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Spotkanie ze Słowem Bożym

 Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry, 
rozbrzmiewajcie  radością,  gdyż  Pan  pocieszył  swój  lud 
i zmiłował się nad jego biedakami! A jednak Syjon mówi: Pan 
mnie  opuścił  i Wszechmocny  zapomniał  o mnie.  Czy  kobieta 
może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad 
dziecięciem  swojego  łona?  A  choćby  nawet  one  zapomniały, 
jednak  Ja  ciebie  nie  zapomnę.  Oto  na  moich  dłoniach 
wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma.
                Iz 49, 13-16

Nieuchronnie zbliżamy się do końca roku. Najpierw 20. listopada będziemy 
wspólnie przeżywali koniec Roku Kościelnego, a później ostatniego dnia grudnia ko-
niec roku kalendarzowego. To czas, kiedy z nadzieją patrzymy w przyszłość w ocze-
kiwaniu, że następny rok będzie lepszy od poprzedniego, jak i spoglądamy wstecz, 
zastanawiając się nad minionym czasem. 

Zadajmy sobie pytanie: Jak wiele radosnych i smutnych chwil było dane nam 
przeżyć w ciągu tego roku? Jak często Bóg nas wyrywał z ciężkich chwil, pomagał 
nam, gdy właśnie tego potrzebowaliśmy? Może nie raz czuliśmy się w jakiejś spra-
wie bezradni i nie widzieliśmy wyjścia z wielu sytuacji. I nagle w takim momencie 
Bóg na naszej drodze stawiał kogoś, kto miał pomysł, jak nam pomóc. A może był 
też czas, gdy nikt się nie pojawiał, a my sami musieliśmy starać się uporać z naszymi 
problemami i przejść przez trudne chwile? I często mimo wielkiego zmęczenia, być 
może i zniechęcenia, Bóg dodawał nam sił.

Mogłoby się wydawać, że Bóg często działa prawie niezauważalnie i używa me-
tod, jakich być może nigdy byśmy się nie spodziewali. Przychodzi z pomocą bardzo 
dyskretnie i w sposób bardzo delikatny pomaga nam przejść ciężkie chwile. 

Jednak mimo tego my często nie zauważamy Bożej pomocy. Myślimy, że w trud-
nych sytuacjach Bóg nas opuszcza. A to właśnie w sytuacjach nie do zniesienia Bóg 
chce nieść nas na swoich rękach. 

Tak właśnie reagował Syjon, o którym mówi Izajasz: Pan mnie opuścił i Wszech-
mocny zapomniał o mnie. Słowa te padły mimo tego, że przed chwilą słyszeliśmy, 
że naród powinien dziękować Bogu za to, że On go podniósł z niedoli. Powinni oni 
śpiewać radośnie i powinno cieszyć się całe niebo i ziemia z tego, jak Bóg pocieszył 
swój lud i zlitował się nad nimi. Mimo tego, że Bóg im pomógł, oni ciągle tego nie 
zauważali i sami się pogrążali w narzekaniu. Mówili, że Pan ich opuścił. W ciężkich 
chwilach łatwiej było im narzekać niż szukać pomocnej ręki Boga, która cały czas 
była wyciągnięta; a nie tylko była wyciągnięta, lecz też – jak czytaliśmy – działała. 
Bóg działał w ich życiu, a oni widzieli tylko te złe chwile. 

Jak często my działamy według tego starego powiedzenia „Jak trwoga to do 
Boga”? Gdy wszystko idzie po naszej myśli i dobrze się układa, wtedy dziękujemy 
za to Bogu albo i o tym zapominamy i często myślimy sobie, że to nam się należy. 
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Z kart historii...

A w chwilach ciężkich mamy pretensje do wszystkich tylko nie patrzymy czy czasem 
wina nie leży po naszej stronie. Bardzo łatwo jest nam w ciężkich chwilach obwiniać 
innych ludzi i Boga. 

Prorok Izajasz daje nam dzisiaj bardzo wyraźnie do zrozumienia, jaki jest stosu-
nek Boga do nas. Mówi On, że tak samo jak niewyobrażalnym jest to, żeby matka 
zapomniała o swoim dziecku, tak samo niewyobrażalne jest to, aby Bóg zapomniał 
o swoich dzieciach, o swoim narodzie. 

Jednak wystarczy czasem tylko włączyć telewizor i z wiadomości dowiadujemy 
się, że zdarzają się przypadki, gdy matka porzuca swoje dziecko. Lecz choćby coś 
takiego się wydarzyło, to jednak Bóg nie zapomni o tym niemowlęciu, ani o żadnym 
człowieku.

W ostatnim z dzisiejszych wierszy czytamy: Oto na moich dłoniach wyrysowa-
łem cię. Drodzy jak to jest, dlaczego właśnie na dłoniach? Mam jednego znajome-
go, który bardzo często, gdy ma coś ważnego zapamiętać jakąś datę, jakiś numer 
telefonu bądź termin spotkania, wypisuje sobie to na ręce bądź na dłoni. I wtedy 
można być pewnym, że na pewno o tej sprawie nie zapomni. Czyż to nie jest czymś 
niesamowitym, że Bóg każde ze swoich dzieci wypisał jak na dłoni. Te słowa dają 
nam kolejną gwarancję płynącą z tego tekstu mówiącą o tym, że Bóg chce być bli-
sko i nie zapomina o nas. Tej obietnicy możemy się uchwycić, gdyż Bóg także do 
każdego z nas kieruje słowa: Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię. Amen.

mgr teologii Marcin Ratka

Ostatni wiersz Jerzego Brudnego ze Skoczowa ułożony na uroczystość 200-lecia za-
łożenia kościoła Jezusowego w Cieszynie będzie podany ze względu na jego długość 
w 2 kolejnych IP także w pisowni oryginalnej.

            Na początku wiersza autor wymienił w ówczesnym nazewnictwie sześć miast, 
w których zostały wybudowane „kościoły  łaski” – Cieszyn, Kamienna Góra, Jelenia 
Góra, Milicz, Żagań i Kożuchów. Obecnie w rękach ewangelików znajduje się jedynie 
kościół w Cieszynie. Kościoły w Miliczu, Jeleniej Górze oraz Kamiennej Górze po II woj-
nie przeszły w ręce katolików, a kościoły w Żaganiu i Kożuchowie zostały rozebrane 
przez miejscowe komunistyczne władze, które zostawiły na pamiątkę tylko wieże tych 
kościołów.

W wierszu autor  wymienił także kilka osób, które najbardziej przyczyniły się do 
powstania i rozwoju cieszyńskiej parafii.

- król szwedzki, Karol XII – wymógł na cesarzu Józefie I pewne ulgi dla ewangelików 
zapisane w Ugodzie Altransztadzkiej ogłoszonej 22 sierpnia 1707 r.

- cesarz najłaskawszy, cesarz Józef I – po w/w Ugodzie zgodził się także na ostatni jej 
akord umożliwiający budowę kościoła, tzw. reces egzekucyjny z dnia 27 stycznia 1709 r.

- Jerzy Ludwik Zinzendorf – cesarski hrabia, który 24 maja 1709 r. w obecności 
tłumu wiernych wbił na placu budowy kościoła laskę z orłem cesarskim i formal-
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nie przekazał teren ewangelikom. Orzeł przetrwał do czasów współczesnych i jest 
przechowywany w Archiwum im. Tschammera Parafii Cieszyńskiej

- Ferdynard Henryk Sobek – baron, który z polecenia cieszyńskich stanów szla-
checkich przedstawił we Wrocławiu sytuację ewangelików w okresie poprzedzają-
cym wydanie zgody na budowę kościoła.

- Fryderyk Bludowski – pochodził z Błędowic, kierował akcją zbiórki pieniędzy 
na pokrycie kosztów budowy kościoła.

Cieszyńscy ewangelicy! Posłyszcie prawdziwe rzeczy:
Swoboda ewangelicka Nawróciła się do Ślązka
Sto kościołów odebranych, Tu znowu sześć otrzymanych 
Dostali ewangelicy z Bozkiej i cesarskiej mocy.

Dwa w Hirszbergu i w Saganie, Dwa w Łańcucie i w Miladzie.
Piąty w Frysztacie głogowskim  ;Wszystkie w księstwie dolno-ślązkim,
A szósty w księstwie cieszyńskim, Karnowskiem i raciborskim.
W państwie Bielskiem tudzież Pszczyńskiem, Frysztackiem i Bogumińskiem,
  
Jeden kościół ci wespół mają Tej swobody używają,
Do Cieszyna jeżdżą, chodzą, Nabożeństwo tam wywodzą,
Cieszyńscy ewangelicy! Nuż dziękujcie Bogu wszyscy 
Z sąsiady swemi miłymi, Właśnie pomianowanymi.

Że Bóg Ojciec najwierniejszy I cesarz najłaskawiejszy 
Z przyczyny króla szwedzkiego Uczynił nam dość dobrego,
Roku tysiąc siedemset dziewiątego , Maja dwudziesto-czwartego
Hrabię Zinzendorfa posłał, By nam kościół, szkołę oddał

Gdy o tem przyszła nowina Że komisarz do Cieszyna
Hrabia Zinzendorf wysłany Od cesarza narządzony
W mnotwie wozów wielce krasnych Wyjechało osób zacnych 
Baron Sobek i Błędowki, Dziedziczny pan drogomyski.

Baron Larysz, a baron Boes, Ów marszałek i ten kanclerz.
I innych też mnotwo z państwa I ze sławnego rycerstwa,
Przed Rajski zamek przybyli, Aby pokłon uczynili
Hrabiemu Zinzendorfowi Cesarskiemu legatowi.

Ztąd jechali ku Cieszynu, Lud wiejski przybył ku temu;
Było to czterych  tysięcy Na kamieńcu czy nie więcej?
Pięćdziesiąt cztery lat łaski Nie byłci dzień tak radośny,
Coby taka radość była Jako wtenczas u Cieszyna.

Hrabiowie i baronowie, Rycerzy wespołziemianie 
Trębaczy w mieście zmówili, Też tak komisarza czcili
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W skrócie

Z podgorskich dziedzin ci byli, Co na piszczałkach piskali,
Panu Bogu dziękowali, Komisarza sprowadzali.

Też na skrzypkach i multankach, Jako i na szałamajkach 
Pięknie i rozkosznie grali, Komisarza sprowadzali.
Jak wojsko szykiem pochodu Szli przez Cieszyn do ogrodu,
Co od Hermana kupili, Gdzie na kościół plac zwolili

Na tem placu państwa mnogo I ludu pospolitego
Na komisarza czekali I drzewa poobsiadali,
Jeden człowiek na przedmieściu Naśmiewał się z tej wolności
Rzekł: przyszła lutrom nowina Zjechał im Bóg do Cieszyna.

I inni się naśmiewali, Ale potem to uznali,
Że co Bóg, a cesarz zwolą Wżdy zostawać ma w pokoju,
Opatrownicy kościoła Dali udziałać ze srebra
Obraz cesarza dobrego, Także orła złoconego.

Do tego sztandar drewnianny, czarno złoto malowany
Herby cesarskie ku temu To podali do rąk jemu,
Hrabiemu Zinzendorfowi, Cesarskiemu legatowi,
Który mając sztandar w ręku Nie mógł przywieść do wdzięku,
 
Gdy się z nim koń żwawo wspina, Wstąpi hrabia z Tenczyna
Jedną ręką grał Zinzendorf, Drugą ręką z Tenczyna graf
Ujęli ten sztandar razem, Z orłem, z cesarskim obrazem
I tak obom się powiodło W ziemię wbić cesarskie godło.  

 c.d.n.  Opr. Jerzy Sikora

W czwartek 1 września przed inauguracją roku szkolnego odbyło się w Dębow-
cu nabożeństwo dla uczniów szkoły podstawowej

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zaszło kilka zmian wśród katechetów. Ode-
szli z nauczania kościelnego: ks. Eneasz Kowalski, pastorowa Katarzyna Kowalska, 
Marzena Krehut (urlop macierzyński). Na ich miejsce przyszli: praktykant Marcin 
Ratka, ks. Wiesław Łyżbicki oraz  Janina Boruta. W sobotę 17 września br. Pan życia 
i śmierci odwołał z doczesności katechetkę Marzenę Sikorę. Na jej miejsce przyszła 
nowa katechetka Sawa Podżorska-Brudny.

W  Dębowcu rozpoczęły się cotygodniowe dyżury duszpasterskie ks. Mirosława 
Czyża w każdy wtorek w godzinach 17.45-19.00. Zapraszamy do rozmów.
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W Dębowcu w każdą drugą niedzielę miesiąca po nabożeństwie odbywa się 
w Domu Zborowym spotkanie przy kawie, herbacie, ciastku. Zapraszamy.

Rozpoczął się nowy rok nauki konfirmacyjnej. Grupa liczy 54 osoby. Lekcje od-
bywają się w dwóch grupach: w piątek o g. 15.30 i w sobotę o g. 8.15. Nauczanie 
prowadzi ks. A. Podżorski przy pomocy ks. Roberta Penczka. Konfirmacja odbędzie 
się 20 maja 2012, a egzamin w Święto Wniebowstąpienia 17 maja 2012 roku.

W niedzielę 4 września ks. Mirosław Czyż wraz z chórem męskim „Gloria” 
uczestniczyli w pamiątce poświęcenia kościoła w Ogrodzonej.

W czwartek 8 września w ramach spotkania misyjnego odbyło się spotkanie 
z Iwoną Eifling (z d. Kojma), która zajmuje się pomocą dziewczynom z rozbitych 
małżeństw (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 11 września ks. Adam Podżorski wraz z chórem męskim „Gloria” 
uczestniczył w  80. rocznicy poświęcenia kościoła w Trzanowicach na Zaolziu.

W piątek 16 września, w setną rocznicę śmierci ks. superintendenta Andrze-
ja Krzywonia, proboszcza skoczowskiego w latach 1889-1911 odbyła się przy 
jego grobie modlitwa i złożenie kwiatów, w której uczestniczyli: ks. A. Podżorski, 
ks. R. Penczek i czterech członków Rady Parafialnej. W niedzielę 18 września wspo-
mniano rocznicę na nabożeństwach.

W młodzieżowym turnieju koszykówki o puchar Parafii Dzięgielów, który odbył 
się 24 września, nasza drużyna zajęła drugie miejsce. Gratulujemy!
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W niedzielę 25 września podczas nabożeństwa głównego w Skoczowie odbyła 
się komunia dla osób starszych w Skoczowie. Po nabożeństwie uczestnicy zostali 
zaproszeni na poczęstunek do sali chórowej.

W dniach 30 września-2 października w Wiśle odbywał się Ogólnopolski Zjazd 
Młodzieży Ewangelickiej z udziałem licznej grupy ze Skoczowa (relacja wewnątrz 
numeru).

W niedzielę 2 października odbyło się 
Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie. 
Dary na ołtarz przynieśli i przystroili ko-
ściół zborownicy z Pogórza. W nabożeń-
stwie występował chór „Gloria”, chórek 
dziecięcy „Nadzieja”, a dzieci ze szkółki 
niedzielnej recytowały wiersze. Po nabo-
żeństwie chór „Gloria” częstował przed 
kościołem uczestników chlebem z mio-
dem i owocami. Ofiara z nabożeństwa 
została przeznaczona na kościelne domy 
opieki.

Dziękczynne święta żniw w filiałach 
odbyły się: w Simoradzu 11 września, 
w Dębowcu 18 września w udziałem chó-
ru i dzieci, w Pierśćcu 25 września. Wszę-
dzie zadbano o piękny wystrój kościoła 
i o poczęstunek po nabożeństwie.
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W niedzielę 9 października odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła w Pierść-
cu. Słowem Bożym służył ks. Jan Kozieł, długoletni proboszcz w Cisownicy, a od 
1 września emeryt. W nabożeństwie śpiewał chórek młodzieżowy ze Skoczowa pod 
dyrekcją Doroty Podżorskiej.

W niedzielę  9 października chór „Gloria” uczestniczył w koncercie z okazji 100. 
rocznicy urodzin ewangelickiego kompozytora Jana Sztwiertni w Wiśle (relacja we-
wnątrz numeru).

W czwartek 13 października w  ramach spotkania misyjnego program prowadzi-
ła grupa z misji „Elim” z Wisły, która zajmuje się pracą ratowniczą wśród alkoholi-
ków. Na program złożyły się świadectwa wyzwolonych alkoholików oraz ich pieśni.

W dniach 14 i 15 października  43-osobowa grupa konfirmantów i młodzieży 
wraz z ks. Mirosławem Czyżem była na wyjeździe weekendowym w Oldrzychowi-
cach na Zaolziu (relacja wewnątrz numeru).

Zespół „Vocalis” zdobył Grand Prix tegorocznego Festiwalu Twórczości Reli-
gijnej „Psallite Deo”, który odbywał się 21-22 października w Kętach na Podbe-
skidziu. Po raz pierwszy międzynarodowa impreza miała formułę ekumeniczną. 
Gratulujemy! (relacja wewnątrz numeru).

Zespół „Vocalis” uczestniczył m. in.:
 - 3 września w otwarciu szkoły ETE w Gliwicach
 - 4 września w pamiątce poświęcenia kościoła na Bładnicach
 - 18 września w pamiątce poświęcenia kościoła w Ustroniu – Polanie
 - 25 września w pamiątce poświęcenia kościoła w Katowicach 
 - 25 września w otwarciu szlaku Matki Ewy w Bytomiu-Miechowicach
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W sobotę 22 października gościliśmy w Skoczowie chór „O&U” z Holandii. Chór 
dał piękny i bogaty koncert w kościele (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 23 października podczas nabożeństwa głównego delegacja Rady 
Parafialnej oraz chóru „Gloria” złożyła życzenia ks. Andrzejowi Czyżowi z okazji 
75. rocznicy urodzin. Chór zaśpiewał Jubilatowi parę pieśni (relacja wewnątrz nu-
meru).

Ks. Adam Podżorski  uczestniczył:
- 3 września w dożynkach powiatowych na rynku w Skoczowie 
- 9 września w otwarciu ośrodka „H2O” w Kiczycach (dawny ośrodek kopalni 

Marcel) służącego chrześcijańskiej organizacji młodzieżowej „Fala”.
- 16 września w otwarciu rozbudowanej ubojni bydła Ewy i Karola Chwastków 

w Dębowcu
- 17 września wraz z delegacją chóru „Gloria” w 100-leciu Kościoła Adwenty-

stów Dnia Siódmego w Skoczowie.

Ks. Mirosław Czyż uczestniczył: 
- 4 września w pamiątce poświęcenia kościoła w Ogrodzonej
- 18 września w pamiątce poświęcenia kościoła w Ustroniu-Polanie
- 25 września w pamiątce poświęcenia kościoła w Katowicach oraz w otwar-

ciu Szlaku Matki Ewy w Bytomiu-Miechowicach (jest to nowa atrakcja turystyczna 
Bytomia zrealizowana przez miasto przy współpracy parafii ewangelickiej (ks. J. Kurko) 
oraz rzymskokatolickiej)

Prace remontowo-budowlane:
W Simoradzu został przeprowadzony remont salki zborowej. Na podłodze poło-

żono płytki i wymalowano salkę. Przed kościołem poszerzono plac.
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Zarząd filiału w  Pierśćcu przeprowadził remont salki zborowej. Zostały położone 
panele podłogowe oraz wymalowano salkę i pomalowano okna w całym obiekcie.

Serdecznie dziękujemy panu Janowi Polokowi za wykonanie instalacji elek-
trycznej na strychu w Starej Szkole oraz panu Stefanowi Białoniowi za wykonanie 
nowych ławek przy wejściu do Starej Szkoły, a także zamontowanie zamka na elek-
tromagnes w drzwiach wejściowych do Starej Szkoły.

Terminy
11 listopada g. 9.30 – nabożeństwo ekumeniczne z okazji Święta Niepodległości

Zebrania wyborcze Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i Delegatów do       
      Synodu Diecezji

13 listopada  w Simoradzu po nabożeństwie 
20 listopada w Dębowcu po nabożeństwie
20 listopada w Pierśćcu po nabożeństwie
27 listopada w Skoczowie po nabożeństwie głównym

4 grudnia g. 18.00 – koncert zespołu „Vocalis” – promocja płyty pt. „Bogu” 
11 grudnia g. 10.00 – komunia dla osób starszych w Skoczowie
11 grudnia g. 10.00 – komunia dla osób starszych w Pierśćcu
11 grudnia g. 15.00 – spotkanie gwiazdkowe dla osób starszych w Dębowcu
18 grudnia g. 16.00 – gwiazdka młodzieży w Skoczowie
18 grudnia g. 15.00 – gwiazdka w Dębowcu
31 grudnia g. 21.00 – oczekiwanie Nowego Roku (sala parafialna w Skoczowie)

Zebrał: ks. A.P.

Cieszymy się, że kolejny „Wieczór świadectw” – trzeci już w tym roku – odbył 
się w czwartek, 13 października. Grupa wsparcia wznowi swe regularne spotkania 
we wtorki o g. 15.30, od połowy listopada. W listopadzie spodziewamy się więcej 
uczestników, gdyż niektóre osoby pewnie trafią do nas dzięki p. Bogumile Trzaska, 
która jest pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych w naszym mieście. 
Spotkania piątkowe (godz. 19.00. – biblioteka) odbywają się regularnie, choć cza-
sem przesuwamy je na czwartek, a czasem zmieniamy lokum (więcej na ten temat 
pod moją kom. 509366875 godz. 12.00-22.00).

Jeżeli chodzi o IV Spotkanie Afrykańskie, to odbędzie się ono w listopa-
dzie lub w grudniu. Podobnie jest z warsztatami – pomoc dla Afryki. Spotkania 
te będą później aniżeli planowaliśmy, ponieważ Iwona Nawrot została niedawno 
prezesem Fundacji „Dodaj dzieciom skrzydeł” i ma w związku z tym więcej zajęć;  
patrz www.dodajdzieciomskrzydel.pl

Po programie „Rozmowy w toku”, wyemitowanym w TVN w poniedziałek, 
10 października, zaczęliśmy modlić się o dzieci z Kambodży.

Biblioteka
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W tym miesiącu polecamy komplet płyt CD z Tygodnia Ewangelizacyjnego 
z Dzięgielowa 2011 oraz 3 następujące tytuły książek, które są nowościami:

Powstały z martwych – R.L. Madison
Po tragicznym wypadku samochodowym Richard Madison został bezzwłocznie 

przewieziony do szpitala, tylko po to, aby stwierdzono jego zgon. Jego rodzina trzy-
krotnie była informowana, aby rozpocząć przygotowanie do pogrzebu. Bóg jed-
nak objawił się Richardowi, gdy opuścił swoje ciało i dziesięć tygodni później wstał 
z wózka inwalidzkiego. Obecnie dla tysięcy ludzi na całym świecie jest chodzącym 
świadectwem tego, że Boża miłość może w potężny sposób przemieniać nawet naj-
bardziej beznadziejne życie.

100 sposobów na proste życie – J. Meyer
Większość ludzi prowadzi skomplikowane życie, które powoduje w nich fru-

strację i poczucie zagubienia; są zranieni i wyczerpani. Mam jednak dobrą nowinę: 
twoje życie wcale nie musi takie być. Możesz wybrać życie pełne prostoty, owo-
ców, spełnienia, spokoju i radości... Jednakże dopóki nie jesteś w pełni przekonany 
i zdeterminowany w dążeniu do prostego życia, czekają cię wyłącznie trudności 
i frustracje...

Nie zmarnuj życia – J. Piper
Autor uważa, że Bóg stworzył nas po to, byśmy żyli pełną pasją czyli życiem peł-

nym radości – ukazywaniem Bożej chwały. Zmarnowane życie to życie pozbawione tej 
pasji; skupione na trywialnych sprawach, życiu dla wygody i przyjemności. Ta książka 
to ostrzeżenie, aby nie dać się im pochłonąć i wyzwanie, aby żyć dla Chrystusa.

Historie aktualne. Zrozumieć Stary Testament  - A. Kluczyński
Autor, pracownik ChAT, prezentuje wybrane zagadnienia ze Starego Testamentu. 

Niewątpliwym walorem publikacji jest odniesienie dawnych myśli z historii Izraela do 
współczesności. Autor posługuje się metodami naukowymi, co nie utrudnia odbio-
ru Czytelnikowi, który nie jest teologiem. Wręcz przeciwnie, każdy zainteresowany 
Starym Testamentem odnajdzie w tej pozycji odpowiedzi na różne ważkie pytania, 
np. Co to znaczy: „Siedem dni albo stworzenie na obraz Boga”?, jaka była „historia 
czerwonego sznura” czy też „kto jest mądry”?

Wszystkich zapraszamy serdecznie do naszej „Biblioteki dla każdego” w Skoczowie. 

 Renia Świder
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Nasze życie

Emocjonalne trzęsienie ziemi
W ramach cyklu „spotkanie misyjne” odbyło się w Skoczowie w czwartek, 

8 września 2011r., spotkanie z Iwoną Eifling – terapeutką wśród nastolatek (14-19 
lat) z rodzin dotkniętych rozwodem. Prowadzi ona rodzaj misji wewnętrznej wśród 
osób z różnych Kościołów. Program „29/11” bazuje na biblijnym haśle (Jr 29,11): 
Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby 
zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.

W pierwszej części prelegentka mówiła o zjawisku rozwodu (w Polsce co czwar-
te małżeństwo się rozwodzi) z perspektywy dorosłego i dziecka. Powołując się na 
badania Judith Wallerstein, przedstawiła zewnętrzne oraz wewnętrzne skutki roz-
wodów. Następnie podała konsekwencje rozwodów w psychice dziecka w zależno-
ści od wieku. W końcowym etapie wykładu skupiła się na „wyciąganiu z gruzów”.

W drugiej części pani I. Eifling zaprezentowała jedną z propozycji pracy w osobami 
dotkniętymi skutkami rozwodu – projekt 29/11. Polega on na intensywnych warsz-
tatach, które trwają cały weekend. Ten rodzaj terapii pozwala zbudować wspólnotę 
między uczestniczkami, daje pakiet informacji o szerokiej palecie konsekwencji roz-

wodu, uczy poszuki-
wania pomocnej dło-
ni ratownika, a także 
stanowi dobry czas 
na rozmowy i „ujście” 
negatywnych emocji.

W trakcie wykła-
du wielokrotnie pa-
dło zdanie, że rozwód 
jest w życiu dziecka 
„emocjonalnym trzę-
sieniem ziemi naj-
wyższego stopnia”. 
Wywołuje skutki 
bardziej dalekosięż-
ne aniżeli śmierć ko-
goś bliskiego. Stąd 
też nie powinno się 

traktować tego tematu jako tabu, lecz wyciągnąć rękę do osoby dotkniętej tym 
doświadczeniem.

Zainteresowani prelekcją lub pomocą proszeni są o kontakt: ieifling@gmail.com
xmcz 
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Koncert chóru „O en U”
W sobotę, 22 października br. odbył się w naszym kościele koncert chóru, 

który przybył z miejscowości Molenaarsgraaf-Brandwijk (Holandia).  Chór konty-
nuuje historię śpiewaczą zapoczątkowaną już w 1894 r. 

Ciekawa nazwa chóru  „O en U” , kryje w sobie cel wspólnych działań, czy-
li  ”O” – „Oefennig” (ćwiczenie)  i „U”- „Uitspanning” (przyjemność, relaks).  So-
botni koncert chóru rzeczywiście udowodnił, że poprzez ćwiczenie można 
uzyskać efekt pięknego śpiewu, który przekłada się również w pewien rodzaj 
satysfakcji i relaksu z tego, co wspólnie robią i wykonują.   

Chórem dyrygował Willemdirk van den Berg, a na pianinie elektrycznym to-
warzyszyła Jelly van Aken. Uczestnicy usłyszeli utwory muzyczne po holender-
sku, angielsku i łacinie w opracowaniu różnorodnych kompozytorów współcze-
snych.

Konferansjerkę prowadził ks. M. Czyż, który po koncercie odebrał prezent 
dla parafii skoczowskiej – duży plakat z orłem w locie. Zdjęcie to nawiązuje do 
jednego z wykonywanych utworów pt. „Skrzydła” i mówi o tym, że Pan Bóg nosi 
nas na skrzydłach miłości jak orlica nosi swoje młode. 

Chór gościł po raz pierwszy w Skoczowie oraz  na Śląsku Cieszyńskim. W so-
botnie przedpołudnie goście zwiedzali Cieszyn. Całość pobytu w naszych stro-
nach wywarła bardzo miłe wrażenia. Dziękujemy zarządowi i kucharkom chó-
ru „Gloria” za pomoc w organizacji. W niedzielę 23 października Holendrzy 
uczestniczyli w uroczystościach 25-lecia poświęcenia ewangelickiego kościoła 
Św. Trójcy  w Lędzinach-Hołdunowie koło Tychów, gdzie wcześniej wikariuszem był 
ks. M. Czyż.

W. Orawski i xmcz
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Jubileusz ks. Andrzeja Czyża
Podczas niedzielnego nabożeństwa głównego, 23 października br., ks. Adam 

Podżorski wraz z kuratorem Andrzejem Krehutem oraz delegacja chóru „Glo-
ria” złożyli gratulacje i życzenia Jubilatowi – ks. Andrzejowi Czyżowi, który dnia
20 października obchodził swoje 75-te urodziny.

Ks. konsenior Andrzej Czyż to długoletni proboszcz skoczowskiej parafii, a tak-
że długoletni opiekun chóru „Gloria”. Pieśń i muzyka kościelna była i nadal jest waż-
nym elementem życia Jubilata. Stąd też, oprócz życzeń i kwiatów, chór „Gloria” 
zadedykował Jubilatowi kilka pieśni.  ”Zdrowia życzymy, bo ono jest filarem życia. 
Nadal kochaj Boga i ludzi, by w każdym sercu  miłość i radość budzić!”

W. Orawski

Wybory Parafialne

W listopadzie czekają nas wybory parafialne. Upływa 5-letnia kadencja Rady 
Parafialnej, Komitetu Parafialnego i Komisji Rewizyjnej. Równocześnie Rada Diece-
zjalna zarządziła przeprowadzenie wyborów delegatów do Synodu Diecezjalnego.

Potrzebujemy wybrać:
a) 6 delegatów do Synodu Diecezjalnego (trzech w Skoczowie i po jednym w 
filiałach)
b) 25 członków Rady Parafialnej (18 w Skoczowie, 3 w Dębowcu, 2 w Simoradzu, 

2 w Pierśćcu)
c) 75 członków Komitetu Parafialnego (54 w Skoczowie, 9 w Dębowcu, po 6 

w Simoradzu i Pierśćcu)
d) 3-osobowe komisje rewizyjne w Skoczowie, Dębowcu, Simoradzu i Pierśćcu)
Zebrania wyborcze odbędą się:

w Simoradzu – 13 listopada po nabożeństwie
w Dębowcu – 20 listopada po nabożeństwie
w Pierśćcu – 20 listopada po nabożeństwie
w Skoczowie – 27 listopada po nabożeństwie głównym

Uprawnienia do głosowania (tzw. czynne prawo wyborcze) posiadają członko-
wie parafii mający ukończone 18 lat i mający opłaconą składkę kościelną za rok 
2010. (osoby uczące się, a nie zarobkujące, są zwolnione ze składki).

Kandydatami na w/w stanowiska (tzw. bierne prawo wyborcze) mogą być człon-
kowie Parafii, którzy spełniają powyższe warunki i mają ukończone 21 lat.

Kandydaci mogą zgłaszać się sami lub zostać zgłoszeni przez inną osobę. Każdy 
musi jednak indywidualnie podpisać zgodę na kandydowanie. Formularze dostęp-
ne są w kancelarii lub w filiałach. 

W naszej parafii ważne jest, by członkowie Rady Par. jak i Komitetu Par. w miarę 
możliwości reprezentowali wszystkie rejony Parafii. Członkowie Rady Par. lub Ko-
mitetu powinni również reprezentować różne służby w Parafii, jak: chóry i zespoły, 
godziny biblijne i inne spotkania, młodzież, koła pań, służbę diakonijną, pracowni-
ków szkółki niedzielnej, katechetów i inne.
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W każdym gremium ilość kandydatów powinna być większa od ilości manda-
tów, aby osoby, które otrzymają mniejszą ilość głosów mogły zostać zastępcami. 
Zastępca nie pełni żadnej funkcji do czasu, aż zwolni się miejsce w danym gremium. 
Na wolne miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy zastępców. Wyjątkiem są zastęp-
cy członków Rady Parafialnej, którzy – nie uzyskawszy wystarczającej liczby głosów 
do Rady Parafialnej – automatycznie zostają członkami Komitetu Parafialnego.

Przed pięciu laty mieliśmy problem z zebraniem odpowiedniej ilości kandyda-
tów do Komitetu Parafialnego. Biskup Diecezjalny zgodził się ostatecznie na zmniej-
szoną ilość członków tego gremium.

Komitet Parafialny zbiera się każdego roku w styczniu na rocznym zebraniu, 
które zatwierdza sprawozdania i preliminarze budżetowe oraz omawia plan pracy 
w parafii. Były do tej pory osoby, które nie były członkami Komitetu Parafialnego, 
a chciały uczestniczyć w styczniowym zebraniu. Zachęcamy, aby tacy zgłosili się 
jako kandydaci do Komitetu, gdyż tylko wtedy mają prawo uczestnictwa w obra-
dach.

Wyjątkiem są zebrania, które ogłaszamy jako Zgromadzenie Parafialne. Wtedy 
prawo uczestniczenia mają wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i mają opłaconą skład-
kę. Zgromadzenia zwołuje się w celu dokonania wyborów albo podjęcia ważnych 
uchwał, np. o sprzedaży majątku. 

Ks. A. P.

Rejony Parafii Skoczów

Rejon nr 1 - „WiślańSKa”
Rejon nr 2 – „GóRNy BóR” 

Rejon nr 3 – „OBjaZDOWa” 
Rejon nr 4 – „KaPlicóWKa” 
Rejon nr 5 – „śRóDmieście” 

Rejon nr 6 – „TaRGOWa” 
Rejon nr 7 – „STalmacHa”

Rejon nr 8 – „BajeRKi” 
Rejon nr 9 – „KicZycKa” 
Rejon nr 10 – „BielSKa” 
Rejon nr 11 – „KicZyce” 

Rejon nr 12 – „POGóRZe” 
Rejon nr 13 – „HaRBUTOWice”

Rejon nr 14 – „mięDZyśWieć” 
Rejon nr 15 – „WilamOWice”

Rejon nr 16 – „iSKRZycZyN” 
Rejon nr 17 – „ŁącZKa” 

Filiały:

Rejon nr 18 – „DęBOWiec” 
Rejon nr 19 – „SimORaDZ” 
Rejon nr 20 – „PieRściec” 
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Regulamin Parafialny – wybrane przepisy

§ 8 
1. Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom 

Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani, uczęszczają na nabożeństwa 
i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub 
zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną. 

2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, posiadającym 
czynne prawo wyborcze, którzy ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym 
i przystępują do Stołu Pańskiego.

§ 17 
1. W Parafiach może być powołany Komitet Parafialny. Zostaje on powołany 

uchwałą Zgromadzenia Parafialnego, na wniosek Rady Parafialnej lub członków 
Zgromadzenia Parafialnego. 

2. Liczbę członków Komitetu Parafialnego ustala Zgromadzenie Parafialne 
w stosunku trzykrotnym do liczby członków Rady Parafialnej. 

3. W skład Komitetu wchodzą dodatkowo, z urzędu, członkowie Rady Parafial-
nej i ich zastępcy. 

§ 23 
1. Wybory w Parafii zostają ogłoszone najpóźniej na 3 tygodnie przed ich prze-

prowadzeniem, z zachowaniem zasad § 15 niniejszego regulaminu. 
2. Rada Parafialna określa liczbę wybieranych członków Rady Parafialnej, Komi-

tetu Parafialnego i Rad Filiałów. 
3. Rada Parafialna dokonuje podziału Parafii na okręgi wyborcze i ustala liczbę 

mandatów w poszczególnych okręgach. Parafia może stanowić jeden okręg wybor-
czy. Podział na okręgi winien pokrywać się z podziałem na Filiały Parafii. 

4. Uprawnieni członkowie Parafii zgłaszają kandydatów, głosują i kandydują 
w okręgach wyborczych, na terenie których mieszkają.

§ 24 
1. Kandydatów do władz parafialnych zgłaszają parafianie posiadający czynne 

prawo wyborcze, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami, w kancelarii para-
fialnej lub na ręce Proboszcza. 

2. Osoba zgłaszająca kandydata zobowiązana jest do dołączenia do zgłoszenia 
zgody na kandydowanie podpisanej przez kandydata. 

3. Lista kandydatów powinna zawierać więcej nazwisk niż liczba wybieranych 
członków władz parafialnych.

§ 26 
1. W wypadku, gdy Parafia podzielona jest na okręgi wyborcze, wybory mogą 

się odbywać w kilku miejscach, w poszczególnych okręgach. Głosuje się wtedy na 
listy kandydatów odrębne dla każdego okręgu. 

2. Dla każdego okręgu wyborczego spisuje się oddzielny protokół wyborczy, zaś 
po dokonaniu wyborów we wszystkich okręgach, spisuje się protokół zbiorczy, za-
wierający pełny skład władz parafialnych wybranych w całej Parafii.
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§ 28 
1. Wybory do władz parafialnych przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory są ważne bez względu na liczbę wyborców biorących w nich udział. 
3. Wyborcy głosują przez postawienie znaku „X” przy nazwisku wzbieranego 

kandydata na karcie wyborczej. Należy wybrać z listy kandydatów umieszczonych 
na karcie wyborczej najwyżej tyle nazwisk, ile wynosi liczba mandatów poprzez 
postawienie znaku „X” przed nazwiskami tych kandydatów. 

4. Za nieważne głosy uważa się karty wyborcze, na których postawiono więcej 
znaków „X” niż wynosi liczba mandatów oraz karty z dopiskami lub skreśleniami.

§ 29 
1. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna dokonuje obliczenia 

głosów i ustala wynik głosowania, sporządzając i podpisując odpowiedni protokół. 
2. Do władz parafialnych wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwięk-

szą liczbę głosów, do wyczerpania liczby członków władz parafialnych. Następni, 
w kolejności otrzymanych głosów, zostają zastępcami członków władz parafialnych. 

3. W przypadku otrzymania jednakowej liczby głosów przez dwóch lub więcej 
kandydatów kolejność wśród nich ułożona zostaje według starszeństwa wiekiem. 

4. Przewodniczący zebrania ogłasza na zebraniu wyniki wyborów. 
5. Sprzeciwy w sprawach wyboru powinny być zgłoszone do protokołu przed 

zakończeniem zebrania wyborczego i w ciągu 7 dni złożone na piśmie, wraz z uza-
sadnieniem, Radzie Diecezjalnej, poprzez Radę Parafialną. 

6. Karty wyborcze przechowuje się do zatwierdzenia wyborów.

Kadencja proboszcza
3 lutego 2012 r. minie 10-letnia kadencja naszego proboszcza, ks. Adama Pod-

żorskiego. W związku z tym podajemy do wiadomości kilka punktów z § 49 Regula-
minu Parafialnego:

1. …od dnia wprowadzenia liczy się kadencja Proboszcza, trwająca dziesięć lat.
2. Kadencja proboszcza zostaje przedłużona, z mocy prawa, na następne dzie-

sięć lat, o ile przed upływem tego terminu nie zostanie nie zostanie zgłoszony wnio-
sek o przeprowadzenie ponownych wyborów.

3. Wniosek o przeprowadzenie ponownych wyborów może zgłosić Rada Para-
fialna lub 1/10 członków Zgromadzenia Parafialnego.

4. W wypadku zgłoszenia takiego wniosku Biskup Diecezjalny zwołuje w termi-
nie trzech miesięcy Zgromadzenie Parafialne, które w drodze tajnego głosowania 
decyduje o przedłużeniu kadencji urzędującemu Proboszczowi lub ogłoszeniu wa-
kansu na stanowisku Proboszcza.

Oznacza to, że jeżeli żadne z tych gremiów nie zgłosi potrzeby nowych wyborów, 
kadencja ks. Adama Podżorskiego zostanie automatycznie przedłużona.

Ks. Mirosław Czyż
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Wieści chórowe

Koncert Jubileuszowy w Wiśle

W niedzielę, 09.10. br., do ewangelickiego kościoła w Wiśle zjechało ok. 400 
śpiewaków, aby jubileuszowym koncertem chórów  uczcić 100. rocznicę urodzin 
wybitnego kompozytora, nauczyciela i dyrygenta – jana Sztwiertni. Program kon-
certu wypełniły pieśni i utwory kompozytora, który  mimo młodego wieku wykazał 
się wielkim talentem. Jego twórczość przerwała II wojna światowa, podczas której 
został aresztowany i uwięziony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen, 
gdzie w dniu 29 sierpnia 1940 roku zmarł, w wieku zaledwie 29 lat. 

Dorobek muzyczny kompozytora przetrwał do dziś  i jest obiektem zaintere-
sowania wielu muzyków, orkiestr, chórów i zespołów. Z jego najbardziej znanych 
utworów i kompozycji należy wyróżnić: operę ludową „Sałasznicy”, poemat sym-
foniczny „Śpiący rycerze w Czantorii”, „Pieśni na głos z fortepianem” oraz wiele 
pieśni w opracowaniu na chóry. 

Właśnie w niedzielne popołudnie parafialne chóry ewangelickie (z Wisły Cen-
trum, Czarnego,  Głębiec,  Jawornika,  Malinki, chór mieszany z Ustronia, „Gloria” 
ze Skoczowa, chóry mieszane z Goleszowa i Cieszyna) oraz chór z cieszyńskiego 
LOTE   zaprezentowały niektóre  utwory kompozytora. W koncercie wystąpił rów-
nież duet muzyczny Weronika Wałga – skrzypce oraz Wojciech Wantulok – organy. 

Ucztę muzyczno-chóralną w wiślańskim kościele prowadził miejscowy pro-
boszcz – ks. Waldemar Szajthauer. Swoją obecnością koncert zaszczycili: biskup Die-
cezji Cieszyńskiej Kościała E-A – ks. Paweł Anweiler, Starosta Cieszyński – Czesław 
Gluza, Przew. Komisji Chórów Diecezji Cieszyńskiej – ks. Alfred Staniek oraz  księża 
z okolicznych parafii i przedstawiciele wiślańskiego samorządu.

Tekst i zdjęcia: W. Orawski
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Grand Prix w Kętach 
Żeński zespół „Vocalis” pod dyr. Daniela Cichego, działający przy naszej Parafii, 

zdobył Grand Prix tegorocznego 14. Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo”, 
który odbywał się w dniach 21-22 października w Kętach na Podbeskidziu. Po raz 
pierwszy międzynarodowa impreza miała formułę ekumeniczną, której patrono-
wali biskupi diecezji z kościołów rzymsko-katolickiego, ewangelicko-augsburskie-
goi autokefalicznego kościoła prawosławnego: bp Tadeusz Rakoczy, bp Paweł 
Anweiler oraz abp Szymon Romańczuk.

W konkursie wzięło 
udział ponad dwadzie-
ścia solistów, scho-
li, zespołów i chórów 
z Polski, Czech, Słowa-
cji i Ukrainy. Muzyków 
oceniało jury w skła-
dzie: kompozytor Janusz 
Kohut (przewodniczą-
cy), solistka Opery Ślą-
skiej w Bytomiu Bożena 
Grudzińska-Kubik oraz 
redaktor katolickiego 
radia „Anioł Beskidów” 
ks. Stanisław Janeczko. 
Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii otrzymali statuetki Anioła oraz nagrody rzeczowe, zaś laureat 
Grand Prix rzeźbę Anioła oraz czek z nagrodą pieniężną. Dyrygent zespołu, Daniel 
Cichy, mówi: dla nas nagroda ma szczególny wymiar - jest dowodem na to, że 
nasza praca ma sens, jest doceniana. Tą drogą też chcemy złożyć podziękowania 
Bogu za opiekę i błogosławieństwa, za prowadzenie w naszej służbie i za kolejną 
możliwość - tym razem w Kętach - o Nim świadczenia.

***
Zespół nagrał w październiku nową płytę CD pt. „Bogu” 
- a na niej: utwory klasycznej literatury religijnej, autorskie opracowania trady-

cyjnych hymnów protestanckich, pieśni negro spirituals, kompozycje regionalne, 
współczesne utwory napisane specjalnie dla zespołu Vocalis.

- wśród nich: “Nieście chwałę mocarze”, “Warownym grodem”, “Na kolanach”, 
“Ojcowski dom”, “Nieodgadnięty”.

Koncert dziękczynny, a zarazem promujący płytę odbędzie się w naszym ko-
ściele, w niedzielę, 4 grudnia o g. 18.00. Zespół poszukuje sponsorów do sfina-
lizowania projektu wydania płyty. Chętnych zapraszamy do współpracy i kontakt 
pod nr: +48 604553503

Informacje na temat działalności zespołu znajdują się na www.vocalis.pl 

Daniel Cichy
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Głos ma młodzież

Wycieczki krajoznawcze
W pierwszą sobotę września (03.09.2011), z okazji inauguracji roku szkolnego, 

młodzież wybrała się z ks. Mirkiem na wycieczkę w góry. Pojechaliśmy środkami 
komunikacji publicznej na przełęcz Kubalonka, a stamtąd udaliśmy się szlakiem 
na Stożek. Po drodze mijaliśmy skałki na wzniesieniu Kiczera, na które niektórzy 
nie omieszkali wejść (choć z zejściem był problem).

Po posileniu się przy schronisku zeszliśmy do PKP w Wiśle-Głębcach, skąd 
pociąg dowiózł nas do Skoczowa.

***
W sobotę 17 września 2011r., 

czternastu śmiałków-cyklistów udało 
się wraz z ks. Mirkiem na wycieczkę 
rowerową dookoła Zalewu Goczał-
kowickiego. Spod SPAR-u koło targo-
wiska ruszyliśmy w stronę Pierśćca, 
a następnie przez Landek pięknym 
traktem leśnym dotarliśmy do prome-
nady na Jeziorze Goczałkowickim.

Tam przyszedł czas na krótki 
odpoczynek i wykonanie kilku arty-
stycznych fotek.

Następnie skierowaliśmy się 
w stronę Łąki, Wisły Wielkiej i Małej, Zabłocia, by wylądować w Drogomyślu, 
skąd wałem nadwiślańskim wróciliśmy do Skoczowa. Pokonaliśmy pętlę liczącą 
ok. 55 km.

xmcz
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Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej

Podobnie do lat ubiegłych Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej 2011 
przyciągnął wielu młodych ludzi spragnionych Bożej obecności. W tym roku odbył 
się w dniach od 31 września do 2 października w mieście Adama Małysza i Jerzego 
Pilcha. Skoczowską młodzież reprezentowała około 40 osobowa grupa nocująca 
w Wiśle, a także wiele osób, które dojeżdżały we własnym zakresie.  

Hasło przewodnie OZME brzmiało „Nie lura a kultura”. W trakcie całego week-
endu zastanawialiśmy się nad tym, co dla nas, młodych ludzi, oznaczają te słowa 
i jak odnieść je do codziennego życia. „Lura” to coś rozcieńczonego, małowarto-
ściowego, bez esencji i wyrazistości, natomiast „kultura” kojarzy nam się z rzeczą 
na poziomie, mającą sens. Te dwa słowa niosą metaforyczne przesłanie dotyczące 
dwóch typów życia, które może wieść człowiek. Jedno – to lurowate – prowadzone 
jest z dala od Boga, a więc pozbawione sensu i rozcieńczone grzechem. Natomiast 
życie w Bożej kulturze jest życiem na maksa. Jest pełne aromatu, spełnienia, rado-
ści i siły, którą Bóg daje tym, którzy polegają na Nim w każdej sytuacji. 

Oficjalne rozpoczęcie OZME miało miejsce w amfiteatrze, gdzie słowem podzielił 
się student teologii – Tymoteusz Bujok, a śpiew prowadził zespół z Wisły-Centrum. 
Następnie mogliśmy wziąć udział w różnorodnych koncertach. Można było zadu-
mać się, słuchając muzyki organowej, pobujać przy dźwiękach hip-hopu, poskakać 
w rytmie rocka albo pośpiewać razem z Mate.O. 

Kolejnego dnia, po przywitaniu słowem i śpiewem, odbyły się seminaria do-
tyczące m.in. misji, konfliktu pomiędzy rozumem a sercem, przysięgania czy ko-
biecości po polsku. Następnie można było udać się na jedną z wielu wycieczek 

krajoznawczych po Wiśle lub pójść 
na warsztaty z tańca bądź pirografii 
(wypalanie w drewnie). 

Po południu na wiślańskim rynku 
odbył się happening, czyli otwar-
te, niecodzienne zajęcia. Mogliśmy 
pogłówkować nad grami logiczny-
mi, pograć w „ludzkie piłkarzyki”, 
poukładać dwumetrową wieżę 
z drewnianych klocków, pobawić się 
z klaunami, zjeść watę cukrową lub 
poskakać na zamku dmuchanym. 
Czynna była również strefa gier 
i kawiarenka, w której można było 
spotkać się z dawno niewidzianymi 
znajomymi z całego kraju. 

Wieczorem spotkaliśmy się zno-
wu w amfiteatrze, by wziąć udział 
w koncercie uwielbiającym zespołu 
CME. Potem przyszedł czas na wy-
stęp, który był najbardziej oczekiwa-
ny, czyli koncert TGD. Trzecia Godzi-
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na Dnia to znany zespół, koncertujący w całej Polsce, który poprzez muzykę oddaje 
chwałę Panu Bogu. Było to naprawdę wielkie wydarzenie, dlatego nic dziwnego, że 
spotkało się z największym zainteresowaniem i uczestniczyły w nim tłumy. 

Zjazd zakończył się uroczystym nabożeństwem w niedzielę, połączonym z ob-
chodzeniem Dziękczynnego Święta Żniw. Z tego powodu nie zabrakło charaktery-
stycznej dekoracji i słowa dotyczącego wdzięczności za to, co mamy.

Tegoroczne OZME było szczególne z wielu względów. Po pierwsze odbyło się 
prawdopodobnie w jedynym mieście w Polsce, gdzie ewangelicy stanowią więk-
szość. Dodatkowo piękna, górska okolica skłaniała do przemyśleń. Był też wyjątko-
wy i urozmaicony program. Nie dało się nudzić i każdy mógł wynieść z niego jakąś 
cząstkę dla siebie (szczególnie koncert TGD cieszył się dużą popularnością). Ponad-
to był czas na rozmowy z przyjaciółmi, rozmyślanie, zatrzymanie na chwilę w biegu 
życia, w który nawet jako młodzie ludzie jesteśmy uwikłani. OZME było więc dobrą 
okazją do zawiązania, odbudowania lub polepszenia relacji z Bogiem, integracji z in-
nymi ludźmi, a także wejrzenia w siebie i zastanowienia się nad tym, czy nasze życie 
bardziej przypomina „lurę” czy kulturę”. 

Kasia Niemiec

Wyjazd konfirmantów i młodzieży

W dniach 14-15 października 2011 r. odbyła się wycieczka integracyjna kon-
firmantów oraz młodzieży, do Czech, do Oldrzychowic. Naszym celem była chata 
„Lipa” pod górą Jaworowy, gdzie spędziliśmy dwa dni i jedną noc.

Wszyscy punktualnie przybyli na piątkową zbiórkę (g. 9.00), więc od razu au-
tobus, bez jakichkolwiek przeszkód, mógł wyruszyć. Po przyjeździe na miejsce 
uczestnicy wycieczki zaciekawieniem słuchali ks. Mirka, który przedstawiał plan 
przygotowany na cały czas pobytu.
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W pierwszy dzień, przed obiadem, podzieleni zostaliśmy na grupy i graliśmy 
w „Państwa/Miasta”. Po obiedzie natomiast wszyscy wyruszyliśmy na wycieczkę 
w góry. Celem było zdobycie szczytu Jaworowy, na który mimo nie najpiękniej-
szej pogody udało się wspiąć. Chwilę po powrocie wszyscy zjedli pyszną kolację. 

Wycieczka w góry nie była jedyna atrakcją pobytu w Czechach. Młodzież 
przygotowała również wiele innych atrakcji, takich jak różne gry i zabawy. Nie za-
brakło również czasu na spotkanie młodzieżowe, podczas którego usłyszeliśmy 
wiele o Bogu i nauczyliśmy się nowych piosenek śpiewanych na chwałę Panu. 
Wykład przedstawił gospodarz domu, Jan Wałach, który mówił o prześladowa-
niach Kościoła, koncentrując się na okresie komunizmu. Na koniec spotkania, 
prowadzący zaprosili konfirmantów do uczestniczenia w parafialnych spotka-
niach młodzieży. 

W drugi dzień, po śniadaniu odbyła się społeczność ze Słowem Bo-
żym i śpiewem, a następnie nauki konfirmacyjne. Przed obiadem rozwią-
zywaliśmy jeszcze różne zadania przygotowane w formie gry „Łowy”. Po 
obiedzie ks. Mirek przeprowadził konkurs biblijny. Następnie posprzątali-
śmy pokoje i z dobrymi wspomnieniami pojechaliśmy w drogę powrotną.
          Wycieczkę, można zaliczyć do udanych, panowała miła i przyjemna at-
mosfera. W sposób szczególny dziękujemy paniom kucharkom (Wandzie Juranek 
i Ewie Kłapsi), które bardzo starały się o to, by nasze podniebienia miały w czym 
smakować. 

4 listopada na spotkaniu młodzieżowym w Skoczowie mogliśmy obejrzeć filmiki 
z wyjazdu i powspominać spędzone razem chwile. 

Tekst: Patrycja Dudela, Zdj. Kinga Macura

***
Pięknie dziękuję kucharkom za pyszności, młodzieży za pomoc w organizacji, 

a konfirmantom za stworzenie fajnej atmosfery na cały czas wyjazdu.

Ks. M. Czyż

Wieści z Zespołu Dzwonków

Dnia 11 września, braliśmy udział w nabożeństwie rodzinnym w Nieborach 
(Czechy), gdzie zagraliśmy parę utworów, a później zostaliśmy na poczęstunku, 
podczas którego zostaliśmy wypytani o szczegóły gry na naszych dzwonkach. 

W październiku zmienił się nam skład zespołu. Odeszły dwie osoby, a na ich 
miejsce „wskoczyły” już nowe, którym z tygodnia a tydzień idzie coraz lepiej. Życzy-
my powodzenia i wytrwałości.

Agnieszka Hussarek

Dziękujemy anonimowemu sponsorowi za przekazanie swoich pieniędzy z dzie-
sięciny na działalność młodzieżową. Dzięki tej dotacji mogliśmy zakupić kilka no-
wych gier.
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Kącik dla dzieci

Kochani! Przed nami niezwykły czas. Wyznacza on początek Roku Kościelnego 
i jest przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia. Aby dowiedzieć się jaki, roz-
wiążcie rebus:

A 1
rz i jed ory

Żeby dowiedzieć się, co oznacza to słowo, musicie rozwiązać krzyżówkę.

1. „zawód” Zachariasza
2. miasto, w którym mieszkała Maria
3. Jan …., kuzyn Pana Jezusa
4. liczba świec, jaka znajduje się na wieńcu adwentowym
5. imię przybranego ojca Pana Jezusa
6. dziecko, o którym czytamy w Ew. Łuk. 1,44 poruszyło się z...
7. imię ojca Jana Chrzciciela
8. imię anioła, który odwiedził Marię
9. ciężarna kobieta, którą odwiedziła Maria

Mamy niespodziankę dla młodych Czytelników do 14 roku życia! Wśród wszyst-
kich, którzy do 18 listopada 2011 przyniosą lub prześlą na adres kancelarii para-
fialnej rozwiązanie krzyżówki (hasło składa się z dwóch wyrazów), rozlosujemy trzy 
nagrody – książkowe Kalendarze Adwentowe. Będzie je można odebrać w niedzie-
lę, 20 listopada. Zapraszamy do udziału w konkursie (rodzice mogą pomagać J).

Opr. Ania Jaroszewska
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1 listopada nasze cmentarze wyglądają pięknie. Pozamiatane alejki, pomniki wy-
konane z najlepszego kamienia, granitu, marmuru czy piaskowca. W donicach kwiaty 
żywe oraz sztuczne, a wieczorem tysiące zniczy i lampek tworzy specyficzną atmosferę 
tego dnia. Gdy zima zawita do nas wcześniej, wszystko dodatkowo przykrywa warstwa 
białego śnieżnego puchu. Czy taki „przepych” na cmentarnej ziemi podoba się jednak 
Panu Bogu? Czy groby naszych bliskich nie mogłyby być skromniejsze, ale utrzymywa-
ne w porządku i czystości przez cały rok, a nie tylko w to listopadowe święto? Musimy 
bowiem pamiętać na słowa Stwórcy, który do każdego z nas mówi: „ aż wrócisz do zie-
mi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz” 1 Mż 3,19.

Są jednak cmentarze, które wyglądają zupełnie inaczej. Jeden z nich położony jest 
w Siegen, w niemieckim landzie Nadrenia-Północna-Westfalia. W całych Niemczech 
jest już kilkanaście takich cmentarzy. Na bramie wejściowej wisi skromny, wyryty w de-
sce napis: „Friedhofswald Siegen”.

Po jej przekroczeniu wkracza się w bukowy 75-letni las. Nigdzie nie zobaczy się po-
mników, kwiatów i zniczy. Pomnikami na tym cmentarzu są wyłącznie żywe drzewa. 
Wiszą na nich malutkie tabliczki z numerem drzewa-grobu lub – jeżeli sobie tego rodzi-
na życzy – to także z imieniem i nazwiskiem zmarłego oraz datą jego urodzin i śmier-
ci. To tam pod drzewami chowane są urny z prochami zmarłego, które są wykonane 
z ekologicznego i szybko rozkładającego się materiału. Alejki cmentarne wysypane są 
korą drzewną oraz trocinami, aby podczas deszczowej pogody nie tworzyły się na nich 
kałuże i błoto.   

Centralną część cmentarza wyznacza leśna kaplica, gdzie odbywają się uroczystości 
pogrzebowe. Stoi tam duży drewniany krzyż, a obcięty pień drzewa służy jako ambona. 
Dookoła ustawione są drewniane ławki.

Leśna kaplica

Leśne cmentarze
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Na cmentarzu nie wolno stawiać żadnych pomników oraz ozdób, nie wolno przy-
nosić wieńców oraz kwiatów, ponieważ musi on zachować swój naturalny wygląd lasu. 
Obecnie coraz więcej ludzi podejmuje jeszcze za życia decyzję, aby być pochowanym 
na leśnym cmentarzu w zupełnej harmonii z naturą i przyrodą. Przewidziane są trzy 
formy pochówku:

1. Można kupić sobie drzewo jako rodzinny grób na okres 99 lat i złożyć pod nim 
12 urn.
2. Można posadzić sobie własne drzewo i korzystać z niego także przez 99 lat, 
lecz jego średnica musi osiągnąć 16-18cm, aby można było pod nim składać 
urny.
3. Można złożyć urnę bez kupowania drzewa z opłatą na 20 lat.  

Wszelkie koszty pogrzebu i opłaty cmentarne są zdecydowanie niższe od pogrzebu 
tradycyjnego. Z tej formy pochówku korzysta rocznie ok. 30 osób.

Drzewa chore i zniszczone zastępowane są nowymi, sadzonymi w tym samym miej-
scu na koszt firmy zarządzającej cmentarzem, ponieważ jest to cmentarz komunalny.

Cmentarz leśny w Siegen został założony w 2004 r. na powierzchni 2 ha lasu z moż-
liwością jego powiększenia w razie potrzeby do 20 ha. 

Opr. Jerzy Sikora

Informacje

Skladki parafialne
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.
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Nowości na stronie internetowej
Na stronie internetowej naszej Parafii www.skoczow.luteranie.pl pojawiły się 

dwie nowości: 
1. Dzięki sponsorowi został zrealizowany „Wirtualny spacer po kościele”, który 

zamieściliśmy w lewej kolumnie na stronie głównej. Jest to nowoczesna forma pre-
zentacji budynków od zewnątrz i od środka. Zachęcamy do oglądania.

2. Parafia znalazła również swoje miejsce na portalu społecznościowym Face-
book. Okienko umożliwiające wejście znajduje się na stronie głównej.

Potrzebna pomoc!
W ostatni tegoroczny numer IP włożyliśmy jako załącznik ulotkę wydaną przez 

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne z Ustronia. BSM od wielu lat prowadzi regularne 
działania pomoce dla Romów na Ukrainie. Ostatnia wizyta przedstawicieli BSM 
wśród Romów uwydatniła najbardziej palące problemy, które zostały opisane na 
ulotce. Jeśli Szanowny Czytelnik chciałby dołączyć do akcji niesienia pomocy (ofiara 
na odzież, posiłek, piece czy światło), można to uczynić poprzez wpłatę z odpo-
wiednim dopiskiem bezpośrednio na konto BSM podane na ulotce lub też wpłacić 
na listę w kancelarii parafialnej. Serdecznie zachęcamy.

Wycieczka do Izraela
Zbliża się termin wycieczki do Izraela (4-11 lutego 2012). Po negocjacjach, osta-

teczna cena wycieczki wyniesie 2850 zł/os. Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat 
w kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2011 r. Przy 
okazji prosimy o podanie informacji na temat numeru PESEL oraz numeru paszpor-
tu. Spotkanie organizacyjne wszystkich uczestników odbędzie się w sali parafial-
nej w piątek, 6 stycznia 2012 r. po koncercie kolęd.

Prezent pod choinkę
Ruszyła 11. edycja ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę”. 

W tym roku, podobnie jak w poprzednich, prezenty trafią do dzieci na Ukrainie. Te-
gorocznej akcji towarzyszy 
hasło: „Więcej szczęścia jest 
w dawaniu niż w braniu” 
(Dz 20,35). Ulotki z potrzeb-
nymi informacjami można 
odebrać w kancelarii para-
fialnej. Paczki zbieramy do 
niedzieli, 13 listopada. Za-
chęcamy parafian (a wśród 
nich uczniów, nauczycieli, 
dyrektorów szkół, przed-
stawicieli samorządu, rodzi-
ców…) do zaangażowania 
się w ten szczytny cel.
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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

Komunikat policji
Jak informuje nadkomisarz jacek Stalmach, komendant Komisariatu Policji 

w Skoczowie, został ujęty sprawca dewastacji nagrobków na skoczowskich cmen-
tarzach, którym okazał się 27-letni mieszkaniec Skoczowa.  Sprawca przyznał się 
do popełnionego haniebnego czynu. Policja prosi osoby, które poniosły straty 
w wyniku zniszczenia (uszkodzenia) nagrobków zmarłych, o zgłoszenie tego faktu 
na Komisariacie Policji w Skoczowie (Tel. 33 853 3212).

KOREPETYCJE Z  JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nasz parafianin Piotr chwastek, absolwent filologii angielskiej po specjalizacji
tłumaczeniowej,  udzieli korepetycji: 
- przygotowanie do matury, egzaminów, sprawdzianów czy kartkówek
- powtarzanie bieżącego materiału, jak i tematów dodatkowych
- nauka struktur gramatycznych, form wypowiedzi ustnych oraz pisemnych
- zajęcia z konwersacji

mOŻliWy DOjaZD DO UcZNia!!! ZaDZWOń!!! 
tel. 504467538

Nabożeństwa w internecie
Każde nabozeństwo w Skoczowie jest nagrywane na kasetę magnetofonową, 

którą można zamówić w kancelarii parafialnej. Zachęcamy również do oglądania 
transmisji na żywo na stronie www.transmisja.skoczow.vel.pl

Reklama
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Z życia kościołą

Od 1.09. nastąpiła zmiana emisji programów ekumenicznych w TVP2. Będą 
one nadawane we wtorki, ok. godz. 11.25.

12.09. odbyło się w Centrum Luterańskim w Warszawie Zgromadzenie Ogól-
ne Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Głównym punktem były wybory władz na 
kolejną 5-letnią kadencję. Prezesem Rady wybrano po raz trzeci abp. Jeremiasza 
z Kościoła Prawosławnego. Bp Jerzy Samiec został jednym z dwóch zastępców.

16-18.09. miało miejsce w Warszawie XVII Forum Ewangelickie. Tegorocz-
ne hasło obrad brzmiało:  „Ewangelicy w świecie przemian. Religia – polityka 
– media”. Uczestnicy wydali m.in. „Oświadczenie”, w którym wyrazili oburzenie 
w związku z wydarzeniami w Jedwabnem, Orli, Białymstoku i Puńsku, gdzie do-
szło do zbezczeszczenia obiektów ważnych dla kultury żydowskiej i muzułmań-
skiej.

23-25.09. w Warszawie odbyło się XX Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterań-
skich. W Forum uczestniczyły panie reprezentujące wiele parafii Kościoła lute-
rańskiego oraz zaproszeni goście z Republiki Czeskiej i ze Słowacji. Temat XX Fo-
rum brzmiał: „Nasza reakcja na przemoc”, a hasłem był tekst biblijny z Listu do 
Rzymian 12,21 „ Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”

30.09.-02.10. odbyło się w Lubaniu Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE), które dokonało wyboru nowego zarządu. 
W jego skład weszli: Edgar Barcikowski – prezes, Mirosław Ogrodnik – wicepre-
zes, Barbara Majętny – skarbnik, Krystyna Aleksander – sekretarz oraz Walde-
mar Falkowski.

8.10. odbyła się w Katowicach dziesiąta Sesja IV Synodu Diecezjalnego Die-
cezji Katowickiej. Jej głównym punktem były wybory biskupa diecezjalnego. Na 
kolejną kadencję został wybrany ks. bp Tadeusz Szurman (rodem z Simoradza)

13.10. ks. Jan Byrt odebrał nagrodę Czarodziejskiego Drzewa, wyróżnienia 
przyznawanego przez ekologów z Klubu Gaja na Podbeskidziu, za działalność 
proekologiczną realizowaną w idei Ogrodu Reformacji.

14-16.10. w warszawskim Centrum Luterańskim miały miejsce obrady Synodu 
Kościoła. Była to ostatnia, X sesja XII kadencji najwyższej władzy Kościoła Ewan-
gelickiego w Polsce. Oprócz części sprawozdawczej i podsumowania prac w mi-
nionych 5-ciu latach, Synod przyjął m. in. stanowisko w sprawie roku ks. Piotra 
Skargi, ogłoszonego przez Sejm RP. Ks. Piotr Skarga, jezuita przełomu XVI/XVII w., 
był propagatorem państwa jednowyznaniowego, co nie pasuje do współczesnych 
realiów. Dlatego „działań ks. Skargi nie sposób uznać za akceptowalne dla współ-
czesnego myślenia o kształcie państwa” – czytamy we fragmencie uchwały.

23.10. w kościele ewangelickim Św. Trójcy w Lędzinach-Hołdunowie odby-
ło się uroczyste nabożeństwo z okazji 25-lecia poświęcenia tamtejszego kościo-
ła, udziałem zwierzchnika Kościoła – bp. Jerzego Samca. (Jest to parafia niedale-
ko Tychów, gdzie ks. M. Czyż był wcześniej wikariuszem).

xmcz
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Nowy Testament i Psalmy w rok

W miesiącach listopadzie i grudniu kończymy roczny plan czytania Nowego Te-
stamentu i Psalmów. Wytrwały Czytelnik sfinalizował czytanie 260. rozdziałów NT 
we wrześniu. Od tamtego czasu zajmuje się lekturą Księgi Psalmów. Psałterz to 
zbiór poezji żydowskiej, w którym wybrzmiewają różne tony skierowane w stro-
nę Stwórcy – od słów żalu i odrzucenia, poprzez rodzącą się nadzieję, na nutach 
uwielbienia skończywszy. Bardzo ciekawe jest zestawienie Psalmu 117 (najkrótszy 
Psalmu) i 119 (najdłuższy Psalm). Dzieli jest Psalm 118, którego wiersz 8. (według 
rachunku badaczy) stanowi dokładnie środkowy wers Biblii: Lepiej ufać Panu, niż 
polegać na ludziach. To piękna prawda. Od stycznia będziemy rozpoczynać dwulet-
nią lekturę Starego Testamentu (jeden rozdział dziennie). Zachęcamy!

1 listopada Psalm 73 1 grudnia Psalm 111 i 112 
2 listopada Psalm 74 2 grudnia Psalm 113 i 114
3 listopada Psalm 75 i 76 3 grudnia Psalm 115 i116
4 listopada Psalm 77 4 grudnia Psalm 117 i 118
5 listopada Psalm 78,1-36 5 grudnia Psalm 119,1-45
6 listopada Psalm 78,37-72 6 grudnia Psalm 119,46-90
7 listopada Psalm 79 7 grudnia Psalm 119,91-130
8 listopada Psalm 80 8 grudnia Psalm 119,131-176
9 listopada Psalm 81 i 82 9 grudnia Psalm 120 i 121
10 listopada Psalm 83 10 grudnia Psalm 122 i 123
11 listopada Psalm 84 i 85 11 grudnia Psalm 124 i 125
12 listopada Psalm 86 i 87 12 grudnia Psalm 126 i 127
13 listopada Psalm 88 13 grudnia Psalm 128 i 129
14 listopada Psalm 89 14 grudnia Psalm 130 i 131
15 listopada Psalm 90 15 grudnia Psalm 132
16 listopada Psalm 91 16 grudnia Psalm 133 i 134
17 listopada Psalm 92 i 93 17 grudnia Psalm 135
18 listopada Psalm 94 18 grudnia Psalm 136
19 listopada Psalm  95 i 96 19 grudnia Psalm 137 i 138
20 listopada Psalm 97 i 98 20 grudnia Psalm 139
21 listopada Psalm 99 i 100 21 grudnia Psalm 140
22 listopada Psalm 101 22 grudnia Psalm 141
23 listopada Psalm 102 23 grudnia Psalm 142
24 listopada Psalm 103 24 grudnia Psalm 143
25 listopada Psalm  104 25 grudnia Psalm 144
26 listopada Psalm 105 26 grudnia Psalm 145
27 listopada Psalm 106 27 grudnia Psalm 146
28 listopada Psalm 107 28 grudnia Psalm 147
29 listopada Psalm 108 29 grudnia Psalm 148 i 149
30 listopada Psalm 109 i 110 30 grudnia Psalm 150

31 grudnia
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    chrzty
Mateusz Badura 04.09.2011 Simoradz
Łukasz Kral  04.09.2011 Międzyświeć, ul. Bładnicka
Marcel Talik   18.09.2011 Wiedeń, Danzinger Str.
Larysa Talik  18.09.2011 Wiedeń, Danzinger Str.
Lena Stryja  24.09.2011 Sk., Górny Bór 
Jakub Liszka  25.09.2011 Sk., ul. Dębowa
Hubert Śliż  25.09.2011 Simoradz
Nadia Cywka  02.10.2011 Sk., ul. Katowicka
Natalia Pastucha 09.10.2011 D-c., ul. Polna
Lilianna Cywka  09.10.2011 Ochaby, ul. Zawodzie
Natalia Sikora  09.10.2011 Sk., Targowa
Bartosz Kubacki  16.10.2011 Simoradz
Ewelina Fołta  23.10.2011 Sk., ul. Leśna
Emilia Mocha  30.10.2011 Sk., ul. Stalmacha

    śluby
Tymoteusz Bujok Lucyna Wałach  02.09.2011
Grzegorz Gaś  Dorota Boruta  10.09.2011
Grzegorz Janko  Oliwia Przywara  24.09.2011
Adam Morcinek  Beata Wałach  01.10.2011
Tomasz Glajc  Malwina Parot  08.10.2011
Jarosław Jabłoński Dominika Stelmach  08.10.2011
Mariusz Gąsior  Anna Bojda  29.10.2011

    nasi zmarli
Stefania Branc   lat 69 04.09.2011 Pierściec, ul. Mostowa
Michał Raszka  lat 87  17.09.2011 Simoradz 
Marzena Sikora  lat 40 17.09.2011 Wilamowice, ul. Pod Lasem 
Adam Smelik (noworodek) 14.09.2011 Iskrzyczyn 
Jan Kohut  lat 62 21.09.2011 Iskrzyczyn 
Bronisław Jaworski lat 73 22.09.2011 Dobroszyce, ul. Malutkie
Anna Zagóra   lat 96 02.10.2011 Sk., ul. Objazdowa
Rudolf Tyrna  lat 81 05.10.2011  Sk., Podkępie
Otton Kluz   lat 79 12.10.2011 Harbutowice
Jan Guznar  lat 55 13.10.2011 Łączka 
Józef Czyż   lat 87 14.10.2011 Harbutowice
Anna Hutyra  lat 64 24.10.2011 Międzyświeć, ul. Bystra
Jonasz Czyż  lat 20 25.10.2011 Kostkowice, ul. Samlowiec
Jan Branc  lat 100 26.10.2011 Iłownica
Grzegorz Cieślar lat 34 27.10.2011 Sk. Ustrońska
Edward Jaworski lat 62 27.10.2011
Anna Śliwka  lat 85 29.10.2011 Sk., ul. Targowa

Zapisano w księgach parafialnych
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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
Zespół Vocalis www.vocalis.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
Praktykant mgr Marcin Ratka tel. 858 40 84  e-mail: marcinek89@gmail.com
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 
adres Redakcji: 43-430 Skoczów,  ul. Z. Kossak - Szatkowskiej 74  ( 33 853 34 91 
Redakcja: ks. Mirosław Czyż, mgr Marcin Ratka  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

    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
Skoczów gr. młodsza piątek godz. 18.00
Skoczów gr. starsza sobota godz. 18.00
Dębowiec piatek godz. 17.30

ZeBRaNia miSyjNe
drugi czwartek. godz. 17.00

SOBOTNie SPOTKaNia Z BiBlią
czwarta sobota godz. 18.00

GODZiNy BiBlijNe
Skoczów czwartek. godz. 17.00
oprócz 1 i 2 czwartku miesiąca
Dębowiec poniedziałek godz. 15.15
Pierściec środa godz. 16.30

SZKóŁKi NieDZielNe
Skoczów godz. 8.00 i 10.00

Dębowiec podczas nabożeństwa
Pierściec podczas nabożeństwa
Simoradz podczas nabożeństwa

KOŁa Pań
Skoczów 1.śr m-ca godz.17.00

Dębowiec 2.śr m-ca godz.17.00
Pierściec pt po 1.śr m-ca godz.16.00

Simoradz 1.pt m-ca godz.14.30

PRóBy cHóRóW i ZeSPOŁóW
chór męski i żeński pon godz.18.30
chór mieszany wt godz.18.00
chór dziecięcy sob godz.9.45

Zespół młodzieżowy czw godz. 18.30
Zespół Dzwonków pon godz.18.00

chór w Dębowcu wt godz.19.00
chór dziecięcy w Dębowcu sob godz.9.00
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Ks. Andrzej Czyż skończył 75 lat
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