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spotkanie ze s³owem bo¿ym

Œledz¹c biografie ludzi wiary, na pierwszy plan wysuwa siê jeden wspólny 
element. Tym ³¹cznikiem jest odkrycie, ¿e Bóg jest bogaty.

***
Wszyscy albo prawie wszyscy posiadamy tak¹ konstrukcjê, ¿e pragniemy 

posiadaæ wiêcej  wiêcej pieniêdzy, lepszy dom, wy¿sze stanowisko (np. 
proboszcz pomocniczy zamiast wikariusz). To ludzkie d¹¿enie znajduje swoje 
odbicie w prawid³ach, jakie rz¹dz¹ wspó³czesnym œwiatem. Socjologowie 
okreœlaj¹ je mianem funkcjonowania w spo³eczeñstwie osi¹gniêæ. I ka¿dy 
przyzwoity obywatel wie, ¿e aby coœ osi¹gn¹æ, trzeba siê samemu natrudziæ. 
Oczywiœcie s¹ tacy, którzy uciekaj¹ siê do innych metod, np. ³apówek i ró¿nych 
krêtactw, aby uzyskaæ wy¿sze wykszta³cenie czy prawo jazdy. Ci jednak nie s¹ 
spo³ecznie akceptowani i stanowi¹ raczej margines.

Podsumowanie naszej codziennej egzystencji oddaje motto igrzysk 
olimpijskich i wszystkich sportowców. Po ³acinie brzmi ono: citius, altius, 
fortius, po polsku  szybciej, wy¿ej, mocniej.

Jednak¿e ¿adne z naszych osi¹gniêæ nie dorówna temu, co posiada Bóg:  
stworzy³ wszechœwiat, stworzy³ cz³owieka i stworzy³ równie¿ Królestwo 
Niebieskie. Gdziekolwiek nie spojrzeæ, wszystko nale¿y do Boga. I w³aœnie to 
wielkie bogactwo dostrzegaj¹ ludzie wiary. Ciesz¹ siê, ¿e On jest ich Panem i 
¿e do Niego nale¿¹. Bóg jest królem. Jest monarch¹. Z Jego dóbr mo¿e 
korzystaæ ka¿de stworzenie. 

Racjonalnie rzecz ujmuj¹c, taka sytuacja powinna stanowiæ argument, by 
wszyscy ludzie opowiedzieli siê za Bogiem. Skoro jest dobrym i 
sprawiedliwym królem, skoro wszystkich obdarza swoim bogactwem, to w 
jakim celu stawaæ po przeciwnej stronie? Nie istniej¹ przecie¿ w tym Bo¿ym 
systemie ¿adne luki prawne, które mo¿na by naginaæ. 

Bogaty Bóg
Bóg, który jest bogaty w mi³osierdzie, dla wielkiej 

mi³oœci swojej, któr¹ nas umi³owa³, i nas, którzy 
umarliœmy przez upadki, o¿ywi³ wraz z Chrystusem (…),

i wraz z nim wzbudzi³, i wraz z nim posadzi³ w okrêgach niebieskich w 
Chrystusie Jezusie, aby okazaæ w przysz³ych wiekach nadzwyczajne bogactwo 
³aski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem ³ask¹ 
zbawieni jesteœcie przez wiarê, i to nie z was: Bo¿y to dar; nie z uczynków, aby 
siê kto nie chlubi³. Jego bowiem dzie³em jesteœmy, stworzeni w Chrystusie 
Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczy³ nas Bóg, abyœmy w nich 
chodzili. Ef 2,4-10
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Dlaczego zatem cz³owiekowi coraz trudniej dostrzec Bo¿e bogactwo, 
opowiedzieæ siê za Nim i Mu s³u¿yæ? Dlaczego tak trudno byæ wierz¹cym, 
który praktykuje swoj¹ wiarê? Dlaczego tak trudno wspó³tworzyæ œwiat, który 
funkcjonowa³by w zgodzie z Bo¿¹ wol¹?

Wydaje siê, ¿e odpowiedzi nale¿y szukaæ w fakcie, i¿ w tym Bo¿ym 
systemie monarchistycznym jest jednak s³aboœæ. Istnieje pewien ma³y 
mankament. Bóg mianowicie podj¹³ niezwyk³e ryzyko i wprowadzi³ w ten 
system ziarno demokracji  obdarzy³ cz³owieka woln¹ wol¹. Da³ ludzkoœci 
mo¿liwoœæ wyboru i odrzucenia.

Gdyby wzi¹æ matematyczny rachunek prawdopodobieñstwa, to 
skorzystanie z tej mo¿liwoœci jawi³oby siê jako maksymalnie 
nieprawdopodobne. Skoro Bóg obdarzy³ cz³owieka wszystkim i pozwoli³ mu 
ze wszystkiego korzystaæ, któ¿ œmia³by siê okazaæ tak lekkomyœlnym i w 
zgodzie ze swoim sumieniem odrzuciæ Boga?

Powiemy, ¿e nikt. Ale jak wiemy, ktoœ siê odwa¿y³. To by³ cz³owiek. Tak oto 
jawi siê kolejna dziwna przypad³oœæ naszej natury, ¿e chcemy zakosztowaæ 
tego, co jest nierozs¹dne, nielogiczne i niezwykle ma³o prawdopodobne, ¿eby 
by³o dobre.

To ma³e ziarno demokracji uros³o i  z ludzkiego punktu widzenia  
rozsadzi³o Bo¿y system. W ten sposób Bóg zap³aci³ cenê za ryzyko obdarzenia 
cz³owieka woln¹ wol¹. Wiele wieków póŸniej œwiat doœwiadczy³, jak wysoka 
by³a to cena  œmieræ Boga w Jezusie Chrystusie na krzy¿u Golgoty.

I mo¿na by siê dziwiæ Bogu, dlaczego poszed³ na taki uk³ad. Przecie¿ móg³ 
na samym pocz¹tku naprawiæ swój pozorny b³¹d. Móg³ zg³adziæ pierwszych 
ludzi jednym s³owem i stworzyæ nowy œwiat i nowy system  tym razem ju¿ bez 
s³abego punktu.

Ale On tak nie uczyni³. Dlaczego? W tym miejscu, drodzy, odkrywamy 
najg³êbsze sedno Bo¿ego bogactwa. Wspania³a jest œwiadomoœæ, ¿e do Boga 
nale¿y ca³y œwiat, ka¿dy cz³owiek i piêkne królestwo w wiecznoœci. 

***
Niemniej jednak, samo sedno Bo¿ej majêtnoœci tkwi w tym, ¿e On jest 

bogaty w mi³osierdzie, mi³oœæ i ³askê. 
Mi³osierdzie to s³owo, którym raczej rzadko dziœ siê pos³ugujemy. W Biblii 

natomiast czêsto czytamy o mi³osiernym Bogu. W powszechnej internetowej 
encyklopedii 'wikipedia' znalaz³em, ¿e mi³osierdzie to „aktywna forma 
wspó³czucia, wyra¿aj¹ca siê w konkretnym dzia³aniu, polegaj¹cym na 
bezinteresownej pomocy. Samo wspó³czucie nie przek³adaj¹ce siê na dzia³anie 
mi³osierdziem jeszcze nie jest”. A zatem, zamiast na samym pocz¹tku zmieœæ 
grzech i cz³owieka z powierzchni ziemi, Bóg okaza³ swoje mi³osierdzie tzn. 
wspó³czu³ ludzkoœci. Postanowi³ aktywnie i bezinteresownie udzieliæ 
cz³owiekowi pomocy.

Ta pomoc przysz³a w bogactwie mi³oœci, jak¹ Ojciec obdarzy³ swoje dzieci  
najpierw Izraelitów, a potem przela³ to uczucie tak¿e na nas, pogan. Sta³o siê 
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tak ze wzglêdu na najdoskonalszy akt mi³oœci, jakim by³a œmieræ Chrystusa na 
krzy¿u.

Tam te¿ Bóg objawi³ ludzkoœci trzeci wa¿ny wymiar swojego bogactwa, 
jakim jest ³aska. W ¿aden sposób nie byliœmy w stanie zas³u¿yæ na Bo¿¹ ³askê. 
¯aden nasz wysi³ek, trud ani osi¹gniêcie nie jest w stanie uzyskaæ Bo¿ego 
przebaczenia. Ta zbawiaj¹ca, a wiêc uleczaj¹ca ³aska zosta³a nam dana za 
darmo: ³ask¹ zbawieni jesteœcie przez wiarê, i to nie z was: Bo¿y to dar; nie z 
uczynków, aby siê kto nie chlubi³.

Drzemie w nas taka sk³onnoœæ, by po spe³nieniu czegoœ dobrego albo 
poprzez zaanga¿owanie w jakiœ szczytny cel myœleæ o sobie: teraz Pan Bóg 
mo¿e byæ ze mnie zadowolony. Ja sam jestem dumny z tego, ¿e jestem taki 
fajny i dobry. 

Jednak¿e z biblijnego punktu widzenia taka postawa prowadzi w œlepy 
zau³ek. To prawda, ¿e doktryna jednej z najwiêkszych „wspólnot 
chrzeœcijañskich” w naszym kraju zak³ada, i¿ zbawienie otrzymuje siê z ³aski 
oraz poprzez dobre uczynki. Naucza siê, ¿e taki pokaŸny dobry uczynek i 
w³asn¹ zas³ugê przed Bogiem stanowi np. kilkutygodniowy lub kilkudniowy 
marsz do jakiegoœ szczególnego miejsca. Czyni¹ tak, by  jak to ma miejsce dziœ  
w dzieñ „Matki Bo¿ej Zielnej” czyli w niebiblijne œwiêto Wniebowziêcia 
Maryi Panny paœæ na kolana przed martwym obrazem i u martwej figury, 
rzekomej „Królowej Polski”, wypraszaæ sobie w modlitwie Bo¿¹ ³askê.

Równie¿ w naszej luterañskiej pobo¿noœci istotne miejsce zajmuje 
myœlenie o uczynkowoœci. Dobry uczynek traktuje siê jako owoc wiary, gdy¿ 
wiara bez uczynków jest martwa (por. Jk 2,17). St¹d te¿ ewangelik nie 
postrzega uczynków jako zas³ugê przed Bogiem. Spe³nia je jako wyraz 
wdziêcznoœci Bogu za to, ¿e jest Panem cz³owieka i pozwala mu ci¹gle czerpaæ 
ze swego bogactwa mi³osierdzia, mi³oœci i ³aski.

Dlatego w³aœnie najbardziej wartoœciowymi uczynkami, które wyp³ywaj¹ z 
wiary i którymi jako wierz¹cy mo¿emy obdarzaæ naszych bliŸnich, s¹: 
mi³osierdzie, mi³oœæ i ³askawe przebaczenie.

***
Kiedy dziœ obejmujê urz¹d proboszcza pomocniczego, to wiem, ¿e parafii 

nie da siê uœmierciæ, zapomnieæ o jej historii, a nastêpnie powo³aæ do ¿ycia 
now¹ spo³ecznoœæ, bez tych grzeszników, co tu wczeœniej nale¿eli. Koœció³ 
bowiem nie jest i nigdy nie bêdzie spo³ecznoœci¹ ludzi doskona³ych, lecz 
zawsze wspólnot¹ grzeszników, którzy stale potrzebuj¹ odczuwaæ Bo¿e 
mi³osierdzie, mi³oœæ i ³askê.

Jestem przekonany i tak¹ naukê wynios³em z rodzinnego domu, ¿e lepiej i 
bardziej dowartoœciowany czuje siê cz³owiek, któremu okazuje siê 
mi³osierdzie, a wiêc wspó³czucie, który doœwiadcza mi³oœci ze strony 
bliŸniego  przede wszystkim najbli¿szych, i któremu przebacza siê b³êdy, 
potkniêcia, pomy³ki  s³owem grzechy. 

W Koœciele Bo¿ym i w parafii jako jednostce tego Koœcio³a trzeba mieæ 
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œwiadomoœæ, ¿e nieuniknione jest ¿ycie w spo³eczeñstwie osi¹gniêæ wed³ug 
zasady szybciej, wy¿ej, mocniej. Niemniej jednak to, co czyni nas ludŸmi 
wierz¹cymi i cennymi, koncentruje siê na zasadzie: mi³osierdzie, mi³oœæ i 
przebaczenie, które wyp³ywaj¹ z wiary. Kto te zasady pielêgnuje, ten staje siê 
obywatelem spo³eczeñstwa ³aski. A ten wymiar sprawia, ¿e jesteœmy bli¿ej 
nieba ni¿ ziemi, a to znaczy  bli¿ej Bo¿ego serca.

 
Na koniec chcia³bym wyraziæ ¿yczenie. Obiecujê, ¿e ze swej strony do³o¿ê 

starañ, aby siê ziœci³o. Chcia³bym, abyœcie w dniu mojego po¿egnania z parafi¹ 
(choæ nie wiem, kiedy to bêdzie), mogli w duchu powiedzieæ: ten ksi¹dz uczy³ 
siebie i uczy³ nas obdarzaæ siê nawzajem najwiêkszym bogactwem na wzór 
Bo¿ego serca: mi³osierdziem, mi³oœci¹ i przebaczeniem z ³aski. Poprzez to 
wzbudza³ w nas, ewangelikach z ca³ej parafii skoczowskiej pragnienie, by byæ 
bli¿ej nieba ni¿ ziemi, bo tak przynale¿y ludziom wiary. Amen.

Ks. M. Czy¿
Kazanie wyg³oszone w dniu 15 sierpnia 2010 r. w trakcie uroczystego nabo¿eñstwa 

z okazji wprowadzenia w urz¹d proboszcza pomocniczego.

 

Parê s³ów o sobie:
Podobno nie da siê wejœæ dwa razy do tej samej wody. I rzeczywiœcie, wiele 
wody up³ynê³o w Wiœle od lipca 2004, gdy jako praktykant odchodzi³em wraz z 
¿on¹ Beat¹ z parafii skoczowskiej. Od tego czasu (2004-2008) s³u¿yliœmy w 
oœrodku parafialnym: Katowice-Szopienice, Mys³owice, Lêdziny-Ho³dunów i 
Sosnowiec pod okiem ks. prob. Adama Maliny. Ka¿da z tych parafii liczy³a ok. 
100 wiernych. W latach 2008-2010 pe³ni³em obowi¹zki wikariusza parafii w 
Katowicach (900 osób) i Diecezji Katowickiej u boku bp. Tadeusza Szurmana. 
W latach 2006-2010 by³em te¿ diecezjalnym duszpasterzem m³odzie¿y. Teraz 
wracamy do swojej pierwszej parafii wraz z 3-letni¹ córeczk¹ Lidzi¹, licz¹c na 
¿yczliwe przyjêcie i wsparcie w modlitwie oraz w dzia³aniu. 
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Z kart historii parafii...
 

 

Podajemy w oryginalnej pisowni drug¹ czêœæ okolicznoœciowej 
odezwy Œl¹skiego Stowarzyszenia Gustawa Adolfa (obecnie Bratnia 
Pomoc im. Gustawa Adolfa) z roku 1894 dotycz¹cej kolejnej zbiórki 
pieniê¿nej na ten szczytny cel. Jednoczeœnie proszê w poprzednim IP o 
skorygowanie  b³êdu w koñcowym akapicie s³owa wstêpnego 
dotycz¹cego daty wydania odezwy. Prawid³owy tekst powinien 
brzmieæ: „W 1894r. odby³a siê kolejna…”

Dla tego udajemy siê do wszystkich wielebnych ksiê¿y proboszczów i 
do zarz¹dów pojedynczych stowarzyszeñ miejscowych z gor¹c¹, 
serdeczn¹ proœb¹, aby siê jak najusilniej zajêli zbieraniem sk³adek 
rocznych dla naszego stowarzyszenia szl¹skiego, aby skorzystali z 
uroczystoœci pami¹tki 300tnych urodzin Gustawa Adolfa i polecili 
zborom jak najgorêcej sprawê mi³oœci stowarzyszenia Gustawa Adolfa. 
W tym celu wysy³a podpisana dyrekcya niniejszy list  ulotny w 10000 
egzemplarzy (2000 w jêzyku niemieckim, 8000 w jêzyku polskim). 
£askawy Bóg niech dopomo¿e, aby ten list dopi¹³ celu swego, œpi¹cy aby 
siê przebudzili, obojêtni i zimni zagrzali a ¿ywi cz³onkowie 
stowarzyszenia aby doœwiadczyli siebie, czyby nie mogli wiêcej uczyniæ 
dla stowarzyszenia, ni¿ dot¹d uczynili! Nêdza wielka jest! 
Przypominamy tu, ¿e d³ugi ci¹¿¹ce na zborach stoj¹cych w opiece 
stowarzyszenia wynosz¹ miliony. Trudne i liczne s¹ dzie³a, które w³aœnie 
na Szl¹sku w najbli¿szej przysz³oœci przyjœæ musz¹ do wykonania; 
przytaczamy budowê koœcio³a w Opawie, w Trzyñcu i kaplicy w 
Boguminie. Tu mo¿e pomóc tylko wiara w ewangeli¹ i z niej rodz¹ca siê 
mi³oœæ ofiarna, œmierci¹ przez Gustawa Adolfa zapieczêtowana i 
powoduj¹ca siê has³em stowarzyszenia Gustawa Adolfa: „Dobrze 
czyñmy wszystkim, a najwiêcej domownikom wiary”. Ta mi³oœæ nie 
bêdzie jak ogieñ ze s³omy, który podniecony prêdko wybucha, ale te¿ 
równie prêdko gaœnie, lecz jak ogieñ spokojny, który nigdy nie gaœnie, 
poniewa¿ wiara, co go wznieci³a, i wspó³czucie dla braci niedostatek 
cierpi¹cych, co go ¿ywi, nie umieraj¹; ona z up³ywem lat stanie siê coraz 
to czystsz¹ , g³êbsz¹ i silniejsz¹. W ten sposób tylko stowarzyszenie 
Gustawa Adolfa bêdzie mog³o podo³aæ wielkim swym zadaniom; i my 
ewangelicy na Szl¹sku  w liczbie blisko 90.000  powo³ani jesteœmy do 
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przyczynienia siê do tego wszelkimi si³ami, a to tem wiêcej, ¿e wsparcia i 
zapomogi udzielone przez stowarzyszenie szl¹skim zborom i zak³adom 
ewangelickim daleko przewy¿szaj¹ nasze ofiary dla stowarzyszenia. W 
roku 1892/93 wynosi³a suma wsparæ udzielonych przez stowarzyszenie 
ogólne zborom naszym 41,682 m. 32 f. Chocia¿ przypada tu potr¹ciæ 
jednorazowy g³ówny dar mi³oœci dla Opawy w iloœci 18,053 marek, to 
przecie¿ stowarzyszenie udziela nam rocznie w przeciêciu przesz³o 
20,000 marek, a wiêc oko³o cztery razy tyle, ile my stowarzyszeniu 
ofiarujemy  zapewne, to dobitne przypomnienie s³owa pisma œwiêtego: 
„Komu wiele dano, po tym te¿ wiele ¿¹daæ bêd¹”!

Nim skoñczymy, niech nam wolno bêdzie, zwróciæ jeszcze uwagê na 
to, ¿e wed³ug obowi¹zuj¹cej uchwa³y tegorocznego zebrania 
Stowarzyszenia austryackiego w Tryeœcie ma siê przy uroczystoœci na 
dniu 9. grudnia b.r. odbyæ kolekta na rzecz „Zak³adu pensyjnego ewang. 
Koœcio³a a. i h. w. w Austryi.”. Zak³adowi temu zale¿y na tej kolekcie tem 
wiêcej, ¿e mu do przywrócenia równowagi finansowej potrzeba nie 
mniej jak 99.355 z³r. 78 kr. Upraszamy o przes³anie tej kolekty wprost do 
dyrekcyi rzeczonego zak³adu, oraz o uwiadomienie o tym dyrekcyi 
szl¹skiego stowarzyszenia Gustawa Adolfa w Bielsku.

Za³¹czaj¹c braterskie pozdrowienie oczekujemy, ¿e serdeczna 
proœba nasza znajdzie przyjêcie i uwzglêdnienie.

Dyrekcya Szl¹skiego Stowarzyszenia Gustawa Adolfa.
W Bielsku, dnia 6. listopada 1894r.

Drukiem F. Schmeera w Bielsku
Opr. Jerzy Sikora

W skrócieW skrócie

W niedzielê 27 czerwca odby³a siê uroczystoœæ 55-lecia konfirmacji. 
Nabo¿eñstwo prowadzi³ ks. Andrzej Czy¿. Po nabo¿eñstwie przy poczêstunku 
wspominano dawne czasy.

W dniach od 3 do 11 lipca odby³ siê Tydzieñ Ewangelizacyjny w Dziêgielowie. 
M³odzie¿ skoczowska tradycyjnie anga¿owa³a siê w s³u¿bie ¿ywienia i w 
s³u¿bie technicznej.

W dniach  od 12 do 21 lipca odby³ siê obóz dla dzieci w Wo³czynie prowadzony 
przez ks. Eneasza i Katarzynê Kowalskich. Uczestniczy³o 22  dzieci. 
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W niedzielê 18 lipca w Dêbowcu odby³a siê pami¹tka za³o¿enia i poœwiêcenia 
koœcio³a. Goœciem by³ ks. Jan Kurko, a na nabo¿eñstwie œpiewa³ chór z 
Dêbowca.

W niedzielê 18 lipca na nabo¿eñstwach po¿egna³ siê z nasz¹ parafi¹ ks. 
Krzysztof Cieœlar. Pracowa³ w naszej parafii jako wikariusz przez dwa lata. 
Jego ma³¿onka Monika równie¿ anga¿owa³a siê w pracy parafialnej. Ks. 
Cieœlar od 1 sierpnia zosta³ proboszczem - administratorem parafii w Kêpnie.

W dniu 21 lipca ks. Adam Pod¿orski uczestniczy³ w otwarciu nowego budynku 
socjalnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej.

W dniach od 16 do 25 lipca odby³ siê w Dziêgielowie organizowany przez 
CME Kurs Liderów M³odzie¿owych i Kurs Pomocników do szkó³ek 
niedzielnych  W kursie liderów uczestniczy³y 3 osoby z naszej parafii, a w 
kursie szkó³kowym 5.

W dniach od 26 do 31 lipca odby³ siê Tydzieñ Dobrej Nowiny dla dzieci w 
Dêbowcu. Uczestniczy³o w nim oko³o 30 dzieci. Na zajêcia przychodzi³a tak¿e 
grupa m³odzie¿y, która pomaga³a w prowadzeniu.

W dniach od 2 do 7 sierpnia odby³ siê Tydzieñ Dobrej Nowiny w Skoczowie. 
Codziennie przychodzi³o oko³o 80 dzieci.

Z dniem 1 sierpnia rozpocz¹³ pracê w naszej parafii ks. Miros³aw Czy¿. W 
zwi¹zku z tym ks. Eneasz Kowalski z ¿on¹ przeprowadzili siê do mieszkania 
przy ul. Schodowej 19 do mieszkania opuszczonego przez ks. Krzysztofa 
Cieœlara, a ks. Miros³aw Czy¿ z rodzin¹ zamieszka³ w budynku starej szko³y. 
Mieszkanie zosta³o wymalowane i zosta³a wyremontowana ³azienka. 

Uroczystoœæ wprowadzenia w urz¹d proboszcza pomocniczego, ks. Miros³awa 
Czy¿a odby³a siê w niedzielê 15 sierpnia. Odby³o siê tylko jedno nabo¿eñstwo 
w Skoczowie o g. 10.00. Wprowadzenia dokona³ ks. biskup Pawe³ Anweiler w 
asyœcie ks. Adama Pod¿orskiego i ks. radcy Grzegorza Giemzy. Œpiewa³ chór 
„Gloria” oraz chór z Rumunii.

W dniach od 13 do 15 sierpnia przebywa³a w naszej parafii 52-osobowa grupa z 
miejscowoœci Nadlac w Rumunii z tamtejszej s³owackiej parafii 
ewangelickiej. Wœród nich byli dwaj przedstawiciele parafii Dudince na 
S³owacji. By³¹ to rewizyta, gdy¿ w pierwszych dniach maja tego roku nasz 
chór „Gloria” by³ w Nadlac. Goœcie zostali przyjêci do domów przez 
chórzystów, w sobotê udali siê na wycieczkê do Wis³y, a wieczorem spotkali 
siê z naszym chórem przy ognisku. W niedzielê uczestniczyli w nabo¿eñstwie, 
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gdzie ks. Juraj Balint przekaza³ pozdrowienia z Rumunii, a chór pod dyrekcj¹ 
Ondreja Porubskiego zaœpiewa³ kilka pieœni.

W dniach od 9 do 18 sierpnia odby³ siê obóz naszej skoczowskiej m³odzie¿y w 
Lidzbarku Welskim na Mazurach. Prowadzi³ go ks. Eneasz Kowalski z 
ma³¿onk¹. Uczestniczy³o w nim ok. 30 m³odych.

W dniach od 21 do 24 sierpnia chór z Dêbowca zorganizowa³ wycieczkê na 
Mazury. W programie by³ m. in. pobyt w Miko³ajkach, œpiew na Tygodniu 
Ewangelizacyjnym w Mr¹gowie, zwiedzanie Mazur, a w drodze powrotnej 
wizyta w Domu Opieki „Tabita” w Konstancinie.

W Simoradzu zosta³ wykonany, d³ugo oczekiwany, parking w górnej czêœci 
cmentarza. W zwi¹zku z tym zosta³ przesuniêty p³ot cmentarny i wyciêto ca³y 
rz¹d tui. Dokumentacj¹ i za³atwieniami zaj¹³ siê pan Adam Brudny, 
organizacj¹ robót i zbieraniem ofiar zaj¹³ siê kurator filia³u pan Rajmund 
Raszyk, a prace wykona³a firma pana Emila Cymorka. Oprócz tego pracowa³o 
kilka osób przy przeniesieniu ogrodzenia i wyrêbie drzew, a wielu sk³ada³o ju¿ 
od trzech lat ofiary. W niedzielê 8 sierpnia zosta³a w ca³ej parafii z³o¿ona ofiara 
na ten cel, która wynios³a 4.692 z³. W tym samym czasie gmina Dêbowiec 
wykona³a chodnik i oœwietlenie od osiedla do cmentarza w Simoradzu.

W Pierœæcu zosta³a wybrukowana droga przez cmentarz.

Na cmentarzu w Skoczowie zosta³a wyrównana skarpa w dolnej czêœci 
cmentarza dla przygotowania nowego sektora grobów. Prace wykona³a firma 
pana Emila Cymorka.

Drzwi wejœciowe do budynku starej szko³y w Skoczowie zosta³y na nowo 
oczyszczone i pomalowane. Prace wykonali nieodp³atnie pan Brunon Rusin z 
panem Stefanem Bia³oniem.

W Dêbowcu zosta³ zlikwidowany œmietnik w centralnej czêœci cmentarza. 
Wywozu dokona³ pan Józef Holeksa z Simoradza. Nowe kontenery na odpady 
zosta³y umieszczone na zewn¹trz w lewym naro¿niku od frontu ogrodzenia.

W domu zborowym w Dêbowcu zosta³y za³o¿one drzwi wejœciowe oraz drzwi 
zewnêtrzne z sali zborowej. Za³o¿ono te¿ wentylacjê kominow¹ ogrzewania 
gazowego, zakupiono drzwi do kot³owni oraz wykonano g³adŸ gipsow¹ pod 
malowanie œcian i sufitów. Rozpoczêto k³adzenie kafelek. Prace kafelkarskie 
wykonuje pan Ireneusz Fryda.

Nieruchomoœæ w Dêbowcu przy ul. ¯niwnej 67, wystawiona do sprzeda¿y od 
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czerwca znalaz³a nabywcê. Koñcem wrzeœnia dojdzie do transakcji. Pieni¹dze, 
po potr¹ceniu obowi¹zkowej sk³adki na Konsystorz i Diecezjê, bêd¹ 
wykorzystane na prace wykoñczeniowe w Domu Zborowym w Dêbowcu.

Terminy:
4. wrzeœnia godz. 8.00      - pierwsza lekcja nauki konfirmacyjnej
5 wrzeœnia godz. 8.0   - nabo¿eñstwo m³od. na rozpoczêcie roku  szkolnego
12 wrzeœnia godz. 10.00   - œwiêto ¿niw w Simoradzu
18 wrzeœnia godz. 17.00    - koncert jub. z okazji 30-lecia chóru mêskiego
24 -26 wrzeœnia    - ogólnopolski zjazd m³odzie¿y w Chorzowie
19 wrzeœnia godz. 10.00    -œwiêto ¿niw w Pierœæcu
26 wrzeœnia godz. 10.00    - œwiêto ¿niw w Dêbowcu
26 wrzeœnia godz. 10.00    - komunia dla osób starszych w Skoczowie
3 paŸdziernika godz. 10.00    - œw. ¿niw w Skoczowie
10 paŸdziernika godz. 10.00 - pami¹tka za³o¿enia koœcio³a w Pierœæcu  kazanie 

        ks. Janusz Holesz z Czechowic-Dziedzic
24 paŸdziernika godz. 10.00 - komunia dla osób starszych w Dêbowcu

 
Zebra³ Ks. A.P.

Decyzj¹ Zgromadzenia Parafialnego, w dniu 
13.06.2010r. zosta³ wybrany proboszczem 
pomocniczym naszej parafii ks. Miros³aw Czy¿, 
dotychczasowy wikariusz parafii w Katowicach.

Jest on trzecim proboszczem pomocniczym (II 
proboszczem) w historii  parafii.

Pierwszym by³ ks. Andrzej Czy¿, który 
pracowa³ w parafii latach 1960-2002, najpierw 
jako wikariusz, nastêpnie w okresie lat 1970-1986  
II proboszcz a potem do emerytury w 2002r. jako 
proboszcz parafii. (Zobacz  IP nr 77- „Pó³ wieku w 
s³u¿bie koœcio³a”).

Nowy proboszcz pomocniczy

Drugim by³ ks. Adam Pod¿orski, pracuj¹cy w parafii w latach 1998-
1999 jako wikariusz, od 18.04.1999r. jako proboszcz pomocniczy a po 
przejœciu ks. Andrzeja Czy¿a na emeryturê w 2002r. jako proboszcz parafii.

Wprowadzenie ks. Miros³awa Czy¿a w urz¹d, dokonane przez ks.bp. 
Paw³a Anweilera, nast¹pi³o w niedzielê 15.08.2010r. na nabo¿eñstwie 
g³ównym.

Nabo¿eñstwo rozpoczê³o  siê / mimo problemów technicznych  brak 
pr¹du i ³¹cza internetowego / procesjonalnym wejœciem do koœcio³a 
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nowego proboszcza pomocniczego w otoczeniu ksiê¿y z ks. biskupem na 
czele, których wprowadzi³a Rada Parafialna.

Po powitaniu przez ks. proboszcza Adama Pod¿orskiego, liturgiê 
sprawowali  ks. Miros³aw Czy¿ oraz ks. Robert Penczek. Po liturgii krótki 
koncert da³ chór z Nadlac z Rumunii, który przebywa³ z rewizyt¹ w 
Skoczowie na zaproszenie naszego chóru „Gloria”.  S³owo pozdrowienia 
przekaza³ tamtejszy proboszcz, ks. senior Juraj Balint.

Nastêpnie nast¹pi³ g³ówny punkt niedzielnego nabo¿eñstwa  - 
wprowadzenie w urz¹d proboszcza pomocniczego naszej parafii ks. 
Miros³awa Czy¿a. Dokona³ tego zwierzchnik diecezji  ks. bp Pawe³ 
Anweiler. Do stoj¹cego przed o³tarzem proboszcza pomocniczego 
przemówi³ na podstawie s³ów z  Dz.Ap. 1.8 „Ale weŸmiecie moc Ducha 
Œwiêtego, kiedy zst¹pi na was i bêdziecie mi œwiadkami w Jerozolimie i w 
ca³ej Judei, i w Samarii, i a¿ po krañce ziemi”.

„Twoim wiêc drogi ksiê¿e zadaniem teraz te¿ bêdzie w tej parafii 
dodawaæ si³ wszystkim w tym zmaganiu siê ze œwiatem, aby wszyscy mogli 
ostaæ siê œwiadkami. Ka¿dy na miarê swoich mo¿liwoœci. I jak gdyby 
trawestuj¹c s³owa z Dziejów Apostolskich powiedzmy na miarê swoich 
mo¿liwoœci w Skoczowie, na Œl¹sku Cieszyñskim, na ró¿nych miejscach 
Polski i chcia³oby siê powiedzieæ widz¹c Was z Rumunii i mo¿e a¿ po krañce 
ziemi. Amen.” -  zakoñczy³ ks. biskup.

Po pieœni instalacyjnej „PrzyjdŸ Duchu Œwiêty, Stwórco przyjdŸ. Do serc 
swojego ludu wnijdŸ. Racz ³askê na swe rzesze zlaæ, by mog³y siê œwiêtymi 
staæ”. Do o³tarza weszli ksiê¿a asystenci: Adam Pod¿orski i Grzegorz 
Giemza, a cz³onkowie Rady Parafialnej stanêli na stopniach o³tarza, aby 
byæ w tej uroczystej chwili ze swoim proboszczem. Po odczytaniu 
stosownych s³ów mówi¹cych o urzêdzie i pos³udze S³ugi Bo¿ego ks. 

Miros³aw Czy¿ 
z ³ o ¿ y ³  
w y m a g a n e  
p r a w e m  
k o œ c i e l n y m  
s t o s o w n e  
œlubowanie a 
c z ³ o n k o w i e  
R a d y  
P a r a f i a l n e j  
s ³ o w a m i  
„ C h c e m y  z  
pomoc¹ Bo¿¹” 
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potwierdzili swoj¹ wolê pomagania proboszczowi w budowaniu 
duchowym zboru i koœcio³a Jezusa Chrystusa.

Nastêpnie ks. Miros³aw Czy¿ uklêkn¹³ a ks. biskup wraz z asystentami 
poprzez modlitwê, stosowne wersety S³owa Bo¿ego i na³o¿enie r¹k 
wprowadzili go w urz¹d proboszcza pomocniczego.

¯yczenia w imieniu parafii przekaza³ ks. Miros³awowi Czy¿owi kurator 
parafii p.Andrzej Krehut.

Swoje kazanie nowy proboszcz pomocniczy opar³ na s³owie z Listu do 
Efezjan 2, 4-10 (patrz kazanie na stronie 2 Informatora)

Na pocz¹tku podziêkowa³ parafianom za wybór na proboszcza 
pomocniczego a proboszczowi i Radze Parafialnej za mi³e przyjêcie.

„Dlaczego zatem cz³owiekowi coraz trudniej dostrzec Bo¿e bogactwo, 
opowiedzieæ siê za nim i mu s³u¿yæ? Dlaczego trudno byæ wierz¹cym, który 
praktykuje swoj¹ wiarê? Dlaczego tak trudno wspó³tworzyæ œwiat, który 
funkcjonowa³by w zgodzie z Bo¿¹ wol¹?”  pyta³ kaznodzieja. „Na koniec 
chcia³bym wyraziæ ¿yczenie i obiecaæ, ¿e ze swej strony do³o¿ê starañ aby 
siê ziœci³o. Chcia³bym Drodzy, abyœcie w dniu mojego po¿egnania z 
parafi¹, choæ nie wiem kiedy to bêdzie, bo s³uga nigdy tego nie wie, mogli w 
duchu powiedzieæ: Ten ksi¹dz uczy³ siebie i uczy³ nas obdarzaæ siê 
wzajemnie najwiêkszym bogactwem na wzór Bo¿ego serca  mi³osierdziem, 
mi³oœci¹ i przebaczeniem z ³aski. Poprzez to wzbudza³ w nas, ewangelikach 
z ca³ej parafii skoczowskiej pragnienie by byæ bli¿ej nieba ani¿eli ziemi  bo 
tak przecie¿ przynale¿y ludziom wiary. Amen” - zakoñczy³ ks .Miros³aw 
Czy¿.

Uroczyste nabo¿eñstwo zakoñczy³o siê B³ogos³awieñstwem Bo¿ym 

u d z i e l o n y m  
wszystkim wiernym 
przez ks. bp. Paw³a 
Anweilera.

N a b o ¿ e ñ s t w o  
uœwietni³  równie¿ 
swoim œpiewem chór 
parafialny „Gloria”.

Po nabo¿eñstwie 
k s .  p r o b o s z c z  
M i r o s ³ a w  C z y ¿  
przyj¹³ wiele ¿yczeñ 
od zborowników oraz 
g o œ c i  z  k r a j u  i  
zagranicy.

Jerzy Sikora
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nasze ¿ycie

Tydzieñ Dobrej Nowiny w Dêbowcu

Tegoroczny Tydzieñ Dobrej Nowiny odbywa³ siê w dniach 26-30 
lipca. Temat przewodni spotkañ brzmia³ „Bo¿a Zbroja”. W czasie zajêæ 
dzieci mia³y sposobnoœæ nie tylko wspólnej zabawy i ciekawego 
spêdzania czasu, ale przede wszystkim pog³êbianiu wiary i 
zastanowieniu siê nad w³asn¹ postaw¹ w relacjach rodzinnych i 
kole¿eñskich. By³ to czas na poznawanie historii biblijnych, na 
modlitwê oraz wspólny œpiew. Dzieci mia³y równie¿ mo¿liwoœæ 
sprawdzenia swoich wiadomoœci, bior¹c udzia³ w konkursach oraz 
zajêciach plastycznych, które tak¿e s³u¿y³y podsumowaniu lekcji 
biblijnych i nauki wersetów. By³ te¿ czas na wspóln¹ zabawê i gry na 
œwie¿ym powietrzu. Ka¿dego dnia na dzieci czeka³ tak¿e s³odki 
poczêstunek i napoje. Na zakoñczenie TDN zorganizowaliœmy grilla.

Bardzo serdecznie chcia³abym podziêkowaæ wspania³ej grupie 
m³odzie¿y za pomoc w organizacji i prowadzeniu zajêæ, a tak¿e 
wszystkim, którzy poœwiêcili swój czas i talenty, aby TDN móg³ siê 
odbyæ. Dziêkujê wszystkim, którzy wspierali nas w modlitwach, a 
przede wszystkim Panu Bogu za Jego prowadzenie.

Marzena Krehut



14 Informator Parafialny nr 82/2010

Tydzieñ Dobrej Nowiny 2010 - Skoczów

2 sierpnia, punktualnie o godzinie 9:00 oficjalnie rozpoczêto TDN 
2010 w Skoczowie. Podzieliliœmy siê na dwie grupy- M³odsza i Starsza. 
Myœl¹ przewodni¹ Tygodnia by³a „m¹droœæ”. Prawdziw¹ m¹droœæ 
poznawaliœmy na podstawie historii Jezusa. Nauczyliœmy siê co to jest ta 
m¹droœæ, jak m¹drze wybieraæ przyjació³, jak coœ zaplanowaæ i 
podejmowaæ decyzjê. Z ka¿dym dniem poznawaliœmy kolejn¹ historiê z 
¿ycia Chrystusa. 

W ka¿dej grupie codziennie byli obecni goœcie specjalni. 
Poznawaliœmy ich przygody w wyprawie na szczyt góry. Musieli 
wykazaæ siê wielk¹ m¹droœci¹ i na ich przyk³adzie mogliœmy zobaczyæ,  
jakie b³êdy pope³niaj¹ ludzie w codziennym ¿yciu. 

Dzieñ rozpoczyna³ siê œpiewem, w którym uwielbialiœmy Boga. Po 
œpiewie przyszed³ czas na lekcjê biblijn¹, z której dowiadywaliœmy siê 
czegoœ nowego. ¯eby coœ wynieœæ z ca³ego dnia, pilnie uczyliœmy siê 
wersetów, które przyda³y siê do póŸniejszych konkursów. Prace 
plastyczne pozwala³y nam wykazaæ siê swoim talentem lub rozwijaæ ten 
g³êboko ukryty. Jak siê póŸniej okaza³o wszyscy najbardziej oczekiwali 
posi³ków i kanapek z czekolad¹, bo mo¿na by³o wreszcie umorusaæ siê 
legalnie. Po posi³ku, na gry i zabawy wszyscy wyruszali z 
czekoladowym w¹sem lub brod¹. Bardziej zdolne osoby czekoladowe 
mia³y nawet czo³o. Po chwilach szaleñstwa na œwie¿ym powietrzu 
przyszed³ czas na odrobinê wyciszenia. M³odsza grupa poznawa³a 
historiê Mrówki Andy, a starsza ogl¹da³a przygody w Odysei.

Dzieci równiez zosta³y fachowo przeszkolene jak udzieliæ pierwszej 
pomocy.

W pi¹tek zorganizowany by³ wodny dzieñ. Mo¿na by³o oblaæ siebie 
nawzajem, ale równie¿ ciociê czy wujka, których darzy³o siê wielk¹ 
sympati¹. ̄ eby wodny dzieñ by³ bardzo wodny, przyszed³ równie¿ czas 
na burzê. By uspokoiæ rozkrzyczane dzieci, trzeba by³o stosowaæ ró¿ne 
metody, np. œpiewanie znanej i lubianej przez dzieci piosenki „na 
jeziorze wielka burza”. Mo¿na by³o spróbowaæ swych si³ w byciu 
g³oœniejszym ni¿ to co dzia³o siê za oknem. Grupie m³odszej wysz³o to 
doskonale. Razem z burz¹ przysz³a i wielka ulewa. Wtedy nawet rodzice 
mogli uczestniczyæ w 'naszym' wodnym dniu. Tydzieñ Dobrej Nowiny 
po¿egna³ nas s³oneczn¹ pogod¹. Zrobiliœmy pami¹tkowe zdjêcie przed 
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koœcio³em, a na koniec programu przyszed³ czas na rozdanie nagród dla 
wszystkich uczestników. 
Myœlê, ¿e tydzieñ ten by³ spêdzony bardzo po¿ytecznie dla ka¿dego z 
nas. Mogliœmy lepiej zrozumieæ jaka, jest prawdziwa m¹droœæ. Dzieci 
bardziej te¿ zaprzyjaŸni³y siê ze sob¹ i mam nadziejê, ¿e bêdziemy 
spotykaæ siê teraz co niedzielê na szkó³kach niedzielnych. Serdecznie 
zapraszamy!

Andrea i Aneta

Gor¹co dziêkujemy Paniom z kuchni, które codziennie w wielkim upale 
przygotowywa³y stosy kanapek a nawet kroi³y jab³uszka dla prawie 90 
uczestników. Dziêkujemy równie¿ wszystkim wolontariuszom!

 

Panie Bo¿e mój(...) daj twemu s³udze serce rozumne, 
aby umia³ (..) rozrózniaæ miêdzy dobrem i z³em.
(1 Królewska 3,9)
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Wo³czyñskie wspomnienia
W dniach 12-21 

lipca 24-ro dzieci z 
n a s z e j  p a r a f i i  
przebywa³o na obozie 
letnim w Wo³czynie. 
Dzieci pojecha³y na 
w y p o c z y n e k  p o d  
opiek¹ ks. Eneasza 
K o w a l s k i e g o  z  
m a ³ ¿ o n k ¹  o r a z  
Katarzyny Kukucz i 
Dariusza Kolarczyka. 
Kuchni¹ zajmowa³a 
siê natomiast Ewa 
K³apsia. Nieocenion¹ 
pomoc¹ by³a równie¿ 
j e d n a  z  m a m  
o b o z o w i c z ó w   
Marzena Kocaj, która 
wspiera³a zarówno opiekunów jak i kucharkê.

Swój wakacyjny urlop dzieci rozpoczê³y od wycieczki do Rybnika, gdzie 
odwiedzi³y Baœniow¹ Krainê oraz Park dinozaurów. Tam obozowicze spêdzili 
ca³y dzieñ szalej¹c na karuzelach, wodnej œlizgawce i poznaj¹c prehistoryczne 
gady.

Wieczorem uczestnicy dotarli do bazy noclegowej w wo³czyñskiej parafii, 
gdzie spêdzili kolejne 8 dni poznaj¹c Biblijne zwierzêta z obozowego zoo, 
je¿d¿¹c rowerami i p³ywaj¹c w basenie. Dzieci pojecha³y równie¿ na 
ca³odniow¹ wycieczkê do Grodu Rycerskiego w Biskupicach, gdzie 
próbowa³y swoich si³ w rzucaniu toporkiem i dzid¹, strzelaniu z ³uku, 
czerpaniu papieru i pisaniu gêsim piórem. Na zakoñczenie pe³nego emocji, 
upalnego dnia obozowicze zasmakowali w pysznych kie³baskach z grilla 
przygotowanych przez rycerskiego giermka.

Uczestnicy obozu chêtnie brali udzia³ równie¿ w zajêciach na terenie 
parafii  wybierali najœmieszniejszy strój, ogl¹dali bajki i brali udzia³ w 
konkursie plastycznym. 

Czas obozu prêdko min¹³ i trzeba by³o wracaæ do Skoczowa. Mamy 
nadziejê, ¿e w pamiêci pozosta³y tylko mi³e wspomnienia i dobre wra¿enia.

Dziêkujemy wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w organizacjê 
wypoczynku dla dzieci, a zarówno obozowiczom jak i kadrze ¿yczymy 
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa.

Katarzyna Kowalska
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g³os ma m³odzie¿

W niedzielê, 8 sierpnia 2010r., czterdziestoosobowa grupa 
m³odzie¿y wyruszy³a do Lidzbarka Welskiego. W³aœnie tam, w tym 
malowniczym miasteczku po³o¿onym nad rzek¹ Wel i Jeziorem 
Lidzbarskim spêdzi³a 10 dni. Wielu z nich, to stali bywalcy 
skoczowskich obozów, jednak Lidzbark by³ im nieznany i tak naprawdê 
nie wiedzieli czego mog¹ siê po nim spodziewaæ...

Pierwsze wra¿enie mog³o byæ nieco mylne. Kiedy zobaczyli 
budynek, w którym mieli spêdziæ ponad tydzieñ, zdziwili siê nieco. 
Czerwona ceg³a z jednej strony dodawa³a uroku, z drugiej strony 
utwierdza³a ich w przekonaniu, co do „dojrza³oœci” budynku. Wszelkie 
w¹tpliwoœci rozwia³y jednak pierwsze kroki wewn¹trz. Kilkuosobowe 
pokoje, z których wiele wyposa¿onych by³o w ³azienki, na ka¿dym 
³ó¿ku czysta poœciel, przytulne pomieszczenie do spo³ecznoœci i 
posi³ków oraz  hol sprzyjaj¹cy wieczornym rozmowom zmieni³ zdanie 
tych, co na pocz¹tku w¹tpliwi jeszcze w atrakcyjnoœæ kwatery. Kilka 
chwil oddechu i w drogê! Trzeba przecie¿ poznaæ nie tylko kwaterê, ale 
ca³y otaczaj¹cy j¹ teren.

Koœció³ wraz z domem parafialnym (gdzie mieszkaliœmy) znajduje 
siê na górce, z której rozpoœciera³ siê przepiêkny widok. Nie dziwi³ 
zatem nikogo fakt, ¿e m³odzie¿ szybkim krokiem ruszy³a w kierunku 
parku, gdzie znajdowa³a siê ogromna fontanna, a zaraz potem w 
kierunku jeziora. Zaskoczenie by³o co niemiara, kiedy po przyjœciu na 
pla¿ê zobaczyliœmy tam nowe, du¿e molo, dwa miejsca do skoków do 
wody z wy¿szej wysokoœci, boiska do siatkówki czy zje¿d¿alniê wodn¹. 
Ponadto droga nad jezioro by³a jedn¹ z przyjemniejszych, bo 
wspomniany park dodawa³ pozytywnej energii, której by³o ju¿ i tak 
wiele. 

Ka¿dy dzieñ obozu mia³ pewien schemat. Rozpoczyna³ siê pobudk¹, 
o tyle ciekaw¹, bo czêsto towarzyszy³y jej znane utwory 
chrzeœcijañskich zespo³ów. Po pobudce ka¿dy mia³ trochê czasu, by 
przeczytaæ jakiœ fragment biblijny i pomodliæ siê. Oko³o godz. 8 
spotykaliœmy siê w kilkuosobowych grupkach, gdzie poruszaliœmy 
przeró¿ne kwestie, pocz¹wszy od w³asnych zainteresowañ, 
skoñczywszy na odpowiedzialnoœci za parafiê. Nastêpnie wspólnie 
zbieraliœmy siê na œniadaniu, które w ca³oœci by³o przygotowane przez 

Wypoczynek w Lidzbarku Welskim
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pastorow¹ Kasiê Kowalsk¹ i jej dzielne pomocnice Izê i Magdê (nie 
tylko kwestia œniadañ, ale równie¿ obiadów i kolacji by³y na ich 
g³owach). Warto jednak wspomnieæ, ¿e wœród uczestników, wielu by³o 
sta³ymi bywalcami kuchni, którzy równie¿ chcieli pomagaæ 
przygotowywaæ posi³ki i sprz¹taæ po nich.

Dzieñ zaczynaliœmy od rannej spo³ecznoœci, gdzie s³owem dzieli³ siê 
ks. Eneasz Kowalski, kilkoma pieœniami przy akompaniamencie 
instrumentów oraz modlitw¹ o prowadzenie na ca³y dzieñ. Czas przed i 
popo³udniowy rozdzielony by³ obiadem i sjest¹ poobiedni¹, a owe czasy 
by³y bardzo do siebie zbli¿one. Staraliœmy siê wtedy korzystaæ jak 
najwiêcej z jeziora i pla¿y, próbowaliœmy si³ na kajakach, rowerach 
wodnych, czy w budowaniu zamków z piasku. Nieraz spotykaliœmy siê 
na hali sportowej, gdzie graliœmy w pi³kê no¿n¹, wspólnie ogl¹daliœmy 
filmy, graliœmy w ró¿ne gry, a tak¿e uczyliœmy siê podstawowych 
kroków tanecznych. Po 
aktywnym dniu ka¿dy 
czeka³ na kolacjê, któr¹ 
rozpoczynaliœmy o 
18:30. Najwa¿niejszym 
punktem dnia by³a 
j e d n a k  w i e c z o r n a  
spo³ecznoœæ. Kadra 
obozu by³a odpowie-
dzialna za tematy na 
spo³ecznoœci, a ucze-
stnicy za ich prowa-
dzenie. Mo¿na by³o us³yszeæ wiele o relacji z Bogiem, o ¿yciu 
chrzeœcijanina czy drodze zbawienia. Ka¿dy móg³ zastanowiæ siê nad 
sob¹ i przemyœleæ kwestie, co do których mia³ w¹tpliwoœci, czy które 
chcia³ w swym ¿yciu zmieniæ. Niesamowitym punktem wieczornych 
spo³ecznoœci by³ œpiew. 40-osobowy chór spisa³ siê doskonale. Wszyscy 
anga¿owali siê w œpiew, a wœród ludzi by³o widaæ ogromn¹ radoœæ z 
tego, ¿e mog¹ œpiewaæ Bogu na chwa³ê. Dzieñ koñczy³ siê o 23., kiedy to 
umyci k³adliœmy siê do ³ó¿ek.

Dwa dni spêdziliœmy poza Lidzbarkiem. Pierwsza wycieczka by³a 
zdecydowanie trudn¹ przygod¹. Jej pierwszym punktem by³ sp³yw 
kajakowy rzek¹ Wel. By³o to nie lada wyzwanie, kiedy musieliœmy siê 
chowaæ w kajakach i przep³ywaæ pod drzewami. Drugi punkt to konne 
przeja¿d¿ki, które mia³y miejsce na Farmie Noego, gdzie spêdziliœmy 
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resztê dnia. Wspólne ognisko i spo³ecznoœæ wieczorna na dworze bêdzie 
na pewno zapamiêtana przez nas wszystkich. Szlak drugiej z wycieczek 

prowadzi³ do Torunia, 
k t ó r y  p r z e z  w i e l u  
u w a ¿ a n y  j e s t  z a  
najpiêkniejsze miasto 
P o l s k i .  M o g l i œ m y  
zwiedzaæ ruiny zamku, 
ogród orientalny, czy 
p l a n e t a r i u m .  S a m o  
p r z e j œ c i e  s t a r y m i  
uliczkami równie¿ by³o 
bardzo atrakcyjne. 

W niedzielê 15 sierpnia uczestniczyliœmy w nabo¿eñstwie w 
miejscowym koœciele. Nabo¿eñstwo prowadzili Waldemar Kurzawa 
(proboszcz z Dzia³dowa) oraz nasz wikariusz Eneasz Kowalski.

O b ó z  s i ê  
s k o ñ c z y ³ ,  
wróc i l i œmy  do  
swoich domów. 
N i e d ³ u g o  
wrzesieñ, powrót 
do szkó³. Wakacje 
powoli siê koñcz¹. 
W a r t o  j e d n a k  
pamiêtaæ, ¿e czêœæ 
t y c h  w a k a c j i  
spêdz i l i œmy  w  
gronie chrzeœcijan. 
W gronie osób, 
które wierz¹ w 

Boga, w gronie nam bliskim. Mogliœmy odpocz¹æ i nabraæ si³ na to, co 
przed nami. 

Dziêkujemy Bogu za to, ¿e by³ przy nas, prowadzi³ nas tam i nikomu 
nic z³ego siê nie sta³o. Za rok chcemy znów wspólnie wyjechaæ na obóz. 
A teraz? Teraz mamy wspólne spotkania tutaj w Skoczowie. Mamy 
nabo¿eñstwa, mamy spotkania m³odzie¿owe, próby zespo³ów, na 
których równie¿ chcemy byæ, chcemy zacieœniaæ relacje z ludŸmi 
wokó³, ale przede wszystkim zbli¿aæ siê do Boga. Piotr Chwastek
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wieœci chórowe

Chór z Nadlac (Rumunia) goœci³ w naszej parafii 
(13 -15. 08. 2008)

Wbrew powszechnym opiniom, jakoby pi¹tki trzynastego mia³y byæ 
dniami pechowymi, nasza skoczowska parafia doœwiadczy³a akurat 
innego uczucia. Po wielogodzinnej podró¿y do Skoczowa dotar³a 
szczêœliwie grupa S³owaków z Rumunii, z parafii Ewangelicko- 
Augsburskiej w Nadlac, gdzie w pierwszych dniach maja goœci³ nasz 
parafialny chór „Gloria”. Goœcie przyjechali wraz ze swoim 
proboszczem - ksiêdzem seniorem Jurajem Balintem, burmistrzem 
Nadlac - Vasiliem Cicacem oraz delegacj¹ z parafii s³owackiej Dudince. 
55 - osobowa grupa, korzystaj¹c z pobytu w Polsce, zwiedzi³a najpierw 
Oœwiêcim. Oko³o godziny 17.00 zjawili siê na placu koœcielnym. Zostali 
serdecznie przywitani i odebrani przez swoich gospodarzy - cz³onków i 
sympatyków chóru. Popo³udnie i wieczór w domach gospodarzy minê³y 
na mi³ych rozmowach, wspomnieniach z Nadlac, a w niektórych 
przypadkach zapoznawaniu i zaprzyjaŸnianiu siê. Jednak co dobre 
szybko siê koñczy i trzeba by³o siê udaæ na spoczynek, poniewa¿ 
nastêpny dzieñ mia³ przynieœæ wiele atrakcji.
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W sobotê po œniadaniu, o godzinie 9.00, chórzyœci z Rumunii zostali 
przyjêci w sali sesyjnej ratusza przez pani¹ Burmistrz Skoczowa, Janinê 
¯agan, a nastêpnie wyjechali autobusem na wycieczkê w Beskidy. 
Pierwotny zamiar zejœcia do Kamienia na Równicy nie doszed³ do 
realizacji z powodu burzy , która przesz³a nad ranem. W zamian za to goœcie 
odwiedzili Wis³ê, gdzie zobaczyli skoczniê w Malince, obejrzeli koœció³ w 
Wiœle Centrum, pospacerowali po mieœcie. Równie¿ posilili siê obiadem 
przygotowanym w parafii w Jaworniku. W godzinach popo³udniowych 
ponownie zawitali do Skoczowa, gdzie czeka³y na nich ciastka i kawa. Po 
krótkim odpoczynku w sali chórowej, goœcie z Nadlac zrobili sobie próbê 
przed niedzielnym wystêpem, a nastêpnie wszyscy  goœcie i ich gospodarze 
- udali siê do ogrodu za „star¹ szko³¹” i tam mile spêdzili czas na œpiewie, 
rozmowach, sma¿¹c jajecznicê i zajadaj¹c siê kie³bas¹ pieczon¹ na 
ognisku. Czas up³ywa³ tam bardzo szybko.

W niedzielnym poranek, goœcie z Nadlac razem ze swoimi 
gospodarzami, przyjechali na plac koœcielny, aby jeszcze przed 
nabo¿eñstwem spakowaæ swoje baga¿e do autobusu. Nastêpnie 
wszyscy udali siê do koœcio³a, gdzie mia³o odbyæ siê uroczyste 
nabo¿eñstwo wprowadzaj¹ce w urz¹d II proboszcza naszej parafii ks. 
Miros³awa Czy¿a. Czêœæ nabo¿eñstwa uœwietni³ 20-minutowy wystêp 
chóru z Nadlac, przynosz¹c s³uchaczom chwile wzruszeñ podczas 
wykonywania pieœni do znanych melodii, takich jak „Warownym 
grodem jest nasz Bóg” czy „Z³¹cz Panie razem nas”. Zaœpiewa³y 
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biblioteka

Aktualnoœci w „Bibliotece dla ka¿dego”
na lipiec/sierpieñ 2010 r.

No i ju¿ jesteœmy po Tygodniu Ewangelizacyjnym w 
Dziêgielowie. Oczywiœcie jak zwykle zrobiliœmy tam wiêksze zakupy 
ksi¹¿ek i te¿ jak zwykle kupiliœmy komplet p³yt CD z T.E. Tym razem to 
jest 46 p³ytek w ³adnej kolorowej oprawie. Nowym zakupem te¿ s¹ 
p³ytki DVD z wyk³adami z „Koinoni” w Ustroniu. Natomiast w 
„Naszych Inspiracjach” w jesiennym numerze prawdopodobnie bêdzie 
artyku³ o naszej bibliotece. 

Spotkania Grupy Wsparcia na razie zawiesiliœmy. Bêdziemy 
spotykaæ siê od wrzeœnia. Równie¿ we wrzeœniu planujemy 
zorganizowaæ kolejny, czwarty ju¿ „Wieczór œwiadectw”. 
Przypuszczalna data to 23 lub 30.09. br.  Dy¿ury biblioteczne bêd¹  bez 
zmian. 

Zapraszamy do nas
Renia Œwider

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

œr - czw  16:00-18:00

pi¹tek    16:00-19:00

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

tel. 033 487-68-73

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

równie¿ chóry „Gloria” naszej parafii dedykuj¹c nowemu proboszczowi 
pieœni „ O warto Mu s³u¿yæ” oraz „B³ogos³awieñstwo”.

Po nabo¿eñstwie rumuñscy goœcie udali siê do sali chórowej na 
obiad, a nastêpnie po¿egnaliœmy ich ¿ycz¹c bezpiecznego powrotu do 
rodzinnych stron.

Ten weekend min¹³ bardzo szybko. Goœcie ledwie przyjechali, a ju¿ 
ich nie by³o. Jednak  my siê nie smucimy. Chórzyœci z Nadlac zapraszali 
nas serdecznie do siebie z rewizyt¹, wiêc jest nadzieja na wczeœniejsze 
lub póŸniejsze, ponowne spotkanie w sympatycznym gronie. 

Judyta i Aniela Fender
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Polecamy nastêpuj¹ce nowoœci

z lipca i sierpnia 2010 r.

 
P³yty CD z Tygodnia Ewangelizacyjnego z Dziêgielowa z tego roku.

P³yty DVD „Bo¿e œcie¿ki – mêskie wybory: wyp³yñ na g³êbie” cz. 1 i 2 z 
Konferencji dla mê¿czyzn w Ustroniu - To seria wyk³adów, które 
nakreœlaj¹ sylwetkê mê¿czyzny zgodn¹ z Bo¿ymi postanowieniami.

P³yta DVD „Heidi” – Ma³a Heidi mieszka wraz z dziadkiem w piêknych 
Alpach. Starszy pan uznawany jest przez okolicznych mieszkañców za 
pustelnika i dziwaka, który samotnie przesiaduje w domku na szczycie 
góry i nie schodzi do wioski. Radosna i pe³na ciep³a dziewczynka 
podbija serce dziadka, zaprzyjaŸnia siê z Piotrkiem pasterzem kóz i 
cieszy siê wolnoœci¹ wœród piêknej alpejskiej przyrody.

Ksi¹¿ka „Wiersze dla duszy”  Kud³owicz  – „Ksi¹¿ka jest 
przeznaczona dla uœmiechniêtych i dla smutnych. Wiersze te daj¹ 
zastrzyk energii koniecznej do ¿ycia.”

Ksi¹¿ka „Drogowskazy dla duszy” – Chapman, Stanforde  – „W 
krótkich historyjkach zawarte s¹ praktyczne wskazówki, jak ¿yæ po 
chrzeœcijañsku. Za ka¿dym razem, gdy mi³oœæ czynimy sposobem na 
¿ycie, ukazujemy innym mi³oœæ Boga.”

Ksi¹¿ka „Okno nadzieji: Ciciely Saunders – za³o¿ycielka ruchu 
hospicyjnego” – du Bollay, Rankin – „Ksi¹¿ka jest opowieœci¹ o 
charyzmatycznej, barwnej i pe³nej temperamentu Cicely Saunders, 
inicjatorce wspó³czesnego ruchu hospicyjnego, lekarce, dziêki której 
ca³kowicie zmieni³ siê sposób myœlenia o opiece nad osobami 
terminalnie chorymi.”

Renia Œwider

J.

G. E.

S.  M. 
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W Roku M³odzie¿y Ogólnopolski Zjazd M³odzie¿y Ewangelickiej 
odbêdzie siê w Chorzowie, gdzie przebiegaæ bêdzie pod has³em Nowa 
rola. Otwarcie ju¿ w pi¹tek wieczorem, w sobotê bêdzie czas na 
seminaria, koncerty, warsztaty i happening w Wojewódzkim Parku 
Kultury i Wypoczynku. Na pewno nie zabraknie czasu na rozmowy ze 
znajomymi z ca³ej Polski. Zjazd zakoñczy siê niedzielnym 
nabo¿eñstwem.

Termin: 24-26 wrzeœnia

Dla kogo: Uczniowie szkó³ gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
i studentów, grup m³odzie¿owych

Koszt: 60 z³ / os. (wy¿ywienie + noclegi)

Chêæ udzia³u oraz op³atê nale¿y wnieœæ w kancelarii parafialnej lub na 
s p o t k a n i u  m ³ o d z i e z y
do 12 wrzeœnia

Wiêcej informacji na stronie internetowej:
www.cme.org.pl/index.php?D=mod&mod=lato&a=2&b=19 

OZME w Chorzowie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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k¹cik dla dzieci

Witajcie najm³odsi Czytelnicy!
Za nami wakacje i pocz¹tek nowego roku szkolnego. Mam 

nadziejê, ¿e odpoczêliœcie i zebraliœcie si³y do nauki. Przed nami te¿ 
nowy rok k¹cika dla dzieci, a w nim dalsze przygody Patriarchów, czyli 
praojców naszej wiary.
Ciekawa jestem, czy pamiêtacie jeszcze tych, których poznaliœmy w 
zesz³ym roku szkolnym. Sprawdzicie to, uzupe³niaj¹c poni¿sze 
drzewko:

__________________ i Sara

_______________ i Rebeka

Ezaw                         Jakub
Uda³o siê uzupe³niæ?
To pos³uchajcie kim byli dwaj ostatni bohaterowie z naszego drzewka.

Izaakowi i Rebece urodzili siê dwaj synowie  bliŸniêta  Ezaw i 

Jakub. Ponoæ jeszcze w ³onie matki 
Jakub trzyma³ Ezawa za piêtê. 

Pierwszy urodzi³ siê Ezaw i 
z g o d n i e  z  p r a w e m  m i a ³  o n  
odziedziczyæ ca³y maj¹tek oraz 
otrzymaæ b³ogos³awieñstwo Bo¿e. 
Ezaw by³ myœliwym i ukochanym 
synem Izaaka. Jakub by³ delikatny i 
by³ ulubieñcem matki. Ch³opcy 
szybko dorastali. Pewnego dnia Ezaw 
wróci³ do domu z polowania bardzo 
zmêczony i g³odny. Nie wiedzia³, ¿e z 
powodu tego g³odu straci coœ bardzo 
cennego. Co to by³o takiego? 
Koniecznie przeczytaj w kolejnym 
numerze Informatora Parafialnego.

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

Brajan Macura    11.07.10 Simoradz 92
Jakub Ange³ow    18.07.10           Wroc³aw
Oskar Rak    18.07.10 Wilamowice, ul. Rydzowa 6
Amelia Kania    25.07.10 Kiczyce, ul. Kolejowa 6
Daniel Kuminek    25.07.10 Biery 124
Julianna Czyszczoñ    25.07.10 Skoczów, Rynek 3/3
Frederik Tonn    25.07.10 Pinneberg / Niemcy
Nadia Bruchajzer    01.08.10 Wiœlica 106
Rafa³ Fryda    08.08.10 Iskrzyczyn 34
Olivier £ukasik    08.08.10        Sk., ul. Powstañców Œl. 18

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

Ps.127,1 
ŒLUBY

Waldemar Bulandra Stella Raszyk 03.07.10
Pawe³ Heczko Agnieszka Pietras 10.07.10
Robert Ciesielski Katarzyna Kowalska 17.07.10
Adam Nogowczyk Dorota Witoszek 31.07.10
Richard Rodriguez Anna Pszczó³ka 31.07.10
Pawe³ Nawrat Magdalena Greñ 06.08.10
Jerzy Wojnar Agnieszka Niemiec 07.08.10
Igor Piotrowski Gabriela Ciencia³a 07.08.10
Andrzej Sikora Marcela Stebel 14.08.10

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

Leszek Knopek lat 40 27.06.10 Skoczów, ul. Zabawa 11
Eugeniusz Madzia lat 76 29.06.10 M-œwieæ, ul. Beskidzka 43
Przemys³aw Raszyk lat 30 19.12.09    Chicago-USA/Sk.Torowa 17a
Anna Jaworska lat 74 28.07.10     Skoczów, ul. Targowa 20/41
Emilia Pilorz lat 87 02.08.10 Pogórze 211
Karol Kubala lat 72 09.08.10 Harbutowice 11

 

 



Kancelaria Parafialna czynna:
00  00

Poniedzia³ek –  czwartek      godz. 10 -  14
00 00Pi¹tek                                 godz. 14  -  18

W niedziele i œwiêta  przed i po nabo¿eñstwie.

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

00Chór 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. Miros³aw Czy¿,  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:
drugi czwartek - godz. 18.00
Sobotnie spotkanie z Bibli¹:
czwarta sobota - godz. 18.00

niedzielneSzkó³ki

00MZŒ sobota          godz. 16  
00Chór w Dêbowcu wtorek     godz. 19

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
Proboszcz pomocniczy ks. Miros³aw Czy¿ tel. 853 34 91e-mail: mczyz@luteranie.pl
Wikariusz ks. Eneasz Kowalski tel. 858 40 84 e-mail: eneaszkowalski@o2.pl
Ks. Andrzej Czy¿       tel. 853 03 89 
Ks. Robert Penczek       tel. 853 34 91

www.biblioteka.skoczow.pl
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Zebrania m³odzie¿owe:
Sk-ów gr. m³odsza pt. godz. 
Sk-ów gr. starsza so. godz. 
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