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Bądź mocny i mężny ... bo Pan , Bóg twój, 
będzie z tobą wszędzie ,  dokądkolwiek 
pójdziesz
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	 Przed	 nami	 dwa	 miesiące	 wakacji,	 lato	
i	sezon	urlopowy.	Czas,	który	dla	wielu	jest	
okresem	wypoczynku	 i	wytchnienia,	 a	 jed-
nak	 paradoksalnie	 najmniej	 czasu	 znajdu-
jemy	wtedy	 dla	 Boga.	 Jednych	 pochłaniają	
uroki	 gór,	 lasów	 czy	 egzotycznych	 palm,	
innych	prace	w	ogrodzie	i	pracowite	żniwa.	
Dzieci	 zajęte	 są	 wakacyjnym	 programem	
telewizyjnym	i	możliwością	beztroskiego	ko-
rzystania	z	rozrywek.	Młodzież	może	w	koń-
cu	wyjechać	pod	namiot	czy	na	obóz.	Każdy	
ma	 nagle	 tyle	 zajęć,	 że	 w	 harmonogramie	
dnia	 zaczyna	 brakować	 czasu	 i	 siły	 na	 co-
dzienną	modlitwę	i	niedzielne	nabożeństwo.	
	 Czy	lato	jest	również	czasem	wakacji	od	
Pana	Boga?	Czy	po	całym	roku	nauki	religii,	
nauk	konfirmacyjnych,	mniej	lub	bardziej	re-
gularnego	 chodzenia	do	 kościoła	 i	 czytania	
Bożego	Słowa	lipiec	i	sierpień	mają	być	cza-
sem	Bosko-ludzkiej	separacji?
	 Werset,	 który	wybrałam	 jako	podstawę	
rozważania,	 jest	 obietnicą	 tego,	 że	Bóg	nie	
odpoczywa	od	nas	nigdy.	Obietnicę	tę	otrzy-
mał	 Jozue,	 kiedy	 przejmował	 przewodnic-
two	nad	Izraelem	po	Mojżeszu.	Zapewnienie	
to	skierowane	jest	jednak	do	każdego	z	nas.	
Pan	Bóg	pójdzie	przed	nami	i	będzie	z	nami	

Pan sam pójdzie przed tobą i będzie 
z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści 
cię; nie bój się więc i nie trwóż się!
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wszędzie,	dokądkolwiek	się	udamy.	Czy	wyjeżdżamy	na	urlop	zagraniczny,	czy	
pozostajemy	w	kraju,	czy	będziemy	cieszyć	się	urokami	wakacji,	czy	ciężko	pra-
cować,	Bóg	nie	zaplanował	sobie	ferii	od	troski	nad	każdym	z	nas.	On	pozostaje	
wierny!
	 Czy	nie	jest	to	wystarczająca	motywacja	dla	nas,	abyśmy	i	my	nie	zapomi-
nali	o	Nim	przez	ten	okres?	A	jednak	tak	często	w	czasie	wakacji	obserwujemy	
potocznie	określany	„sezon	ogórkowy”	również	w	życiu	duchowym	chrześcijan.	
Znana	pieśń	z	naszego	śpiewnika	mówi:	Gdy	 idziemy	poprzez	świat,	chwalmy	
Boga,	w	każdym	miejscu,	w	każdy	czas	chwalmy	Boga.	Nie	ma	w	życiu	zbędnych	
dni,	 każda	 chwila	ważna	 jest,	w	każdej	 zobacz	Bożą	myśl.	Chciejmy	 za	nauką	
płynącą	z	tej	pieśni	chwalić	Boga,	w	jakimkolwiek	miejscu	przyjdzie	nam	zna-
leźć	się	tego	lata.	Kościoły	ewangelickie	znajdziemy	w	każdym	regionie	naszego	
kraju,	a	nawet	jeśli	trzeba	będzie	dojechać	do	nich	30	czy	40	km,	czy	nie	prze-
mierzyliśmy	 już	 o	wiele	więcej,	 przybywając	na	miejsce	naszego	urlopu?	Nie	
wstydźmy	się	przyznać	przed	znajomymi	czy	rodziną,	że	 jesteśmy	wierzącymi	
chrześcijanami,	że	każdego	dnia	potrzebujemy	chwili	na	relację	z	Bogiem.	Nie	
żałujmy	Panu	kilku	minut	zabranych	z	naszego	cennego	czasu	wypoczynku.	Nie	
żałujmy	kilku	dni,	aby	skorzystać	z	wakacyjnej	oferty	nie	tylko	biur	podróży,	ale	
i	naszego	Kościoła.	Nie	skąpmy	Panu	Bogu	czasu,	który	przecież	od	Niego	otrzy-
mujemy,	bo	jeśli	Bóg	jest	na	pierwszym	miejscu,	wszystko	jest	na	właściwym	
miejscu,	a	Wszechmogący	Pan	zawsze	pomnaża	i	wynagradza	czas	poświęcony	
dla	Niego.
	 Okres	wakacji	 to	również	czas	wielu	niebezpieczeństw	 i	zagrożeń	czyhają-
cych	na	nas	w	podróży,	nad	wodą	czy	podczas	pracwww	gospodarstwach	do-
mowych;	zagrożeń,	wobec	których	często	jesteśmy	bezsilni.	Jeśli	jednak	każdy	
nasz	dzień	powierzamy	Panu,	nie	musimy	się	bać,	bo	On	czuwa	 i	w	trudnych	
chwilach,	a	w	Jego	ręce	możemy	czuć	się	bezpiecznie.
	 Nie	zapominajmy	więc	również	i	w	tym	letnim	sezonie	o	tym,	że	jesteśmy	
Bożymi	dziećmi.	Nie	pozwólmy,	aby	nasze	kościelne	 ławki	 świeciły	pustkami,	
a	nasze	Biblie	pokrył	kurz	i	chciejmy	każdego	dnia	rozmawiać	z	naszym	Ojcem	
w	Niebie,	prosząc	o	opiekę	i	prowadzenie,	a	przede	wszystkim	dziękując	za	każ-
dy	miniony	dzień	i	za	każde	błogosławieństwo.	A	Pan	sam	pójdzie	przed	tobą	
i	będzie	z	tobą.	Nie	zawiedzie	i	nie	opuści	cię;	nie	bój	się	więc	i	nie	trwóż	się!	
Amen.

mgr teol. Katarzyna Kowalska
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	 Kolejny	 wiersz	 Jerzego	 Brudnego	 ze	 Skoczowa	 napisany	 dla	 uczczenia	
200-letnej	rocznicy	powstania	kościoła	Jezusowego	w	Cieszynie	drukowany	jest	
także	w	pisowni	oryginalnej.	Pochodzi	ze	zbioru	pt.	„Pieśni	o	założeniu	kościoła	
Jezusowego	w	Cieszynie	z	łaski	Bożej	danego”.	W	wierszu	autor	wymienił	kilka	
osób,	które	przyczyniły	się	do	rozwoju	cieszyńskiej	parafii.	Najbardziej	znani	to:
-	ks.	Jan	Muthmann	(1685-1747),	pierwszy	pastor	oraz	pisarz	religijny.	Wspie-
rał	 ruch	pietystyczny.	W	Cieszynie	pracował	w	 latach	1709-1730,	a	przyszedł	
z	Wołczyna
-	ks.	Jerzy	Kloch,	pochodził	z	Cieszyna	i	tam	pracował	od	1711r.	do	swojej	śmier-
ci	w	1719r.
-	ks.	Jan	Adam	Steinmetz,	pochodził	z	Dolnego	Śląska.	Pomimo,	że	nie	znał	ję-
zyka	 polskiego,	 zdecydował	 się	 przyjść	 do	 Cieszyna	 i	 pracował	 tam	w	 latach	
1719-1730
-	ks.	Samuel	Zasadius	 (Sassadyus),	syn	seniora	z	Dolnego	Śląska.	W	Cieszynie	
pełnił	obowiązki	katechety	w	latach	1720-1730
-	Traugutt	Imanuel	Jerychowius,	nauczyciel	i	rektor	szkoły	ewangelickiej.	W	Cie-
szynie	do	roku	1730
-	ks.	Krystian	Hendzel,	pastor	w	latach	1711-1740
-	ks.	Gotfryd	Schmidt,	pochodził	z	Oleśnicy,	w	Cieszynie	w	latach	1712-1735
-	 ks.	 Jan	 Schuchart,	 nauczyciel	 i	 rektor	 cieszyńskiej	 szkoły	 ewangelickiej.	
W	1727r.	został	ordynowany	na	księdza
-	Jerzy	Sarganek,	nauczyciel,	pochodził	z	Dolnej	Suchej.	Od	1727r.	zastępca	rek-
tora	szkoły.	Orędownik	ruchu	przebudzeniowego	na	Śląsku	Cieszyńskim.

	 Księża:	 Muthmann,	 Steinmetz	 i	 Zasadius	 oraz	 nauczyciele	 Sarganek	 oraz	
Jerychowius	zostali	oskarżeni	o	szerzenie	„sekciarstwa”	oraz		popieranie	piety-
zmu	i	edyktem	cesarskim	z	dnia	21.01.1730r.	zobowiązani	do	opuszczenia	Cie-
szyna.	Otrzymali	też	zakaz	osiedlania	się	w	jakimkolwiek	kraju	rządzonym	przez	
Habsburgów.	Ks.	Karol	Michejda	pisał	o	tym	wydarzeniu:	„W	dzień	22	maja	1730	
pięciu	mężów,	opłakiwanych	przez	cały	niemal	zbór,	opuściło	Cieszyn.	Jeździec	
uzbrojony	odprowadził	ich	aż	do	granicy	łużyckiej”.	Na	Śląsku	na	nowo	zaczęły	
się	ograniczenia	praw	przyznanych	ewangelikom	mocą	Ugody	altransztadzkiej	
z	22	 sierpnia	1707r.,	 a	 rozwój	 	 cieszyńskiej	parafii	 i	 szkoły	 został	na	wiele	 lat	
sparaliżowany.

Z kart historii...
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Roku potem tysiącznego, Siedemsetnego dziesiątego
Kościoła grunt założyli, Aby go wyfundowali.
Ksiądz Muthman sam jeden został, Nabożeństwo odprawował
I wiele tysięcy ludu Zgromadziło się ku temu.

Gdy zaś księża mianowani,  Na pomoc byli dodani,
Uczyli wierne każdego, Aż do roku dziewiętnastego
W tem roku znów Bóg zasmucił. Gdyż z księdzem Klochem pośpieszył,
Wziął go sobie z świata tego  Do królestwa niebieskiego.

Panowie, opatrownicy Starali się o to wszyscy,
Aby dostali innego, Nauczyciela wiernego.
I posłał Bóg uczonego, Księdza Steinmetza wiernego,
Którymu naprzód nie był rowien  Ni potem nie będzie żaden.

Był on pierwszy między księżmi  I dozorcą nad szkołami
Tu dobry rząd przy kościele Nastał razem i przy szkole.
Wiedząc jak rzeczą potrzebną, By młodzież była uczoną
Powołał Sassadyusa, By uczył katechizmusa.

W szkole się młodzież mnożyła, Z Bozkiej opatrzności żyła:
Wielu ich darmo jadało, Jeszcze ułomków zbywało,
Przytem jednak nie zostało, Bo gorsze następowało;
Trzej księża wypowiedzeni, A dwaj szkolni razem z nimi.

 Steinmetz, Muthman, Sassadyus, Sarganek, Jerychowius,
Z krainy wyniść musieli, Nigdy powrócić nie śmieli.
A cóż była za przyczyna? Zaiste nie była inna
Tylko gorliwe uczenie, Wzbudziło na nich warczenie.

Tu był narzek i płacz wielki, Żalił ich chrześcianin wszelki
Tu był kościół opuszczony, W niebezpieczeństwie stawiony
Trwało to przez cztery lata, Ale znów Opatrzność święta
Zbór ten wiernie pocieszyła, Innych księży sprowadziła.

Mnodzy się także wciskali, Lecz ci byli odegnani;
Cesarz potwierdził pozwanych, Od kolatorów obranych,
Ksiądz Rychter, Henrycy byli Z gorno-Ślązka powołani,
Ksiądz Krygier krajan tutejszy, Z naszych dzieci ksiądz najpierwszy.

W pięciu leciech znowu smutek, Umarł ksiądz Szmidt, Rychter, Henczel
Dał Pan Bóg księdza Szuberta  Machala a i Suchardta,
Tu roku czterydziestego, Po śmierci Karła szóstego 
Wielka wojna się zaczęła, Która przez lat wiele trwała.

Zaczął ja najpierw król pruski,  Frydryk kurfirst brandenburski,
Gdy wciągnął do ziemi ślązkiej, Aż ku krainie węgierskiej,
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Ubodzy ewangelicy Byli winowani wszyscy,
Że snadź pisali do niego, Acz nikt nie dowiedzie tego.

Wiele więc cierpieć musieli, Lecz dobre sumienie mieli
Wiernie będąc swej zwierzchności; Bronił ich Bóg z swej miłości
Pod Molwicą u Czasławy, Dobył król pruski tej sławy:
Ślązko mu było puszczone, Aż po Cieszyn odstąpione.

Zaczął zaś potem wojować, Chcąc sobie cesarza zjednać;
Ten był kurfirstem bawarskim, A chciał być królem i czeskim,
Musiał się prusak z Czech wrócić, A Ślązka swojego bronić,
Kiedy królowa węgierska Posłała Węgrów do Ślązka.

Ci choć byli przyjaciele, Jednak plądrowali śmiele;
Lud ubogi, księża, pany  Nie był żaden obierany,
Gdy się tak Prus bardzo bronił, Rakuskich, Saskich poranił,
W Dreźnie pokój uczynili Miły każdymu w tej chwili.

W tej wojnie wiele wystali U nas i wielcy i mali,
Prusacy dań wielką brali, A Węgrzy zaś rabowali.
Księża wyżej mianowani Nie byli uszanowani,
Kwatery dawać musieli I inne ciężary mieli.

Przy tem ich Bóg mocny bronił, Od waszego złego obronił:
Bądź więc zato imię Jego Chwalone czasu każdego,
Ci co pierwej tu chadzali, A pod Prusa się dostali
Tam swe kościoły nabyli, Których od stu lat nie mieli.

Najbliższy jest kościół Pszczyński, A przy Opawie Rozumski
W państwie Opolskiem Prądnicki  Potem także Tarnowicki
Trzej księża wyszli z Cieszyna Dziwna sprawa Gospodzina
Ksiądz Sassadyus, Sadecki, Machal, Bóg opatrzył wszystkich.

Sassadyus do Tarnowic, A Radecki do Rozumnic,
Ksiądz Machal poszedł do Pszczyny I tam uczył sam jedyny.
Dostał potem pomocnika, Ksiądza Bartelmusa z Bielska,
Ten w kościele, jak i w szkole Uczył w prawdzie Bożej mile

Kościół cieszyński to matka  Nań patrzy kraina wszystka
Jeszcze miał wieżę budować Tą ozdobą wygorować.
Tysiącznego siedmsetnego Roku i pięćdziesiątego,

Była wieża wystawiona, Z drzewa pięknie wykończona.

Roku następującego  Z łaski Boga wszechmocnego
Wieża miedzią się pokryła  Nieprzyjacielem nie miła,
Pan Fragstein jak opatrownik, Ksiądz Krieger jako służebnik
Kościoła Jezusowego Ci pomagali do tego.
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	 W	dniach	29	kwietnia	–	3	maja	odbyła	się	wycieczka	parafialna	na	Suwalsz-
czyznę	i	Litwę.	Zorganizował	ją	i	poprowadził	znający	tamte	tereny	ks.	Robert	
Penczek
	 W	 sobotę,	 30	 kwietnia,	 odbył	 się	 w	 Pierśćcu	 pogrzeb		
śp.	Gustawa	Skałki,	ur.	13.05.1932r.	w	Ochabach	Wielkich,	
zm.	 27.04.2011r.	w	 Szpitalu	 Śląskim	w	 Cieszynie,	mieszkał	
przy	ul.	ks.	Sobeckiego.	Obok	życia	 rodzinnego	 i	pracy	za-
wodowej	mocno	angażował	się	w	życie	lokalnej	społeczno-
ści	 ewangelickiej.	 Przez	 lata	 pełnił	 funkcję	 kuratora	 filiału	
w	 Pierśćcu.	 Był	 czynnie	 zaangażowany	w	 budowę	 tamtej-
szego	kościoła
	 We	wtorek,	3	maja,	odbyło	się	nabożeństwo	ekumeniczne	z	okazji	dnia	strażaka	
w	katolickim	kościele	w	Dębowcu.	Naszą	parafię	reprezentował	ks.	Eneasz	Kowalski

Moc starania przytem mieli  Lecz na Boga się spuszczali.
A on z swego przyczynienia Pomógł aż do wybielenia,
Nie spadł nikt z tej wysokości, Też było trzeba śmiałości,
Pan Bóg opatrzył każdego: Bądź chwała imieniu Jego!

Ksiądz Krieger z wielkiej radości Wylazł aż do wysokości,
Gdzie się teraz gwiazda widzi; Patrzyło nań mnóstwo ludzi
Coś zaś tyczy wnętrznego Budynku kościoła tego,
Ma słowo Boże w hojności, Ma także czyste świętości.

Za to czyste nabożeństwo Cierpi też niebezpieczeństwo
I bywa prześladowany, A to od tej drugiej strony.
Pan nasz, który wszystko wiedział Uczniom swoim to powiedział:
Będziecie cierpieli wiele Dla wiary to znoście śmiele.

Mnodzy sami sobie winni, Żądzom ciała są przychylni 
Ślubując to, co nie mają, Potem zato narzekają.
Choćby radzi się wrócili I znowu to naprawili
Utraty stąd wielkie mają  A przecie nic nie wskorają.

Miejże się każdy na pieczy, Nie wdawaj się w takie rzeczy:
Patrz wiarę swoją zachować, Na Chrystusie się budować
A jeśli się chcesz ożenić, Patrz sobie tak wyzwolić,
Z którą byś mógł w spokoju żyć, Bogu z nią we zgodzie służyć.

Opracował: Jerzy Sikora   /cdn/

W skrócie
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	 W	niedzielę,	8	maja,	Zespół	Dzwonków	uczestniczył	w	nabożeństwie	rodzin-
nym	w	Bystrzycy	na	Zaolziu
	 W	 niedzielę,	 8	 maja,	 podczas	 nabo-
żeństwa	 głównego	 dziękowano	 Irenie	
Krzywoń	za	długoletnią	służbę	i	pracę	na	
stanowisku	kościelnej	w	skoczowskiej	pa-
rafii	 ewangelickiej.	 Swoją	 służbę	 pełniła	
przez	okres	35	 lat	 tj.	od	01.01.1976r.	do	
30.04.11r.	Podziękowania	w	imieniu	całej	
parafii	złożyli:	ks.	A.	Podżorski	oraz	kura-
tor	Andrzej	Krehut.	Nabożeństwo	uświet-
nił	 chór	 „Gloria”,	 który	 odchodzącej	 na	
emeryturę	pani	kościelnej	zadedykował	pieśń: „…Być w służbie Jezusa o bło-
gi to stan, Radości mej zdrój jest On Zbawca mój, w Nim ufność, w Nim 
pewność, w Nim pokój mi dan. O warto Mu służyć, dlań żyć!”. Obowiązki	
kościelnej	z	dniem	1	maja	br.	powierzono	Anecie	Biegun.
	 W	piątek,	13	maja,	odbył	się	już	po	raz	piąty	w	naszej	parafii	wieczór	świa-
dectw,	prowadzony	przez	misję	„Elim”	z	Wisły,	zajmującą	się	pracą	wśród	osób	
uzależnionych	od	alkoholu
	 W	niedzielę,	15	maja,	odbyła	się	w	Skoczowie	uroczystość	50-lecia	i	55-lecia	
konfirmacji.	Wśród	 jubilatów	55-lecia	był	ks.	Franciszek	Czudek,	który	wygłosił	
kazanie.	Po	nabożeństwie	każda	z	grup	miała	osobno	swoje	spotkanie	przy	poczę-
stunku.	(relacja wewnątrz numeru, zdjęcie na okładce)
	 W	sobotę,	21	maja,	 zbór	Kościoła	Adwentystów	w	Skoczowie	zorganizował	
koncert	 inaugurujący	wystawę	Biblii.	W	koncercie,	 oprócz	miejscowego	Chóru	
Ziemi	Cieszyńskiej	Kościoła	ADS,	uczestniczyły:	chór	„Gloria”,	Zespół	Dzwonków,	
zespół	„Vocalis”	oraz	chór	„Laudate”	z	Bładnic
	 W	niedzielę,	22	maja,	filiał	w	Simoradzu	zorganizował	wycieczkę	do	Pszczyny.	
Uczestnicy,	wśród	których	był	ks.	Eneasz	Kowalski	z	Małżonką,	wzięli	udział	w	na-
bożeństwie,	a	następnie	zwiedzali	zamek,	miasto	i	zaporę	na	zbiorniku	Goczałko-
wickim.	(relacja wewnątrz numeru)
	 W	poniedziałek,	23	maja,	konfirmanci	wraz	ze	swoimi	rodzicami	gruntownie	
sprzątali	kościół
	 W	dniach	22-27	maja	odbył	się	w	Skoczowie	festiwal	„Panorama	Sztuki	Chrze-
ścijańskiej	–	Musica	Sacra”.	Koncert	finałowy	odbył	się	w	naszym	kościele.	Muzy-
kę	J.	S.	Bacha	i	G.F.	Haendla	zaprezentował	Zespół	Instrumentów	Historycznych	
„Risonanza”	z	Krakowa
	 W	 sobotę,	 4	 czerwca,	 został	wykonany	 kanał	 odprowadzający	 „deszczówkę”	
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za	budynkiem	katechetycznym	w	Skoczowie.	Prace	koparką	wykonał	nieodpłatnie	
Janusz	Polok	z	Łączki	przy	pomocy	kilku	członków	Rady	parafialnej.	Dziękujemy!
	 W	niedzielę,	 5	 czerwca,	 odbyła	 się	 konfirmacja	w	 Skoczowie.	 Konfirmowa-
nych	zostało	19	dziewczyn	i	23	chłopców	(razem	42	osoby).	Naukę	przez	cały	rok	
prowadził	ks.	A.	Podżorski	przy	pomocy	ks.	Roberta	Penczka.	Egzamin	odbył	się	
w	święto	Wniebowstąpienia	Pańskiego	(2	czerwca).	W	czasie	nabożeństwa	kon-
firmacyjnego	śpiewał	chór	młodzieżowy	oraz	chór	„Gloria”.	(zdjęcie na okładce)
	 W	 dniach	 7-10	 czerwca	 gościliśmy	w	 naszej	 parafii	 zespół	 żeński	 „Te	Deum”	
z	Charkowa	(Ukraina).	Kilka	rodzin	naszych	chórzystów	udzieliło	 im	gościny	 i	zor-
ganizowało	program.	Zespół	uczestniczył	w	trzech	koncertach	 (relacja wewnątrz 
numeru)
	 W	 niedzielę,	 12	 czerwca,	 w	 Święto	 Zesłania	 Ducha	
Św.	odbyła	się	pamiątka	założenia	i	poświęcenia	kościoła	
w	Simoradzu.	Słowem	Bożym	służył	ks.	Jan	Kurko.	Śpiewał	
chór	z	Dębowca	
	 W	niedzielę,	12	czerwca,	dzieci	ze	szkółki	niedzielnej	
w	Skoczowie	wyjechały	na	wycieczkę	do	Wisły.	Uczest-
niczyły	w	szkółce	niedzielnej	w	Wiśle-Centrum,	potem	
wspinały	 się	na	 skocznię	w	Łabajowie,	a	następnie	było	ognisko	 i	 zabawy	na	
Pareczniku	(relacja wewnątrz numeru)
	 W	niedzielę,	12	czerwca,	zespół	Vocalis	uczestniczył	w	koncercie	w	kościele	
ewangelickim	w	Bystrzycy	na	Zaolziu	
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	 Po	nabożeństwie	w	poniedziałek	zielonoświątkowy	chór	„Gloria”	zorganizo-
wał	tradycyjne	smażenie	jajecznicy.	Podobną	imprezę	zorganizował	chór	w	Dę-
bowcu.	W	 tym	 samym	 dniu	 Zespół	 Dzwonków	 uczestniczył	w	 nabożeństwie	
w	Bładnicach
	 W	niedzielę,	19	czerwca,	odbyła	się	pamiątka	założenia	 i	poświęcenia	ko-
ścioła	w	Skoczowie.	Program	poranku	pieśni	wypełniły	miejscowe	chóry	 i	ze-
społy.	W	czasie	nabożeństwa	Słowo	Boże	głosił	ks.	dr	Adrian	Korczago.	Śpiewał	
chór	„Gloria”.	Tego	samego	dnia	odbył	się	po	południu	piknik	parafialny.	Kieł-
basę	na	grilla	ofiarował	pan	Karol	Chwastek	z	Iskrzyczyna.	Dziękujemy!	(relacja 
wewnątrz numeru)	
	 W	środę,	22	czerwca,	w	Dębowcu	odbyło	się	nabożeństwo	dziękczynne	na	
zakończenie	roku	szkolnego	2010/11
	 W	 święto	 Bratniej	 Pomocy	 im.	 Gustawa	 Adolfa	 (rzym-kat	 święto	 Bożego	
Ciała)	23	czerwca	ks.	Mirosław	Czyż	udał	się	z	grupą	młodzieży	na	Równicę,	po	
czym	wrócili	pieszo	przez	Lipowski	Groń

	 W	tym	samym	dniu,	23	czerwca,	odbyła	się	wycieczka	dzieci	ze	szkółek	nie-
dzielnych	 w	 Simoradzu	 i	 Ogrodzonej.	 Dzieci	 przemierzyły	 szlak	 turystyczny:	
Istebna-Stecówka-Kubalonka	(relacja wewnątrz numeru)
	 W	dniach	24,	25	oraz	27-30	czerwca	odbył	się	Tydzień	Dobrej	Nowiny	dla	
dzieci	w	Skoczowie	(relacja wewnątrz numeru)
	 24	czerwca	odbyło	się	ostatnie	przedwakacyjne	spotkanie	młodzieży	młod-
szej	połączone	z	pieczeniem	kiełbasy.	Podobne	spotkanie	młodzież	starsza	zor-
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ganizowała	25	czerwca.	Kolejne	spotkania:	2	września	–	grupa	młodsza,	3	wrze-
śnia	–	grupa	starsza.
	 Grupa	spotykająca	się	w	Bibliotece	zainicjowała	tzw.	spotkania	afrykańskie.	
Są	 to	 cykliczne	 spotkania	 z	 Iwoną	 Nawrot	 z	 Chorzowa,	 koordynatorką	 misji	
w	Burkina	Faso	(Afryka),	która	była	już	kilkakrotnie	gościem	na	naszych	spotka-
nia	misyjnych.	Grupa	zajmuje	się	wspieraniem	misji
	 Serdecznie	dziękujemy	wszystkim	dzieciom	oraz	rodzicom	za	ofiarę	pasyjną	
składaną	do	Skarbonek	Diakonijnych.	Ofiara	ta	wyniosła	w	sumie:	1203,43	PLN,	
z	czego:
SP	1	i	G	2	Skoczów	 	 	 -	329,79
SP	i	G	Dębowiec		 	 	 -	100
SP	Simoradz	i	Iskrzyczyn	 	 	 -	461,40
SP	i	G	Pierściec	 	 	 	 -	162,01
SP	Kiczyce	i	ZS	Pogórze	 	 	 -	109,75
G	Cieszyn	 	 	 	 -	40,48
	 Na	Bratnią	Pomoc	im.	Gustawa	Adolfa	zebraliśmy	w	tym	roku	w	naszej	Parafii:	
w	Skoczowie	10.625	zł,	w	Dębowcu	1.400	zł,	w	Simoradzu	1.170	zł,	w	Pierśćcu	
1.360	zł.	Konfirmanci	złożyli	300	zł.	Razem	zebraliśmy	14.855	zł.	W	ubiegłym	roku	
było	15.660	zł.	Dziękujemy	serdecznie.	23	czerwca	odbył	się	zjazd	BPGA	w	Mię-
dzyrzeczu,	gdzie	zbiórka	została	rozdzielona	pomiędzy	potrzebujące	parafie.
	 W	Dębowcu	trwają	prace	wykończeniowe	w	Domu	Zborowym.	Ostatnio	za-
łożono	 lampy,	balustrady	schodowe,	kończy	się	malowanie,	trwają	prace	wy-
równania	terenu	na	zewnątrz	budynku,	kompletuje	się	wyposażenie	kuchni.
	 Ks.	A.	Podżorski	uczestniczył:
-	4	czerwca	w	uroczystości	nadania	Gimnazjum	w	Pogórzu	im.	Jana	Marka
-	14	czerwca	w	zakończeniu	trzeciej	klasy	gimnazjum	w	Pierśćcu

TERMINY
3-10 lipca –	Tydzień	Ewangelizacyjny	w	Dzięgielowie
15-19 lipca	–	wycieczka	do	Rumunii,	do	Słowackiej	Parafii	Ewangelickiej	w	Nad-
lac,	organizowana	przez	chór	„Gloria”.
17 lipca g.	10.00	–	poświęcenie	Domu	Zborowego	w	Dębowcu	i	pamiątka	po-
święcenia	kościoła	 z	udziałem	ks.	biskupa	 Jerzego	Samca	 i	 ks.	biskupa	Pawła	
Anweilera.	Poranek	pieśni	o	g.	9.00
17-24 lipca	–	półkolonie	z	językiem	angielskim	dla	dzieci,	prowadzone	przez	gru-
pę	Amerykanów
1-13 sierpnia	–	obóz	młodzieżowy	w	Sorkwitach
22-28 sierpnia	–	Tydzień	Dobrej	Nowiny	w	Pierśćcu
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Nasze życie

Wycieczka na Litwę i Suwalszczyznę
	 Tegoroczną	Majówkę	 (29	 kwietnia-3	maja)	 grupa	 parafian	 ze	 Skoczowa	
i	 okolicznych	miejscowości	 miała	 niepowtarzalną	 okazję	 spędzić	 na	 Litwie	
i	Suwalszczyźnie.	Pomysłodawcą	i	organizatorem	tej	niezwykłej	wycieczki	był	
ks.	Robert	Penczek.	Podczas	wyjazdu	opiekowali	się	nami	również	ks.	Adam	
Podżorski	i	ks.	Andrzej	Czyż.
	 Dla	wielu	uczestników	była	to	–	rzec	można	–	wyprawa	w	nieznane,	bo	tere-
ny	położone	na	granicy	Polski	z	Litwą	nie	należą	do	częstych	ofert	biur	podróży.	
My	mieliśmy	 jednak	wyjątkowe	szczęście,	ponieważ	ks.	Robert	okazał	się	nie	
tylko	świetnym	organizatorem	i	opiekunem,	ale	również	doskonałym	przewod-
nikiem	i	prawdziwym	znawcą	tych	terenów.
	 Pełni	nadziei,	z	modlitwą	na	ustach	wyruszyliśmy	o	6	rano	z	placu	kościel-
nego.	 Z	 pomocą	Bożą	 dotarliśmy	 (z	małymi	 przygodami)	 na	miejsce	 noclegu	
w	Suwałkach.	Odpoczywaliśmy	tam	po	podróży,	jednocześnie	regenerując	siły	
przed	kolejnym	dniem,	w	którym	mieliśmy	zwiedzać	Wilno	i	podziwiać	piękne	
litewskie	krajobrazy.	Tak	 jak	nasz	wieszcz	narodowy,	Adam	Mickiewicz,	pisał,	
patrzyliśmy	na	te	„pagórki	leśne,	łąki	zielone,	szeroko	nad	błękitnym	Niemnem	
rozciągnione”.
	 Zwiedziliśmy	tam	miejscowość	Troki	ze	średniowiecznym	zamkiem	prze-
pięknie	położonym	nad	jeziorem.	W	samym	Wilnie	spacerowaliśmy	ulicami	
Starego	Miasta,	podziwialiśmy	piękno	wileńskiej	Starówki.	

	 W	drodze	powrotnej	odwiedziliśmy	cmentarz	na	Rosie.	Po	tym	dniu	serca	
nasze	 przepełnione	 były	 jeszcze	 bardziej	 wdzięcznością	 do	 naszego	 Stwórcy	
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za	piękno	 stworzenia.	Dzień	kończyliśmy	 zmęczeni,	 ale	 radośni	 i	 zadowoleni.	
W	autobusie	ze	szczerym	wzruszeniem	śpiewaliśmy	na	cześć	Pana,	m.	in.	pieśń	
„Cichy	zapada	zmrok…”.
	 Kolejnym	 dniem	 była	 niedziela,	 którą	 rozpoczęliśmy	 od	 nabożeństwa	
w	ewangelickim	kościele	w	Suwałkach,	gdzie	nasz	proboszcz	przekazał	 słowa	
pozdrowienia.	Później,	zaproszeni	przez	suwalskich	parafian	mieliśmy	na	chwilę	
czas,	 by	 spotkać	 się	 przy	 kawie,	 herbacie	 i	 regionalnych	 smakołykach,	m.	 in.	
sękaczu.
	 Po	obiedzie	ks.	Penczek	pokazał	nam	niezwykłe	zjawisko	przyrodnicze	–	gła-
zowiska	w	Barchanowie.	Wydawało	nam	się,	że	kamienie	po	prostu	rosną	na	
polach.	Stanowiły	nieodłączny	element	krajobrazu.	Wrażenie	wywarły	na	nas	
również	termiteria,	gdzie	owady	zakładały	swoje	gniazda	i	wyglądało	to	jak	gli-
niane	ściany.
	 Warto	również	wspomnieć,	że	podczas	naszego	wyjazdu	towarzyszyły	nam	
nieprzerwanie	bocianie	gniazda.	Przez	okna	autobusu	na	każdym	kroku	widać	
było	bociany,	 które	nie	bez	przyczyny	 symbolicznie	wiążą	 się	 z	nieskażonymi	
jeszcze	przez	cywilizację	polskimi	terenami.
	 Z	pewnością	zaciekawiły	też	wszystkich	mosty	na	Stańczykach	–	historyczne,	
dziś	już	nie	używane	tory	kolejowe,	które	obecnie	służą	sportom	ekstremalnym.	
Mieliśmy	okazję	widzieć	całkiem	z	bliska	tych,	którzy	lubią	adrenalinę	–	skoki	na	
bandżi.
	 Dzień	 zakończyliśmy	 kolejnymi	 niezwykłymi	 wydarzeniami,	 bo	 w	 Białej	
Synagodze	 (w	 dawnym	 Centrum	 Nauczania	 Rabinistycznego)na	 koncer-
cie	muzyki	klezmerskiej.	Była	to	prawdziwa	uczta	dla	ducha.	Mocne	dźwię-
ki	 muzyki	 starożydowskiej	 w	 nowoczesnej	 aranżacji	 przypadły	 do	 gustu	
i	dużym,	i	małym.	
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	 Ostatni	dzień	na	Suwalszczyźnie	spędziliśmy	równie	miło.	Mieliśmy	szczęście,	
wbrew	wcześniejszym	prognozom	pogody,	w	blaskach	majowego	słońca,	odbyć	
rejs	statkiem	po	Kanale	Augustowskim	i	podziwiać	dolinę	Rospudy.	We	wtorek	
wczesnym	rankiem	wyruszyliśmy	w	drogę	powrotną	do	naszych	domów.
	 Wdzięczni	Bogu	za	wysłuchanie	modlitw	i	prowadzenie	podczas	całego	wy-
jazdu,	 szczęśliwie	wróciliśmy	w	godzinach	wieczornych	do	Skoczowa.	Były	 to	
z	pewnością	niezapomniane	chwile,	które	pozwoliły	nam	poznać	piękne	nowe	
miejsca,	przeżyć	wiele	wrażeń,	ale	również	poznać	nowych	ludzi,	zbliżyć	się	do	
siebie	i	Boga.

Urszula  Barańska

Złota konfirmacja
	 W	niedzielę,	15	maja,	odbyły	się	w	trakcie	nabożeństwa	głównego	w	Skoczo-
wie	jubileuszowe	uroczystości	50-lecia	i	55-lecia	konfirmacji.	Wspólne	wejście	
do	kościoła	odświeżyło	wspomnienia	sprzed	lat.	Obie	grupy	jubilatów	zostały	
wprowadzone	przez	obecnego	proboszcza	–	ks.	A.	Podżorskiego	oraz	ks.	Franciszka	
Czudka	z	Mikołajek	(konfirmowany	55	lat	temu),	który	gościnnie	wygłosił	oko-
licznościowe	kazanie.
		 Wielkim	przeżyciem	dla	wszystkich	 była	możliwość	 przystąpienia	 do	 spo-
wiedzi	i	Stołu	Pańskiego.	Po	uroczystości	wykonano	pamiątkowe	zdjęcia	przed	
ołtarzem	w	kościele	(zdjęcia	na	okładce).
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Po	nabożeństwie	grupa	„złotych	konfirmantów”	(50	lat)	udała	się	do	sali	chó-
rowej.	W	miłej	atmosferze,	przy	poczęstunku,	spędziliśmy	piękne	popołudnie	
w	 towarzystwie	 ks.	 A.	 Czyża	 z	Małżonką	 i	 ks.	M.	 Czyża	 z	 rodziną.	 Pół	wieku	
temu,	14	maja	1961	r.,	do	konfirmacji	przystąpiły	44	osoby.	Nauka	trwała	dwa	
lata.	Aktu	konfirmacji	dokonał	ks.	Jan	Noga	w	asyście	ks.	A.	Czyża.	Na	tegorocz-
ne	spotkanie	po	latach	przybyło	28.	konfirmantów	i	osoby	towarzyszące.	Zabra-
kło	niestety	niektórych	ze	względu	na	chorobę;	siedmiu	odeszło	już	do	Pana.
	 W	trakcie	spotkania	popołudniowego	ks.	A.	Czyż	dzielił	się	swoją	refleksją	
mówiąc,	 że	 ta	 konfirmacja	 50	 lat	 temu	 była	 pierwszą,	 którą	 przeżywał	 jako	
ksiądz	w	 Skoczowie,	 dlatego	wiąże	 z	 nią	 szczególne	wspomnienia.	Następnie	
ks.	M.	Czyż	„rzucił	na	ekran”	powiększone	zdjęcie	sprzed	50.	lat,	dzięki	czemu	
każdy	mógł	się	 rozpoznać.	Było	dużo	śmiechu	 i	wspomnień.	Każdy	miał	moż-
liwość	opowiedzieć	coś	o	sobie.	A	potem	uczestnicy	wybrali	 się	na	wirtualną	
wycieczkę	do	Izraela.	Zdjęcia	z	pobytu	zaprezentował	ks.	M.	Czyż.	
	 Na	zakończenie,	przy	akompaniamencie	pastorowej	Anieli	Czyż,	zaśpiewali-
śmy	naszą	konfirmacyjną	pieśń	„Wszystko	Tobie	dziś	oddaję”.	Spotkanie	zakoń-
czyło	się	modlitwą.
	 Grupa	55-latków	udała	się	po	nabożeństwie	na	poczęstunek	do	sali	parafial-
nej.	Zebrało	się	31.	uczestników	oraz	osoby	towarzyszące.	Wśród	zaproszonych	
gości	był	ks.	A.	Podżorski	z	Małżonką.	Przy	śpiewie	i	rozmowach	koleżeńskich	
miło	upłynął	ponad	trzygodzinny	czas	spotkania.	Za	zakończenie	zmówiono	mo-
dlitwę,	prosząc	Boga	o	dalsze	łaski,	zdrowie	i	błogosławieństwo.

Janina Bartecka, Anna Chwastek

Ważna forma integracji - inicjatywa Simoradzan
	 Rok	bez	wycieczki	to	rok	zmarnowany.	To	od	kilku	lat	dewiza	parafian	z	Si-
moradza,	którzy	znaleźli	dobry	sposób	na	 integrację	 i	pogłębianie	wzajem-
nych	relacji	–	wspólne	wyjazdy.	Dwa	lata	temu	celem	jednodniowej	podróży	
był	Bytom-Miechowice	 i	 parafia	ewangelicka,	 gdzie	proboszczem	 jest	 nasz	
dawny	wikariusz	–	ks.	Jan	Kurko.	Rok	temu	mieszkańcy	Simoradza	zawitali	do	
Szczyrku-Salmopola	i	wraz	z	ks.	Janem	Byrtem	–	słynącym	z	niekonwencjo-
nalnych	przedsięwzięć	promujących	Kościół	–	modlili	się	przy	Ołtarzu	Euro-
pejskim	wzniesionym	na	Kotarzu.
	 Tym	razem	wybór	padł	na	Pszczynę.	Powodów,	które	nas	skusiły,	było	wie-
le:	nie	tylko	kościół	i	nabożeństwo,	ale	także	pobliski	zamek	wraz	z	urokliwym	
parkiem.	Uzbrojeni	w	aparaty	fotograficzne	i	przede	wszystkim	w	dobre	humo-
ry,	wsiedliśmy	w	autobus	w	niedzielę,	22	maja.	W	wypadzie	towarzyszył	nam	
ks.	Eneasz	Kowalski	z	Małżonką,	który	wraz	z	ks.	Janem	Badurą,	proboszczem	
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parafii	w	Pszczynie,	prowadził	nabożeństwo.	Udział	w	nabożeństwie	był	dla	nas	
wielką	przyjemnością,	tym	bardziej,	że	była	to	bardzo	„rozśpiewana”	niedziela	
Cantate.
	 Tuż	 po	 nabożeństwie	 zasiedliśmy	 jeszcze	 raz	 w	 kościelnych	 ławkach,	
a	ks.	Badura	zabrał	nas	w	fascynującą	podróż	w	przeszłość,	objaśniając	histo-
ryczne	i	architektoniczne	zawiłości	budynku,	a	także	wprowadzając	nas	w	losy	
ewangelików	na	ziemi	pszczyńskiej.	O	współczesnym	kształcie	parafii	i	jej	dzia-
łalności	 była	 okazja	 do	 rozmowy	 podczas	 kawy	 i	 ciasta,	 którymi	 zostaliśmy	
ugoszczeni	w	sali	parafialnej.
Kolejnym	punktem	w	programie	naszej	wycieczki	 (po	obiedzie)	było	Muzeum	
Zamkowe.	Podczas	zwiedzania	książęcych	komnat,	przewodnik	wielokrotnie	na-
wiązywał	do	luterańskich	wątków	obecnych	w	historii	pszczyńskich	włodarzy.
	 Jako	że	podczas	każdej	wycieczki	mamy	szczęście	do	pogody	 i	 tym	razem	
przez	cały	czas	 towarzyszyło	nam	gorące	słońce	–	dla	ochłody	więc,	 i	 trochę	
z	ciekawości,	zahaczyliśmy	w	drodze	powrotnej	o	zaporę	na	Zalewie	Goczałko-
wickim.	Spacerując	po	kilkukilometrowej	promenadzie	i	spoglądając	na	niekoń-
czący	się	błękitny	horyzont,	mogliśmy	się	poczuć	prawie	jak	nad	morzem…
Jeśli	Bóg	pozwoli,	w	przyszłym	roku	udamy	się	na	odkrywanie	uroków	Karpacza.	
Już	teraz	zachęcamy	do	uczestnictwa	w	tej	wycieczce.

(szyk)
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W	niedzielę,	19	czerwca	br.,	zgodnie	z	coroczną	tradycją	obchodziliśmy	w	Świę-
to	 Trójcy	 Świętej	 uroczystość	 pamiątki	 założenia	 i	 poświęcenia	 kościoła.	 Jej	
preludium	stanowił	poranek	pieśni	i	muzyki	religijnej.	Wystąpiły	parafialne	ze-
społy	 oraz	 chóry:	 Zespół	Dzwonków,	 Chór	Dziecięcy	 „Nadzieja”,	 Zespół	Mło-
dzieżowy	oraz	chóry	„Gloria”	(żeński,	męski	
i	mieszany).	
W	 uroczystym	 nabożeństwie	 –	 oprócz	
duchownych	 skoczowskiej	 parafii	 – wziął	
udział		ks. dr Adrian Korczago,	który	zo-
stał	 zaproszony	do	wygłoszenia	 uroczyste-
go	kazania.	 	Kaznodzieja	pochodzi	z	Zabrza	
i	 mieszka	 obecnie	 w	 Kozakowicach.	 Jest	
członkiem	Synodu	Kościoła	oraz	pełni	funk-
cję	kierownika	Katedry	Teologii	Praktycznej	

Sekcji	 Teologii	 Ewangelickiej	 Chat.	
Jest	również	Dyrektorem	Instytutu	
Pastoralnego,	 którego	 zadaniem	
jest	kształcenie	ustawiczne	młodej	
kadry	naszego	Kościoła.	
W	 godzinach	 popołudniowych	
odbyła	 się	 druga	 część	 naszego	
Święta	 Parafialnego.	 Uczestnicy	
zgromadzili	się	najpierw	w	koście-
le,	 gdzie	 z	 okazji	 dnia	matki,	 dnia	
dziecka	i	zbliżającego	się	dnia	ojca	
śpiewał	 chórek	 dziecięcy	 i	 grały	
„dzwonki”.	Dzieci	recytowały	wier-

Święto parafialne
Przed	148.	laty,	w	niedzielę,	w	dniu	31	maja	1863r.,	w	Święto	Trójcy	Świętej,	po	
długich	14-letnich	 staraniach	 i	otrzymaniu	wszelkich	pozwoleń-zezwoleń,	na-
stąpiło	uroczyste	położenie	kamienia	węgielnego	pod	budowę	skoczowskiego	
kościoła	ewangelickiego.	 To	wielkie,	 radosne	 i	 	 historyczne	wydarzenie	w	hi-
storii	skoczowskiego	zboru	obchodzone	jest	do	dnia	dzisiejszego	jako	pamiątka	
założenia	miejscowego	kościoła.
Ewangelicki	 kościół	w	 Skoczowie	 zbudowano	w	 zaledwie	 2	 lata	 (1863-1865).	
Uroczystość	 poświęcenia	 odbyła	 się	w	 dniu	 1	 listopada	w	 1865r.	Wtedy	 też	
nadano	obiektowi	nazwę	„Trójcy	Świętej”.			
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Wieści chórowe

Wizyta zespołu Te Deum z Charkowa
	 W	 dniach	 7-10	 czerwca	 2011	 r.	 gościliśmy	 w	 naszej	 parafii	 zespół	 żeński	
„Te	Deum”	z	Charkowa	(Ukraina),	który	przybył	na	zaproszenie	chóru	„Gloria”.	
Była	to	druga	wizyta	zespołu	na	naszym	terenie.	Wcześniej	panie	brały	udział	
w	obchodach	90-lecia	chóru	„Gloria”	(2009	r.).
	 W	czasie	krótkiej	wizyty	„Te	Deum”	dał	3	koncerty.	Pierwszy	odbył	się	w	ko-
ściele	ewangelickim	w	Dębowcu,	we	wtorek	7	czerwca.	Wraz	z	zespołem	wystą-
pił	chórek	dziecięcy	i	chór	mieszany	z	Dębowca,	a	także	część	muzyków	z	Diece-
zjalnej	Orkiestry	Dętej.

	 Drugi	z	zaplanowanych	koncertów	odbył	się	w	dniu	8	czerwca	br.	w	sko-
czowskim	kościele	ewangelickim.	Zgromadzeni	słuchacze	mieli	okazję	posłu-
chać	i	podziwiać	nie	tylko	gości	z	Charkowa,	ale	także	Chór	Dzieci	„Nadzieja”	
oraz	chór	męski	i	mieszany	„Gloria”.	
	 Trzeci,	ostatni	koncert	w	wykonaniu	Te	Deum	odbył	się	9	czerwca	w	Dzięgie-
lowie.	Tym	razem	zespołowi	towarzyszyły	skoczowskie	Dzwonki.

sze.	Następnie	na	placu	obok	kościoła	oraz	w	ogrodzie	parafialnym	odbył	się	
Rodzinny	Piknik	przygotowany	przez	Zespół	Dzwonków.	Były	smakołyki,	pyszne	
kiełbaski	i	szaszłyki,	loteria	fantowa.	Dzieciom	najwięcej	radości	sprawiły	swa-
wole	w	 zamku	 dmuchanym	 oraz	wizyta	 skoczowskiego	 oddziału	Ochotniczej	
Straży	Pożarnej	 (za	 co	 strażakom	serdecznie	dziękujemy).	Dzieci	miały	możli-
wość	obejrzenia	od	środka	wozów	strażackich,	założenia	hełmów	strażackich,	
a	niektórzy	ćwiczyli	„gaszenie	pożaru”.	

Walter Orawski, xmcz
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	 Wszyscy	wykonawcy,	a	w	szczególności	członkinie	zespołu	„Te	Deum”,	swoim	
profesjonalnym	przekazem	sztuki	śpiewu,	wywarły	na	słuchaczach	ogromne	wra-
żenie.	Za	każdym	razem	Ukrainki	(ubrane	z	tradycyjne	stroje	regionalne)	występo-
wały	w	dwóch	blokach	–	najpierw	prezentowały	pieśni	religijne	z	okresu	bożona-
rodzeniowego,	pasyjnego	i	wielkanocnego;	druga	odsłona	natomiast	obfitowała	
w	tradycyjne	i	współczesne	melodie	ludowe.
	 W	czasie	pobytu	goście	z	Ukrainy	zostali	podjęci	przez	burmistrz	miasta	Skoczo-
wa	–	Janinę	Żagan.	Oprócz	tego	„Te	Deum”	wziął	udział	w	spotkaniu	z	członkami	Ze-
społu	Pieśni	i	Tańca	Ziemi	Cieszyńskiej	im.	J.	Marcinkowej.	Chórzystki	miały	również	
możliwość	zwiedzić	niektóre	zakątki	Śląska	Cieszyńskiego	(m.	in.	Czantoria).
	 W	 piątek,	 10	 czerwca,	 goście	 odlecieli	 z	 katowickiego	 lotniska	 do	 Kijowa,	
aby	po	przesiadce	na	pociąg	i	7.	godzinnej	podróży	dotrzeć	do	swoich	rodzinnych	
domów	w	Charkowie.	„Wracamy na Ukrainę i zabieramy z sobą wielki bagaż prze-
żyć oraz wspomnień. Zabieramy z sobą także ludzką dobroć, z jaką spotkaliśmy 
się na Waszej gościnnej, pięknej ziemi. Z nadzieją ponownego spotkania, jeszcze 
raz wszystkim serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy!” - powiedziała,	nie	ukrywa-
jąc	wzruszenia,	Maryna	Los	–	członkini	zespołu.	

***
 W imieniu Rady Parafialnej wyrażamy podziękowanie wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji pobytu zespołu Te Deum wśród nas. Szczególnie serdecznie dziękuje-
my państwu Jaworskim, Gruszczykom i Orawskim za udzielenie gościny, a prezesowi 
chóru „Gloria” – Walterowi Orawskiemu za organizację i koordynację całego pobytu.
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Kącik dla dzieci

Wycieczka dzieci ze Szkółki Niedzielnej
ze Skoczowa

	 W		piękną		słoneczną	niedzielę,	12	czerwca	br.,	grupa	dzieci	ze	szkółki	nie-
dzielnej	wraz	z	opiekunami	wyjechała	 (jak	co	roku)	na	wycieczkę.	Tym	razem	
celem	naszej	podróży	była	Wisła.	Wyruszyliśmy	o	godz.	8.00,	aby	zawitać	na	
szkółkę	niedzielną	w	Wiśle-Centrum.	 	Tam	aktywnie	uczestniczyliśmy	w	zaję-
ciach,	słuchając	Słowa	Bożego	i	bawiąc	się	z	wiślanami.		

	Po	 szkółce	 udaliśmy	 się	 do	
Wisły-Łabajowa,	 aby	 zmie-
rzyć	się	ze	skocznią,	na	której	
pierwsze	 szlify	 wykonywał	
Adam	Małysz.	Zdobyliśmy	jej	
szczyt	pokonując	263	stopnie	
oraz	podejście	lasem.	Wśród	
zdobywców	 były	 nawet	 ma-
luszki	 3-,	 4-,	 5-letnie.	 Z	 góry	
skoczni	podziwialiśmy	piękne	
widoki	Beskidów.	Gdy	wróci-
liśmy	na	dół,	posililiśmy	się.		
	Potem	udaliśmy	się	na	miej-
sce	gier	i	zabaw	do	„kolyby”.	
Tam	 już	 pod	 dowództwem	
ks.	Mirka	piekliśmy	kiełbaski.	
Potem	 był	 mecz,	 w	 którym	

uczestniczyły	aktywnie	dziewczęta	i	chłopcy.	Młodsze	dzieci	bawiły	się	na	po-
lance,	grając	we	freezby,	wspinając	się	po	skałkach.	
	 Na	zakończenie	odbyła	się	jeszcze	wyprawa	ekstremalna,	zainicjowana	przez	
ks.	Mirka,	 gdzie	 sporo	osób	 zniknęło	gdzieś	w	 leśnych	kniejach.	Na	 szczęście	
wszyscy	wrócili	cali	i	zdrowi,	choć	trochę	umorusani.
	 Po	godz.	16.00	zmęczeni,	ale	zadowoleni,	wróciliśmy	do	Skoczowa,	wdzięczni	
Bogu	za	opiekę	i	bezpieczne	prowadzenie.	Wycieczka	ta	była	miłym	zakończe-
niem	roku	szkółkowego,	za	który	–	zarówno	prowadzący,	jak	i	dzieci	–	dziękują	
Panu	Bogu	oraz	rodzicom,	którzy	posyłają	swoje	pociechy	do	„Bożej	szkoły”.	Do	
zobaczenia	po	wakacjach,	11	września.	W	czasie	wakacji	zachęcamy	dzieci	do	
uczestnictwa	w	nabożeństwach	wraz	z	rodzicami. Estera Macura
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Wycieczka dzieci ze Szkółki Niedzielnej
z Simoradza i Ogrodzonej

	 23	czerwca,	czyli	w	pierwszy	dzień	wakacji	dzieci	ze	szkółki	niedzielnej	z	Simo-
radza	i	Ogrodzonej	wybrały	się	wraz	z	opiekunami	na	wycieczkę	do	Istebnej.	Mimo	
pochmurnego	poranka	na	miejscu	świeciło	już	słońce.	Mali	turyści	dzielnie	pokonali	
trasę	na	Stecówkę,	gdzie	czekała	na	nich	pyszna	zupa	pomidorowa	i	domowe	koła-
czyki.	Potem	był	czas	na	gry	i	zabawy.	Wszystkim	dopisywał	bardzo	dobry	humor,	
dlatego	długa	droga	powrotna	nie	była	zbyt	męcząca.	Trzeba	również	wspomnieć,	
że	w	podróży	do	Ustronia	i	z	powrotem	towarzyszyła	nam	grupa	młodzieży,	która	
wraz	z	ks.	Mirkiem	Czyżem	zmierzyła	się	ze	szlakiem	na	Równicę.	Mamy	nadzieję,	
że	na	kolejną	wycieczkę	nie	będziemy	musieli	czekać	aż	cały	rok.

Renata Wojnar

Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie
	 Jeszcze	nie	do	końca	ucichł	w	uszach	uczniów	dźwięk	dzwonka	szkolnego,	
a	 tu	parafia	skoczowska	zaprosiła	dzieci	do	udziału	w	Tygodniu	Dobrej	Nowi-
ny.	Intensywna	nauka	w	„Bożej	szkole”	odbywała	się	w	dniach	24-30	czerwca,	
w	godz.	9.00-13.00.	Na	„skoczowską	kępę”	przychodziło	ok.	100	uczestników	
w	różnym	wieku.	Grupa	starsza	spotykała	się	w	sali	parafialnej,	a	grupa	młodsza	
w	sali	chórowej.
	 Tym	razem	każda	z	grup	miała	osobny	blok	tematyczny.	Grupa	starsza	po-
znawała	drogowskazy,	a	więc	znaki	drogowe,	które	–	jak	się	okazało	–	stoją	nie	
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tylko	przy	drogach.	Można	je	też	odnaleźć	w	wielu	historiach	biblijnych.	Grupa	
młodsza	natomiast	poznawała	poszczególne	części	ciała.	Oczywiście	każdy	ma-
luszek	dobrze	wiedział,	 gdzie	 znajduje	 się	 głowa,	nos	 czy	 ręka.	Niemniej	 jed-
nak	w	ciągu	całego	tygodnia	uczestnicy	odkrywali	biblijny	sposób	korzystania	
z	oczu,	uszu,	 stóp	 itp.	Nauczane	 treści	przydałyby	 się	do	 zastosowania	 także	
dorosłym.	Mam	więc	nadzieję,	że	rodzice	 i	dziadkowie	pytali	swoje	pociechy,	
o	czym	była	mowa,	by	potem	te	nauki	praktykować	także	we	własnym	życiu.
	 Oprócz	zajęć	biblijnych,	dzieci	poznawały	nowe	piosenki,	jak	również	powta-
rzały	 te,	 które	 już	 znały.	Na	 każdy	dzień	organizatorzy	 zaplanowali	 też	prace	
plastyczne,	nawiązujące	do	lekcji	biblijnej.	Nie	mogło	zabraknąć	czasu	na	naj-
różniejsze	gry	i	zabawy	–	indywidualne	oraz	grupowe	(m.	in.	wszyscy	cieszyli	się	
na	bitwę	wodną).	Zajęcia	codziennie	kończyły	się	historią	misyjną	pt:	Ucieczka.	
Ukazane	zostały	w	niej	losy	chłopca,	który	wraz	z	rodzicami	został	zmuszony	do	
ucieczki	w	czasie	trwającej	wojny	w	Wietnamie.

	 Na	 koniec	 trzeba	 też	 wspomnieć	 o	 walorach	 kulinarnych.	 Każdego	 dnia,	
w	przerwie	ok.	g.	11.00,	uczestnicy	zajadali	się	pysznymi	kanapkami.	Najwięk-
szym	wzięciem	cieszyły	się	te	z	masą	czekoladową,	a	trzeba	było	nie	raz	zacięcie	
o	nie	walczyć.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim ciociom i wujkom (nauczycielom 
szkółek niedzielnych oraz wolontariuszom), jak również paniom z kuchni za zor-
ganizowanie niezwykłego tygodnia dla naszego najmłodszego pokolenia.

xmcz  
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Witajcie Młodzi Przyjaciele!
Witam	Was	wakacyjnie	i	mam	nadzieję,	ze	mimo	wielu	atrakcji,	wyjazdów	

i	rozrywek,	które	czekają	Was	latem,	znajdziecie	czas,	aby	poznać	dalszą	część	
historii	Józefa	i	pokolorować	obrazek.

Pamiętacie?	Józef	dostał	od	ojca	piękną	szatę,	której	zazdrościli	mu	bracia.	
Miał	też	sny,	które	nie	spodobały	się	jego	rodzeństwu.	Przeczytajcie,	co	stało	
się	z	nim	z	tego	powodu.

Bracia	wrzucili	  do	studni	i	chcieli	powiedzieć	ojcu,	że	nie	żyje.	Zauważyli	

jednak	karawanę	kupców	 i	postanowili	 sprzedać	brata.	Kupcy	przyprowadzili	

 do	Egiptu,	gdzie	kupił	go	dowódca	straży	 	Potyfar.	W	tym	pogańskim	

kraju	 nie	tylko	nie	opuścił	 ,	ale	błogosławił	jego	pracy.	

Gdy	Potyfar	 zauważył	 jak	 szybko	powiększa	 się	 jego	majątek	uczynił	  

swoim	zarządcą.	Niestety	żona	Potyfara,	zakochała	się	w	 .	Gdy	się	okazało,	

że	  nie	zgadza	się	na	to,	aby	z	nim	zdradzała	męża,	wtrąciła	go	do	 .	

Także	w	więzieniu	 odczuwał	opiekę	 i	nie	tracił	nadziei,	że	wkrótce	

opuści	to	straszne	miejsce.	

Pewnego	 razu	do	 	 zostali	wtrąceni	dwaj	 słudzy	 .	Gdy	opowie-

dzieli	  swoje	dziwne	sny	on,	dzięki	łasce	 ,	przepowiedziałpodcza-

szemu,	 że	 po	 trzech	 dniach	 wróci	 na	 dwór	 ,	 a ,	 że	 po	 trzech	

dniach	zostanie	ścięty.	Dopiero	po	dwóch	latach	podczaszy	przypomniał	sobie	

o	  gdy	usłyszał,	 że	 miał	dziwne	sny	 i	 jego	wróżbici	oraz	doradcy	nie	

potrafią	ich	wyjaśnić.	 rozkazał	przyprowadzić	z	 	 ,	aby	wyjaśnił	
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mu	 znaczenie	 dziwnych	 snów.	  zaznaczył,	 że	 tylko	 dzięki	 łasce	 	

może	wyjaśnić	znaczenie	proroczych	snów	 .	Gdy	wyjaśnił,	że	tłuste	

i	pełne	  oznaczają	siedem	lat	urodzaju,	a	 chude	i	  puste	siedem	lat	

głodu,	 uczynił	  swoim	zarządcą,	aby	gromadził	zapasy	i	ratował	  

od	 śmierci	 głodowej.	 Jak	 zakończyła	 się	 historia	 Józefa,	 dowiesz	 się	 czytając	

ostatnią	część	historii	patriarchów	w	kolejnym	numerze.

Opracowała: Katarzyna Kowalska
Źródło: www.promyczek.pl

Pokoloruj obrazek
Józefa prowadzonego

do Egiptu.

Biblioteka

	 Tydzień	Ewangelizacyjny	w	Dzięgielowie	odbywa	się	w	dniach	2-10	lipca.	Jak	zwykle	
mamy	plan	kupić	tam	większą	ilość	książek	i	prawdopodobnie	komplet	płyt	CD	z	ewan-
gelizacjami,	wykładami	i	seminariami,	które	tam	się	odbędą.	Będziemy	się	starali	 jak	
najszybciej	opracować	te	zbiory,	aby	czytelnicy	nie	musieli	zbyt	długo	na	nie	czekać.
	 Natomiast	grupę	wsparcia	zawieszamy	na	lipiec	i	sierpień.	Zapraszamy	ponownie	
od	września	na	godz.	15.30	(wtorek).	Przypominamy,	że	jest	to	grupa	wsparcia	dla	osób	
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chorych	na	depresję	i	schizofrenię,	które	są	w	tzw.	remisji,	czyli	nie	wymagają	obecnie	
leczenia	szpitalnego.
	 Z	 kolei	 spotkania	 piątkowe	 będą	 raczej	 odbywać	 się	 regularnie,	 jak	 zwykle	 od	
godz.	19.00.	Zapraszamy	na	nie	wszystkie	osoby,	które	są	zainteresowane	studiowa-
niem	Biblii.
	 A	 jeżeli	chodzi	o	„Wieczory	świadectw”	–	dla	osób	uzależnionych,	ale	nie	tylko	–	
to	prawdopodobnie	kolejny	odbędzie	się	we	wrześniu.
	 Nieco	szybciej	chyba	będą	warsztaty	plastyczne	–	pomoc	dla	Afryki,	bo	w	sierpniu.	
	 A	spotkania	afrykańskie	będą	się	odbywać	już	teraz	raz	na	kwartał.	Czyli	następne	
będzie	we	wrześniu.	W	związku	 z	 tym,	 że	 końcem	 lipca	będzie	 kolejna	wyprawa	do	
Burkina	Faso	bardzo	mile	są	widziane	wszelkie	wpłaty	na	ten	cel.	Można	tego	dokonać	
najlepiej	w	naszej	bibliotece	w	środy,	czwartki	i	piątki	w	godzinach	otwarcia.

Renata Świder

Zapisano w księgach parafialnych

Oliwia	Salamon	 	 01.05.2011	 Dębowiec,	ul.	Szkolna
Natasza	Kulka	 	 29.05.2011	 Skoczów
Bartosz	Szewczuk		 29.05.2011	 Skoczów,	ul.	Targowa
Dylan	Górski	 	 29.05.2011	 Międzyświeć,	ul.	Beskidzka
Nathan	Ghosh	 	 29.05.2011	 Redhill	(Wielka	Brytania)
Damian	Matula	 	 26.06.2011	 Skoczów,	ul.	Wiślicka
Maja	Rucińska	 	 26.06.2011	 Międzyświeć

Tomasz	Śliż	 	 Magdalena	Boruta	 	 21.05.2011
Tomasz	Łatanik	 	 Aneta	Kral-Łatanik	 	 11.06.2011
Łukasz	Jojczyk	 	 Natalia	Ciosk	 	 	 11.06.2011
Janusz	Smelik	 	 Bogusława	Szczurek	 	 18.06.2011

Tadeusz	Goryczka	 lat	87	 04.05.2011	 Skoczów,	ul.	Targowa
Paweł	Handzlik	 	 lat	69	 06.05.2011	 Niemcy
Gustaw	Lorek	 	 lat	69	 16.05.2011	 Niemcy
Leon	Stadniuk	 	 lat	54	 22.05.2011	 Dębowiec,	ul.	Spokojna
Lanc	Józef	 	 lat	74	 23.05.2011	 Skoczów,	ul.	Ciężarowa
Teodor	Krupa	 	 lat	64	 29.05.2011	 Simoradz

chrzty

śluby

nasi zmarli
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Podziękowania i informacje

W	związku	z	pozytywnymi	opiniami,	jakie	Redakcja	IP	otrzymała	po	wyda-
niu	numeru	86	 z	 kolorową	okładką,	 planujemy	 kontynuować	 tę	nową	 trady-
cję.	Koszt	druku	jednego	egzemplarza	wynosi	1,50	PLN.	Aby	nie	narażać	Parafii	
na	„deficyt”,	zwracamy	się	z	uprzejmą	prośbą	o	uwzględnienie	tego	faktu	przy	
składaniu	dobrowolnej	ofiary	na	pokrycie	kosztów	druku	Informatora.	Numer	
87	naszego	IP	został	nieodpłatnie	„złożony”	w	nowym	programie	edytorskim	
Adobe	InDesign,	za	co	uprzejmie	dziękujemy	drukarni	Madar	ze	Skoczowa.

Rada	Parafialna	uprzejmie	dziękuje	anonimowemu	sponsorowi	za	ufundo-
wanie	żyłkowej	kosiarki	spalinowej,	która	znacznie	usprawniła	pracę	przy	zieleni	
na	terenie	parafialnym.

Rada	Parafialna	oraz	Zarząd	filiału	w	Pierśćcu	serdecznie	dziękują	państwu	
Jankowskim	i	Bijokom	z	ul.	Wiejskiej	za	przekazanie	organów	elektrycznych	dla	
potrzeb	pierścieckiego	filiału.	Poprzedni	instrument	był	stary	i	mało	praktyczny.	
Podarowane	organy	zostały	umieszczone	w	sali	parafialnej	w	kościele.	Będzie	
można	z	nich	korzystać	przy	okazji	różnych	uroczystości.

Do	kancelarii	parafialnej	kierowane	są	czasem	zapytania	od	naszych	współ-
wyznawców	odnośnie	ofert	pracy.	Ze	względu	na	niełatwy	rynek	pracy	zwra-
camy	się	z	uprzejmą	prośbą	o	udzielanie	informacji,	gdzie	i	na	jakim	stanowisku	
istnieje	możliwość	zatrudnienia.	Pamiętajmy	i	dbajmy	o	braci	i	siostry	w	wierze,	
dostosowując	 się	 do	 biblijnej	 zasady:	Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej
domownikom wiary	(Ga	6,10).

KTOKOLWIEK WIDZIAŁ, KTOKOLWIEK WIE...
Około	 roku	 temu	 zaginęła	 Skoczowska	Kronika	Młodzieżowa.	 	 Prawdopo-

dobnie	została	pożyczona	z	kancelarii	parafialnej.	Jest	to	gruby	na	około	5	cm	
zeszyt	 formatu	A4,	w	 twardej	oprawie,	o	brązowym	kolorze	okładki.	Kronika	
ta	wraz	ze	zdjęciami	jest	drogocennym	zapisem	wspomnień,	wydarzeń	i	pracy	
młodzieżowej	z	ostatnich	lat.	Pierwsze	wpisy	sięgają	1968	roku.	Bardzo	prosimy	
wszystkich,	którzy	posiadają	jakiekolwiek	informacje	o	miejscu	"przechowywa-
nia"	Kroniki	lub	znają	osobę,	która	mogła	ją	pożyczyć	i	nie	zwróciła	-	o	udziele-
nie	informacji	w	kancelarii	parafialnej.
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17	lipca 2.	Tymoteusz	2 17	sierpień 2.	List	Piotra	2
18	lipca 2.	Tymoteusz	3 18	sierpień 2.	List	Piotra	3
19	lipca 2.	Tymoteusz	4 19	sierpień 1.	List	Jana	1
20	lipca List	do	Tytusa	1 20	sierpień 1.	List	Jana	2
21	lipca List	do	Tytusa	2 21	sierpień 1.	List	Jana	3
22	lipca List	doTytusa	3 22	sierpień 1.	List	Jana	4
23	lipca List	do	Filemon 23	sierpień 1.	List	Jana	5
24	lipca Hebrajczyków	1 24	sierpień 2.	List	Jana
25	lipca Hebrajczyków	2 25	sierpień 3.	List	Jana
26	lipca Hebrajczyków	3 26	sierpień List	Judy
27	lipca Hebrajczyków	4 27	sierpień Objawienie	Jana	1
28	lipca Hebrajczyków	5 28	sierpień Objawienie	Jana	2
29	lipca Hebrajczyków	6 29	sierpień Objawienie	Jana	3
30	lipca Hebrajczyków	7 30	sierpień Objawienie	Jana	4
31	lipca Hebrajczyków	8 31	sierpień Objawienie	Jana	5

W	 miesiącach	 wakacyjnych	 zapraszamy	 do	 lektury	 kolejnych	 ksiąg	 No-
wego	 Testamentu.	 W	 poprzedniej	 sekcji	 zgłębialiśmy	 tematykę	 Listów	
ap.	 Pawła	 do	 zborów.	 Z	 tego	 pakietu	 pozostały	 nam	 tylko	 listy	 do	 Tesaloni-
czan.	 Kolejną	 część	 Nowego	 Testamentu	 wyznaczają	 Listy	 ap.	 Pawła	 do	 po-
szczególnych	osób.	Następnie	czeka	„przeprawa”	przez	 list	do	Hebrajczyków,	
który	 pierwotnie	 uznawano	 za	 Pawłowy.	 Dziś	 przyjmuje	 się	 anonimowość	
Autora.	Dalsze	księgi	do	tzw.	Listy	Powszechne,	skierowane	nie	do	konkretnych	
kościołów	 chrześcijańskich	 czy	 indywidualnych	 osób,	 ale	 do	 całego	 Kościoła.	
Pod	 koniec	 sierpnia	 systematyczny	 czytelnik	 otworzy	 ostatnią	 księgę	 Nowe-
go	 Testamentu	 –	 Objawienie	 Jana,	 której	 lektura	 zakończy	 się	 we	wrześniu.	
Życzymy	wytrwałości	i	nowych	impulsów	dla	własnej	pobożności.

1	lipca Kolosan	4 1	sierpień Hebrajczyków	9
2	lipca 1.	Tesaloniczan	1 2	sierpień Hebrajczyków	10
3	lipca 1.	Tesaloniczan	2 3	sierpień Hebrajczyków	11
4	lipca 1.	Tesaloniczan	3 4	sierpień Hebrajczyków	12
5	lipca 1.	Tesaloniczan	4 5	sierpień Hebrajczyków	13
6	lipca 1.	Tesaloniczan	5 6	sierpień List	Jakuba	1
7	lipca 2.	Tesaloniczan	1 7	sierpień List	Jakuba	2
8	lipca 2.	Tesaloniczan	2 8	sierpień List	Jakuba	3
9	lipca 2.	Tesaloniczan	3 9	sierpień List	Jakuba	4
10	lipca 1.	Tymoteusz	1 10	sierpień List	Jakuba	5
11	lipca 1.	Tymoteusz	2 11	sierpień 1.	List	Piotra	1
12	lipca 1.	Tymoteusz	3 12	sierpień 1.	List	Piotra	2
13	lipca 1.	Tymoteusz	4 13	sierpień 1.	List	Piotra	3
14	lipca 1.	Tymoteusz	5 14	sierpień 1.	List	Piotra	4
15	lipca 1.	Tymoteusz	6 15	sierpień 1.	List	Piotra	5
16	lipca 2.	Tymoteusz	1 16	sierpień 2.	List	Piotra	1

Nowy Testament w rok
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25	kwietnia	br.	odbyło	się	uroczyste	poświęcenie	nowego	kościoła	ewange-
lickiego	w	Pile	(diecezja	pomorsko-wielkopolska).	

6	maja	br.	ewangelicki	kościół	Pokoju	w	Świdnicy	odwiedziła	szwedzka	para	
królewska.	Król	Karol	XVI	Gustaw	i	Królowa	Sylwia	zostali	podjęci	przez	miej-
scowego	gospodarza	–	ks.	prezesa	Waldemara	Pytla.	Nasz	Kościół	reprezento-
wały	władze	–	z	biskupem	Jerzym	Samcem	na	czele.

20-22	maja	br.	odbywały	się	w	Szczecinie	Międzynarodowe	Dni	Bonhoef-
ferowskie.	Ks.	Dietrich	Bonhoeffer	–	niemiecki	duchowny	ewangelicki,	 który	
przeciwstawił	się	nazizmowi,	za	co	zapłacił	najwyższą	cenę	–	został	powieszony	
9	kwietnia	1945	r.	Uczestnicy	sympozjum	zgłębiali	tym	razem	temat	roli	muzyki	
w	życiu	ks.	Bonhoeffera.	Jest	on	m.	in.	autorem	pięknej	pieśni	z	naszego	Śpiew-
nika	nr	100.

29	maja	br.	ks.	Marek	Twardzik	z	Ustronia	został	wybrany	proboszczem	parafii	
w	Cisownicy.	Dotychczasowy	proboszcz	–	ks.	Jan	Kozieł	osiągnął	wiek	emerytalny	
i	w	sierpniu	odchodzi	w	stan	spoczynku.

1-5	czerwca	br.	odbywały	się	w	Dreźnie	Niemieckie	Ewangelickie	Dni	Kościoła	
tzw.	Kirchentag.	Hasło	spotkania	ponad	100.000	ewangelików	zostało	zaczerp-
nięte	 z	Mt	6,21:	 „tam	będzie	 serce	 twoje”.	W	święcie	uczestniczyło	ok.	600	
Polaków	(głównie	z	Kościoła	E-A).

3-5	czerwca	br.	miały	miejsce	w	Legnicy	Dni	Rycerskie	(Rittertag)	Komandorii	
Śląskiej	Zakonu	Joannitów,	która	 liczy	ok.	200	rycerzy.	Komandoria	zajmuje	się	
głównie	działalnością	diakonijną	(m.	in.	wypożyczalnie	sprzętu	rehabilitacyjnego,	
stacje	socjalne,	pierwsza	pomoc	przedmedyczna).	Joannici	współpracują	z	diece-
zją	wrocławską,	katowicką	i	cieszyńską.

13-16	czerwca	br.	przebywał	w	Polsce	zwierzchnik	niemieckich	ewangelików,	
prezes	Rady	Ewangelickiego	Kościoła	Niemiec	–	ks.	Nikolaus	Schneider.	W	tych	
dniach	spotkał	się	m.	in.	z	władzami	naszego	Kościoła,	a	także	z	władzami	innych	
instytucji	religijnych	i	państwowych.

27-29	 czerwca	 br.	 w	Mikołajkach	 miała	 miejsce	 Ogólnopolska	 Konferencja	
Duchownych	 naszego	 Kościoła.	 Przewodnim	 tematem	 było	 hasło	 roku	 2012:	
„Kościół	wobec	nowych	wyzwań”.	Dokonano	również	wyboru	15.	duchownych	
na	nową	kadencję	Synodu	Kościoła.

zebrał xmcz

Z życia Kościoła
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50-lecie konfirmacji
Stoją od lewej:	Stanisław	Kubicius,	Jan	Krzywoń,	Gustaw	Sikora,	Karol	Rusin,	

Józef	Chmiel,	Jerzy	Czudek,	Anna	Zahraj	(Cieńciała),	Roman	Pszczółka,	Anna	Dziadek	
(Kubala),	Edward	Raszyk,	Paulina	Sojka	(Kozieł),	Irena	Krehut	(Borecka),	Emilia	
Malina	(Wisełka),	Rudolf	Kajzar,	Janina	Pilch	(Sikora),	Maria	Kluz	(Hubczyk),	Helena	
Pszczółka	(Wojnar),	Emilia	Cieślar		

Siedzą od lewej:	Anna	Hutyra	(Cieślar),	Janina	Bartecka	(Cywka),	Marta	Salachna	
(Dziadek),	ks.	Andrzej	Czyż	(jego	pierwsza	konfirmacja	w	Skoczowie,	asystent	ks.	
Jana	Nogi),	Helena	Brzezina,	Elżbieta	Centner	(Raszka),	Janina	Bojda	(Macura),	
Krystyna	Śniegoń	(Dziadek)

  55-lecie konfirmacji
3 rząd:	(od	lewej)	Marcin	Turoń,	Józef	Kukla,	Gustaw	Wacławik,	Jerzy	Kluz,	

Brunon	Rusin,	Adolf	Mojeścik,	Erwin	Lazar,	Franciszek	Borecki,	Artur	Hojdysz,	
Henryk	Foltyn,	Paweł	Śliwka,	Jan	Kozieł,	Mirosław	Lipsa

2 rząd:	Józef	Habarta,	Karol	Krzywoń,	Andrzej	Stekla,	Robert	Barański,	Anna	
Chwastek,	Lidia	Krzemień,	Eryka	Nawrat,	Hilda	Tyrna,	Maria	Guznar-Broda,	Piotr	
Mendrek

1 rząd:	ks.	Adam	Podżorski,	Eryka	Małysz,	Paula	Rakus,	Emilia	Lapczyk,	Anna	
Heczko,	Anna	Parchańska,	Emilia	Pyka,	Erna	Czyż,	Janina	Czudek	(pastorowa,	
gościnnie),	ks.	Franciszek	Czudek

Transmisja	nabożeństw			 www.transmisja.skoczow.vel.pl
Młodzież		 www.skoczow.vel.pl			www.mlodziezdebowiec.pl.tl/
Zesół	Dzwonków		 www.zespoldzwonkow.pl
Chór	Gloria		 www.gloria.skoczow.pl	 gloria@ptew.org.pl
Filiał	Dębowiec		 www.debowiecluteranie.pl.tl
Chór	Dębowiec		 www.debowiec-chor.luteranie.pl
Biblioteka	 www.biblioteka.skoczow.pl
Proboszcz	ks.	Adam	Podżorski		 tel.	853	34	91		 e-mail:	apodzorski@luteranie.pl
Proboszcz	pom.	ks.	Mirosław	Czyż		 tel.	853	34	91	 e-mail:	mczyz@luteranie.pl
Wikariusz	ks.	Eneasz	Kowalski		 tel.	858	40	84		 e-mail:	eneaszkowalski@o2.pl
Ks.	Andrzej	Czyż		 tel.	853	03	89	
Ks.	Robert	Penczek		 tel.	853	34	91			 e-mail:	robertpenczek@wp.pl

Informator parafialny Pismo	 Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 w	 Skoczowie	
Redakcja:	ks.	Mirosław	Czyż,		ks.	Eneasz	Kowalski		Adres Redakcji:	ul.	Z.	Kossak	-	
Szatkowskiej	74,	43-430	Skoczów	(	33	853	34	91		Skład i druk:

Skoczów ul. Cieszyńska 9,  tel. 33 853 22 55   biuro@madar-drukarnia.pl,  drukarnia@ox.pl

Parafia	-	43-430	Skoczów,		ul	Z.Kossak-Szatkowskiej74		tel./fax	853	34	91
	www.skoczow.luteranie.pl				e-mail:	skoczow@luteranie.pl

	Konto	Bankowe	63	8126	0007	0009	5136	2000	0010
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50-lecie konfirmacji, 15 maja 2011

55-lecie konfirmacji, 15 maja 2011
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