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HAS£O ROKU PAÑSKIEGO 2011:

Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, 
ale z³o dobrem zwyciê¿aj.

Rz 12,21

WINSZ NOWOROCZNY

Winszujê Wam szczêœcia, zdrowia na ten Nowy Rok, 
¿ebyœcie byli weseli jako w niebie anieli.
To Wam ¿yczê, aby Bóg Was roku tego chroni³ od 
wszystkiego z³ego i na ka¿dym kroku raczy³ radoœæ 
sprawiæ - w domu,  na polu i w warsztacie pracê r¹k 
Waszych pob³ogos³awiæ.
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spotkanie ze s³owem bo¿ym

W Nowy Rok z imieniem „Jezus”
A gdy minê³o osiem dni, aby obrzezano dzieciê, tedy 
nadano mu imiê Jezus, jak je nazwa³ anio³, zanim siê w 
¿ywocie poczê³o. £k. 2, 21

Imiê Syna Bo¿ego narodzonego na ziemi nie wymyœlili jego ziemscy 
rodzice. Nada³ je sam Bóg, oznajmiaj¹c je przez anio³a. Ewangelia £ukasza 
powiada, ¿e to imiê objawi³ anio³ Marii (£k 1,31). Inaczej jest w Ewangelii 
Mateusza. Tam anio³ objawia Józefowi we œnie, ¿e imiê syna jego ma³¿onki 
Marii bêdzie Jezus (Mt 1,21). Imiê to w wersji aramejskiej brzmi „Jeszua”, 
a w greckiej „Jesus”, st¹d mamy spolszczone „Jezus”. 

Imiê to nie by³o czymœ osobliwym. Biblia zna kilku ludzi, którzy je 
nosili. W Starym Testamencie byli to m. in: Jozue, nastêpca Moj¿esza (Joz 
1,1), albo kap³an Jozue (Jeszua), który wraz z Zerubabelem przyprowadzi 
grupê repatriantów z niewoli babiloñskiej (Ezd 2,2).

Aramejskie s³owo „Jehoszua”, lub w wersji skróconej „Jeszua” znaczy: 
„Pan jest zbawieniem”. Znaczenie tego imienia wype³ni³o siê w zbawczym 
dziele Jezusa. Nadanie imienia okreœla³o dzie³o, jakie mia³ spe³niæ Syn 
Bo¿y na ziemi. W nim Bóg mia³ staæ siê Zbawicielem cz³owieka. 

Zwyczaj nadawania imienia u ¯ydów by³ zwi¹zany z dokonaniem 
obrzezki, czyli obcinania napletka u ch³opców w ósmym dniu po urodzeniu 
(3M¿ 12,3). Podobnie by³o w przypadku Jana Chrzciciela, którego równie¿ 
obrzezano ósmego dnia, nadaj¹c mu imiê (£k1,59).

Gdy zajrzymy do kalendarza liturgicznego, to mo¿emy zobaczyæ, ¿e 
dzieñ 1. stycznia jest nie tylko pocz¹tkiem roku, ale i œwiêtem nadania 
imienia „Jezus”. Byæ mo¿e jest to historyczny przypadek, ¿e ósmego dnia 
po Bo¿ym Narodzeniu przypada Nowy Rok. Ustalaj¹c kalendarz, którym 
siê pos³ugujemy, chyba nie brano pod uwagê zbie¿noœci œwiêta nadania 
imienia Jezus z inauguracj¹ roku kalendarzowego. Ale dla nas chrzeœcijan 
te dwie okolicznoœci wspaniale ³¹cz¹ siê ze sob¹.

Rozpoczynaj¹c Nowy Rok, tak jak ka¿dy etap naszego ¿ycia, chcemy 
go rozpocz¹æ z Jezusem. Wprawdzie pierwszy dzieñ roku niczym 
szczególnym nie ró¿ni siê od innych dni. Noc sylwestrowa, niczym siê nie 
ró¿ni od innych nocy. Ale tej nocy jakoœ szczególnie jesteœmy podnieceni, 
gdy przychodzi nam czekaæ na pó³noc, bo zaczyna siê nie tylko nowa doba, 
ale i nowy rok.

Zazwyczaj wtedy wzdychamy: jak szybko leci ten czas. Znów nowy rok 
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przed nami. Co nam przyniesie, czy spe³ni¹ siê nasze oczekiwania, ¿yczenia 
i marzenia? Sk³adamy sobie nawzajem ¿yczenia, ale sami nie mamy 
wp³ywu na ich spe³nienie. One œwiadcz¹ jedynie o naszej ¿yczliwoœci 
wzglêdem naszych bliskich. Gdy jednak chrzeœcijanie sk³adaj¹ sobie 
¿yczenia, mog¹ siê one staæ b³ogos³awieñstwem. My mo¿emy i 
powinniœmy sobie nawzajem b³ogos³awiæ.

Ale w zwi¹zku z tym powstaje pytanie, jak przywitamy Nowy Rok? Czy 
staæ nas tylko na zabawy i rozrywkê, czy te¿, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e ka¿dy 
nowy etap ¿ycia jest nam dany przez Boga, chcemy równie¿ ten Nowy Rok 
rozpocz¹æ z Bogiem? Czy znajdziemy czas na nabo¿eñstwo, na skupienie 
modlitewne, na podziêkowanie Bogu za wszystkie b³ogos³awieñstwa, na 
pokutê za zesz³oroczne grzechy, na proœbê o prowadzenie i naprawê 
naszego ¿ycia? 

Przysz³oœæ to czas nieznany. Mo¿e to i lepiej. Po pierwsze dlatego, ¿e na 
pewno byœmy siê bardzo trwo¿yli i martwili, gdybyœmy wiedzieli, ¿e stanie 
siê coœ przykrego, a po drugie, ¿e nieznana przysz³oœæ sk³ania nas do 
zaufania Bogu i powierzania siê w jego rêce. Ale Bo¿a ochrona i Bo¿e 
b³ogos³awieñstwo nie zale¿y tylko od naszych próœb. Zale¿y te¿ od naszego 
pos³uszeñstwa Bogu, od tego, jak¹ drog¹ kroczymy, jakich dokonujemy 
wyborów. Bo¿e b³ogos³awieñstwo zale¿y nie tylko od tego, jak w Nowy 
Rok wkroczymy, ale te¿ jak przez ten ca³y rok idziemy.

Dlatego potrzebujemy i w naszym ¿yciu po³¹czyæ nowy rok z nadaniem 
imienia „Jezus”. Potrzebujemy postanowiæ sobie, ¿e ka¿dy dzieñ tego roku 
bêdzie prze¿ywany z Jezusem, ¿e bêdziemy Mu pos³uszni, bêdziemy ¿yæ 
dla Jego chwa³y, bêdziemy postêpowaæ tak, aby ka¿dy dzieñ by³ 
wype³niony Jego obecnoœci¹.

Ks. Adam Pod¿orski

„By odwaga by³a wiêksza ni¿ strach,
nadzieja pokonywa³a wszelkie trudnoœci,

a œwiat³o, którym jest Jezus Chrystus
rozjaœnia³o Tw¹ drogê. 

Niech Œwiêta i Nowy Rok bêd¹ pe³ne
mi³oœci, tej dawanej i doœwiadczanej,

ciep³a w relacjach z innymi,
wiary pe³nej ufnoœci ma³ego dziecka,

prawoœci w s³owie i uczynku
oraz radosci w sercu i na twarzy.

Niech Bóg ciê strze¿e i prowadzi”
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Z kart historii...
 

 

W poprzednim numerze  IP  
podaliœmy pierwszy wiersz Jerzego 
Brudnego ze Skoczowa, napisany 100 lat 
temu dla uczczenia 200-tnej rocznicy 
powstania Koœcio³a Jezusowego w 

Cieszynie. W tym numerze drukujemy kolejny  z  ksi¹¿eczki „Pieœni o 
za³o¿eniu Koœcio³a Jezusowego w Cieszynie z ³aski Bo¿ej danego”. 
Wiersz jest w pisowni oryginalnej.

Zborowi cieszyñskiemu.
  Wiersz.

S³yszycie te g³osy matki wo³aj¹cej.
Jak ona uprzejmie zaprasza doko³a?!
DŸwiêk dzwonów wdziêcznych matki kochaj¹cej,
Bo na jubileusz dziatki swoje wo³a.
 
Przez oba stulecia mlekiem Was karmi³a,
Œwiêtem s³owem Bo¿em zawsze w obfitoœci,
Wszystkie obowi¹zki wiernie wype³ni³a,
Abyœcie wyroœli ku chwale, radoœci/

S³abem posili³a, smêtne pociesza³a,
Umacnia³am w wierze i serca w¹tpi¹ce;
W mi³oœci, w nadziei wielum utwierdza³a,
Córki mnie oddane, szczerze kochaj¹ce.

Jak kokosz kurczêta pod swoje ramiona,
Tak ja przygarn¹³am, s³u¿y³am schroniskiem,
Gdy wszelka pociecha znik³a i zraniona,
Kiedy miasto Cieszyn by³o zgorzeliskiem.

Oto moje córki widzê ko³o siebie,
Te dziatki boleœci, u boku chowane,
Któreœcie wytrwa³y w szczêœciu i w potrzebie,
Coœcie mi w mi³oœci prawdziwej oddane.
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Przed dwoma stuleci to poselstwo wdziêczne,
Tu na tem pagórku przed miastem zabrzmia³o,
Poselstwo pokoju, nowiny pocieszne,
Które pokolenie wiernie zachowa³o.

My je odnawiajmy, a Zbawicielowi 
Sk³adajmy te œluby ku wdziêcznej ofierze,
Byæ koœcio³em Pañskim Pocieszycielowi,
Przynosiæ ofiary w mi³oœci i w wierze.

To nas dziœ napawa nadziej¹ przysz³oœci,
Ta wiara i mi³oœæ serdeczna, wzajemna,
Niech nas tu kieruje pokiœmy w nizkoœci,
Ta ewangelia nam wszystkim zbawienna.

Ta moc¹ zbawienn¹ ka¿dymu wiernymu,
Co prawd¹ Chrystusa kocha i mi³uje,
Swe myœli i serca ku miastu górnemu,
Podnosi i w cnocie naprzód postêpuje

Naucz nas obliczaæ dni w tej doczesnoœci,
Przypomina zegar jako dar m³odzie¿y,
Abyœmy przywiedli serce do m¹droœci,
Które siê nadziej¹ zbawienia pocieszy.

Opr. Jerzy Sikora
/cdn/ 

Bo¿onarodzeniowe pozdrowienie

Co Anio³owie wygrywali na puzonach
tego przemilczeæ nie chcemy: najs³abszy
cz³owiek mo¿e mieæ najwiêksz¹ nadziejê
na ³askê, poniewa¿ Bóg dzieli Swoj¹ s³aboœæ.

¯yczymy Wam radosnego i b³ogos³awionego
Œwiêta Jego Narodzin

Autor nieznany
T³umaczy³: ks. Jan Krzywoñ, Hannower 2010r.
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Historia pewnej kolêdy
Kolêda to pieœñ o tematyce bo¿onarodzeniowej. Powstanie 

pierwszego takiego utworu muzycznego przypisuje siê œw. 
Franciszkowi z Asy¿u, jednak polskie kolêdy zaczê³y dopiero  
powstawaæ bujnie na prze³omie XVII i XVIII wieku.

„Anio³ pasterzom mówi³”, „Bóg siê rodzi”, „Lulaj¿e  Jezuniu” i 
wiele innych polskich kolêd mo¿emy œpiewaæ z pamiêci , ale œpiewu w 
naszych domach jest jednak coraz mniej. Czêœciej wolimy ich s³uchaæ z  
p³yt lub ogl¹daæ w telewizji.

Nie ma jednego sposobu œpiewania kolêd. Niektóre bardzo ¿ywe, 
inne zaœ przypominaj¹ ko³ysanki. Niezale¿nie od melodii, wiêkszoœæ z 
nich jest pe³na prostoty i ludowych m¹droœci. Przedstawiaj¹ one 
Zbawiciela œwiata jako ³agodne i kochane Bo¿e Dzieciê.

Na przestrzeni wieków powsta³o mnóstwo piêknych, melodyjnych 
kolêd, lecz jedna jest szczególna. Zna j¹ ca³y œwiat. To „Cicha noc, 
œwiêta noc” („Stille Nacht, heilige Nacht”).

Zrodzi³a siê ona w wigilijny wieczór 1818r. w wiosce Oberndorf, 
która le¿y wysoko w Alpach Austriackich. W ten szczególny wieczór do 
kazania przygotowywa³ siê ks. Josef Mohr. W trakcie czytania S³owa 
Bo¿ego, mimo ostrej zimy, wysokiego œniegu i przenikliwego wiatru do 
drzwi plebanii ktoœ zastuka³. By³a to kobieta z wiadomoœci¹, ¿e ¿ona 
najbiedniejszego we wsi górala urodzi³a dziecko. M³oda mama nie czu³a 
siê jednak dobrze i dlatego chcia³a ochrzciæ dziecko i przyj¹æ Komuniê 
Œwiêt¹.  Ks. Mohr nie zastanawiaj¹c siê ani chwili, ciep³o siê ubra³ i 
poszed³. Po przybyciu na miejsce ujrza³ scenê jakby ¿ywcem wziêt¹ z 
Ewangelii opisuj¹cej narodziny Dzieci¹tka w Betlejem. Na prostym 
pos³aniu, w skromnej izdebce le¿a³a uœmiechniêta, m³oda matka tul¹ca 
do siebie œpi¹ce maleñstwo. Ksi¹dz ochrzci³ maleñstwo, udzieli³ matce 
Komunii Œwiêtej i pob³ogos³awi³ domowników.

W drodze powrotnej ca³y czas myœla³ o tym, co zobaczy³ w ubogiej 
górskiej chatce. „I porodzi³a syna swego pierworodnego, i owinê³a go w 
pieluszki, i po³o¿y³a go w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla nich miejsca w 
gospodzie…”. Po powrocie na plebaniê szybko spisa³ swoje wra¿enia: 
„Cicha noc! Œwiêta noc! Wszystko œpi…”. Nazajutrz tekst zobaczy³ 
organista Franz Xaver Gruber. Urzeczony tekstem, zaraz napisa³ do 
niego prost¹ melodiê. Tego samego dnia zaœpiewa³ j¹ w koœciele wraz z 
chórkiem dzieciêcym, a na gitarze akompaniowa³ ks. Mohr. Nie mogli 
bowiem skorzystaæ z organ, poniewa¿ koœcielne myszy skonsumowa³y 
napêdzaj¹ce je miechy. 
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Do naprawy organ poproszono pewnego cenionego specjalistê 
Karola Maurachera, który po wykonaniu zlecenia poprosi³ Grubera o  
wypróbowanie instrumentu. Ten zaœ, bêd¹c jeszcze pod urokiem œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia, zagra³ melodiê „Cicha noc”. Zachwycony 
utworem organmistrz zabra³ s³owa i nuty ze sob¹ do domu. Tam zacz¹³ 
uczyæ okoliczne dzieci nowej pieœni. Wœród nich by³y tak¿e bardzo 
uzdolnione dzieci rodziny Strasserów. Jak co roku wêdrowa³y one do 
Lipska sprzedawaæ rêkawiczki szyte przez rodziców. Aby dodaæ sobie 
odwagi, nuci³y ró¿ne melodie, w tym i nasz¹ kolêdê. Wtedy us³ysza³ j¹ 
mistrz sukienniczy, który zaprosi³ dzieci na koncert do domu 
cechowego. Na koncercie by³a tak¿e para królewska, a onieœmielone 
dzieci wykona³y tak¿e „Cich¹ noc”. Sala zamar³a w zachwycie, a potem 
dzieci musia³y d³ugo bisowaæ. W nagrodê zosta³y zaproszone na zamek 
królewski w Pleissenburgu, gdzie tak¿e œpiewa³y swoj¹ kolêdê.

Od tej pory „Cicha noc” podbi³a ca³¹ Europê, a poprzez misjonarzy 
trafi³a na inne kontynenty, staj¹c siê najpopularniejsz¹ kolêd¹.

W 1834r. „Cicha noc” znalaz³a siê w Lipskim œpiewniku z dopiskiem 
„Prawdziwa pieœñ tyrolska”. S³awa kolêdy znacznie przeros³a ich 
twórców. Ks. Josef  Mohr i organista Franz Gruber umarli nieœwiadomi 
tego, jak cudown¹ pieœñ stworzyli. Za ich ¿ycia by³a ona bowiem znana, 
ale jeszcze nie na œwiatow¹ skalê. Dziœ nie wyobra¿amy sobie jednak 
tych piêknych œwi¹t bez „Cichej nocy” œpiewanej o zmroku, czêsto przy 
przygaszonych œwiat³ach w koœciele.

  W 1937r. w Oberndorfie, w miejscu, gdzie kiedyœ sta³ 
ma³y górski koœció³ek, w którym nast¹pi³a prapremiera 
kolêdy, mieszkañcy postawili kaplicê na jej pami¹tkê i 
nazwali j¹ oczywiœcie „Cicha noc”. 

 

Luteranie w radio:
- w ka¿d¹ niedzielê i œwiêto Radio Katowice (103.0 FM) emituje 
nagrania luterañskiej redakcji religijnej „G³os ̄ ycia” o godzinie 7.10
- ka¿dego wieczoru program luterañskiej redakcji radiowej „Po Prostu” 
jest emitowany na falach radia CCM (107.1 FM lub 90.5 FM) w 
godzinach 20.00 - 21.00
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W skrócieW skrócie
W dniach 29 i 30 paŸdziernika grupa konfirmantów wraz z grup¹ m³odzie¿y 
oraz ks. Miros³awem Czy¿em spêdzi³a weekend w Salmopolu

W dniu 9 listopada odby³ siê w Muzeum im. J. Sarkandra wernisa¿ wystawy 
fotograficznej „Œwiat³o dla Czarnego L¹du” ukazuj¹ca pracê „Misji Serca i 
Ewangelii” w Burkina Faso w Afryce. Prelekcjê o wyjazdach misyjnych do 
tego kraju prowadzi³a Iwona Nawrot z Chorzowa

W dniach 18 - 20 listopada chór "Gloria" wraz z proboszczem i jego ma³¿onk¹ 
uczestniczy³ w 15- leciu Domu Opieki „Arka” w Miko³ajkach na Mazurach

W niedzielê, 12 grudnia, odby³a siê spowiedŸ i komunia œw. dla starszych w 
Skoczowie. Podczas nabo¿eñstwa œpiewa³ chór „Gloria”. Po nabo¿eñstwie 
seniorzy spotkali siê przy poczêstunku w sali. W  tym samym dniu podobna 
uroczystoœæ odby³a siê w Pierœæcu. Dla uczestników w obu miejscach prezenty 
ufundowa³a firma „Spar”

Zespó³ „Vocalis” nagra³ p³ytê z kolêdami, która od 16 grudnia jest ju¿ w 
sprzeda¿y w kancelarii. W dniu 26 grudnia o g. 18.00 odbêdzie siê w naszym 
koœciele koncert promocyjny tej p³yty

26 listopada Zespó³ Dzwonków wraz z opiekunem ks. E. Kowalskim 
uczestniczy³ w ewangelizacji w Wiœle  Jaworniku

Na spotkaniu misyjnym w dniu 12 listopada goœciem by³a Izabela Karpienia, 
która opowiada³a o misji w Etiopii, gdzie pracuje od kilkunastu lat

W czwartek, 18 listopada, odby³ siê ju¿ po raz czwarty wieczór œwiadectw 
prowadzony przez misjê „Elim”, która zajmuje siê ratowaniem osób 
uzale¿nionych od alkoholu

Pi¹tkowe nabo¿eñstwa adwentowe w Skoczowie prowadzili: 
- 3 grudnia ks. Grzegorz Giemza z CME Dziêgielów
- 10 grudnia mgr teol. Micha³ Matuszek, praktykant w Ustroniu
- 17 grudnia ks. Marcin Pilch z Czeskiego Cieszyna 

W sobotê, 20 listopada, dwie dru¿yny z grupy m³odzie¿y uczestniczy³y w 
turnieju pi³karskim o puchar ks. Andrzeja Hauptmana w Zabrzu
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Grudniowe spotkania kobiet: w Skoczowie 1 grudnia, w Simoradzu - 3 grudnia 
i w Dêbowcu - 8 grudnia mia³y charakter uroczystoœci gwiazdkowych

Ks. Adam Pod¿orski prowadzi³ odwiedziny duszpasterskie w £¹czce, a ks. 
Robert Penczek w Skoczowie w rejonie ul. Targowej. Dziêkujemy radnym: 
Halinie Chwastek i Romanowi Kukuczowi za towarzyszenie, a wszystkim 
odwiedzonym za ¿yczliwe przyjêcie

Na próbie chórku dzieciêcego 4 grudnia pojawi³ siê Miko³aj z prezentami

Ks. Adam Pod¿orski uczestniczy³ 4 listopada w otwarciu zespo³u sportowego 
„Orlik” przy Zespole Szkó³ Zawodowych na Bajerkach w Skoczowie i 13 
listopada w otwarciu rozbudowanego Banku Spó³dzielczego w Skoczowie

18 grudnia - gwiazdka m³odzie¿y w Dêbowcu, 19 grudnia - w Skoczowie

19 grudnia odby³y siê gwiazdki dla dzieci w ramach szkó³ki niedzielnej

19 grudnia odby³o siê w sali OSP Dêbowiec rodzinne spotkanie gwiazdkowe 
tamtejszego filia³u. W czasie spotkania dzieci i seniorzy otrzymali 
gwiazdkowe upominki

W Domu Zborowym w Dêbowcu za³o¿ono piec centralnego ogrzewania. 
Kontynuowane s¹ prace wykoñczeniowe wyk³adanie p³ytek

W koœciele w Skoczowie zosta³y po³o¿one nowe wyk³adziny. Czêœæ kosztów 
zosta³o pokrytych z ofiar, które od trzech lat sk³adali rodzice konfirmantów

Terminy
26 grudnia g. 18.00 -  koncert zespo³u „Vocalis” promuj¹cy p³ytê z kolêdami
26 grudnia g. 16.00 w teatrze w Cieszynie - „Rodzinne Spotkanie Œwi¹teczne” 
organizowane przez CME
30 grudnia g. 17.00 w Teatrze w Cieszynie - koncert „Dzieci œpiewaj¹ kolêdy” 
z udzia³em chórków dzieciêcych ze Skoczowa i z Dêbowca oraz Dzwonków
31 grudnia  g. 21.00 -  oczekiwanie Nowego Roku w sali parafialnej
1 stycznia g. 17.00 -  koncert noworoczny amerykañskiego chóru „Hammond 
School Select Ensemble” w  koœciele w Skoczowie
6 stycznia g. 10.00 - koncert kolêd chór i zespo³ów w koœciele w Skoczowie
9 stycznia - gwiazdka chóru „Gloria”
9 stycznia - roczne zebranie filia³u w Simoradzu po nabo¿eñstwie
9 stycznia - g. 15.00 - gwiazdka dzieci w Simoradzu
16 stycznia - roczne zebranie filia³u w Pierœæcu po nabo¿eñstwie
16 stycznia g. 16.00 - gwiazdka Rady Parafialnej, pracowników i 
wolontariuszy parafii
23 stycznia - roczne zebranie filia³u w Dêbowcu po nabo¿eñstwie
30 stycznia  zgromadzenie parafialne w Skoczowie po nabo¿eñstwie g³ównym

Zebra³ Ks. A.P.
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nasze ¿ycie

Vocalis nagra³ p³ytê "Kolêdy"

Tydzieñ przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w wielu parafiach 
ewangelickich na Œl¹sku Cieszyñskim pojawi³a siê p³yta “Kolêdy” w 
wykonaniu ¿eñskiego zespo³u Vocalis ze Skoczowa. 

Zespó³ ¿eñski Vocalis 
powsta³ w 1999 roku. 
Dzia³a przy naszej parafii i 
j e s t  z e s p o ³ e m  
ekumenicznym, skupia 
œ p i e w a c z k i  r ó ¿ n y c h  
d e n o m i n a c j i  
wyznaniowych, które 
³ ¹ c z y  n i e  t y l k o  
zami³owanie do muzyki, 
ale i pragnienie s³u¿by 
Bogu pieœni¹. Ewangeliczne przes³anie niesie wystêpuj¹c w koœcio³ach, 
domach opieki, szko³ach, domach kultury. Poza macierzystym 
regionem, zespó³ koncertowa³ m.in. w Bytomiu, Chorzowie, Wroc³awiu 
i Warszawie oraz w Czechach i Niemczech. W 2009 roku wzi¹³ udzia³ w 
I Miêdzynarodowym Festiwalu Pieœni Chóralnej “Nad Jeziorem 
Czorsztyñskim” w Kluszkowcach. Rok póŸniej zdoby³ I miejsce oraz 
Nagrodê Specjaln¹ za wykonanie tradycyjnej kolêdy polskiej “Lulaj¿e 
Jezuniu” w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Kolêd i Pastora³ek im. 
Ksiêdza Kazimierza Szwarlika w Bêdzinie, a tak¿e uzyska³ II Nagrodê 
na XIX Myœlenickim Festiwalu Pieœni Chóralnej “Kolêdy i Pastora³ki”.

Zespó³ wykonuje kompozycje klasycznej literatury chóralnej, 
autorskie opracowania tradycyjnych pieœni religijnych, utwory z 
gatunku gospel, negro spirituals oraz kolêdy. Vocalis prezentuje 

“Kolêdy” zespo³u Vocalis mo¿na zakupiæ w 
kancelarii parafialnej lub poprzez stronê 
internetow¹ zespo³u:  www.vocalis.pl

repertuar a cappella. Od jesieni 2006 roku pracuje 
pod kierownictwem Daniela Cichego.
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g³os ma m³odzie¿

M³odzie¿ w Salmopolu
Sobotnim rankiem, 30 paŸdziernika 2010 r., kilkunastu tegorocznych 

konfirmantów i czêœæ grupy m³odzie¿owej wyruszyli pod opiek¹ ks. 
Mirka Czy¿a do Salmopola. Takie wyjazdy, które pozwalaj¹ na 
zapoznanie siê i wzajemn¹ integracjê, wros³y na sta³e w skoczowsk¹ 
tradycjê. Bóg b³ogos³awi³ nam od samego pocz¹tku: da³ nam piêkn¹, 
s³oneczn¹ pogodê i pozwoli³ bezpiecznie dotrzeæ na miejsce.

Po rozlokowaniu siê w pokojach i obiedzie, ruszyliœmy w góry. Mimo 
pojawiaj¹cych siê co jakiœ czas przeszkód  b³ota a nawet œniegu  
dotarliœmy do O³tarza Europejskiego, mijaj¹c kolejne tablice z treœci¹ 
oœmiu b³ogos³awieñstw z Jezusowego „Kazania na górze”. W drodze na 
Kotarz ka¿dy z nas zasadzi³ przynajmniej jedno drzewko w „Ogrodzie 
Reformacji”. 

Wieczorna spo³ecznoœæ mia³a formê odbywaj¹cych siê u nas w parafii 
spotkañ m³odzie¿owych, aby zaznajomiæ z nimi konfirmantów, a 
jednoczeœnie zachêciæ ich do uczestnictwa w nich. Nie zabrak³o 
wspólnego œpiewu na chwa³ê Boga, gier integracyjnych, a tak¿e 
grupowej prezentacji scenek biblijnych we wspó³czesnej aran¿acji. 
Przemyœleniami na temat pracy m³odzie¿owej podzieli³ siê ks. Mirek, 
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który stara³ siê podkreœliæ, ¿e konfirmacja stanowi dopiero pocz¹tek 
„przygody” z Koœcio³em, a ka¿dy konfirmant jest jego bardzo wa¿nym 
elementem. Swój wyk³ad opar³ na trzech obrazach: nietoperz, puzzel, 
ryba: nietoperz, który nie jest wykon firmowany z Koœcio³a, puzzel  jako 
czêœæ ca³oœci, któr¹ jest Koœció³ i ryba jako symbol prochrzeœcijañskiego 
wyznania: Jezus Chrystus, Bo¿y Syn, Zbawiciel. 

W nocy 30/31 paŸdziernika zmienia³ siê czas na zimowy, dziêki 
czemu zyskaliœmy dodatkow¹ godzinê. Ten czas spêdziliœmy na 
rozmowach, grach i projekcji filmu. 

W niedzielny poranek ks. Jan Byrt (salmopolski proboszcz) 
zorganizowa³ nam konkurs biblijny z nagrodami, a nastêpnie wziêliœmy 
udzia³ w nabo¿eñstwie reformacyjnym, w trakcie którego 
zaœpiewaliœmy pieœñ m³odzie¿ow¹ „Panie, Ty jesteœ fundamentem”. 
Œpiew i wypowiedzi niektórych spoœród nas nagra³a TVP2, wiêc 
wieczorem o g. 18.00 i g. 21.00 z uwag¹ ogl¹daliœmy Panoramê i news na 
temat Œwiêta Reformacji. 

Myœlê, ¿e spêdziliœmy w Salmopolu naprawdê œwietny czas. Takie 
wyjazdy s¹ bardzo wa¿ne, gdy¿ pozwalaj¹ poznaæ siê z sob¹ nawzajem,  
a tak¿e skupiaj¹ nasz¹ uwagê na Bogu. Liczymy, ¿e nie bêdzie to tylko 
taki jednorazowy wypad. Pragniemy rozwijaæ zawi¹zane tam 
znajomoœci i zachêciæ konfirmantów do zaanga¿owania siê w Koœciele. 
A my, jako wspó³opiekunowie, poczuliœmy siê jeszcze bardziej 
zmotywowani do dalszego dzia³ania w naszej grupie m³odzie¿owej.

Kasia Niemiec
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Z ¿ycia "Dzwonków"
26 listopada, w piêkny, mroŸny, zimowy ju¿ niestety pi¹tek, 

wyruszyliœmy do Wis³y Jawornika, gdzie zostaliœmy zaproszeni przez 
Tomka Niemczyka, aby zagraæ podczas wieczoru ewangelizacyjnego w 
tamtejszej parafii. By³o to pierwsze z trzech spotkañ ewangelizacyjnych, 
gdzie S³owo Bo¿e g³osi³ ks. Leszek Czy¿. Tematem przewodnim owych 
spotkañ by³a Bo¿a wola wzglêdem ludzi. W pi¹tkowy wieczór ks. Leszek 
zastanawia³ siê nad tym, czy odejœcie ludzi z doczesnoœci do wiecznoœci jest 
faktycznie wol¹ Bo¿¹. Drugim problemem poruszanym podczas 
ewangelizacji by³ przemijaj¹cy czas. Tutaj mówca zauwa¿y³, ¿e w 
dzisiejszych czasach ludzie s¹ bardzo zabiegani, i tak naprawdê nie maj¹ 
czasu, ¿eby porozmawiaæ z bliskimi, porozmawiaæ o Bogu. A przecie¿ 
ludzie tak szybko odchodz¹… Po ewangelizacji zostaliœmy zaproszeni na 
ma³y poczêstunek, z którego z chêci¹ skorzystaliœmy ;)

Aga Hussarek

6 grudnia - Miko³aj zajecha³ swoimi saniami pod "Star¹ Szko³ê" i 
odwiedzi³ "Dzwonki" w czasie próby. Rozmawia³ indywidualnie z ka¿dym 
cz³onkiem zespo³u, a nastêpnie wszystkich obdarowa³ s³odkimi 
niespodziankami...
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Spotkania gwiazdkowe

„Dobry pocz¹tek. dobry koniec???” - takie has³o przyœwieca³o tegorocznej 
„gwiazdce” m³odzie¿y w Skoczowie. Spotkanie mia³o miejsce w niedzielê, 19 
grudnia, w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie. Wziê³o w nim udzia³ prawie 
100 osób. Œpiewano kolêdy oraz pieœni m³odzie¿owe przy akompaniamencie 

specjalnie na tê 
okazjê stworzonej 
kapeli. Program 
przebiega³ bardzo 
d y n a m i c z n i e   
p r e z e n t a c j e  
m u l t i m e d i a l n e ,  
s c e n k i ,  g r y  
a k t y w i z u j ¹ c e .  
Wyk³ad biblijny 
p o p r o w a d z i ³  
student teologii  
Tymoteusz Bujok. 

Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³o tradycyjne ³amanie siê op³atkiem. Potem zaœ 
nast¹pi³ czas rozmów przy zastawionych ciastem i przek¹skami stolikach.

Dzieñ wczeœniej, 18 grudnia, odby³a siê gwiazdka m³odzie¿y w Dêbowcu.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy wziêli na siebie odpowiedzialnoœæ i 
aktywnie zaanga¿owali siê w organizacjê oraz poprowadzenie spotkañ 
gwiazdkowych.
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wieœci chórowe

Chór "Gloria" w Miko³ajkach

,,..Wielk¹ radoœæ sprawiliœcie nam wszystkim, ¿e przyjechaliœcie do 
Miko³ajek, aby wzi¹æ udzia³ w jubileuszowych uroczystoœciach Domu 
Opieki „Arka”, za co Wam ju¿ teraz z g³êbi serca bardzo dziêkujê  
drodzy skoczowscy chórzyœci ”  powiedzia³ nieco wzruszonym g³osem  
ks. Franciszek Czudek (emerytowany proboszcz parafii E-A w 
Miko³ajkach) podczas powitania cz³onków Chóru „Gloria”.

Skoczowska „Gloria” goœci³a w Miko³ajkach wraz ze swoim 
opiekunem, ks. Adamem Pod¿orskim w dniach 19-21.11.2010r., gdzie 
odby³y siê obchody jubileuszu 15-lecia Ewangelickiego Domu Opieki 
„Arka”.

W g³ównych uroczystoœciach (20.11.2010r.) uczestniczy³o wielu 
zacnych goœci, w tym: ksiê¿a naszego Koœcio³a z bp. Koœcio³a  Jerzym 
Samcem na czele, ksiê¿a z koœcio³a rzym-kat. W³adze lokalne 
reprezentowali: przedstawiciele Wojewody, Sejmiku oraz Urzêdu 
Marsza³kowskiego Województwa WarmiñskoMazurskiego, starostowie 
miejscowych powiatów oraz przedstawiciele lokalnych samorz¹dów i 
organizacji pozarz¹dowych Warmii i Mazur. 
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Okolicznoœciowe kazanie wyg³osi³ ks. bp sen. dr Jan Szarek.
G³ównymi organizatorami uroczystoœci byli: dyrektor „Arki”  

Janina Czudek wraz z ma³¿onkiem  ks. Franciszkiem Czudkiem, a tak¿e  
aktualny proboszcz parafii E-A w Miko³ajkach  ks. Bogus³aw Juroszek. 
Trwaj¹c¹ prawie 4 godziny uroczystoœæ uœwietni³a swym œpiewem 
skoczowska „Gloria” w sk³adzie chóru mieszanego, ¿eñskiego i 
mêskiego. Za swój koncertowy wystêp otrzyma³a wiele podziêkowañ i 
gratulacji. 

Nawi¹zano nowe znajomoœci i  kontakty. Otrzymano wstêpne 
zaproszenie do odwiedzenia regionu Bawarii (RFN). Chór wyst¹pi³ w 
cieszyñskich strojach regionalnych, które by³y dodatkowym elementem 
promocji Ziemi Cieszyñskiej w tym regionie. Fragmenty z uroczystoœci 
pokaza³a Telewizja Polska  Olsztyn.

W³adys³aw Orawski
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k¹cik dla dzieci

Witajcie najm³odsi Czytelnicy!
Z okazji Nowego Roku ¿yczê Wam wiele Bo¿ego b³ogos³awieñstwa i 

zapraszam do dalszego zagl¹dania do naszego k¹cika. Mam nadziejê, ¿e 
nadal bêdziecie chcieli poznawaæ razem ze mn¹ dzieje patriarchów i 
zmagaæ siê z ró¿nymi ³amig³ówkami.

Opowiada³am Wam ostatnio o Jakubie, który oszuka³ swojego brata 
Ezawa i musia³ uciekaæ.

Jakub d³ugo wêdrowa³, a kiedy nadesz³a noc, postanowi³ po³o¿yæ siê i 
odpocz¹æ. Pod g³owê pod³o¿y³ sobie kamieñ i zasn¹³. Wtedy przyœni³o mu 
siê coœ wspania³ego. Widzia³ drabinê prowadz¹c¹ do samego nieba, a na niej 
wêdruj¹ce w górê i w dó³ anio³y. U samego szczytu drabiny natomiast sta³ 
Bóg, który obieca³ Jakubowi, ¿e jest z nim i bêdzie siê o niego troszczy³, 
gdziekolwiek pójdzie. Wtedy Jakub obudzi³ siê i powiedzia³: „Teraz wiem, 
¿e Bóg jest ze mn¹”. Wzi¹³ kamieñ, który mia³ pod g³ow¹, postawi³ go i 
zrobi³ z niego o³tarz, a miejsce to nazwa³ Betel.

Jak myœlisz, jak mog³a wygl¹daæ taka drabina do nieba?
Spróbuj j¹ sobie wyobraziæ i narysowaæ. Narysuj te¿ Jakuba i anio³y, 

które mu siê przyœni³y. Potem sprawdŸ, czy dobrze zapamiêta³eœ historiê, 
uzupe³niaj¹c jej fragmenty w ³amig³ówce.

Kurs dla wychowawców kolonijnych
CME w Dziêgielowie zaprasza do wziêcia udzia³u w kursach dla 
wychowawców wypoczynku oraz kierowników wypoczynku. Kursy 
planowane s¹ w maju/czerwcu 2011 r. w Dziêgielowie (termin i miejsce 
mog¹ ulec zmianie w zale¿noœci od iloœci oraz dyspozycyjnoœci chêtnych). 
Jeden kurs trwa przez ca³y weekend (pi¹tek-niedziela).
Poni¿ej przedstawiamy warunki, jakie nale¿y spe³niæ, by wzi¹æ udzia³ w 
kursie. Chêtnych prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska w 
Komentarzach do dnia 29 stycznia 2011 r.
1. Kurs wychowawców wypoczynku
Warunki formalne:
a. Skoñczone 18 lat
b. Wykszta³cenie minimum œrednie (niekoniecznie matura), ewentualnie 
klasa maturalna
c. Niekaralnoœæ
Wiêcej informacji udziela Katarzyna Wesner-Macura - pracownik CME; 
tel: 33 852 97 81
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Opracowa³a 
Katarzyna Kowalska
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Miko³aj odwiedzi³ chórek dzieciêcy

W sobotê, 4 grudnia br., nasz dzieciêcy chórek „Nadzieja” odwiedzi³ 
Miko³aj  cz³owiek w czerwieni, z d³ug¹, bia³¹ brod¹. Zaskoczone dzieci  
pomimo zmêczenia po przebytej próbie chórku  z wielkim 
zaanga¿owaniem zaœpiewa³y nowo wyæwiczon¹ kolêdê. Musia³o siê 
spodobaæ Miko³ajowi, poniewa¿ œpiewa³ równie entuzjastycznie, co 
mali chórzyœci!

No i oczywiœcie za tak doborowy wystêp wykonawcy otrzymali 
paczuszki, w których znaleŸli ma³e co nieco. Na koniec pami¹tkowe 
zdjêcie i kolêda na po¿egnanie.

Patrz¹c na zaskoczone buzie najm³odszych, nasuwa siê pytanie: czy 
dzieci naprawdê wierz¹ w Miko³aja? Czy wierz¹ w piêkn¹ baœñ o 
reniferach i czarodziejskich saniach? Bez wzglêdu na to, jak jest w 
przypadku Miko³aja, powinniœmy wiarê dzieci kierowaæ przede 
wszystkim na naszego ukochanego Ojca w niebie, który ma dla nas coœ 
cudowniejszego od s³odyczy i zabawek, bo ma dla nas ¿ycie wieczne w 
najpiêkniejszym miejscu, jakiego nawet nie jesteœmy w stanie sobie 
wyobraziæ! 

Co w takim razie z Miko³ajem? Miko³aj to ma byæ fajna zabawa, a 
paczuszki to nagroda za ciê¿k¹ ca³oroczn¹ pracê dzieci.
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biblioteka

  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

Sposób na niewidzialnego Boga  Yancey P.
Jaki naprawdê jest Bóg? Jak mogê siê z nim porozumiewaæ? Czym ¿ycie 
chrzeœcijanina ró¿ni siê od ¿ycia cz³owieka niewierz¹cego? Je¿eli Bóg 
uzdrawia, dlaczego moi bliscy choruj¹ i odchodz¹? Skoro Bóg zmienia 
dlaczego wci¹¿ jestem taki sam?
Uœmiechnij siê  Ziglar Z.
W tej ksi¹¿ce autor chce przekazaæ czytelnikowi s³owa otuchy. Chce 
sprawiæ aby ten te¿ siê uœmiechn¹³. Radzi jak osi¹gn¹æ sukces i pokonaæ 
stres i inne negatywne emocje.
Wyznania egzorcysty  Amorth G.
Autor jest przewodnicz¹cym Miêdzynarodowego Stow.  Egzorcystów. 
Ma na swoim „koncie” oko³o 50 tyœ. egzorcyzmów. W swej ksi¹¿ce 
dzieli siê z czytelnikiem swoim doœwiadczeniem. Publikacja jest przede 
wszystkim przestrog¹ dla chrzeœcijan, aby nie ignorowali dzia³ania 
szatana, lecz przeciwstawiali mu siê moc¹ wiary i S³owa Bo¿ego.
Taki, jaki jestem: autobiografia  Graham B.
Ksi¹¿ka ta ukazuje Billy'ego Grahama jako prostolinijnego i ciekawego 
cz³owieka, który jak zawsze z ujmuj¹c¹ szczeroœci¹ wspomina swoje 
prywatne ¿ycie. Dziel¹c siê histori¹ swojej duchowej podró¿y, 
wzruszaj¹co opisuje swe codzienne radoœci i walki oraz g³êbokie 
oddanie ¿onie i rodzinie.
Nie pozwól mi odejœæ  Pierce D.W.
Jest to opowieœæ o wspólnych wyprawach Dawida Pierce i jego 
nastoletniej córki, Chery. To m¹dra, a zarazem zabawna historia o 
dorastaniu i tworzeniu g³êbokich relacji z najbli¿szymi.
Dzisiaj jest dzieñ... Niech ka¿dy dzieñ bêdzie 
nadzwyczajny!
„Te inspiruj¹ce cytaty, proste obietnice i wersety 
biblijne zmieniaj¹ce ¿ycie mog¹ nadaæ ton twoim 
dniom. Ka¿de z zawartych tu rozwa¿añ pomo¿e 
ci staæ siê cz³owiekiem wed³ug Bo¿ego serca.
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Reklama

WYCIECZKA NA LITWÊ 2011

 

W dniach 29.04 - 3.05.2010 nasza parafia planuje zorganizowaæ 
wycieczkê na Suwalszczyznê oraz Litwê.
W programie:
- zwiedzanie Wilna (stare miasto, cmentarz na Rosie, parafia œw. 
Trójcy) i Trok (zamek i muzeum)
- nabo¿eñstwo w parafii ewangelickiej w Suwa³kach 
- Wigierski Park Narodowy, klasztor nad jeziorem Wigry, Sejny (Bia³a 
Synagoga i koncert muzyki klezmerskiej)
- Augustów (rejs statkiem, Muzeum Marii Konopnickiej) 
- Suwalski Park Krajobrazowy, Barchanowo (g³azowisko) 
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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. 
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imprezy i wydarzenia
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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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W pi¹tek, 12 listopada br., odby³o siê w naszej sali parafialnej ciekawe 
spotkanie na temat misji w Etiopii. Rozpocz¹³ je ks. A. Pod¿orski. 
Proboszcz zaraz na wstêpie przedstawi³ prelegentów. Zanim uczestnicy 
udali siê "wirtualnie" do Afryki, prowadz¹cy zabra³ ich najpierw do Jakucji 
(pó³nocna Syberia), sk¹d przyszed³ list od pañstwa Domaga³ów - 
misjonarzy, których nasza parafia wspiera finansowo.

spotkanie misyjne - etiopia

Po wprowadzeniu, 
¿ y w ¹  r e l a c j ê  
popart¹ prezen-
tacj¹  mul t ime-
dialn¹ poprowa-
dz i l i  goœc ie  z  
E t i o p i i  -  I z a  
Karpienia, która 
wraz z mê¿em o 
imieniu Tameru 
(Et iopczykiem) 
przyby³a do Polski 
na trzy miesi¹ce. 

W tym czasie oboje odwiedzaj¹ ró¿ne grupy parafialne, by przybli¿yæ 
problematykê misji w tym afrykañskim kraju.

Z relacji mo¿na siê by³o dowiedzieæ, ¿e obok nurtu protestanckiego 
wa¿n¹ rolê pe³ni tzw. ortodoksyjny Koœció³ monofizycki, który powsta³ w 
okresie podzia³ów wczesnochrzeœcijañskich IV/VI w. Licznie 
reprezentowany jest tak¿e islam.
Zarówno z 
jednej, jak i z 
drugiej strony 
wszelkie 
dzia³ania 
misyjne nie s¹ 
mile widziane. 
Niejednokrot-
nie chrzeœcija-
nie doœwiad-
czaj¹ szykan i 
znosz¹ rozma-
ite cierpienia. 
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Misjonarze opowiadali równie¿ o pracach zwi¹zanych z t³umaczeniem 
Biblii na miejscowe jêzyki, których w samej Etiopii jest ponad 80. 
Funkcjonuj¹ one obok jêzyka urzêdowego. Dzieci, rozpoczynaj¹c naukê w 
szkole, czêsto w ogóle nie umiej¹ porozumiewaæ siê w jêzyku urzêdowym. 
Dlatego polityka rz¹du idzie w tym kierunku, by w pocz¹tkowych klasach 
uczyæ dzieci jêzyka rodzimego (plemiennego), a dopiero póŸniej 
wprowadzaæ jêzyk urzêdowy. Cel ca³ego procesu edukacyjnego jest taki, ¿e 
uczeñ, który koñczy naukê w szkole, zna swój jêzyk plemienny, jêzyk 
urzêdowy oraz jêzyk angielski. 

Oprócz tego Iza wraz z mê¿em opowiadali o problemach socjalnych i 
zdrowotnych, prezentowali geograficzne i turystyczne walory kraju, a 
tak¿e pokazywali przedmioty codziennej u¿ytecznoœci. 

Goœcie s¹ misjonarzami wys³anymi przez Biblijne Stowarzyszenie 
Misyjne z siedzib¹ w Ustroniu. Stowarzyszenie reprezentowa³a na 
spotkaniu Anna Marcol, która zachêca³a do nabycia ró¿norodnej literatury 
misyjnej, w tym równie¿ kalendarza na 2011 r. 

sobie uœwiadomiæ, jak wa¿n¹ rolê odgrywa modlitwa. Dodatkowo  
porównuj¹c warunki ¿ycia w Afryce  ka¿dy na pewno doceni³ to, co posiada 
na co dzieñ… 

Podobne spotkanie na temat dzia³alnoœci misyjnej przez radio odby³o siê 
w czwartek, 9 grudnia, w trakcie którego goœciliœmy Marka Cieœlara z Radia 
„PoProstu”.

Serdecznie zachêcamy i zapraszamy na spotkania misyjne. 
Odbywaj¹ siê one w sali parafialnej w ka¿dy drugi czwartek miesi¹ca.

Sala parafialna 
by³a w ten wie-
czór wype³niona 
p o  b r z e g i .  
Oprócz sta³ych 
b y w a l c ó w ,  
p u b l i c z n o œ æ  
stanowi³a rów-
nie¿ m³odzie¿ z 
grupy pi¹tkowej. 
Dla wszystkich 
by³ to wartoœcio-
wy czas, ponie-
wa¿ mo¿na by³o
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Nowy Testament i psalmy w jeden rok
W 2011 roku pragniemy zachêciæ wszystkich chêtnych do aktywnego 

w³¹czenia siê w now¹ inicjatywê w naszej parafii  „Nowy Testament i 
Psalmy w jeden rok”  jeden rozdzia³ w jeden dzieñ. Nowy Testament 
zawiera 260 rozdzia³ów, a w Psa³terzu mieœci siê 150 Psalmów. W sumie 
liczba 410 przekracza nieznacznie 365 dni roku. St¹d te¿ czasem trzeba 
bêdzie przeczytaæ dwa rozdzia³y.

Inicjatywa ta œciœle nawi¹zuje do naszej ewangelickiej to¿samoœci, 
zwi¹zanej z reformacyjn¹ zasad¹ „sola scriptura” (tylko Pismo). 
Serdecznie zachêcamy do podjêcia tego wyzwania, które ostatecznie ma 
przynieœæ efekt przeczytania ca³ej Biblii w ci¹gu trzech lat.

1 styczeñ
2 styczeñ
3 styczeñ
4 styczeñ
5 styczeñ
6 styczeñ
7 styczeñ
8 styczeñ
9 styczeñ
10 styczeñ
11 styczeñ
12 styczeñ
13 styczeñ
14 styczeñ
15 styczeñ
16 styczeñ

18 styczeñ
17 styczeñ

19 styczeñ
20 styczeñ
21 styczeñ
22 styczeñ
23 styczeñ
24 styczeñ
25 styczeñ
26 styczeñ
27 styczeñ
28 styczeñ
29 styczeñ
30 styczeñ
31 styczeñ

Ew. Mateusza 1
Ew. Mateusza 2
Ew. Mateusza 3
Ew. Mateusza 4
Ew. Mateusza 5
Ew. Mateusza 6
Ew. Mateusza 7
Ew. Mateusza 8
Ew. Mateusza 9
Ew. Mateusza 10
Ew. Mateusza 11
Ew. Mateusza 12
Ew. Mateusza 13
Ew. Mateusza 14
Ew. Mateusza 15
Ew. Mateusza 16
Ew. Mateusza 17
Ew. Mateusza 18
Ew. Mateusza 19
Ew. Mateusza 20
Ew. Mateusza 21
Ew. Mateusza 22
Ew. Mateusza 23
Ew. Mateusza 24
Ew. Mateusza 25
Ew. Mateusza 26
Ew. Mateusza 27
Ew. Mateusza 28

Ew. Marka 1
Ew. Marka 2
Ew. Marka 3

Ew. Marka 41 luty
2 luty
3 luty
4 luty
5 luty
6 luty
7 luty
8 luty
9 luty
10 luty
11 luty
12 luty
13 luty
14 luty
15 luty
16 luty
17 luty
18 luty
19 luty
20 luty
21 luty
22 luty
23 luty
24 luty
25 luty
26 luty
27 luty
28 luty

Ew. Marka 5
Ew. Marka 6
Ew. Marka 7
Ew. Marka 8
Ew. Marka 9
Ew. Marka 10
Ew. Marka 11
Ew. Marka 12
Ew. Marka 13
Ew. Marka 14
Ew. Marka 15
Ew. Marka 16
Ew. £ukasza 1
Ew. £ukasza 2
Ew. £ukasza 3
Ew. £ukasza 4
Ew. £ukasza 5
Ew. £ukasza 6
Ew. £ukasza 7
Ew. £ukasza 8
Ew. £ukasza 9
Ew. £ukasza 10
Ew. £ukasza 11
Ew. £ukasza 12
Ew. £ukasza 13
Ew. £ukasza 14
Ew. £ukasza 15
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Z ¿ycia koœcio³a
24 paŸdziernika bp Jerzy Samiec oraz wiceprezes Konsystorza Adam 
Pastucha podpisali porozumienie o wspó³pracy Koœcio³a E-A w RP z 
Diecezj¹ Uppsalsk¹ Koœcio³a Szwedzkiego (Svenska Kyrkan). 
Porozumienie jest kontynuacj¹ podjêtej w 1992 r. wspó³pracy i zak³ada: 
organizowanie seminariów teologicznych, wspó³pracê diakonijn¹, 
wymiany grup dzieci i m³odzie¿y, wsparcie dla studentów odwiedzaj¹cych 
partnerski Koœció³/diecezjê oraz wymianê doœwiadczeñ zwi¹zanych z 
budow¹ obiektów sakralnych. Dokument przewiduje wspó³pracê w latach 
2010-2014

31 paŸdziernika przedstawiciele wszystkich parafii wiœlañskich wziêli 
udzia³ w uroczystoœciach jubileuszowych z okazji 100-lecia istnienia 
ewangelickiej parafii oraz 80-lecia wybudowania i poœwiêcenia koœcio³a w 
Ostojiæevie (Serbia), miejscowoœci zamieszka³ej przez potomków wiœlan, 
którzy wyemigrowali na Ba³kany w XIX wieku. W³adze naszego Koœcio³a 
reprezentowa³ bp Pawe³ Anweiler 

20 listopada w parafii E-A w Ustroniu obradowa³ Synod Diecezji 
Cieszyñskiej. Program nawi¹zywa³ do tematu przewodniego, jaki obrano w 
naszym Koœciele na 2011 r. „Duszpasterstwo”. Oprócz tego uchwalono 
bud¿et na 2011 r. oraz dyskutowano nad aktualnymi sprawami w diecezji

21 listopada parafia w Sosnowcu obchodzi³a jubileusz 130-lecia 
poœwiêcenia koœcio³a œw. Jana oraz 170-lecia istnienia ewangelicyzmu w 
Zag³êbiu D¹browskim

28 listopada jubileusz 25-lecia ordynacji obchodzili trzej ksiê¿a: ks. dr 
radca Marian Niemiec (Opole), ks. Pawe³ Badura (Grudzi¹dz), ks. Jerzy 
Below (Dyrektor Wydawnictwa „Augustana”). Uroczystoœæ odby³a siê w 
Starym Bielsku.

4 grudnia Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej wybra³ nowego 
zwierzchnika, którym zosta³ ks. prof. Marcin Hintz, nowowybrany 
proboszcz w Sopocie (wczeœniej proboszcz w Czêstochowie). Ks. M. Hintz 
(pracownik ChAT) zast¹pi na obu stanowiskach odchodz¹cego na 
emeryturê bp. Micha³a Warczyñskiego

12 grudnia w koœciele œw. Mateusza w £odzi odby³o siê uroczyste 
wprowadzenie w urz¹d proboszcza ks. Micha³a Makuli (dotychczasowego 
proboszcza pomocniczego), który zast¹pi³ na tym stanowisku bp. 
Mieczys³awa Cieœlara, zmar³ego tragicznie w kwietniu br.
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Zapisane w ksiêgach parafialnych

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

Psalm 127,3
Data chrztu

Daniel Mendrek    31.10.10 Skoczów, S³oneczna
Maciej Polok    31.10.10           Dêbowiec, Cieszyñska
Daniel Ihas    07.11.10 Ochaby, Dzia³kowa 
Carmen Chwastek    14.11.10 Galway (Irlandia)
Julia Girdwojn    28.11.10 Skoczów, Powstañców Œl.
Kacper Cieœlar    12.12.10 Godziszów
Filip Rybarski    12.12.10 Skoczów, Górecka 
Wiktor Wronka    12.12.10 Skoczów, S³oneczna 

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

Ps.127,1 
ŒLUBY

Rafa³ Buchta Monika Górniok 30.10.10

Nasi zmarli
„A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla 

ludu Bo¿ego.” Hebr. 4,9

Bronis³awa Brañczyk lat 70 28.10.10 Skoczów, Kolonia
Jan K³oda lat 76 31.11.10 Iskrzyczyn 
Lidia Bortliczek lat 82 07.12.10      Skoczów, Torowa
Helena Filipek lat 82 11.12.10 Skoczów, Górny Bór
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Kancelaria Parafialna czynna:
00  00

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

W niedziele i œwiêta  przed i po nabo¿eñstwie.

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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