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spotkanie ze s³owem bo¿ym

jeszcze przypomnia³a nam o sobie i góry pokry³y siê znów œniegiem. 
Sprawdza siê prawid³owoœæ, ¿e gdy Wielkanoc jest póŸno, wtedy i wiosna 
póŸniej przychodzi. Ale myœlê i mam nadziejê, ¿e z pocz¹tkiem maja 
wiosna zawita ju¿ na dobre i rozkwieci siê w ca³ej pe³ni. Wielu i s³usznie 
uwa¿a przecie¿ maj za najpiêkniejszym miesi¹c w roku. Czeka siê na te 
piêkne, ciep³e, d³ugie dni i ma siê wielk¹ radoœæ, gdy to, co by³o 
przedmiotem nadziei, mo¿na prze¿ywaæ jako piêkne urzeczywistnienie.

Maj w tym roku rozpoczyna siê niedziel¹  pierwsz¹ po Wielkanocy. Ma 
ona swoj¹ dawn¹ nazwê: Quasimodogeniti, co znaczy: jako nowo 
narodzeni. Od poranku wielkanocnego  pami¹tki Zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa  prze¿ywamy na nowo tak¿e tê szczególn¹, wielk¹ radoœæ, 
która ma nas wype³niaæ nie tylko w okresie wielkanocnym czy do œwiêta 
Wniebowst¹pienia Pana Jezusa, ale zamieszkaæ ma w naszych sercach na 
sta³e. Myœlê, ¿e tak prze¿ywali to uczniowie Nauczyciela z Nazaretu. 

Wczeœniej wydarzenia Wielkiego Pi¹tku musia³y ich ogromnie 
przygnêbiæ. Nie rozumieli, dlaczego Jezus, który dokonywa³ cudów, 
wskrzesza³ umar³ych, zgodzi³ siê umrzeæ i to tak straszn¹ œmierci¹. Byli 
zebrani razem. W tym przygnêbieniu i bezradnoœci zapewne zapomnieli
 o s³owach, które wielokrotnie s³yszeli od swego Mistrza  ¿e bêdzie zabity, 
ale trzeciego dnia wstanie z martwych?

Biblijne has³o maja: Bóg nadziei niechaj was nape³ni 
wszelk¹ radoœci¹ i pokojem w wierze, abyœcie obfitowali 
w nadziejê przez moc Ducha Œwiêtego.  

                                     Rz 15,13

         Nape³nieni radoœci¹ i pokojem!

Piszê to rozmyœlanie w po³owie kwietnia, gdy zima jeszcze



Gdy wiêc pojawia siê przed nimi, trudno im uwierzyæ, ¿e nie jest zjaw¹, 
duchem. Przekonujê, ¿e to On, naprawdê On, ju¿ w tym nowym ciele. Nie 
tylko pozdrawia ich: pokój wam, ale On ten pokój daje, a serca uczniów 
wype³nia wtedy ogromna radoœæ. Ich Pan jest zwyciêzc¹ nad œmierci¹!

***
Aposto³ Pawe³ by³ w tamtym czasie jeszcze Saulem i doœæ d³ugo 

wrogiem Pana Jezusa oraz chrzeœcijan. Uczestniczy³ nawet 
w ukamienowaniu diakona Szczepana w Jerozolimie  pierwszego 
mêczennika za wiarê w Jezusa Chrystusa.

Wystarczy³ moment, w którym nie tylko zmartwychwsta³y ale 
i uwielbiony Chrystus ukaza³ siê z nieba Saulowi pod Damaszkiem, by
 z Saula narodzi³ siê nowy cz³owiek  aposto³ Pawe³. W nastêpstwie tego 
prze¿ycia Pawe³ ca³e dalsze ¿ycie wype³ni³ zwiastowaniem Ewangelii  
radosnej wieœci o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Przekona³ siê, ¿e Pan 
Bóg wype³ni³ w swoim Synu najwiêksze pragnienie, najwiêksz¹ nadziejê  
dotycz¹c¹ ¿ycia wiecznego.

Pan Jezus w dzieñ przed ukrzy¿owaniem mówi³ do uczniów: Jeszcze 
tylko krótki czas i œwiat mnie ogl¹daæ nie bêdzie, lecz wy ogl¹daæ mnie 
bêdziecie, bo Ja ¿yjê i wy ¿yæ bêdziecie (J 14,19).

Kto uwierzy³ i zaufa³ Panu Jezusowi, którego Bóg darowa³ nam jako 
Zbawiciela, tego serce Pan Bóg wype³nia wszelk¹ radoœci¹ i pokojem. 
Radoœæ z wiosennego czasu przeminie, ale to, czym Pan Bóg obdarza, nie 
jest zale¿ne od pory roku czy czegokolwiek innego. 

Aposto³ Pawe³, pisz¹c do chrzeœcijan w Rzymie, prosi³ i zachêca³ ich do 
tego, aby obfitowali w nadziejê, tê ¿yw¹, któr¹ czerpiemy ze 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wiedzia³ jednoczeœnie, ¿e nadzieja, 
radoœæ i pokój to dary Ducha Œwiêtego. Otrzymuj¹ je ci, którzy 
uwierzywszy tworz¹ Koœció³ chrzeœcijañski  Chrystusowy. O tym fakcie 
przypomnia³ aposto³ Pawe³, pisz¹c we wczeœniejszych s³owach: Królestwo 
Bo¿e to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwoœæ i pokój, i radoœæ w Duchu 
Œwiêtym (Rz 14,17).

Myœlê, ¿e takich darów potrzeba nam wszystkim. Oby dla naszej wiary, 
która przecie¿ te¿ jest darem Ducha Œwiêtego, Pan Bóg u¿ycza³ nam ich 
obficie, abyœmy te¿ obficie us³ugiwali nimi innym.

I jeszcze jedno, gdy chodzi o wiarê zwi¹zan¹ z ziemskim czasem, 
a szczególnie z miesi¹cem majem. Chyba z pogañskich czasów pochodzi 
powiedzenie: „w maju œlub  gotowy grób”. Zwróæ uwagê, ¿e grób rymuje ze 
œlubem, a nie z majem. W innych krajach w³aœnie maj jest miesi¹cem 
œlubów. 

A my? Oby nas wype³nia³a wiara w Boga, a nie w zabobon.
                                                                                      Ks. Andrzej Czy¿



Z kart historii...
Podajemy kolejny wiersz Jerzego Brudnego ze 
Skoczowa, napisany 100 lat temu dla uczczenia 
200-tnej  rocznicy powstania koœcio³a 
Jezusowego w Cieszynie. Wiersz jest drukowany 
w pisowni oryginalnej, a pochodzi z ksi¹¿eczki 
„Pieœni o za³o¿eniu koœcio³a Jezusowego 
w Cieszynie z ³aski Bo¿ej danego”.

Pieœñ
Nuta: Ma dusza siê nie puœci

Radoœæ nam ju¿ nasta³a W tej cieszyñskiej ziemi,
Œwiat³oœæ nam zajaœnia³a Zaœ czystej nauki,
Bo publikowano, ¯e nasi kaznodzieje
Ju¿ mog¹ kazaæ œmiele Naukê Chrystusow¹.

Minionej wielkanocy W tem to przesz³ym roku,
Tysi¹cznym siedemsetnym I osmym swym toku
Lat piêædziesi¹t cztery Jak prawdziwej nauki
Byliœmy pozbawieni . Ju¿ zaœ wolnoœæ wiary.

Pan Bóg sam raczy³ wzbudziæ Nam króla szwedzkiego
Jak te¿ i Józefa Cesarza naszego;
Pokój potwierdzili, Który w hiszpañskiej ziemi
Dawno ju¿ umówili: Bogu b¹dŸ wiêc chwa³a!

W czasie publikowania Tej œwiêtej swobody
Pan hrabia z Teñczyna, Jako pan pobo¿ny
Winszowaæ nam raczy³, Gdy na to miejsce przyby³
I tak wszystko t³umaczy³ Jak cesarz poruczy³.

Mnodzy ludzie tutejsi I starzy sêdziwi,
Którzy pierw ku spowiedzi Do lasów chodzili
Do¿yli radoœci, ¯e nasi kaznodzieje
Mog¹ sprawowaæ œmiele Wielebne œwiêtoœci.

Pod dwiema postaciami Jak Pan postanowi³:
Z kielicha tego pijcie Swoim wiernym mówi³
Mnodzy cztery lata Przy spowiedzi nie byli,
¯e pod jedn¹ nie chcieli Œwiêtoœci po¿ywaæ.



Jakie przeœladowania Przez te przesz³e lata
Znosili nasi ksiê¿a W tem to kraju œwiata,
Po lasach gonieni, Do szergowni wodzeni
Do siedmiu lat wiêzieni W Odmachowskim zamku.

Pasterze nasi mili Byli rozproszeni
Po polskiej, po wêgierskiej Z dolnoœl¹zkiej ziemi,
A my zaœ owieczki Do pasterzy têsknimy,
Onych powo³ujemy Z dolnej-œl¹zkiej ziemi.

Ludzie ewangelicy K` woli nabo¿eñstwa   
Zaprzysiêgaæ musieli, ¯e w stanie ma³¿eñstwa 
Dziatki swoje daj¹ Na katolick¹ wiarê,
Gdy wzrostu doczekaj¹; W Bozkie prawie wsiêg³i.

Ka¿dy o tem wiedzieæ ma: Wiara jest dar Bo¿y
Bezwszego nauczenia Niech tak ka¿dy wierzy
Jak Chrystus rozkaza³, Aposto³ów rozes³a³,
Prawdy nauczaæ kaza³, Ducha swego im da³.

Gdy apostoli œwiêci  Po œwiecie uczyli,
Co po kilka tysiêcy K` wiarze przywodzili,
To samem kazaniem; ¯adnego nie zmuszali,
Ka¿dymu wolnoœæ dali Chrystusa wyznawaæ.

Ewangeliccy ksiê¿a  Nikogo nie nêc¹,
Wed³ug pisma œwiêtego Prawdy Bo¿ej ucz¹;
Maj¹c g³owê Chrysta,  Najwy¿szego biskupa,
Który jest prawa droga; Z papie¿em nie dzier¿¹.

Te¿ i szeœciniedzielki W tej cieszyñskiej ziemi
Mnogie z dziatkami swemi Wywodów nie dosz³y,
Przeto ¿e nie chcia³y Katoliczkami siê staæ,
Prawdy Bo¿ej zapieraæ Bogu siê modli³y.

Przeto Bóg wszechmog¹cy Z tronu niebieskiego
Raczy³ spojrzeæ w swej mocy, Zbawi³ je od tego,
Raczy³ je wys³uchaæ I tê swobodê daæ,
¯e ju¿ mog¹ dostawaæ Zawsze swoich ksiê¿y.

Przeto¿ z ewangelików ka¿da wierna dusza,
Którzyœcie mi³oœnicy Jezusa Chrystusa,
Boga w¿dy wzywajcie, Cesarzowi naszymu
I królowi szwedzkiemu Wdziêcznoœæ zachowajcie.



Nie ¿a³ujcie nak³adu, Ani posy³ania;
We Wroc³awiu na Œl¹zku  Dano narz¹dzenia,
Kto siê w komisyi Zg³osi k`woli religii,
Ci s¹ wszyscy w tej chwili Mi³oœci¹ objêci.

Teraz mamy dobry czas, Ju¿ nam otworzono;
Sto osiem koœcio³ów zaœ W Œl¹zku powrocono,
Które zostawaj¹ W stra¿y Boga wiecznego
I cesarza naszego, A¿ do dnia s¹dnego.

A wiêc Boga  wzywajmy Gorliw¹ modlitw¹,
By dopomóg³ b³agajmy Ludowi swojemu;
W tej œwiêtej swobodzie Jemu w¿dy wiernie s³u¿my,
Koœció³ pilnie stawiajmy Jemu ku czci, chwale.

Tron cesarza naszego I króla szwedzkiego
Niech jest w obronie Bo¿ej, A¿ do dnia s¹dnego.
Tego im winszujcie D³ugie panowania,
Bozkiego po¿egnania Od Boga ¿¹dajcie.

A po tem to ¿ywocie Racz im daæ o Panie!
Przy Twoim majestacie Z anio³y mieszkanie,
Cieszmy siê tem i my ¯e potem ¿yciu ziemskiem
Tam z Chrystusem niebieskim Wiecznie ¿yæ bêdziemy.
                                                                                             /cdn/
                                                                                          Opr. Jerzy Sikora

 

W skrócie
W diecezjalnych rekolekcjach dla rad parafialnych, które odby³y siê 19 

marca w Wiœle-Jaworniku i 2 kwietnia w Bielsku, uczestniczy³o 9 osób ze 
Skoczowa. Tematyka dotyczy³a udzia³u radnych w duszpasterskiej pracy 
parafii.

Pi¹tkowe nabo¿eñstwa pasyjne w Skoczowie prowadzili:
11 marca  mgr teol. £ukasz Stachelek
18 marca  ks. Jan Badura
25 marca  ks. Tomasz Bujok
1 kwietnia  ks. Krzysztof Œledziñski
8 kwietnia  ks. Jan Raszyk
15 kwietnia  ks. Wies³aw £y¿bicki
Nabo¿eñstwa tygodniowe w filia³ach prowadzili miejscowi ksiê¿a



Odwiedziny duszpasterskie prowadzili: Ks. A. Pod¿orski w Pogórzu, 
ks. Eneasz Kowalski na Górnym Borze, a ks. Robert Penczek 
w œródmieœciu Skoczowa. Dziêkujemy tym radnym, którzy nas oprowadzali.

Rekolekcje pasyjne dla uczniów odby³y siê:
- w Skoczowie w dniach 6-8 kwietnia, 
- w Dêbowcu w dniach 4-6 kwietnia, 
- w Pogórzu 4-6 kwietnia,
- w Pierœæcu 18-20 kwietnia, 
Rekolekcje w Skoczowie przez dwa dni prowadzi³a ekipa z CME, 

a pozosta³e prowadzili miejscowi ksiê¿a i katecheci. Dla uczniów szkó³ 
ponadgimnazjalnych rekolekcje mia³y miejsce 6 i 7 kwietnia po po³udniu w 
Skoczowie. Tematem by³y ludzkie relacje z rodzin¹, spo³eczeñstwem i z 
Bogiem.

W sobotê 2 kwietnia odby³ siê w Bielsku-Bia³ej fina³ konkursu 
biblijnego „Sola Scriptura”. Z naszej parafii laureatem ogólnopolskim 
zosta³ Mateusz Sikora, a w finale reprezentowali nas jeszcze: Alina Brych, 
Kornelia Kufeld, £ukasz Sikora, Jolanta Cupek, Szymon Bochenek, Piotr 
Boruta, Joanna Skiba i Sylwia Górniok. GRATULUJEMY!

5 kwietnia Jan Branc z I³ownicy obchodzi³ setn¹ rocznicê urodzin. 
¯yczenia z³o¿y³ mu proboszcz z ma³¿onk¹, a w niedzielê 3 kwietnia 
uczestniczy³ w nabo¿eñstwie i w dziêkczynnej modlitwie w koœciele 
w Pierœæcu.

W dniach 8-10 kwietnia obradowa³ Synod Koœcio³a we Wroc³awiu, 
który dokona³ wyboru nowego Konsystorza. Wiceprezesem na nastêpn¹ 
kadencjê zosta³ wybrany ponownie Adam Pastucha z Dêbowca.

W dniach 8-10 kwietnia chórek dzieciêcy ze Skoczowa wzi¹³ udzia³ 
w weekendowym wyjeŸdzie do Wis³y. Czas spêdzi³ na wypoczynku, 
zajêciach integracyjnych i æwiczeniu pieœni.

W dniach 8-10 kwietnia grupa konfirmantów i m³odzie¿y uczestniczy³a 
wraz z ks. Miros³awem Czy¿em w weekendowym wyjeŸdzie do Krakowa. 
Czas spêdzili na zwiedzaniu zabytków miasta m. in. ¿ydowskiej dzielnicy - 
Kazimierz. Uczestniczyli te¿ w nabo¿eñstwie.

W niedzielê 10 kwietnia odby³a siê w Skoczowie komunia œw. dla osób 
starszych. Podczas nabo¿eñstwa œpiewa³ zespó³ „Vocalis”, a po 
nabo¿eñstwie odby³ siê poczêstunek w sali. Podobne uroczystoœci odby³y 
siê w Pierœæcu 10 kwietnia i w Dêbowcu 27 marca.
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W Simoradzu powsta³a (z inicjatywy kuratora filia³u - R. Raszyka) grupa 
czytaj¹cych Bibliê wed³ug propozycji kalendarza zamieszczanego 
w naszym IP od pocz¹tku stycznia br. W dniach 25 lutego i 6 kwietnia 
odby³y siê spotkania z ksiê¿mi, którzy odpowiadali na pytania czytelników 
wynik³e z lektury tekstu Pisma Œwiêtego.

W 4. niedzielê 
pasyjn¹, 3 kwietnia, 
ks. Eneasz Kowalski 
dokona³ poœwiêcenia 
n o w y c h  n a c z y ñ  
komunijnych, jakie 
filia³ w Simoradzu 
otrzyma³ w prezencie 
o d  n i e m i e c k i e j  
organizacji Martin-
Luther-Bund, która w 
ró¿ny sposób wspiera 
koœcio³y luterañskie, 
¿yj¹ce w diasporze.

W pi¹tek 8 kwietnia odby³ siê w Dêbowcu w koœciele katolickim 
pasyjny koncert ekumeniczny. Œpiewa³y chóry z Dêbowca: nasz chór 
mieszany, katolicka schola m³odzie¿owa przy miejscowej parafii, i trzy 
chóry szkolne: nauczyciele, gimnazjum i szko³a podstawowa.



Zebra³ Ks. A.P.

W Niedzielê Palmow¹, 17 kwietnia, odby³ siê koncert pieœni pasyjnej 
w Skoczowie. 

W Wielki Pi¹tek nabo¿eñstwo popo³udniowe ze Skoczowa by³o 
transmitowane bezpoœrednio przez TVP 2. W nabo¿eñstwie zagra³ zespó³ 
dzwonków i œpiewa³ chór „Gloria”.

W Wielk¹ Sobotê ponad 30-osob. grupa m³odzie¿y z naszej parafii 
uczestniczy³a w Bezsennej Nocy, który tym razem odby³a siê w Bielsku.

Od 1 maja obowi¹zki koœcielnej w Skoczowie obejmuje pani Aneta 
Biegun. Dotychczasowa pani koœcielna, Irena Krzywoñ, po 35. latach pracy 
przy naszym koœciele przechodzi na emeryturê. 

W Dêbowcu zosta³ zainstalowany nowy programator uruchamiania 
dzwonu. Pracê wykona³ pan Andrzej Sikora. Dziêkujemy.

Trwaj¹ prace wykoñczeniowe Domu Zborowego w Dêbowcu. 
W ostatnim czasie s¹ k³adzione kafelki, za³o¿ono te¿ schody do sali na 
piêtrze i balustrady, umeblowano kuchniê, zakupiono krzes³a.

W kwietniu wykonano w Simoradzu plac z p³yt chodnikowych pod 
kontenery na cmentarzu.

 Terminy:

27 kwietnia- 3 maja - wycieczka parafialna na Suwalszczyznê i Litwê
15 maja - g. 10.00 - jubileusz 50  lecia i 55  lecia konfirmacji
2 czerwca -  g. 17.00 - Œw. Wniebowst¹pienia, egzamin konfirmantów
5 czerwca - g. 9.00 - konfirmacja w Skoczowie
6-10 czerwca - goœcimy Zespó³ „Te Deum” z Ukrainy. 

Koncerty w Dêbowcu (07.06.), w Skoczowie 
            (08.06.),  Ustroniu i Goleszowie

12 czerwca - g. 10.00 - pami¹tka za³o¿enia koœcio³a w Simoradzu
19 czerwca - g. 10.00 - pami¹tka za³o¿enia koœcio³a w Skoczowie
24-30 czerwca - Tydzieñ Dobrej Nowiny dla dzieci w Skoczowie
2-10 lipca - Tydzieñ Ewangelizacyjny w Dziêgielowie
17 lipca - pami¹tka poœwiêcenia koœcio³a oraz nowego Domu
                          Zborowego w Dêbowcu z udzia³em Biskupa Koœcio³a
15-19 lipca - wycieczka do s³owackiej parafii ewangelickiej 
                         w Nadlac w Rumunii na spotkanie parafii ewangelickich
                         z kilku krajów (s¹ jeszcze wolne  miejsca) 
1-12 sierpnia                 - obóz m³odzie¿owy w Sorkwitach
22-28 sierpnia               - Tydzieñ Dobrej Nowiny w Pierœæcu



nasze ¿ycie

WIEKOWY JUBILAT
We wtorek, 5 kwietnia 2011 r., swoje setne urodziny obchodzi³ Jan Branc 

z I³ownicy (ur. 05.04.1911). Z tej okazji odwiedzi³ go ks. Adam Pod¿orski 
z Ma³¿onk¹.

Dwa dni wczeœniej, w niedzielê 3 kwietnia, Jubilat œwiêtowa³ swoje 
urodziny w pierœcieckim koœciele, w towarzystwie swej licznie zebranej 
wielopokoleniowej rodziny. W takiej chwili nietaktem by³oby ¿yczenie stu lat. 
Dlatego wierni zaœpiewali pieœñ „A¿ dot¹d mnie prowadzi³ Bóg” (ŒE 578).

W czasie nabo¿eñstwa ks. M. Czy¿ zmówi³ okolicznoœciow¹ modlitwê 
oraz udzieli³ Jubilatowi b³ogos³awieñstwa. ¯yczenia w imieniu parafian 
przekazali cz³onkowie Rady Parafialnej: Jan Oczad³y (kurator filia³u) oraz 
Dariusz Barañski. 



U progu pami¹tki Ostatniej Wieczerzy sta³e uczestniczki spotkañ Ko³a Pañ 
w Dêbowcu, prowadzonego przez pastorow¹ Katarzynê Kowalsk¹, zaproszone 
zosta³y do zastanowienia siê nad chlebem, który codziennie goœci w naszych 
domach, a jego obecnoœæ tak nam spowszednia³a, ¿e czêsto zapominamy 
o dziêkowaniu za niego i nie doceniamy jego wartoœci.

Aby jeszcze bardziej przybli¿yæ temat, 13 kwietnia 2011, panie oraz ks. 
Eneasz Kowalski z Ma³¿onk¹ przybyli do Chlebowej Chaty w Górkach 
Ma³ych, aby tam rozwa¿aæ Bo¿e S³owo, modliæ siê, a tak¿e przypominaæ sobie, 
jak wygl¹da³ tradycyjny wypiek chleba „od ziarenka do bochenka” jeszcze 
kilkadziesi¹t lat temu. Okaza³o siê, ¿e dla wielu uczestniczek by³ to 
wzruszaj¹cy powrót do czasów dzieciñstwa i wspominania, kiedy same 
u¿ywa³y prezentowanych przedmiotów w codziennej pracy w rodzinnych 
domach.

Chleb w pierwszej kolejnoœci kojarzy nam siê z wypieczonym, 
aromatycznym bochenkiem - pokarmem dla naszego cia³a. I s³usznie, nasze 
cia³o potrzebuje bowiem po¿ywienia. Wiedzia³ o tym równie¿ Pan Jezus, kiedy 
rzesze ludzi wêdrowa³y za Nim, aby s³uchaæ Jego s³ów. Zapyta³ wtedy jednego 
ze swych uczniów - Filipa: Sk¹d kupimy chleba, aby mieli co jeœæ? By³o to 
oczywiœcie pytanie retoryczne, bo któ¿ troszczy siê o nas tak, jak Bóg. Kiedy 
wiêc uczniowie znaleŸli w t³umie zaledwie piêæ chlebów i dwie ryby, Jezus 
ukl¹k³, podziêkowa³ w modlitwie i nakaza³ rozdaæ ludziom. Czy my 
pamiêtamy, aby dziêkowaæ za ka¿dy, nawet najmniejszy posi³ek, który 

„CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO
DAJ NAM DZISIAJ…”

O 3 wymiarach chleba na Kole Pañ z Dêbowca

Spotkanie, jak 
zawsze w drug¹ œro-
dê miesi¹ca, rozpo-
czê³o siê wyj¹tkowo 

00
o godz. 16  w sali 
parafialnej w Dê-
bowcu, gdzie umó-
wiono punkt zbiór-
ki. Stamt¹d dwoma 
samochodami uda-
no siê do Chlebowej 
Chaty, w której cze-
ka³a ju¿ specjalnie 

udostêpniona sala z drewnianymi ³awami i sto³ami. By³o to ciche i spokojne 
miejsce, idealne, aby skupiæ siê na Bo¿ym S³owie, przygotowanym przez 
opiekunkê Ko³a Pañ. Tematem by³y trzy wymiary chleba w Ewangeliach.



mo¿emy spo¿ywaæ? Jezus da³ nam przyk³ad, ¿e nawet maj¹c niewiele, 
mo¿emy czuæ siê nasyceni, jeœli powierzamy Bogu wszystko, co mamy. 

Kiedy zg³odnia³y t³um najad³ siê, Mistrz nakaza³ zebranie wszystkich 
okruchów tak, aby nic siê nie zmarnowa³o. Dziœ znalezienie kanapek 
w œmietniku czy resztek jedzenia w toalecie nikogo ju¿ nie dziwi. Czy nakaz 
poszanowania pokarmów ju¿ nas nie obowi¹zuje? Czy s³owa Jezusa ju¿ siê 
przeterminowa³y?

Chleb jednak to nie tylko z³ocisty bochenek na kuchennym stole. Wo³aj¹c 
bowiem w Modlitwie Pañskiej chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, 
nie prosimy tylko o po¿ywienie dla naszego cia³a. Ks. dr Marcin Luter 
w Ma³ym Katechizmie wyjaœnia, ¿e chlebem powszednim nazywamy wszystko, 
co do wy¿ywienia cia³a i zaspokojenia jego potrzeb nale¿y, jako to: pokarm, 
napój, odzienie, obuwie, dom, gospodarstwo, rola, byd³o, pieni¹dze, mienie, 
pobo¿ne ma³¿eñstwo, pobo¿ne dzieci, pobo¿ni domownicy, pobo¿na i wierna 
zwierzchnoœæ, dobry rz¹d, dobra pogoda, pokój, zdrowie, karnoœæ, uczciwoœæ, 
dobrzy przyjaciele, wierni s¹siedzi i tym podobne. Bóg wszystkie te potrzeby 
zaspakaja zanim s³owo pojawi siê na naszym jêzyku. Chce jednak, abyœmy 
przychodzili do Niego w modlitwach i prosili Go o nasz chleb powszedni, jak 
dzieci w potrzebie przychodz¹ do swojego ojca.

W koñcu Jezus jest chlebem ¿ywota i tak, jak nasze cia³o ka¿dego dnia 
potrzebuje pokarmu, tak posilenia ka¿dego dnia potrzebuje nasza dusza. Pan 
Jezus obiecuje nam, ¿e kto bêdzie spo¿ywa³ „ten chleb”, nigdy nie bêdzie 
g³odny. W jakiej kondycji s¹ nasze dusze? Czy karmimy je regularnie tak samo, 
jak dbamy o nasze cia³a? A mo¿e od dawna cierpimy na duchow¹ anoreksjê 
dostarczaj¹c sobie „chleba ¿ywota” raz w tygodniu podczas niedzielnego 
nabo¿eñstwa? Zag³odzone cia³o w koñcu umiera. Z nasz¹ wiar¹ dzieje siê 
dok³adnie to samo, jeœli ka¿dego dnia nie karmimy siê Bo¿ym S³owem. 

W koñcu Jezus mówi: bierzcie, jedzcie, to jest cia³o moje, które siê za was 
wydaje… Za Ciebie równie¿ Chrystus poœwiêci³ siebie samego, abyœ 
spo¿ywaj¹c Jego cia³o - „chleb ¿ywota” mia³ odpuszczenie grzechów i ¿ycie 
wieczne. Czy przyjmujesz ten chleb? Czy dziêkujesz za niego?

Jezus troszczy³ siê, aby ludziom, którzy krocz¹ za Nim, niczego nie 
brakowa³o. Jeœli równie¿ Ty wybierzesz w swoim ¿yciu Jezusa i bêdziesz 
ka¿dego dnia karmiæ siê Jego S³owem, On sam zatroszczy siê, aby w twoim 
¿yciu nigdy nie brak³o chleba powszedniego.

              Posileni Bo¿ym S³owem i modlitw¹ wszyscy uczestnicy wycieczki 
przenieœli siê do starej izby i zgromadzili wokó³ wielkiego kaflowego pieca, od 
którego bucha³o przyjemne ciep³o. W chacie pe³no by³o starych narzêdzi 
i przedmiotów codziennego u¿ytku, a w³aœciciele niezwyk³ego muzeum 
w fascynuj¹cy sposób przywracali tym przedmiotom dusze. 

Po wys³uchanej prelekcji wszyscy umyli rêce w starej miednicy, jak za 
dawnych czasów bywa³o, aby potem w³asnorêcznie wyrobiæ ciasto chlebowe
 i przygotowaæ podp³omyki (placki z niewyroœniêtego ciasta z m¹ki ¿ytniej), 



które piek³o siê w kaflowym piecu i smakowa³o ze swojskim mas³em, miodem 
i smalcem, popijaj¹c kaw¹ zbo¿ow¹ z mlekiem.

Kiedy ju¿ nie 
tylko dusze, ale i 
c i a ³ a  b y ³ y  
n a k a r m i o n e ,  
wszyscy udali siê 
na prezentacjê 
d o r o b k u  
pszczelarskiego 
w ³ a œ c i c i e l a ,  
a nastêpnie do 
zwiedzania starej 
stodo³y, bogatej w 
dawne narzêdzia i 
maszyny rolnicze.

Pe³ni wra¿eñ i nieco zziêbniêci po zwiedzaniu spichlerza, uczestnicy 
wrócili do Dêbowca, gdzie pani Maria Wig³asz zaprosi³a jeszcze na 
rozgrzewaj¹c¹ herbatê i urodzinowe ciasto.

Wszystkie panie, które chcia³yby do³¹czyæ do ko³a, serdecznie zapraszamy 
w ka¿d¹ drug¹ œrodê miesi¹ca o godzinie 17:00. Za ka¿dym razem du¿o 
œpiewu, rozwa¿anie Bo¿ego S³owa, a póŸniej mi³e rozmowy przy herbatce 
i czymœ s³odkim.

Tekst i zdjêcia: Katarzyna Kowalska

 

KONCERT PIEŒNI PASYJNEJ  W SKOCZOWIE

Tradycj¹ parafii skoczowskiej jest koncert pieœni pasyjnej w Niedzielê 
Palmow¹. Stanowi on (podobnie jak sama niedziela) preludium do 
najwa¿niejszych wydarzeñ z ¿ycia Pana Jezusa, a co za tym idzie  wydarzeñ 
fundamentalnych dla wiary chrzeœcijañskiej.

W tegorocznym koncercie wyst¹pi³y skoczowskie chóry i zespo³y 
parafialne (w kolejnoœci): zespó³ Dzwonków (dyr. D. Pod¿orska), chórek 
dzieciêcy z Dêbowca (dyr. M. Cieœlar, E. Kaleta), chórek dzieciêcy „Nadzieja” 
ze Skoczowa (dyr. D. Pod¿orska), nowopowsta³y zespó³ m³odzie¿owy (dyr. D. 
Pod¿orska), chór mieszany z Dêbowca (dyr. G. Targosz) oraz chór „Gloria” 
(¿eñski  dyr. G. Targosz, mêski  dyr. B. Noga i mieszany  dyr. B. Noga).

Wszystkie pieœni koncentrowa³y siê na tematyce mêki i œmierci Pana 
Jezusa. Nie towarzyszy³ im jednak przygnêbiaj¹cy nastrój, który niesie z sob¹ 
œmieræ. Licznie zebrani uczestnicy mieli mo¿liwoœæ wys³yszeæ  radosne tony
 i treœci, jakie wyp³ywaj¹ z Chrystusowego krzy¿a.



gby tegoroczny Wielki Tydzieñ nie zakoñczy³ siê z³o¿eniem Chrystusa 
w grobie swego serca, lecz by zmartwychwstanie Zbawiciela prowadzi³o do 
o¿ywienia wiary.

Ca³oœæ zwieñczy³a pieœñ ze Œpiewnika Ewangelickiego (116,5), któr¹ 
wspólnie wykonali chórzyœci i uczestnicy: „Wiesz ju¿ teraz, co ja wiem, kto jest 
chlub¹, szczêœciem mym. W ¿yciu, w œmierci za nim idŸ, bo twym Zbawc¹ 
pragnie byæ  Jezus ukrzy¿owany.”

***
Dzieñ koncertu zbieg³ siê równie¿ z dniem okr¹g³ych urodzin organistki 

i dyrygentki - Doroty Pod¿orskiej. Pani Dorocie ¿yczymy wiele Bo¿ego 
b³ogos³awieñstwa w ¿yciu prywatnym, a tak¿e kreatywnoœci, cierpliwoœci 
i zapa³u do s³u¿by. xmcz

P r o w a d z ¹ c y  
koncert, ks. M. 
Czy¿, wzboga-
c i ³  u c z t ê  
muzyczn¹ o ak-
centy s³owne, 
c z y t a j ¹ c  
fragmenty pasji 
w e d ³ u g  E w.  
Jana przezna-
c z o n e  n a  
k o l e j n e  d n i  
W i e l k i e g o  
Tygodnia. Na 
koniec ¿yczy³,



I EKUMENICZNY KONCERT PIEŒNI PASYJNEJ 
W DÊBOWCU

„Mi³ujcie siê wzajemnie, tak jak Ja was umi³owa³em” J 13,34 - takie 
by³o motto I Ekumenicznego Koncertu Pasyjnego. Koncert odby³ siê w dniu 
15.04.2011r. o godz. 17.00 w koœciele katolickim w Dêbowcu. 

Ks. Marian Kubecki przywita³ wszystkich przyby³ych na koncert, a ks. 
Adam Pod¿orski odczyta³ has³a z ksi¹¿eczki "Z Bibli¹ na co dzieñ". 
Koncert prowadzi³a pani Anna Ficoñ zapowiadaj¹c kolejno wystêpuj¹ce 
chóry: 
- Ewangelicki Chór z Dêbowca 
- Chór Nauczycieli z Dêbowca 
- Schola Parafialna Gloria 
- Chór z Gimnazjum w Dêbowcu 
- Chór Szko³y Podstawowej w Dêbowcu 

Koncert zakoñczy³ siê wspóln¹ pieœni¹ i modlitw¹, któr¹ poprowadzi³ 
ks. Adam Pod¿orski.

***
Dla wszystkich by³ to czas szczególny. Ekumenicznie mogliœmy 

prze¿ywaæ treœci zwi¹zane z mêk¹ i œmierci¹ Zbawiciela, który jest 
Odkupicielem  ca³ego œwiata, bez wzglêdu na wyznanie.

Ewa Kaleta



g³os ma m³odzie¿

W pi¹tek, 18 marca, 
grupa m³odszej m³o-
dzie¿y œwiêtowa³a swoje 
drugie urodziny, po tym 
jak w marcu 2009 r. 
grupa m³odzie-¿owa 
podzieli³a siê na m³odsz¹ 
i starsz¹ (studenck¹). 

W bardzo ró¿no-
rodnym w swej formie 
spotkaniu uczestniczyli 
przed-stawiciele obu 
grup. By³o œpiewnie, 
nastrojowo (prezentacje 
m u l t i m e d i a l n e ) ,  
œmiesznie (przebijanie 
balonów), m¹drze (myœli 
przygotowane przez 
K. Niemiec), biblijnie 
(wyk³ad D. Pod¿or-
skiego o rolnictwie) 
i smacznie (pysznoœci 
przygotowane przez 
m³odzie¿ i rodziców).

Na  kon iec ,  nasz  
opiekun - ks. M. Czy¿, 

DWUROCZEK M£ODZIE¯Y M£ODSZEJ

podziêkowa³ wszystkim wolontariuszom za wk³ad w dalsze 
funkcjonowanie obu grup i zachêca³, by byæ dobrym œwiadectwem na co 
dzieñ. xmcz

 

WEEKEND W KRAKOWIE

Kwietniowy  weekend (8-10 kwietnia) prawie 40-osobowa grupa, 
bêd¹ca mieszank¹ tegorocznych konfirmantów i m³odszej m³odzie¿y 
spêdzi³a wraz ze swoim opiekunem (ks. Mirkiem) w Krakowie. Dawna 
stolica Polski i tamtejsza parafia E-A przyjê³y nas z otwartymi ramionami. 



Ogromnym plusem by³a „genialna” lokalizacja szko³y, w której spaliœmy 
(w samym œrodku têtni¹cego ¿yciem miasta).

Swoj¹ przygodê rozpoczêliœmy od wieczornego spaceru po 
malowniczym Krakowie. W nocy natomiast regenerowaliœmy si³y  
prowadziliœmy rozmowy, a niektórzy grali w UNO. 

 Kolejny dzieñ 
przyniós³ ze sob¹ 
s p o r ¹  d a w k ê  
a k t y w n o œ c i .  
Mieliœmy mo¿li-
woœæ zobaczenia 
dzielnicy ¿ydow-
skiej  Kazimierza. 
Wielu zaskoczy³a 
forma zwiedzania, 
która zdecydowa-
nie odbiega³a od 
t r a d y c y j n e j .  
Odby³o siê to na 
z a s a d z i e  g r y  
terenowej, która 
sprawdza³a nasz¹ 
orientacjê, spra-
wnoœæ myœlenia 
i umiejêtnoœæ rywa-
lizacji.

Podzieleni na grupy, zaopatrzeni w mapy i kartki z pytaniami 
musieliœmy odszukaæ okreœlone miejsca na terenie Kazimierza. Na ka¿dym 
przystanku odpowiadaliœmy na pytania dotycz¹ce nie tylko mijanych 
zabytków, ale tak¿e historii, jêzyka i kultury ¿ydowskiej. Wszyscy razem 
spotkaliœmy siê o okreœlonej porze przy Synagodze Starej, któr¹ mogliœmy 
ju¿ na spokojnie obejrzeæ od wewn¹trz. 

Taka niekonwencjonalna forma zwiedzania bardzo nam siê podoba³a. 
Nie tylko œwietnie siê bawiliœmy, ale przede wszystkim  dziêki zmuszeniu 
nas do aktywnoœci i dzia³ania  zapamiêtaliœmy o wiele wiêcej ni¿ przy 
tradycyjnym chodzeniu po mieœcie i s³uchaniu przewodnika. 

Po obiedzie ka¿dy z nas mia³ trochê czasu wolnego. Niektórzy udali siê 
do katedry na Wawelu, inni zwiedzili podziemia rynku, ale trzeba przyznaæ, 
¿e i tak najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê ogromna Galeria 
Krakowska. 



Wieczór spêdziliœmy ju¿ wspólnie. Poniewa¿ ca³a nasza wycieczka 
zwi¹zana by³a z tematyk¹ ¿ydowsk¹, spo³ecznoœæ wieczorna równie¿ jej 
dotyczy³a. Ksi¹dz Mirek zabra³ nas na wirtualn¹ wyprawê do wspó³czesnego 
Izraela i w oparciu o prezentacjê multimedialn¹ przybli¿y³ krajobraz oraz 
sposób ¿ycia w Ziemi Œwiêtego.  Myœlê,  ¿e dziêki  temu 
w wielu z nas zrodzi³o siê pragnienie zobaczenia tych terenów na w³asne oczy. 

Po spotkaniu mia³a miejsce projekcja filmu pt. „Poci¹g ¿ycia”. By³a to 
nietypowa s³odko-gorzka tragikomedia o losach ¯ydów, którzy w obawie 
przed nazistami udaj¹ swoj¹ w³asn¹ deportacjê. W odnowionym przez 
siebie poci¹gu chc¹ dotrzeæ do Ziemi Obiecanej, lecz na drodze napotykaj¹ 
wiele przeszkód i przygód. W filmie zosta³y tak¿e ukazane obrz¹dki 
i zwyczaje ¿ydowskie. 

Niedzielê rozpoczêliœmy od nabo¿eñstwa w koœciele, które wyznaczy³o 
koñcowy akcent naszego weekendu w Krakowie. Nastêpnie udaliœmy siê 
w podró¿ powrotn¹.

Myœlê, ¿e Kraków sta³ siê dla wielu z nas miejscem szczególnym. Piêkno 
miasta w po³¹czeniu z poczuciem Bo¿ej obecnoœci i chêci spêdzenia czasu 
ze sob¹ nawzajem sprawi³o, ¿e wyjazd by³ niezapomnianym 
doœwiadczeniem. Dziêkujemy serdecznie naszej skoczowskiej oraz 
krakowskiej parafii, a konfirmantom mówimy: do zobaczenia na 
spotkaniach m³odzie¿owych! 

       Kasia Niemiec
 



k¹cik dla dzieci

CHÓREK DZIECIÊCY W WIŒLE-GOŒCIEJOWIE

Od kilku lat jeŸdziliœmy z chórkiem dzieciêcym „Nadzieja” do Wis³y 
Jawornika. W tym roku te¿ pojechaliœmy do Wis³y, ale Goœciejowa 
i byliœmy tam o jeden dzieñ d³u¿ej ni¿ zwykle.

Naszym celem jest æwiczenie, ale równie¿ spêdzenie ze sob¹ du¿o czasu 
na grach i zabawach. Na pi¹tek, 8 kwietnia, wielu bardzo oczekiwa³o. Po 
po³udniu wyruszyliœmy z placu koœcielnego  31 dzieci, 3 opiekunów, 
2 kucharki i 2 mamy. Po przybyciu na miejsce i rozlokowaniu siê w swoich 
pokojach poszliœmy zjeœæ kolacjê. By³a bardzo pyszna mo¿na, co by³o 
widaæ po niektórych sto³ach, gdzie ca³y czas by³y puste talerze. Pod wieczór 
spotkaliœmy siê w salce, gdzie wspólnie graliœmy w ró¿ne gry i zabawy oraz 
ogl¹daliœmy filmy, a tak¿e odby³a siê próba naszego chórku. Nastêpnie 
mycie siê i przygotowanie do snu. Oczywiœcie nie we wszystkich pokojach 
panowa³a cisza nocna, bo chichotom nie by³o koñca.

Nastêpnego dnia 
rankiem wszyscy 
„ w y p o c z ê c i ”  z  
chêci¹ jedli pyszne 
œniadanie. To ju¿ 
nasza tradycja, ¿e 
chodzimy do skle-
pu, aby uzupe³niæ 
zapasy, wiêc w tym 
roku nie mog³o byæ 
inaczej. Gdy wróci-
liœmy ze sklepu, 
p o s z l i œ m y  
roz³adowaæ swoje 
zakupy i troszkê sobie porozmawiaæ. A potem intensywne æwiczenia 
w œpiewaniu i wybieraniu solistów. Po próbie niektórzy poszli na spacer, 
gdzie skakali po kamieniach, które by³y w rzece. By³o bardzo œmiesznie, 
poniewa¿ prawie ka¿dy by³ mokry. Kiedy wróciliœmy ze spaceru, reszta 

 robi³a w salce zwierz¹tka z balonów. Nastêpnie zjedliœmy  smaczny obiad. 
Potem odpoczynek i znów solidne æwiczenia. Popo³udnie to by³ czas wolny, 
mo¿na by³o pograæ sobie w gry, porozmawiaæ z s¹siadem zza œciany 
i oczywiœcie powyg³upiaæ siê. Wieczorem kolacja. Nastêpnie spotkaliœmy 
siê w salce, aby przypomnieæ sobie wspólnie prze¿yte chwile z zesz³ego 
roku. Wszyscy siê œmialiœmy ze zdjêæ i filmów, na których siê ogl¹daliœmy.



Nastêpnego dnia, w piêkny s³oneczny poranek poszliœmy zjeœæ pyszne 
œniadanie. Po œniadaniu odby³a siê szkó³ka rozpoczêta modlitw¹. Nastêpn¹ 
i to najwiêksz¹ atrakcj¹ by³ spacer na now¹ skoczniê w Wiœle Malince - 4 km 
w jedn¹ stronê. Niektórzy „wymiêkali” tzn. nie dawali rady. Gdy doszliœmy 
na miejsce, choæ wyczerpani, to jednak pod du¿ym wra¿eniem. Usiedliœmy 
na trybuny i œpiewaliœmy nasze piosenki. Po powrocie, wielu wyczerpanych 
odpoczywa³o w swoich ³ó¿kach. Z wielkim apetytem oczekiwaliœmy na 
obiad, który siê coraz bardziej zbli¿a³. Po obiedzie poszliœmy spakowaæ 
swoje baga¿e, zrobiæ wspólne zdjêcie i nadesz³a pora wyjazdu. Autokar 
dostarczy³ nas na plac przed koœció³ w Skoczowie.

Wszyscy choæ zmêczeni, dziêkowali Panu Bogu, ¿e czuwa³ nad nami 
przez 3 dni, i ¿e da³ nam piêkn¹ pogodê.  
                                                                                               Anna Hussarek

 

WITAM WAS NAJM£ODSI CZYTELNICY! 

Chcê opowiedzieæ Wam dzisiaj kolejn¹ czêœæ historii patriarchów. 
Poznacie te¿ nowego bohatera tej rodziny  Józefa. Józef by³ ukochanym 
synem Jakuba, którego znacie z poprzednich Informatorów Parafialnych. 
Przeczytajcie historiê, a potem pokolorujcie szatê Józefa. ¯eby jednak nie 
by³o zbyt ³atwo, niektóre wyrazy w opowiadaniu zosta³y zast¹pione 
obrazkami. Ciekawe, czy uda Wam siê je rozszyfrowaæ. Powodzenia!



Józef i jego bracia

Gdy           wróci³ do Kanaanu - ziemi, któr¹                    obieca³ jego 

przodkom - zamieszka³ w Betel. Jego synowie paœli         ,  a on cieszy³ 

siê b³ogos³awieñstwem            i szacunkiem ludzi. W         do Betel, 

wnet po urodzeniu dziecka, najm³odszego syna - Benjamina,

zmar³a        ukochana ¿ona        . Pewnym zmartwieniem dla       by³o te¿ 

to, ¿e kiedy podarowa³         now¹        , wzbudzi³ zazdroœæ u pozosta³ych 

synów. To przykre uczucie zazdroœci powiêkszy³o siê jeszcze bardziej, 

gdy         opowiedzia³ braciom i ojcu o swoich dziwnych snach. 

Pewnej       œni³o mu siê, ¿e razem z braæmi wi¹za³ na polu zbo¿e w        . 

W pewnym momencie      , który      po³o¿y³ na ziemi, powsta³, 

a             braci otoczy³y go ko³em  i  zaczê³y  mu  siê  nisko  k³aniaæ.  Innym 

razem œni³o mu siê, ¿e         ,       i jedenaœcie             oddaj¹ mu pok³on. 

Gdy        dowiedzia³ siê o tych snach skarci³                 za to, ¿e opowiadaj¹c 

takie sny uwa¿a, i¿ jego rodzice i bracia maj¹ mu oddawaæ pok³on. Jednak 

niezbadanym zrz¹dzeniem opatrznoœci             w nied³ugim czasie sny

siê sprawdzi³y.

Opracowa³a 
Katarzyna Kowalska

�ród³o: www.promyczek.pl

 



plany na wakacje i nie tylko
PÓ£KOLONIE Z JÊZYKIEM ANGIELSKIM

Centrum Misji i Ewangelizacji w Dziêgielowie planuje (podobnie jak 
w poprzednich latach) zorganizowaæ  pó³kolonie z jêzykiem angielskim, 
które poprowadz¹ wolontariusze z USA.

Nasza parafia zg³osi³a chêæ udzia³u w tej letniej akcji w terminie 
16-24 lipca. Aktualnie oczekujemy na potwierdzenie ze strony 
amerykañskiej.

Jeœli zostaniemy w³¹czeni w tê inicjatywê, pó³kolonie odbywa³yby 
siê dla dzieci od klasy 2. SP do klasy 3. G. Szczegó³owe informacje 
uzyskamy pod koniec maja. 

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¿ - od rocznika 1998 wzwy¿

Przewidywany koszt: 500 z³/os (noclegi, wy¿ywienie, ubezpieczenie, 
przejazd PKP)

Kartê zg³oszeniow¹ mo¿na pobraæ w kancelarii parafialnej lub przez 
stronê internetow¹: www.skoczow.vel.pl. Termin zg³oszeñ wraz z 
przedp³at¹ w wysokoœci 50 z³ up³ywa 30 czerwca.

WYJAZD DO IZRAELA - 2012

Parafialna wycieczka do Izraela odbêdzie siê w dniach 4-11 luty 2012.
Pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu odbêdzie siê 

w niedzielê 22 maja, po nabo¿eñstwie g³ównym, w sali parafialnej. 
Zgodnie z warunkami umowy, pierwsz¹ ratê w wysokoœci 500 z³ nale¿y 
wp³aciæ w kancelarii parafialnej do koñca maja. Pozosta³oœæ do koñca 
grudnia.

 

 



Nie przerywaj mi Panie, ja siê modlê…..

Kilka lat temu otrzyma³em od mojego brata ciekawy list. Jest to 
rozmowa modl¹cego siê cz³owieka z Bogiem w oparciu o Modlitwê 
Pañsk¹. Myœlê, ¿e w okresie poœwi¹tecznym g³êboka analiza tego dialogu 
pozwoli i Tobie, Drogi Czytelniku, na nowo zastanowiæ siê, czy potrafisz 
modliæ siê tak, aby podoba³o siê to Ojcu w niebie.

Modl¹cy siê: „Ojcze nasz, który jesteœ w niebie . . . „
Bóg: Tak?!
M: Nie przerywaj mi Panie, ja siê modlê.
Bóg: Ty przecie¿ do mnie wo³a³eœ.
M: Ja do Ciebie wo³a³em, Panie? Nie, ja siê tylko modlê „Ojcze nasz, który 
jesteœ w niebie…”
Bóg: Popatrz, znowu mnie wo³asz.
M: Jak to znowu?
Bóg: W³aœnie powiedzia³eœ: „Ojcze nasz, który jesteœ w niebie” S³ucham, 
co le¿y na Twoim sercu?
M: Ale, ja w³aœciwie o tym wcale nie myœla³em, ja zmawia³em tylko moj¹ 
codzienn¹ modlitwê, jak zawsze. To daje mi takie uczucie, jak dobrze 
wykonana praca.
Bóg: Ale prawdziwa modlitwa nie jest przecie¿ prac¹! Módl siê dalej.
M: „Œwiêæ siê imiê Twoje”
Bóg: Stop! Co myœlisz o tym?
M: O czym?
Bóg: „Œwiêæ siê imiê Twoje”
M: To znaczy…to znaczy. O Panie, sk¹d mam wiedzieæ, co to znaczy! To 
nale¿y po prostu do modlitwy. A wiêc, co to w³aœciwie znaczy?
Bóg: To znaczy pe³en szacunku, œwiêty i wspania³y.
M: Tak? W³aœciwie nigdy o tym nie pomyœla³em. „PrzyjdŸ królestwo Twoje. 
B¹dŸ wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi”
Bóg: Co chcesz uczyniæ, ¿eby sta³o siê rzeczywistoœci¹?
M: Uczyniæ? Prawdopodobnie nic. Myœlê tylko, ¿e by³oby ca³kiem dobrze, 
gdybyœ Ty wzi¹³ raz sprawy na ziemi pod swoj¹ kontrolê, jak to uczyni³eœ 
w niebie.
Bóg: Czy mam kontrolê nad Tob¹?
M: No pewnie! Chodzê do koœcio³a...
Bóg: O to Ciê nie pyta³em… A jak wygl¹daj¹ sprawy z Twoimi 
przyzwyczajeniami, na³ogami . . . Wiem, masz jeden powa¿ny problem. A jak 

Refleksja o modlitwie



wygl¹daj¹ u Ciebie sprawy finansowe? Czy to, co zarabiasz, przeznaczasz 
tylko na siebie?
M: Przestañ, Panie, zrzêdziæ! Ja jestem dok³adnie taki sam, jak wszyscy inni 
chodz¹cy do koœcio³a.
Bóg: Wybacz! Myœla³em, ¿e chcia³eœ siê modliæ, ¿eby siê spe³ni³a moja 
wola. Jeœli tak,  musisz zacz¹æ o siebie.
M: Przyznajê, mam takie swoje s³aboœci i chêtnie siê ich pozbêdê.
Bóg: Dobrze! Teraz idziemy dalej. Bêdziemy wspó³pracowaæ. Ty i ja.
M: S³uchaj Panie, muszê wreszcie skoñczyæ tê modlitwê. Dzisiaj trwa ona za 
d³ugo, du¿o d³u¿ej ni¿ zwykle. „Chleba naszego powszedniego daj nam 
dzisiaj”
Bóg: To móg³byœ w³aœciwie opuœciæ i tak masz nadwagê.
M: S³uchaj Panie, co to wszystko ma znaczyæ? Jest to mo¿e krytyczny dzieñ 
dla mnie? Wszed³eœ do mnie do œrodka i wypominasz mi wszystkie moje 
problemy.
Bóg: Modlitwa to jest niebezpieczna sprawa. Rozumiesz to? Spróbujê Ci to 
wyt³umaczyæ. Ty mnie wo³a³eœ i jestem przy Tobie. Módl siê dalej. Nastêpna 
proœba Twojej modlitwy bardzo mnie interesuje.
M: Mam strach.
Bóg: Przed czym?
M: Wiem, co Ty powiesz.
Bóg: Spróbuj w koñcu.
M: „I odpuœæ nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom”.
Bóg: A co jest z Twoim koleg¹?
M: Widzisz Panie, wiedzia³em, ¿e od niego zaczniesz. Ale on opowiada 
nieprawdê o mnie. Po¿yczy³ ode mnie pieni¹dze. Jesteœ Panie œwiadkiem. 
Pieni¹dzy, które jest mi winien nie odda³… Przysi¹g³em, ¿e siê z nim policzê.
Bóg: Ale gdzie jest Twoja modlitwa? Co jest z Twoj¹ modlitw¹?
M: Ach, nie pomyœla³em o tym.
Bóg: Przynajmniej jesteœ uczciwy. Ale popatrz, jeœli siê z nim policzysz, 
wcale nie bêdziesz mia³ lepszego samopoczucia, lecz przeciwnie. Zemsta 
nie jest s³odk¹ rzecz¹. Pomyœl o tym, jak jesteœ bardzo nieszczêœliwy. Ale ja 
mogê wszystko zmieniæ.
M: Tak? Ale jak?
Bóg: Odpuœæ najpierw koledze jego winê, a potem ja odpuszczê Twoje winy. 
Wprawdzie straci³eœ pieni¹dze, ale bêdziesz mia³ za to pokój w swoim sercu.
M: Panie, ale ja nie mogê mu wybaczyæ.
Bóg: A wiêc ja nie mogê tak¿e Tobie wybaczyæ.
M: Czy Ty, Panie, musisz mieæ zawsze racjê? Ale przyznajê, dla mnie 
wa¿niejszy jest pokój z Tob¹ ni¿ zemsta na moim koledze. Chcê mu 



wybaczyæ, chocia¿ jest mi bardzo ciê¿ko na sercu. Pomó¿ Panie tak¿e jemu 
znaleŸæ w³aœciw¹ drogê, ¿eby wiêcej takich rzeczy nie robi³.
Bóg: No popatrz! Wspaniale! Jak siê teraz czujesz?
M: NieŸle! W³aœciwie znakomicie. Myœlê, ¿e ju¿ wieczorem bez 
wewnêtrznych napiêæ pójdê spaæ.
Bóg: Ale nie skoñczy³eœ jeszcze Twojej modlitwy. Módl siê dalej. 
M: Ach tak. „I nie wódŸ nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode z³ego”.
Bóg: Dobrze. Bardzo dobrze! Dok³adnie tak bêdê czyni³. Nie powinieneœ 
byæ tam, gdzie szerzy siê pokuszenie i z³o.
M: O czym myœlisz, Panie?
Bóg: O Twoich przyjacio³ach. Czasem Twoi tak zwani "przyjaciele" maj¹ 
na Ciebie z³y wp³yw. Z czasem zaprowadz¹ Ciê na z³¹ drogê, doprowadz¹ 
Ciê do ruiny i nie bêdziesz mia³ ju¿ wyjœcia.
M: Nic nie rozumiem Panie.
Bóg: Czêsto by³eœ w niebezpiecznych sytuacjach, potem przychodzi³eœ 
i wo³a³eœ do mnie „Panie pomó¿ mi wyjœæ z tych tarapatów. Obiecujê Ci  
wiêcej tego nie uczyniê.” Przypominasz sobie, ile razy mi obieca³eœ, ¿e to 
ju¿ ostatni raz.
M: Tak i wstydzê siê z tego powodu, naprawdê Panie...
Bóg: I o czym myœlisz teraz?
M: Przypominam sobie, gdy wraca³em z dyskoteki. Widzia³a mnie moja 
s¹siadka, a ja obieca³em mamie, ¿e pójdê odwiedziæ mojego wujka. Wtedy 
powiedzia³em Ci „Panie Bo¿e nie pozwól, ¿eby s¹siadka powiedzia³a to 
mamie." Obieca³em Ci Panie, ¿e ka¿d¹ niedzielê pójdê do koœcio³a. To 
ci¹gle tak bardzo boli, ¿e nie dotrzyma³em mamie s³owa.
Bóg: Teraz mo¿esz zakoñczyæ Swoj¹ modlitwê.
M: „Albowiem Twoje jest Królestwo, i moc i chwa³a na wieki wieków. 
Amen”
Bóg: Wiesz, co uczyni³oby mnie naprawdê szczêœliwym?
M: Nie, ale chêtnie chcia³bym wiedzieæ. Jak dobrze by³oby Panie Ciê 
naœladowaæ.
Bóg: W³aœnie odpowiedzia³eœ sobie na to pytanie.
M: Tak?
Bóg: Tak. Najwiêksz¹ radoœæ przynosi mi, gdy ludzie naprawdê mnie 
kochaj¹ i s³uchaj¹ mojego g³osu. Myœlê, ¿e takie stosunki miêdzy mn¹ 
a Tob¹ s¹ mo¿liwe. Teraz, gdy Twoje stare grzechy s¹ Ci przebaczone stoisz 
na drodze do nowego ¿ycia.
M: Panie, zobaczmy razem, co mo¿na jeszcze ze mn¹ zrobiæ... dobrze?
Bóg: Tak  bêdziemy to wspólnie czyniæ.                                   

Jerzy Sikora

 



biblioteka

Biblioteka parafialna poleca nastêpuj¹ce nowoœci:

John Wesley: jego parafi¹ by³ œwiat  Benge J. Benge G.
John Wesley odwa¿nie stawia³ czo³o gniewnym t³umom i sprzeciwia³ siê 
odwiecznym tradycjom, by zanieœæ Chrystusa milionom ludzi, do których 
nie dociera³ ówczesny Koœció³. Przejecha³ konno czterysta tysiêcy 
kilometrów, by wyg³osiæ ponad czterdzieœci tysiêcy kazañ. Rozpoczêty 
przez niego ruch metodystyczny, skupiony na Bo¿ej mi³oœci i œwiêtym 
¿yciu, szybko rozprzestrzeni³ siê po ca³ej Anglii, aby nastêpnie zanieœæ 
Chrystusa wielu dalekim narodom.

A co z kobietami  Hagin K. E.
W niniejszej ksi¹¿ce autor w oparciu o Pismo Œwiête udziela odpowiedzi na 
nurtuj¹ce pytania wierz¹cych dotycz¹ce miejsca kobiety w koœciele.

Biblia dla dzieci: lektura na ka¿dy dzieñ  von Wijk B. J.
„Ta niezwyk³a ksi¹¿ka zawieraj¹ca krótkie, bogato ilustrowane opowieœci 
biblijne do czytania w kolejne dni roku... Barwne ilustracje znakomitego 
artysty  malarza... Pobudza wyobraŸniê i zachêca m³odych czytelników do 
poznawania Pisma Œwiêtego.”

C. T. Stud: nie ma odwrotu  Benge J. Benge G.
„Z niezwyk³¹ determinacj¹, poczuciem humoru C. T. Stud wytrwale 
oddawa³ wszystko Bogu. Zawsze anga¿owa³ siê ca³ym sercem w to, co 
robi³. W m³odoœci by³ gwiazd¹ angielskiego krykietu, a potem poruszony 
s³owami ateisty zosta³ misjonarzem, którego poœwiêcenie nie mia³o 
granic.”

Miej odwagê kochaæ  Kendrick S. Kendrick A.
Ta ksi¹¿ka to podró¿, w któr¹ ka¿dy z nas powinien siê wybraæ. Jest „to 
czterdziestodniowe wyzwanie dla mê¿ów i ¿on pomagaj¹ce im zrozumieæ
 i praktykowaæ bezwarunkow¹ mi³oœæ w ¿yciu codziennym. Niezale¿nie od 
tego czy Wasz zwi¹zek ma³¿eñski wisi na w³osku, czy te¿ postrzegacie go 
jako silny i zdrowy...”

tel. 33 487-68-73

e-mail: biblioteka@ptew.org.pl
www.biblioteka.skoczow.pl
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Z ¯YCIA KOŒCIO£A

Zebra³ Ks. M.Cz.

Jako polscy luteranie solidaryzowaliœmy siê z krajami, które w lutym 
i marcu nawiedzi³y kataklizmy. Zwierzchnik Koœcio³a, bp Jerzy Samiec, 
wystosowa³ pisma okolicznoœciowe do w³adz Koœció³ów luterañskich 
w Nowej Zelandii (trzêsienie ziemi) oraz Japonii (trzêsienie ziemi, tsunami, 
awaria elektrowni atomowej). W ca³ym naszym Koœciele zebrano ofiary na 
pomoc poszkodowanym Japoñczykom, szczególnie dla miasta Sendai, 
w którym dzia³aj¹ dwie parafie luterañskie.

Jubileusz 60-lecia urodzin oraz 35-lecia pos³ugi duszpasterskiej we 
Wroc³awiu obchodzi³ zwierzchnik Diecezji Wroc³awskiej - bp Ryszard 
Bogusz. Dziêkczynne nabo¿eñstwo ekumeniczne odby³o siê  4 marca br.  
w ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej we Wroc³awiu.

7 kwietnia zosta³a otwarta nowa, informacyjna strona internetowa w³adz 
Koœcio³a www.bik.luteranie.pl. Celem strony jest przekazywanie informacji 
o pracach Biskupa Koœcio³a, Konsystorza, Rady Synodalnej i Synodu na rzecz 
naszego Koœcio³a.

W dniach 8-10 kwietnia br. odbywa³y siê we Wroc³awiu obrady 9. sesji XII 
Synodu Koœcio³a E-A w RP. Najwa¿niejszym punktem obrad by³y wybory 
cz³onków Konsystorza (najwy¿szej w³adzy wykonawczej naszego Koœcio³a). 
Funkcjê prezesa pe³ni z urzêdu biskup Koœcio³a. Na stanowisko wiceprezesa 
wybrano po raz kolejny Adama Pastuchê ( Dêbowiec). Radcami duchownymi 
zostali: ks. Piotr Gaœ (Warszawa), ks. Marian Niemiec (Opole), ks. Robert 
Sitarek (K³odzko). Radcami œwieckim zostali: Jana Machalica (Bielsko), 
Korneliusz Glajcar (Dziêgielów), Bo¿ena Polak (Katowice). W czasie 
niedzielnego nabo¿eñstwa, wieñcz¹cego obrady Synodu, wspomniano ofiary 
katastrofy smoleñskiej.

W marcu i kwietniu odeszli do Pana:
- ks. Tomasz Bruell, ur. 5 lipca 1933, d³ugoletni duszpasterz 

ewangelizacyjno-misyjny, X.1958-XI.1959 - wikariusz parafii w Skoczowie, 
zm. 1 marca br. w wieku 77 lat.

- ks. Erwin Jurczok, ur. 26 luty 1939, duszpasterz parafii w Sycowie, 
Kêpnie, Kaliszu, a w ostatnich latach przed emerytur¹ w Rynie na Mazurach, 
zm. 8 marca br. w wieku 72 lat.

- diakon Irena Heintze, ur. 23 lutego 1913, d³ugoletnia redaktor 
ogólnopolskiego czasopisma „Zwiastun”, pracownik konsystorski, powojenny 
opiekun dwóch parafii mazurskich, zm. 7 kwietnia br. w wieku 98 lat.

- pastorowa Janina Broda (Skoczów, ul. G. Morcinka), ur. 16 sierpnia 1915, 
wdowa po ks. Gustawie Brodzie, zm. 16 kwietnia br. w wieku 95 lat.



Nowy Testament i psalmy w jeden rok
W maju i czerwcu pragniemy kontynuowaæ lekturê Nowego Testamentu. 

Ci, którzy dali siê "wci¹gn¹æ" w przygodê ze S³owem Bo¿ym, przekrocz¹ 
w tym okresie "pó³metek" ksi¹g Nowego Testamentu.

W maju i czerwcu wkraczamy w przestrzeñ listów Aposto³a Paw³a tzw. 
Corpus Paulinum. W Nowym Testamencie zachowa³o siê ich 13. Przed 
nami 4 wielkie listy: Rzymian i Galacjan z nauk¹ o usprawiedliwieniu 
grzesznika z ³aski przez wiarê oraz 1. i 2. Koryntian, w których g³ówny 
nacisk po³o¿ony jest na praktyczne ¿ycie Koœcio³a. Potem Efezjan ze 
wskazaniami dotycz¹cymi chrzeœcijañskiego ¿ycia oraz Filipian z piêknym 
hymnem o uni¿eniu i wywy¿szeniu Chrystusa.

1 maj 1 czerwiec
2 czerwiec
3 czerwiec
4 czerwiec
5 czerwiec
6 czerwiec
7 czerwiec
8 czerwiec
9 czerwiec
10 czerwiec
11 czerwiec
12 czerwiec
13 czerwiec
14 czerwiec
15 czerwiec
16 czerwiec
17 czerwiec
18 czerwiec
19 czerwiec

21 czerwiec
20 czerwiec

22 czerwiec
23 czerwiec
24 czerwiec
25 czerwiec

26 czerwiec
27 czerwiec
28 czerwiec
29 czerwiec
30 czerwiec

2 maj
3 maj
4 maj
5 maj
6 maj
7 maj
8 maj
9 maj
10 maj
11 maj
12 maj
13 maj
14 maj
15 maj
16 maj
17 maj
18 maj
19 maj
20 maj
21 maj
22 maj
23 maj
24 maj
25 maj
26 maj
27 maj
28 maj
29 maj
30 maj
31 maj

Rzymian 4
Rzymian 5
Rzymian 6
Rzymian 7
Rzymian 8
Rzymian 9

Rzymian 10
Rzymian 11
Rzymian 12
Rzymian 13
Rzymian 14
Rzymian 15
Rzymian 16

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

2. Koryntian 1
2. Koryntian 2

2. Koryntian 3
2. Koryntian 4
2. Koryntian 5
2. Koryntian 6
2. Koryntian 7
2. Koryntian 8

2. Koryntian 9
2. Koryntian 10
2. Koryntian 11
2. Koryntian 12
2. Koryntian 13

Galacjan 1
Galacjan 2
Galacjan 3
Galacjan 4
Galacjan 5
Galacjan 6

Efezjan 1
Efezjan 2
Efezjan 3
Efezjan 4
Efezjan 5
Efezjan 6
Filipian 1
Filipian 2
Filipian 3
Filipian 4

Kolosan 1

1 lipiec

Kolosan 2
Kolosan 3
Kolosan 4



Ka¿de nabo¿eñstwo w Skoczowie jest transmitowane przez internet: 
www.transmisja.skoczow.vel.pl oraz nagrywane na kasetê 
magnetofonow¹, któr¹ mo¿na zamówiæ w kancelarii parafialnej. 
Nabo¿eñstwo ze Sk-a i z D-ca 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 www.skoczow.luteranie.pl. 
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 
mczyz@luteranie.pl. 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.

ISTOTNE INFORMACJE



Zapisane w ksiêgach parafialnych

Data chrztu

Nikola Toczek    06.03.11 Skoczów, Dolny Bór
Liwia Bizoñ    06.03.11           Pierœciec 
Maja Miecznikowska    27.03.11 Skoczów, Osiedlowa 
Dawid Haltof    27.03.11 Skoczów, Nowe Osiedle
Klaudia Kozie³    03.04.11 Skoczów, Kolonia
Szymon Buchta    17.04.11 Simoradz
Piotr Fiedor    17.04.11 Dêbowiec,ul. Skoczowska

Mariusz Kral Ewa Kral 05.03.11
Beniamin Mider Dorota Mider 13.04.11
Mariusz Cieœlar Agnieszka Rybak 30.04.11

Anna Makula lat 83 13.03.11 Skoczów, Górny Bór
Helena K³oda lat 83 20.03.11 Simoradz 
Amalia Gabzdyl lat 77 28.03.11      Skoczów, G. Morcinka
Aurelia Rogol lat 76 03.04.11 Wilamowice, Rekreacyjna
Adam Krzywoñ lat 58 04.04.11 Katowice, Szewska
Danuta Grzegorz lat 54 06.04.11 Skoczów, Mickiewicza
Janina Broda lat 95 16.04.11 Skoczów, ul. G. Morcinka
Maria Macura lat 87 19.04.11 Skoczów, ul. Ustroñska
Helena Nowosielska lat 68 24.04.11 Pierœciec, ul. Wodna
Pawe³ Zahraj lat 69 26.04.11 Simoradz
Gustaw Ska³ka lat 79 27.04.11 Pierœciec, ul. Sobeckiego
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