraz g³êbszej 
spo³ecznoœci z Bogiem. Jest to czas kiedy potrafimy siê oddaliæ od 
prawa i sprawiedliwoœci. Potrafimy zatraciæ idea³y które by³y 
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drogowskazami naszego ¿yciu. Nie wolno nam dopuœciæ siê tego, 
abyœmy zatracili siê w tym. Jak trudno potem powróciæ na drogê 
prowadz¹ca do Pana. Jak trudno zapomnieæ moment, kiedy 
odst¹piliœmy od Niego. W ¿yciu naszym mamy chwile s³aboœci i 
upadków, ale i czas powrotu i powstania. Powstañ wracaj jeœli zb³¹dzi³eœ 
i upad³eœ. Nie traæ ufnoœci w Jego s³owa. Zawsze ufaj swojemu Bogu. 
Czy to w ¿yciu masz pod górê czy z góry. Nawróæ siê do Boga twego. 
Swojemu ludowi da³ Ozeasz prost¹ formu³ê powrotu do Boga: porzuæ 
swe bo¿ki, przenieœæ sw¹ wiarê i pewnoœæ z Asyrii na Boga. Oddanie 
Bogu musi zatriumfowaæ. Oddanie i zaufanie Jemu ca³kowite. Abyœ 
czu³ Jego obecnoœæ na ka¿dym miejscu twego wypoczynku. Zawsze 
ufaj swemu Bogu. On nigdy ciê nie opuœci. To tylko ty jesteœ sk³onny do 
tego czynu. Nie zatraæ siê ale ufaj. On zawsze ma s³owa pociechy i 
b³ogos³awi. Tak prosimy Panie, b¹dŸ z nami o ka¿dej porze naszego 
¿ycia w ten czas wolny i jak b³ogos³awisz wyjazdy tak pob³ogos³aw i 
powroty.
Oddaliæ siê od Pana niedobra rzecz 
Zboczyæ ze œcie¿ek Jego, nie odnaleŸæ siê 
To zguba twa i strata  pilnowaæ trzeba siê
Zawo³aj Panie ratuj i naprowadŸ mnie
Przez S³owo Twe i ufnoœæ m¹ Daj odnaleŸæ Ciê

Ks. Robert W. Penczek
„Bonifacy”

Parê s³ów o sobie:
Urodzi³em siê 04 marca 1968 roku w 
Zduñskiej-Woli. Po ukoñczniu liceum 
zwodowego podj¹³em studia na ChAT w 
Warszawie. Zosta³em ordynowany w 
Zabrzu w dniu 24 lipca 1993. Po 
ordynacji zosta³em skierowany do 
pracy jako wikariusz diecezjalny w 
Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej z 

siedzib¹ w Tczewie, a potem w Elbl¹gu. W 1997 zosta³em skierowany 
jako administrator do parafii w Suwa³kach, w kolejnym roku zosta³em 
tam proboszczem. Swoj¹ s³u¿bê pe³ni³em do 2009 roku. Obecnie pe³niê 
s³u¿be w parafii w Skoczowie.

Ks. Robert W. Penczek
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Z kart historii parafii...

Jak co roku w okresie od Wielkanocy do Œwi¹t 
Zes³ania Ducha Œwiêtego w naszym Koœciele 
zbierana by³a ofiara pieniê¿na na Fundusz 
Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Dzia³a on 
w Polsce od 1946r. Jednak na terenach dzisiejszej 
Polski takie organizacje pomocowe istnia³y ju¿ 
du¿o wczeœniej. W latach 1842-1845 powsta³y na 
Dolnym Œl¹sku, Pomorzu, Mazurach i 
Wielkopolsce, a w 1861r. w Bielsku. Sam pomys³ 
powo³ania do ¿ycia takiej organizacji powsta³ w 
XIX w. w Lipsku i by³ zwi¹zany z jej patronem, 
królem Szwecji Gustawem II Adolfem.

By³a to postaæ niezwyk³a w historii Koœcio³a Ewangelickiego w 
Europie. Urodzi³ siê 9 grudnia 1594r. jako syn Karola IX. W roku 1611, 
maj¹c zaledwie 17 lat, wst¹pi³ na królewski tron luterañskiej Szwecji. W 
wojnie trzydziestoletniej (1618-1648) stan¹³ po stronie niemieckich 
protestantów, którzy walczyli przeciwko cesarzowi Ferdynandowi II o 
uratowanie ewangelicyzmu przed rekatolizacj¹. W roku 1630 król ze 
swoj¹ armi¹ stan¹³ na ziemi niemieckiej i szybko posuwa³ siê w g³¹b 
kraju. Wszêdzie by³ witany entuzjastycznie przez miejscow¹ ludnoœæ 
ewangelick¹, jako obroñca ich wiary. W roku 1631 wojska ewangelickie 
pod wodz¹ dzielnego króla odnios³y szereg zwyciêstw. Ostatnia mia³a 
miejsce 6 listopada 1632r. ko³o Lützen w Saksonii. Przed bitw¹ król 
modli³ siê ze swoim wojskiem „Jeœli Bóg wyznaczy³ dziœ mój koniec, to 
¿adna zbroja nie pomo¿e. Jeœli nie, to on sam mnie ochroni”. W 
krytycznym momencie bitwy król sam ruszy³ do boju na czele ciê¿kiej 
jazdy. Zosta³ ranny w ramiê, ale dalej dowodzi³ armi¹. Wkrótce kule 
ponownie go dosiêg³y, ale rany okaza³y siê œmiertelne. Wojska 
ewangelickie odnios³y zwyciêstwo, bohaterski zaœ król sk³adaj¹c swe 
¿ycie w ofierze, uratowa³ Koœció³ Ewangelicki przed zag³ad¹. Wojna 
trzydziestoletnia trwa³a jeszcze 16 lat i zakoñczy³a siê w 1648r. tzw. 
Pokojem Westfalskim, na mocy którego ewangelikom przyznano prawo 
do wyznawania swej wiary i równouprawnienie z wyznaniem 
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katolickim.
Pamiêæ króla Gustawa II Adolfa postanowiono uczciæ 200 lat 

póŸniej. W miejscu jego œmierci ewangelicy wznieœli pomnik z ¿elaza, a 
na jego wystawienie zbierano dary pieniê¿ne. Nazbierano ich tak du¿o, 
¿e starczy³o na postawienie pomnika, a z nadwy¿ki postanowiono 
wesprzeæ dwa ubogie zbory potrzebuj¹ce pomocy. To zaœ nasunê³o myœl 
aby powo³aæ specjalny fundusz i co roku zbieraæ ofiary na rzecz 
potrzebuj¹cych wspó³wyznawców. Tak powsta³a niemiecka Gustav-
Adolf-Werk a jej polskim odpowiednikiem jest Bratnia Pomoc im. 
Gustawa Adolfa. Coroczna zbiórka pieniê¿na koñczy siê w naszym 
koœciele uroczystym zjazdem delegatów parafii, podczas którego 
rozdzielane s¹ zebrane œrodki pomiêdzy parafie, które z³o¿y³y wnioski o 
subwencje na cele remontowe i budowlane. Tegoroczny zjazd 
delegatów w œwiêto BPGA zorganizowa³a parafia w Ustroniu. 

W 1849r. odby³a siê kolejna zbiórka pieniêdzy w ramach Bratniej 
Pomocy. Z tej okazji wydano w Bielsku okolicznoœciow¹ odezwê, która 
zachowa³a siê do dnia dzisiejszego. Zosta³a wydana drukiem przez F. 
Schmeera w Bielsku w objêtoœci 4 stron formatu A-5. Podajemy j¹ w 
pisowni oryginalnej. 

                                  Drodzy domownicy wiary!
                                             Kochani bracia i siostry!

W dzieñ 9.grudnia roku bie¿¹cego bêdzie temu 300 lat, jak siê narodzi³ 
najwiêkszy z królów szwedzkich, Gustaw Adolf. Dnia 25.czerwca 1630r., wiêc 
w³aœnie w stuletni¹ rocznicê z³o¿enia wyznania wiary na sejmie Augsburskim, 
przyp³yn¹³ z wojskiem na brzegi Niemiec król, licz¹cy niespe³na 36 lat ¿ycia, 
nios¹c pomoc uciœnionym protestantom tego kraju. Gustaw Adolf ocali³ 
protestantyzm w Niemczech i sta³ siê przez to jednym z najwiêkszych 
dobroczyñców naszych. ¯ywot jego bohaterski znalaz³ wprawdzie w 
wiekopomnej bitwie pod Lützen dnia 6.listopada 1632r. równie niespodziany 
jak wzruszaj¹cy koniec, ale wdziêczna pamiêæ ¿yje w sercach wszystkich, 
którzy trzymaj¹ siê dot¹d wiernie koœcio³a ewangelickiego i dla jego 
najwiêkszych mê¿ów w sercach swoich zgotowali miejsce.

Na zas³ugi Gustawa Adolfa chcemy w 300tn¹ rocznicê urodzin jego 
pamiêtaæ i Bogu dziêkowaæ, ¿e nam da³ tego bohatera i obroñcê. Ka¿dy zbór na 
Szl¹sku dzieñ ten niechaj obchodzi uroczyœcie!

Wdziêcznoœæ nasza atoli niechaj nie bêdzie wdziêcznoœci¹ w s³owach za 
doznane b³ogos³awieñstwo, lecz wdziêcznoœci¹ g³êbokich, œwiêtych œlubów dla 
przysz³oœci, wdziêcznoœci¹ uczynkiem i prawd¹. Co mówiono niegdyœ przy 
œmierci Lutra: „Ten Luter nie umar³, nie umrze, nie mo¿e nigdy umrzeæ”, to 



6 Informator Parafialny nr 81/2010

pop³aca i o Gustawie Adolfie. W dwusetn¹ rocznicê œmierci swej (6. listopada 
1832r.) powsta³ Gustaw Adolf w zak³adzie nosz¹cym imiê jego do nowego 
¿ycia, który to zak³ad pod³ug zasady apostolskiej: „Dobrze czyñmy wszystkim, 
a najwiêcej domownikom wiary”, sta³ siê obron¹ dla ewangelików w 
rozproszeniu ¿yj¹cych. Dziewiêæ lat póŸniej „Zak³ad Gustawa Adolfa” 
rozszerzonym zosta³ w „Ewangelickie Stowarzyszenie Gustawa Adolfa”, które 
dzisiaj liczy 45 stowarzyszeñ g³ównych, 1828 stowarzyszeñ krajowych, 509 
stowarzyszeñ kobiet i rozk³ada konary i ga³êzie swoje na ca³e Niemce i Austryê 
i daleko poza nie ku posileniu s³abym, ku podporze upadaj¹cym, ku o¿ywieniu 
umieraj¹cym. Dochód stowarzyszenia w ostatnim roku wynosi³ 1.899.363 
marek. Lecz ta tak wymówna suma nie wystarcza do zaspokojenia wszystkich 
wymagañ stawianych do stowarzyszenia. Czy taki dzieñ jak rocznica urodzin 
Gustawa Adolfa, który ewangelii przyniós³ w ofierze ¿ycie swoje, nie musi nam 
szermierzom i bojownikom stowarzyszenia Gustawa Adolfa g³oœno wo³aæ do 
uszu i serc: „Wiêcej mi³oœci”? Czy my ewangelicy nie musimy z zawstydzeniem 
spuœciæ oczy, gdy czytamy, ¿e stowarzyszenie Bonifacyusza, zajmuj¹ce w ³onie 
koœcio³a katolickiego w Niemczech miejsce i zadanie stowarzyszenia Gustawa 
Adolfa, mia³o w ostatnim roku 2.460,923 marek dochodu, wiêc o 560.000 
marek wiêcej ni¿ stowarzyszenie Gustawa Adolfa? Tymczasem wynosi w 
Niemczech liczba ewangelików 34 milionów, a katolików tylko 18 milionów. 
Izali ofiarnoœæ nasza dla stowarzyszenia Gustawa Adolfa nie oka¿e siê za 
ma³¹, gdy zwa¿ymy, jak stosunkowo drobna garstka niemieckich socyalistów 
ofiaruje rocznie a¿ 10 milionów marek na cele agitacyjne, wiêc jedna osoba 
mniej wiêcej tyle marek ile my szl¹scy ewangelicy krajcarów? Mowa liczb tak 
jest przekonywaj¹c¹, ¿e ¿adnych dalszych objaœnieñ nie potrzebuje.

Drodzy domownicy wiary na Szl¹sku! Zawsze, gdy chodzi o wsparcie 
s³abego lub ciê¿ko nawiedzonego zboru ojczystego, wy zawsze okazujecie 
bardzo wielk¹ ofiarnoœæ, sta, nawet tysi¹ce reñskich dla niego ofiarujecie! 
Mia³o¿by to byæ niemo¿ebnem, ¿ebyœcie i dla stowarzyszenia Gustawa Adolfa 
okazali wiêksz¹ ofiarnoœæ? W ubogich zborach Karyntyi i Górnych Rakus 
datek przeciêtny przypadaj¹cy na jedn¹ osobê wynosi 10 krajcarów; w 
ubo¿szych jeszcze zborach w Galicyi i na Bukowinie wiêcej w przeciêciu 
ofiaruj¹ dla stowarzyszenia Gustawa Adolfa ni¿ my na Szl¹sku. Nale¿a³oby 
tamtym wyrównaæ, ostatnich zaœ przewy¿szyæ. Ostatni dochód roczny 
stowarzyszenia szl¹skiego, wprawdzie dot¹d najwy¿szy, wynosz¹cy 3278 z³r., 
powinien ostatecznie dopi¹æ 4000 z³r. To bêdzie mo¿liwem, je¿eli przy 
zbieraniu sk³adek dla stowarzyszenia do³o¿ymy wiêcej starania, je¿eli bogatsi 
wiêcej ofiarowaæ bêd¹ ni¿ dot¹d, je¿eli ¿yczliwoœæ dla stowarzyszenia w jak 
najszerszych ko³ach obudzon¹ zostanie a pojedynczy zbieracze nie pogardz¹ 
pieni¹¿kiem wdowy, ani halerzem robotnika. Co w tym wzglêdzie w ostatnich 
latach osi¹gniêto w Bielsku i w Cieszynie, to da i musi siê daæ osi¹gn¹æ 
stosunkowo w ka¿dym zborze i w ka¿dem stowarzyszeniu miejscowem. W 
Bielsku podnios³y siê sk³adki w przeci¹gu 4 lat z 500 z³r. na 770 z³r., w Cieszynie 
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w roku ostatnim z 500 z³r. na 600 z³r., i mamy pewn¹ nadziejê, ¿e roczne 
dochody w obu zborach jeszcze pójd¹ w górê.

  Opr. Jerzy Sikora

 

/cdn/

MODLITWA NA NIEDZIELÊ

Wolny czas  mój Bo¿e, jak piêknie!
Mogê siê odprê¿yæ,
nabraæ tchu, oprzytomnieæ.
Mogê siê radowaæ
z ludzi, którzy s¹ mi drodzy,
ze s³onecznego œwiat³a,
z kwiatów i drzew,
ze œpiewu ptaków,
kto wie z jakiego jeszcze powodu?
Mogê s³uchaæ Twego S³owa i œwiêciæ Twoj¹ Mi³oœæ
ze wszystkimi, którzy w Ciebie wierz¹.
Bo¿e, dziêkujê Ci.
Proszê Ciê o Twoje b³ogos³awieñstwo na ten dzieñ,
dzieñ Twego Syna.
Chcê ¿yæ w Jego Œwietle.

Evangelisches Gesangbuch
T³umaczy³: ks. Jan Krzywoñ
Hannover, den 25. Februar 2010

PS. Ks.Jan Krzywoñ pochodzi z naszej parafii. Po ukoñczeniu studiów 
teologicznych, zosta³ 14.10.1962 r. ordynowany i skierowany do pracy 
w parafii Œwiêtajno na Mazurach. Od 1965 r. pracowa³ w parafii 
Mr¹gowo najpierw jako administrator a potem proboszcz. W latach 
1968 - 1972 pe³ni³ tak¿e obowi¹zki Duszpasterza M³odzie¿owego 
Diecezji Mazurskiej. W roku 1980 przeszed³ na rentê, a rok póŸniej 
wyjecha³ do RFN. W dniu 27 maja 2010 k. Jan Krzywoñ obchodzi³ 70 
rocznicê urodzin. Z tej okazji ¿yczymy mu wiele Bozego 
B³ogos³awieñstwa.
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W skrócieW skrócie

W dniach 30 kwietnia do 2 maja chór „Gloria” wraz z proboszczem i 
jego ma³¿onk¹ oraz ks. A. Czy¿em i jego ma³¿onk¹ wyjechali do 
Rumunii do miejscowoœci Nadlac do S³owackiej Parafii Ewangelickiej. 
W sobotê chór koncertowa³ w koœciele ewangelickim w Timiszoarze, a 
w niedziele œpiewa³ w nabo¿eñstwie w Nadlac, a kazanie wyg³osi³ ks. A 
Pod¿orski. Kontakt ze s³owackim zborem Nadlac zosta³ nawi¹zany za 
poœrednictwem parafii w Dudincach na S³owacji.

W niedzielê 9 maja chór z Dêbowca wraz opiekunem ks. Eneaszem 
Kowalskim i jego ma³¿onk¹ wyjechali do parafii w Miechowicach. 
Œpiewali na nabo¿eñstwie oraz dla mieszkañców domu opieki. 
Zwiedzili domek Matki Ewy.

W niedzielê 16 maja odby³a siê konfirmacja w Skoczowie. 
Konfirmowanych by³o 51 osób (23 dziewczyny i 28 ch³opców). Przez 
ca³y rok naukê prowadzili ks. Adam Pod¿orski i ks. Eneasz Kowalski. W 
nabo¿eñstwie konfirmacyjnym uczestniczyli tak¿e ks. Krzysztof 
Cieœlar, ks. Andrzej Czy¿ i ks. Robert Penczek. Œpiewa³ chór „Gloria” 
oraz  MZŒ. Egzamin odby³ siê w œwiêto Wniebowst¹pienia Pañskiego 
13 maja. 

W niedzielê 16 maja parafia partnerska w Priewidzy na S³owacji 
obchodzi³a 15 - lecie poœwiêcenia koœcio³a. Z naszej parafii pojecha³a 
tam delegacja z pozdrowieniami.

W dniach 21 i 22 maja dzieci z chórku dzieciêcego uczestniczy³y w 
wyjeŸdzie weekendowym do Wis³y - Jawornika. Czas spêdzi³y na 
œpiewaniu i zabawach.

W dniach od 16 do 22 maja odbywa³a siê Panorama Sztuki 
Chrzeœcijañskiej „Musica Sacra”. Koncert w naszym koœciele odby³ siê 
w pi¹tek 21 maja. Gra³ zespó³ kameralny „Cambiata” z Wiednia. 
Koncerty w poniedzia³ek i wtorek zosta³y odwo³ane z powodu powodzi.
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W niedzielê 23 maja odby³o siê w Simoradzu œwiêto pami¹tki za³o¿enia 
i poœwiêcenia koœcio³a. Goœciem by³ ks. Radca Edwin Pech z Karpacza 
wraz z zespo³em muzyczno  wokalnym „Wang”. Zespó³ ten dzia³a od 25 
lat i wykonuje utwory wy³¹cznie autorstwa cz³onka zespo³u Ryszarda 
Zaj¹ca. 

W niedzielê 23 maja zespó³ dzwonków koncertowa³ dla pensjonariuszy 
Domu Opieki „Pogodna Jesieñ” w Cieszynie.

W niedzielê 30 maja odby³a siê pami¹tka za³o¿enia i poœwiêcenia 
koœcio³a w Skoczowie. Program poranku pieœni wype³ni³a diecezjalna 
orkiestra dêta oraz zespó³ muzyczno - wokalny Centrum Misji i 
Ewangelizacji z Dziêgielowa. Na nabo¿eñstwie g³osi³ S³owo Bo¿e ks. 
Radca Grzegorz Giemza. Œpiewa³ chór „Gloria” oraz zespó³ CME.

Tego samego dnia po po³udniu odby³ siê piknik parafialny. Pierwsza 
czêœæ odby³a siê w koœciele, gdzie z okazji dnia matki i dnia dziecka 
œpiewa³ chórek dzieciêcy, MZŒ i gra³y dzwonki. Dzieci recytowa³y 
wiersze, a grupa klaunów z CME przedstawi³a dwie scenki dla dzieci. 
Nastêpnie na placu przy plebanii by³o grilowanie, sprzeda¿ ciast i 
gofrów, odby³a siê loteria fantowa, oraz gry i zabawy dla dzieci. Imprezê 
zorganizowa³a m³odzie¿ z zespo³u dzwonków.

W niedzielê 6 czerwca goœci³ na nabo¿eñstwach w Skoczowie ks. 
Miros³aw Czy¿, który jako kandydat na proboszcza pomocniczego 
parafii w Skoczowie wyg³osi³ kazania. Po nabo¿eñstwie g³ównym 
odby³o siê spotkanie w sali parafialnej gdzie Kandydat opowiada³ o 
sobie i odpowiada³ na pytania uczestników.

W niedzielê 6 czerwca chór z Dêbowca pojecha³ na zaproszenie do 
Dziêgielowa, gdzie œpiewa³ w Domu Opieki i na nabo¿eñstwie w 
koœciele.

W czwartek 10 czerwca na spotkaniu misyjnym pani Jadwiga Zipser 
dzieli³a siê relacj¹ z niedawnej podró¿y do Ziemi Œwiêtej i 
przedstawia³a zdjêcia.

Na Bratni¹ Pomoc im. Gustawa Adolfa zebraliœmy w tym roku w 
Skoczowie 9.840 z³, w Dêbowcu 1.060 z³, w Simoradzu 1.720 z³, w 
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Pierœæcu 1.690 z³ konfirmanci z³o¿yli 250 z³, razem 15.660 z³. W 
ubieg³ym roku by³o 15.395 z³. Serdecznie dziêkujemy.

W pi¹tek 11 czerwca odby³ siê w naszym koœciele w Skoczowie 
ekumeniczny koncert charytatywny pod has³em „Skoczowskie chóry i 
zespo³y powodzianom”. Udzia³ wziêli: 
Orkiestra diecezji Cieszyñskiej, chór dzieciêcy z naszej parafii, chór 
dzieci „Weso³e Nutki” z Parafii katolickiej z Pogórza, nasz zespó³ 
dzwonków, miêdzyparafialna schola „Agni Novi” z parafii katolickiej w 
Pogórzu, chór „Laudate Dominum” z Parafii katolickiej œw, Piotra i 
Paw³a w Skoczowie, chór Ziemi Cieszyñskiej Koœcio³a Adwentystów 
Dnia Siódmego w Skoczowie, nasz zespó³ „Vocalis” oraz organizator, 
chór „Gloria” mêski, ¿eñski i mieszany.
Ofiara z tego koncertu w wysokoœci 3.999,20 z³ by³a przeznaczona na 
pomoc powodzianom w gminie Skoczów. 

W niedzielê 13 czerwca odby³a siê podczas nabo¿eñstwa g³ównego 
„z³ota konfirmacja”. Uczestniczy³o w niej 25 osób spoœród 
konfirmowanych prze z ks. Jana Nogê w roku 1960. 
Uczestnicy zostali wprowadzeni ko koœcio³a przez proboszcza, a po 
kazaniu przyst¹pili do spowiedzi i komunii œw. Po nabo¿eñstwie zrobili 
sobie pami¹tkowe zdjêcie, a nastêpnie przy posi³ku w sali chórowej 
wspomnieniom nie by³o koñca.

W niedzielê 13 czerwca po nabo¿eñstwie g³ównym odby³y siê wybory 
proboszcza pomocniczego. Zebranie wyborcze prowadzi³ delegat 
Biskupa Diecezjalnego ks. Radca Piotr Wowry. Zgromadzenie 
Parafialne w dniu 30 stycznia uchwali³o wakans na stanowisku 
proboszcza pomocniczego. Konsystorz og³osi³ wakans z terminem 
zg³oszeñ do 30 kwietnia. Zg³osi³ siê jeden kandydat, ks. Miros³aw Czy¿. 
W dniu wyborów uzyska³ wiêkszoœæ g³osów. Po spisaniu wokacji i 
zatwierdzeniu wyboru przez Konsystorz ks. Miros³aw Czy¿ wprowadzi 
siê do parafii od 1 sierpnia, a z parafii odejdzie ks. Krzysztof Cieœlar, 
którego Biskup Koœcio³a skieruje do innej parafii.

W niedzielê 13 czerwca dzieci ze szkó³ki niedzielnej w Skoczowie 
pojecha³y na wycieczkê do Ustronia. Najpierw uczestniczy³y w szkó³ce 
w Ustroniu, a nastêpnie spêdzi³y czas do popo³udnia w Leœnym Parku 
Niespodzianek pod Równic¹. 
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Parafia nasza postanowi³a sprzedaæ nieruchomoœæ w Dêbowcu przy ul. 
¯niwnej 67. Jest to dzia³ka o powierzchni 30 arów z domem 
mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi. Nieruchomoœæ tê w 
roku 2000 przekaza³a na rzecz Parafii Anna Baszczyñska, która od tej 
pory zamieszka³a w Domu Opieki Emaus w Dziêgielowie. Na wiosnê 
2009 roku zmar³a i zasta³a pochowana w Dêbowcu. Parafia postanowi³a 
sprzedaæ nieruchomoœæ, a uzyskane pieni¹dze przeznaczyæ na 
dokoñczenie budowy Domu Zborowego w Dêbowcu. Po podjêciu 
uchwa³y przez Zgromadzenie Parafialne w dniu 20 wrzeœnia 2009 i 
zatwierdzeniu przez Konsystorz w maju 2010 og³oszono przetarg na 
sprzeda¿. W pierwszym terminie nie zg³osi³ siê ¿aden nabywca. Wiêcej 
informacji na stronie internetowej parafii www.skoczow.luteranie.pl

W œrodê 16 czerwca odby³a siê w Bielsku z udzia³em wielu goœci 
uroczystoœæ 60 - lecia urodzin ks. biskupa Paw³a Anweilera. W 
nabo¿eñstwie dziêkczynnym œpiewa³ m. in. chór z Dêbowca.

W czwartek 17 czerwca odby³ siê ju¿ po raz trzeci „Wieczór Œwiadectw” 
gdzie cz³onkowie misji „Elim” pracuj¹cej wœród osób uzale¿nionych od 
alkoholu dzielili siê prze¿yciami zwi¹zanymi z Bo¿ym dzia³aniem w 
wyjœciu z na³ogu. Sala by³a pe³na.

W zwi¹zku z powodzi¹, która nawiedzi³a nas w maju Diakonia naszego 
koœcio³a organizuje pomoc dla poszkodowanych. W jej ramach 
z³o¿yliœmy ofiarê, która w nasze parafii wynios³a z³.. 8.448,80 z³. 
Otrzymaliœmy te¿ 6 osuszaczy, jeden z Diakonii Polskiej a 5 z Diakonii 
Czeskiej, które pomog³y poszkodowanym w krótkim czasie pozbyæ siê 
wilgoci z murów. 

W sobotê 19 czerwca 
Zespó ³  Dzwonków 
u c z e s t n i c z y ³  w  
k o n c e r c i e  
c h a r y t a t y w n y m  w  
C h o r z o w i e  n a  
z a p r o s z e n i e  k s .  
Bogus³awa Cichego z 
Chorzowa (zd jêc ie  
obok)..
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W otwarciu nowej œwietlicy szkolnej w Pierœæcu w dniu 19 czerwca 
uczestniczy³ ks. Andrzej Czy¿.

W niedzielê 20 czerwca chór „Gloria” wraz z proboszczem udali siê do parafii 
Bytom - Miechowice na zaproszenie ks. Jan Kurko. Odbywa³a siê tam 
uroczystoœæ 120 - lecia za³o¿enia zak³adów „Ostoja Pokoju” oraz  80 - lecia 
œmierci za³o¿ycielki Matki Ewy von Thiele  Winkler. 

W pi¹tek 25 czerwca przed zakoñczeniem roku szkolnego odby³o siê w 
Dêbowcu krótkie nabo¿eñstwo dziêkczynne w koœciele.

Terminy:

4 - 11 lipca Tydzieñ Ewangelizacyjny w Dziêgielowie
12 - 21 lipca obóz dla dzieci w Wo³czynie
18 lipca g. 10.00 Pami¹tka za³o¿enia koœcio³a w Dêbowcu - kazanie 

ks. Jan Kurko
2 - 7 sierpnia Tydzieñ Dobrej Nowiny dla dzieci w Skoczowie
15 sierpnia godz. 10.00 wprowadzenie w urz¹d proboszcza pomocniczego 

ks. Miros³awa Czy¿a
8 - 18 sierpnia obóz dla m³odzie¿y w Lidzbarku Welskim

 

Z³ota konfirmacja
W niedzielê 13 czerwca odby³a siê w naszym koœciele kolejna „Z³ota 

konfirmacja”. Z 35 osób przystêpuj¹cych 29 maja 1960 roku po raz pierwszy 
do Sto³u Pañskiego spotka³y siê 23 osoby. 5 osób niestety wczeœniej Pan 
odwo³a³ do wiecznoœci. Wzruszonych prawie tak samo jak przed laty, ksiê¿a 
wprowadzili do koœcio³a. W przemówieniu od o³tarza ks. proboszcz Adam 
Pod¿orski w ciep³ych s³owach przywita³ jubilatów, przytaczaj¹c tekst, który 
by³ podstaw¹ kazania konfirmacyjnego: „B¹dŸ wierny a¿ do œmierci, a dam Ci 
koronê ¿ywota”. W swoim przemówieniu wspomnia³ œp. ks. Jana Nogê 
ówczesnego proboszcza oraz wikariusza, ks. Karola Baumana, którzy nas 
konfirmowali. Po przemówieniu konfirmanci przyst¹pili do spowiedzi i 
Komunii Œw. Uroczystoœæ uœwietni³ chór Gloria, który wykona³ kilka pieœni. 
Dziêkowaliœmy Bogu za wszystkie minione lata, prosz¹c równoczeœnie o 
b³ogos³awieñstwo i prowadzenie w dalszym ¿yciu.

Po uroczystym nabo¿eñstwie przeszliœmy do Sali chórowej, w której 
odby³o siê spotkanie, a tam dzieliliœmy siê swoimi wra¿eniami. Ka¿dy 
opowiada³ w skrócie o 50-ciu minionych latach i o swoich rodzinach. Wszyscy 

Zebra³ ks. A.P.



Rz¹d górny od lewej: Karol Kojma, Teofil Grzegorz, Karol Kluz, 
Emil Kukla, Ludwik Mendrok, Jerzy Lapczyk, W³adys³aw Car, 
W³adys³aw Jedzok, Gustaw Polok, Gustaw Kisza 
Rz¹d œrodkowy: Maria Broda, Anna Kluz (Kubala), Krystyna 
Marsza³ek (Boruta), Irena   Elendt, Krystyna Krê¿o³ek (Juranek), 
Irena Pieprzyk, Wanda Juranek (Ryszka)
Rz¹d dolny: Marta Chmiel (Czech), Helena Kozie³ (Ba¿anowska), 
Marta Jany (Bo³uk), Anna Haltof (Ba³oñ), Helena Bobrzyk (Pinkas), 
Ma³gorzata Chmiel (Wojnar)

wyra¿ali ogromn¹ radoœæ ze spotkania i obiecaliœmy sobie podtrzymywanie 
odnowionych znajomoœci. Mamy te¿ nadziejê, ¿e nasza uroczystoœæ by³a 
du¿ym prze¿yciem nie tylko dla nas, ale równie¿ dla zebranych w koœciele 
zborowników.Dziêkujemy ksiêdzu proboszczowi za prze¿yte wzruszenia, a 
naszym kole¿ankom za organizacjê czêœci wspomnieniowej.

MUB

Z³oci konfirmanci
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nasze ¿ycie

Chórek dzieciêcy w Wiœle Jaworniku
Wyjazd chórku dzieciêcego do 

Jawornika sta³ siê ju¿ nasz¹ tradycj¹. 

Celem jest g³ównie integracja grupy, a ¿e 

zawsze œwietnie siê tam razem bawimy 

wiêc i teraz wszyscy niecierpliwie go 

oczekiwaliœmy. Wreszcie nadszed³ 21 

maja  dzieñ wyjazdu. Ok. godz. 16:00 

wyruszyliœmy z placu koœcielnego. 30 

dzieci i 3 opiekunki. Po przybyciu na 

miejsce, rozlokowaniu siê w pokojach wszyscy rozbiegli siê po ca³ym budynku 

aby sprawdziæ czy coœ siê od ostatniego razu zmieni³o. O godz. 18:00 nasza 

wspólna kolacja, a potem spacer  oczywiœcie do sklepu, by uzupe³niæ zapasy 

chipsów i s³odyczy na wieczór. Po spacerze spotkaliœmy siê razem w salce 

gdzie wspominaliœmy wiele wspólnie prze¿ytych w czasie minionego roku 

chwil. By³ to czas na gry i konkursy, ale te¿ i na dziêkczynn¹ modlitwê. Gdy 

rozchodziliœmy siê do swoich pokojów by³o ju¿ póŸno, ale wielu jeszcze 

d³uuugo nie mog³o zasn¹æ. Prawie  w ka¿dym pokoju s³ychaæ by³o œmiechy i 

przyjacielskie rozmowy.

Drugiego dnia po œniadaniu znów spotkaliœmy siê w naszej salce, gdzie po 

modlitwie rozpoczêliœmy nasz¹ próbê. Po próbie aby siê zrelaksowaæ udaliœmy 

siê na plac zabaw. O godz. 13:00 zjedliœmy pyszny obiad, a potem ju¿ tylko 
pakowanie, sprz¹tanie 

pokoi i o godz. 16:00 pora 

p o w r o t u  d o  d o m u .  

R o d z i c e  c z e k a l i  n a  

a u t o b u s ,  k t ó r y m  

wracaliœmy na plac przed 

koœcio³em. Wszyscy choæ 

z m ê c z e n i  w r a c a l i  

szczêœliwi, wdziêczni 

Panu Bogu za ochronê i 

pe³ni nadziei, ¿e to nie 

k o n i e c  n a s z y c h  

wyjazdów.      Estera
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Wycieczka szkó³kowa do Ustronia

W niedz ie l ê  13  

czerwca o godzinie 7:45 

plac przed koœcio³em 

zacz¹³ powoli zape³niaæ 

siê samochodami, z 

których z uœmiechami 

wysiada³y dzieci. Po 

kilku minutach ca³a 

wyjazdowa grupa by³a 

zebrana i czeka³a ju¿ 

tylko na œrodek transportu. W chwili naszego wyjazdu pogoda nie zachêca³a do 

wszelkiego rodzaju wypraw, ale z czasem zmieni³a siê i zaœwieci³o nad 

naszymi g³owami s³oñce. Na samym pocz¹tku naszej wizyty w Ustroniu 

udaliœmy siê na szkó³kê niedzieln¹ gdzie spotkaliœmy siê z dzieæmi z tamtejszej 

parafii, razem œpiewaliœmy pieœni, poznaliœmy te¿ kolejn¹ historiê biblijn¹, 

która pokaza³a jak wielk¹ moc ma modlitwa. Po szkó³ce udaliœmy siê do parku. 

Przy samym wejœciu powita³o nas stadko muflonów, które tylko czeka³y na to, 

by poczêstowaæ je zakupion¹ karm¹. Zag³êbiaj¹c siê w las mogliœmy 

podziwiaæ du¿o innych zwierz¹t, np. szopa pracza, ¿bika, jenota, sarny, jelenie. 
Mieliœmy krótk¹ przerwê na 

p l a c u  z a b a w ,  g d z i e  

n a s t ¹ p i ³ o  w s t ê p n e  

zapoznanie siê z terenem. 

Starsi udali siê na karuzelê, 

a m³odsi do basenu z 

m a ³ y m i ,  k o l o r o w y m i  

pi³eczkami. Po tej przerwie 

poszliœmy zobaczyæ co 

j e s z c z e  k r y j e  p a r k .  

Przechodz¹c przez alejê 

parkow¹ ka¿dy móg³  

poznaæ lub przypomnieæ sobie takie bajki jak „¯abi król”, „Jaœ i Ma³gosia” i 

wiele innych. Gdy dotarliœmy na sam szczyt „œcie¿ki edukacyjnej” 

Jak co roku przed wakacjami dla dzieci uczêszczaj¹cych na szkó³kê 

niedzieln¹ zorganizowano wycieczkê. Tym razem celem wyprawy by³ Leœny 

Park Niespodzianek w Ustroniu.
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obejrzeliœmy pokaz lotów sów. Poznaliœmy tam dwóch przedstawicieli sów 

Vergilla i Kubusia. Mogliœmy przekonaæ siê o tym, ¿e sowy poruszaj¹ siê 

niemal bezszelestnie oraz poznaæ bli¿ej ich sposób ¿ycia. Po pokazie udaliœmy 

siê do punktu gastronomicznego. Po skonsumowaniu tego co ka¿dy mia³ w 

plecaku, odpoczynku i zregenerowaniu si³ wróciliœmy na plac zabaw, gdzie 

wiêkszoœæ ruszy³a na podbój batut. Skakali wszyscy niezale¿nie od wieku. 

Opiekunowie kr¹¿yli wokó³ i czuwali nad bezpieczeñstwem. 

Powrót planowany by³ na 

godzinê 17:00, lecz Pan 

Kierowca chc¹c dostarczyæ 

nam wiêkszej iloœci wra¿eñ 

przyjecha³ po nas z lekkim 

opóŸnieniem. Czekaj¹c na 

niego zwróciliœmy uwagê na 

to jak Pan Bóg dzia³a³ tego 

dnia, jak nas ochrania³, jak¹ 

darowa³ wspania³¹ pogodê i 

na to jak piêkny jest œwiat 

przez Niego stworzony. Przed godz. 18:00 dotarliœmy na plac koœcielny w 

Skoczowie, gdzie czekali stêsknieniu rodzice. Teraz pozosta³y nam ju¿ tylko 

wspomnienia i wyczekiwanie do nastêpnego roku. 

Andrea

 
Co u Dzwonków?

Koniec maja by³ dla nas, Zespo³u Dzwonków, czasem intensywnej pracy. 
Æwiczyliœmy pieœni na koncert w Domu Pomocy Spo³ecznej  w Cieszynie. 
Pensjonariuszy cieszyñskiego DPS-u odwiedziliœmy 23 maja. Atmosfera 
podczas spotkania by³a bardzo mi³a. Po koncercie podesz³a do nas jedna z 
mieszkanek Domu. Opowiedzia³a nam o czasach swojej m³odoœci, o tym jak 
Bóg pomaga³ jej na ka¿dym kroku oraz o swojej mi³oœci i zaufaniu do Stwórcy. 
Porówna³a dŸwiêk dzwonków do „g³osu niebiañskich skowronków”, które 
Bóg wypuœci³ jej na pocieszenie. 

Tydzieñ po wizycie w Domu Pomocy, 30 maja, w dniu pami¹tki 
poœwiêcenia naszego koœcio³a nasz zespó³ zorganizowa³ piknik rodzinny. 
Mimo pesymistycznych przewidywañ, Pan Bóg da³ nam popo³udnie bez 
deszczu. Na pocz¹tku wszyscy zebraliœmy siê w koœciele, gdzie jak zwykle 
najjaœniejsz¹ gwiazd¹ by³ nasz chórek dzieciêcy. Po wspólnym uwielbieniu, na 
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placu przed budynkiem 
parafii czeka³y kie³baski i 
ciasta. Tradycyjna loteria 
wzbudzi³a w tym roku 
sensacjê wiêksz¹ ni¿ 
zwykle, a to dlatego, ¿e 
g³ówn¹ nagrod¹ by³ ¿ywy 
królik. Tak siê sk³ada, ¿e to 
ja jestem teraz jego 
szczêœliw¹ posiadaczk¹. 
Zwierz¹tko nazywa siê 
Bobek, szybko roœnie i ma 
siê dobrze :).

Dziêkujemy Panu Bogu za czas, który mogliœmy spêdziæ razem jako 
cz³onkowie jednego zboru, za to ¿e wspólnie nie tylko jesteœmy na 
nabo¿eñstwach, ale równie¿ w okolicznoœciach mniej oficjalnych.

Ada Malik
 

Wyniki fina³u XIII Miêdzynarodowego Ekumenicznego  
Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” 2009/2010
Laureaci ze skoczowskiej parafii:
L.p Nazwisko i imiê Punkty Szko³a
1 Fender Szymon 64 LO Kopernika C-n 
2 Czy¿ Samuel 61,5 LO Osuchowskiego C-n
3 Krzywoñ-Majewski Pawe³  61 LO Kopernika C-n 
4 Wojnar Dominika 57 LO Osuchowskiego C-n 
5 Pezda Justyna 56 LO Osuchowskiego C-n 
6 Pod¿orski Dawid 52,5 ZST Cieszyn 
7 Rokowska Sandra 49 LO Szybiñskiego C-n 
8 Go³uch Remigiusz Gimnazjum 4 Skoczów 
9 Hadyna Piotr Gimnazjum 4 Skoczów 
10 Kolarczyk Szymon Gimnazjum 4 Skoczów 
11 £y¿bicki B³a¿ej Gimnazjum 4 Skoczów 
12 Polok Justyna Gimnazjum 4 Skoczów 
13 Przeczek Piotr Gimnazjum 4 Skoczów 
14 Czy¿ Joanna SP Dêbowiec 
15 Dudela Patrycja SP 1 Skoczów 
16 Kufeld Kornelia SP Kiczyce 
17 Mleczko Karolina SP 1 Skoczów 
18 Sikora Mateusz SP 8 Skoczów 
19 Wa³ach Jakub SP 1 Skoczów 
20 Kawulok Wiktoria SP 1 Skoczów 
21 Tyrna Aleksandra SP 1 Skoczów 
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W pierwszy majowy 
weekend br. skoczowski 
Chór ”Gloria” przebywa³ 
i koncertowa³ w Rumunii 
w  m i e j s c o w o œ c i  
Timisoara (01.05.) oraz 
Nadlac (02.05.) gdzie by³ 
podejmowany przez  
ewangelick¹ spo³ecznoœæ 
tych miast. Skoczowskich 
c h ó r z y s t ó w  
przyjmowano z wielk¹ 
s e r d e c z n o œ c i ¹  i  

„Gloria” w Rumunii (Nadlac, Timisoara)

goœcinnoœci¹. Da³o siê odczuæ atmosferê chêci nawi¹zania przyjaŸni 
mieszkañców tych miast tworz¹cych konglomerat spo³ecznoœci 
rumuñskiej, s³owackiej,wêgierskiej a nawet i niemieckiej. Ró¿norodny 
repertuar pieœni wykonanych podczas koncertów przez  chór  mieszany, 
¿eñski i mêski  oraz solistów “Glorii”, by³ nagradzany gromkimi brawami, 
które stanowi³y ewenement w miejscowym wydaniu poniewa¿ oklaski w 
koœciele nie maj¹  zastosowania w lokalnej tradycji. Skoczowscy 
chórzyœci wyst¹pili  w tradycyjnych strojach cieszyñskich co stanowi³o 
dodatkow¹ atrakcjê  i jednoczeœnie  formê promocji cieszyñskiego 
regionu. Chórami dyrygowa³ Boles³aw Noga.  W niedzielê (02.05.) chór 
uczestniczy³ w nabo¿eñstwie w koœciele ewangelickim w Nadlac podczas, 
którego kazanie wyg³osi³ skoczowski proboszcz ks. Adam Pod¿orski. 
Kazanie by³o t³umaczone przez Bohuslava Benucha mieszkañca Dudiniec 
(S³owacja), który poprzez prezesa chóru “Gloria” W³adys³awa 
Orawskiego by³ poœrednikiem organizacji wyjazdu skoczowskich 
œpiewaków do Rumunii.  Koncert w Timisoarze t³umaczono z j. polskiego 
na s³owacki oraz na jêzyk rumuñski natomiast w Nadlac nie  by³o 
wiêkszych problemów z porozumieniem i nawi¹zaniem kontaktów 
poniewa¿ wiêkszoœæ ludnoœci tego miasta stanowi¹ S³owacy (48%) zaœ 
Rumuni (45%) . W Nadlac dosz³o tak¿e do spotkania  z  burmistrzem 
miasta p. Vasilem Ciceac, któremu przekazano pozdrowienia oraz 
materia³y promuj¹ce cieszyñski region oraz miasto i gminê  Skoczów. 
Efektem nowo nawi¹zanych kontaktów jest planowany przyjazd do 
Skoczowa  w sierpniu br. przedstawicieli  rumuñskiego miasta Nadlac. 
Chór “Gloria'” otrzyma³ tak¿e kolejne zaproszenie do ponownego 
odwiedzenia Rumunii w 2011 roku oraz Serbii (Vojvodina). 



Skoczowskie Chóry Powodzianom  Ekumeniczny 
Koncert Charytatywny

Mimo niezbyt licznego grona s³uchaczy na Ekumenicznym 
Koncercie Charytatywnym pn. “Skoczowskie Chóry i Zespo³y  
Powodzianom! jaki odby³ siê 11.06.br. w koœciele ewangelickim Œw. 
Trójcy w Skoczowie  jego uczestnicy swoim udzia³em i ofiarnoœci¹ dali 
œwiadectwo “Pomocnych Serc”. Przeprowadzona pokoncertowa 
dobrowolna kwesta zamknê³a siê kwot¹ 3399,20z³, która zgodnie z 
wczeœniejszymi  za³o¿eniami w ca³oœci zosta³a przekazana Miejskiemu 
Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Skoczowie z przeznaczeniem 
pomocy ludziom dotkniêtym skutkami powodzi. Zarz¹d Chóru 
“Gloria”-jako organizator koncertu,  sk³ada bardzo serdeczne 
podziêkowania wszystkim uczestnikom koncertu, wykonawcom, 
dyrygentom za udzia³, ofiarnoœæ oraz zrozumienie potrzeby niesienia 
pomocy drugiemu cz³owiekowi. Trwaj¹cy prawie  dwie godziny 
koncert przeszed³ do historii wspólnej ekumenicznej akcji pomocy, w 
której wziêli udzia³: Orkiestra Dêta Diecezji Cieszyñskiej pod dyr. 
Adama Pasternego, Chór “LAUDATE DOMINUM” z parafii rzym.-
kat. ap. Piotra i Paw³a ze Skoczowa, pod dyr. Barbary Gruby, Chór 
Ziemi Cieszyñkiej Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego, pod dyr. 
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Krzysztofa Durlowa, Miêdzyparafialny Chór “AGNI NOVI” z 
parafii rzym. katol. z Pogórza, pod dyr. Paw³a Sowy, oraz Chóry i 
Zespo³y z parafii ewang. ze Skoczowa:  Ponadkonfesyjny Zespó³ 
“VOCALIS” pod dyr. Daniela Cichego, Chórek Dzieci i Zespó³ 
“Dzwonków”, pod dyr. Doroty Pod¿orskiej, Chóry “GLORIA” : 
¯eñski- pod dyr. Gabrieli Targosz, Mieszany  i Mêski, pod. dyr. 
Boles³awa Nogi.   Wyst¹pi³y tak¿e po³¹czone chóry, rzym.-kat. 
“Laudate Dominum”oraz ewang. “Gloria” ze Skoczowa, wykonuj¹c 
pieœñ W.A. Mozarta- “Ave Verum”. Chórami dyrygowa³a Barbara 
Gruba zaœ na organach akompaniowa³ Boles³aw Noga. Mimo 
amatorstwa wszystkich wykonawców mo¿na mówiæ o dobrym 
poziomie i wielkim gronie ludzi kochaj¹cy muzykê i œpiew  a przede 
wszystkim o ekumenicznej wspólnocie ludzi rozumiej¹c¹ potrzebê 
niesienia pomocy. Koncert zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ przedstawiciel 
diecezjalnych w³adz koœcio³a ewangelickiego ks. radca Piotr Wowry  
jak równie¿ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych miasta Skoczowa; 
Piotr Rucki - z-ca burmistrza ,  Jan Kru¿o³ek -przew. RM oraz  radni.  
Koncert rozpocz¹³ i zakoñczy³ wspóln¹ modlitw¹ proboszcz 
skoczowskiej  ewang. parafii ks. Adam Pod¿orski. Ca³oœæ koncertu z 
pe³nym  profesjonalizmem poprowadzi³a p. Julia Raszka- radna 
Skoczowa. Organizatorzy jeszcze raz dziêkuj¹ WSZYSTKIM! za 
udzia³ i ofiarnoœæ. 

za: www.gloria.skoczow.pl
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biblioteka

Dlaczego mi to robisz,..................?

Chcia³oby siê tak krzyczeæ, gdy ktoœ nas g³êboko krzywdzi.Tak w³aœnie 
powinno siê robiæ na bie¿¹co - mówi wyk³adowca dr Jerzy Czech na 
wiosennej, ogólnopolskiej konferencji dla kobiet, organizowanej przez 
CME w bie¿¹cym roku. Nagrane z tej konferencji 2 p³yty CD s¹ w zbiorach 
naszej biblioteki. To tytu³owe pytanie ochroni nas przed wypracowaniem w 
sobie osobowoœci ofiary, a krzywdziciela powstrzyma przed stosowaniem 
coraz radykalniejszych œrodków.

Temat krzywdzenia jest wa¿ny i powszechny, bo sk³onnoœæ do z³ego 
odziedziczyliœmy po przodkach, a mi³oœæ do bliŸniego (troska, szacunek) 
jest czêsto ignorowana.

Nie mo¿emy d³ugo utrzymywaæ poczucia krzywdy i winy, bo to nas 
niszczy (nasz¹ duszê i cia³o). Powinniœmy przebaczaæ innym i sobie, bo to 
gwarantuje nam dostêp do Bo¿ych b³ogos³awieñstw, lecz jest to proces - o 
tym w³aœnie mówi dr Czech. Przez ten proces przeszli ap. Piotr, który zapar³ 
siê Jezusa, ap. Pawe³, który przeœladowa³ wyznawców Jezusa, dziêki temu 
mogli oni o tym zapomnieæ i zaj¹c siê prac¹ dla Boga i koœcio³a. Przez ten 
proces nie przeszed³ Judasz i to zakoñczy³o siê tragedi¹.

Druga p³yta zawiera praktyczny wybór na  „ból losu” (gdy przyczyna i 
krzywdziciel nie s¹ jednoznacznie do ustalenia). Wówczas pytanie 
dlaczego, jest dla nas wyniszczaj¹ce. Wyk³adowca na w³asnym przyk³adzie 
(nag³a œmieræ 10 letniej córeczki) proponuje pogodzenie siê i poddanie 
Bo¿ej woli.
Nagranie ze spotkania pozwala na myœlowe uporz¹dkowanie,tak 
czêsto dotykaj¹cego nas chrzeœcijan,konfl iktu miêdzy 
zemst¹(odwetem) a mi³oœci¹ do bliŸniego.                                    E.Bujok

tel. 033 487-68-73

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

  Godziny otwarcia
pon - wto 9:00-14:00

œr - czw  16:00-18:00

pi¹tek    16:00-19:00

sobota    16:00-17:00
10 10 20 40niedz 9: -10:  i 11: -11:
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Opracowa³a 
Katarzyna Kowalska

k¹cik dla dzieci

ELIEZER I REBEKA

Pamiêtacie wydarzenie z ¿ycia Abrahama i Izaaka, które opowiada³am 
Wam w poprzednim numerze Informatora Parafialnego? Od tego momentu 
minê³o wiele lat. Abraham i Izaak nadal mieszkali w Kanaanie i kochali 
Pana Boga. Sara zmar³a a Abraham by³ ju¿ bardzo stary i nie chcia³, aby 
jego syn po œmierci ojca zosta³ sam. Postanowi³ wiêc poszukaæ mu ¿ony. 
Chcia³ jednak, aby pochodzi³a ona z tego samego ludu, co oni, a lud ten 
mieszka³ bardzo daleko w Haranie.

Abraham poprosi³ wiêc swojego ukochanego s³ugê - Eliezera, aby 
poszed³ do jego rodzinnego miasta i znalaz³ ¿onê dla Izaaka. S³uga ba³ siê, 
¿e nie uda mu siê nak³oniæ ¿adnej kobiety, aby posz³a z nim tak daleko. 
Abraham wiedzia³ jednak, ¿e Pan Bóg wska¿e mu, co ma robiæ.

Eliezer wzi¹³ drogie prezenty i wyruszy³ w drogê. Kiedy dotar³ na 
miejsce, odpocz¹³ przy studni. Modli³ siê do Boga, aby da³ mu znak. 
Wkrótce zobaczy³ piêkn¹ dziewczynê, która na ramieniu nios³a dzban. 
Kiedy poprosi³ o wodê, sta³o siê dok³adnie to, co mia³o byæ dla niego 
sygna³em, dziewczyna da³a piæ jemu i napoi³a te¿ jego wielb³¹dy. Eliezer 
by³ bardzo szczêœliwy, bo wiedzia³, ¿e to w³aœnie j¹ wskaza³ mu Bóg. Da³ jej 
prezenty od swego Pana, aby wiedzia³a, ¿e jej m¹¿ bêdzie bogatym 
cz³owiekiem, a potem podziêkowa³ Panu Bogu za pomoc.

Dziewczyna przedstawi³a siê jako Rebeka, córka brata Abrahama. 
Potem zaprosi³a s³ugê do domu swojej rodziny. Kiedy dziewczyna 
zdecydowa³a siê pojechaæ z Eliezerem do Kanaanu, zabra³a swoj¹ s³u¿¹c¹ i 
wyruszyli w powrotn¹ drogê. Z dala wypatrywa³ ich ju¿ Izaak, który 
pokocha³ Rebekê z ca³ego serca. 

Tak Rebeka zosta³a ¿on¹ Izaaka. Wszyscy byli bardzo szczêœliwi, ¿e 
powierzyli Panu Bogu znalezienie odpowiedniej ¿ony dla syna Abrahama.

Bóg chce, abyœ równie¿ Ty powierzy³ swoje sprawy Jemu, 
a on pomo¿e Ci rozwi¹zaæ je w najlepszy sposób.
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Zapisane w ksiêgach parafialnych

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

Psalm 127,3
Data chrztu

Dariusz Kluz 02.05.10 Harbutowice 119
Milena Brojacz 09.05.10 Simoradz 174
Aliana Lisicka 23.05.10 Sk., Mickiewicza 13/4
Maciej Pszczó³ka 06.06.10 Wilamowice,Rekreacyjna 60
Antoni ¯ertka 06.06.10 Iskrzyczyn 79
Tola Kawulok 06.06.10 Wilamowice, Borowikowa 9
Roksana Szczotka 06.06.10 Sk., Morcinka 24/42
Jakub Kurcjus 13.06.10 Simoradz 130
Nikodem Habarta 20.06.10 Harbutowice 19
Nikolas Stopczyk 20.06.10 Sk., S³oneczna 12/13
Magdalena Kubicjus 27.06.10 Dêbowiec, 

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

Ps.127,1
 

ŒLUBY

Wojciech Kurpanek Ewelina Cybulak 22.05.10
Christian Ast Renata Reimann-Ast 29.05.10
Damian Sikora Natalia Chrobok 29.05.10
Zbigniew Rakus Regina Kempny 19.06.10
Dariusz Gluza Gra¿yna Procner 19.06.10
Marcin Kozok Kornelia Dziadek 26.06.10

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

Anna Car lat 101 11.05.10 Pierœciec, Kowalska 1
Otylia Raszyk lat 81 25.05.10 Iskrzyczyn 67
Edward Berek lat 80 25.05.10 Simoradz 105
Irena Boruta lat 74 06.06.10 Pierœciec, Brzimowa 19
Jan Kocyan lat 66 15.06.10 Dêbowiec, ¯niwna 42

 

 



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:

w czasie wakacji - przerwa

30Chór mêski i ¿eñski poniedz.   godz. 18
00Chór mieszany wtorek godz. 18

Chór dzieciêcy w czsie wakacji przerwa

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
tylko grupa m³odsza

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. 18.00

18.00

17.00

Zebrania misyjne:
w czasie wakacji - przerwa
Sobotnie spotkanie z Bibli¹:

00trzecia sobota godz. 17

niedzielneSzkó³ki

MZŒ 
00Chór w Dêbowcu wtorek 19

w czasie wakacji - przerwa

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.gloria.skoczow.pl 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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