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Bo¿e paradoksy

Ten, który jest Chlebem ¯ycia, rozpocz¹³ Swoj¹ s³u¿bê na ziemi 
od cierpienia g³odu;

Ten, który jest Wod¹ ¯ycia, zakoñczy³ Swe ¿ycie wykrzykuj¹c: 
Pragnê;

Syn Cz³owieczy doœwiadczy³ g³odu jako cz³owiek, lecz jako Bóg 
nakarmi³ ca³e rzesze ³akn¹cych;

By³ zmêczony, a jest naszym odpocznieniem;
By³ zatrwo¿ony, a jest naszym pokojem;

Oskar¿ono Go, ¿e ma demona, a sam wypêdza³ demony;
Modli³ siê, choæ sam wys³uchuje modlitwy;

P³aka³, a sam ociera nasze ³zy;
Zosta³ sprzedany za trzydzieœci srebrników, a przecie¿ odkupi³ 

ca³y œwiat;
By³ prowadzony na rzeŸ jak baranek, a jest dobrym Pasterzem;
Wyda³ Sw¹ duszê na œmieræ, a Swoj¹ œmierci¹ uczyni³ bezsilnym 

tego, który mia³ moc œmierci, tj. diab³a.

"Godzien jest ten Baranek zabity 

wzi¹æ moc i bogactwo, i m¹droœæ, 

i si³ê, i czeœæ, i chwa³ê, 

i b³ogos³awieñstwo." (Obj 5,12)
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spotkanie ze s³owem bo¿ym

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, 
bo w Nim pok³adam nadziejê moj¹.

Ps. 62,6

Wkraczamy w okres pasyjny. Czas zastanowienia siê nad sob¹ 
swoim ¿yciem, postêpowaniem, nad swoimi relacjami z Bogiem. 
Zastanawiamy siê czy wszystko jest dobrze, czy dokonywaliœmy decyzji i 
czynów zgodnie z Jego wol¹. 

Ró¿ne etapy przechodzimy w swoim ¿yciu. Ka¿dy z nas te¿ inaczej 
prze¿ywa dane sytuacje, inaczej siê zachowuje, inaczej postêpuje. W 
ka¿dym momencie towarzysz¹ nam pewne rozterki zwi¹zane z ró¿nymi 
sferami naszego ¿ycia. S¹ to rozterki zawodowe, rodzinne, zdrowotne, itp. 
Wewn¹trz siebie bardzo to przezywamy. Szarpiemy siê sami z sob¹. Jest 
nam z tym bardzo trudno - tym bardziej, kiedy nie potrafimy siê 
uzewnêtrzniæ... 

Szukamy rady, pociechy, pomocnej d³oni u innych. Wiemy, i¿ w 
dzisiejszych czasach nie ³atwo jest znaleŸæ przyjaciela, który nas wys³ucha, 
pocieszy, udzieli dobrej rady. Ale kiedy uda siê znaleŸæ kogoœ takiego, 
uwa¿amy to za wielkie szczêœcie. Nie raz jednak zapominamy doceniæ to, 
co dana osoba dla nas zrobi³a. Nie raz nie chcemy zauwa¿aæ dobra nam 
wyrz¹dzonego. 

Bywa niestety równie¿ tak, ¿e zostajemy zdradzeni, oszukani. Wtedy 
dopiero przychodzi prawdziwe za³amanie, zw¹tpienie we  wszystko. Czy 
my, widz¹c ¿e bliska nam osoba prze¿ywa coœ trudnego, mówi nam swoich 
rozterkach, chcemy jej pomóc, udzieliæ dobrej rady? Czy te¿ pozostawiamy 
j¹ sam¹ w k³opotach? Nie! Chrzeœcijañska wiara zobowi¹zuje nas do tego, 
by towarzyszyæ drugiemu w prze¿ywaniu trudnoœci i próbowaæ pomóc 
znaleŸæ drogê wyjœcia.

Czy  pomyœla³eœ o tym, ¿e jest Ktoœ, kto zawsze ciê wys³ucha. Jest 
zawsze przy tobie. W pêdzie ¿ycia zapominamy o Nim . Zapominamy, ¿e 
jest naszym przyjacielem, opiekunem, pocieszycielem. Tylko u Niego 
znajdziesz uciszenie. 

Czêsto w naszym ¿yciu bywa tak, i¿ czujemy siê wykoñczeni. 
Pragniemy uciec od zgie³ku i ha³asu miasta. Poszukujemy miejsca do 
wypoczynku. Uciekamy na ³ono przyrody, aby tylko znaleŸæ ciszê . 

A dlaczego nie szukamy tego w Bogu. Nie mamy odwagi? Boimy siê, ¿e 
nas odrzuci? Ró¿ne burze prze¿ywamy w naszym sercu, w naszych 
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myœlach. Prze¿ywamy coœ, co wywo³uje niepokój; coœ, co sprawia, i¿ 
zamartwiasz siê tym, ¿e zaraz coœ mo¿e siê wydarzyæ. Pomyœl, z jakiego 
powodu tak siê w³aœnie czujesz. Przyczyn mo¿e byæ wiele... 

Równie¿ Dawid, autor Psalmu 62., prze¿ywa³ takie trudne dni. On 
jednak wiedzia³, co w takiej sytuacji robiæ. Wo³a³ do Boga. Rozmawia³ z 
Nim. By³ przekonany, ¿e Bóg mo¿e go uwolniæ od strachu.

Równie¿ ty, jeœli Pan Jezus jest twoim Zbawicielem, mo¿esz tak jak 
Dawid prosiæ Go o pomoc, o uciszenie duszy; o to, by wla³ w twoje serce 
swój pokój. Jeœli nie prosi³eœ dot¹d Pana naszego, by ci b³ogos³awi³, 
mo¿esz to uczyniæ. 

Szczêœcie cz³owieka znajduje siê w³aœnie w Nim. Gdy po ludzku 
patrz¹c, sytuacja jest beznadziejna, Bóg chce byæ dla ciebie ska³¹ obronn¹. 
Cz³owiek zawodzi. Bogactwo nie przynosi ostatecznie spe³nienia. Nigdy 
zaœ nie zawiedzie moc i ³aska Bo¿a. Z³ó¿cie nadziejê u Pana na zawsze, bo 
Pan jest wiekuist¹ ska³¹ (Iz 26,4). Nie przywi¹zujmy serc do bogactw, 
chyba ¿e s¹ to bogactwa p³yn¹ce z Ducha Bo¿ego. 

Nadchodzi okres pasyjny, o którym wspomnia³em na pocz¹tku. 
Bêdziemy towarzyszyæ Synowi Bo¿emu na jego drodze mêczeñskiej, która 
Go zawiod³a na Golgotê. Pamiêtajmy, i¿ jest to droga krzy¿owa, droga 
œwiêta. Tam na Golgocie dokona³a siê tajemnica naszego odkupienia, 
naszego zbawienia. Tam te¿ nast¹pi³o nasze oczyszczenie, z którego 
korzystamy a¿ po dzieñ dzisiejszy. Ws³uchajmy siê w Jego s³owa, bo one 
oczyszczaj¹ nasze serca i myœli.

W tym szczególnym okresie przyjrzyjmy siê ponownie swemu ¿yciu, 
swemu postêpowaniu i zapytajmy siebie, czy nie mamy pilnie czegoœ do 
oczyszczenia. Zacznijmy koniecznie od siebie. Uciszmy swoja duszê u 
Pana tak, jak to czyni³ Dawid. Dajmy, aby w tym szczególnym okresie 
znowu przysz³a wiosna do serc naszych i z wiêksz¹ si³¹ zosta³o rozbudzone 
pragnienie bycia Pañskimi. Amen.

Ks. Robert Penczek

Z³a nie mo¿na przezwyciê¿yæ.
Z³o jest z³em.

Mistrzem nocy.

Tylko dobro mo¿e z³o przezwyciê¿yæ.
Dobro jest dobrem.
Mistrzem œwiat³a.

Zwi¹¿ siê z Nim, dobrym, ³askawym Bogiem.
A wszystko bêdzie dobre.
Dla Ciebie i dla œwiata.

Jürgen Werth, t³um. ks. Jan Krzywoñ
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Sprawozdanie
Sprawozdanie z ¿ycia Parafii EwangelickoAugsburskiej w Skoczowie za 

rok 2010
(przedstawione na Zgromadzeniu Parafialnym w Skoczowie w dniu 30.01.11)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Rok 2010 by³ w naszym Koœciele „rokiem m³odzie¿y” i przebiega³ pod 

biblijnym has³em „Niechaj siê trwo¿y serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie 
wierzcie” (J 14,1). Te s³owa Jezusa przypomina³y nam o potrzebie wiary, która 
przezwyciê¿a wszelk¹ trwogê i w dzisiejszych, tak trudnych czasach, jest 
jedyn¹ ostoj¹  zarówno w ¿yciu pojedynczego chrzeœcijanina, jak i Koœcio³a.

Rok 2010 zapisa³a siê w naszym kraju kilkoma wa¿nymi wydarzeniami. 10 
kwietnia w katastrofie samolotu pod Smoleñskiem zgin¹³ Prezydent RP Lech 
Kaczyñski wraz z Ma³¿onk¹ i z 94. innymi czo³owymi postaciami naszego 
kraju. Wœród nich by³ duchowny naszego Koœcio³a, pe³ni¹cy obowi¹zki 
zwierzchnika Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. p³k Adam 
Pilch. Koœció³ nasz poniós³ równie¿ bolesn¹ stratê, gdy w dniu 18 kwietnia 
zgin¹³ w wypadku samochodowym bp Mieczys³aw Cieœlar, zwierzchnik 
Diecezji Warszawskiej i zastêpca Biskupa Koœcio³a. W miesi¹cu maju nasz kraj 
nawiedzi³a powódŸ, której skutkami dotkniête by³y tak¿e domostwa naszych 
parafian. Ca³y nasz Koœció³ w³¹czy³ siê w akcjê niesienia pomocy 
powodzianom w formie ofiar, która w naszej parafii osi¹gnê³a pokaŸn¹ kwotê 
prawie 13 tys. z³. 

Rok 2010 by³ tak¿e w naszym Koœciele pierwszym rokiem urzêdowania 
nowego zwierzchnika  biskupa Jerzego Samca. Uroczysta introdukcja w urz¹d 
pos³ugi biskupiej odby³a siê 6 stycznia w Warszawie, a uczestniczy³a w niej 28-
osobowa grupa z naszej parafii.

W ¿yciu naszej parafii rok 2010 by³ kolejnym b³ogos³awionym rokiem. 
Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu naszej spo³ecznoœci parafialnej by³ wybór i 
wprowadzenie w urz¹d proboszcza pomocniczego. Zgromadzenia Parafialne 
31 stycznia uchwali³o wakans na stanowisku proboszcza pomocniczego. 
Konsystorz og³osi³ wakans z terminem do 30 kwietnia. Zg³osi³ siê tylko jeden 
kandydat, nasz by³y praktykant, wikariusz parafii w Katowicach, ks. Miros³aw 
Czy¿. Zebranie wyborcze odby³o siê 13 czerwca. Kandydat zosta³ wybrany 
wiêkszoœci¹ g³osów. Po przyjêciu wyboru przez ks. Miros³awa Czy¿a i 
zatwierdzeniu przez Konsystorz odby³a siê uroczystoœæ instalacji w dniu 15 
sierpnia, prowadzona przez bp. Paw³a Anweilera w asyœcie ks. Adama 
Pod¿orskiego i ks. radcy Grzegorza Giemzy. Po oœmiu i pó³ roku sprawowania 
urzêdu proboszcza w pojedynkê, parafia Skoczów (podobnie jak wiêkszoœæ 
du¿ych parafii) doczeka³a siê proboszcza pomocniczego.  
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Dotychczasowy wikariusz parafii, ks. Krzysztof Cieœlar zosta³ po dwóch 
latach pracy w Skoczowie przeniesiony do parafii w Kêpnie na stanowisko 
proboszcza-administratora. Z dniem 1 kwietnia zosta³ do pracy w naszej parafii 
skierowany ks. Robert Penczek, dotychczasowy proboszcz w Suwa³kach. 
Wspó³praca miêdzy czterema ksiê¿mi uk³ada³a siê dobrze i okaza³o siê, ¿e choæ 
jest to rekordowa iloœæ duchownych pracuj¹cych w parafii skoczowskiej, 
wszyscy ksiê¿a mieli sporo obowi¹zków zw³aszcza w okresach œwi¹tecznych, 
a w okresie wakacji nie trzeba by³o sprowadzaæ dodatkowych praktykantów 
wakacyjnych. Sk³ad œwieckich pracowników parafii pozosta³ niezmieniony. 

Rada Parafialna odby³a dwa posiedzenia we w³asnym gronie, dwa razy 
zebra³ siê Komitet Parafialny i dwa razy odby³o siê zgromadzenie parafialne 
(raz w celu uchwalenia wakansu, a drugi raz w celu przeprowadzenia wyborów 
proboszcza pomocniczego). Prezydium Rady Parafialnej zebra³o siê 12 razy. 
Odby³o siê te¿ coroczne spotkanie gwiazdkowe Rady Parafialnej, 
pracowników i wolontariuszy. Radni uczestniczyli tak¿e w diecezjalnych 
rekolekcjach dla rad parafialnych w Skoczowie (20 marca). Tematyka by³a 
poœwiêcona roli m³odzie¿y w ¿yciu parafii.

 Wybrane dane statystyczne za rok 2010

         2010             2009                   +/-
Chrzty  60  50                    +10 
Œluby   33(12 miesz.)25                    +8   
Pogrzeby   38  55                     -17  
Konfirmanci  51  56                     - 5   

 Komunikanci           5.205        5.070           +135
Wst¹pienia      8                   6                     +2
Wyst¹pienia       7                   4                     +3
Wprowadzi³o siê       4                  11                     -7

 Wyprowadzi³o siê             6             22            -16
 Iloœæ os. p³ac¹cych sk³adki      1.512        1.459            +53
 Œrednia ofiarnoœæ           152,96      147,13            + 5,83

      W poszczególnych pozycjach statystyki na uwagê zas³uguje wzrost liczby 
chrztów i œlubów, przy spadku liczby pogrzebów. Zmniejsza siê te¿ co roku 
liczba konfirmantów, co jest wynikiem ni¿u demograficznego, obejmuj¹cego 
roczniki nastolatków. Liczba osób wprowadzaj¹cych i wyprowadzaj¹cych siê z 
terenu parafii mo¿e nie byæ dok³adna, gdy¿ nie wszyscy zg³aszaj¹ swoj¹ zmianê 
adresu. Wa¿niejsze jednak od statystyki jest ¿ywe uczestnictwo parafian w 
¿yciu koœcielnym, nad czym wszyscy winniœmy pracowaæ.
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Nabo¿eñstwa
    Nabo¿eñstwa odbywaj¹ siê wed³ug ustalonego planu. Co niedzielê odbywaj¹ 
siê dwa nabo¿eñstwa w Skoczowie i po jednym w ka¿dym filiale. Dwa razy w 
miesi¹cu odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa m³odzie¿owe, prowadzone przez cztery 
zmieniaj¹ce siê kolejno zespo³y. M³odzie¿owy charakter maj¹ równie¿ 
nabo¿eñstwa rodzinne w drugie œwiêto Wielkiej Nocy i Bo¿ego Narodzenia. W 
ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca nasi ksiê¿a prowadz¹ nabo¿eñstwo w 
Ogrodzonej. 

Nabo¿eñstwa w Domu Pomocy Spo³ecznej w Skoczowie odbywaj¹ siê 
tylko raz w miesi¹cu dla kilku osób dochodz¹cych z okolicy. W po³owie roku 
zaprzestano odprawiaæ nabo¿eñstwa w DPS w Pogórzu. By³a to sugestia 
kierownictwa DPS z powodu wyprowadzki paru osób, uczestników 
dotychczasowych nabo¿eñstw. W czasie pasyjnym i adwentowym odbywa³y 
siê w Skoczowie nabo¿eñstwa pi¹tkowe odprawiane przez zaproszonych 
ksiê¿y. Odbywa³y siê równie¿ nabo¿eñstwa pasyjne i adwentowe w Simoradzu 
i w Dêbowcu, i po raz pierwszy w Pierœæcu. 

Ka¿dej niedzieli po nabo¿eñstwie rannym w Skoczowie, a w pierwsz¹ 
niedzielê podczas rannego nabo¿eñstwa m³odzie¿owego odbywa siê spowiedŸ 
i komunia œw. Niestety poza czasem pasyjnym i adwentowym frekwencja przy 
komunii jest znikoma, a czasem w ogóle nikt siê do niej nie zg³asza. Jedynie 
komunia podczas nabo¿eñstw m³odzie¿owych cieszy siê dobr¹ frekwencj¹. W 
filia³ach nabo¿eñstwa komunijne odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu. Nabo¿eñstwa z 
komuni¹ œw. dla osób starszych odby³y siê w Skoczowie (3), w Pierœæcu (2) i w 
Dêbowcu (2). 

Po nabo¿eñstwach m³odzie¿owych odbywaj¹ siê spotkania przy kawie lub 
herbacie w sali chórowej.

Spoœród wiêkszych uroczystoœci wymieniæ nale¿y: 
· 16 maja - konfirmacja w Skoczowie
· 30 maja - pami¹tka poœwiêcenia koœcio³a w Skoczowie z udzia³em ks. 

radcy Grzegorza Giemzy, dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji w 
Dziêgielowie wraz z zespo³em muzyczno-wokalnym CME. Goœcinnymi 
kaznodziejami podczas pami¹tek za³o¿enia w filia³ach byli: w Simoradzu 
23 maja ks. radca Edwin Pech z Karpacza wraz z zespo³em muzyczno-
wokalnym „Wang”, w Dêbowcu 18 lipca ks. Jan Kurko z Bytomia-
Miechowic i w Pierœæcu 10 paŸdziernika ks. Janusz Holesz z Czechowic-
Dziedzic.

· 13 czerwca - Z³ota Konfirmacja dla osób konfirmowanych w 1960 roku
· Œwiêto ¿niw w Skoczowie i filia³ach
· 3 kwietnia - Bezsenna Noc 
· 11 czerwca - koncert ekumeniczny „Skoczowskie Chóry i Zespo³y - 

Powodzianom”
· 15 sierpnia - wprowadzenie ks. Miros³awa Czy¿a w urz¹d proboszcza 

pomocniczego
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· 18 wrzeœnia - koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia chóru mêskiego 
„Gloria”
Jak co roku odbywa³y siê te¿ koncerty: kolêd w Œw. Epifanii, pieœni 

pasyjnej w Niedzielê Palmow¹, poranek pieœni przed pami¹tk¹ za³o¿enia, 
koncert kolêd promuj¹cy p³ytê zespo³u „Vocalis” 26 grudnia oraz koncerty w 
ramach „Panoramy sztuki chrzeœcijañskiej  musica sacra”. 

Praca z dzieæmi
Nauczanie religii prowadzi 10 katechetów. Lekcje odbywaj¹ siê we 

wszystkich szko³ach podstawowych, gimnazjach i  szko³ach 
ponadgimnazjalnych oraz w siedmiu przedszkolach. W sali parafialnej 
odbywaj¹ siê lekcje nauki konfirmacyjnej w dwóch grupach. Katecheci 
prowadzili tak¿e rekolekcje pasyjne w Skoczowie, Dêbowcu i Pierœæcu. 
Katecheci przeprowadzali z dzieæmi konkursy biblijne „Sola Scriptura” i 
„Jonasz”, a tak¿e zbiórki w ramach akcji „Kromka chleba dla bliŸniego” i 
„Skarbonka diakonijna”.

Szkó³ki niedzielne odbywa³y siê w Skoczowie równolegle z 
nabo¿eñstwami po dwie grupy wiekowe, a wiêc ka¿dej niedzieli s¹ w 
Skoczowie 4 grupy szkó³ki niedzielnej. Ponadto we wszystkich filia³ach w 
Pierœæcu, w Simoradzu i Dêbowcu odbywaj¹ siê szkó³ki równolegle z 
nabo¿eñstwem. Do pracy w szkó³kach do³¹czaj¹ m³ode pomocnice. W ka¿dy 
pierwszy pi¹tek miesi¹ca odbywa siê w Skoczowie przygotowanie dla 
pracowników szkó³kowych prowadzone przez Korneliê K³apa z Ustronia. 

Latem w  dniach 12-21 lipca odby³ siê obóz dla naszych dzieci w 
Wo³czynie na OpolszczyŸnie prowadzony przez pastorostwo Katarzynê i 
Eneasza Kowalskich. By³a te¿ wycieczka szkó³ki ze Skoczowa do Leœnego 
Parku Niespodzianek w Ustroniu.

Odbywa³y siê tygodnie dobrej nowiny w Skoczowie i w Dêbowcu 
prowadzone przez pracowników szkó³kowych i pomocników. 

Odby³y siê dwa razy nabo¿eñstwa rodzinne w drugie œwiêto wielkanocne i 
drugie œwiêto Bo¿ego Narodzenia. W niedzielê 30 maja odby³ siê piknik 
rodzinny w koœciele i na placu przed koœcio³em. 

Praca z m³odzie¿¹
Opiek¹ nad m³odzie¿¹ w Skoczowie przej¹³ od wrzeœnia ks. Miros³aw 

Czy¿. Spotkania m³odzie¿owe w Skoczowie odbywa³y siê w dwóch grupach. 
W pi¹tek spotyka siê m³odzie¿ m³odsza, a w sobotê m³odzie¿ studiuj¹ca i 
pracuj¹ca. Oprócz grup skoczowskich, w których uczestniczy tak¿e m³odzie¿ z 
filia³ów, a nierzadko i goœcie z innych parafii. Istnieje te¿ grupa w Dêbowcu, 
której opiekunem jest ks. Eneasz Kowalski.

W prowadzeniu spotkañ, jak i ca³ej dzia³alnoœci m³odzie¿owej du¿o 
inicjatywy wykazuje sama m³odzie¿  zarówno w sprawach organizacyjnych, 
jak i przygotowaniu i przedstawieniu tematów biblijnych i dyskusyjnych. 
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W ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ niedzielê miesi¹ca odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa 
m³odzie¿owe w których czêœæ muzyczn¹ i liturgiczn¹ prowadzi zespó³ 
m³odzie¿owy. 

W okresie wakacyjnym odby³ siê obóz m³odzie¿owy w Lidzbarku Welskim 
prowadzony przez ks. Eneasza Kowalskiego i kilku pomocników. Jak co roku 
liczna grupa m³odzie¿y anga¿owa³a siê w Tygodniu Ewangelizacyjnym w 
Dziêgielowie, g³ównie w s³u¿bie ¿ywienia i s³u¿bie technicznej. W dniach 24-
26 wrzeœnia 50-osobowa grupa uczestniczy³a w Ogólnopolskim ZjeŸdzie 
M³odzie¿y w Chorzowie. M³odzie¿ ponadto pomaga³a w Tygodniach Dobrej 
Nowiny, a tak¿e uczestniczy³a w ró¿nych rozgrywkach sportowych i 
wycieczkach. 

Przy wspó³pracy z CME odby³a siê znowu w naszym koœciele „Bezsenna 
Noc” w nocy z Wielkiej Soboty na Wielkanoc. M³odzie¿ dba równie¿ o 
w³aœciwe funkcjonowanie i modernizacjê nag³oœnienia w koœciele, a tak¿e o 
obs³ugê transmisji internetowej nabo¿eñstw. 

Konfirmanci mieli dwa weekendowe wyjazdy integracyjne z nasz¹ 
m³odzie¿¹: do Wis³y-Jawornika i Salmopola.

Chóry parafialne
Parafialny chór „Gloria” obejmuje w swoim sk³adzie chóry: mieszany, 

mêski i ¿eñski. Chórem mieszanym i mêskim dyryguje Boles³aw Noga. Chór 
¿eñski prowadzi Gabriela Targosz. Chór mêski obchodzi³ w tym roku jubileusz 
30  lecia swojej dzia³alnoœci. Z tej okazji odby³ siê jubileuszowy koncert w dniu 
18 wrzeœnia. „Gloria” s³u¿y³ œpiewem podczas wa¿niejszych uroczystoœci w 
parafii, a tak¿e na niejednym œlubie i pogrzebie. 

Wa¿niejsze pozaparafialne koncerty chóru „Gloria” to:
·30 kwietnia  2 maja wyjazd do miejscowoœci Nadlac w Rumunii do s³owackiej 
parafii ewangelickiej. Rewizyta goœci z Nadlac by³a u nas 13-15 sierpnia
·20 czerwca udzia³ w uroczystoœci 120-lecia zak³adów „Ostoja Pokoju” w 
Bytomiu - Miechowicach i 80-leciu œmierci za³o¿ycielki Matki Ewy von Tiele-
Winkler
·19 wrzeœnia udzia³ w jesiennym koncercie w Trzyñcu
·18- 20 listopada udzia³ w 15-leciu Domu Opieki „Arka” w Miko³ajkach.

Ponadto chór uczestniczy³ w zjazdach diecezjalnych, uroczystoœciach i 
koncertach parafialnych, ekumenicznych i charytatywnych. 

Chór mieszany w Dêbowcu prowadzony przez Gabrielê Targosz istnieje 
ju¿ czwarty rok, a jego sk³ad ci¹gle roœnie. 16 czerwca chór uczestniczy³ w 
uroczystoœci 60-lecia urodzin bp. Paw³a Anweilera w Bielsku-Bia³ej. W dniach 
21-24 sierpnia chór wyjecha³ na Mazury. Œpiewa³ m. in. w Miko³ajkach, na 
Tygodniu Ewangelizacyjnym w Mr¹gowie, zwiedzi³ parafie mazurskie, a w 
drodze powrotnej Dom Opieki „Tabita” w Konstancinie. Chór œpiewa³ na kilku 
uroczystoœciach w Dêbowcu i w Skoczowie. Opiekunem chóru jest ks. Eneasz 
Kowalski.
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Zespó³ „Vocalis”, prowadzony przez Daniela Cichego, jest zespo³em 
ekumenicznym. Jego cz³onkowie reprezentuj¹ 4 wyznania. Zespó³ ma swoj¹ 
siedzibê w naszej parafii, tu te¿ odbywa swoje próby, a jego opiekunem jest ks. 
Eneasz Kowalski. W styczniu uczestniczy³ w Ogólnopolskim Festiwalu Kolêd 
i Pastora³ek w Bêdzinie. W dniu 27 marca wzi¹³ udzia³ w koncercie w Rabce. 
Jesieni¹ nagra³ p³ytê „Kolêdy”, której promocja odby³a siê na koncercie w 2. 
Œwiêto Bo¿ego Narodzenia w Skoczowie.

M³odzie¿owy Zespó³ Œpiewaczy prowadzony przez Dorotê Pod¿orsk¹ 
obchodzi³ w niedzielê 11 lutego na nabo¿eñstwie piêciolecie swojej 
dzia³alnoœci. W dniach 23-25 kwietnia zorganizowa³ wyjazd integracyjny do 
Wis³y. Œpiewa³ na kilku nabo¿eñstwach w parafii. Po wakacjach zawiesi³ 
swoj¹ dzia³alnoœæ. Powodem by³o ma³e zainteresowanie m³odzie¿y œpiewem 
zespo³owym. Sk³ad zespo³u m³odzie¿owego jest zwi¹zany z szybk¹ rotacj¹. 
Mamy nadziejê, ¿e m³ode roczniki m³odzie¿y wkrótce powróc¹ do œpiewania i 
na nowo o¿ywi¹ MZŒ.

Zespó³ instrumentalny „Dzwonki” prowadzony przez Dorotê Pod¿orsk¹ 
zorganizowa³ w dniach  15-18 lutego wyjazd integracyjno-warsztatowy do 
Wo³czyna, wzi¹³ udzia³ w koncercie „Dzieci œpiewaj¹ kolêdy” w teatrze w 
Cieszynie 28 grudnia, uczestniczy³ w 120-leciu urodzin Matki Ewy von Tiele-
Winkler w Bytomiu-Miechowicach (15 wrzeœnia) oraz w koncercie 
charytatywnym w Chorzowie (19 czerwca). Prócz tego goœci³ w kilku 
okolicznych parafiach.

Aktywnie dzia³a chór dzieciêcy prowadzony przez Dorotê Pod¿orsk¹ i 
Anetê ¯wak, który w minionym roku przybra³ nazwê „Nadzieja”. Dzieci 
oprócz udzia³u w kilku uroczystoœciach parafialnych uczestniczy³y w 
wyjeŸdzie weekendowym do Wis³y-Jawornika (21/22 maja). Dzieci œpiewa³y 
m.in. w koncercie „Dzieci œpiewaj¹ kolêdy” w teatrze w Cieszynie i w kilku 
koncertach w Skoczowie. 

Ju¿ pi¹ty rok dzia³a chór dzieciêcy w Dêbowcu, prowadzony przez 
Mariolê Cieœlar i Ewê Kaleta. Chórek uczestniczy³ w koncertach kolêd w 
Skoczowie i w Dêbowcu oraz œpiewa³ na kilku nabo¿eñstwach w Dêbowcu. 
Uczestniczy³ tak¿e w koncercie „Dzieci œpiewaj¹ kolêdy” w teatrze w 
Cieszynie (28 grudnia).

W Skoczowie ma swoj¹ siedzibê i cotygodniowe próby diecezjalna 
orkiestra dêta, której opiekunem jest ks. Eneasz Kowalski. Orkiestra s³u¿y 
swoj¹ muzyk¹ w pami¹tkach za³o¿enia i uroczystoœciach na terenie ca³ej 
diecezji.

      Praca ewangelizacyjna, godziny biblijne i inne zebrania
Godziny biblijne odbywaj¹ siê w Skoczowie w trzeci, czwarty i pi¹ty 

czwartek miesi¹ca, w Dêbowcu w poniedzia³ki oraz w Pierœæcu w œrody. 
Prowadz¹ je ewangeliœci miejscowi oraz (coraz rzadziej) z innych parafii. W 
prowadzenie anga¿uj¹ siê tak¿e miejscowi ksiê¿a. 
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Raz w miesi¹cu odbywa siê zebranie misyjne, na które s¹ zaproszeni 
misjonarze z relacjami z pól misyjnych lub jest omawiana albo te¿ ogl¹dana na 
filmie tematyka misyjna. Goœæmi byli m. in.: Izabela Karpienia z misji w 
Etiopii, Iwona Nawrot z „Misji Serca i Ewangelii” w Burkina Faso w Afryce, 
Micha³ Domaga³a prowadz¹cy misjê t³umaczenia Biblii w Jakucji na Syberii. 
Zdjêcia z misji w Burkina Faso zosta³y tak¿e wystawione w Muzeum im. J. 
Sarkandra w Skoczowie w listopadzie/grudniu 2010 r. i styczniu 2011 r.

Czterokrotnie odby³ siê wieczór œwiadectw. By³y to relacje z dzia³alnoœci 
misji „Elim” w Wiœle, prowadz¹cej pracê wœród osób uzale¿nionych od na³ogu 
alkoholizmu.

Zebrania dla kobiet odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu. W Skoczowie i Pierœæcu 
prowadzi je Ilona Hajewska, w Simoradzu pastorowa Helena Pod¿orska, a w 
Dêbowcu pastorowa Katarzyna Kowalska. 

Co miesi¹c odbywa³y siê sobotnie spotkania nad Bibli¹. Spotkania o 
charakterze studium biblijnego i wzajemnego wsparcia odbywaj¹ siê tak¿e w 
bibliotece.

Diakonia
Grono pañ prowadzi systematyczne lub okazjonalne odwiedziny chorych, 

starszych i jubilatów, nios¹c im chrzeœcijañsk¹ pociechê, a nierzadko tak¿e 
pomoc socjaln¹ i materialn¹. Parafialny fundusz diakonijny refunduje koszty 
pomocy lub drobnych podarków przy tego rodzaju odwiedzinach.

Ksiê¿a prowadzili w minionym roku systematyczne odwiedziny 
duszpasterskie: ks. Adam Pod¿orski odwiedza³ w Iskrzyczynie i £¹czce, ks. 
Krzysztof Cieœlar w rejonie ul. Wiœlañskiej, ks. Robert Penczek w rejonie ul. 
Targowej. Ksiê¿a odwiedzaj¹ tak¿e najstarszych solenizantów urodzinowych.

Wa¿ne znaczenie ma nagrywanie ka¿dego nabo¿eñstwa na kasetê 
magnetofonow¹ i kopiowanie nagrañ na zamówienie. Co tydzieñ korzysta z 
tych nagrañ kilka osób. Ta forma bêdzie jednak z czasem zanikaæ. Coraz 
trudniej jest nabyæ nowe kasety, a sprzêt do nagrywania i kopiowania staje siê 
powoli przestarza³y. W Dêbowcu nabo¿eñstwa s¹ nagrywane na p³ytach CD i 
równie¿ kopiowane wed³ug zapotrzebowania.

Komisja diakonii przygotowuje posi³ki dla starszych cz³onków zboru po 
nabo¿eñstwach komunijnych. Odbywa³y siê one w Skoczowie (3), w Dêbowcu 
(2) i w Pierœæcu (2). 

Parafia nasza przyczyni³a siê do akcji „Prezent pod choinkê” dla dzieci na 
Ukrainie. Zebraliœmy 390 paczek, w tym 242 ze szkó³ i przedszkoli. Wraz z 
paczkami zebraliœmy 3.621 z³ na koszty dostarczenia paczek do celu. 
Pracownicy i wolontariusze biblioteki wspieraj¹ troje biednych dzieci z Afryki. 
Dochód ze sprzeda¿y œwiec wigilijnych i wielkanocnych s³u¿y³ diakonii 
parafialnej i ogólnokoœcielnej. Parafia nasza dop³aca do wy¿ywienia w szkole 
w Kiczycach. W pomieszczeniu budynku przy ul. Schodowej 19 miasto 
prowadzi jad³odajniê dla bezdomnych.
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             Biblioteka parafialna
Parafialna biblioteka ci¹gle powiêksza stan posiadania i poszerza siê grono 

jej czytelników. Biblioteka posiada 7.837 ksi¹¿ek, 3246 kaset audio, 670 p³yt 
CD, 89 p³yt CD-R, 178 kaset VHS, 306 p³yt DVD.  W ci¹gu roku wypo¿yczono 
4.941 pozycji. Dziêki ofiarom sponsorów biblioteka pokrywa znaczn¹ czêœæ 
swoich wydatków. W bibliotece mo¿na znaleŸæ prawie wszystkie nowoœci, 
ukazuj¹ce siê na rynku chrzeœcijañskim. W Internecie jest dostêpny katalog 
ksi¹¿ek wraz ze streszczeniami. W bibliotece zatrudniona jest pani Renata 
Œwider. Pal¹c¹ spraw¹ staje siê ciasnota. Na skutek ci¹g³ego powiêkszania 
stanu zasobów istnieje koniecznoœæ powiêkszenia pomieszczeñ biblioteki.

W bibliotece skupionych jest kilkunastu wolontariuszy, którzy nie tylko 
pomagaj¹ w pracach, ale spotykaj¹ siê na zebraniach, s³u¿¹cych wspieraniu 
chorych na depresjê i schizofreniê oraz ich rodzin. Aktywnie dzia³a tak¿e 
biblioteka w Pierœæcu, która posiada 1017 pozycji.

Kontakty zagraniczne, partnerstwa i wycieczki
Partnerska parafia w Prievidzy na S³owacji obchodzi³a 16 maja jubileusz 

15-lecia poœwiêcenia koœcio³a z udzia³em naszej delegacji parafialnej. Chór 
„Gloria” za poœrednictwem parafii w Dudincach na S³owacji nawi¹za³ 
kontakty ze s³owack¹ parafi¹ ewangelick¹ w Nadlac w Rumunii. Nasza wizyta 
w Rumunii odby³a siê w dniach 30 kwietnia  2 maja, a ich rewizyta u nas  w 
dniach 11-13 sierpnia.

W jubileuszu chóru mieszanego „Gloria” uczestniczy³ m³odzie¿owy chór 
mêski z miejscowoœci Zariecie na S³owacji. Filia³ w Simoradzu zorganizowa³ 
wycieczkê do Salmopola, gdzie oprócz udzia³u w nabo¿eñstwie odwiedzi³ 
o³tarz europejski na Górze Kotarz oraz wzi¹³ udzia³ w sadzeniu drzew w 
Ogrodzie Reformacji. 

  Informator i Internet
W minionym roku wydano szeœæ numerów Informatora Parafialnego w 

nak³adzie  600-700 egz. ka¿dy. Redakcj¹ zajmowali siê: Jan Szczypka, ks. 
Eneasz Kowalski i ks. Miros³aw Czy¿. Materia³y dostarczane s¹ przez ró¿ne 
osoby. Zosta³ wydany parafialny kalendarz œcienny w nak³adzie 1.400 
egzemplarzy ze zdjêciami koœcio³a oraz czterech zespo³ów dzieciêcych i 
m³odzie¿owych naszej parafii. Kalendarz ten by³ roznoszony bezp³atnie przez 
cz³onków Komitetu Parafialnego.

Parafia posiada stronê w Internecie ( ). Swoje 
strony posiadaj¹ tak¿e: chór Gloria, m³odzie¿ skoczowska, biblioteka, Zespó³ 
Dzwonków, Vocalis, chórek dzieciêcy, chór w Dêbowcu i m³odzie¿ w 
Dêbowcu. Wa¿niejsze wydarzenia parafialne s¹ dokumentowane zdjêciami w 
corocznej fotokronice sporz¹dzanej na p³ycie cd. 

Coraz wiêcej osób korzysta z bezpoœrednich transmisji internetowych 
nabo¿eñstw. Transmisje nabo¿eñstw s¹ przeznaczone dla osób, które nie s¹ w 

www.skoczow.luteranie.pl
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stanie przyjœæ do koœcio³a np. chorych, starszych i przebywaj¹cych na 
wyjeŸdzie lub za granic¹. Odnosimy wra¿enie, ¿e wraz ze wzrostem liczby 
odbiorców transmisji maleje frekwencja w koœciele. Celem transmisji nie jest 
„rozleniwianie” parafian. Transmisja nie zast¹pi w pe³ni uczestnictwa w 
spo³ecznoœci nabo¿eñstwa, dlatego zabiegajmy o uczestnictwo we wspólnocie 
koœcielnej.

Prace gospodarcze i finanse
Budowa Domu Zborowego w Dêbowcu zbli¿a siê powoli do koñca. W roku 

sprawozdawczym zosta³y wykonane nastêpuj¹ce prace: tynk zewnêtrzny wraz 
z malowaniem, instalacja pieca wielofunkcyjnego wraz z osprzêtem, za³o¿enie 
drzwi wejœciowych i drzwi zewnêtrznych do sali oraz drzwi do kot³owni, 
wentylacja kominowa ogrzewania gazowego, przy³¹cze gazowe, malowanie 
œcian i sufitów, umeblowanie kuchni, rozpoczêto k³adzenie kafelek.

Ju¿ pi¹ty rok parafianie z Dêbowca, Kostkowic, Iskrzyczyna, a tak¿e 
(sporadycznie) z innych rejonów parafii sk³adaj¹ indywidualne ofiary na listê 
b¹dŸ na konto bankowe. Trzy razy w roku ca³a parafia z³o¿y³a ofiary o³tarzowe. 
Wysokoœæ tych ofiar ma niewielk¹ tendencjê spadkow¹. Za ofiary, prace, 
pomoc i zaanga¿owanie serdecznie wszystkim dziêkujê. Oby Bóg udzieli³ 
dalej zdrowia, si³, zapa³u do pracy, a ofiarodawcom ochoty i b³ogos³awieñstwa, 
aby mog³y byæ realizowane nastêpne etapy budowy.

W listopadzie parafia dokona³a sprzeda¿y nieruchomoœci obejmuj¹cej 
dzia³kê 30-arow¹ wraz z budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami 
gospodarczymi po³o¿on¹ w Dêbowcu przy ul. ̄ niwnej 67, któr¹ przed 10. laty 
parafia otrzyma³a w darze od Anny Baszczyñskiej. Z nieruchomoœci 
wydzielono pole orne ok. 2,5 ha, które pozosta³o w³asnoœci¹ parafii. Pieni¹dze 
uzyskane ze sprzeda¿y, po potr¹ceniu nale¿noœci dla Konsystorza i Diecezji, 
zosta³y przeznaczone na kontynuacjê budowy w Dêbowcu.

W Simoradzu wykonano parking w górnej czêœci cmentarza. Parafianie z 
Simoradza od trzech lat sk³adali ofiary na ten cel. Gmina Dêbowiec w tym 
samym czasie wykona³a chodnik  wraz z oœwietleniem na odcinku od osiedla 
do cmentarza w Simoradzu. 

W Pierœæcu zosta³a wykonana i wy³o¿ona kostk¹ droga przez cmentarz. 
W Skoczowie przygotowano mieszkanie dla proboszcza pomocniczego w 

budynku starej szko³y. Po wyprowadzeniu siê ks. Krzysztofa Cieœlara, na jego 
miejscu w budynku przy ul. Schodowej 19 zamieszka³ ks. Eneasz Kowalski z 
¿on¹, a mieszkanie w starej szkole zaj¹³ ks. Miros³aw Czy¿ z rodzin¹. Wraz z 
remontem mieszkania przeprowadzono równie¿ remont kuchni chórowej. Na 
placu za plebani¹ postawiono blaszany gara¿ dla proboszcza pomocniczego. W 
koœciele w Skoczowie wy³o¿ono nowe wyk³adziny.

Przychody parafii kszta³towa³y siê porównywalnie z poprzednim rokiem. 
Przy nieznacznym spadku kolekt, nieznacznie wzros³y sk³adki. Iloœæ osób 
p³ac¹cych sk³adki równie¿ nieznacznie wzros³a.
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Nadal jednak pozostaje znacz¹ca liczba osób nie p³ac¹cych sk³adek, a tak¿e 
wielu, którzy sk³adki zani¿aj¹ poni¿ej zalecanego 1% od swoich dochodów. 
Niewielu stosuje bardzo korzystn¹ formê podania do banku sta³ego zlecenia do 
potr¹cania miesiêcznej sk³adki koœcielnej, co umo¿liwia odliczenie wp³aconej 
kwoty od podatku. Wtedy te¿ ofiarodawca nie odczuwa prawie ¿adnego 
uszczerbku na dochodach, a Parafia otrzymuje jego sk³adkê. Przy zg³aszaniu 
pogrzebu przez osoby nie p³ac¹ce sk³adek pojawia siê problem op³aty, która dla 
osób nie p³ac¹cych sk³adek jest trzykrotnie wy¿sza. 

Warto równie¿ wiedzieæ, ¿e istnieje mo¿liwoœæ przekazania 1% podatku na 
organizacje po¿ytku publicznego np. na Centrum Misji i Ewangelizacji w 
Dziêgielowie lub na Diakoniê Koœcio³a. Wtedy ofiarodawca nie ponosi 
absolutnie ¿adnych kosztów, a jeden procent jego podatku zamiast Urz¹d 
Skarbowy otrzymuje dana Organizacja Po¿ytku Publicznego. W Piœmie 
Œwiêtym czytamy: „ochotnego dawcê Bóg mi³uje”.

Zamykaj¹c rok 2010 z g³êbok¹ wdziêcznoœci¹ Bogu za jego ³askê i 
mi³osierdzie, chcemy tak¿e podziêkowaæ wszystkim, którzy nie szczêdz¹c si³ i 
czasu s³u¿yli Chrystusowi w naszej parafii. Dziêkujê Radzie Parafialnej, 
pracownikom, wolontariuszom i wszystkim, którzy pos³uszni wezwaniu 
Jezusa „przyk³adali rêkê do p³uga”. Dziêkujê za ofiarnoœæ wszystkim, którzy 
p³acili ochotnie sk³adki koœcielne, sk³adali ofiary i kolekty, którzy anonimowo 
sponsorowali niejedno dzie³o. Dziêkujê wszystkim za modlitwy.

Przed nami Nowy rok 2011
Rok ten zosta³ og³oszony w naszym Koœciele „rokiem duszpasterstwa”. 

Dlatego chciejmy zwróciæ szczególn¹ uwagê na mo¿liwoœci korzystania z 
rozmów i porad duszpasterskich. W dzisiejszych czasach, gdy wielu boryka siê 
z problemami, wielu nie umie sobie poradziæ w ¿yciu, wielu b³¹dzi i popada w 
na³ogi i patologiê, Koœció³ oferuje pomoc. Ale chciejmy nie zostawiaæ 
wszystkiego duchownym. Lecz tak¿e sami nieœæ tê pomoc innym, a przede 
wszystkim w modlitwach przynosiæ Bogu zarówno problemy naszych 
bliŸnich, jak i naszej parafii. Niech problemy naszej parafii bêd¹ niesione nie 
tylko na barkach pracowników, ale wszystkich wierz¹cych cz³onków Koœcio³a.

Przed nami nowe plany i zadania. Przy dobrze rozwijaj¹cej siê pracy z 
dzieæmi, m³odzie¿¹, czy pracy chórów, chciejmy szczególnie wesprzeæ te 
dziedziny ¿ycia Koœcio³a, które maj¹ przed sob¹ jeszcze wiele do zrobienia: 
diakoniê, misjê, spo³ecznoœci biblijne, modlitewne, poradnictwo 
duszpasterskie. 

W bie¿¹cym roku jesieni¹ czekaj¹ nas wybory do Rady Parafialnej, 
Komitetu Parafialnego i Synodu Diecezjalnego. Wszyscy wiêc powinniœmy 
podejœæ powa¿nie do wskazania kandydatów na te odpowiedzialne stanowiska, 
a kto czuje powo³anie Bo¿e do jakiejkolwiek s³u¿by, winien niezw³ocznie 
odpowiedzieæ: oto jestem, poœlij mnie!
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Zamierzamy w bie¿¹cym roku w dniu pami¹tki poœwiêcenia koœcio³a w 
Dêbowcu (17 lipca) poœwiêciæ nowo wybudowany dom zborowy. Aby 
doprowadziæ budowê do koñca, zosta³o jeszcze sporo pracy i nak³adów 
finansowych. Ale skoro widzieliœmy Bo¿e b³ogos³awieñstwo a¿ dot¹d, 
wierzymy te¿, ¿e nas dalej nie opuœci. Wszystkim, którzy z wielkim 
poœwiêceniem ju¿ od piêciu lat sk³adaj¹ ofiary i swoje zaanga¿owanie na ten 
cel, serdecznie dziêkujemy, ale te¿ prosimy: wytrwajcie jeszcze do koñca, bo 
jest to nasze wspólne dzie³o, a trud nasz nie jest daremny w Panu.

Has³o biblijne na rok 2011 brzmi: „Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem 
zwyciê¿aj!” (Rz 12, 21). Werset ten przypomina, ¿e ¿ycie to walka. Istniej¹ si³y 
z³a, które czekaj¹ na potkniêcie siê lub zobojêtnienie chrzeœcijanina i prowadz¹ 
do upadku. W Chrystusie znajdujemy si³ê i zachêtê do czynienia dobra, które 
jest skutecznym œrodkiem do podjêcia walki ze z³em i odniesienia zwyciêstwa. 

W dzisiejszym œwiecie jest na ka¿dym kroku widoczne wype³nianie siê 
proroctw o czasach ostatecznych. Katastrofy œwiatowe dopuszczane przez 
Boga, szerzenie siê z³a i odstêpstwa od Boga, a z drugiej strony g³oszenie 
Ewangelii na najró¿niejsze sposoby, to tylko niektóre przejawy Bo¿ych 
znaków zapowiadaj¹ce rych³e przyjœcie Chrystusa po swój Koœció³. 
Trzymajmy siê mocno Chrystusa i Koœcio³a, s³u¿my ofiarnie, trwajmy w 
modlitwie i w prawdziwej chrzeœcijañskiej nadziei, oczekuj¹c na przyjœcie 
naszego Pana.

Ks. Adam Pod¿orski  
proboszcz

 

 

PIWNICA ROZMAITOŒCI - "¯ELASTWO"

Projekt „Piwnica rozmaitoœci - skoczowska przestrzeñ m³odych” jest 
przeznaczony dla m³odzie¿y od 15-25 lat z terenu Gminy Skoczów. 
M³odzie¿ realizuje siê na wielu p³aszczyznach, uczestnicz¹c w zajêciach 
tanecznych, plastycznych, sztuk walki, treningu szybkiego czytania oraz 
wielu kursów. Przy Piwnicy dzia³a  grupa teatralna „A PO CO?” pod kier. 
Magdaleny Matuli-Kisia³y, która przygotowuje spektakl pt. „¯elastwo”. 
Sztuka porusza temat m³odego cz³owieka, maturzysty, który wskutek 
wypadku traci zdrowie a w konsekwencji tak¿e i przyjació³ oraz sympatiê. 
Dramat jaki prze¿ywa jest tak silny, ¿e bohater zamyka siê w sobie. Wkrótce 
jednak stara siê pogodziæ z losem… Premiera spektaklu planowana jest na 
marzec 2011 r. w Kinie.  

Zapraszamy wszystkich, chc¹cych mi³o spêdziæ czas oraz zobaczyæ na 
scenie skoczowskie, aktorskie talenty. 



Informator Parafialny nr 85/2011 15

W skrócieW skrócie

W 2. Œwiêto Bo¿ego Narodzenia odby³ siê w naszym koœciele w Skoczowie 
koncert kolêd zespo³u „Vocalis”. Zespó³ promowa³ swoj¹ now¹ p³ytê pt. 
„Kolêdy”.

W œrodê, 30 grudnia, odby³ siê w teatrze w Cieszynie koncert „Dzieci 
œpiewaj¹ kolêdy”. Z naszej parafii uczestniczy³y w nim: chórek dzieciêcy 
„Nadzieja” ze Skoczowa, chórek dzieciêcy z Dêbowca i Zespó³ 
Dzwonków.

W dniach od 30 grudnia do 1 stycznia grupa naszej m³odzie¿y przebywa³a w 
oœrodku parafialnym w Cisownicy, gdzie tak¿e przywita³a Nowy Rok.

W wieczór sylwestrowy odby³o siê w sali parafialnej oczekiwanie Nowego 
Roku. Czas up³yn¹³ przy œpiewaniu pieœni, rozmowach, rozwa¿aniu S³owa 
Bo¿ego, modlitwach, konkursach i posi³ku.

W Nowy Rok odby³ siê w koœciele w Skoczowie koncert 50-osobowego 
chóru z USA. Chór zaœpiewa³ kolêdy z ró¿nych stron œwiata. 

W sobotê, 2 stycznia, nasz Zespó³ Dzwonków uczestniczy³ w 
ekumenicznym wieczorze kolêd w Wiœle-G³êbcach.

W czwartek, 6 stycznia, odby³ siê tradycyjny ju¿ koncert kolêd naszej 
parafii. Udzia³ wziê³y chóry: Gloria mêski, ¿eñski i mieszany, Dzwonki, 
Diecezjalna Orkiestra Dêta, chór z Dêbowca, chórek dzieciêcy „Nadzieja” i 
chórek dzieciêcy z Dêbowca.

W niedzielê, 9 stycznia, odby³a siê gwiazdka chóru „Gloria”. Na program 
z³o¿y³y siê œpiewy, prezentacja zdjêæ chórowych z ubieg³ego roku, loteria, 
poczêstunek. Uroczystoœæ zbieg³a siê z jubileuszem 70-tych urodzin 
prezesa W³adys³awa W. Orawskiego.

Na spotkaniu misyjnym w dniu 13 stycznia goœci³ ks. Wies³aw £y¿bicki, 
który przez trzy lata pracowa³ w koœciele na Ukrainie, a obecnie jest 
wikariuszem w Wiœle.
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W pi¹tek, 14 stycznia, w koœciele katolickim w Dêbowcu odby³ siê 
Ekumeniczny Koncert Kolêd, w którym wyst¹pi³y m.in. nasz chór z 
Dêbowca i chórek dzieciêcy z Dêbowca.

W dniach 15-19 stycznia Zespó³ Dzwonków przebywa³ na S³owacji w 
miejscowoœci Svit, u podnó¿a Tatr, gdzie spêdzi³ czas na æwiczeniu nowych 
pieœni i korzystaniu ze spacerów po okolicy. Zagra³ równie¿ na dwóch 
nabo¿eñstwach w tamtejszej parafii ewangelickiej.

W niedzielê, 16 stycznia, odby³o siê spotkanie gwiazdkowe dla Rady 
Parafialnej, pracowników i wolontariuszy parafii. W programie by³ czas na 
wspólny œpiew kolêd, rozmyœlanie i prezentacjê fotokroniki parafialnej za 
rok 2010.

W sobotê, 22 stycznia, 
m³odzie¿ zorganizowa³a 
kulig w Wiœle-Czarnem.
W sobotê, 29 stycznia, 
c h ó r  „ G l o r i a ”  
zorganizowa³ kulig na 
Kubalonce. Nastêpnego 
dnia odby³ siê kulig chóru 
z Dêbowca.
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Na spotkaniu misyjnym 10 lutego goœciem by³ Maciej Wilkosz, który jest 
prezesem stowarzyszenia „G³os Przeœladowanych Chrzeœcijan”. 
Przedstawi³ niezwykle ciekaw¹ relacjê o nie³atwym ¿yciu chrzeœcijan w 
ró¿nych krajach œwiata.

W niedzielê, 13 lutego, odby³a siê po nabo¿eñstwie w Pierœæcu prezentacja 
fotokroniki parafialnej za rok 2010.

Odwiedziny duszpasterskie w styczniu i lutym prowadzili: ks. Adam 
Pod¿orski w Pogórzu, ks. Robert Penczek w rejonie ul. Targowej, a ks. 
Eneasz Kowalski rozpocz¹³ odwiedziny na osiedlu Górny Bór. W styczniu 
ksiê¿a odwiedzali osoby starsze w Dêbowcu i Kostkowicach. 

W Domu Zborowym w Dêbowcu trwaj¹ prace kafelkarskie.

W  n i e d z i e l ê ,  3 0  
stycznia, odby³o siê po 
n a b o ¿ e ñ s t w i e  
g ³ ó w n y m  
Z g r o m a d z e n i e  
Parafialne. Zebrania 
roczne w filia³ach 
o d b y ³ y  s i ê :  w  
S i m o r a d z u  ( 9  
stycznia), w Pierœæcu 
(16 stycznia) i  w 
D ê b o w c u  ( 2 3  
stycznia).
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Ks. Adam Pod¿orski uczestniczy³:
- 29 grudnia w spotkaniu wigilijnym Komitetu Pomocy Spo³ecznej w hotelu 
Karet
- 4 stycznia w spotkaniu pani Burmistrz z proboszczami
- 25 stycznia w MDK w jase³kach przedszkola nr 2
- 12 lutego w uroczystoœci 70-lecia zrzutu Cichociemnych w Dêbowcu

Terminy:
4 marca - pi¹tek, g. 17.00, Œwiatowy Dzieñ Modlitwy
19 marca - sobota, g. 9.00, w Wiœle-Jaworniku lub 2 kwietnia, sobota g. 
9.00 w Bielsku  diecezjalne rekolekcje dla rad parafialnych.
8-10 kwietnia - weekendowy wyjazd konfirmantów i m³odzie¿y do 
Krakowa
17 kwietnia - niedziela, g. 17.00,  koncert pieœni pasyjnej
22 kwietnia - Wielki Pi¹tek, g. 17.00,  bezpoœrednia transmisja w TVP2 
nabo¿eñstwa wielkopi¹tkowego ze Skoczowa
29 kwietnia-3 maja - wycieczka parafialna na Litwê i Suwalszczyznê (lista 
uczestników zamkniêta)
5 czerwca - niedziela, g. 9.00,  konfirmacja w Skoczowie
12 czerwca - g. 10.00  pami¹tka poœwiêcenia koœcio³a w Simoradzu
19 czerwca - g. 10.00  pami¹tka poœwiêcenia koœcio³a w Skoczowie

Zebra³ Ks. A.P.

 

nasze ¿ycie

KONCERT NOWOROCZNY

W noworoczne popo³udnie ewangelicki koœció³ w Skoczowie 
wype³ni³ siê po brzegi. Okazj¹ ku temu by³ koncert amerykañskiego 
(stan Karolina Po³udniowa) chóru Hammond School Select Ensemble 
pod dyr. Stevena Hillarda, przy akompaniamencie Lucindy Shields. 
Chór tworzy m³odzie¿ szko³y œredniej w wieku 15-18 lat. 

Koordynatorem pobytu m³odych Amerykanów w Polsce (którzy 
przybyli do Europy na kilka dni, by zwiedziæ Austriê i Polskê) jest ks. Jan 
Byrt ze Szczyrku-Salmopola. Amerykanie dali dwa koncerty w Austrii 
oraz dwa w Polsce (jeden z nich odby³ siê w³aœnie u nas, a drugi w 
Krakowie).
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Z e b r a n i  m i e l i  
mo¿liwoœæ wys³uchaæ 
kilkanaœcie kolêd z 
ró¿nych stron œwiata 
(USA, Europa, Afryka) i 
w ró¿nych aran¿acjach 
(tradycyjne, gospel,  
negro-spirituals).

To by³a prawdziwa 
u c z t a  d u c h o w a  -  
powiedzia³ na koniec ks. 

Adam Pod¿orski (proboszcz ze Skoczowa). Zaraz po koncercie da³o siê na 
¿ywo us³yszeæ komentarze, ¿e chyba nikt nie ¿a³owa³ przyjazdu do 
Skoczowa. 

Organizatorzy kieruj¹ serdeczne podziêkowania w stronê Jana Marcola, 
który  pe³ni¹c rolê t³umacza  przybli¿a³ s³uchaczom treœci kolêd.

 

PARAFIALNY KONCERT KOLÊD

Tegoroczne Œwiêto Epifanii po raz pierwszy od 50. lat obchodzone by³o 
jako œwiêto pañstwowe. W naszym koœciele odby³ siê z tej okazji tradycyjny 
koncert kolêd, który prowadzi³ ks. Adam Pod¿orski. Proboszcz przywita³ 
wszystkich has³em dnia: Ciemnoœæ ustêpuje, a œwiat³oœæ prawdziwa ju¿ 
œwieci (1 J 2,8).
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Wykonawcami by³y chóry i zespo³y dzia³aj¹ce w naszej parafii. Licznie 

zgromadzeni w tym dniu uczestnicy koncertu mieli okazjê wys³uchaæ pieœni 

bo¿onarodzeniowe w ró¿nych aran¿acjach.

Koncert zapocz¹tkowa³a Diecezjalna Orkiestra Dêta pod dyr. Adama 

Pasternego. Nastêpnie zaprezentowa³y siê chórki dzieciêce: „Nadzieja” ze 

Skoczowa (dyr. Dorota Pod¿orska) oraz chórek z Dêbowca (dyr. E. Cieœlar). W 

dalszej kolejnoœci wyst¹pi³ zespó³ „Dzwonków” (dyr. D. Pod¿orska), a po nim 

chór mieszany z Dêbowca (dyr. Gabriela Targosz). Jako ostatni swój repertuar 

przedstawi³ chór „Gloria” – najpierw chór mêski (dyr. Boles³aw Noga), chór 

¿eñski (dyr. G. Targosz) oraz chór mieszany (dyr. B. Noga).

Ca³oœæ dope³ni³a wspólna kolêda zaœpiewana przez wykonawców i 

uczestników: „Bóg siê rodzi”. 

 

wieœci chórowe

GWIAZDKA CHÓRU GLORIA
W dniu 9 stycznia zorganizowano tradycyjn¹ gwiazdkê chórow¹, w której 
wziêli udzia³ parafialni duchowni, chórzyœci z rodzinami, zaproszeni goœcie. 
Swoj¹ obecnoœci¹ spotkanie zaszczycili tak¿e honorowi cz³onkowie chóru - 
Wil i Ad Kuijl z Holandii. Niedzielne popo³udnie przebieg³o w atmosferze 
radoœci, œpiewu kolêd i dziêkowania za wiele wspólnych prze¿yæ i dokonañ W 
2010 r. Przygotowano tak¿e prezentacjê z chórowych wydarzeñ 2003-2008, a 
tak¿e prezentacjê w formie quizu niektórych foto-ujêæ z 2010r. Jak co roku 
przeprowadzono tak¿e loteriê fantow¹. Gwiazdka chórowa przesz³a ju¿ do 
historii, ale jak zawsze pozostawi³a w naszej pamiêci wiele radoœci z tego co 
wspólnie robimy i czynimy w s³u¿bie Bogu, Koœcio³a, ludziom i œrodowisku w 
którym mieszkamy. Na zakoñczenie spotkania z³o¿ono ¿yczenia prezesowi 
chóru, który akurat w tym dniu obchodzi³ jubileuszowe 70-te urodziny.
. Dedykowana Jubilatowi pieœñ 
wprowadzi³a w czas zadumy nad 
mijaj¹cym czasem. Mimo ró¿nic 
wyznañ, niech panuje zgoda i 
wspólne wo³anie do Nieba. 
„…Zmi³uj siê Panie zmi³uj, spójrz 
na nas ³askawie, s³owa niech nas 
nie dziel¹, niech bêdzie wspólne 
œpiewanie”.  w.o

18 stycznia swoj¹ gwiazdkê 
obchodzi³ chór z Dêbowca.
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g³os ma m³odzie¿

SYLWESTER W CISOWNICY
Przekraczanie progu Nowego Roku mo¿na realizowaæ na ró¿ne sposoby. 

Dla mnie sprawa jest jasna: najlepiej jest wkroczyæ w Nowy Rok z Panem 
Bogiem.  

W myœl tej zasady czêœæ m³odszej grupy skoczowskiej m³odzie¿y 
spêdzi³a Sylwestra inaczej, ni¿ byæ mo¿e wiêkszoœæ naszych rówieœników. 
Prawie 30-osobowa grupa wraz z ks. Mirkiem uda³a siê na dwa ostatnie dni 
roku do Cisownicy, które spêdzi³a w ewangelickiej plebanii, korzystaj¹c z 
uprzejmoœci ks. Jana Kozie³a. 

Pierwszy wieczór i noc graliœmy w grupach w „Pañstwa/Miasta”, 
urozmaicaj¹c sobie grê nowymi kategoriami jak: „choroba”, „nazwisko 
pi³karza” czy „nazwa potrawy”. PóŸniej pozosta³a nam ca³a noc na 
rozmowy, gry i odpoczynek.

W sylwestrowy poranek znaczna czêœæ grupy wybra³a siê na spacer, aby 
zaczerpn¹æ trochê œwie¿ego powietrza i poogl¹daæ piêknie oœnie¿one góry. 
Reszta zosta³a w oœrodku i prowadzi³a rozmowy na ró¿ne tematy.

Wycieczkowicze dotarli do punktu docelowego, jakim by³o 
„Spowiedzisko” (historyczne miejsce odprawiania tajnych nabo¿eñstw 
ewangelickich pod Ma³¹ Czantori¹). Potem trochê pob³¹dziliœmy. 
Ostatecznie jednak wszystko dobrze siê skoñczy³o i po powrocie, w 
mgnieniu oka zjedliœmy spaghetti na obiad. 



Informator Parafialny nr 85/201122

Po po³udniu wziêliœmy wszyscy udzia³ w nabo¿eñstwie sylwestrowym, 
a wieczorem piekliœmy kie³baski na ognisku. Nastêpnie przyszed³ czas na 
spo³ecznoœæ. Spêdziliœmy j¹ najpierw zabawnie - œpiewaliœmy wybrane 
piosenki, ogl¹daliœmy œmieszne filmiki, wspominaliœmy miniony rok, a 
póŸniej by³o coraz powa¿niej. M. Bo¿ek podzieli³ siê swoimi 
spostrze¿eniami na temat „przewrotnoœci”. Mówi³, ¿e postawa m³odzie¿y 
jest doœæ zmienna: czasem mówimy jedno, a robimy drugie. Zachêca³ przy 
tym do pracy nad sob¹ w przychodz¹cym 2011 roku. 

Przed pó³noc¹ poszliœmy do koœcio³a, gdzie przez kwadrans ka¿dy z nas 
mia³ taki osobisty czas z Panem Bogiem - czas na modlitwê oraz 
przemyœlenie tego, co by³o i co czeka nas w rozpoczynaj¹cym siê roku. Gdy 
dzwony og³asza³y nadejœcie 2011 roku, staliœmy wokó³ o³tarza, 
trzymaliœmy siê za rêce i zmawialiœmy modlitwê „Ojcze nasz”. 

PóŸniej patrzyliœmy na tradycyjne fajerwerki, które zagoœci³y na niebie, 
a po zjedzeniu czerwonego barszczu z krokietami, grzanek i mnóstwa 
s³odyczy, obejrzeliœmy jeszcze dwie prezentacje multimedialne: jedn¹ 
sk³aniaj¹c¹ do refleksji, a drug¹ zawieraj¹c¹ ¿yczenia noworoczne. 

Nastêpnie urz¹dziliœmy sobie karaoke z polskimi i zagranicznymi 
przebojami muzycznymi. W Nowy Rok mogliœmy pójœæ na nabo¿eñstwo, a 
po posprz¹taniu pokoi i spakowaniu siê, wróciliœmy do domów. 

Taka forma spêdzania Sylwestra ma wiele plusów. Zbli¿a nas do siebie, 
pomaga wejœæ w Nowy Rok blisko Pana Boga i stanowi wartoœciow¹ 
alternatywê dla hucznych imprez zakrapianych alkoholem, które 
zazwyczaj s¹ organizowane w tê noc. Cieszymy siê, ¿e spêdziliœmy ten czas 
ze sob¹.

Bardzo dziêkujemy za pomoc dziadkom i rodzicom (przygotowywanie 
potraw, transport) oraz wszystkim z naszej grupy, którzy wnieœli swój 
wk³ad w to, by sylwester by³ naprawdê wartoœciowy.

Tekst: Kasia Niemiec; Zdjêcia: M. Bo¿ek, K. Kurcjus

DZWONKI NA S£OWACJI (SVIT)
15-19.01.2011. Sobota. Godz. 930. Pada deszcz. Czternaœcie osób. 

Zapakowani do trzech samochodów wyruszamy spod parafii. Cztery 
godziny póŸniej jesteœmy na miejscu. Piêkny widok na Tatry S³owackie. 
Rozpakowani, po pysznym, po¿ywnym obiedzie bierzemy siê do 
æwiczenia; w koñcu po to tam pojechaliœmy. 

I tak codziennie rano i po po³udniu æwiczyliœmy granie i klaskanie do 
rytmu. Od klaskania to nam ju¿ rêce wiêd³y. W niedzielê wydzwoniliœmy 
kilka utworów w koœcio³ach w Svicie i w Švábovcach, gdzie zostaliœmy 
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bardzo ciep³o przyjêci przez parafian. 

Ka¿dy dzieñ rozpoczynaliœmy wspólnym œpiewem i rozruszaniem koœci, 

póŸniej przechodziliœmy do æwiczeñ rytmizuj¹cych i do grania na dzwonkach. 

Popo³udniami ju¿ tylko æwiczyliœmy granie. Trzeba przyznaæ, ¿e codziennie 

sz³o nam coraz lepiej. 

Wieczorami siadaliœmy do wspólnych spo³ecznoœci, podczas których 

Marcin Pod¿orski przedstawia³ nam bardzo znane historie biblijne, ale w 

zupe³nie innym œwietle, co by³o bardzo ciekawe i odkrywcze. 
W o l n y  c z a s  

spêdzaliœmy na ró¿ne 
sposoby; chodziliœmy 
na spacery (przy 
dobrej pogodzie), 
graliœmy w ró¿ne gry 
planszowe i karciane, 
czy te¿ po prostu 
odpoczywal i œmy .  
A h a .  N o  i  
gotowaliœmy, przy 
czym by³o duuu¿o 

œmiechu i zjedzonych nerwów. A wszystko przez kuchenk¹ elektryczn¹, 
która najwyraŸniej siê nas nie s³ucha³a i gotowa³a sobie w swoim, 
wolniutkim tempie. Ale za to mamy co wspominaæ. 

Te piêæ dni to by³ dla nas naprawdê b³ogos³awiony czas. Dziêkujemy 
Bogu, ¿e mogliœmy tam bezpiecznie dojechaæ i wróciæ. Kto wie, mo¿e za 
rok znów tam pojedziemy…

Husi
 

OBÓZ DLA M£ODZIE¯Y
Zgodnie z przyjêtym zwyczajem planujemy zorganizowaæ w wakacje 

obóz dla m³odziezy z naszej parafii:
 

Gdzie: SORKWITY NA MAZURACH

Kiedy: 1-12 sierpnia 2011

Dla kogo: m³odzie¿ gimnazjalna i ponadgimnazjalna

Przewidywany koszt: 500 z³/os
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Czeœæ M³odzi Czytelnicy!

Pêdzê, aby opowiedzieæ Wam dalszy ci¹g historii Jakuba. Pamiêtacie, 
ostatnio œni³a mu siê drabina do nieba. Mam nadziejê, ¿e potrafiliœcie j¹ 
sobie wyobraziæ i wysz³y Wam piêkne rysunki.

Z miejsca tego niezwyk³ego snu Jakub wyruszy³ w dalek¹ podró¿ do 
domu swojego wuja  Labana. Pracowa³ tam przez wieeele lat, pas¹c jego 
owieczki. W tym czasie o¿eni³ siê z jego córkami  Le¹ i Rachel¹, bo 
musicie wiedzieæ, ¿e w tamtych czasach mê¿czyŸni mogli mieæ kilka 
¿on na raz i mia³ dwunastu synów.

Wielka rodzina Jakuba d³ugo mieszka³a na ziemi jego wuja, ale Jakub 
ca³y czas marzy³, aby wróciæ do swojego domu.

Pewnego dnia Jakub spakowa³ ca³y swój dobytek, wszystko co mia³ 
oraz zabra³ swoj¹ rodzinê i zwierzêta i wyruszy³ w drogê powrotn¹ tam, 
gdzie mieszka³ jego brat bliŸniak - Ezaw.

Jakub jecha³ tam z wielkim strachem. Obawia³ siê, ¿e Ezaw jest 
jeszcze na niego bardzo z³y za to, ¿e wy³udzi³ od ojca b³ogos³awieñstwo, 
które nale¿a³o siê jego bratu. Wys³a³ wiêc do Ezawa s³u¿¹cych z 
prezentami, aby przeprosili brata i prosili go, by ju¿ siê nie z³oœci³. Ale 
Ezaw wcale siê ju¿ nie gniewa³. Wybieg³ bratu na spotkanie, serdecznie 
go uœciska³ i bardzo siê cieszy³. By³ szczêœliwy, ¿e znów widzi Jakuba. 

To wspania³a wiadomoœæ, ¿e bracia potrafili siê pogodziæ. A jak 
wygl¹daj¹ Twoje k³ótnie z rodzeñstwem? Czy kiedy Tobie brat lub 
siostra wyrz¹dz¹ jak¹œ krzywdê, potrafisz szybko o tym zapomnieæ i ¿yæ 
w zgodzie z rodzeñstwem?

Pamiêtaj, ¿e Panu Bogu bardzo siê podoba, gdy bracia i siostry ¿yj¹ ze 
sob¹ w zgodzie, kochaj¹ siê i s¹ dla siebie uprzejmi.

Przypomnij sobie teraz, czy Ty nie narozrabia³eœ/aœ ostatnio 
wzglêdem Twojego rodzeñstwa. Jeœli tak, weŸ teraz kartkê i kredki i zrób 
bratu lub siostrze laurkê-przepraszajkê. Jeœli nie musisz za nic 
przepraszaæ, mo¿esz zrobiæ laurkê, w której narysujesz i napiszesz, jak 
bardzo kochasz swoje rodzeñstwo.

PóŸniej spójrz na krzy¿ówkê, któr¹ przygotowa³am. Rozwi¹zuj¹c j¹ 
poznasz imiona wszystkich synów naszego bohatera.

Mi³ej zabawy!

k¹cik dla dzieci
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Opracowa³a 
Katarzyna Kowalska
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Z ¯YCIA KOŒCIO£A

W okresie œwi¹teczno-noworocznym w Pa³acu Prezydenckim w Wiœle-
Czarnem przebywa³ prezydent RP - Bronis³aw Komorowski wraz z 
Ma³¿onk¹. Z jego inicjatywy odby³o siê w Nowy Rok uroczyste 
nabo¿eñstwo ekumeniczne w kaplicy na Zadnim Groniu, w którym udzia³ 
wziêli wiœlañskcy duchowni z ró¿nych Koœcio³ów. 

6 stycznia 2011 roku, w œwiêto Objawienia Pañskiego (Epifanii) odby³o siê 
w koœciele ewangelicko-augsburskim Œwiêtej Trójcy w Warszawie 
uroczyste nabo¿eñstwo po³¹czone z ordynacj¹ czterech duchownych 
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego – magistrów teologii 
ewangelickiej: Dawida Banacha (po ordynacji wikariusz w Suwa³kach), 
£ukasza Gasia (Olsztynek), Marcina Liberackiego (¯ory) oraz Sebastiana 
Olenckiego (Gliwice). Aktu ordynacji dokona³ bp Jerzy Samiec.

W 1. Niedzielê po Epifanii, 9 stycznia, Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Wniebowst¹pienia Pañskiego w Warszawie prze¿ywa³a  jubileusz 90-lecia 
poœwiêcenia koœcio³a na Ewangelicki Koœció³ Garnizonowy.

Prezydent Bronis³aw Komorowski uczestniczy³ w spotkaniu noworocznym 
Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), które odby³o siê 11.01.2011 w 
Centrum Luterañskim w Warszawie."Polska jest pañstwem wszystkich 
obywateli, bez wzglêdu na przynale¿noœæ religijn¹" - mówi³ prezydent.

14 stycznia odby³o siê w Wiœle spotkanie samorz¹dowców ewangelików. 
Wœród ponad 80. osób w spotkaniu uczestniczyli: bp Jerzy Samiec, bp  
Pawe³ Anweiler, Przew. Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek oraz 
Starosta Cieszyñski Czes³aw Gluza i Burmistrz Miasta Wis³a Jan Poloczek.

16 lutego, w Katowicach odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia i oficjalnego 
otwarcia Ewangelickiego Centrum Diakonijnego "S³oneczna Kraina", 
dzia³aj¹cego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Aktu 
poœwiêcenia dokona³ prezes Diakonii Polskiej - bp Ryszard Bogusz.

13 lutego Zgromadzenie Parafialne parafii E-A w Gliwicach, któremu 
przewodniczy³ bp T. Szurman, wybra³o nowego proboszcza. Zosta³ nim ks. 
Andrzej Wójcik.

19 lutego odby³a siê w sopockim koœciele Zbawiciela uroczystoœæ 
konsekracji i wprowadzenia w urzêdowanie biskupie ks. prof. dr. hab. 
Marcina Hintza. Konsekracji dokonali: bp Jerzy Samiec (Warszawa), bp 
Tadeusz Szurman (Katowice) oraz bp Karlo Kalialli, biskup Turku (Abo) w 
Finlandii. W ramach uroczystego nabo¿eñstwa odby³o siê tak¿e po¿egnanie 
dotychczasowego biskupa diecezjalnego, bp. Micha³a Warczyñskiego, 
który ten urz¹d sprawowa³ przez ostatnie 19 lat.
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  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

wolnoœci dokonaæ w³asnego wyboru. Ta ksi¹¿ka na 
pewno pomo¿e niezdecydowanym…, a mo¿e i tym, 
którzy ju¿ dokonali wyboru?

biblioteka
Tym razem szczególnie zachêcamy wszystkich pos³uguj¹cych siê 

internetem do odwiedzenia naszej strony:  
gdzie s¹ zaktualizowane katalogi ksi¹¿ek, kaset i p³yt. Ponadto na naszej 
stronie co 2 miesi¹ce ukazuj¹ siê tzw. „aktualnoœci”, które zawieraj¹ opisy 
tego, co dzieje siê w bibliotece czy te¿, co bêdzie mia³o miejsce.

A oto ksi¹¿ki, które s¹ u nas nowoœciami: 

„Bóg  ¿ycie i twórczoœæ” - nie pierwsza to ju¿ ksi¹¿ka Szymona Ho³owni o 
sprawach biblijno-koœcielnych. Autor, dziennikarz, po konsultacjach 
teologicznych z dr El¿biet¹ Wiater napisa³ o dzia³aniu Boga w historii, 
unikaj¹c skomplikowanych wyra¿eñ teologicznych. St¹d te¿ pozycja jest 
przystêpna dla ka¿dego Czytelnika zainteresowanego t¹ tematyk¹.

„Rabin rozmawia z Jezusem”  autor, wybitny uczony ¿ydowski, 
odzwierciedla w swej ksi¹¿ce ¿ydowski punkt widzenia Jezusa i odkrywa 
powody, dlaczego to, co wydaje siê oczywistoœci¹ ze strony chrzeœcijanina, 
nie zosta³o zaakceptowane przez u wielu „wspó³braci” Jezusa. 

„I kto tu rz¹dzi”  wychowanie dziecka/dzieci to dla ka¿dego rodzica nie 
lada wyzwania. Autor, Robert Barnes, ³¹czy w swojej ksi¹¿ce teoriê z 
praktyk¹. Pokazuje, jak nie straciæ g³owy ani nie daæ sobie wejœæ na g³owê, a 
w zamian za to przygotowaæ nastêpne pokolenie do odpowiedzialnego i 
zdyscyplinowanego ¿ycia.

„Razem czy osobno?”  od pewnego czasu coraz szersze krêgi zatacza 
moda na wspólne mieszkanie partnerów, by siê sprawdziæ i nie kupowaæ 
przys³owiowego „kota w worku”. Autor podejmuje ten trudny temat w 
sposób dojrza³y i nie narzucaj¹cy siê Czytelnikowi. Ka¿dy mo¿e w swej  

www.biblioteka.skoczow.pl,
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Nowy Testament i psalmy w jeden rok
W marcu i kwietniu pragniemy kontynuowaæ lekturê Nowego 

Testamentu. W tym czasie zakoñczymy czytanie wszystkich czterech 
Ewangelii, prze¿yjemy doœwiadczenia rodz¹cego siê Koœcio³a 
Chrystusowego w Dziejach Apostolskich i rozpoczniemy List do Rzymian, 
który w historii wywar³ ogromny wp³yw na rozwój teologii. To w³aœnie 
g³ównie z tego pisma ks. Marcin Luter zaczerpn¹³ impulsy do reformy 
Koœcio³a.

Serdecznie zachêcamy do kontynuowania tej wartoœciowej inicjatywy, 
któr¹ rozpoczêliœmy z Nowym Rokiem. Prorok Jeremiasz pisze: Twoje 
S³owo by³o mi rozkosz¹ i radoœci¹ mojego serca (Jr 15,16b).

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

18 marzec
17 marzec

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

Ew. £ukasza 16
Ew. £ukasza 17
Ew. £ukasza 18
Ew. £ukasza 19
Ew. £ukasza 20
Ew. £ukasza 21
Ew. £ukasza 22
Ew. £ukasza 23
Ew. £ukasza 24

Ew. Jana 1

Dz. Apostolskie 1

Dz. Apostolskie 21 kwiecieñ
2 kwiecieñ
3 kwiecieñ
4 kwiecieñ
5 kwiecieñ
6 kwiecieñ
7 kwiecieñ
8 kwiecieñ
9 kwiecieñ
10 kwiecieñ
11 kwiecieñ
12 kwiecieñ
13 kwiecieñ
14 kwiecieñ
15 kwiecieñ
16 kwiecieñ
17 kwiecieñ
18 kwiecieñ
19 kwiecieñ

21 kwiecieñ
20 kwiecieñ

22 kwiecieñ
23 kwiecieñ
24 kwiecieñ
25 kwiecieñ
26 kwiecieñ
27 kwiecieñ
28 kwiecieñ
29 kwiecieñ
30 kwiecieñ

Ew. Jana 2
Ew. Jana 3
Ew. Jana 4
Ew. Jana 5
Ew. Jana 6
Ew. Jana 7
Ew. Jana 8
Ew. Jana 9
Ew. Jana 10
Ew. Jana 11
Ew. Jana 12
Ew. Jana 13
Ew. Jana 14
Ew. Jana 15
Ew. Jana 16
Ew. Jana 17
Ew. Jana 18
Ew. Jana 19
Ew. Jana 20
Ew. Jana 21

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

Rzymian 1
Rzymian 2
Rzymian 3
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Ka¿de nabo¿eñstwo w Skoczowie jest transmitowane przez internet: 
 oraz nagrywane na kasetê 

magnetofonow¹, któr¹ mo¿na zamówiæ w kancelarii parafialnej. 
Nabo¿eñstwo z Dêbowca mo¿na zamówiæ na p³ycie CD. 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:„darowizna na cele kultu”

Sumê przeznaczon¹ na sk³adkê parafialn¹ mo¿na odliczyæ od podatku 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

ISTOTNE INFORMACJE
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Zapisane w ksiêgach parafialnych

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

Psalm 127,3
Data chrztu

Filip Cieœlar    26.12.10 Skoczów, Cieszyñska
Oliwia Nowak    26.12.10           Skoczów, Szkolna
Jakub Matuszek    26.12.10 Skoczów, ¯ebroka 
Gabriel Ryszka    23.01.11 Cieszyn., Majowa
Vinzent Mider    30.01.11 Dorsten, Niemcy
Filip Krysta    06.02.11 Pierœciec, Skoczowska
Kamil Fiedor    06.02.11 Godziszów 
Daniel Krzemieñ    06.02.11 Godziszów 

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

Ps.127,1 
ŒLUBY

Waldemar Biegun Aneta Biegun 19.02.11

Nasi zmarli
„A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla 

ludu Bo¿ego.” Hebr. 4,9

Jan Cieœlar lat 79 19.01.11 I³ownica
Gustaw Czy¿ lat 80 27.01.11 Dêbowiec, Ogrodowa 
Julia Brudny lat 82 28.01.11      Skoczów, Powstañców Œl
Pawe³ Podleœny lat 81 30.01.11 Pierœciec, Uchylany
Joanna Kohut lat 89 01.02.11 Pogórze, Dêbina
Bogus³aw Si¹ka³a lat 48 05.02.11 Ogrodzona
Wanda Kru¿o³ek lat 78 15.02.11 Kostkowice, Rzeczna
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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

Redakcja i 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

31Informator Parafialny nr 85/2011

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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