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Spotkanie Trzech Narodów w Rumunii, 15-19 lipca 2011

Półkolonie z językiem angielskim, 17-24 lipca 2011



Informator Parafialny nr 88/2011 1

Spotkanie ze Słowem Bożym

„Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, 
tam jestem pośród nich.” Mt 18,20

Powyższa obietnica Jezusa została wybrana jako hasło rozpoczętego miesiąca. 
Wrzesień w historii naszego kraju kojarzy się nierozerwalnie z wybuchem II wojny 
światowej. Od tego wydarzenia minęły już 72 lata, jednak są przeżycia i doświad-
czenia, o których nie można zapomnieć. Dziesięć lat temu, 11 września 2001 roku 
stał się dla świata symbolem aktu terroryzmu. Dzisiaj, patrząc z perspektywy, lat 
możemy się zastanowić, dlaczego do tego doszło i jakie znaczenie ma to dla nasze-
go życia duchowego. 

Naszym dzieciom wrzesień kojarzy się z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. 
Dla chodzących do szkoły 1 września jest często „dniem smutnym”, dla rodziców to 
„dni starań” o wyniki edukacyjne dziecka i tylko dla tych, którzy już dawno opuścili 
szkolne mury, dzień ten pozostaje czasem miłych wspomnień młodości i beztroski. 

Dla naszej parafii wrzesień to także szczególny miesiąc. Przed stu laty 10 wrze-
śnia 1911r. poświęcono nowy cmentarz ewangelicki w Skoczowie. Tydzień później, 
16 września 1911r., zmarł superintendent – ks. dr Andrzej Krzywoń, drugi w kolej-
ności proboszcz naszej parafii. 

W czasie wojny, 11 września 1940r., zginął w obozie koncentracyjnym Jan Bolek 
nauczyciel i dyrektor szkoły „Na Kępie”. Każdy z nas może przytoczyć wiele przykła-
dów dat szczególnych w miesiącu wrześniu. 

Dla mnie wrzesień to kolejna rocznica urodzin, którą tylko dzięki Bożej ochro-
nie będę mógł przeżywać. Kiedy w zeszłym roku miałem wylew krwi do mózgu, 
doświadczyłem jak ważny jest dla mnie Kościół, szczególnie w wymiarze modlitew-
nej prośby. Słowa poprzedzające nasze hasło miesiąca zapowiadają: „Nadto po-
wiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek 
rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 18,19).

Bardzo często mówimy o kościele i kojarzy się nam on z budynkiem. Wtedy 
z dumą możemy patrzeć na nasz skoczowski kościół górujący nad miastem i podzi-
wiać wiarę tych, którzy przed 150. laty, po wydaniu Patentu Protestanckiego z dnia 
8 kwietnia 1861 roku, postanowili wybudować tak piękny i duży kościół, pomimo 
tego, że praktycznie nie było jeszcze parafii. Istniał cmentarz i szkoła ewangelicka 
oraz pragnienie wspólnych spotkań w imię Jezusa Chrystusa.

Słowo kościół używamy także w znaczeniu organizacji wyznawców. Myślę, że 
z dumą możemy mówić o naszym Kościele Ewangelicko-Augsburskim jako tym, któ-
ry wiernie stał i stoi na straży zwiastowania Słowa Bożego.

Jednak Jezus podkreśla w swojej obietnicy znaczenie Kościoła jako szczególnej 
wspólnoty, szczerej więzi pomiędzy tymi, którzy wierzą w imię Jego. Gdzie są dwaj 
lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Możemy dziękować 
Panu Bogu za miejsce, w którym przyszło nam żyć, za parafię, w której jest nas wię-
cej niż dwóch lub trzech, za możliwość uczestniczenia w życiu kościelnym w tak licz-
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nych grupach na nabożeństwach, szkółkach, lekcjach religii, zebraniach młodzieżo-
wych, chórach i zespołach, godzinach biblijnych czy wszelkich innych spotkaniach. 

Ostatnio miałem okazje odwiedzić kilka osób w bardzo sędziwym wielu. Jak bar-
dzo widoczna na ich twarzach była radość z możliwości porozmawiania z kimś, kto 
„przyszedł z kościoła”. 

Wielu z nas wraca po wakacyjnych dniach do codziennej prozy życia. Niestety 
także w życiu Kościoła często wracamy do codziennych zadań, nie bardzo uświada-
miając sobie, jak wiele może oznaczać dla każdego z nas obietnica Jezusa o dwóch 
lub trzech. Ważne są chwile uroczystości kościelnych, poświęcenie kolejnego bu-
dynku, który ma nam służyć jako miejsce wspólnych spotkań w imieniu Jezusa. 

Ale szczególnie ważne powinny być dla nas chwile, kiedy nawet w tak małej 
grupie jak dwaj lub trzej spotykamy się na modlitwie. Czy modlimy się w naszych 
domach z naszymi dziećmi? Czy korzystamy z tej wspaniałej obietnicy? Gdzie są 
dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Dla mnie te 
wysłuchane modlitwy moich najbliższych i przyjaciół, uczniów i nauczycieli oraz 
znajomych były najpiękniejszym dowodem prawdziwego Kościoła. 

Wkraczając w nowy rok szkolny i każdy kolejny dzień naszego życia pamiętajmy, 
że Kościół to każdy z nas, to ja i ty. Jeżeli Ciebie zabraknie na nabożeństwie przy mo-
dlitwie, to może braknąć tego trzeciego lub drugiego, którego Bóg zaprasza w imię 
Jezusa Chrystusa. Przyjdź i przekonaj się, że Jezus jest wśród nas. 

mgr teol. Bogusław Czyż

Z kart historii...

Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo 
Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. 

Hbr. 13.7

We wrześniu mija sto lat od śmierci drugiego pro-
boszcza w historii naszej parafii, ks. superintendenta dr. 
Andrzeja Krzywonia.

Andrzej Krzywoń urodził się 31.05.1844r. w Trzy-
cieżu na Zaolziu jako syn Mateusza i Marii z d. Janczar. 
W latach 1861-1864 studiował  teologię  najpierw 
w Wiedniu, a potem do 1866r. w Heidelbergu. Po ukoń-
czeniu studiów został ordynowany w 1866r. w Bielsku, 
gdzie też został wikariuszem u boku ks. superintenden-
ta Karola Samuela Schneidera. Po odbyciu wikariatu 
powołano go w 1869r. na  proboszcza parafii w Mię-
dzyrzeczu. Po śmierci pierwszego proboszcza w historii 
skoczowskiej parafii, ks. Jana Karzeła, został w 1889r. 



Informator Parafialny nr 88/2011 3

jego następcą. W latach 
1889-1909  pełnił obowiązki 
seniora śląskiego, a w roku 
1909 po śmierci ks. superin-
tendenta /biskupa/ Moraw-
sko-Śląskiego dr. Teodora 
Karola Haase  został nowym 
zwierzchnikiem Kościoła. 
Był doktorem honoris-causa  
Fakultetu Teologicznego 
w Wiedniu. W 1899r. otrzy-
mał jedno z najwyższych od-
znaczeń państwowych – Krzyż 
Kawalerski Orderu Cesarza 
Franciszka Józefa I.

Ks. Andrzej Krzywoń był 
żonaty z Toską z d. Wolf. Mieli 
dwoje dzieci – syna Brunona 
Gustawa, który został także 
księdzem oraz córkę Mał-
gorzatę, która została żoną 
ks. P. Wałacha.

Zmarł 16.09.1911r. i został 
pochowany na nowym cmen-
tarzu ewangelickim w Sko-
czowie. Obok niego w 1931r. 
spoczęła jego żona Toska.

W okresie jego pracy w Skoczowie założono nowy cmentarz ewangelicki oraz 
oddano do użytku Ewangelicki Dom Sierot.

Ze względu na wiele obowiązków i funkcji kościelnych, ks. proboszcz miał 
w swej pracy do pomocy wikariuszy: ks. Jana Stonawskiego, ks. Karola Michejdę, 
ks. Oskara Michejdę oraz ks. Karola Grycza-Śmiłowskiego.

Ks. Andrzej Krzywoń po swoim wyborze na stanowisko superintendenta, dnia 
6 grudnia 1909r. został  przyjęty na prywatnej audiencji przez cesarza Franciszka 
Józefa I. O spotkaniu tym pisał w swoim liście pasterskim z dnia 8.12.1909r. do pod-
ległych sobie w całej Diecezji Morawsko-Śląskiej parafii.

„Jego Cesarska i Królewska Apostolska Mość raczył … odebrać … moje … po-
dziękowanie … za potwierdzenie … mojego wyboru na superintendenta Morawsko-
Śląskiej diecezji ewangelickiej w.a. i wysłuchać moich … zapewnień, że … będę… 
wpływać na powierzone mej opiece zbory i urzędy kościelne i szkolne, aby nie tylko 
ewangelicko chrześcijańskie życie pielęgnowali i działali w duchu zgody i pojedna-
nia, ale żeby również starali się o zachowanie … wierności wobec władz i miłości 
austriackiej ojczyzny.

Po łaskawym wysłuchaniu moich zapewnień raczył dostojny monarcha między 
innymi odpowiedzieć: Cieszę się, że mogę Pana znów oglądać … jestem przekona-

Pomnik na cmentarzu w Skoczowie
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ny, księże superintendencie, że … będziesz się starał działać w myśl wypowiedzia-
nych właśnie zapewnień. …  Z przyjemnością, przypominam sobie Mój ostatni 
pobyt w Jezusowym Kościele w Cieszynie, to potężne wrażenie, jakie wywarło na 
mnie odśpiewanie hymnu ludu przez liczne zgromadzenie.”

Dalej ks. superintendent pisał  „Ale praca połączona z urzędem zwierzchnika 
kościoła, nie przez jednego może być dokonana, ale przez wszystkich razem, którzy 
służą naszemu drogiemu ewangelickiemu kościołowi, począwszy od duchownych 
przewodników, a skończywszy na pojedynczych członkach zboru, współwyznaw-
cach naszej najświętszej ewangelickiej wiary. Tych wszystkich tedy wzywam do 
wspólnej pracy…. Przez  piękną swą naukę i przez odpowiadające tej nauce życie, 
będzie nasz kościół i na zewnątrz spełniał swoje prawdziwe posłannictwo, ku któ-
remu jest powołany, i w ten sposób najlepiej otworzy bramy swoje tym, którzy szu-
kając prawdy, do nas przychodzą i tu chcą znaleźć zaspokojenie swych głębszych 
potrzeb religijnych.” opr. Jerzy Sikora

Klepsydra informująca o śmierci ks. A. Krzywonia

Sprostowanie
Poprzedni nr IP został zamknięty przed obradami Ogólnopolskiej Konferencji 

Duchownych, stąd też niejako z wyprzedzeniem została podana informacja wyni-
kająca z porządku obrad, że zostali wybrani duchowni na nową kadencję Synodu. 
Niestety wybory nie doszły wówczas do skutku. Zostały przesunięte na sobotę,
5 listopada 2011 r.
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W skrócie

W dniach 2-10 lipca odbył się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Codzien-
ne ewangelizacje popołudniowe prowadził ks. Leszek Czyż, a wykłady przedpołu-
dniowe z ramienia Szkoły Biblijnej prowadzili m. in. ks. Adam Podżorski, ks. Mi-
rosław Czyż i ks. Jan Kurko. Liczna grupa wolontariuszy ze Skoczowa udzielała się 
w służbie żywienia i w służbie technicznej.

W niedzielę, 17 lipca, odbyła się uroczystość poświęcenia Domu Zborowego 
w Dębowcu oraz pamiątka poświęcenia kościoła. Gośćmi byli: bp Jerzy Samiec 
i bp Paweł Anweiler. W programie znalazł się: poranek pieśni, pożegnanie starej 
salki, poświęcenie nowego budynku, nabożeństwo, poczęstunek dla wszystkich 
uczestników oraz zwiedzanie Domu Zborowego (relacja wewnątrz numeru).

W dniach 15-19 lipca 40-osobowa grupa z naszej parafii wzięła udział w spotka-
niu w miejscowości Nadlac w Rumunii. Z tamtejszą słowacką parafią ewangelicką 
nasz chór „Gloria” nawiązał kontakt już w ubiegłym roku. Naszą parafię reprezento-
wali: grupa chórzystów z prezesem p. W. Orawskim, ks. Robert Penczek oraz zespół 
„Vocalis” (relacja wewnątrz numeru).

W dniach 17-24 lipca odbyły się w naszej parafii półkolonie dla dzieci z językiem 
angielskim prowadzone przez grupę wolontariuszy z USA. Pomocnikami i tłumacza-
mi była grupa naszej młodzieży pod kierunkiem ks. Mirosława Czyża. W zajęciach 
uczestniczyło około 70 dzieci (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę, 24 lipca, w cza-
sie nabożeństwa głównego 
odbyła się modlitwa dziękczyn-
na z okazji 90. urodzin Zacnej 
Iskrzyczynianki, pani Anny Ma-
cury (wiernej czytelniczki IP). 
Jubilatka przybyła na nabo-
żeństwo w towarzystwie ro-
dziny, przyjaciół i znajomych. 
Redakcja IP życzy Jej wieleBo-
żego błogosławieństwa i pogo-
dy ducha. 

W dniach 1-13 sierpnia odbył się obóz młodzieżowy w Sorkwitach na Mazurach 
organizowany przez naszą parafię, a prowadzony przez ks. Eneasza Kowalskiego. 
Uczestniczyło w nim prawie 40 osób oraz kilku opiekunów. Pomimo nie zawsze 
sprzyjającej pogody, wszyscy wrócili bardzo zadowoleni (relacja wewnątrz numeru).

Niewielkie grupy naszej młodzieży uczestniczyły także w obozie młodzieżowym 
w Orkuszu organizowanym przez CME, w Tygodniach Ewangelizacyjnych w Zelowie 
i w Mrągowie, a kilkoro dzieci uczestniczyło w Obozie z Przyjacielem w Dzięgielo-
wie oraz w obozie kondycyjnym w Wołczynie.
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W dniach 6-7 sierpnia chór „Gloria” wraz z opiekunem ks. A. Podżorskim i jego 
Małżonką uczestniczyli w wycieczce do Nowego Sącza. W sobotę zwiedzali „Mia-
steczko Galicyjskie”, a wieczorem dali koncert w kościele. W niedzielę uczestniczyli 
w nabożeństwie z okazji 225-lecia kościoła. Na to nabożeństwo dojechała w nie-
dzielny poranek orkiestra diecezjalna Diecezji Cieszyńskiej. Proboszczem w Nowym 
Sączu jest nasz były wikariusz ks. Dariusz Chwastek (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę, 14 sierpnia, odbyło się pożegnanie odchodzącego z naszej parafii 
ks. Eneasza Kowalskiego i jego Małżonki – Katarzyny, która uczyła religii w szko-
łach i angażowała się w pracy parafialnej. Na nabożeństwie rannym Pastorostwo 
Kowalskich pożegnał ks. Mirosław Czyż oraz chór „Gloria”, a na głównym kurator 
oraz Zespół Dzwonków. Ks. E. Kowalski od 1 września pracuje w diasporalnej w pa-
rafii Pokój na Opolszczyźnie (relacja wewnątrz numeru).

W dniach  17-21 sierpnia chór z Dębowca zorganizował wycieczkę do wschod-
niej Polski. Zwiedzali m. in. Sandomierz, Kazimierz Dolny, Janowiec, a w niedzielę 
uczestniczyli w nabożeństwie w Lublinie (relacja wewnątrz numeru).

W dniach 22-28 sierpnia odbywał się Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu.Codzien-
nie gromadził około 30 dzieci. Zajęcia prowadzili pracownicy szkółkowi oraz wolon-
tariusze z Pierśćca i ze Skoczowa. W całość zaangażował się również ks. Mirosław 
Czyż (relacja wewnątrz numeru).

Ks. Mirosław Czyż uczestniczył:

- 6 sierpnia w ekumenicznym poświęceniu krzyża przydrożnego w Łączce 
poprzez Słowo i modlitwę. Ks. Czyż wyraża serdeczne podziękowanie ewangelikom 
z Łączki, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu 
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- 28 sierpnia w dożynkach sołeckich w Kiczycach

W miejsce ks. Eneasza Kowalskiego został z dniem 1 września skierowany przez 
Biskupa Kościoła mgr teol. Marcina Ratka z Mikołowa. Zajmie mieszkanie przy 
ul. Schodowej 19. 

Na placu przed kościołem w Skoczowie zostały namalowane pasy wyznaczające 
miejsca parkingowe i drogi przejazdowe. Bardzo prosimy kierowców o stosowanie 
się do tych oznaczeń.

W budynku „Starej Szkoły” został zainstalowany elektromagnes. Dziękujemy 
osobom, które z ochotnego serca zaangażowały się w tę sprawę.

W Simoradzu trwa remont posadzki w salce katechetycznej, poszerzany jest 
plac przed kościołem, a wkrótce pojawi się nowa gablotka przy wejściu od strony 
ulicy.

Terminy:
4 września g. 8.00 – nabożeństwa młodzieżowe z komunią św. na rozpoczęcie  

roku szkolnego. 
4 września g. 10.00 - pamiątka założenia i poświęcenia kościoła w Ogrodzonej 

z udziałem ks. Mirosława Czyża i chóru męskiego „Gloria”.
8 września g. 18.00 – spotkanie misyjne z Iwoną Eifling (Kojma), pomagającą 

dziewczynom z rodzin dotkniętych doświadczeniem rozwodu
11 września g. 10.00 – święto  żniw w Simoradzu
18 września g. 10.00 – święto żniw w Dębowcu
22 września g. 18.00 – wieczór świadectw prowadzony przez misję „Elim”  pra-

cującą wśród uzależnionych
25 września g. 10.00 -  święto żniw w Pierśćcu
25 września g. 10.00 – komunia św. dla osób starszych w Skoczowie
30 września-2 października – Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Wiśle
2 października g. 10.00 – święto żniw w Skoczowie
9 października g. 10.00 – pamiątka założenia i poświęcenia kościoła w Pierśćcu
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Biblioteka

Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego cz. II – Poświęcenia
Zawiera porządek uroczystości poświęceń obiektów sakralnych i nie tylko, stoso-

wany przez Kościół Luterański w Polsce.

C.S. Lewis: „Rozważania o Psalmach”
Lewis podchodzi do Psalmów nie tylko jako chrześcijanin, lecz także jako miło-

śnik literatury, co czyni lekturę jeszcze bardziej przyjemną. I pisze Lewis w bardzo 
ciekawy sposób, porównując niekiedy Żydów do chrześcijan, tłumacząc, cytując, 
rozmyślając, filozofując. Jeżeli lubicie czytać Pismo Święte, a szczególnie psalmy, to 
książka ta z pewnością przypadnie Wam do gustu. Zahacza o historię, kulturę, samą 
religię związaną nie tylko z psalmami. Opowiada i dzieli się z czytelnikiem własnymi 
odkryciami, które zawdzięcza częstej lekturze Biblii.

Daniel Clark: „Żywy czy martwy?”
Daniel Clark przedstawia historie ludzi, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie 

Jezusa, choć często wcześniej nawet Go nie znali. Opowieści pokazują działanie 
Zmartwychwstałego w ich życiu. Autor zachęca w ten sposób do poszukiwania 
obecności Chrystusa także w naszej codzienności. 

John Piper: „Nie zmarnuj życia”
Bóg stworzył nas po to, byśmy żyli jedną pasją - pełnego radości ukazywania 

Jego wspaniałości i chwały. Zmarnowane życie to życie pozbawione tej pasji. Sku-
pione na trywialnych sprawach, życiu dla wygody i przyjemności. Ta książka to 
ostrzeżenie, aby nie dać się im pochłonąć i wyzwanie, aby żyć dla Chrystusa.

Jacek Wrona: „Narkotyki. Narkomania”
Współczesny człowiek, to często człowiek zniewolony przede wszystkim przez 

własne słabości. Jedną z nich jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych. 
Dając złudne poczucie szczęścia, pustoszą one zdrowie psychiczne i fizyczne oraz 
pozostawiają po sobie pustynię duchową, szczególnie wśród młodych ludzi. Aby 
jednak przeciwdziałać i zapobiegać tej patologii niezbędne jest posiadanie wiedzy 
na ten temat. Autor z 15-letnim doświadczeniem zawodowym – policjant zwalcza-
jący przestępczość narkotykową – wyjaśnia problematykę narkomanii.
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Nasze życie

Niedziela, 17 lipca 2011 r., była szczególnym dniem dla ewangelików z Dębowca 
(filiału parafii Skoczów). Przy pięknej pogodzie i licznie zgromadzonych wiernych 
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – ks. Jerzy Samiec, w asyście zwierzch-
nika diecezji cieszyńskiej – bp. Pawła Anweilera i miejscowego proboszcza – 
ks. Adama Podżorskiego dokonał poświęcenia nowego Domu Zborowego. Uroczy-
stość zbiegła się z 99. rocznicą poświęcenia ewangelickiego kościoła Zbawiciela 
w Dębowcu.

Święto filiału rozpoczęło się od poranku pieśni i muzyki religijnej, w trakcie którego 
wystąpiły następujące zespoły: chórek dziecięcy z Dębowca (dyr. M. Cieślar, E. Kaleta), 
Zespół Dzwonków (dyr. D. Podżorska), chór z Dębowca (dyr. G. Targosz), zespół mło-
dzieżowy (dyr. D. Podżorska), Diecezjalna Orkiestra Dęta (dyr. A. Pasterny). Poszcze-
gólne zespoły uświetniły także nabożeństwo.

Przeprosiny.
 Bardzo chcemy przeprosić wszystkie osoby, które chciały się do nas do-

dzwonić końcem lipca i początkiem sierpnia na nasz telefon stacjonarny, a im się 
nie udało. Jesteśmy w bardzo taniej sieci telekomunikacyjnej, więc czasem spora-
dycznie może się coś takiego zdarzyć. Tym razem długo to trwało, bo był to sezon 
wyjazdów. Jeszcze raz bardzo przepraszamy.

Renia Świder
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Po poranku odbyło się pożegnanie starej salki i symboliczne oddanie kluczy. 
Następnie Biskup Kościoła poświęcił nowy Dom Zborowy.

Słowa pozdrowienia w imieniu zebranych przedstawicieli władz samorządo-
wych oraz instytucji kościelnych przekazali: starosta Powiatu Cieszyńskiego – 
Czesław Gluza, wójt gminy Dębowiec – Tomasz Branny oraz proboszcz dębowiec-
kiej parafii rzymskokatolickiej – ks. Marian Kubecki.

Po tej części odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne w kościele Zbawi-
ciela, w czasie którego Słowo Boże zwiastował bp Jerzy Samiec. Słowo pozdrowie-
nia i gratulacji przekazał również bp Paweł Anweiler.

Po nabożeństwie licznie zgromadzeni uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstu-
nek. Była to również dobra okazja, by na spokojnie zwiedzić nowo powstały obiekt.

Z kart historii Domu Zborowego
Myśl o budowie Domu Zborowego zrodziła się w grudniu 2004 roku na zebraniu 

zarządu filiału. Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie podjęło stosowną uchwałę 
w styczniu 2005, którą Konsystorz zatwierdził w kwietniu 2005 roku. Projekt wyko-
nał architekt Karol Gaś, kierownictwo budowy objął Andrzej Cichy. Podczas nabo-
żeństwa reformacyjnego w 2006 roku modlitwą na placu budowy zainaugurowano 
proces budowy.

Na budowę zbierano kwartalnie ofiary w całej parafii. Dodatkowo parafia uzy-
skała dotację Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Konsystorz Kościoła udzielił 
trzykrotnie pożyczkę. Znalazło się również liczne grono osób (głównie miejscowych 
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parafian z Dębowca, Kostkowic, Iskrzyczyna), które regularnie składały ofiary na bu-
dowę. Na pokrycie kosztów został również sprzedany budynek starej XIX-wiecznej 
szkoły, w którym do tej pory odbywały się czynności duszpasterskie (próby chóru, 
godziny biblijne, zebrania Koła Pań, szkółki niedzielne). Sprzedano również działkę 
nieruchomości ofiarowanej w 2001 roku przez Annę Baszczyńską. Na jej grobie po-
stawiony został nowy nagrobek.

Przez 5 lat przy budowie pracowało wiele osób. Zarówno firmy, jak i członkowie 
parafii, odpłatnie, a także nie raz nieodpłatnie. Całością koordynował zarząd filiału 
na czele z kuratorem – Romanem Kłodą.

Proboszcz – ks. A. Podżorski, w słowach podziękowania powiedział m. in.: 
„Tu wielu z was ma swój udział, a sam Bóg, który zna nasze serca, wie o tym naj-
lepiej. Błogosławił nasze dzieło, ochraniał od złego, dodawał sił i zapału, a dziś ra-
dujemy się z tego wspólnie. Prorok Aggeusz pisze: „Wtedy Pan  poruszył… ducha 
całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana Zastępów, swojego 
Boga”. Za wszystkie ofiary, prace, modlitwy serdecznie dziękuję. Jest to nasz wspól-
ny wysiłek, dzieło Boże, w którym – jak pisze ap. Paweł – „współpracownikami
Bożymi jesteśmy”. xmcz

Pragniemy, by Dom Zborowy żył swoim życiem, dlatego zachęcamy do organizowania 
w nim różnych imprez okolicznościowych (urodziny, rocznice, spotkania rodzinne, itp.)

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

została pożyczona z kancelarii parafialnej. Jest to gruby na około 5 cm zeszyt forma-
tu 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 jakie-
kolwiek informacje o miejscu „przechowywania” Kroniki lub znają osobę, która mogła 
ją pożyczyć i nie zwróciła - o udzielenie informacji w kancelarii parafialnej.
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ENGLISH BIBLE CAMP 2011
Wakacje to jak wiadomo czas odpoczynku po trudach związanych z pracą 

w szkole. Większość uczniów zapomina więc o nauce i stara się wykorzystać wolne 
chwile w zupełnie inny sposób. Jednak w Skoczowie znaleźli się też tacy, którzy 
postanowili spędzić tydzień 18-23 lipca 2011 r. na półkolonii z językiem angielskim 
i nauczyć się czegoś nowego. Wtedy właśnie gościli w skoczowskiej parafii Ame-
rykanie, którzy na co dzień zamieszkują stan Nowy York. Emily, Grace, Meg, Jen, 
Sarah, Bonnie, Kerry, Sue i Dan, czyli 9-osobowa grupa niezwykle żywiołowych oraz 
kochających Boga ludzi sprawiła, że każdy uczestnik miał okazję pogłębić swoją 
wiedzę biblijną, a także znajomość języka angielskiego.

Każdy dzień rozpoczynał się od spotkania w kościele. Był to czas wspólnego 
śpiewu, słuchania fragmentów z Biblii, a co najważniejsze przywitania sie z samym 
Bogiem.  Następnie uczestnicy podzieleni na grupy: czerwoną (najmłodsza), niebie-
ską (średnia) oraz pomarańczowo-żółtą (najstarsza), udawali się na zajęcia biblijne. 
W ciągu całego tygodnia mogli przypomnieć sobie jak wyglądało stworzenie świa-
ta, uczyli się o Bożym Narodzeniu, śmierci Jezusa na krzyżu, zmartwychwstaniu 
Zbawiciela, a także historii o uzdrowieniu 10. trędowatych. Wszystkie były opowie-
dziane oczywiście w języku angielskim.

Chwile spędzone na obozie umożliwiały również rozwój wielu talentów. Każda 
grupa miała bowiem zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe oraz lekcje angielskie-
go. Te pierwsze przypadły do gustu najmłodszym uczestnikom. Mogli oni stworzyć 
bransoletkę wiary, udekorować własną babeczkę oraz nauczyć się cierpliwości pod-
czas wyklejania różnych przedmiotów z papieru.

Na zajęciach muzycznych uczestnicy poznawali anglojęzyczne piosenki oraz 
mieli możliwość grania na instrumentach, np. grzechotkach. Lekcje angielskiego – 
prowadzone w oparciu o ciekawe metody aktywizujące – pozwoliły im opanować 
mnóstwo słówek i zwrotów w tym języku. Były też dobrą okazją, by przysłuchać się, 
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jak brzmi prawdziwy amerykański  akcent. Jednak największym zainteresowaniem 
wśród uczestników cieszyły się zajęcia sportowe.

Po kilku godzinach nauki mogli wreszcie zagrać w siatkówkę, piłkę nożną, 
frisbee, ,,Hot potatoe”,  ,,Ninja”, a także ,,Drip, drip, drap” (w czasie którego można 
oblać swojego opiekuna wodą) oraz rugby, które okazało się absolutnym hitem. 
Każdy dzień kończył się podsumowaniem w kościele, a o godzinie 16:00 zadowolo-
ne dzieci niechętnie wracały do domu.

Mówiąc o English Bible Camp, nie sposób pominąć przepyszne posiłki, które 
czekały na uczestników każdego dnia. Panie kucharki zadbały o to, aby każdy zjadł 
bardzo dobry obiad i nabrał dzięki niemu sił na dalsze zajęcia.

Na uczestników obozu czekały też inne atrakcje. W piątek, 22 lipca, zorganizo-
wano piknik, na który przybyły rodziny oraz znajomi wszystkich dzieci. Najpierw 
odbył się program w kościele, podczas którego uczestnicy ubrani w jednobarwne 
zielone koszulki śpiewali piosenki, których się nauczyli. Każda grupa przygotowała 
też specjalne przedstawienie.

Potem wszyscy świętowali 16-te urodziny jednej z Amerykanek – Emily. Na koniec 
całe rodziny smakowały kiełbaski z grilla. Natomiast w sobotę, 23 lipca, dzielni obo-
zowicze wyruszyli na Stożek. Na górę dotarli za pomocą wyciągu krzesełkowego. 
Drogę powrotną pokonali już o własnych nogach. W Wiśle zjedli pizzę i brali udział 
we wspólnych zabawach. Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi wrócili późnym popołu-
dniem do Skoczowa. Dla części uczestników był to najlepszy dzień obozu.

Ponadto należy dodać, że organizatorzy zadbali o atrakcje również dla Ame-
rykanów. Każde popołudnie i wieczór goście spędzali w innym miejscu: Skoczów, 
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Muzeum w Oświęcimiu, Pętla Beskidzka, Kamień na Równicy, Chata Chlebowa 
w Górkach, pomnik ks. M. Lutra w Bielsku, Kościół Jezusowy w Cieszynie i Most 
Przyjaźni na Olzie – to miejsca, które zobaczyli goście zza Atlantyku.

English Bible Camp 2011 był naprawdę wyjątkowy. Nikt nie mógł narzekać na 
nudę. Był to z jednej strony czas wspaniałej zabawy, a z drugiej intensywnej nauki 
języka angielskiego. Umożliwił on zawieranie międzynarodowych przyjaźni, które 
z pewnością przetrwają wiele lat. Jednak najważniejsze jest to, że właśnie dzięki 
półkolonii każdy uczestnik mógł lepiej poznać Boga i pogłębić swoją relację z Nim. 
Prowadzący starali się pokazać , że to On powinien stanowić centrum naszego 
życia. Uczestnicy ze łzami w oczach opuszczali obóz, byli jednak wdzięczni Bogu za 
opiekę i niezwykłe błogosławieństwo.

Wszystkim pozostają piękne wspomnienia, a w myślach kłębią się trzy słowa, 
które w najprostszy sposób podsumowują tegoroczny obóz: It was awesome!!!

Justyna Polok

Amerykanie oraz wolontariusze

Pożegnanie ks. Eneasza i Katarzyny Kowalskich

W niedzielę, 14 sierpnia, pożegnaliśmy na obu skoczowskich nabożeństwach 
ks. Eneasza Kowalskiego, który wraz z Małżonką – pastorową Katarzyną – 
został decyzją Konsystorza przeniesiony na stanowisko wikariusza do parafii 
Pokój, niedaleko Opola (wcześniej – 17 lipca – pożegnano pastorostwo 
Kowalskich w Pierśćcu, a 31 lipca – w Simoradzu i Dębowcu).

Ks. Eneasz Kowalski rozpoczął swoją służbę w naszej parafii z dniem 
1 stycznia 2008 r. w charakterze praktykanta. 1 czerwca 2009 r. został 
ordynowany w skoczowskim kościele przez bp. Janusza Jaguckiego w asyście 
ks. A. Podżorskiego oraz ks. Mariana Niemca.
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Od 1 września br. rozpoczął swoją służbę w parafiach: Pokój i Lubienia. 
Życzymy Wam, Drodzy, wiele Bożego błogosławieństwa w nowym miejscu, 

w parafiach diaspory. I – zgodnie z nazwami tych parafii – życzymy Wam pokoju 
oraz życzliwości ze strony ludzi (żeby parafianie Was „polubieli” tak, jak my).

***
Redakcja IP wyraża w tym miejscu podziękowanie ks. Eneaszowi oraz 

pastorowej Katarzynie za aktywne i merytoryczne kreowanie naszego 
czasopisma parafialnego.

Nowy praktykant w parafii
Ks. Mirek Czyż: Marcinie! Decyzją Konsystorza zostałeś skierowany od 1 września 

na praktykę do naszej parafii. Proszę, przedstaw się w kilku słowach.
MR: Nazywam się Marcin Ratka, pochodzę z Łazisk Górnych. Mam 24 lata. 
MC: W jaki sposób angażowałeś się w życie swojej macierzystej parafii w Miko-

łowie?
MR: Przede wszystkim razem z ks. Bogdanem Wawrzeczko zajmowałem się 

organizacją i prowadzeniem spotkań młodzieżowych – zarówno w Mikołowie, jak 
i w Tychach. Organizowaliśmy również Tygodnie Dobrej Nowiny oraz wyjazdy dla 
dzieci i młodzieży. Przez jakiś czas angażowałem się także w działalność zespołu 
młodzieżowego parafii, który obecnie nosi nazwę Dawar.
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MC: Jesteś świeżo upieczonym 
magistrem. Na jaki temat pisałeś 
swoją pracę dyplomową?

MR: Rzeczywiście w tym roku 
ukończyłem studia teologiczne 
w Warszawie. Temat mojej pracy 
magisterskiej brzmiał: „Uzależ-
nienie od komputera, Internetu 
i telefonu komórkowego – wy-
zwaniem dla współczesnego dusz-
pasterza.”

MC: Mógłbyś nam powiedzieć 
trochę o swoich zainteresowa-
niach (muzyka, książka, inne pa-
sje)?

MR: Nie mam ulubionego typu 
muzyki, słucham wszystkiego, 
co wydaje mi się miłe dla ucha. 
Ostatnimi czasy czytam trochę 
opowiadań Kinga między innymi: 
Zielona mila, Skazani na Shaw-
shank. W wolnych chwilach jeżdżę 
na rowerze, lubię też chodzić po 
górach. 

MC: Gdy młody „prawie-
ksiądz” przychodzi na parafię, są 
osoby szczególnie zainteresowane 
jego stanem cywilnym. Mógłbyś 
uchylić rąbka tajemnicy, jak to jest w twoim przypadku?

MR: Wiosną przyszłego roku razem z moją narzeczoną Sylwią (z parafii Stare 
Bielsko) planujemy wziąć ślub i założyć rodzinę. 

MC: Powiedzmy, że taka ścisła ścieżka edukacyjna jest już za tobą. Teraz przy-
szedł czas na praktykę tego, czego się nauczyłeś. Co szczególnie leży ci na sercu, gdy 
myślisz o służbie w parafii?

MR: Przede wszystkim zależy mi na tym, aby były utrzymane relacje między 
wszystkimi grupami oraz aby potrafiły one ze sobą współpracować.

MC: Skoczowska parafia (jak każda zresztą) ma swoją specyfikę, z którą będziesz 
się przez jakiś czas zapoznawał. Czego się spodziewasz odnośnie twoich pierwszych 
kroków, tu w Skoczowie? 

MR: Jestem przekonany, że praktyka w skoczowskiej Parafii pozwoli mi poznać 
wielu ciekawych ludzi oraz rozwijać się w różnych obszarach pracy i życia parafial-
nego.

MC: W takim razie życzę Ci wiele Bożego błogosławieństwa w tej nowej przygo-
dzie w „służbie siania Słowa”, którą rozpoczynasz. A Drogich Parafian proszę o przy-
chylność i życzliwość dla naszego nowego Praktykanta. 
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Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu
22-28 sierpnia

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, 
którzy Boga miłują”. Rz 8,28a

Czy można mówić dzieciom o Bogu w ciekawy sposób? Czy da się być świadec-
twem, a jednocześnie dobrze się bawić? Czy w kościele w Pierśćcu dzieje się coś 
fascynującego? Oczywiście, że tak! Przekonaliśmy się o tym na Tygodniu Dobrej 
Nowiny, który trwał w dniach 22-28 sierpnia.

Spotykaliśmy się codziennie od poniedziałku do soboty w gronie 25-40 dzieci 
oraz kilkunastu „cioć i wujków”. Uczestnicy byli podzieleni na cztery grupy wie-
kowe (od przedszkolaków po gimnazjalistów). Każdy dzień zaczynał się wspólnym 
śpiewem, modlitwą i scenką wprowadzającą do tematu w danym dniu. Bohatera-
mi scenek było dwoje górskich podróżników, którzy napotykali na swojej drodze 
Ratownika przebranego za różne postacie: krawcową, turystę, mistrza francuskiej 
kuchni… Te spotkania uczyły ich jak współpracować, pomagać innym lub podejmo-
wać mądre decyzje. 

Następnie grupy przechodziły na cztery półgodzinne stacje. Jedną z nich była 
lekcja biblijna, gdzie dzieci dowiedziały się m.in. czym kierować się przy wyborze 
przyjaciół, jak mogą służyć innym w szkole lub w domu, uczyły się wersetów i przy-
swajały wiedzę poprzez dyskusję lub zabawy ruchowe. Kolejnymi przystankami 
były prace plastyczne oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

Nowością i absolutnym hitem tego roku okazała się stacja: gość specjalny.
Codziennie odwiedzała nas nowa niezwykła osoba, by zaprezentować swoją pasję 
i nauczyć czegoś wyjątkowego. I tak dzieci miały jedyną tego rodzaju szansę, by 
w ciągu jednego tygodnia spotkać klaunów, rapera, beatboxera, fotografa, misjo-
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narkę oraz ratownika medycznego! Mogły dowiedzieć się, jak właściwie zadzwonić 
po karetkę i wykonać sztuczne oddychanie, puszczać wielkie bańki mydlane, na-
uczyć się zasad robienia udanych zdjęć, poznać życie w Mołdawii i wydać dźwięki 
perkusji za pomocą strun głosowych. Ponadto warsztaty były specjalnie dostoso-
wane do każdej grupy wiekowej. 

Następnie wszyscy spotykaliśmy się na zewnątrz, gdzie graliśmy w siatkówkę 
lub frisbee (rzucanie plastikowym dyskiem), tańczyliśmy i braliśmy udział we wspól-
nych zabawach. Jednego dnia odbyła się także gra „Znajdź swojego opiekuna”. 
Zadaniem dzieci było odnalezienie cioć i wujków schowanych na terenie kościoła 
i wykonanie odpowiednich poleceń. 

Ważnym punktem programu był posiłek, przed którym zawsze tańczyliśmy tzw. 
Energizer, czyli krótki układ ruchowy do odpowiedniej muzyki. Później nadchodził 
czas na posilenie się herbatą, ciastkami, drożdżówkami i innymi smakołykami przy-
gotowanymi przez rodziców lub sponsorów. 

Jednak największą frajdą dla wszystkich był „wodny dzień”. Wtedy mogliśmy się 
wyszaleć, pograć w siatkówkę balonami napełnionymi wodą, a nawet oblać swoje-
go opiekuna wiadrem wody! To ostatnie było prawdziwą uciechą.

W sobotę zaprosiliśmy dzieci i rodziców na piknik rodzinny. Podczas tego nie-
zwykłego spotkania mieliśmy poczęstunek, smażyliśmy kiełbaski na ognisku, a tak-
że zaprezentowaliśmy taniec belgijski oraz Energizer. Co ciekawe rodzice chętnie 
dołączyli do wspólnej zabawy, także było bardzo zabawnie, rodzinnie i sympatycz-
nie! 

TDN zakończyliśmy niedzielnym nabożeństwem. Było to nietypowe i niezwykłe 
spotkanie z wielu względów. Młodzież czytała teksty liturgiczne i prowadziła śpiew, 
odbyła się prezentacja filmu z epizodami z całego TDN, dzieci zaśpiewały jedną pio-
senkę po angielsku oraz pieśń „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy”, do której śpiewania i po-
kazywania dołączył się cały zbór! Ostatnią pieśń „Złącz Panie, razem nas” zaśpie-
waliśmy trzymając się za ręce. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie przy herbacie, 
kawie, ciastku… i chyba pierwszy raz w historii filiału zdarzyło się tak,że salka była 
przepełniona! Niemal wszyscy zostali trochę dłużej po to, by wspólnie spędzić czas.
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Podczas tegorocznego Tygodnia Dobrej Nowiny w Pierśćću doświadczyliśmy 
mnóstwa Bożych błogosławieństw. Pan dał nam upalną pogodę, otwarte serca, miłe 
przyjęcie ze strony zboru, sponsorów i rodziców, którzy bardzo nam pomogli… Codzien-
nie przyprowadzał kolejne dzieci oraz dawał opiekunom siły i energię, by jak najlepiej 
wykonywać powierzone nam zadania. Był to niesamowity i wartościowy tydzień – za-
równo dla dzieci, jak i dla organizatorów. Myślę, że możemy śmiało powtórzyć za jed-
nym z uczestników: „To były najlepsze wakacje na świecie!!” 

Dziękujemy:
- Panu Bogu za wartościowy tydzień
- Pani kościelnej za ogromną pomoc
- Wszystkim mamom i innym kucharkom 
za pyszne smakołyki
- TDN-team, a więc wszystkim ciociom, 
wujkom, gościom specjalnym – czyli 
wolontariuszom, którzy spisali się na 
medal
- Wszystkim sponsorom: anonimowym, 
Radzie Filiału oraz Kołu Pań z Pierśćca, 
a także firmom: GT Poland, SPAR, Pie-
karni Bethlehem oraz Trumpf-Mauxion 
Chocolates.

Kasia Niemiec

Wieści chórowe

Pracowite lato „Glorii”
Lato – upalna pogoda, czas pakowania walizek, całkowitej laby. Jednak w tym 

okresie urlopowania się, sielankowego spokoju nadchodzi moment, gdy wypada 
otrząsnąć się z beztroskiego lenistwa i wziąć do pracy. 

W połowie lipca, 15-19, grupa chórzystów chóru „Gloria”, zespół żeński„Vocalis”, 
parafianie oraz ks. Robert Penczek reprezentowali Skoczów na „Spotkaniu Naro-
dów” w Nadlac (Rumunia). Oprócz Polaków, do miejscowego zboru zjechali również 
ewangelicy ze Słowacji (parafia Dudince). Spotkanie miało charakter integracyjny. 

Każdego dnia przedstawiciele trzech narodów mieli okazję zaprezentować swój 
kraj poprzez śpiewy, zabawy i regionalne potrawy. Podczas „Dnia Polskiego”, który 
odbył się 16 lipca, nasza grupa sporządziła dla wszystkich zebranych jajecznicę na 
boczku z około 500 jajek. Zaserwowała również kiełbaski z grilla i śląskie kołaczyki. 
Następny dzień należał do Słowaków, którzy poczęstowali nas pikantnym gulaszem 
oraz spaghetti z serem i sosem pieczarkowym. 18 lipca w godzinach przedpołu-
dniowych, gospodarze z Rumunii zorganizowali dla wszystkich quiz wiedzy biblijnej 
w Parku Miejskim. Następnie zaprosili nas na gęstą zupę mięsno-fasolową, mięso 
z grilla i rumuńskie kluski. 
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W niedzielny poranek uczestnicy 
„Spotkania Narodów” wzięli udział 
w nabożeństwie w kościele ewan-
gelickim w Nadlac. Kazanie wygłosił 
miejscowy proboszcz – ks. senior 
Gheorghe Balint. Pozdrowienia 
z naszej parafii przekazał ks. Robert 
Penczek. W trakcie pobytu w Nadlac, nasz chór uczestniczył w dwóch ekumenicz-
nych koncertach z udziałem chórów: Gloria, Vocalis, Datelinky, słowackiego chóru 
mieszanego i miejscowego zespołu młodzieżowego. 

Na tym nie koniec atrakcji naszego bytowania w Nadlac. Dzięki uprzejmości 
gospodarzy zorganizowano nam wycieczkę do miasta o nazwie Arad, gdzie ochotni-
cy mogli skorzystać z kąpieli w tamtejszym Aqua Park. Odbyliśmy także wycieczkę 
do prawosławnego klasztoru w Hodos-Bodrog. W drodze powrotnej do Skoczowa 
zwiedziliśmy również Budapeszt.

Czas w Rumunii upływał wszystkim szybko w atmosferze radości i życzliwości. 
Niechętnie opuszczaliśmy domy naszych gospodarzy, z którymi zdążyły połączyć 
nas więzi przyjaźni. Każdy, kto był uczestnikiem wyprawy, żegnał się z nadzieją na 
rychłe spotkanie w tym samym, tudzież, ku wielkiej uciesze wszystkich, powiększo-
nym gronie. 

Gdyby nie poświęcenie organizatorów spotkania – burmistrza Nadlac Vasile
Ciceaca z małżonką, ks. seniora Gheorghe Balinta, kuratora tamtejszej para-
fii, Any Istrate z mężem, Judyty i Pavla Mokos, mieszkańców Nadlac, a także
rodziny Benuch ze Słowacji, nasz zjazd nie byłby tak udany. Wszystkim nam na 
zawsze pozostanie już w pamięci!

W pierwszy weekend sierpnia „Gloria” pojechała w kolejną trasę. Tym razem do 
Nowego Sącza. W wojażach towarzyszył nam ks. Adam Podżorski z żoną Heleną 
oraz Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej. Uczestniczyliśmy w obchodach 225. 
rocznicy ewangelicyzmu na ziemi nowosądeckiej. 

Uroczystości rozpoczął sobotni koncert naszego chóru. Niedzielne nabożeń-
stwo prowadził ks. Adam Podżorski, zaś „Gloria” i Orkiestra Dęta swoimi utwora-
mi uświetniły tę doniosłą chwilę. Wykorzystując czas spędzony w Nowym Sączu, 
odwiedziliśmy Miasteczko Galicyjskie oraz Sądecki Park Etnograficzny. Przekaza-
liśmy także pozdrowienia ze Skoczowa dla ks. Dariusza Chwastka (naszego by-
łego wikariusza) i parafian z kościoła ewangelickiego Przemienienia Pańskiego 
w Nowym Sączu. 

Tydzień później, 14 sierpnia, uczestniczyliśmy w potrójnej uroczystości w Wiśle 
Głębcach. Uroczyście obchodzono pamiątkę poświęcenia kościoła, 7. rocznicę 
poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła oraz 5. rocznicę poświęcenia 
kamienia węgielnego pod budowę tegoż kościoła. Na rozpoczęcie nabożeństwa 
odśpiewaliśmy w murach nowej świątyni (wspólnie z chórem z Głębiec) „Dzwo-
ny” Papperta. Nabożeństwo prowadził ks. Tadeusz Byrt, zaś kazanie wygłosił 
ks. Jan Gross. 

Tegoroczne lato było dla „Glorii” bardzo pracowite, a jednocześnie owocne. 
Szeregi chóru zasiliło trzech nowych chórzystów. Dziękujemy Bogu za Jego opiekę 
i błogosławieństwo. Soli Deo Gloria! - Tylko Bogu chwała! J.A.Fender
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Dębowczanie na Lubelszczyźnie
Tego lata (17-21 sierpnia) chór kościelny z Dębowca udał się na 

Lubelszczyznę, aby zwiedzić wschodnie tereny naszego kraju. Pla-
nowaniem trasy oraz organizacją wycieczki zajęła się nasza wspa-
niała dyrygentka Gabriela Targosz – za co bardzo jej dziękujemy.
Wyruszyliśmy nocą, a w modlitwie poprowadził nas Adam Pastucha. Jazda au-
tokarem przebiegała bardzo sprawnie, szybko i bezpiecznie, więc na pierwszy 
przystanek w Sandomierzu dojechaliśmy przed czasem. Miasto przywitało 
nas słoneczną pogodą i mnóstwem komarów. Wraz z przewodnikiem zwiedzi-
liśmy główne zabytki Sandomierza, a w godzinach popołudniowych dotarliśmy 
do sosnowego lasu nad Jeziorem Bialskim w Białce, gdzie stacjonowaliśmy. 

Dzień drugi wykorzystaliśmy na odpoczynek, kąpiel w jeziorze, grę w siat-
kówkę plażową i pływanie na rowerach wodnych. Wieczorem miło spędzili-
śmy czas na śpiewaniu i pieczeniu kiełbasek przy ognisku. 

Kolejnego dnia zwiedzaliśmy z przewodniczką Kazimierz Dolny, uczestni-
czyliśmy w rejsie statkiem po Wiśle do przystani w Janowcu, a stamtąd poje-
chaliśmy ciuchcią na gumowych kołach do ruin zamku w Janowcu. Tam mieli-
śmy czas na zwiedzanie oraz pójście na kawę i lody. 

Dzień czwarty to zwiedzanie z przewodniczką Lublina. Zobaczyliśmy 
Wzgórze Zamkowe, kaplicę św. Trójcy, Wzgórze Staromiejskie i wiele innych. 
Nasz czas na ziemi lubelskiej powoli się kończył i została nam tylko niedziela. 
Tego dnia wzięliśmy udział w nabożeństwie, gdzie śpiewaliśmy pieśni, a tak-
że daliśmy mały koncert po nabożeństwie. Wysłuchaliśmy ciekawej historii 
na temat lubelskiego kościoła i okolic, a także zostaliśmy ugoszczeni „małym 
co nieco” przez tamtejszą parafię. W drodze powrotnej zwiedziliśmy jeszcze 
zamek w Baranowie Sandomierskim. 

Wdzięczni Bogu za prowadzenie podczas wycieczki, dotarliśmy do Dębow-
ca późnym wieczorem w niedzielę. E.D.Kaleta
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Głos ma młodzież

OBÓZ MŁODZIEŻOWY W SORKWITACH
W dniach 1-13 sierpnia odbył  się obóz młodzieżowy w Sorkwitach na Mazu-

rach. Z młodzieżą ze Skoczowa i okolic pojechał jako opiekun ks. Eneasz Kowalski.
Dotarłszy na miejsce, poszliśmy grzecznie spać, bo i pora była późna. Na drugi 

dzień po śniadaniu, odbyła się poranna społeczność, podczas której wyjaśniono 
nam zasady i  plan obozu. Dostaliśmy również informator obozowy, gdzie poza 
regulaminem i planem dnia znajdował się tzw. „cichy czas” na każdy dzień, czyli 
krótkie teksty z fragmentami wersetów z Biblii, które codziennie mogliśmy czy-
tać. 

Po rannych społecznościach odbywały się społeczności w grupkach, na które 
zostaliśmy podzieleni. Nad każdą grupką czuwała para grupowych. Codziennie 
spotykaliśmy się (każda grupa w innym miejscu) i omawialiśmy „owoce” Ducha 
Świętego.

Także wieczorami gromadziliśmy się codziennie, by pośpiewać i dowiedzieć się 
czegoś nowego o sobie, o innych ludziach oraz o Panu Bogu.

Dużym powodzeniem cieszyła się gra w siatkówkę i piłkę nożną. Odbyły się 
także dwa mecze, w których uczestnicy mierzyli się z kadrą. Uczestnicy okazali 
się bezkonkurencyjni zarówno w siatkówce, jak i w piłce nożnej. Kadra co prawda 
wygrała mecz w siatkówkę, ale tylko jednym punktem, natomiast w piłce nożnej 
uczestnicy zdecydowanie byli górą. Dodatkowo zorganizowano również turniej 
tenisa stołowego i zawody w siłowaniu się na rękę.
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Bardzo niezwykła okazała się chwila, gdy po zjedzeniu kiełbasek i położeniu 
się do łóżek zostaliśmy obudzeni w środku nocy. Musieliśmy wyjść na zewnątrz 
i pójść na nocny spacer. Po drodze podziwialiśmy wspaniałe widoki mazurskie-
go nieba, gwiazd i jeziora. Zostaliśmy zaprowadzeni do lasu, gdzie zagraliśmy 
w „Iskierkę”. Następnie po wyjściu z lasu, mieliśmy położyć się na drodze i oglą-
dać spadające gwiazdy.  

W czasie obozu odbyły się dwie wycieczki. Jedna to spływ kajakowy lub 
(jeśli ktoś wolał) atrakcje wodne w Mikołajkach (pływanie motorówką). Drugą 
wycieczka prowadziła do Wilczego Szańca, czyli miejsca byłej kwatery Adolfa Hi-
tlera. A po zwiedzaniu Wilczego Szańca autobusem pojechaliśmy do Mrągowa, 
gdzie mieliśmy wolny czas.

Dużym powodzeniem cieszyły się – jeżeli pogoda pozwalała – wypady nad 
jezioro, gdzie kąpaliśmy się lub pływaliśmy kajakami. Obok tego wielkim zainte-
resowaniem cieszyły się różne gry zespołowe w jadalni („Prawo Dżungli”, „Tabu”, 
„Uno”) oraz na zewnątrz (uplecenie wianka ze stokrotek i zaniesienie go kuchar-
kom w podziękowaniu za obiad, zatańczenie lub pożyczenie od sąsiadów patel-
ni).

W niedzielę, 7 sierpnia, uczestniczyliśmy w nabożeństwie w miejscowym 
kościele ewangelickim, gdzie zostaliśmy poproszeni o odśpiewanie przed ołta-
rzem trzech piosenek. Droga powrotna była dłuuuga i barwna. Nie dość że wsta-
waliśmy wcześnie rano (wyjazd z Sorkwit do Olsztyna był o 4.30), to jeszcze z po-
wodu wykolejonego pociągu w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego jechaliśmy 
okrężną drogą. Podróż trwała 5,5 godziny dłużej, ale dla nas była to tylko sposob-
ność, by spędzić ze sobą jeszcze więcej czasu. Po długiej podróży i wspaniałych 
dwóch tygodniach przyjechaliśmy do domu zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi.

Jestem pewna, że nikt z nas nie zapomni tego wyjazdu...
Kornelia Arndt
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Kącik dla dzieci

Witam Was już jesiennie!
Mam nadzieję, że wypoczęliście przez wakacje, a nowe siły do nauki już ze-

brane. Życzę Wam wiele Bożego błogosławieństwa i prowadzenia w nowym roku 
szkolnym. Moje życzenia są jednocześnie moim pożegnaniem, ponieważ jest to 
ostatni kącik dla dzieci, w którym się z Wami spotykam. 

Mam jednak nadzieję, że w Waszych głowach zostało wiele z tego, co tu do tej 
pory przeczytaliście, a przede wszystkim, że w Waszych młodych serduszkach jest 
miłość do Pana Boga, który pierwszy nas umiłował.

Chciałabym opowiedzieć Wam dzisiaj ostatnią część historii patriarchów, z któ-
rej dowiecie się, jak zakończyły się przygody Józefa. Posłuchajcie.

Sen, który Józef z Bożą pomocą wyjaśnił faraonowi, się spełnił. Po niedługim 
czasie nastało 7 urodzajnych lat, podczas których Józef zarządził gromadzenie za-
pasów, a potem 7 lat strasznego głodu nie tylko w Egipcie, ale i w innych krajach. 
Głód dotknął również rodzinę Józefa w Kanaanie. 

Bracia wybrali się więc w podróż do Egiptu, aby zakupić trochę jedzenia. Na 
miejscu spotkali Józefa, ale nie poznali go, bo minęło już wiele lat. Józef poznał 
jednak swoje rodzeństwo, chociaż nie przyznał się do tego. Postanowił za to spraw-
dzić, czy bracia nadal są źli i zazdrośni, czy Pan Bóg zmienił ich serca. Zarzucił im, że 
są szpiegami, a oni tłumacząc się, opowiadali historię swego ojca Jakuba i przyznali, 
że kiedyś sprzedali swego brata. 

W końcu jeden z nich pozostał w więzieniu jako zakładnik, a pozostali mogli 
wrócić do domu z zakupionym zbożem. Musieli jednak przyrzec, że następnym ra-
zem przybędą z najmłodszym bratem, Beniaminem. 

Wielkie było ich zaskoczenie, gdy po przybyciu do domu znaleźli w worach ze 
zbożem wszystkie pieniądze, którymi zapłacili za jedzenie. Kiedy opowiedzieli ojcu 
wszystko, co się wydarzyło, prosili go, aby następnym razem do Egiptu poszedł 
z nimi najmłodszy brat, Beniamin.

Kiedy przywiezione zboże się skończyło, mimo wielkich oporów, Jakub zgodził 
się, aby w drogę do Egiptu razem z 10. braćmi udał się Beniamin. I tym razem Józef 
poddał trudnej próbie swych braci. W worku ze zbożem Beniamina schował złoty 
puchar, a kiedy rodzina odjechała z Egiptu, posłał za nimi wojsko, aby przeszukali 
ich i oskarżyli o kradzież. Chciał sprawdzić, czy bracia łatwo oddadzą Beniamina 
w ręce żołnierzy, a sami wrócą do domu, czy tym razem nie pozwolą, aby Jakub 
stracił ukochanego syna. 

Kiedy Józef się jednak przekonał, jak bardzo kochają oni swego ojca i najmłod-
szego brata i że tym razem nie pozwoliliby, aby stało się coś złego, w jego oczach 
pojawiły się łzy wzruszenia. Nie mógł już dłużej wytrzymać i przyznał się, że jest ich 
bratem, którego sprzedali. 

Bracia bardzo się zlękli i obawiali się zemsty Józefa. Wtedy on zapewnił ich, że 
wszystko im już wybaczył i obdarował ich wieloma prezentami. Także faraon, gdy 
się dowiedział, że Józef odnalazł swoich braci, zaprosił ich, aby zamieszkali w Egipcie 
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ze swoimi rodzinami. Obdarzył ich hojnie podarunkami i dał im wozy, aby zabrali 
wszystko, co mają w Kanaanie i razem z ojcem przybyli do Egiptu. Gdy bracia wrócili 
do domu i opowiedzieli Jakubowi, co ich spotkało, on nie chciał w to uwierzyć. Do-
piero kiedy powtórzyli mu wszystko, co Józef do nich mówił oraz pokazali mu wspa-
niałe dary, które faraon przysłał po niego, uwierzył. Z radością dziękował Bogu, że 
przed śmiercią spotkało go jeszcze tak wielkie dobrego.

Pan Bóg troszczy się bowiem o wszystkich, którzy kochają Go i są Mu posłuszni. 
On troszczy się również o Ciebie i chce pomagać Ci i w szkole i w każdej trudnej sy-
tuacji. Pamiętaj tylko, żeby zawsze Go o to prosić, a potem także dziękować.

Przyjrzyj się obrazkom przedstawiającym historię Józefa w Egipcie i ponumeruj 
je w kolejności.

op
r. 

Ka
ta

rz
yn

a 
Ko

w
al

sk
a



Informator Parafialny nr 88/201126

Firma „MIŚ”
Magiczny Imprez Świat 

zorganizuje
urodziny dla dzieci, 
pomaluje twarze, 

wyczaruje balonowe zoo, 
zaprosi klauna i jego przyjaciół, 

poprowadzi animację
dla dzieci

na imprezach firmowych,
piknikach, eventach,

zadba o atrakcje dla dzieci 
podczas wesel i innych imprez 

okolicznościowych. 

Zapraszamy na
www.magicznyimprezswiat.pl

Reklama

Podziękowania i informacje

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 wie-
rze, dostosowując się do biblijnej zasady: Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej
domownikom wiary (Ga 6,10).

Rada Parafialna bardzo docenia gotowość i chęć zasponsorowania „małych” 
rzeczy dla Parafii. W okresie wakacyjnym znalazły się osoby, które sfinansowały: 
komplet nowych krzeseł ślubnych do kościoła, wirtualny spacer po kościele (wkrót-
ce dostępny na stronie internetowej www.skoczow.luteranie.pl) oraz dozownik 
wody zimnej lub ciepłej.

Parafia ma w planach zakup nowej kosiarki do trawy, elektrycznych nożyc do 
krzewów, kompletu dużych naczyń do domu zborowego w Dębowcu oraz wydanie 
kalendarza jednokartkowego na 2012r. Za każdy dar sponsorski uprzejmie dzięku-
jemy, ponieważ wpływa on na obniżenie wydatków Parafii.

Reklama
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Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy regularnie opłacają składkę kościelną. 
Wpłaty można uiszczać w kancelarii parafialnej lub wpłacając na konto w Banku 
Spółdzielczym: 

63 8126 0007 0009 5136 2000 0010  
z dopiskiem:„darowizna na cele kultu”

Sumę przeznaczoną na składkę parafialną można odliczyć od podatku w rocz-
nym sprawozdaniu podatkowym (jeżeli jest wpłacona przez bank).Spore grono 
naszych parafian korzysta z możliwości tzw. automatycznego przelewu przez swój 
bank. Przelew taki jest dokonywany raz w miesiącu, raz na kwartał lub raz na rok. 
W większości banków jest on realizowany bez dodatkowych opłat. Jest to o tyle 
prostsza droga, że ustawiając sobie tę opcję w banku, nie trzeba pamiętać o wpła-
caniu składki. Bank dokonuje tej czynności automatycznie zgodnie z częstotliwością 
ustaloną przez Zleceniodawcę.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP dotyczący zasad opłacania składki kościelnej:

§7.1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobo-
wiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co naj-
mniej 1% jego dochodu.

Z opłacania składki są zwolnieni uczniowie i studenci nie posiadający własnych 
dochodów.

Pan Karol Śliwka, nasz parafianin rodem 
z Harbutowic, podarował Parafii publikację 
prezentującą jego dorobek artystyczny. 

Na album składają się znaki, plakaty, 
grafiki użytkowe, rysunki. Dzieło zostało 
opatrzone specjalna dedykacją dla Parafii.

Panu Karolowi Śliwce (autorowi m.in. 
popiersia ks. Marcina Lutra w naszym ko-
ściele) serdecznie dziękujemy i życzymy 
wiele błogosławieństwa, które niech spły-
wa na niego od Artysty Wszechczasów - 
Boga.
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W miesiącach lipcu i sierpniu odbywały się w naszym Kościele ewangelizacje: 
TE w Dzięgielowie (2-10 lipca), ekumeniczny TE w Zelowie (19-24 lipca), TE w Mrą-
gowie (14-21 sierpnia) oraz TE dla Rodzin w Karpaczu (14-21 sierpnia). Jak co roku 
przewinęły się przez nie setki osób – dzięki Duchowi Świętemu jedni odnaleźli dro-
gę do Boga, inni pogłębili relację z Nim i ze swoimi najbliższymi. 

23 czerwca parafia E-A w Słupsku przeżywała szczególną uroczystość. Po 64 
latach od zaistnienia w Słupsku zboru ewangelickiego, wprowadzony został w urzę-
dowanie jego pierwszy, powojenny proboszcz, wybrany przez Zgromadzenie para-
fialne. Został nim ks. Wojciech Froehlich, którego w urząd wprowadził bp Marcin 
Hintz, w asyście ks. J. Staszczaka oraz ks. A. Wójcika.

W czasie wakacji ks. Jan Byrt z Salmopola realizował kolejne projekty. Z jego 
inicjatywy powstał odlew, z którego w piekarni w Wiśle „u Troszoka” wypieka się 
piękny, okrągły chleb dla pary młodej. Natomiast w czasie trwania Tygodnia Kultu-
ry Beskidzkiej, młodzież (zainspirowana pomysłem ks. Byrta) rozdawała bezpłatnie 
Nowe Testamenty oraz wodę mineralną.

Kościół Ewangelicki w Niemczech rozpoczął w wakacje nową inicjatywę misyjną 
– „Kursy wiary”. Duchowni otrzymali materiały, w tym podręczniki oraz pomoce 
audiowizualne, które mają pomóc w organizowaniu takich kursów  w parafiach. Ce-
lem inicjatywy jest nie tylko popularyzowanie wiedzy religijnej, ale przede wszyst-
kim pogłębienie wiary. Taki kurs jest zaproszeniem dla wszystkich, którzy „pozo-
stają otwarci na wszystkie opcje”, „szukają ścieżki dźwiękowej swojego życia” lub 
„potajemnie się modlą”.

Pani biskup Margot Käßmann została wybrana ambasadorem Dekady Lutra 
– inicjatywy, która ma celu przygotowanie do jubileuszu 500-lecia Reformacji 
w 2017r.

18 lipca odszedł do Pana w wieku 63. lat śp. ks. prof. dr hab. Alfred Tschirschnitz 
– długoletni proboszcz parafii w Szczytnie (Mazury) oraz kierownik katedry Stare-
go Sestamentu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Jego pogrzeb, w którym 
wzięły udział władze kościelne oraz lokalne, odbył się 21 lipca. Pozostawił żonę, 
trzy córki, syna i dwoje wnucząt.

22 lipca pochowana została śp. pastorowa Krystyna Oborna (zm. 17 lipca w wie-
ku niespełna 80 lat), wdowa po ks. Erneście Obornym, u boku którego służyła przede 
wszystkim w Krapkowicach na Śląsku Opolskim. Pozostawiła dwie córki, syna, wnuki.

Z życia kościołą
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Lektura Nowego Testamentu dobiega końca. Przed Czytelnikiem końcowe 
rozdziały zaczerpnięte w ostatniej księgi Biblii, prorockiej księgi Objawienia Jana, 
zwanej również Apokalipsą. Nie jest to pismo łatwe, ponieważ pojawia się w nim 
mnóstwo symboli, które mogą mieć różne znaczenia. Niemniej jednak można 
w niej odnaleźć wiele ciekawostek, a także znaków dotyczących końca tego świa-
ta i wiecznego panowania Boga. Kto zakończy czytanie ostatniego rozdziału księgi 
Objawienia, ten przeczytał prawie 300 rozdziałów.

Ale na tym nie koniec. Ostatni kwartał roku Czytelnik spędzi nad księgą Psalmów 
– zbiorem poezji żydowskiej, w którym da się usłyszeć radosną muzykę, pochwalne 
hymny, ale też treści tragiczne i głos rozżalenia czy płaczu. 

1 września Objawienie Jana 6 1 października Psalm 22
2 września Objawienie Jana 7 2 października Psalm 23 i 24
3 września Objawienie Jana 8 3 października Psalm 25
4 września Objawienie Jana 9 4 października Psalm 26 i 27
5 września Objawienie Jana 10 5 października Psalm 28 i 29
6 września Objawienie Jana 11 6 października Psalm 30
7 września Objawienie Jana 12 7 października Psalm 31
8 września Objawienie Jana 13 8 października Psalm 32 i 33
9 września Objawienie Jana 14 9 października Psalm 34
10 września Objawienie Jana 15 10 października Psalm 35
11 września Objawienie Jana 16 11 października Psalm 36
12 września Objawienie Jana 17 12 października Psalm 37
13 września Objawienie Jana 18 13 października Psalm 38
14 września Objawienie Jana 19 14 października Psalm 39 i 40
15 września Objawienie Jana 20 15 października Psalm 41 i 42
16 września Objawienie Jana 21 16 października Psalm 43 i 44
17 września Objawienie Jana 22 17 października Psalm 45 i 46
18 września 18 października Psalm 47 i 48 
19 września Psalm 1 i 2 19 października Psalm 49 i 50
20 września Psalm 3 i 4 20 października Psalm 51 i 52
21 września Psalm 5 i 6 21 października Psalm 53 i 54
22 września Psalm 7 22 października Psalm 55 i 56
23 września Psalm 8 i 9 23 października Psalm 57 i 58
24 września Psalm 10 i 11 24 października Psalm 59 i 60
25 września Psalm 12 i 13 25 października Psalm 61 i 62
26 września Psalm 14 i 15 26 października Psalm 63, 64, 65
27 września Psalm 16 i 17 27 października Psalm 66 i 67
28 września Psalm 18 28 października Psalm 68
29 września Psalm 19 i 20 29 października Psalm 69
30 września Psalm 21 30 października Psalm 70 i 71

31 października Psalm 72

Nowy Testament w rok
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Zapisano w księgach parafialnych

Gabriela Czyż  03.07.2011 Sk., ul. Kossak-Szatkowskiej
Emilia Izydorczyk 03.07.2011 Sk., ul. Objazdowa
Nadia Stanawska 17.07.2011 Jasienica, ul. Cieszyńska
Dominik Chruszcz 17.07.2011 B-B, ul. Zwierzyniecka
Daria Gluza  31.07.2011 Międzyświeć, ul. Potokowa
Szymon Raszyk 07.08.2011 Sk., ul. Łęgowa
Damian Jarzynka 07.08.2011 Sk., ul. Górecka
Julia Nawrat  07.08.2011 Sk., ul. Kiczycka
Sebastian Worek 21.08.2011 D-c., ul. Ogrodowa
Justyna Chodura 21.08.2011 Międzyświeć, ul. Blokowa

Emil Zegadło  Aneta Powada  09.07.2011
Michał Duda  Ilona Michalik  16.07.2011
Jarosław Węglarzy Natalia Czyż  30.07.2011
Zbigniew Motyka Marzena Rakus  06.08.2011
Adam Krajewki Patrycja Buchta  06.08.2011
Mirosław Rucki Katarzyna Pietrzyk 27.08.2011
Grzegorz Kajzar Angelika Drobner 27.08.2011

Justyna Lorek lat 76  27.06.2011 Harbutowice
Anna Żwak lat 78   30.06.2011 Sk., ul. Objazdowa
Anna Wszołek lat 86  08.07.2011 Międzyświeć, ul. Bładnicka
Robert Zając lat 36  15.07.2011 Kaczyce, ul. Morcinka
Marek Dawicki lat 57  07.08.2011 Sk., ul. Morcinka
Emil Cieślar lat 82  13.08.2011 Międzyświeć, ul. Beskidzka
Renata Górniok lat 52  19.08.2011 D-c, ul. Szkolna
Helena Mrózek lat 87  20.08.2011 Pogórze, ul. Dworcowa
Stanisław Tomiczek lat 75 29.08.2011 Harbutowice

chrzty

śluby

nasi zmarli
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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  Adres Redakcji: ul. Z. Kossak - Szatkowskiej 74,
43-430 Skoczów ( 33 853 34 91  Skład i druk:

,  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

Adresy

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
poniedziałek - czwartek  godz. 10.00-14.00
piątek     godz. 14.00-18.00

w niedziele i święta przed i po nabożeństwie

Spotkania parafialne

ZEBRANIA MŁODZIEŻOWE
Sk-ów gr. młodsza piątek godz. 17.00
Sk-ów gr. starsza sobota godz. 18.00
Dębowiec sobota godz. 18.00

ZEBRANIA MISYJNE
drugi czwartek. godz. 18.00

SOBOTNIE SPOTKANIA Z BIBLIĄ
czwarta sobota godz. 18.00

GODZINY BIBLIJNE
Sk-ów czwartek. godz. 18.00
oprócz 1 i 2 czwartku miesiąca
Dębowiec poniedziałek godz. 17.00
Pierściec środa godz. 18.00

SZKÓŁKI NIEDZIELNE
Sk-ów godz. 8.00 i 10.00

Dębowiec podczas nabożeństwa
Pierściec podczas nabożeństwa
Simoradz podczas nabożeństwa
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Obóz młodzieży w Sorkwitach, 1-13 sierpnia 2011 

Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu, 22-28 sierpnia 2011



DĘBOWIEC, 17 lipca 2011
Pamiątka poświęcenia kościoła Zbawiciela

oraz poświęcenie nowego Domu Zborowego
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