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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w SKOCZOWIE

Powierz Panu
drogę swoją,
zaufaj mu,
a On wszystko
dobrze
uczyni



Informator Parafialny nr 90/20122 Informator Parafialny nr 90/2012

Laureaci
SREBRNEJ CIESZYNIANKI

(nasi parafianie)

Gmina Skoczów:
Władysław W. Orawski

(powyżej)

Gmina Dębowiec:
Józef Bronowski

(obok)

Cieszyn, 11 listopada 2011



Informator Parafialny nr 90/2012 Informator Parafialny nr 90/2012 3

Spotkanie ze Słowem Bożym

Noworoczne pragnienia

Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie 
twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni 
imienia twego! Ps. 86,11

Minął kolejny rok. Od narodzenia Chrystusa już 2011. Ale każdy ma również swoją 
rachubę minionych lat swojego życia. Zaliczyliśmy kolejny rok naszego życia. Przed nami 
rok 2012. A dla każdego z nas, który to już będzie? Przeszłość znamy, a przyszłości nie. 
Niektóre prognozy straszą, że pod koniec tego roku nastąpi koniec świata. Mówi się 
o kalendarzu Majów, o katastrofie kosmicznej i o kilku jeszcze innych zagrożeniach. 

Jak to dobrze wiedzieć, że światem kieruje jego Stwórca, a nie jakiś ślepy los. Stwór-
ca jest Wszechmocny i kto jest w Jego ręce, nie musi się bać. Biblia zapowiada, że niebo 
i ziemia przeminą, ale powstanie nowe niebo i nowa ziemia i nowe miasto Jeruzalem 
dla Bożych wybranych. Kto do nich należy, nie musi się niczego lękać, ale raczej radować 
się na spotkanie z Panem.

Życie to droga. Na tej drodze są etapy. Mogą nimi być własne przeżycia takie jak: 
szkoła, studia, małżeństwo, rodzina, praca, emerytura itp. Ale etapami życia są także 
kolejne lata, wyznaczane datą urodzin, lub datą 31 grudnia/1 stycznia. Na końcu każde-
go etapu człowiek spogląda wstecz, a temu spojrzeniu towarzyszy refleksja i najczęściej 
także ocena. Oceniamy siebie lub „los”, który nami pokierował. A tak naprawdę to nie 
los, lecz wola Boża. Boga jednak nie mamy prawa osądzać. Bogu możemy jedynie dzię-
kować albo też przeprosić go za to, czego nie uczyniliśmy w zgodzie z Jego wolą.

Każdy etap drogi to też okazja do spojrzenia w przyszłość. Problem jednak w tym, że 
tej przyszłości nie znamy. Ona jest w Bożej ręce. Najlepszym więc wyjściem jest złożyć 
całe zaufanie w Nim i Jemu się powierzyć. My mamy prawo planować i stawiać sobie 
cele do osiągnięcia. Mamy też prawo prosić o błogosławieństwo Boże dla naszych pla-
nów, ale nie mamy prawa gniewać się na Boga, gdy nasze plany pokrzyżuje, gdy nam 
coś nie wyjdzie. Wszystkie plany powinniśmy powierzyć Panu w modlitwie z dodatkiem 
„bądź wola Twoja”. A jeżeli wola Boża nam zmieni nasze plany, chciejmy przyjąć je z po-
korą wiedząc, że On wie lepiej, co jest dla nas dobre. Po czasie może się bowiem okazać, 
że to, co nam sprawiło na początku zawód i ból, okaże się dobre i powiemy: „Dziękuję 
ci Panie, że prowadziłeś mnie właśnie taką drogą, a nie inną, bo to wyszło mi na dobre”  

Psalmista prosi: „Wskaż mi Panie drogę swoją”. Szuka drogi Bożej. On już jakąś drogą 
przez życie idzie. Widocznie się zawiódł. Widocznie stwierdził, że ta jego droga nie zmierza 
do właściwego  celu. Czy nam się nie zdarza, że rozpoczynając jakąś drogę z pełnią optymi-
zmu i nadziei, że jest ona jak najbardziej właściwa, po czasie zaczynamy mieć wątpliwości, 
czy jest to droga na pewno dobra? Przypowieści Salomona ostrzegają: „Niejedna droga 
zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.(Prz. 6,25).
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Z kart historii...

Najlepiej będzie, jeśli tę drogę wyznaczy sam Pan. Ten, który ją zna, który ją wytycza. 
On chce dla nas jak najlepiej. Kto jest Mu posłuszny, ten nigdy tego nie będzie żałował.

Autorem Psalmu 86. jest Dawid. Z treści wynika, że jest bardzo uciśniony. Znając jego 
życie wiemy, że takich „okazji” miał wiele. Prześladowali go nawet jego bliscy. Czy to 
w młodości, gdy jeszcze był na dworze Saula, czy później, kiedy jego własny syn Absalom 
podniósł na niego rękę, czy przy wielu innych sytuacjach przechodził przez wielkie uci-
ski. Nie wiemy w jakich okolicznościach powstała właśnie ta modlitwa uciśnionego. Ale 
takie sytuacje skłaniały jego duszę do wołania do Boga. Człowiek ten wiedział zawsze, 
co robić w ucisku. Choć jego modlitwy były nieraz rozpaczliwe, nigdy nie tracił nadziei.

Właśnie w utrapieniach człowiek jest najbardziej bezradny. Nie zna drogi, którą 
miałby iść. Ale też właśnie wtedy szczególne znaczenie ma zaufanie (gdy człowiek nie 
potrafi już polegać na sobie, na swojej mądrości, na swoich planach). Na szczerym za-
ufaniu Bogu człowiek nie zawiedzie się nigdy.

Psalmista zarazem deklaruje, że chce postępować w prawdzie Bożej. Jest to pe-
wien rodzaj ślubowania. Jeśli Ty, Panie mi wskażesz twoją drogę, to ja się zobowiązuję, 
że będę postępował w Twojej prawdzie. Pan Bóg oczekuje na takie nasze deklaracje. 
A można by nawet powiedzieć, że Bóg spełnia prośbę o wskazanie drogi wtedy, gdy wi-
dzi pragnienie aby nią kroczyć. My nie mamy prawa stawiać Bogu warunków, ale On ma 
prawo postawić warunki nam.  Bo On ma dla nas drogę najlepszą z możliwych.

Drugą prośbą dołączoną do prośby o wskazanie drogi jest modlitwa o pragnienie 
bojaźni Bożej. Psalmista wyraża dość niezwykłe pragnienie, aby jego serce pragnęło wy-
łącznie jednej rzeczy: bojaźni Bożej. Czyżby nieistotne były inne pragnienia, czyżby nie 
miał życzeń noworocznych, które chciałby w modlitwie Bogu przedstawić. 

Pan Jezus w Kazaniu na Górze zawarł piękną obietnicę, którą i my często przyta-
czamy: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne 
będzie wam dodane” (Mt 6,33). Dawid tej obietnicy jeszcze nie znał, ale myślę, że nie-
jednokrotnie w życiu doświadczył, że szukanie Boga i Jego bojaźni, posłuszeństwo Jego 
woli się opłaci. Bo wtedy, gdy my koncentrujemy się na Bożych sprawach, to On zatrosz-
czy się o nasze sprawy.

A więc pragnienie wykonywania woli Bożej na co dzień może być tak naprawdę je-
dynym naszym pragnieniem przedstawionym w modlitwie Bogu. A wtedy On wskaże 
właściwą drogę. I to wystarczy. Amen

Ks. Adam Podżorski

Druga część ostatniego wiersza Jerzego Brudnego ze Skoczowa ułożonego na okoliczność 
200-lecia założenia Kościoła Jezusowego w Cieszynie podana jest także w pisowni oryginalnej.

Jerzy Brudny urodził się w 1863 r. w Pogórzu. Był poetą ludowym – samoukiem. Ze 
względów zdrowotnych i materialnych ukończył jedynie szkołę ewangelicką w Skoczowie 
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i mimo swojego literackiego talentu, nauki nie mógł dalej kontynuować. Pracował jako 
robotnik kolejowy w Skoczowie. Interesował się także ogrodnictwem oraz zielarstwem. 
Wydał 14 tomików swoich wierszy oraz krótkich rozważań religijnych. Nie publikował ich 
jednak w gazetach czy czasopismach, ale wydawał je samodzielnie w formie małych obję-
tościowo broszurek. Zmarł w Ogrodzonej w 1940 r., gdzie zatrzymał się u jednego z gospo-
darzy, szukając nowych ziół i nasion.

 I wnet komisarz cesarski To słyszeli ludzie wszyscy
 W imię cesarza Józefa Ogłosił rzecz w te to słowa:
 Aby  tu na tem miejscu Kościół, szkołę tą z pewnością 
 Ewangelicy stawiali I na wieki pokój mieli.

 Gdy komisarz był domówił, Baron Sobek zaś przemówił,
 Uczynił podziękowanie Za to cesarskie nadanie,
 Po skończeniu aktu tego Tłumy ludu obecnego
 Na kolana poklękały, Za dar Boży dziękowały.

 A powstawszy od modlenia, Zaczęli lube śpiewania;
 Cię Boże wszyscy chwalimy, Ciebie Panie wyznajemy.
 Paweł z Tyry Matuszyński Zaczął miły śpiew anielski:
 Bogu bądź chwała na niebie, Za dar jego dziękczynienie.

 Po modleniu, po śpiewaniu Legata odprowadzają,
 Mnóstwo jechało do miasta I z państwa i też z rycerstwa,
 Z Ustronia zaś dwa sąsiedzi, Ludzie dobrzy i uprzejmi:
 Jerzy Śliwka, Jan Kral k temu Pomocni jeden drugiemu.

 Ci przy sztandarze stanęli, Dziesięć zbrojnych osadzali,
 Wiernie wspierając w czas tego Dyrektora naczelnego.
 Księdza żadnego nie mieli, A dopiero ich patrzeli:
 Księdza Litmana ze Ślązka, Księcia Starskiego z Saska.

 Ksiądz Jan Muthman powołany, Od cesarza osadzony
 Też Vogt, Jokisz, Szneider przyszli, Lecz wkrótce  z Cieszyna wyszli,
 Ksiądz Maciej Platany k temu, Przewielce miły każdymu
 Ci wszyscy wyszli z Cieszyna, Okrom samego Muthmana

 Z zawiści wygnani byli, Ci księża zacni i mili;
 Pan Bóg sam się o nich starał, Wszystkich farmi obdarował,
 Potem za księdzem Muthmanem Opatrzył nas Bóg swym wiernym:
 Trzech księży mężów pobożnych, Od cesarza osadzonych.

 Księdza Szmida kazaciela, Księdza Klocha i Henczela,
 Cztery róże to śród cierni, Bogu cesarzowi wierni,
 We dnie, w nocy k ludziom chodzą, Niemocnych we wierze twierdzą
  Świętościami posługują, Do zbawienia lud kierują.
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 Ofiary roczne nadane Nie dostawają zupełne
 Wiele ludzie ślubowali, Mnodzy ślubów zaniedbali.
 Mistrze szkolni w nędzy stoją Choć od kościoła płat mają:
 Boże racz sam szkołą rządzić, Do fundacyj lud pobudzić.

 W święta, w niedziele kazania I każdodziennie modlenia
 W mowie polskiej i niemieckiej Odprawują i w czeskiej
 Panie błogosław naszemu Cesarzowi łaskawemu,
 Byśmy pod obroną jego Zostali czasu każdego.

 Dyrektora naczelnego, Obrońcę kościoła tego:
 Boże racz go sam zachować, Dobrym zdrowiem obdarować 
 Aby przy budowie tego Kościoła Jezusowego
 Mógł nam dobry skutek sprawić Ten przybytek nam wystawić.

 A po tem żywocie czesnym W tym kościele daj być wiecznym,
 Byśmy wszyscy społem byli, Na wieki tam radość mieli,
 Kto chrześcianin ewangelik, A prawdy Bożej lubownik
 Niech waży tej pieśni słowa, Na pamiątkę ją zachowa.

 Bo jest godna zachowania Jako też i rozmnażania
 Iż w niej dobrodziejstwo Bozkie Wychwala się i cesarskie
 Kto by się naśmiewał z tego, Kościoła Jezusowego
 Na sąd Boży kiedy stanie Tam niech ma odpowiadanie.

 Amen Chryste! raczże to dać, Byśmy mogli się doczekać 
 Kościół Wystawić szczęśliwie, Tobie służyć świętobliwie!  

Wiersze prezentowane w ostatnich kilku Informatorach Parafialnych były pisane 
przez Jerzego Brudnego 100 lat temu. Natomiast bp Paweł Anweiler na trzystulecie po-
wstania Kościoła Jezusowego tak pisał:

 Kościół Jezusowy
 Matką Kościołów;
 Stąd miłość płynie
 Od trzystu laty
 W słowie i czynie.

 Oto Bóg sprawia,
 Że drzwi są otwarte 
 Dla szukającego
 Serca ukojenia,
 W życiu sytuacjach
 Wiary wzmocnienia.

Opr. Jerzy Sikora
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W skrócie

W dniu Pamiątki Reformacji wieczorem (31.10) odbyła się w kościele w Skoczowie 
„Noc z Lutrem”. Dwugodzinny program dla młodzieży zgromadził około młodych 600 
osób z różnych stron (relacja wewnątrz numeru).

W Pamiątkę Umarłych, 1 listopada, po południu odbyło się przy pięknej pogodzie 
okolicznościowe nabożeństwo na cmentarzu, które prowadził ks. R. Penczek.

W dniach 5 i 6 listopada 4-os. delegacja naszej parafii uczestniczyła w 15-leciu ko-
ścioła i parafii w Dudincach na Słowacji, z którą od kilku lat mamy dobre kontakty part-
nerskie (relacja wewnątrz numeru).

W dniu Święta Niepodległości, 11 listopada, odbyło się  w naszym kościele w Skoczo-
wie nabożeństwo ekumeniczne z udziałem m. in. przedstawicieli władz samorządowych 
z panią burmistrz Janiną Żagan i proboszcza katolickiego ks. Alojzego Zubera. Śpiewał 
chór „Gloria”, a po nabożeństwie gości zaproszono na poczęstunek.

W dniu, 11 listopada, odbyło się w teatrze w Cieszynie nadanie laurów „Srebrnej 
Cieszynianki”. Tym razem wśród laureatów byli nasi parafianie: z miasta Skoczów pan 



Informator Parafialny nr 90/20128 Informator Parafialny nr 90/2012

Władysław W. Orawski, prezes chóru „Gloria” i sekretarz Rady Parafialnej, społecznik, 
a z gminy Dębowiec pan Józef Bronowski z Simoradza (za działalność społeczną na rzecz 
swojego sołectwa; za zaangażowanie w budowę boiska i pawilonu sportowego, prace 
przy rozbudowie szkoły oraz wkład w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Simoradzu). 
Laureatem powiatu cieszyńskiego został artysta rzeźbiarz i grafik Karol Śliwka, mieszka-
jący w Warszawie, a pochodzący z Harbutowic. Proboszcz z kuratorem złożyli laureatom 
gratulacje (zdjęcia laureatów na okładce).

W niedzielę, 13 listopada, delegacja naszej parafii z ks. Mirosławem Czyżem wzięła 
udział w 275. rocznicy poświęcenia kościoła w Zemianskich Kostolanach. Jest to filiał pa-
rafii w Prievidzy na Słowacji, z którą od lat nasza parafia utrzymuje partnerskie kontakty 
(relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 27 listopada odbyło się w Skoczowie po nabożeństwie głównym Zgro-
madzenie Parafialne poświęcone wyborom Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego, 
Komisji Rewizyjnej i delegatów do Synodu Diecezjalnego. Zebrania wyborcze w filiałach 
odbyły się: w Simoradzu 13 listopada, w Dębowcu i w Pierśćcu 20 listopada (relacja 
wewnątrz numeru). 

Podczas Zgromadzenia Wyborczego w Dębowcu, które odbyło się 20 listopada 2011 
r., dyskutowano w wolnych wnioskach na temat praktyki sprawowania Komunii Świętej 
w dębowieckim filiale. Wzorując się na przykładzie filiału w Pierśćcu, podjęto decyzję, 
że od 1. Niedzieli Adwentu 2011 r., Spowiedź i Sakrament Ołtarza będą się odbywać 
w ramach nabożeństwa komunijnego. Ta decyzja jest powrotem do źródeł luteranizmu, 
kiedy to Wieczerza Pańska stanowiła integralną część nabożeństwa, będąc jego drugim 
– obok kazania – punktem kulminacyjnym.

W niedzielę, 11 grudnia, w nabożeństwie głów-
nym w Skoczowie odbyła się modlitwa dziękczyn-
na z okazji 100 rocznicy urodzin pani Stefanii Otrę-
ba z ul. Targowej.

Tygodniowe nabożeństwa adwentowe w piąt-
ki w Skoczowie prowadzili: 2 grudnia – ks. Ro-
man Kluz z Brennej, 9 grudnia – ks. Henryk Reske 
z Orzesza, 16 grudnia – ks. Łukasz Stachelek ze Sta-
rego Bielska i 22 grudnia – student teologii Marcin 
Podżorski. Tygodniowe nabożeństwa w Simoradzu 
i Dębowcu odbywały się w czwartki, w Pierśćcu 
w środy i prowadzili je miejscowi księża.

W niedzielę, 11 grudnia, odbyła się komunia dla starszych w Skoczowie. Podczas 
nabożeństwa śpiewał chór „Gloria”, a po nabożeństwie spędzono jeszcze chwile przy 
poczęstunku. Firma „Spar” obdarzyła naszych seniorów prezentami gwiazdkowymi. Ser-
decznie dziękujemy.
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Podobna uroczystość odbyła się w tym samym dniu w Pierśćcu, gdzie również po 
nabożeństwie komunijnym przygotowano poczęstunek w salce zborowej.

W tym samym dniu po południu odbyło się w Dębowcu spotkanie gwiazdkowe prze-
znaczone dla seniorów, których również obdarzono prezentami. Na program złożyły się: 
poczęstunek, kolędy, występ trio dawnej młodzieży oraz rozmyślanie.
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W sobotę 17 grudnia odbył się w kościele w Skoczowie koncert zespołu „Vocalis” 
pod dyr. Daniela Cichego. Koncert był poświęcony promocji nowej płyty ”Vocalis | 
Bogu” (zdjęcia na okładce).

W niedzielę 18 grudnia odbyła się gwiazdka młodzieżowa, którą ze względu na ilość 
uczestników zorganizowano w MCK w Skoczowie. Na program złożyły się: śpiew kolęd 
prowadzony przez zespół muzyczny, występ zespołu 20+, poczęstunek, wykład biblijny 
studenta ChAT Marcina Podżorskiego oraz konkurs zbliżony do „familiady” (relacja we-
wnątrz numeru).

W niedzielę 18 grudnia odbyła się gwiazdka dla dzieci w Dębowcu. Dzieci przedsta-
wiły scenkę świąteczną, śpiewał  chórek dziecięcy, śpiewano kolędy, a dzieci chodzące 
na szkółkę  i śpiewające w chórku otrzymały prezenty. Sala w nowym Domu Zborowym 
pękała w szwach. 

Zaprzestaliśmy odprawiać nabożeństwa w Domu Pomocy Społecznej w Skoczowie. 
Decyzją dyrekcji nabożeństwa są przeznaczone tylko dla mieszkańców DPS i ze wzglę-
du na bezpieczeństwo chorych psychicznie mieszkańców, osoby z zewnątrz nie mają 
wstępu na nabożeństwa. Jeżeli otrzymamy wiadomość o mieszkańcach ewangelikach 
potrzebujących nabożeństw, wtedy je znowu wznowimy.

W minionym czasie odprowadziliśmy na wieczny spoczynek naszych najstarszych parafian:
- 26 października zmarł śp. Jan Branc z Iłownicy (miał 100 lat)
- 10 grudnia zmarła śp. Anna Jedz z Simoradza (103 lata).
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W akcji „Prezent pod choinkę” dla dzieci z Ukrainy parafia nasza zebrała 455 paczek 
oraz 4738 zł, w tym 245 paczek złożyły dzieci z przedszkoli oraz uczniowie wszystkich 
typów szkół na terenie gminy Skoczów oraz Dębowiec.

Rada Parafialna wyraża serdeczne podziękowanie sponsorowi, który ufundował 
16 egz. Śpiewnika Ewangelickiego. Zostały one umieszczone na półkach wykonanych 
bezpłatnie przez pana Janusza Romanka, które zamontowano na ścianach obu górnych 
pawłaczy. Dziękujemy.

Choinkę do kościoła w Skoczowie podarował pan Andrzej Zagóra. Dziękujemy.

W czwartek 29 grudnia odbył się w teatrze w Cieszynie koncert: „Dzieci śpiewają 
kolędy” z udziałem naszego chórku „Nadzieja” oraz zespołu dzwonków.

Terminy. 
6 stycznia godz. 10.00 - koncert kolęd
6 stycznia po koncercie - zebranie organizacyjne uczestników wycieczki do Izraela
8 stycznia godz. 15.00 - gwiazdka chóru „Gloria”
8 stycznia godz. 15.00 - gwiazdka dzieci w Simoradzu
15 stycznia godz. 15.00 - spotkanie gwiazdkowe dla Rady Parafialnej (w starym składzie), 
pracowników i wolontariuszy Parafii
15 stycznia - zebranie roczne w Simoradzu po nabożeństwie
22 stycznia - zebranie roczne w Dębowcu po nabożeństwie 
22 stycznia - zebranie roczne w Pierśćcu po nabożeństwie
29 stycznia - zebranie Komitetu Parafialnego po nabożeństwie głównym w Skoczowie
4-11 lutego - wycieczka parafialna do Izraela (110 osób w tym obaj proboszczowie)
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Nasze życie

Skoczów - 27.11.2011,
Simoradz - 13.11.2011,

Dębowiec - 20.11.2011,
Pierściec - 20.11.2011

Zastępcy

Skoczów

Kozieł Andrzej
Szymala Jan
Branc-Gorgosz Beata
Pezda Ryszard
Szczypka Jan
Sztyper Jerzy
Piotrowski Igor

Rada Parafialna

WYNIKI WYBORÓW
DO GREMIÓW PARAFIALNYCH
I SYNODU DIECEZJALNEGO

Skoczów

Chwastek Paweł
Cypcer Piotr
Macura Ryszard
Rusin Ilona
Krehut Andrzej
Kukucz Roman
Czudek Iwona
Michna Tadeusz
Wojnar Sylwester
Bobek Adam
Tyrna Tadeusz
Żwak Aneta
Jaroszewska Anna
Podżorski Janusz
Tyrna Bogusław
Brańczyk Janina
Mendrek Gustaw
Kocaj Marzena

Dębowiec

Sadowski Leszek
Kłoda Roman
Pastucha Lidia

Simoradz

Raszyk Rajmund
Kojma Janusz

Pierściec

Barański Dariusz 
Niemiec Jerzy

Dębowiec

Wigłasz Maria

Simoradz

Rokowski Jerzy

Pierściec

Kłapsia Piotr
Cieślar Jerzy

Delegaci do Synodu Diecezjalnego 

Komisja Rewizyjna

Skoczów

Rusin Karol
Oczadły Stefania
Kozieł Karol
Zastępca
Chrobok Izabela

Dębowiec

Kubicjus Stanisław
Kozieł Karol
Sojka Oskar

Simoradz

Wojnar Mirosław
Warzecha Halina

Kuś Paweł
Zastępca

Bronowski Roman

Pierściec

Cholewa Adam
Małysz Danuta

Gwóźdź Aleksandra
Zastępca

Czyż Franciszek

Zastępcy
Szczypka Jan 

Wojnar Jan
Kłapsia Piotr

Sikora Jerzy
Orawski Władysław
Krehut Andrzej
Pastucha Adam
Raszyk Rajmund
Niemiec Jerzy 
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Komitet Parafialny 

Polok Jan
Pyka Jan
Pinkas Adam
Broda Tadeusz
Malik Ernest
Sztyper Andrzej
Naglik Andrzej
Smelik Bogusława

Dębowiec

Czyż Czesław
Drózd Gustaw
Małysz Andrzej
Mięciel Ryszard
Dziadek Wiesław
Cywka Karol
Górniok Konrad
Wisełka Renata
Kozok Marcin
Zastępcy
Pelar Janina
Kaleta Daniel

Skoczów

Cypcer Tomasz
Podżorska Helena
Kaleta Marek
Michna Otton
Wałach Justyna
Bijok Katarzyna
Świder Renata
Chwastek Karol
Urbańczyk Benedykt
Rakus Jerzy
Bobek Gustaw
Cieślar Grażyna 
Jaworska Łucja
Mrózek Roman
Wojnar Karol
Szczotka Małgorzata 
Malina Łucja 
Tomiczek Mirosław
Cieślar Paweł

Simoradz

Chrobok Wanda
Kajzar Janina

Krzywoń Janusz
Brojacz Marcin

Foltyn-Chruszcz Janina
Ślęzak Krystyna

Pierściec

Mendrek Edward
Car Władysław

Oczadły Jan
Wojnar Jerzy

Gałuszka Andrzej
Krzywoń Bogumił

Zastępcy
Cieślar Tadeusz

Stelmach Bogusław

Kolejność nazwisk 
wg ilości zdobytych głosów
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Wybrane przepisy Regulaminu Parafialnego 

Rada Parafialna
§ 21 
W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właściwości Rady Parafialnej należy 
w szczególności: 
a) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześci-
jańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii, 
b) wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowa-
niu Parafii, w myśl zasady powszechnego kapłaństwa, 
c) dawanie dobrego przykładu innym, 
d) zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek, czas 
i miejsce nabożeństw oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa, a także 
współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych, 
e) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, 
f) organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczyn-
ności w Parafii i w Kościele, 
g) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, 
Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego, 
h) uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie wnio-
sku na Zgromadzenie Parafialne o ustanowienie dodatkowych stałych stanowisk du-
chownych w Parafii, 
i) zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań budżetowych i opra-
cowywanie projektu budżetu Parafii, 
j) sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie podzia-
łu Parafii na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych, 
k) zatrudnianie i zwalnianie świeckich pracowników parafialnych, a także ustalanie wa-
runków zatrudnienia i służby duchownych i świeckich pracowników Parafii, 
l) powoływanie komisji parafialnych, 
m) przedstawianie kościelnym władzom przełożonym wniosków w ogólnych sprawach 
kościelnych wraz z uzasadnieniem. 
§ 36 
Świecki członek Rady Parafialnej nie może być zatrudniony na płatnym etacie Parafii, 
pobierać od Parafii innych świadczeń, jak tylko zwrot kosztów podróży w sprawach służ-
bowych Parafii i Kościoła, ani zawierać z Parafią umów o charakterze odpłatnym. Ko-
nieczne odstępstwa od tej zasady wymagają pisemnej zgody Rady Diecezjalnej.

Prezydium Rady Parafialnej
§ 32 
1. Rada Parafialna na pierwszym posiedzeniu odbywanym pod przewodnictwem Pro-
boszcza wybiera, w głosowaniu tajnym, prezydium Rady w składzie: prezes, wiceprezes, 
sekretarz i skarbnik. W skład prezydium wchodzi też Proboszcz Pomocniczy pełniący 
funkcję zastępcy Proboszcza. 
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2. Do kompetencji Prezydium Rady parafialnej należy: 
a) przygotowywanie projektu uchwał Rady Parafialnej, 
b) podejmowanie uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki, które podlegają zatwier-
dzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Parafialnej. 
3. Prezesem Rady Parafialnej może zostać wybrany Proboszcz lub świecki członek Rady. 
Wiceprezesem, gdy Proboszcz jest prezesem, zostaje wybrany świecki członek Rady, zaś 
w wypadku, gdy prezesem Rady zostaje jej świecki członek, wiceprezesem z urzędu jest 
Proboszcz parafii. Świeckiemu prezesowi lub wiceprezesowi Rady Parafialnej przysługu-
je zwyczajowy tytuł Kuratora. 
4. Rada Parafialna może powoływać komisje merytoryczne i przydzielać zadania po-
szczególnym członkom Rady według swego uznania i potrzeby Parafii.

Rada Filiału
§ 38 
Do właściwości Rady Filiału należy w szczególności: 
a) rozstrzyganie i załatwianie bieżących spraw Filiału, 
b) opieka nad obiektami kultu i innymi nieruchomościami parafialnymi, znajdującymi 
się na terenie Filiału, 
c) przygotowywanie właściwych warunków do odbywania nabożeństw, nauczania ko-
ścielnego i imprez parafialnych na terenie Filiału, 
d) składanie wniosków do Rady Parafialnej w sprawie potrzeb Filiału, 
e) współdziałanie z Proboszczem i Radą Parafialną w realizacji zadań Parafii. 

§ 39 
1. Pracami Rady Filiału kieruje przewodniczący tej Rady. 
2. Przewodniczący winien być wybrany w głosowaniu tajnym spośród członków Rady 
należących jednocześnie do Rady Parafialnej, aby możliwa była ścisła współpraca Rady 
Filiału z Radą Parafialną. 
3. Przewodniczący Rady Filiału jest zobowiązany do składania sprawozdań z działalności 
Rady Filiału przed Radą Parafialną. 
4. Rada Parafialna nadzoruje i kontroluje działalność Rad Filiałów, znajdujących się na 
terenie Parafii. 

Komisja Rewizyjna
§ 40 
1. Parafialna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Parafii. 
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wybranych przez Zgromadze-
nie Parafialne, w ramach zebrania wybierającego kolegialne władze parafialne. 
3. Po zatwierdzeniu protokołu wyborczego Proboszcz Parafii zwołuje niezwłocznie 
pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej, celem jej ukonstytuowania się, poprzez wybór 
w głosowaniu tajnym, przewodniczącego PKR i jego zastępcy. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami wykonawczych władz para-
fialnych. 



Informator Parafialny nr 90/201216 Informator Parafialny nr 90/2012

§ 41 
Do właściwości Parafialnej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 
a) kontrola, co najmniej raz do roku, księgowości parafialnej, ksiąg metrykalnych i dzia-
łalności kancelarii parafialnej, 
b) sprawdzanie zgodności wydatków parafialnych z preliminarzem budżetowym, za-
twierdzonym przez Zgromadzenie Parafialne i z uchwałami Rady Parafialnej, 
c) ocenianie działalności Rady Parafialnej i zgłaszanie na Zgromadzeniu Parafialnym 
wniosku w sprawie udzielenia Radzie Parafialnej absolutorium, 
d) zgłaszanie wniosków z wyników kontroli władzom parafialnym, 
e) przekazywanie wniosków pokontrolnych Radzie Diecezjalnej, w wypadku, gdy władze 
parafialne pozostawią je bez uwzględnienia i wyjaśnienia dłużej niż przez dwa miesiące.

Komitet Parafialny
§ 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 Parafialnej i ich 
zastępcy. 
§ 18 
Komitet Parafialny przejmuje kompetencje Zgromadzenia Parafialnego wyszczególnione 
w § 12 niniejszego Regulaminu w p. 2 lit.: c, d, e, j, k, m. 
§ 12 
Do właściwości Zgromadzenia Parafialnego należy: 
(...)
2. Podejmowanie uchwał w sprawach: 
(...)
c) zatwierdzenia rocznych sprawozdań Proboszcza i Rady Parafialnej, 
d) zatwierdzenia sprawozdań finansowych i uchwalenia budżetu Parafii, 
e) udzielenia absolutorium Radzie Parafialnej, 
(...)
j) prowadzenia działalności gospodarczej, 
k) zakładania lub udziału w fundacji, 
(...)
m) zaciągania pożyczek, jeśli nie znajdują one pokrycia w stałych przychodach roku bu-
dżetowego, 

Wybrał ks. A.P
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„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam 
głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich 

życia, naśladujcie wiarę ich”

       Hebr. 13,7 

7 stycznia 2012 r. minie 25. rocznica śmierci ks. proboszcza Jana Nogi.
Zmarł nagle wieczorem, w drodze do domu, gdy wracał wraz ze swoją żoną Heleną 

z Gwiazdki Koła Niewiast w Simoradzu. Jego pogrzeb odbył się w mroźną niedzielę, 11 
stycznia. Swojego długoletniego duszpasterza żegnała liczna rzesza parafian oraz księża 
z ks. biskupem Janem Szarkiem (wówczas jeszcze Seniorem Diecezji Cieszyńskiej). Sło-
wa pożegnania w imieniu społeczności katolickiej przekazał ks. proboszcz Alojzy Zuber, 
a modlitwy na skoczowskim cmentarzu prowadził ks. Emil Gajdacz. Pieśnią służył chór 
„Gloria”, którym dyryguje syn zmarłego - Bolesław.

Jan Noga urodził się 15 kwietnia 1916 r. w Bystrzycy na Zaolziu. Był jednym z czwor-
ga dzieci trzynieckiego hutnika Pawła i Anny zd. Lisztwan. Ukończył seminarium na-
uczycielskie i rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej na Wołyniu. Przed wybuchem II 
wojny światowej został zmobilizowany, ale żołnierski trud szybko się dla niego skończył. 
20 września 1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli, skąd został w listopadzie 1940 
r. zwolniony. Powrócił na swój ukochany Śląsk Cieszyński i do końca wojny pracował 
w hucie w Trzyńcu.

W 1943 r. ożenił się z Heleną zd. Kaleta, która była córką pastora w Kościele Zielono-
świątkowym. Pan Bóg obdarzył ich związek czwórką dzieci.

Po zakończeniu wojny śp. Jan Noga wrócił do pracy w szkolnictwie – najpierw w Szko-
le Podstawowej w Ustroniu-Polanie, a po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego 
pracował w latach 1949-1951 na Zaolziu w szkołach średnich. Wrócił jednak do Ustronia 
i kontynuował pracę nauczyciela w Technikum Mechaniczno-Kuźniczym.

Pan Bóg obdarzył go wieloma talentami. Pisał sztuki sceniczne, wiersze, a szczegól-
nie poezję religijną. Do wielu z nich została ułożona melodia i tak powstałe pieśni są 
chętnie śpiewane przez chóry kościelne. Doskonały słuch oraz głos pozwoliły mu także 
samemu prowadzić chór kościelny w Ustroniu.

Te rozległe zainteresowania pozwoliły mu w dojrzałym wieku odpowiedzieć na 
Boże działanie w jego życiu. Rozpoczął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie, jednocześnie kierując akademicką biblioteką.

Po ukończeniu studiów został skierowany do pracy w parafii Nawiady na Mazurach. 
Tam też został ordynowany 21 września 1958 r. przez ks. bp. Karola Kotulę. Praca na 
Mazurach nie była jednak łatwa, warunki materialne bardzo trudne, a w związku z wy-

Wspomnienie
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jazdami parafian do Niemiec Zachodnich ich liczba gwałtownie malała. Ks. Jan Noga tak 
pisał do biskupa Andrzeja Wantuły:

„Żegnam każdego tygodnia kilka rodzin i nie wiem, jak długo wytrzymamy... W Na-
wiadach uczymy się żyć z dnia na dzień Łaską Bożą... Nieraz przygotowując się do ka-
zania myślę, jak by to było wspaniale być wśród ludu śląskiego i przemawiać do tych, 
którzy by mnie rozumieli w 100 %, a może nawet pokochali”.

Po roku marzenia księdza się spełniły i powrócił na Śląsk Cieszyński, zostając 1 listo-
pada 1959 r. administratorem, a w 1960 r. piątym z kolei proboszczem naszej parafii. Do 
pomocy w rozwijającej się pracy parafialnej przydzielono mu w 1960 r. wikariusza - ks. 
Andrzeja Czyża.

Ks. Jan Noga objął skoczowską parafię głęboko podzieloną. Sytuacja materialna i du-
chowa była bardzo trudna. Nowy proboszcz zorganizował na nowo życie parafii. Dbał nie 
tylko o duchowy rozwój swoich parafian, ale także remontował i ulepszał stare obiekty 
parafialne oraz budował nowe. We wszystkich tych działaniach wiernie wspomagała go 
jego żona – pani pastorowa Helena. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Rozwinęła 
się praca odwiedzinowa niewiast oraz godziny biblijne prowadzone przez ewangelistów. 
Systematyczna praca z dziećmi na szkółkach niedzielnych, lekcjach religii oraz zajęciach 
z konfirmantami przełożyła się na wzrost uczestników zebrań młodzieżowych i ich zaan-
gażowanie w życie parafii.

Z okazji stulecia poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła dokona-
no jego odnowienia oraz zainstalowano 3 nowe dzwony na wieży. W latach 1974-1976 
zbudowano nową salę zborową za budynkiem plebanii. W roku 1983 ukończono kolej-
ny – tym razem generalny – remont skoczowskiego kościoła, zarówno na zewnątrz jak 
i wewnątrz oraz wymieniono konstrukcję wieży. Wykonano także ogrzewanie kościoła 
oraz nagłośnienie.

Odnowiono także kaplicę w Simoradzu i Dębowcu, wybudowano salkę katechetycz-
ną w Simoradzu oraz budynek parafialny w Kowalach-Wieszczętach. Za jego kadencji 
rozpoczęto także budowę kościoła w Pierśćcu. 

Ks. Jan Noga przeszedł na emeryturę 1 stycznia 1986 r. Na ile pozwalało mu jeszcze 
jego zdrowie, służył dalej Słowem Bożym swoim parafianom.

Wspomnienie to chciałbym zakończyć pieśnią, którą przed laty napisał śp. ks. Jan 
Noga, a melodię skomponował jego syn Bolesław, dyrygent chóru „Gloria”. Powstała 
ona w czasie kapitalnego remontu naszego kościoła w latach 80-tych.

Kocham ten kościół tu na tym Syjonie,
który przodkowie wznieśli kosztem krwi.
Choć mieszkam w dali tu byłem ochrzczony,
tu Bóg zezwala śluby złożyć mi.
Kocham ten kościół, który życiem tętni,
chciałbym mieć w sercu jego smukły kształt.
Tu idą głodni, doświadczeni, smętni,
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bo Pan im wszystkim chleb żywota da.
Kocham ten kościół dziś w masztach rusztowań,
aby pięknością nową znowu lśnić,
gdy odbudowa będzie już gotowa
zaczniesz ty i zbór nowym życiem bić.
Kocham ten kościół, kocham razem z tobą
zborze skoczowski, Kaplicówki skarb.
Chcę jemu, Bogu być wiernym do grobu,
by potem z Panem wejść do Jego chwał.

Jerzy Sikora
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Partnerstwa

Dudince
W dniach 05-06.11.br. ewangelicki zbór w Dudincach na Słowacji obchodził uro-

czystość 15-lecia zbudowania i poświęcenia swojego kościoła. Na uroczystość została 
również zaproszona  delegacja naszej parafii, ze względu na kontakty partnerskie za-
początkowane przez Chór „Gloria” w 2006 roku. W sobotę 05.11.br. odbyło się pra-
wie 4-godzinne  rocznicowe nabożeństwo, połączone z akcentami rocznicy  Reformacji 
oraz  koncertem zespołów i chórów. Miejscowy proboszcz, ks. Ludovit Hroboń oraz bi-
skup – mgr S. Sabol  wygłosili okolicznościowe kazania na temat służby Bożej w Ko-
ściele w świetle  nurtów Reformacji. W części koncertowej  wystąpił miejscowy chór 
mieszany, chór z miejscowości Pleśovice, grupa śpiewacza z partnerskiej ewangelickiej 
parafii  z miasta Freudenstad (Niemcy) oraz Zespół Młodzieżowy  „Datelinki” z Dudiniec. 
Zaprezentowano również pokaz multimedialny obejmujący historię budowy kościoła.

W niedzielę dnia 06.11.br. odbyły się główne uroczystości rocznicy 15-lecia kościoła 
z udziałem duchowieństwa z różnych parafii, zaproszonych gości, przybyłych wiernych 
z okolicznych zborów oraz  licznej rzeszy Dudinczan. Kazanie wygłosił biskup mgr S. Sa-
bol. W końcowej części uroczystości na ręce miejscowego pastora – ks. L. Hrobonia  oraz 
dozorcy (odpowiednik polskiego kuratora  zboru) – mgr. Bohuslava Benucha (inicjatora 
budowy kościoła), przekazano życzenia oraz pozdrowienia  od parafii Nadlac (Rumunia), 
z parafii Marl i Freudenstad (Niemcy). 

Pozdrowienia i życzenia przekazała również delegacja ewangelickiej parafii ze Sko-
czowa reprezentowana przez członków Prezydium Rady Parafialnej – W. Orawskiego i R. 
Pszczółkę  wraz z małżonkami. Uroczystość zakończyła się  wspólnym obiadem, gdzie 
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m.in. wstępnie nakreślono perspektywiczne plany kontynuowania rozpoczętych  kon-
taktów pomiędzy miejscowościami Nadlac (Rumunia), Dudince (Słowacja) i Skoczów 
(Polska). Chęć włączenia się w organizację „Spotkań Narodów” wyraziła także  niemiec-
ka delegacja z Marl, reprezentowana przez ks. Helmuta Dreiera, długoletniego przyja-
ciela skoczowskiej parafii i Chóru „Gloria”.

Zemianske Kostolany
W niedzielę, 13.11.2011r., delegacja parafii ewangelickiej ze Skoczowa wzięła udział 

w uroczystościach 275-lecia kościoła w Zemianskich Kostolanach na Słowacji (filiału pa-
rafii w Previdzy, z którą to skoczowska parafia utrzymuje partnerskie kontakty). 

Uroczystość zgromadziła w małym zabytkowym kościółku oprócz miejscowych zbo-
rowników, również zaproszonych gości oraz delegacje partnerskich zborów. Rolę  go-
spodarza pełniła mgr Blanka Kostelna (zborova farerka), która zapoznała uczestników 
z ciekawą historią kostolanskiego kościółka, zaś okolicznościowe kazanie wygłosił senior 
Turćianskieho Senioratu – mgr Jozef Havrila. Uroczystość uświetnił występ dzieci oraz 
miejscowego chóru mieszanego. 

Na zakończenie pozdrowienia i życzenia przekazały polskie delegacje przybyłe na 
uroczystość (z Goleszowa i Skoczowa). W imieniu skoczowskiej parafii pozdrowienia 
przekazał ks. Mirosław Czyż, któremu towarzyszyli członkowie zarządu chóru „Gloria”  
Anna i Piotr Gruszczykowie. 

Uroczystość zakończono przy rodzinnym grobowcu Zofii i Zygmunta Kostolany – wę-
gierskiej pary szlacheckiej, która skierowała rozwój ewangelicyzmu na tamtych tere-
nach na nowe tory, m. in. fundując kościół.   

tekst: W. Orawski, foto: W. Orawski, P. Gruszczyk
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Głos ma młodzież

Noc z Lutrem
31 października odbyło się wiele imprez. 

Kluby i dyskoteki oferowały młodym ludziom 
możliwość hucznego świętowania Halloween. 
Natomiast w ewangelickim kościele w Skoczo-
wie o godzinie 20.00 młodzi luteranie spotkali 
się na Nocy z Lutrem.

Czym różnią się od siebie te dwie formy im-
prez? Czy spotkanie zorganizowane przez Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa 
może konkurować z ogólnoświatową tradycyjną przebieraną zabawą, na której nie bra-
kuje alkoholu? Dlaczego ponad 600 osób wolało spędzić ten wyjątkowy wieczór w ko-
ściele? To może wróćmy do początku i przeżyjmy to jeszcze raz…

Noc z Lutrem rozpoczęła się nostalgicznie i sentymentalnie. Jako pierwszy na scenie 
pojawił się chór II Warsztatów Muzycznych, który tydzień wcześniej przez cały weekend 
sumiennie pracował i przygotował wraz z dyrygentami kilkanaście piosenek. Następnie 
uczestnicy imprezy mieli okazję przypomnieć sobie także OZME. Przygotowana prezen-
tacja multimedialna zawierająca zdjęcia uczestników 3-dniowego spotkania była okazją 
do wspomnień i wywołania uśmiechu na twarzach przybyłych.

Kolejna część programu skłaniała do refleksji na temat postaci jaką jest Jezus i na-
szej relacji z Nim. Hasłem trzeciej Nocy z Lutrem było Solus Christus – Tylko Chrystus, 
którą sformułował Marcin Luter. Kościół luterański wskazuje na Jezusa, bo tylko On jest 
drogą do Boga Ojca. Prowadząca spotkanie – Ania Jaroszewska, przedstawiła przybyłym 
postać Chrystusa. Pokazała Jego cechy jako człowieka i Boga, a co za tym idzie – różne 
rozumienie najbardziej znanej osoby w historii świata. 

Kim dla uczestników Nocy z Lutrem jest Jezus Chrystus? Ania zapytała o to Piotrka, 
członka zespołu CME i studenta teologii. Jezus jest dla niego najlepszym Przyjacielem 
i Pocieszycielem. Podczas jednej z sesji egzaminacyjnych wyraźnie widział Jego prowa-
dzenie, a taką bliskość odczuwa przede wszystkim podczas śpiewania z zespołem. Pro-
blem pojawił się w trakcie wielu modlitw o jedną konkretną sprawę, kiedy nie otrzymał 
odpowiedzi. Dlaczego wciąż wierzy? Dla Piotra Jezus i to, co dla niego zrobił na krzyżu 
ma sens, dlatego – Solus Christus.

Organizatorzy zapytali wszystkich uczestników imprezy o ich relację z Bogiem w kon-
kretnych sytuacjach. Mieli do dyspozycji dwie kartki koloru czerwonego i zielonego, za 
pomocą których odpowiadali na pytania. Przeprowadzone badanie sondażowe wyka-
zało, że w wielu nieprzyjemnych sytuacjach (śmierć bliskiej osoby, zmaganie się z pro-
blemami w naszym życiu), mamy problem z nawiązaniem dobrej relacji z Jezusem. Czas 
uwielbiania Boga przez śpiew, rozmowa z Nim w modlitwie, lub uczestnictwo w nabo-
żeństwie nie zawsze poprawia ten stan. Jednak dla badanej grupy w kościele stanowi 
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pewien sposób na przybliżenie i poprawę relacji. 
Ciekawych odpowiedzi na te pytania udzielił Robert Cieślar, na co dzień pracują-

cy z młodzieżą na ulicy jednego z bytomskich osiedli. Dla niego uwielbianie Boga jest 
codziennym życiem, podejmowaniem decyzji i dokonywaniem konkretnych wyborów 
zgodnych z wolą Bożą. Życie z Bogiem to nie tylko uniesione wysoko ręce do góry, żar-
liwa modlitwa o losy tego świata i służba, w której zauważą nas inni ludzie. Dlatego tak 
często zapominamy o bliskości Boga w naszej codzienności. Robert podkreślał, że takie 
wymagania mogą wywołać w chrześcijanach frustrację, która zrodzi pytania o miejsce 
Boga w naszym życiu. W konsekwencji mogą pojawić się wątpliwości, której następ-
stwem będzie ucieczka od dnia codziennego za pomocą alkoholu, narkotyków, znajo-
mych, a nawet poezji. 

Jednak Bóg zachęca nas do szczerych wyznań i przyjęcia Bożego obrazu nas samych. 
Spowiedź i komunia była okazją do wyjścia z kryjówki i obnażenia się przed Bogiem. Na-
stępnie wspólne śpiewanie razem z zespołem CME stanowiły dopełnienie czasu uwiel-
biania Boga. 

Atmosfera była na tyle przyjemna, że luteranie nie chcieli się rozstać. Dlatego go-
spodarze spotkania przygotowali dla gości poczęstunek, gdzie przy kubku gorącej kawy 
czy herbaty mogli porozmawiać z przyjaciółmi. Biorąc pod uwagę, że Noc z Lutrem była 
ostatnią imprezą młodzieżową zorganizowaną przez CME w tym roku, tym większe było 
zainteresowanie imprezą w części zarówno oficjalnej w kościele, jak i nieoficjalnej w sali 
młodzieżowej.

Mariola Ślęk
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Maraton pisania listów
9 grudnia, w ramach piątkowego spotkania młodzieżowego włączyliśmy się po raz 

pierwszy w historii młodzieżówek w Maraton Pisania Listów. Jest to coroczna akcja, któ-
ra obejmuje swoim zasięgiem cały świat. Odbywa się z inicjatywy Amnesty Internatio-
nal -międzynarodowej organizacji pozarządowej, która już od 50. lat działa w obronie 
praw człowieka.Maraton polega na odręcznym pisaniu listów do przedstawicieli władz 
danych państw w sprawie konkretnych osób lub grup ludzi, których prawa zostały zła-
mane. W tym roku wstawialiśmy się m. in. za Fatimą z Jemenu, która w wyniku nie-
uczciwego procesu została skazana na karę śmierci oraz za mieszkańcem Azerbejdżanu, 
który został wtrącony do więzienia za wyrażenie niepochlebnej opinii na temat władzy 
na portalu Facebook.

Zwracaliśmy się także z prośbą o zamknięcie obozu pracy Yodok w Korei Pólnocnej, 
gdzie w bardzo ciężkich warunkach więzionych jest około 50 tysięcy osób. W sumie na 
młodzieżówce udało nam się napisać prawie 70 listów. W całej Polsce powstało ponad 
161 tys. listów,  a na całym świecie ponad 966 tys.

Sił do pisania dodawała nam myśl, że każdy człowiek jest Bożym stworzeniem. Nasz 
Zbawiciel nadał wartość każdemu życiu, dlatego powinniśmy okazywać szacunek, do-
broć i miłosierdzie wszystkim ludziom bez wyjątku. Chcieliśmy wznieść się ponad barie-
ry narodowościowe, rasowe i kulturowe, aby wykazać, że warto pomagać zawsze, gdy 
tylko ma się taką możliwość. Mamy nadzieję, że napisane przez nas listy przyczynią się 
do poprawy sytuacji jak największej liczby osób. Akcję chcielibyśmy kontynuować na 
młodzieżówkach w kolejnych latach.

Kasia Niemiec

Gwiazdka Młodzieży 2011
W dniu, 18.12.2011 r. w MKD  w Skoczowie odbyła się o g. 16.00 gwiazda młodzieżo-

wa. Uczestniczyła w niej starsza, jak i młodsza młodzież. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie 
od wspólnego śpiewu, po czym nadszedł czas na różne zabawy, np. z gazet reklamo-
wych mieliśmy zrobić choinkę lub każdy miał przykleić do układanki puzzel, który znaj-
dował się pod talerzem miał pod talerzem. 
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Następnie bardzo ciekawe rozmyślanie na temat Chrystusa jako Króla wygłosił Mar-
cin Podżorski. Oczywiście nie zabrakło też chwili na modlitwę. 

Później przyszedł czas na śpiew i wysłuchaliśmy nowo powstałego zespołu „20+”. Po 
występie zajadaliśmy się przysmakami przygotowanymi przez młodzież (ciasta, kawa, 
herbata, a później kanapki). 

Bardzo emocjonującym 
momentem programu  był 
konkurs zorganizowany 
na zasadach podobnych 
do „familiady”. Rywalizo-
wały w nim: rodzina mło-
dzieży starszej i rodzina 
młodzieży młodszej. Przez 
większość rund wygrywa-
ła młodzież młodsza, ale 
w kulminacyjnym momen-
cie, czyli w ostatnie rudzie 
ostatniej, kiedy można było 
zdobyć „potrójne” punkty 
rodzina młodszych zawio-
dła i wygrała młodzież star-

sza. Pytania były bardzo ciekawe i wymyślne, a respondentami były dzieci z przedszkoli 
(Międzyświeć oraz Goleszów, a także uczniowie kl. 3 i 4 SP 3 w Skoczowie). W rolę pro-
wadzącego wcielił się Paweł Żartburger, który okazał się hitem całego konkursu.

Rozemocjonowani smakowaliśmy pyszne kanapki i inne rarytasy, i tak dobrnęliśmy 
do końca części oficjalnej.

Wiele osób zostało jeszcze na części nieoficjalnej, by na spokojnie poroz-
mawiać. Wtedy też składaliśmy sobie życzenia i częstowaliśmy się opłatkami.   
Tegoroczna gwiazdka pozwoliła nam w miłym i przyjacielskim towarzystwie odczuć 
przedsmak Świąt Narodzenia Pana Jezusa. Wydaje mi się, że spotkanie to przybliżyło 
nas do siebie i pozwoliło poczuć istotę tym świąt, bo przecież to Pan Jezus jest w nich 
najważniejszy, (w końcu to jego urodziny).

Kornelia Arndt

***
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy potraktowali to spotkanie jako służbę i włożyli 

wiele sił oraz serca w przygotowanie Gwiazdki pod względem merytorycznym, technicz-
nym i kulinarnym. 

xmcz

Podobne spotkanie, w bardziej kameralnym gronie, zorganizowała młodzież z Dę-
bowca. Odbyło się ono w sobotę 17 grudnia w nowej sali parafialnej.
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Kącik dla dzieci

Witajcie kochani!

Poznajcie Olka, z którym będziemy się spotykać przez najbliższy rok w każdym numerze Infor-
matora. Tak naprawdę ma na imię Aleksander i chodzi do piątej klasy. Mieszka w domu z rodzi-
cami, siostrą Dagmarą (która właśnie niedawno skończyła 6 lat) i z dziadkiem, który jest bardzo 
mądry. Olek często przychodzi do niego po radę. Chłopak lubi grać w piłkę i interesuje się infor-
matyką. Stara się też żyć tak, żeby Pan Jezus był z niego zadowolony. 

W ostatnią środę przyszedł do dziadka bardzo zły. – Co się stało, Olku? – zapytał dziadek. – 
Myślałem, że skoro jestem dzieckiem Boga, to wszystko już będzie dobrze i jeśli będę robił tak, 
jak chce Pan Bóg, to On będzie mnie chronił i wszystko mi się uda! A dostałem uwagę za rozbicie 
szyby z gablotki na przerwie i rodzice mają przyjść do szkoły! A to nie ja, tylko Przemek rozbił tę 
głupią szybę! Pani mi nie uwierzyła, bo Przemo zwiał, a ja stałem obok! Mówiłem jej, że to nie 
ja, ale w dalszym ciągu mi nie wierzy! A przecież zawsze staram się być uczciwy! – żalił się Olek. 
Dziadek w milczeniu wysłuchał wnuka,  po czym zapytał, czy zna historię Józefa, który został nie-
sprawiedliwie wtrącony do więzienia przez Potyfara oraz historię Piotra i Jana, którzy siedzieli 
w więzieniu za opowiadanie innym Dobrej Nowiny. 

– Widzisz mój drogi wnuczku, czasem spotykają nas niesprawiedliwości, ale Pan Bóg potrafi 
to obrócić ku dobremu, tak jak w tych historiach. Warto je znać, ale żeby je poznać, trzeba regu-
larnie czytać Biblię. Te historie nie są tam zapisane po to, żeby Pismo Święte było grube i nie do 
przeczytania, ale żebyśmy na przykładach ludzi, którzy też kochali i słuchali Pana Boga wiedzieli, 
jak postępować. Jeśli coś w naszym życiu dzieje się złego, tak jak u ciebie dziś, by Pismo Święte nas 
pocieszało, że Pan Bóg ma to pod kontrolą i trzeba Mu zaufać – tłumaczył dziadek. Olek zawstydził 
się, bo nie mógł sobie przypomnieć końca historii Piotra i Jana. A przecież już to gdzieś słyszał! Ale 
poczuł się lepiej, że nie jest sam i nie tylko jego spotyka niesprawiedliwość. Przypomniał sobie, jak 
było mu wstyd kiedyś na historii, że nie pamiętał, kto był pierwszym królem Izraela. Pan z historii 
popatrzył na niego ze zdziwieniem, bo wiedział, że chłopiec chodzi na szkółki niedzielne i powi-
nien znać takie ważne fakty. – Wiesz, dziadku, masz rację. Muszę zacząć regularnie czytać Biblię, 
bo to pomoże mi lepiej zrozumieć Pana Boga i to, co się dzieje w życiu wierzących ludzi. A ja tylu 
historii biblijnych nie znam lub nie pamiętam… – zwierzył się chłopiec. 

A czy Ty czytasz regularnie Biblię i znasz wszystkie historie biblijne? Jeśli nie, to warto zacząć 
już dziś, tak jak Olek. Biblia jest pełna niesamowitych wydarzeń, które pomagają nam lepiej zro-
zumieć to, co dzieje się w naszym życiu. 

W tym numerze IP macie możliwość przetestowania Waszej wiedzy o postaciach biblijnych. 
Jeżeli będziecie mieli problem, poszukajcie w Biblii. Powodzenia!

1. Z kim kojarzą Ci się:

Dopasuj odpowiedź: Salomon, Jonasz, Adam i Ewa, Jezus.

a) b) c) d) 
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2. Wiele kobiet pełni ważną rolę w historiach biblijnych. Czy wiesz, która z nich:
a) wygrała konkurs piękności, gdzie główną wygraną był ślub z królem?
b) użyła drogiego olejku i swoich włosów by umyć komuś nogi?
c) zbierała kłosy zboża za żeńcami, by ona i jej teściowa miały co jeść? 
d) obraziła się na siostrę, bo nie chciała jej pomóc w kuchni tylko siedziała z Panem Jezusem?
e) urodziła bliźniaki, dwóch chłopców, z których starszy sprzedał młodszemu swoje dziedzic-

two za miskę zupy?

Dopasuj odpowiedź: Maria, Rut, Estera, Rebeka, Marta.

3. Dopasuj pary!

Postacie, które należy przyporządkować (większość z tych par tworzyła rodzinę): Samuel, Bat-
szeba, Józef, Abel, Abraham, Barnaba

4. Uzupełnij imionami bohaterów. (Niektóre imiona użyj więcej niż raz. Podpowiedź: o tych 
postaciach mówiliśmy dużo na szkółkach w listopadzie i grudniu).

Pierwszym królem Izraela był……….. Jego syn, który nazywał się …………….., miał być następcą 
tronu, ale ponieważ ………… był nieposłuszny Panu, na następnego króla Bóg wybrał ……………….. 
Młodzieniec ten zdobył sławę zabijając Filistyńczyka o imieniu ………... Młody pasterz został na-
maszczony na króla przez kapłana…………….. Trzecim z kolei królem był ……………., najmądrzejszy 
człowiek na ziemi i syn …………..

Imiona do wstawienia: Goliat, Samuel, Jonatan, Saul, Dawid, Salomon.

5. Który z bohaterów może tak o sobie powiedzieć:
a)  miałem wszystko, ale zostało mi to po kolei odebrane, aż nie zostało mi nic. Jednak wiary 

w Boga nie straciłem
b) jako młody chłopak zostałem wraz z trzema kolegami wybrany na dwór potężnego króla, 

a potem zostałem ważnym urzędnikiem 
c) byłem bardzo silny i nosiłem długie włosy 
d) byłem najmłodszym uczniem Pana Jezusa 

Tu jest trudniej. Nie zostawiam żadnych podpowiedzi.

Mam nadzieję, że udało Ci się rozwiązać zagadki. Jeśli tak, zapisz je na kartce A4 i prześlij na 
adres parafii lub złóż w kopercie w kancelarii parafialnej do dnia 27 stycznia 2012 r. Na kopercie 
napisz: „Konkurs IP 90”. W kopercie, oprócz rozwiązania, zostaw również swoje dane oraz adres 
mailowy. Redakcja IP poinformuje cię o wynikach, które zostaną także zamieszczone na naszej 
stronie parafialnej, 29 stycznia 2012 r. – www.skoczow.luteranie.pl. Spośród wszystkich prawidło-
wych odpowiedzi rozlosujemy 3 nagrody. POWODZENIA!

Na koniec chcę Was wszystkich zachęcić do regularnego czytania Biblii. W następnym nume-
rze dowiecie się, jak skończyła się historia z rozbitą szybą. Będzie też na Was czekać kolejna porcja 
zagadek biblijnych. Do zobaczenia!

a) Kain – 
b) Sara – 

c) Paweł – 
d) Dawid – 

e) Jakub – 
f) Anna – 
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Reklama

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

Poza konkursem: propozycja dla najmłodszych - pokoloruj!

Opr. Ania Jaroszewska



Informator Parafialny nr 90/2012 Informator Parafialny nr 90/2012 29

Biblioteka

Szczęście z Bożą pomocą
Nasze życie jest tylko jedną szansą. Nie możemy go powtórzyć. Nasz Stwórca pra-

gnie, byśmy się cieszyli i doświadczali prawdziwego szczęścia z jego pomocą. Wierząc 
Mu, mamy pewność Jego wsparcia w każdym aspekcie życia. Kształtuje to w nas przeko-
nanie, że wszystko, co widzimy w tym chaotycznym świecie, nie jest tak pełne mocy, jak 
Bóg, którego nie widzimy (w Jego rękach spoczywa teraźniejszość i przyszłość).

Powyższe przemyślenia są tematem przewodnim książki, którą Wam, Drodzy Czytel-
nicy, chcę zaproponować: Joyce Meyer „Sekret prawdziwego szczęścia”.

Autorka (pastor pomocniczy w St. L. Missouri) przekazuje w niej wiele prawd życio-
wych (mających korzenie w Biblii), których Bóg nauczył jej w trakcie lekcji życia.

Sekret szczęścia, opisany w tej książce, jest prosty: ciesz się dniem dzisiejszym i patrz 
z nadzieją i entuzjazmem w przyszłość. Radowanie się życiem nie oznacza, że stale mu-
simy uczestniczyć w formach rozrywki, ale raczej cieszyć się każdym drobiazgiem i każdą 
chwilą dnia; nauczyć się też żyć w ciężkiej mozolnej pracy, opierając się na Bożej mocy 
– zgodnie z Ps 118.24: Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się z nim oraz 
wersetem z Jr 29,11 „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was – mówi Pan – myśli 
o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.

Książkę tę poleciła mi koleżanka jako zbiór prawd życiowych. Kupiłam ja sobie na 
własność, by mieć ją pod ręką i używać jako tematyczny przewodnik po Biblii w rozwią-
zywaniu problemów życia codziennego. Moim zdaniem jest to pozycja, która może być 
pomocna w dzisiejszych trudnych czasach. Chyba nie jestem odosobniona w tej opinii, 
gdyż w naszej bibliotece jest już zapisana kolejka chętnych do przeczytania. Gorąco po-
lecam tę pozycję.

E. Bujok
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07.10 Leymah Roberta Gbowee, luterańska aktywistka z Liberii, otrzymała Pokojową 
Nagrodę Nobla. Luterankę wyróżniono za to, że zorganizowała kobiety ponad podzia-
łami etnicznymi i religijnymi, aby położyć kres długiej wojnie w Liberii, oraz zapewnić 
udział kobiet w wyborach. Jedną ze słynnych metod zastosowanych przez ruch Gbowee 
była odmowa współżycia seksualnego z mężami do czasu zakończenia działań zbrojnych.

14.10 podczas obrad Synodu Śląskiego Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego Wy-
znania w Republice Czeskiej, został wybrany nowy zwierzchnik Kościoła. Został nim ks. 
Jan Wacławek (57 lat), proboszcz parafii w Nawsiu.

31.10 podczas uroczystego nabożeństwa reformacyjnego w kościele Zmartwych-
wstania Pańskiego w Katowicach zostały wręczone nagrody „Śląskiego Szmaragdu 2011”. 
W bieżącym roku wyróżnienia otrzymali: senator – Kazimierz Kutz oraz prof. Jan Herma.

05.11 odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Duchownych, w trakcie 
której dokonano m. in. wyboru delegatów do nowego Synodu Kościoła. Diecezję Cie-
szyńską reprezentować będą księża (wg alfabetu): Leszek Czyż, Grzegorz Giemza, Adrian 
Korczago, Marek Londzin, Marek Uglorz.

06.11 w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu miało uroczyste 
nabożeństwo połączone z ordynacją trzech duchownych Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego. Duchownymi zostali: Jerzy Gansel (z dniem ordynacji wikariusz w Legnicy), 
Michała Matuszek (Ustroń) oraz Łukasz Stachelek (Stare Bielsko).

19.11 obradował w Bielsku ostatni raz w tym składzie Synod Diecezji Cieszyńskiej. 
Ze względu na kończącą się dziesięcioletnią kadencję urzędu biskupa diecezji odbyły 
się przewidziane prawem wybory, które prowadził biskup Kościoła – ks. Jerzy Samiec. 
Synod wybrał na koleją kadencję bp. Pawła Anweilera.

26.11 odbyła się w Bielsku-Białej sesja popularno-naukowa pt. „Dorobek kulturowy 
ewangelicyzmu w Europie Środkowo-Wschodniej”.

27.11 w ewangelickim kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej miał miejsce jesienny 
zjazd chórów diecezji cieszyńskiej. Część pierwszą poświęcono seniorowej Marii We-
gert, która 3 grudnia br. obchodziła setne urodziny, zaś druga część przebiegała przy 
rytmach kompozycji Jana Gawlasa, z okazji 110. rocznicy jego urodzin.

05.12 wyruszył z Dzięgielowa na Ukrainę tir wyładowany prezentami, które trafią do 
dzieci w 26. miejscowościach. W sumie zebrano 5184 paczki.

08.12 zmarła po długiej chorobie w wieku 69 lat śp. Emilia Czembor, żona ks. dr. 
Henryka Czembora, emerytowanego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Ustroniu. Zmarła była zasłużonym pedagogiem, dyrektorem szkoły i działaczką sa-
morządową oraz radną powiatową, współorganizatorką wielu akcji charytatywnych na 
rzecz potrzebujących. 

xmcz

Z życia kościołą
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Stary Testament na każdy dzień

Wraz z początkiem ubiegłego roku zainicjowaliśmy regularną lekturę Biblii (średnio jeden 
rozdział na jeden dzień). Parafianie, którzy podjęli tę ideę, przeczytali w 2011 r. cały Nowy Te-
stament oraz Księgę Psalmów. Gratulujemy wszystkim indywidualnym Czytelnikom. Chciałbym 
w tym miejscu podkreślić, że czytanie Biblii odbiło się szczególnym echem w Simoradzu. Zrodziła 
się tam grupa, która spotyka się co miesiąc z ks. A. Podżorskim, dyskutując na temat „trudnych” 
zagadnień teologicznych, które pojawiły się w trakcie lektury.

1 stycznia 2012 r. rozpoczynamy lekturę ksiąg Starego Testamentu według tej samej zasady. 
Zajmie to (jeśli Bóg pozwoli) pełne dwa lata. Zachęcam serdecznie do zgłębiania fascynujących 
przejawów działania Boga wobec ludu wybranego. 

Na inaugurację księgi Mojżeszowe, które tworzą tzw. Torę – najważniejszą część Biblii żydowskiej.

1 stycznia 1 Mż 1 21 stycznia 1 Mż 21 10 lutego 1 Mż 41

2 stycznia 1 Mż 2 22 stycznia 1 Mż 22 11 lutego 1 Mż 42

3 stycznia 1 Mż 3 23 stycznia 1 Mż 23 12 lutego 1 Mż 43

4 stycznia 1 Mż 4 24 stycznia 1 Mż 24 13 lutego 1 Mż 44

5 stycznia 1 Mż 5 25 stycznia 1 Mż 25 14 lutego 1 Mż 45

6 stycznia 1 Mż 6 26 stycznia 1 Mż 26 15 lutego 1 Mż 46

7 stycznia 1 Mż 7 27 stycznia 1 Mż 27 16 lutego 1 Mż 47

8 stycznia 1 Mż 8 28 stycznia 1 Mż 28 17 lutego 1 Mż 48

9 stycznia 1 Mż 9 29 stycznia 1 Mż 29 18 lutego 1 Mż 49

10 stycznia 1 Mż10 30 stycznia 1 Mż 30 19 lutego 1 Mż 50

11 stycznia 1 Mż11 31 stycznia 1 Mż 31 20 lutego 2 Mż 1

12 stycznia 1 Mż 12 1 lutego 1 Mż 32 21 lutego 2 Mż 2

13 stycznia 1 Mż 13 2 lutego 1 Mż 33 22 lutego 2 Mż 3

14 stycznia 1 Mż 14 3 lutego 1 Mż 34 23 lutego 2 Mż 4

15 stycznia 1 Mż 15 4 lutego 1 Mż 35 24 lutego 2 Mż 5

16 stycznia 1 Mż 16 5 lutego 1 Mż 36 25 lutego 2 Mż 6

17 stycznia 1 Mż 17 6 lutego 1 Mż 37 26 lutego 2 Mż 7

18 stycznia 1 Mż 18 7 lutego 1 Mż 38 27 lutego 2 Mż 8

19 stycznia 1 Mż 19 8 lutego 1 Mż 39 28 lutego 2 Mż 9

20 stycznia 1 Mż 20 9 lutego 1 Mż 40 29 lutego 2 Mż 10

xmcz
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Zapisano w księgach parafialnych

Chrzty 

Paweł Borys  27.11.2011 Międzyświeć, ul. Blokowa 
Wiktoria Rudnik 04.12.2011 Sk., ul. Łęgowa 
Bartosz Bulanda 26.12.2011 Simoradz
Helena Krehut  26.12.2011 Pogwizdów, ul. Morcinka
Dominik Kozok 26.12.2011 Sk., ul. Puścina 

Śluby

Tomasz Brudny Sawa Podżorska-Brudny   26.12.2011

Nasi zmarli

Piotr Mendrek  lat 69 28.10.2011 Wisła, ul. Prusa
Anna Pollak   lat 90 01.11.2011 Pogórze, ul. Stary Młyn
Zdzisław Kania  lat 72 02.11.2011 Sk., ul. Ks. Mocko
Olga Goryl  lat 38 09.11.2011 Międzyświeć, ul. Beskidzka
Anna Loska  lat 84 14.11.2011 Simoradz
Jan Wawronowicz lat 83 15.11.2011 Sk., ul. Morcinka
Ludwik Makula lat 75 21.11.2011 Cieszyn, ul. Górny Rynek
Robert Chmiel  lat 54 27.11.2011 Sk., ul. Łęgowa 
Irena Dziadek  lat 20 29.11.2011 Dzięgielów, ul. Ks. Kulisza
Anna Jedz  lat 103 10.12.2011 Simoradz 
Rudolf Sikora  lat 75 10.12.2011 Łączka
Józef Krużołek  lat 79 12.12.2011 Sk., ul. Bielska
Jan Kurcjus    niespełna 76 17.12.2011 Simoradz
Zuzanna Poloczek  lat 84  25.12.2011  Iskrzyczyn
Helena Szczotka  lat 79  25.12.2011  Sk., ul. Mickiewicza
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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 Ewangelicko-Augsburska
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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Dudince, 5-6 listopada 2011
Zemianske Kostolany, 13 listopada 2011
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Skoczów, 17 grudnia 2011
Koncert zespołu żeńskiego Vocalis - dyr. D. Cichy

(Vocalis ze sponsorami - powyżej, okładka nowej płyty - poniżej)


