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Naucz¿e nas obliczaæ dni naszych, 

                                   abyœmy przywiedli serce do m¹droœci.
                                                                            (Biblia Gdañska Psalm 90,12)
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spotkanie ze s³owem bo¿ym

„Gdzie¿ jest ich Bóg?”
Dlaczego maj¹ mówiæ narody: Gdzie¿ jest ich Bóg? 
Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.

Psalm 115,2-3

  Drodzy! Przed nami ostatnie dwa miesi¹ce 2010 roku. 
Prze³om roku, czas jesienno-zimowy i wydarzenia ostatnich miesiêcy 
sk³aniaj¹ nas do ró¿nego rodzaju przemyœleñ, do zastanowienia siê nad 
sob¹, swoim ¿yciem, a tak¿e do refleksji nad tym rokiem. Jaki on by³? 
Pewnie odpowiedzi by³yby ró¿ne: dla jednych by³ on rokiem sukcesu, 
awansu, rokiem radoœci, dla innych by³ to rok strachu, lêku, upadku czy 
pora¿ek. W pamiêci mamy katastrofy i tragedie, które nawiedzi³y nasz 
kraj, katastrofa pod Smoleñskiem, wypadek polskiego autokaru 
wracaj¹cego z Hiszpanii na autostradzie w Niemczech, wypadek busa 
przewo¿¹cego pracowników pod Nowym Miastem nad Pilic¹. W tym 
roku nasz kraj nawiedzi³y huragany i powodzie, które zabra³y nieraz 
ca³y dorobek ¿ycia. Œledz¹c w miarê na bie¿¹co informacje na portalach 
internetowych, mo¿na te¿ wypowiedzieæ siê w komentarzach. I oprócz 
sk³adanych kondolencji osamotnionym rodzinom, zauwa¿y³em, ¿e przy 
tego rodzaju informacjach na forach internetowych wœród ró¿nych 
komentarzy pojawiaj¹ siê te¿ drwiny z wiary w Boga. Pod jedn¹ z 
wiadomoœci o wypadku na berliñskiej obwodnicy znalaz³em taki oto 
wpis: „No i co, chrzeœcijanie, przecie¿ wasz Bóg tego chcia³. Czy¿ nie 
tak nauczaj¹ ksiê¿a? No to siê cieszcie, bo przecie¿ duszyczki posz³y do 
nieba. Ha, ha, tylko g³upcy w takie rzeczy wierz¹”. Tego rodzaju 
komentarzy mo¿na by³o znaleŸæ wiêcej.

Ktoœ powie, ¿e to wyg³upy smarkaczy i ¿e nie ma co zajmowaæ siê 
internetowym chamstwem. Byæ mo¿e, ale mam wra¿enie, ¿e sporo osób 
ma rzeczywiœcie wykrzywiony obraz wiary w Boga. I ci, którzy sobie 
drwi¹, maj¹ w pewnym sensie racjê, tyle ¿e tak naprawdê drwi¹ z 
w³asnych mylnych wyobra¿eñ o Koœciele, o chrzeœcijañstwie, a nie z 
autentycznej wiary w Jezusa Chrystusa, której po prostu nie znaj¹. 
Problem jest zreszt¹ bardzo stary. W Biblii znajdujemy skargi np. 
Psalmisty, którzy ubolewa, ¿e Bóg pozwala, aby szydercy drwili sobie z 
wiary: „Dlaczego maj¹ mówiæ narody: Gdzie¿ jest ich Bóg?” (Ps 
115,2). W podobny sposób szydzono te¿ z Jezusa na krzy¿u, wo³aj¹c, 
aby wybawi³ sam siebie, skoro jest Mesjaszem. 
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Czy jeœli wydarzaj¹ siê powodzie, po¿ary, katastrofy, to znaczy, ¿e 
Bóg tak chcia³? ¯e zmia¿d¿ony w wypadku cz³owiek jest wyrazem 
Boskiej woli? Czy takiego Boga objawi³ nam Jezus z Nazaretu? Nie! Ale 
z drugiej strony Bóg nie jest kimœ, kto nieustannie ingeruje w prawa 
natury, które sam stworzy³, czy te¿ zawiesza wolnoœæ cz³owieka, kiedy 
ta zmierza ku z³u. Bóg nie powstrzyma³ tych, którzy doprowadzili do 
ukrzy¿owania Jezusa. A jak zareagowa³? Odpowiedzi¹ Ojca jest 
zmartwychwstanie Syna, a tak¿e przebaczenie oprawcom. Bóg nie chce 
nieszczêœcia, ale te¿ nie t³umaczy siê, dlaczego do niego dochodzi. W 
obliczu œmierci Bóg daje nadziejê, ¿e ostatnie s³owo bêdzie nale¿eæ 
jednak do ¿ycia. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e jeœli Bóg wie, ¿e coœ siê stanie, 
to nie musi wcale znaczyæ, ¿e chce, aby tak siê sta³o. A wszechmoc nie 
oznacza, ¿e wszechœwiat jest teatrzykiem kukie³ek, którymi Bóg 
zarz¹dza. Wszechmoc Boga nie jest wszechmoc¹ robienia wszystkiego 
(dobra i z³a), ale wszechmoc¹ mi³oœci, która czasami wydaje siê 
s³aboœci¹. „Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce”.

Ktoœ, kto ma nawet mocn¹ nadziejê ¿ycia wiecznego, w obliczu 
tragicznej œmierci smuci siê, jak ka¿dy normalny cz³owiek. Wiara w 
zbawienie i ¿ycie wieczne po œmierci nie czyni z wra¿liwej osoby 
uœmiechniêtego cz³owieka w obliczu œmierci najbli¿szej osoby. Tak 
samo, jak wierzymy, ¿e Jezus Chrystus zmartwychwsta³, nie oznacza, ¿e 
siê nie smucimy, ¿e w Wielki Pi¹tek zosta³ okrutnie ukrzy¿owany. Jezus 
wiedzia³, ¿e £azarz zostanie wskrzeszony z martwych, a jednak 
autentycznie smuci³ siê z powodu jego œmierci. A my modlimy siê za 
osamotnione rodziny ofiar katastrof. Mo¿e nawet ufamy, ¿e Ci, którzy 
odeszli s¹ ju¿ w niebie, ale to przecie¿ nie oznacza, ¿e nie bolejemy nad 
niespodziewanym, dramatycznym przerwaniem ich ziemskiej 
pielgrzymki. W ¿yciu tak bywa, ¿e ból przenika siê z nadziej¹, ¿e 
uœmiechamy siê przez ³zy.

Jaki sens ma w tej perspektywie modlitwa o oddalenie nieszczêœæ i 
b³ogos³awieñstwo? Czy pomimo modlitwy sprawy i tak nie id¹ swoim 
torem - raz lepiej, raz gorzej? A jednak wiemy, ¿e Bogu podobaj¹ siê 
nasze modlitwy. Mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e Bóg wiedzia³ o nich, 
zanim je wypowiedzieliœmy, co nie zmienia faktu, ¿e s¹ one owocem 
naszej wolnej woli. W jaki sposób nasze modlitwy wp³ywaj¹ na 
rzeczywistoœæ, nie potrafimy dociec. Wierzymy, ¿e Bóg wys³uchuje ich 
na swój sposób, tak, ¿e - pomimo nieszczêœæ - ostatecznie wszystko 
bêdzie tak, jak byæ powinno. A my, czy w ¿yciu, czy w œmierci, nale¿ymy 
do Boga. Amen. 

Ks. Eneasz Kowalski
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Z kart historii...
 

 

budowê tego¿ koœcio³a poœwiêcono 13 paŸdziernika 1710 r. Koœció³ 
budowano przez kilkanaœcie lat, a swój dzisiejszy wygl¹d przybra³ po 
dobudowaniu do niego wie¿y.

Reprezentuje on styl póŸnobarokowy; zbudowany na planie krzy¿a 
z pó³kolistym prezbiterium. D³ugoœæ nawy wynosi 54,5m, szerokoœæ 
38,5m, zaœ wysokoœæ 24m. Jego wie¿a góruje nad miastem na wysokoœæ 
75m, co nadaje mu tytu³ najwy¿szego koœcio³a ewangelickiego w 
Polsce. Posiada oko³o 6.000 miejsc siedz¹cych.

Dwie wymienione wy¿ej daty: 24 maja i 13 paŸdziernika spinaj¹ 
obchody 300-lecia istnienia Koœcio³a Jezusowego. 24 maja 2009 r. 
odby³ siê Ewangelicki Dzieñ Koœcio³a, w czasie którego mia³y miejsce 
nabo¿eñstwa jubileuszowe, wystêpy zespo³ów muzycznych, 
ewangelizacje, prezentacje multimedialne i inne wydarzenia.

13 paŸdziernika 2010 r. odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo 
wieñcz¹ce obchody Roku Jubileuszowego, a poœwiêcone 300-leciu 
wmurowania kamienia wêgielnego pod budowê cieszyñskiej œwi¹tyni.

Sto lat temu Jerzy Brudny, ludowy poeta ze Skoczowa (którego 
wiersze by³y ju¿ zamieszczane w IP) wyda³ ma³¹ ksi¹¿eczkê pt. „Pieœni 
o za³o¿eniu Koœcio³a Jezusowego w Cieszynie z £aski Bo¿ej danego. 
Ku uczczeniu radosnej pami¹tki 200-letniego istnienia zboru, tej matki 
zborów œl¹skich i austriackich”. 

Przez kilka numerów bêdziemy podawaæ w IP te wiersze w pisowni 
oryginalnej. S¹ bowiem piêknym przyk³adem przywi¹zania naszych 
przodków do swojej wiary i koœcio³a ewangelickiego. Trzeba tak¿e 
pamiêtaæ o tym, ¿e Koœció³ Jezusowy by³ do 1863 r., a wiêc przez pó³tora 
wieku, równie¿ koœcio³em-matk¹ dla naszych praojców w Skoczowie.

24 maja 1709r. cesarski wys³annik, 
hrabia Ludwik Zinzendorf przekaza³ 
ewangelikom w Cieszynie teren za Wy¿sz¹ 
Bram¹ pod budowê jednego z szeœciu 
„Koœcio³ów ³aski”, jakie mia³y powstaæ na 
Œl¹sku po podpisaniu w 1707 r. tzw. Ugody 
Altransztackiej. Kamieñ wêgielny pod 

 



Zborowi cieszyñskiemu.

Ten koœció³ cieszyñski jest matk¹ nazwany
Od swoich i obcych bywa szanowany
Przed miastem on stoi na wystrza³ dzia³owy
Co by³o wymys³em nie¿yczliwej g³owy.

Z której b¹dŸ my strony doñ siê przybli¿amy
Tem mi³em widokiem my siê zachwycamy.
Ju¿ go otoczy³o miasto ze stron ró¿nych
I zawsze jest pe³nym chrzeœcianów nabo¿nych.

Tysi¹ce twych wiernych ju¿ kryje mogi³a;
Wszystkie jedna matka z boleœci¹ rodzi³a.
Aby Chrystus w wierze by³ wykszta³towany,
Ta g³owa koœcio³a i Pan nasz nad pany.

Dwadzieœcia lat trwa³o ni¿ go zbudowano,
Id¹c na kazanie kamienia znaszano;
Z odleg³ych okolic ze Œl¹zka ca³ego 
Wielkie by³y t³umy ludu pobo¿nego.

Od rana samego, gdy nasta³ dzieñ œwiêty
By³ zawsze dom Bo¿y pod brzegi zajêty.
Trzech lub piêciu ksiê¿y im s³u¿yæ musia³o;
Takie wielkie mnóstwo siê tu zgromadzi³o.

Gdyby ci przodkowie dziœ z grobu powstali 
Zaprawdê by wszyscy z radoœci¹ wyznali;
Dziêki, chwa³a Bogu Ojcu niebieskiemu,
¯e da³ pokój, wolnoœæ ludowi swojemu.

¯eœmy udrêczenia darmo nie cierpieli,
Aby potomkowie kiedyœ koœció³ mieli,
Z p³aczem i ze ³zamiœmy go budowali
A przy poœwi¹caniu z radoœci krzykali.
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Synowie i córki jeszcze w wierze stoj¹,
Na siê przywdziewaj¹ duchow¹ sw¹ zbroj¹
Miecz S³owa Bo¿ego przypasany maj¹,
Przy³bic¹ zbawienia g³owê okrywaj¹.

Dziatki ukochane dalej postêpujcie,
W górê pogl¹daj¹c, nigdy siê nie bojcie.
Bój wiary bojuj¹c, okazujcie mêztwo;
Ojcu siê podoba oddaæ wam zwyciêztwo. 

Oto siê przybli¿a dwusetna rocznica
Jak temu zborowi to œwiat³o przyœwieca
Œwiat³o ³aski Bo¿ej, prawdy s³owa jego;
Wielki mamy powód radowaæ siê z tego.

Matko ukochana! My siê radujemy 
Smutki i radoœci te¿ z tob¹ dzielimy 
B¹dŸ nam zawsze wzorem wiary i mi³oœci,
Œwieæ nam twem przyk³adem cnoty, pobo¿noœci.

Chêtnie ci sk³adamy najszczersze ¿yczenia
¯yj b³ogo, szczêœliwie i twe pokolenia.
Gdy masz przyrzeczenie pewne ³aski jego,
Wierne obietnice dziedzictwa Bo¿ego.

Niech twoj¹ œwi¹tyniê Pan z ³aski swej strze¿e,
By nas utwierdza³a w bojaŸni i w wierze.
Niech j¹ Pan wszechmocny zas³oni prawic¹,
By nam zawsze by³a posi³kiem, krynic¹.

By nas pociesza³a, gdy przyjd¹ przykroœci,
Aby w nas wzbudza³a nadziejê przysz³oœci.
Niech Bóg b³ogos³awi i wodzom duchowym
Z ³aski swej obficie i w stuleciu nowem.

Opr. Jerzy Sikora
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W skrócieW skrócie
W œrodê, 1 wrzeœnia, przed pójœciem do szko³y odby³o siê nabo¿eñstwo 
na rozpoczêcie roku szkolnego w Dêbowcu.

Rozpocz¹³ siê nowy rok nauki konfirmacyjnej. Naukê prowadz¹ ks. 
Adam Pod¿orski i ks. Robert Penczek. Konfirmacja odbêdzie siê 
5 czerwca 2011r.

W œrodê, 15 wrzeœnia, nasz Zespó³ Dzwonków uczestniczy³ w 
uroczystoœci 120-lecia urodzin Matki Ewy i 80-lecia poœwiêcenia 
„Ostoi Pokoju” w Bytomiu  Miechowicach.

Chór mêski „Gloria” obchodzi w tym roku 30- lecie swojej dzia³alnoœci. 
Uroczysty koncert jubileuszowy odby³ siê w sobotê 18 czerwca. Oprócz 
chóru „Gloria” mêskiego, ¿eñskiego i mieszanego, goœcinnie œpiewa³ 
te¿ chór mêski z miejscowoœci Zariecie na S³owacji. Poprzedniego dnia 
oba chóry mêskie koncertowa³y w Cisownicy.
Nastêpnego dnia, 19 wrzeœnia, chór „Gloria” œpiewa³ w koœciele w 
Trzyñcu.

W niedzielê 19 wrzeœnia filia³ w Simoradzu zorganizowa³ wycieczkê do 
Salmopola. Grupa uczestniczy³a w nabo¿eñstwie, a nastêpnie posz³a na 
wycieczkê do O³tarza Europejskiego na górze Kotarz. W Ogrodzie 
Reformacji Simoradzanie sadzili drzewa.

W dniach 24-26 wrzeœnia odby³ siê Ogólnopolski Zjazd M³odzie¿y 
Ewangelickiej w Chorzowie. Z naszej parafii uczestniczy³o ok. 50 
m³odych wraz z opiekunem - ks. Miros³awem Czy¿em.

W niedzielê 26 wrzeœnia  w nabo¿eñstwie g³ównym odby³a siê komunia 
dla osób starszych. Po nabo¿eñstwie mia³o miejsce przyjêcie w sali 
chórowej.

Rozpoczê³y siê jesienne odwiedziny duszpasterskie. Ks. Adam 
Pod¿orski odwiedza w £¹czce, a ks. Robert Penczek w rejonie ul. 
Targowej.
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Œwiêta ¿niw odby³y siê te¿ w Simoradzu - 12 wrzeœnia, w Dêbowcu 
- 19 wrzeœnia i w Pierœæcu - 26 wrzeœnia. Wszêdzie przyj¹³ siê ju¿ 
zwyczaj poczêstunku po nabo¿eñstwie.

W niedzielê 10 paŸdziernika odby³a siê w Pierœæcu 21. rocznica 
poœwiêcenia koœcio³a. S³owem Bo¿ym s³u¿y³ ks. Janusz Holesz, 
proboszcz parafii w Czechowicach-Dziedzicach. Œpiewa³ chór z 
Dêbowca pod dyr. G. Targosz.

.

W œrodê, 29 wrzeœnia, w Gminnym Oœrodku Kultury 
w £¹czce mia³o miejsce spotkanie, w trakcie którego 
odby³a siê promocja ksi¹¿ki pt.: "Z przesz³oœci 
Simoradza". O publikacji mówi³ przede wszystkim 
jej autor - prof. Gustaw Michna. Obecny by³ równie¿ 
bp Tadeusz Szurman (Simoradzanin), który 
przedstawi³ swoje wspomnienia z lat dziecinnych.  W 
spotkaniu uczestniczyli obaj proboszczowie oraz 
znaczna liczba parafian. Publikacjê mo¿na m. in. 
nabyæ w urzêdzie gminnym w Dêbowcu.

W niedzielê 3 paŸdziernika odby³o siê dziêkczynne œwiêto ¿niw. Dary 

na o³tarz przynieœli i koœció³ 
przystroili zborownicy w 
Miêdzyœwiecia. Œpiewa³ chór 
„Gloria” i chórek dzieciêcy, a 
scenkê o chlebie przedstawi³y 
dz iec i  ze  szkó ³k i .  Po  
n a b o ¿ e ñ s t w i e  p r z e d  
koœcio³em chór „Gloria” 
c z ê s t o w a ³  w s z y s t k i c h  
c h l e b e m  z  m i o d e m  i  
owocami.

Prace  remontowe w Domu 
Zborowym w Dêbowcu postêpuj¹ 
naprzód. Budynek zosta³ ju¿ 
otynkowany z zewn¹trz i wkrótce 
bêdzie na³o¿ony kolor. Wewn¹trz 
trwaj¹ prace przygotowawcze pod 
malowanie.
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W sobotê, 23 paŸdziernika, odby³a siê w naszej sali parafialnej 
Konferencja dla Mê¿czyzn pod has³em:" Trudne relacje".

W niedzielê, 24 paŸdziernika odby³o siê nabo¿eñstwo z Komuni¹ Œw. 
dla osób starszych w Dêbowcu. Po nabo¿eñstwie seniorzy spotkali siê 
tradycyjnie w sali parafialnej.

Ks. Adam Pod¿orski uczestniczy³:
29 sierpnia - do¿ynki w Kiczycach
14 paŸdziernika - akademia z okazji Dnia Nauczyciela w szkole 
w Pogórzu
16 paŸdziernika - jubileusz 50-lecia szko³y nr 3 w Skoczowie
23 paŸdziernika - nabo¿eñstwo ekumeniczne i akademia z okazji 
jubileuszu 25-lecia szko³y na Górnym Borze i nadania szkole 
imienia Krystyny Bochenek.

Terminy:
1 listopada g. 15.00   nabo¿eñstwo na cmentarzu w Skoczowie.
9 listopada          w Muzeum im. J. Sarkandra otwarcie wystawy 

„Misja Serca i Ewangelii” na temat dzia³alnoœci 
misyjne j  w Burkina  Faso  w Afryce   
Organizatorzy: CME w Dziêgielowie, Parafia 
E-A w Skoczowie i Muzeum J. Sarkandra.

26 listopada g. 18.00 spotkanie Komitetu Parafialnego
12 grudnia Komunia dla osób starszych w Skoczowie

Zebra³ Ks. A.P.
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nasze ¿ycie

Z SIMORADZA DO SALMOPOLA

Wycieczki simoradzkich ewangelików wpisa³y siê ju¿ na sta³e w 
kalendarz ¿ycia tego filia³u. Rok temu mieszkañcy wioski odwiedzili 
ksiêdza Jana Kurko w parafii w Bytomiu-Miechowicach, a teraz 
przyszed³ czas na Salmopol. Wyjazd odby³ siê w niedzielê, 19 wrzeœnia.

Na miejscu przywita³ nas ksi¹dz Jan Byrt, gospodarz koœcio³a w 
Salmopolu, który jest filia³em parafii w Bia³ej. Po pokrzepiaj¹cym 
kazaniu, a nastêpnie po pysznym wspólnym obiedzie, wyruszyliœmy na 
górê Kotarz, by zobaczyæ s³ynny ju¿ O³tarz Europejski, zbudowany z 
kamieni pochodz¹cych z wielu stron œwiata, a nawet… nie z tej ziemi. 
Korzystaj¹c z cudownej i s³onecznej pogody, upajaliœmy siê 
przepiêknymi widokami i koñcem kalendarzowego lata. 

Ka¿demu krokowi naszej trzygodzinnej górskiej wêdrówki 
towarzyszy³y opowieœci ksiêdza Byrta, który raczy³ nas ró¿norodnymi 
ciekawostkami z ¿ycia zboru w Salmopolu. Us³yszeliœmy wiele historii 
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o niezwyk³ych losach ludzi zwi¹zanych z tamtejszym koœcio³em.
Po powrocie na „farê”, kawa, herbata i s³odkoœci smakowa³y 

wszystkim jak nigdy! By³ to czas odpoczynku i spokojnych rozmów. 
Ksi¹dz Jan, znany z wielu pomys³ów na g³oszenie prawdy o Jezusie, da³ 
nam próbkê swoich mo¿liwoœci twórczych, opowiadaj¹c tylko o kilku 
ostatnich inicjatywach. Trzeba przyznaæ, ¿e gospodarz pomys³ami sypie 
jak z rêkawa i warto z tego Ÿród³a czerpaæ. Wiele idei przyda³oby siê 
przej¹æ na nasz simoradzki grunt. Jako przyk³ad mo¿na podaæ grupkê 
siedmiu osób, które przez pó³tora roku spotyka³y siê w Salmopolu raz w 
tygodniu, by przeczytaæ ca³¹ Bibliê. Kto w Simoradzu jest chêtny do 
podjêcia takiego wyzwania?

(szyk)

 

g³os ma m³odzie¿

„DZWONKI” DZWONI£Y W BYTOMIU

w Wieczorze Wspomnieñ Matki Ewy. Wydarzenie to, zorganizowane 
przez bytomsk¹ parafiê i Ligê Kobiet Nieobojêtnych, by³o po³¹czone z 
promocj¹ niedawno nagranego audiobooka ze wspomnieniami Matki 
Ewy, czytanymi przez diakon Aleksandrê B³ahut-Kowalczyk. W 
programie, poza wywiadami z Siostr¹ Mart¹ i Pani¹ diakon, by³o 
równie¿ zwiedzanie terenu i budynków parafialnych. 

W œrodê, 15 
wrzeœnia br.,  
Z e s p ó ³  
D z w o n k ó w  
zagra³ po raz 
k o l e j n y  w  
B y t o m i u . K s .  
J a n  K u r k o ,  
p r o b o s z c z  
p a r a f i i  w  
Miechowicach 
zaprosi³ nas do 
wziêcia udzia³u
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Nasz zespó³ zosta³ ciep³o przyjêty przez zebranych, a same dzwonki 
wzbudzi³y niema³e zainteresowanie. Niestety, spora iloœæ pytañ o 
pochodzenie i technikê grania na dzwonkach ujawni³a nasz brak wiedzy 
o tym instrumencie, dlatego na nastêpnej próbie Dorota zrobi³a nam 
ma³y wyk³ad na ten temat.

Wieczór Wspomnieñ dla wielu z nas by³ okazj¹ do zapoznania z 
¿yciem i dzie³em Matki Ewy - kobiety, która zrezygnowa³a z w³asnej 
wygody, któr¹ móg³ jej zapewniæ rodzinny maj¹tek, aby poœwiêciæ 
swoje ¿ycie Bogu i potrzebuj¹cym. 

By³ to te¿ nasz ostatni wystêp w „starym sk³adzie”, poniewa¿ od 
wrzeœnia zespó³ rozpocz¹³ próby w nieco „odm³odzonym” gronie. 
Dlatego chcemy prosiæ o modlitwy, aby nowi cz³onkowie mogli szybko 
zgraæ siê z reszt¹ i razem tworzyæ muzykê na Bo¿¹ chwa³ê.

Ada Malik

 

W organizacji  OZME 
pomaga³o 50 wolontariuszy 
( w  t y m  r ó w n i e ¿  
przedstawiciele naszej 
p a r a f i i ) ,  k t ó r z y  
p r z y g o t o w y w a l i  i  
p r o w a d z i l i  p r o g r a m ,  
opiekowali siê ca³¹ imprezê 
od strony logistycznej i 
technicznej.

M£ODZIE¯ NA OZME W CHORZOWIE

W dniach 24-26 wrzeœnia br. oko³o 50-osobowa grupa m³odzie¿y z 
naszej parafii uczestniczy³a wraz ze swoim opiekunem  ks. M. Czy¿em, 
w 42. Ogólnopolskim ZjeŸdzie M³odzie¿y Ewangelickiej. Tegorocznym 
gospodarzem by³a parafia ewangelicka w Chorzowie. 
Przez 3 dni m³odzie¿ w czasie seminariów, warsztatów oraz koncertów, 
zmierzy³a siê na ró¿ne sposoby z tematem pe³nionych ról w ¿yciu w 
kontekœcie p³ciowoœci oraz miejsca w Koœciele.

W ZjeŸdzie uczestniczy³o ponad 500 m³odych luteran, którzy 
przyjechali do Chorzowa z ca³ej Polski. Najliczniejsz¹ grupê wiekow¹ 
reprezentowali 15-latkowie. 
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M£ODZIE¯ RUSZA PO WIŒLAÑSK¥ ODZNAKÊ 
TURYSTYCZN¥

Nasza parafialna m³odzie¿ postawi³a sobie kolejny cel, który wymaga 
zaanga¿owania i poœwiêcenia czasu. Kilka lat temu m³odzi ludzi zrealizowali 
projekt u³o¿enia najwiêkszej uk³adanki œwiata (18.000 puzzli), która do dziœ 
wisi na œcianie w sali m³odzie¿owej. 

Tym razem zostali zainspirowani do zdobycia Wiœlañskiej Odznaki 
Turystycznej. Ten d³ugoterminowy plan wi¹¿e siê z pokonaniem szlaków 
górskich wytyczonych wokó³ Wis³y. Jako ¿e ze Skoczowa do „Per³y 
Beskidów” nie jest daleko, sporo osób wyrazi³o gotowoœæ zmierzenia siê z 
górsk¹ przygod¹. 2 paŸdziernika br. odby³a siê pierwsza wycieczka. Trasa 
wiod³a z Centrum przez Jawornik na Soszów. Niestety, z ró¿nych powodów 
œrednio dopisa³a frekwencja.

Zjazd by³ okazj¹ do tego, ¿eby ka¿dy jego uczestnik móg³ zastanowiæ siê 
nad swoim miejscem w domu, Koœciele i spo³eczeñstwie, w którym ¿yje. Mam 
nadziejê, ¿e m³odzi zostali zmotywowani do tego ¿eby nie baæ siê przejmowaæ 
nowych ról, zadañ, które czekaj¹ ich w ¿yciu.  podsumowa³ ks. Grzegorz 
Giemza, ogólnopolski duszpasterz m³odzie¿y.

Organizatorem Zjazdu by³o Centrum Misji i Ewangelizacji, Parafia w 
Chorzowie oraz Synodalna Komisja ds. M³odzie¿y Koœcio³a Ewangelicko-
Augsburskiego w RP (materia³ za: www.luteranie.pl)

Zjazd zakoñczy³ siê niedzielnym nabo¿eñstwem z sakramentem o³tarza 
prowadzonym wed³ug liturgii m³odzie¿owej. Biskup Koœcio³a, ks. Jerzy 
Samiec, zwróci³ siê w czasie kazania do wszystkich uczestników ze s³owem 
zachêty do bycia odwa¿nym w dzia³aniu i m¹drego wykorzystywania czasu 
m³odoœci. 

 Pioniersk¹ drogê pokona³o 
piêciu œmia³ków. Ufamy, 
¿e kolejnym razem bêdzie 
nas wiêcej.

Celem wycieczek -  
obok zdobycia WOT -  jest 
uwra¿liwienie na piêkno 
Bo¿ego stworzenia, bli¿sza 
integracja oraz poprawa 
kondycji fizycznej.

Serdecznie zapraszamy 

wszystkich, którzy chcieliby do³¹czyæ do tej inicjatywy. Szczegó³owe 
informacje mo¿na zasiêgn¹æ u ks. M. Czy¿a.
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wieœci chórowe

WYCIECZKA CHÓRU Z DÊBOWCA

W dniach 20-24 sierpnia 2010 r.. chór oraz parafianie z Dêbowca, 
wyjechali na wycieczkê w krainê Wielkich Jezior, czyli Mazury. 
Goœciliœmy w  Parafii Ewangelickiej w Miko³ajkach, gdzie przywita³ 
nas bardzo gor¹co (nie ukrywaj¹c wzruszenia) ks. F. Czudek z 
Ma³¿onk¹. 

Odwiedziliœmy tamtejszy Dom Opieki "ARKA", muzeum luteranizmu 
oraz koœció³ parafialny. Dêbowiecki chór upiêkszy³ pieœniami 
niedzielne nabo¿eñstwa w Ukcie i  Miko³ajkach. Chór wyst¹pi³ równie¿ 
na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Mr¹gowie. Czas wolny spêdzaliœmy 
wspólnie na zwiedzaniu przepiêknych mazurskich okolic. W drodze 
powrotnej do domu odwiedziliœmy Dom Opieki "TABITA" w 
Konstancinie pod Warszaw¹, gdzie równie¿ s³u¿yliœmy pieœni¹. 
Podopieczni tego¿ domu przyjêli nas z ogromn¹ radoœci¹, ws³uchuj¹c 
siê w pieœni, ciesz¹c siê wraz z uczestnikami naszej wycieczki. 
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Pragniemy podziêkowaæ wszystkim uczestnikom wycieczki za 
wsparcie naszej inicjatywy oraz mile spêdzonego czasu w gronie 
chórzystów z Dêbowca, zaœ szczególne podziêkowanie dla p. Bogusi za 
organizacjê tak wspania³ej imprezy.

Andrzej M

JUBILEUSZ CHÓRU MÊSKIEGO 
"GLORIA"

    „Dziêkujmy Bogu wraz i sercem i ustami” -  to motto Chóru „Gloria", 
które  nabra³o szczególnego znaczenia i wartoœci, kiedy w dniach 18-19 
wrzeœnia br. chór mêski œwiêtowa³ jubileusz 30-lecia swojej 
dzia³alnoœci. Wiele czasu minê³o, wiele siê wydarzy³o od czasu,  kiedy 
to w 1980 roku ówczesny dyrygent chóru mieszanego p. Jerzy Retka 
utworzy³ chór mêski, którego cz³onkowie spotykali siê na regularnych 
cotygodniowych próbach. 

Ju¿ od 1948 roku w naszej parafii pojawia³ siê œpiew zespo³u 
mêskiego w czasie uroczystoœci koœcielnych, na pogrzebie czy z okazji 
œlubów. By³y to jednak wystêpy okazjonalne, zaœ próby tego zespo³u 
odbywa³y siê spontanicznie i doraŸnie w zale¿noœci od okolicznoœci. 
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Historia chóru mêskiego jest ju¿ znana, przedstawiana wielokrotnie 
z okazji poprzednich jubileuszy w okolicznoœciowych wydawnictwach 
parafialnych czy chórowych folderach. By³a tak¿e odczytana podczas 
wrzeœniowych jubileuszowych koncertów przez p. Weronikê Orawsk¹. 
Istnieje mo¿liwoœæ zapoznania siê ze szczegó³ow¹ histori¹ na chórowej 
stronie internetowej: www.gloria.skoczow.pl

Obecnie, od 1982 roku dyrygentem chóru mêskiego licz¹cego 24 
osoby jest  zdolny muzyk i kompozytor, nie w pe³ni wykorzystuj¹cy 
swój Bo¿y talent - p. Boles³aw Noga. 

W swym dorobku chór posiada skomponowane utwory o treœci i 
muzycznej harmonii, które chêtnie s¹ s³uchane i wykonywane przez 
chórzystów. Jubilat - chór mêski, wspólnie z chórem mieszanym i 
¿eñskim, posiada 5 nagrañ p³yt CD. W swoim repertuarze œpiewaj¹ 
przede wszystkim pieœni religijne, ale tak¿e pieœni regionalne, pieœni o 
trudnych muzycznych sformu³owaniach, jak równie¿ pieœni lekkie 
melodyjnie, w tonacjach ³atwo wpadaj¹cych w ucho. 

Œpiew chóru  rozbrzmiewa³ w wielu miejscowoœci Polski: od Tatr po 
Ba³tyk, miêdzy Odr¹ a Bugiem, zarówno w wielkich miejskich 
aglomeracjach, jak i w diasporze. Koncertowali tak¿e za granic¹: w 
Czechach, S³owacji, Niemczech, Austrii, Holandii, Belgii, a ostatnio 
tak¿e w Rumunii, stanowi¹c zawsze nieod³¹czny "element" chóru 
mieszanego „Gloria”. 

Przeciêtnie w ci¹gu roku chór mêski ma œrednio 48 prób i tyle samo 
wystêpów. Do tego dochodz¹ jeszcze próby z chórem mieszanym, do 
którego nale¿y pe³ny sk³ad panów z chóru mêskiego. Daje to obraz o 
du¿ym zaanga¿owaniu i poœwiêceniu œpiewaków. 
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Do udzia³u w wrzeœniowych jubileuszowych koncertach, które 
odby³y siê pod has³em „Œpiew nie zna granic", zosta³ zaproszony 16- 
osobowy chór mêski z ewangelickiej parafii z Zariecia na S³owacji.

S³owacki chór pod dyr. Martina Milisika, wspólnie z chórem mêskim 
„Gloria” zaœpiewali w dniu 18.09.10r. w ewangelickim koœciele w 
Cisownicy, gdzie zostali bardzo mile przyjêci. Kolejny koncert odby³ siê 
19.09.10r. w koœciele œw. Trójcy w Skoczowie, gdzie mia³y miejsce 
g³ówne uroczystoœci jubileuszowe. Oprócz chóru jubilata i s³owackich 
goœci, w Skoczowie wyst¹pi³ tak¿e chór ¿eñski pod dyr. Gabrieli 
Targosz i chór mieszany „Gloria” pod dyr. B. Nogi. Program 
jubileuszowy nie pozwala³ na znu¿enie s³uchacza. Mo¿na by³o us³yszeæ 
pieœni o tematyce religijnej, a tak¿e o tematyce ludowej. S³owaccy  
goœcie ubrani w regionalne stroje przedstawili krótki program pieœni z 
regionu Doliny Puchowskiej, sk¹d pochodz¹. Piêknie brzmia³y 
harmonijne dŸwiêki instrumentów ludowych, rogu pasterskiego czy 
strunowych cymba³ów, które towarzyszy³y mêskiemu œpiewaniu. 

Podczas koncertu nie zapomniano o chórzystach, którzy na 
przestrzeni 30. lat opuœcili na zawsze œpiew w skoczowskim chórze, aby 
kontynuowaæ swoj¹ pasjê w anielskich szeregach. S¹ to: W³adys³aw 
Tyrna, Eugeniusz Duda, Wiktor Jaworski, Pawe³ Juranek, Wilhelm 
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Gabryœ, Jan Broda jun., Pawe³ Rakus, Leon H³awiczka, Waldemar 
Fonfara. Prowadz¹cy koncert, ks. Adam Pod¿orski, zmówi³ modlitwê za 
zmar³ych chórzystów, zaœ chór mêski „Gloria” zaœpiewa³ pieœñ 
„Umieraæ z Panem”. 

Po zakoñczeniu sekwencji œpiewaczej w wykonaniu Jubilatów, 
kole¿anki z chóru ¿eñskiego zadedykowa³y chórowym panom pieœñ 
„B³ogos³awieñstwo”, po wykonaniu której ka¿dy otrzyma³ 
symboliczn¹ czerwon¹ ró¿ê, co stanowi³o bardzo mi³y akcent 
rozpoczynaj¹cy sk³adanie ¿yczeñ. Pami¹tkowe puchary w imieniu 
Duchowieñstwa, Rady Parafialnej i Chórzystów z r¹k Proboszcza i 
Kuratora p. Andrzeja Krehuta otrzymali: by³y dyrygent-za³o¿yciel p. 
Jerzy Retka i aktualny dyrygent p. Boles³aw Noga. Prezes chóru 
W³adys³aw Orawski wraz dyrygentem z³o¿yli podziêkowania oraz 
wrêczyli okolicznoœciowe statuetki d³ugoletnim chórzystom chóru 
mêskiego, którzy œpiewaj¹ w nim 30 lat; Stefan Bia³oñ, Romuald Ferek, 
Gustaw Hojdysz, Jan Hubczyk, Gustaw Kobiela, Ludwik Lorek, Roman 
Pszczó³ka, Jerzy Sikora,  Stanis³aw Wojnar.

Chór Jubilat otrzyma³ ¿yczenia od Duchowieñstwa i Rady 
Parafialnej oraz przedstawicieli wojewódzkich, powiatowych i 
miejskich w³adz samorz¹dowych oraz od licznych delegacji chórów i 
zespo³ów z kraju i z zagranicy. 

Mocnym akcentem, koñcz¹cym koncert,  by³o wspólne wykonanie 
staro-s³owackiej modlitwy „Otce Nas” („Ojcze Nasz”) z udzia³em 
m³odych g³osów ze S³owacji i dojrza³ych g³osów naszych jubilatów, 
która wyj¹tkowo zabrzmia³a w murach skoczowskiego koœcio³a.

Jubileuszowe koncertowanie przesz³o do historii, ale pozostanie na 
d³ugo w pamiêci wykonawców i - mamy nadziejê tak¿e - s³uchaczy, 
którzy przybyli, aby razem z Jubilatami cieszyæ siê z dotychczasowych 
dokonañ i s³u¿by chóru wobec ludzi, Koœcio³a i Boga, jak¹ pe³ni¹ od 30. 
lat  z wielkim poœwiêceniem.  DZIÊKUJEMY!

Szczegó³y z dzia³alnoœci chóru „Gloria” oraz zdjêcia i informacje z 
innych wydarzeñ mo¿na znaleŸæ na chórowej stronie internetowej:  

wo

Œpiewajcie Panu pieœñ now¹, 

bo cuda uczyni³. Ps 98,1 

www.gloria.skoczow.pl
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biblioteka
¯ycie w naszej bibliotece toczy siê dalej. Zapisuj¹ siê nowi czytelnicy, 

przybywa nowych ksi¹¿ek i p³yt. Pojawiaj¹ siê nowi wolontariusze i nowe 
osoby na spotkaniach.

30 wrzeœnia odby³ siê po raz czwarty „Wieczór œwiadectw” z udzia³em 
Chrzeœcijañskiej Fundacji "Elim" z Wis³y. W sali by³o oko³o 50 osób. By³ to dla 
wielu uczestników bardzo dobry czas. Spotkanie to jak zwykle by³o 
przygotowane przez nasz¹ wtorkow¹ grupê wsparcia, a po spotkaniu sprz¹ta³a 
grupa osób ze spotkañ pi¹tkowych.

Je¿eli ktoœ ma ochotê do³¹czyæ do tych spotkañ,  to Serdecznie 
Zapraszamy:
- wtorek 15.30, biblioteka  spotkania dla osób chorych na depresjê lub 
schizofreniê i ich rodzin
- pi¹tek  19.00, biblioteka  dla wszystkich chc¹cych studiowaæ Bibliê

 Natomiast kolejny „Wieczór œwiadectw” odbêdzie siê prawdopodobnie w 
listopadzie.

Znamy te¿ ju¿ datê „Op³atka” w Poradni Zdrowia Psychicznego (4. piêtro) 
na ul. Krzywej w Skoczowie. Jest to 16 grudnia, czwartek, godz. 16.00. 
Poczêstunek tak jak w ubieg³ym roku, bêdzie przygotowany przez tamtejsz¹ 
poradniê. Na to spotkanie szczególnie s¹ zaproszone osoby choruj¹ce 
psychicznie i ich rodziny.

A oto nowe tytu³y ksi¹¿ek, które chcemy poleciæ:
Mo¿esz wiêcej  Cymbala J., Merrill D.
Odbudowanie ¿ycia w obfitoœci  Wieja A.
Idealna dziewczyna  Strickland I.
Z³o¿y³em obietnicê  Lagrottaglie N.
Zaufaæ  Szwed J.
Zbaw mnie ode mnie samego  Welch B.
Pozwoli³ nam wo³aæ Ojcze  ks. Czy¿ L.
Przygotuj siê na przyjœcie Pana  Mulinde J.
Sekret niezwyk³ego ¿ycia  Pierce J.
Zakuci w kajdany  Bosowska K.
Zmieniaj historiê poprzez modlitwê i post  Prince D.
Polska  twoja Ziemia Obiecana  Krzywodajæ A.
Wiecznoœæ  Bevere J.
Duchowa susza  Trobisch W.

                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



k¹cik dla dzieci

Kochani przyjaciele!

Mam nadziejê, ¿e niecierpliwie czekacie ju¿, aby dowiedzieæ siê, co 
takiego wydarzy³o siê, kiedy g³odny Ezaw wróci³ z polowania. 

Jakub ugotowa³ w³aœnie potrawê z soczewicy.
- Daj mi trochê  powiedzia³ Ezaw,  bo jestem bardzo zmêczony.
- Dam ci - powiedzia³ Jakub - ale oddaj mi dziœ b³ogos³awieñstwo ojca, 
które nale¿y siê tobie jako pierwszemu synowi.

W tamtych czasach mia³o to wielkie znaczenie. Pierworodny syn 
otrzymywa³ po ojcu wiêksz¹ czêœæ maj¹tku i by³ g³ow¹ ca³ego rodu. 
Zmêczony Ezaw nie zastanawia³ siê d³ugo nad tym, co mówi i zrzek³ siê 
pierworództwa na korzyœæ brata. Potwierdzi³ to równie¿ przysiêg¹. 
Okaza³o siê, jak ma³o je ceni³. 

Izaak nic o tym nie wiedzia³, bo Ezaw nie przyzna³ siê do niczego. 
Ojciec by³ ju¿ stary i niewidomy. Oczekiwa³ œmierci, wezwa³ wiêc 
Ezawa, aby przygotowa³ jego ulubion¹ potrawê. 

Rebeka us³ysza³a, co Izaak powiedzia³ Ezawowi, a Bóg powiedzia³ 
jej, ¿e przywódc¹ bêdzie Jakub. Chcia³a wiêc, aby to on otrzyma³ 
b³ogos³awieñstwo. Przygotowa³a ulubion¹ potrawê Izaaka. Pokry³a 
ramiona Jakuba kozimi skórami, aby by³ tak samo ow³osiony, jak jego 
brat i Jakub uda³ siê do ojca jako starszy syn. Izaak dotkn¹³ jego 
ow³osionych r¹k i pomyœla³, ¿e to Ezaw. Pob³ogos³awi³ wiêc go. Kiedy 
Ezaw dowiedzia³ siê o tym, by³ bardzo z³y na m³odszego brata. Jakub 
musia³ uciekaæ i wiele lat nie widzia³ potem swojej rodziny.

Spójrz na obrazki na nastêpnej stronie, które ilustruj¹ historiê o 
b³ogos³awieñstwie Izaaka. Niestety w drukarni trochê siê pomiesza³y. 
Spróbuj ponumerowaæ je tak, aby zgadza³y siê z przebiegiem 
opowiadania. PóŸniej mo¿esz je pokolorowaæ.

Mi³ej zabawy.

Opracowa³a 
Katarzyna Kowalska
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ISTOTNE INFORMACJE
Ka¿de nabo¿eñstwo w Skoczowie jest transmitowane przez internet: 

 oraz nagrywane na kasetê 
magnetofonow¹, któr¹ mo¿na zamówiæ w kancelarii parafialnej. 
Zachêcamy do korzystania z tej formy docierania ze S³owem Bo¿ym do 
osób, które z ró¿nych powodów nie mog¹ uczestniczyæ w naszych 
nabo¿eñstwach.

Parafia prowadzi swoj¹ witrynê internetow¹ . 
Zachêcamy do regularnych odwiedzin. Równoczeœnie zwracamy siê z 
uprzejm¹ proœb¹ o przesy³anie materia³ów na stronê z ró¿nych imprez i 
akcji (religijnych, spo³ecznych, budowlanych), które dziej¹ siê lub bêd¹ 
mieæ miejsce na terenie naszej parafii. Dziêki Pañstwa wspó³pracy 
bêdziemy mogli na bie¿¹co aktualizowaæ nasz¹ stronê internetow¹, co 
wydatnie wp³ynie na jej zawartoœæ. Materia³y prosimy przesy³aæ pod adres 

. Liczymy na Pañstwa zaanga¿owanie w podnoszenie 
zewnêtrznej jakoœci dzia³ania naszej Parafii.

Dziêkujemy serdecznie wszystkim, którzy regularnie op³acaj¹ sk³adkê 
koœcieln¹. Wp³aty mo¿na uiszczaæ w kancelarii parafialnej lub wp³acaj¹c 
na konto w Banku Spó³dzielczym: 

63 8126 0007 0009 5136 2000 0010  z dopiskiem „ofiara na cele kultu”.

Sumê przeznaczon¹ na sk³adkê parafialn¹ mo¿na odliczyæ od podatku 
VAT w rocznym sprawozdaniu podatkowym (je¿eli jest wp³acona przez 
bank).

Spore grono naszych parafian korzysta z mo¿liwoœci tzw. 
automatycznego przelewu przez swój bank. Przelew taki jest dokonywany 
raz w miesi¹cu, raz na kwarta³ lub raz na rok. W wiêkszoœci banków jest on 
realizowany bez dodatkowych op³at. Jest to o tyle prostsza droga, ¿e 
ustawiaj¹c sobie tê opcjê w banku, nie trzeba pamiêtaæ o wp³acaniu sk³adki. 
Bank dokonuje tej czynnoœci automatycznie zgodnie z czêstotliwoœci¹ 
ustalon¹ przez Zleceniodawcê.
Poni¿ej zamieszczamy wyci¹g z Regulaminu Parafialnego Koœcio³a 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP dotycz¹cy zasad op³acania sk³adki 
koœcielnej:

§7.1. Ka¿dy cz³onek Parafii, który zosta³ konfirmowany i ukoñczy³ 18 
lat, zobowi¹zany jest do p³acenia sk³adek parafialnych. Sk³adki te powinny 
wynosiæ co najmniej 1% jego dochodu.

Z op³acania sk³adki s¹ zwolnieni uczniowie i studenci nie posiadaj¹cy 
w³asnych dochodów.

www.transmisja.skoczow.vel.pl

www.skoczow.luteranie.pl

mczyz@luteranie.pl
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wycieczka do izraela - 2012

Nasza parafia planuje zorganizowaæ wycieczkê do Izraela w czasie 
ferii zimowych 2012 r. (prawdopodobnie pierwsza po³owa lutego 
2012r.). Przewidywany koszt takiej 8-dniowej wycieczki wyniesie ok. 
3.000 PLN/os. (noclegi w hotelach ***, wy¿ywienie  œniadania, 
obiadokolacje, ubezpieczenie, przelot, op³aty lotniskowe, wstêpy do 
muzeów).

Zachêcamy do zainteresowania siê t¹ ofert¹. Chêtnych prosimy o 
zg³aszanie siê w kancelarii parafialnej i uiszczenie wpisowego w 
wysokoœci 100 z³/os.

W programie wycieczki znajd¹ siê historyczne miejsca biblijne oraz 
wspó³czesne obiekty kulturalne , miêdzy innymi: Góra Przemienienia 
(Tabor), Góra B³ogos³awieñstw, Jezioro Galilejskie, Kafarnaum, 
Yardenit (miejsce chrztów), Góra Karmel, Jaffa, Betlejem, Ein Karem, 
Morze Martwe, Masada oraz inne. 

Szczególnych wra¿eñ dostarcza zwiedzanie historycznej stolicy - 
Jerozolimy (Wzgórze Oliwne, Via Dolorosa, Œciana P³aczu, Bazylika 
Grobu Pañskiego, Ogrody Gordona). 

Dodatkowo równie¿ wizyta w fabryce diamentów oraz w Muzeum 
Ofiar Holocaustu - Yad Vashem. 



Informator Parafialny nr 83/201024

imprezy i wydarzenia
SPOTKANIA STUDENTÓW 

I M£ODZIE¯Y PRACUJ¥CEJ 
W DIECEZJI KATOWICKIEJ

          
GLIWICE

Œroda, g. 19.00, sala parafialna 
przy ul. Jagielloñskiej 19a

KATOWICE
Poniedzia³ek, g. 19.30, 

sala parafialna 
przy ul. Warszawskiej 18 

KRAKÓW
Œroda, g. 19.30, sala parafialna 

przy ul. Grodzkiej 60/2 I p.  

OPOLE
Wtorek g. 19.00, sala parafialna 

przy ul. Pasiecznej 12 
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Reklama

Codziennie w dowolnej chwili dnia i nocy mo¿na po 
wybraniu numeru

661 111 351
wys³uchaæ krótkiego rozwa¿ania biblijnego

JAK OR£Y...!
Rozwa¿anie trwa do 5 minut.

Koszt ods³uchania jest zgodny z taryf¹ operatora 
telekomunikacyjnego, z us³ug którego Pañstwo korzystaj¹.

ZAPRASZAM,
Ks. Andrzej Dêbski

www.luteranie-zary.pl/page14.html
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Zapisane w ksiêgach parafialnych

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

Psalm 127,3
Data chrztu

Anna Nikiel    11.09.10 Sk., Morcinka 26/55
Hubert Brudny    26.09.10           Dêbowiec, Polna 30
Milena Drêczewska    10.10.10 Sk., Osiedlowa 10/16
Tamara Boruta    17.10.10 Sk., Kiczycka 90
Lena Waraczewska    24.10.10 Sk., Targowa 23/18
Oliwier Kozie³    24.10.10 Miêdzyœwieæ, Rogowa 23

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

Ps.127,1 
ŒLUBY

Piotr Morcinek Aneta Mrozik 28.08.10
Marcin Bijok Katarzyna Jankowska 28.08.10
£ukasz Kocur Lidia Bortel 28.08.10
Grzegorz Zawisza Renata Kohut 04.09.10
Jan Stebel Beata Ba¿anowska 04.09.10
Przemys³aw Tkacz Aneta Œli¿ 04.09.10
Czes³aw Michalczyk Barbara Marsza³ek 11.09.10
Zbigniew Pilich Alicja Mrózek 18.09.10
Mateusz Œmiejek Jolanta Madzia 25.09.10
Bogumi³ Krzywoñ Katarzyna Sikora 25.09.10
Piotr Lach Marta Rypulak 25.09.10
Grzegorz Cywka Aneta Szymala 02.10.10
Grzegorz Karchut Joanna Cichy 16.10.10
£ukasz Salamon Anna Boruta 23.10.10
Roman Smelik Karina Trojan 23.10.10

Nasi zmarli
„A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla 

ludu Bo¿ego.” Hebr. 4,9
Adam Brudny lat 53 08.09.10 Simoradz 51
Miros³aw Boruta lat 47 09.09.10 Sk., Wiœlicka 6
Halina Tekiela lat 50 10.09.10       Sk., Ks. Mocko 12/30
Zofia Nowaczek lat 47 12.09.10       Sk., Wiœlañska 36a
Ludwika Lipsa lat 78 30.09.10 Dêbowiec, Herstówki 3
Sebastian Kru¿o³ek lat 0 09.10.10 Miêdzyœwieæ

 

 



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

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. Miros³aw Czy¿,  ks. Eneasz Kowalski
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. 16.00

17.00

15.00

Zebrania misyjne:
drugi czwartek - godz. 17.00
Sobotnie spotkanie z Bibli¹:
czwarta sobota - godz. 18.00

niedzielneSzkó³ki

00MZŒ sobota          godz. 16  
00Chór w Dêbowcu wtorek     godz. 19
009Chór dzieciêcy w Dêbowcu  sobota 

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  e-mail: robertpenczek@wp.pl

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

00
Dêbowiec so. godz.  18

00
17

00
18
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