
Przywiedli go na miejsce 
Golgota, co znaczy
Miejsce Trupiej Czaszki.
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Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali 
prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Łk 18,23

Graficzne przedstawienie upływającego czasu, w jakim przychodzi nam żyć, ujmuje 
się najczęściej na dwa sposoby.

Pierwszy stanowi linearna podziałka z zaznaczeniem początku i strzałką u końca. W ten 
sposób prezentujemy dzieje świata np. zaznaczamy rok 776 przed naszą erą, rok 33 naszej 
ery i dajmy na to rok 2012. Podobnie też można ukazać życie człowieka. Wtedy początek po-
działki stanowi data jego narodzin, a koniec, tuż przed strzałką, wyznacza data jego śmierci.

Inny sposób przedstawiania czasu ma kształt następujących po sobie i zazębiających 
się okręgów, charakteryzujących cykliczność pewnych wydarzeń. Okręgi te nie nakłada-
ją się na siebie idealnie, ponieważ dany rok przeminął. Przyroda zatoczyła kolejne koło. 
Znów przyszła wiosna, ale będzie inna od poprzedniej. W ten schemat wpisuje się również 
czas religijnego życia człowieka. Co roku powtarza się okres Adwentu, Bożego Narodzenia, 
Postu, Wielkanocy, Zesłania Ducha Świętego itp. Chrześcijanin rokrocznie powraca do tych 
samych wielkich i mniejszych wydarzeń, które występują w kalendarzu liturgicznym.

Słowa powyższego tekstu biblijnego stanowią tzw. trzecią zapowiedź śmierci Jezusa. 
Wcześniej z ust Syna Bożego dwukrotnie padło podobne zdanie, a reakcja uczniów za-
wsze była taka sama: lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi.

Uczniowie rzeczywiście mogli nie rozumieć tych zapowiedzi śmierci. My jednak, którzy 
żyjemy dwa tysiące lat po tamtych wydarzeniach, powinniśmy je rozumieć bez problemu. 
Droga do Jerozolimy była przeznaczona Jezusowi od początku Jego misji. Tam miało się do-
konać ostateczne wypełnienie dzieła odkupienia człowieka z grzechu. Innej drogi nie było.

W tym roku Jezus przychodzi i do nas, ponieważ chce nas zabrać w ten ostatni, naj-
trudniejszy etap swej ziemskiej pielgrzymki. (W zależności od naszego wieku przemie-
rzaliśmy już ten odcinek drogi z Jezusem kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy. Przypusz-
czam, że zawsze wynosimy jakieś doświadczenia).

Co przeżyjesz w tym roku? A może bardziej istotne byłoby pytanie: czy wybierzesz 
się z Jezusem ponownie na ten trud-
ny szlak, który prowadzi na wzgórze 
Golgoty? 

Obok tego miejsca nie da się 
przejść obojętnie, choć wydaje się, że 
wielu przechodzi właśnie w ten spo-
sób. Droga do Jerozolimy, na Golgotę, 
choć tak trudna i pełna wyrzeczeń, 
powinna stać się drogą wzmocnienia 
w wierze i drogą odnowy serca. 

ks. M. Czyż
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Spotkanie ze Słowem Bożym

Idź na Golgotę! Pod krzyżem Chrystusa
Złóż do modlitwy, grzeszniku swe dłonie,
I spojrzyj kornie na Zbawcę, Jezusa,
Cierniem wieńczone oglądaj tam skronie.
Spojrzyj i módl się: O Panie mój, Chryste,
Ty, coś tak cierpiał za grzechy ludzkości,
Odnów mnie, Zbawco, daj serce mi czyste,
I daj mi pojąć ogrom Twej miłości. Amen. 

śp. ks. Tomasz Tosio
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Z kart historii...

Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umie-
ra. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana 
umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy 
Rzym. 14, 7-8

W ostatnich Informatorach Parafialnych wspominaliśmy 
księży, którzy byli proboszczami naszej parafii. W numerze 88 
ks. superintendenta Andrzeja Krzywonia w 100-lecie jego śmierci, 
a w numerze 90 ks. Jana Nogę w 25-lecie jego śmierci. W bieżą-
cym numerze chcemy wspomnieć ks. Gustawa Brodę w 100-tną 
rocznicę jego urodzin. Był on 4 proboszczem w historii parafii.

Urodził się 29.04.1912 r. w Dębowcu w rolniczej rodzinie 
jako czwarte dziecko Jerzego i Marii zd. Bijok. Ukończył Cieszyń-
skie Gimnazjum, a po maturze służbę wojskową odbył w Szko-
le Podchorążych Lotnictwa. Teologię studiował na Wydziale 
Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Służbę 
w Kościele rozpoczął w 1936 r. w parafiach na Górnym Śląsku – w Tarnowskich Górach, 
a potem w Mikołowie. Po wybuchu II wojny światowej został pozbawiony urzędu i prze-
bywał  w Polsce Centralnej. Po jej zakończeniu wrócił do rodzinnego Skoczowa, gdzie 10 
maja 1945 r. został administratorem, a w 1951 r. wybrany proboszczem parafii. Zastał 
parafię poważnie zniszczoną działaniami wojennymi oraz duchowo głęboko podzieloną. 
W wyniku ostrzału artyleryjskiego z Pogórza ucierpiał kościół, plebania i szkoła ewange-
licka. Parafia pod jego kierownictwem  szybko leczyła wojenne rany. O skali trudności  
i ogromie remontowych prac może świadczyć fakt, że do zaszklenia okien w w/w budyn-
kach potrzeba było ok. 260 m² szyb. W celu ich przydziału ks. Broda musiał zwrócić się 
poprzez Zarząd Miejski w Skoczowie do Ministerstwa Odbudowy w Warszawie. W czasie 
odbudowy zużyto także między innymi 130 mb rynny, 2000 dachówek, 8000 szt. cegły 
i wiele innych materiałów. Wszystko udało się otrzymać dzięki talentom organizatorskim 
i nieustępliwej postawie ks. Brody.

Powoli rozwijało się także życie duchowe parafii.  Wznowiły działalność koła Związku 
Młodzieży Ewangelickiej, a na ich bazie chóry kościelne w Skoczowie i Simoradzu. Przez 
pewien czas był także ks. proboszcz  administratorem parafii w Drogomyślu.

W 1957 r. ks. Gustaw Broda wyjechał do pracy do Szczecina i Zielonej Góry, a od 
1.01.1966 r. administrował parafią Wang w Karpaczu. Tam  też zmarł 7 lutego 1976 r. 
Pozostawił w smutku pogrążoną żonę oraz córkę i syna.

Nabożeństwo żałobne odbyło się 11 lutego w kościele w Jeleniej Górze – Cieplicach. 
Kazanie wygłosił ks. bp Janusz Narzyński i ks. sen. Waldemar Lucer. Pogrzeb zaś miał 
miejsce w rodzinnym Dębowcu 12 lutego, gdzie zmarłego żegnali księża – Józef Krop 
i Jan Krzywoń. Jerzy Sikora
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Nasze życie

Sprawozdanie z życia Parafii 
Ewangelicko–Augsburskiej w Skoczowie za rok 2011

(przedstawione na Zebraniu Komitetu Parafialnego w Skoczowie w dniu 29.01.2012)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Rok 2011 był w naszym Kościele rokiem duszpasterstwa i przebiegał pod biblijnym ha-

słem: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” z Listu do Rzymian 12, 21.  Te 
słowa przypominały nam, że życie chrześcijanina to ciągła walka, w której mamy dać odpór 
złu i wszelkim pokusom, a wypełniając wolę Bożą i czyniąc dobro, zwyciężać nad złem w so-
bie i w otoczeniu. Rok 2011 był kolejnym rokiem Bożego błogosławieństwa w naszej parafii. 
Doświadczaliśmy Bożej ochrony i łaski, pomimo wielu klęsk żywiołowych na świecie. 

W roku 2011 dobiegła końca pięcioletnia kadencja Rady Parafialnej, Komitetu Pa-
rafialnego oraz Synodu Diecezjalnego. Wybory do tych wszystkich gremiów przeprowa-
dzone zostały w niedzielę 27 listopada, a w poprzednie niedziele w filiałach. Nowa Rada 
Parafialna rozpocznie pracę z dniem wprowadzenia w urząd w lutym 2012 roku.

Zaszły również zmiany w składzie pracowników Parafii. Ks. Eneasz Kowalski, który 
pracował w Parafii od 1 stycznia 2008 jako praktykant, a od ordynacji 1 czerwca 2009 
jako wikariusz, został odwołany z parafii z dniem 31 sierpnia 2011 i przeniesiony do Pa-
rafii Pokój na Opolszczyźnie. W Parafii udzielała się również jego żona Katarzyna, która 
byłą katechetką w szkołach.

Na jego miejsce Biskup Kościoła skierował do Skoczowa od 1 września mgr teol. 
Marcina Ratkę w celu odbycia praktyki kandydackiej. Spośród pracowników świeckich 
z dniem 30 kwietnia odeszła ze względu na wiek emerytalny kościelna w Skoczowie pani 
Irena Krzywoń, która pracowała w parafii od 1 stycznia 1976, czyli ponad 35 lat. Nową 
kościelną została pani Aneta Biegun. Z dniem 31 grudnia zakończyła również pracę ko-
ścielna w Dębowcu pani Maria Wigłasz, a na jej miejsce zatrudniona została pani Bogu-
sława Czyż, obejmując zarazem oprócz kościoła także opiekę nad nowym Domem Zbo-
rowym. Również z dniem 31 grudnia została rozwiązana umowa o pracę z długoletnia 
organistką, panią pastorową Anielą Czyż, która przez 50 lat służyła grą na organach. Pani 
Aniela Czyż po rozwiązaniu umowy nadal usługuje grą na organach otrzymując honora-
rium za każdą usługę.

Tak więc zatrudnione w parafii osoby to: ks. Adam Podżorski - proboszcz, ks. Miro-
sław Czyż - proboszcz pomocniczy, ks. Robert Penczek skierowany czasowo do Parafii, mgr 
teol. Marcin Ratka - praktykant, Anna Gruszczyk - księgowa, Aneta Biegun - kościelna, 
Dorota Podżorska - organistka, Renata Świder - bibliotekarka, i kościelni w filiałach: Bogu-
sława Czyż, Helena Krzywoń i Barbara Branc (z dniem 1 lutego zastąpi ją Maria Pawera).

Rada Parafialna zebrała się 4 razy w roku, raz obradował Komitet Parafialny, a dwa 
razy odbyło się Zgromadzenie Parafialne: raz 30 stycznia na zebraniu rocznym, a raz 
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27 listopada na zebraniu wyborczym. Prezydium Rady Parafialnej zebrało się 13 razy, 
omawiając bieżące sprawy Parafii. W Nowej Radzie Parafialnej na 25 członków, 15 kon-
tynuuje swoje mandaty, natomiast 10 znalazło się w Radzie po raz pierwszy. Tym, któ-
rzy odchodzą z Rady Parafialnej składamy serdeczne podziękowanie za ich pracę w tym 
gremium. Niektórzy z nich byli aktywni przez kilka kadencji. Szczególne podziękowania 
należą się trzem członkom którzy zasiadali w Prezydium, a nie kandydowali do nowego 
składu: panu Władysławowi Orawskiemu od trzech kadencji pełniącemu funkcję sekre-
tarza Rady Parafialnej, Prezydium i Zgromadzeń Parafialnych, który z wielką sumienno-
ścią i oddaniem spełniał swoje obowiązki, panu Romanowi Pszczółce, pełniącemu od 
trzech kadencji z wielkim zaangażowaniem i oddaniem funkcję skarbnika oraz panu Je-
rzemu Sikorze, który z oddaniem pełnił funkcję gospodarza Parafii. Wszystkie te funkcje 
były spełniane społecznie, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia ze strony Parafii.

Odbyło się też coroczne spotkanie gwiazdkowe Rady Parafialnej, pracowników 
i wolontariuszy. Część radnych uczestniczyła także w diecezjalnych rekolekcjach dla rad 
parafialnych w Wiśle – Jaworniku 19 marca lub w Bielsku 2 kwietnia. Tematyka była po-
święcona roli radnych jako pomocników w duszpasterskiej działalności parafii.

Wybrane dane statystyczne za rok 2011 2
 

 Wybrane dane statystyczne za rok 2011 
 
  Ogółem  Uwagi 
  2011  2010 +/‐
Chrzty  44  60 ‐ 16  
Śluby  23  33 ‐ 10 (mieszanych 8)  
Pogrzeby  53  38 + 15  
Konfirmanci  42  51 ‐ 9  
Komunikanci  4.854  5205 ‐ 351 Sk. 3.778; Dęb. 373, 

Sim 261, P‐c 401, 
dom. 41 

Wstąpienia  7  8 ‐ 1
Wystąpienia  8  7 + 1
Wprowadziło się  16  4 + 12
Wyprowadziło się  11  6 + 5
Ilość płacących 
składki 

1.659  1.512 + 147

Średnia ofiarność  177,13  152,96 +24,17
 
 W poszczególnych pozycjach statystyki na uwagę zasługuje mniejsza ilość chrztów, 
ślubów i konfirmantów, natomiast większa ilość pogrzebów. Liczba osób wprowadzających i 
wyprowadzających się z terenu parafii może nie być dokładna, gdyż nie wszyscy zgłaszają swoją 
zmianę adresu. Ważniejsze jednak od statystyki jest żywe uczestnictwo parafian w życiu 
kościelnym, nad czym wszyscy winniśmy pracować. 
 

Nabożeństwa 
 

 Nabożeństwa odbywają się według ustalonego planu. Co niedzielę odbywają się dwa 
nabożeństwa w Skoczowie i po jednym w każdym filiale. Dwa razy w miesiącu odbywają się  
nabożeństwa młodzieżowe, prowadzone przez cztery zmieniające się kolejno zespoły. 
Młodzieżowy charakter mają również nabożeństwa rodzinne w drugie święto Wielkiej Nocy i 
Bożego Narodzenia. W każdą drugą niedzielę miesiąca nasi księża prowadzą nabożeństwo w 
Ogrodzonej.  

W październiku zaprzestano odprawiać nabożeństw w DPS w Skoczowie. Zgodnie z 
decyzją dyrekcji, nabożeństwa są przeznaczone tylko dla mieszkańców, a na chwilę obecną nikt z 
mieszkańców nie zadeklarował chęci udziału w nabożeństwach ewangelickich. W czasie pasyjnym 
i adwentowym odbywały się w Skoczowie nabożeństwa piątkowe odprawiane przez zaproszonych 
księży. Odbywały się również nabożeństwa pasyjne i adwentowe w Simoradzu, w Dębowcu i w 
Pierśćcu.  

Każdej niedzieli po nabożeństwie rannym w Skoczowie, a w pierwszą niedzielę podczas 
rannego nabożeństwa młodzieżowego odbywa się spowiedź i komunia św. Niestety poza czasem 
pasyjnym i adwentowym frekwencja przy komunii jest znikoma, a czasem w ogóle nikt się do niej 
nie zgłasza. Jedynie komunia podczas nabożeństw młodzieżowych cieszy się dobrą frekwencją. W 
filiałach nabożeństwa komunijne odbywają się raz w miesiącu. Nabożeństwa z komunią św. dla 
osób starszych odbyły się trzy razy w Skoczowie, dwa razy w Pierśćcu i dwa razy w Dębowcu.  

Po nabożeństwach młodzieżowych odbywają się spotkania przy kawie lub herbacie w sali 
chórowej, a w Dębowcu w drugą niedzielę miesiąca po nabożeństwie 

Spośród większych uroczystości wymienić należy:  
 Nabożeństwo Wielkopiątkowe było transmitowane bezpośrednio przez TVP program 2  
 5 czerwca konfirmacja w Skoczowie 

W poszczególnych pozycjach statystyki na uwagę zasługuje mniejsza ilość chrztów, 
ślubów i konfirman-
tów, natomiast większa 
ilość pogrzebów. Liczba 
osób wprowadzających 
i wyprowadzających się 
z terenu parafii może 
nie być dokładna, gdyż 
nie wszyscy zgłaszają 
swoją zmianę adresu. 
Ważniejsze jednak od 
statystyki jest żywe 
uczestnictwo parafian 
w życiu kościelnym, 
nad czym wszyscy win-
niśmy pracować.

Nabożeństwa
Nabożeństwa odbywają się według ustalonego planu. Co niedzielę odbywają się 

dwa nabożeństwa w Skoczowie i po jednym w każdym filiale. Dwa razy w miesiącu odby-
wają się  nabożeństwa młodzieżowe, prowadzone przez cztery zmieniające się kolejno 
zespoły. Młodzieżowy charakter mają również nabożeństwa rodzinne w drugie święto 
Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. W każdą drugą niedzielę miesiąca nasi księża pro-
wadzą nabożeństwo w Ogrodzonej. 
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W październiku zaprzestano odprawiać nabożeństw w DPS w Skoczowie. Zgodnie 
z decyzją dyrekcji, nabożeństwa są przeznaczone tylko dla mieszkańców, a na chwilę 
obecną nikt z mieszkańców nie zadeklarował chęci udziału w nabożeństwach ewan-
gelickich. W czasie pasyjnym i adwentowym odbywały się w Skoczowie nabożeństwa 
piątkowe odprawiane przez zaproszonych księży. Odbywały się również nabożeństwa 
pasyjne i adwentowe w Simoradzu, w Dębowcu i w Pierśćcu. 

Każdej niedzieli po nabożeństwie rannym w Skoczowie, a w pierwszą niedzielę 
podczas rannego nabożeństwa młodzieżowego odbywa się spowiedź i komunia św. 
Niestety poza czasem pasyjnym i adwentowym frekwencja przy komunii jest znikoma, 
a czasem w ogóle nikt się do niej nie zgłasza. Jedynie komunia podczas nabożeństw mło-
dzieżowych cieszy się dobrą frekwencją. W filiałach nabożeństwa komunijne odbywają 
się raz w miesiącu. Nabożeństwa z komunią św. dla osób starszych odbyły się trzy razy 
w Skoczowie, dwa razy w Pierśćcu i dwa razy w Dębowcu. 

Po nabożeństwach młodzieżowych odbywają się spotkania przy kawie lub herbacie 
w sali chórowej, a w Dębowcu w drugą niedzielę miesiąca po nabożeństwie

Spośród większych uroczystości wymienić należy: 
Nabożeństwo Wielkopiątkowe było transmitowane bezpośrednio przez TVP program 2 
5 czerwca konfirmacja w Skoczowie
19 czerwca pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie z udziałem ks. dr Adriana 

Korczago. Gościnnymi kaznodziejami podczas pamiątek założenia w filiałach byli: w Si-
moradzu 12 czerwca ks. Jan Kurko, proboszcz w Bytomiu – Miechowicach, w Pierśćcu 9 
października ks. Jan Kozieł.

17 lipca – Poświęcenie Domu Zborowego w Dębowcu i pamiątka założenia i poświę-
cenia kościoła. Poświęcenia dokonał Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec w asyście ks. Bi-
skupa Pawła Anweilera i miejscowego proboszcza.

15 maja –  jubileusz 50. i 55. rocznicy konfirmacji
Święto żniw w Skoczowie i filiałach
31 października „Noc z Lutrem” – wieczorny program reformacyjny dla młodzieży.
Odbywały się też koncerty: chóru amerykańskiego w Nowy Rok, kolęd w św. Epi-

fanii, pieśni pasyjnej w Niedzielę Palmową, poranek pieśni przed pamiątką założenia 
w Skoczowie i Dębowcu, 17 grudnia koncert kolęd promujący płytę zespołu Vocalis oraz 
koncerty w ramach „Panoramy sztuki chrześcijańskiej – musica sacra”. 

Praca z dziećmi
Zaszły zmiany w gronie katechetów. Od 1 września wraz z ks. E. Kowalskim ode-

szła jego małżonka katechetka Katarzyna Kowalska, a Marzena Krehut otrzymała urlop 
macierzyński. W dniu 17 września zmarła niespodziewanie w wieku 40 lat katechetka 
Marzena Sikora. Nowymi katechetami zostali: praktykant Marcin Ratka, ks. Wiesław Łyż-
bicki urlopowany z pracy parafialnej w Wiśle, pastorowa Beata Czyż, Janina Boruta oraz 
Sawa Podżorska – Brudny. Łącznie z księżmi nauczanie w 14 szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 6 przedszkolach prowadzi 10 katechetów. 

W sali parafialnej odbywają się lekcje nauki konfirmacyjnej w dwóch grupach. Ka-
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techeci przy pomocy ekipy z CME prowadzili także rekolekcje pasyjne w Skoczowie, Dę-
bowcu i Pierśćcu. Katecheci przeprowadzili z dziećmi konkursy biblijne „Sola Scriptura” 
i „Jonasz” oraz zbiórkę „Skarbonki Diakonijnej”.

Szkółki niedzielne odbywały się w Skoczowie równolegle z nabożeństwami po dwie 
grupy wiekowe, a więc w każdą niedzielę są w Skoczowie 4 grupy szkółki niedzielnej. Po-
nadto we wszystkich filiałach w Pierśćcu, w Simoradzu i Dębowcu odbywają się szkółki 
równolegle z nabożeństwem. Do pracy w szkółkach dołączają młode pomocnice. W każ-
dy pierwszy piątek miesiąca odbywa się w Skoczowie przygotowanie dla pracowników 
szkółkowych prowadzone przez Kornelię Kłapa z Ustronia. Odbyły się wycieczki szkółko-
we dzieci ze Skoczowa i z Simoradza.

W dniach 18 – 23 lipca odbyły się w Skoczowie półkolonie z językiem angielskim 
organizowane przez ks. Mirosława Czyża przy współpracy z grupą Amerykanów.

Odbywały się Tygodnie Dobrej Nowiny w Skoczowie i w Pierśćcu prowadzone przez 
pracowników szkółkowych i pomocników. W niedzielę 19 czerwca, w dniu pamiątki założe-
nia kościoła  odbył się po południu piknik rodzinny w kościele i na placu przed kościołem. 

Praca z młodzieżą
Opiekę nad młodzieżą w Skoczowie sprawuje ks. Mirosław Czyż, a w Dębowcu po 

odejściu ks. Kowalskiego praktykant Marcin Ratka. Spotkania młodzieżowe w Skoczo-
wie odbywały się w dwóch grupach. W piątek spotyka się młodzież młodsza, a w sobotę 
młodzież studiująca i pracująca. 

 W prowadzeniu spotkań, jak i całej działalności młodzieżowej, dużo inicjatywy 
wykazuje sama młodzież, zarówno w sprawach organizacyjnych, jak i przygotowaniu 
i przedstawieniu tematów biblijnych i dyskusyjnych. 

W każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca odbywają się nabożeństwa młodzie-
żowe w których część muzyczną i liturgiczną prowadzi zespół młodzieżowy. 

W okresie wakacyjnym odbył się obóz młodzieżowy w Sorkwitach prowadzony 
przez ks. Eneasza Kowalskiego i pomocników ze starszej młodzieży. Konfirmanci mieli 
dwa weekendowe wyjazdy integracyjne z naszą młodzieżą do Krakowa i do Oldrzy-
chowic na Zaolziu, które zorganizował i prowadził ks. Mirosław Czyż. Jak co roku, liczna 
grupa młodzieży angażowała się w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, głów-
nie w służbie żywienia i służbie akustyczno-technicznej. W dniach 30 września do 2 paź-
dziernika liczna grupa uczestniczyła w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży w Wiśle. Mło-
dzież ponadto pomagała w Tygodniach Dobrej Nowiny, a także uczestniczyła w różnych 
rozgrywkach sportowych i wycieczkach. 

Przy współpracy z CME odbyła się w naszym kościele w święto Reformacji „Noc z Lu-
trem”. Młodzież dba również o właściwe funkcjonowanie i modernizację nagłośnienia 
w kościele, a także o obsługę transmisji internetowych nabożeństw. 

Chóry parafialne
Parafialny chór „Gloria” obejmuje w swoim składzie chóry: mieszany, męski i żeński. 

Chór służył śpiewem podczas ważniejszych uroczystości w parafii, a także na niejednym ślu-
bie i pogrzebie. 
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Ponadto z ważniejszych występów pozaparafialnych należy wymienić:
02.01.Wisła Czarne  Zamek Prezydencki – nabożeństwo w kaplicy prezydenckiej
21.05. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego  w Skoczowie. Koncert Pieśni i Muzyki 

Chrześcijańskiej 
06.08. Nowy Sącz. Udział wraz z proboszczem w 225-leciu kościoła 
14.09. Trzanowice (Czechy). Udział chóru męskiego wraz z proboszczem w 80-leciu kościoła 
09.10. Wisła Centrum. Udział w Koncercie Pieśni z okazji 100-lecia urodzin kompo-

zytora Jana Sztwiertni.
11.11. Cieszyn. Udział „Glorii” w części artystycznej w Teatrze im. A. Mickiewicza. 

Wręczanie Laurów Ziemi Cieszyńskiej.
26.12. Skoczowskie Betlejem. Udział „Glorii” w śpiewaniu kolęd na skoczowskim rynku.
Ponadto chór uczestniczył w diecezjalnych zjazdach chórów.
Chór mieszany w Dębowcu istnieje już piąty rok, a jego skład ciągle rośnie. Chór 

śpiewał m. in. na uroczystości poświęcenia Domu Zborowego w Dębowcu i kilku kon-
certach w Skoczowie i Dębowcu. W dniach 17 - 21 sierpnia chór wyjechał Lubelszczyznę, 
gdzie m. in. śpiewał na nabożeństwie w Lublinie.

Zespół „Vocalis” jest zespołem ekumenicznym. Jego członkowie reprezentują 4 wy-
znania, ale zespół działa przy naszej parafii. Zespół uczestniczył wielokrotnie w koncer-
tach i różnych uroczystościach w wielu miejscach. Zdobył nagrodę Grand Prix na festiwalu 
Twórczości Religijnej „Psalite Deo” w Kętach. W grudniu wydał płytę „Vocalis|Bogu”.

W miejsce Młodzieżowego Zespołu Śpiewaczego, który po wakacjach 2010 roku za-
przestał działalności, powstał w marcu 2011 roku chórek młodzieżowy 20+, który rów-
nież nieraz już śpiewał w parafii i poza parafią.

Zespół dzwonków zorganizował w dniach  15 – 19 stycznia wyjazd integracyjno – 
warsztatowy do miejscowości Svit na Słowacji. Ponadto wystąpił wielokrotnie w parafii 
i w innych parafiach. 29 grudnia grał na koncercie Kolęd w Głubczycach.

Aktywnie działa chór dziecięcy „Nadzieja”. Dzieci oprócz udziału w kilku uroczysto-
ściach śpiewały m.in. w koncercie „Dzieci śpiewają kolędy” w teatrze w Cieszynie i w kil-
ku koncertach w Skoczowie. 

Rozrasta się chórek dziecięcy w Dębowcu. Chórek uczestniczył w koncertach kolęd 
w Skoczowie i w Dębowcu oraz śpiewał na kilku nabożeństwach w Dębowcu. 

W Skoczowie ma swoją siedzibę i cotygodniowe próby diecezjalna orkiestra dęta, 
która uczestniczyła w uroczystości poświęcenia Domu Zborowego w Dębowcu oraz na-
grała płytę z kolędami.

Praca ewangelizacyjna, godziny biblijne 
i inne zebrania

Godziny biblijne odbywają się w Skoczowie w trzeci, czwarty i piąty czwartek mie-
siąca. Prowadzą je ewangeliści miejscowi oraz coraz rzadziej z innych parafii. W prowa-
dzenie angażują się także miejscowi księża. W Dębowcu godziny biblijne odbywają się 
w poniedziałki, prowadzą je na przemian ewangeliści i ks. Robert Penczek. W Pierśćcu 
godziny biblijne w każdą środę prowadzi ks. Robert Penczek.
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Raz w miesiącu odbywa się zebranie misyjne, na które są zaproszeni misjonarze 
z relacjami z pól misyjnych lub jest omawiana lub oglądana na filmie tematyka misyjna. 

Zebrania dla kobiet odbywają się raz w miesiącu. W Skoczowie i Pierśćcu prowadzi 
je Ilona Hajewska, a w Simoradzu prowadzi pastorowa Helena Podżorska. W Dębowcu 
po odejściu pastorowej Katarzyny Kowalskiej prowadzenie przejęła również pastorowa 
Helena Podżorska.

Co miesiąc odbywały się sobotnie spotkania nad Biblią. Spotkania o charakterze 
studium biblijnego i wzajemnego wsparcia odbywają się także w bibliotece. W Simora-
dzu zostały zainicjowane spotkania dla tych, którzy czytają Biblię według Informatora. 
Odbywają się co miesiąc lub co dwa.

Diakonia
Grono pań prowadzi systematyczne lub okazjonalne odwiedziny chorych, starszych 

i jubilatów niosąc im chrześcijańską pociechę, a nierzadko pomoc socjalną i materialną. 
Parafialny fundusz diakonijny refunduje koszty pomocy lub drobnych podarków przy 
tego rodzaju odwiedzinach.

Księża prowadzili w minionym roku systematyczne odwiedziny duszpasterskie: 
ks. Adam Podżorski odwiedzał w Pogórzu i w Wilamowicach,  ks. Eneasz Kowalski w re-
jonie Górnego Boru, a ks. Robert Penczek w Śródmieściu i w Pierśćcu. Księża odwiedzają 
także najstarszych solenizantów urodzinowych.

Każde nabożeństwo w Skoczowie jest nagrywane na kasetę magnetofonową, 
a w Dębowcu na płytę CD. Z nagrań korzystają osoby nie mogące przyjść do kościoła. 

Parafia nasza przyczyniła się do akcji „Prezent pod choinkę” dla biednych dzieci na 
Ukrainie. Zebraliśmy 455 paczek (to jest o 65 więcej niż w roku ubiegłym), w tym 245 ze 
szkół i przedszkoli. Wraz z paczkami zebraliśmy 4.738 zł na koszty dostarczenia paczek 
do celu. Dochód ze sprzedaży świec wigilijnych i wielkanocnych służył diakonii parafial-
nej i ogólnokościelnej. 

Parafia nasza dopłaca do wyżywienia w szkole w Kiczycach.
W naszym pomieszczeniu w budynku przy ul. Schodowej 19 miasto prowadzi jadło-

dajnię dla bezdomnych.

Biblioteka parafialna
Parafialna biblioteka ciągle powiększa stan posiadania i poszerza się grono jej czy-

telników. Biblioteka posiada około 8.200 książek, 3250 kaset audio, 788 płyt CD, 102 
płyt CD-r,  378 płyt DVD.  W ciągu roku wypożyczono 5.380 pozycji. Dzięki ofiarom spon-
sorów biblioteka pokrywa znaczną część swoich wydatków. W bibliotece można znaleźć 
prawie wszystkie nowości, ukazujące się na rynku chrześcijańskim. W Internecie jest 
dostępny katalog książek wraz ze streszczeniami. W bibliotece zatrudniona jest pani Re-
nata Świder. Palącą sprawą staje się ciasnota. Na skutek ciągłego powiększania stanu 
zasobów istnieje konieczność powiększenia pomieszczeń biblioteki.

 W bibliotece skupionych jest kilku wolontariuszy, którzy pomagają w pracach. Ak-
tywnie działa także biblioteka w Pierśćcu, która posiada około 1.100 pozycji.
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Kontakty zagraniczne, partnerstwa i wycieczki
W majowy weekend odbyła się wycieczka parafialna na Suwalszczyznę i Litwę, któ-

rą zorganizował i poprowadził znający tamte tereny ks. Robert Penczek.
W miejscowości Nadlac w Rumunii w Słowackiej parafii ewangelickiej odbyło się 

w lipcu spotkanie trzech narodów. Z naszej strony wzięła udział grupa chórzystów „Glo-
ria” z prezesem W. Orawskim, zespół „Vocalis” oraz ks. Robert Penczek. Filiał w Simora-
dzu zorganizował wycieczkę do Pszczyny. Delegacja z ks. Mirosławem Czyżem uczest-
niczyła w 275-leciu kościoła w Zemianskich Kostolanach na Słowacji. Czteroosobowa 
delegacja uczestniczyła 5 i 6 listopada w 15-leciu poświęcenia kościoła w Dudincach 
na Słowacji. Proboszcz z chórem męskim „Gloria” uczestniczył 11 września w 80 – leciu 
poświęcenia kościoła w Trzanowicach na Zaolziu.

W dniu 1 stycznia gościliśmy w Skoczowie Chór z USA, który dał koncert kolęd z róż-
nych stron świata. W czerwcu odwiedził nas zespół żeński  „Te Deum” z Charkowa, który 
dał koncerty w Skoczowie i w Dębowcu.

Informator i Internet
W minionym roku wydano sześć numerów Informatora Parafialnego w nakładzie  

700 egz. każdy. Redakcją zajmuje się ks. Mirosław Czyż. Materiały dostarczane są także 
przez inne osoby. Został wydany parafialny kalendarz ścienny w nakładzie 1.400 egzem-
plarzy i był roznoszony bezpłatnie przez członków Komitetu Parafialnego.

Parafia posiada stronę w Internecie. Swoje strony posiadają także: filiał Dębowiec, 
chór „Gloria”, młodzież skoczowska, biblioteka, zespół dzwonków, „Vocalis”, chórek 
dziecięcy i chór w Dębowcu, młodzież w Dębowcu. Ważniejsze wydarzenia parafialne są 
dokumentowane zdjęciami w corocznej fotokronice sporządzanej na płycie CD. 

Coraz więcej osób korzysta z bezpośrednich transmisji internetowych nabożeństw. 
Transmisje nabożeństw są przeznaczone dla osób, które nie są w stanie przyjść do ko-
ścioła np. chorych, starszych i przebywających na wyjeździe lub za granicą. Odnosimy 
wrażenie, że wraz ze wzrostem liczby odbiorców transmisji maleje frekwencja w koście-
le. Celem transmisji nie jest „rozleniwianie” parafian. Transmisja nabożeństwa nie zastą-
pi w pełni  uczestnictwa w społeczności nabożeństwa. Jest ona przeznaczona dla osób, 
które nie są w stanie przyjść do kościoła lub są daleko (np. za granicą).

Prace gospodarcze i finanse
Największa inwestycja parafialna, która od 5 lat pochłaniała wiele środków finanso-

wych, budowa domu zborowego w Dębowcu, została zakończona. Poświęcenie odbyło 
się 17 lipca.

Projekt wykonał pan Karol Gaś. Inspektorem nadzoru był pan Andrzej Cichy. Nad 
budową czuwał komitet budowy z przewodniczącym panem Romanem Kłodą. Główne 
prace budowlane prowadziła firma pana Pawła Klaczańskiego, a prace wykończenio-
we pan Ireneusz Fryda. Wiele prac pomocniczych lub fachowych prowadzili członkowie 
parafii, niektórzy całkiem nieodpłatnie, poświęcając wiele czasu, a nierzadko i swoich 
pieniędzy. Wielkie podziękowania należą się skarbnikom, którzy zbierali ofiary w po-
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szczególnych rejonach, a także wszystkim ofiarodawcom. Było to nasze wspólne dzieło, 
w którym Bóg nam błogosławił od początku do końca. Serdeczne wszystkim „Bóg za-
płać”. 

Wśród  zaproszonych gości na poświęceniu znaleźli się: Ks. Biskup Jerzy Samiec, ks. 
Biskup Paweł Anweiler, wójt Dębowca Tomasz Branny, starosta powiatu Czesław Gluza, 
proboszcz parafii katolickiej ks. Marian Kubecki. W budynku jeszcze zostało do wykoń-
czenia mieszkanie. Budynek od samego początku tętni życiem. Tak jak przez cały czas 
budowy, tak i nadal niech towarzyszy temu miejscu Boże błogosławieństwo.

W Simoradzu wykonano remont podłogi i malowanie w salce oraz poszerzono bru-
kowany plac przed kościołem. 

W Pierśćcu wykonano nową podłogę w salce.
Zanotowaliśmy w parafii wzrost ofiarności, wyższy od wzrostu inflacji, zarówno 

w kolektach i ofiarach, jak i w składkach kościelnych. Ilość osób płacących składki rów-
nież znacznie wzrosła. Należy przypominać młodzieży rozpoczynającej pracę zarobko-
wą, że nawet pomimo, iż mieszkają pod dachem rodziców, są zobowiązani do płacenia 
składki kościelnej od swoich dochodów.

Nadal jednak pozostaje wielka liczba osób nie płacących składek, a także wielu, 
którzy składki zaniżają poniżej jednego procenta od swoich dochodów. Wzrasta liczba 
osób stosujących bardzo korzystną formę podania do banku stałego zlecenia do potrą-
cania miesięcznej składki kościelnej. Wtedy ofiarodawca nie odczuwa prawie żadnego 
uszczerbku na dochodach, a Parafia otrzyma jego składkę. Przy zgłaszaniu pogrzebu 
przez osoby niepłacące składek pojawia się problem opłaty, która dla osób niepłacących 
składek jest trzykrotnie wyższa. 

 Warto również wiedzieć, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na organi-
zacje pożytku publicznego, np. na Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie lub na 
diakonię kościoła. Wtedy ofiarodawca nie ponosi absolutnie żadnych kosztów, a jeden 
procent jego podatku zamiast Urzędu Skarbowego otrzymuje CME lub diakonia. Biblia 
obiecuje, że „ochotnego dawcę Bóg miłuje”.

Zamykając rok 2011 z głęboką wdzięcznością Bogu za jego łaskę i miłosierdzie, chce-
my także podziękować wszystkim, którzy nie szczędząc sił i czasu służyli Chrystusowi 
w naszej parafii. Dziękuję księżom i współpracownikom kancelarii za dobrą współpra-
cę. Dziękuję ustępującej Radzie Parafialnej, a zwłaszcza Panom z Prezydium za dobre 
porozumienie, ponoszenie współodpowiedzialności za losy parafii, za harmonijne, 
bezkonfliktowe i jednomyślne współdziałanie. Dziękuję pracownikom, wolontariuszom 
i wszystkim, którzy posłuszni wezwaniu Jezusa „przykładali rękę do pługa”. Nowym pra-
cownikom parafii życzymy Bożego błogosławieństwa i zapału do pracy. Dziękuję za ofiar-
ność wszystkim, którzy płacili ochotnie składki kościelne, dawali ofiary i kolekty, którzy 
anonimowo sponsorowali niejedno dzieło. Dziękuję wszystkim za modlitwy.

Przed nami...Nowy rok 2012
Rok ten został ogłoszony w naszym kościele rokiem nowych wyzwań. Czasy, w któ-

rych żyjemy, pełne zamętu w świecie polityki, gospodarki i niepewności w wielu za-
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kresach życia stawiają przed kościołem wyzwania. Kościół ma za zadanie wyjść takim 
ludziom naprzeciw. To wychodzenie w coraz większym stopniu musi być inicjowane 
przez sam Kościół, nie czekając, aż ludzie sami przekroczą jego mury. W dzisiejszych cza-
sach, gdy wielu boryka się z problemami, wielu nie umie  sobie poradzić w życiu, wielu 
błądzi i popada w nałogi i patologię, kościół oferuje pomoc. Ale nie chciejmy zosta-
wiać wszystkiego duchownym. Sami także nieśmy tę pomoc innym, a przede wszystkim 
w modlitwach przynośmy Bogu zarówno problemy naszych bliźnich, jak i naszej para-
fii. Niech problemy naszej parafii będą niesione nie tylko na barkach pracowników, ale 
wszystkich wierzących członków kościoła. 

Przed nami nowe plany i zadania. Od lat dobrze rozwija się praca z dziećmi, mło-
dzieżą, a także praca chórów i zespołów. Dziękujmy za to Bogu i rozwijajmy te wspaniałe 
osiągnięcia dalej. Chciejmy szczególną uwagę skoncentrować na potrzebie rozwijania 
tych dziedzin działalności Kościoła, które są zaniedbane, które kuleją albo, które ze 
względu na wielkość, potencjał i możliwości naszej parafii trzeba koniecznie rozwinąć. 
Są to przede wszystkim wszelkie działania diakonijne, działanie misyjne, społeczności 
biblijne, modlitewne, poradnictwo duszpasterskie. 

W roku  2012, 3 lutego mija 10-letnia kadencja proboszcza. Zgodnie z par. 49 Re-
gulaminu Parafialnego, jeżeli Rada Parafialna lub 1/10 członków Zgromadzenia Parafial-
nego nie złoży wniosku o ponowne wybory, kadencja proboszcza zostaje przedłużona 
z mocy prawa na następne 10 lat.

W bieżącym roku przypada jubileusz 100-lecia poświęcenia kościoła w Dębowcu, 
więc filiał ten ma kolejną okazję do uroczystego świętowania.

Nowe hasło na rok 2012 brzmi: „ Jezus rzekł: Pełnia mej mocy okazuje się w sła-
bości” z 2 Listu do Koryntian 12, 9. Werset ten przypomina, że jesteśmy grzesznikami 
i mamy wiele słabości i upadków. Gdy zachowujemy postawę pokory, wtedy Boża moc 
może nas wypełnić i skutecznie przez nas działać. 

proboszcz - Ks. Adam Podżorski  
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Na nabożeństwie sylwestrowym w Skoczowie złożyliśmy podziękowanie za 50-letnią 
służbę organistki pani pastorowej Anieli Czyż.

W Dębowcu rów-
nież na nabożeństwie 
sylwestrowym złoży-
liśmy podziękowanie 
długoletniej kościel-
nej, pani Marii Wi-
głasz, która odeszła 
na emeryturę. Nową 
kościelną w Dębowcu 
została pani Bogusła-
wa Czyż, która oprócz 
kościoła opiekuje się 
Domem Zborowym 
i cmentarzem. Życzy-
my Bożego błogosła-
wieństwa.

W skrócie
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W wieczór sylwestrowy odbyło się oczekiwanie Nowego Roku w sali parafialnej. 
Czas spędzono przy śpiewach, rozważaniach, konkursach, rozmowach i herbatce. 

W święto Epifanii odbył się w kościele 
w Skoczowie koncert kolęd. Swój program 
przedstawili: chórek dziecięcy „Nadzieja”, 
chórek dziecięcy z Dębowca, Zespół Dzwon-
ków, Zespół „Vocalis”, zespół młodzieżowy 
„20+”, chór z Dębowca oraz chór „Gloria” 
męski, żeński i mieszany.

W święto Epifanii Zespół Dzwonków 
wraz z zespołem młodzieżowym pojechał 
do parafii Pokój na Opolszczyźnie, gdzie 
duszpasterzem jest ks. Eneasz Kowalski. 
Tam uczestniczyli w koncercie kolęd.

W niedzielę 8 stycznia odbyła się 
gwiazdka dla dzieci w Simoradzu.

W niedzielę 8 stycznia chór „Gloria” 
miał swoje spotkanie gwiazdkowe. W pro-
gramie były śpiewy kolęd, program rozryw-
kowy, loteria, poczęstunek.

W niedzielę 15 stycznia odbyło się spotkanie gwiazdkowe dla Rady Parafialnej,  pra-
cowników i wolontariuszy parafii. W programie oprócz poczęstunku było rozważanie 
Słowa Bożego, konkurs oraz prezentacja fotokroniki parafialnej za rok 2011.

W sobotę 21 stycznia chór z Dębowca zorganizował swoje spotkanie gwiazdkowe, 
połączone z jubileuszem 5-lecia chóru.
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W piątek 27 stycznia odbył się w naszym kościele w Dębowcu ekumeniczny koncert 
kolęd. Udział wzięli: chór z Dębowca, chórek dziecięcy z Dębowca, chórek z parafii kato-
lickiej oraz chóry szkolne: SP, Gimnazjum i chór nauczycieli.

W sobotę 28 stycznia odbył się diecezjalny turniej ping-ponga w SP w Nierodzimiu. 
Nasza parafia zajęła drugie miejsce. Medale (w różnych kategoriach) dla naszej parafii 
wywalczyli: Filip Chmiel – 1. miejsce, Joanna Chwastek – 2. miejsce, Jakub Rokowski – 
2. miejsce, Henryk Wojnar – 2. miejsce, Tomasz Chmiel – 3. miejsce, Mateusz Mendroch 
– 3. miejsce.

W dniach 28-31 stycznia Zespół Dzwonków przebywał w Wołczynie (u ks. Z. Niedo-
by), gdzie – oprócz integracji – odbywały się intensywne ćwiczenia z gry na dzwonkach. 
Zespół usłużył również podczas niedzielnych nabożeństw.

W niedzielę 29 stycznia odbyło się po nabożeństwie głównym zebranie roczne ostat-
nie w tej kadencji Komitetu Parafialnego. Przedstawiono sprawozdanie z życia parafii 
i sprawozdanie finansowe oraz uchwalono preliminarz budżetowy wraz z planem pracy 
na rok 2012. Trzej ustępujący członkowie prezydium Rady Parafialnej: Władysław Oraw-
ski, Roman Pszczółka i Jerzy Sikora otrzymali podziękowanie za wieloletnią służbę.

Roczne zebrania w filiałach odbyły się: w Simoradzu 15 stycznia, a w Dębowcu 
i Pierśćcu 22 stycznia.

W dniach 31 stycznia i 1 lutego odbyło się w sali młodzieżowej szkolenie dla nauczy-
cieli, pracowników szkółek niedzielnych i liderów młodzieżowych na temat: „Animacja 
czasu wolnego” i „Pedagogika zabawy”.

W dniach 4–11 lutego 110 – osobowa grupa z naszej parafii (w tym kilkanaście osób 
z innych parafii) wzięła udział w wycieczce do Izraela. Zwiedzanie „Ziemi Świętej” prze-
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biegało w dwóch 55-osobowych grupach z polskojęzycznymi przewodnikami. Wszyscy 
wrócili z bardzo bogatymi wrażeniami (relacja wewnątrz numeru).  

W niedzielę 12 lutego odbył się rodzinny kulig parafialny w Wiśle-Czarnem, zorgani-
zowany przez ks. Mirosława Czyża. Wzięło w nim udział 49 osób.

W niedzielę 19 lutego na nabożeństwie głównym odbyło się wprowadzenie w urząd 
nowej Rady Parafialnej wybranej w dniu 27 listopada. Wprowadzenia dokonał z upo-
ważnienia Biskupa Diecezjalnego proboszcz ks. Adam Podżorski. Radni wysłuchali Słowa 
Bożego i przepisów prawa na temat swoich obowiązków, złożyli ślubowanie i otrzymali 
błogosławieństwo.

W niedzielę 19 lutego chór „Gloria” zorganizował kulig w Wiśle-Czarnem. Uczestni-
czyło 49 osób.

Pierwsze zebranie nowej Rady Parafialnej odbyło się w piątek 24 lutego. Na zebraniu 
wybrano prezydium w składzie: kurator – Andrzej Krehut, sekretarz – Tadeusz Tyrna, 
skarbnik – Janusz Podżorski, gospodarz parafii – Ryszard Macura.

W niedzielę 26 lutego odbyła się w Bielsku-Białej pierwsza sesja nowej kadencji Sy-
nodu Diecezjalnego. Z naszej parafii delegatami są oprócz księży osoby  wybrane 27 listo-
pada 2011: Andrzej Krehut, Jerzy Sikora, Władysław Orawski, Adam Pastucha, Rajmund 
Raszyk, Jerzy Niemiec. Podczas sesji odbyły się m. in. wybory nowej Rady Diecezjalnej. 
W jej skład weszli: kurator – Tomasz Bujok, radca duchowny – ks. Piotr Wowry, radca 
świecki – Maciej Oczkowski. Były kurator, pan Adam Pastucha z Dębowca został delega-
tem z naszej parafii na Synod Kościoła.

Ks. A. Podżorski prowadził odwiedziny duszpasterskie w Międzyświeciu, a ks. Robert 
Penczek w Pierśćcu.
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Ks. A. Podżorski uczestniczył:
5 stycznia w spotkaniu pani Burmistrz Janiny Żagan z proboszczami gminy Skoczów
27 stycznia w jasełkach Przedszkola nr 2 w Domu Kultury

Terminy:
9,10,11 marca  – rekolekcje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
12,13,14 marca – rekolekcje dla uczniów w Pogórzu
19,20,21 marca – rekolekcje dla uczniów w Skoczowie i Dębowcu
2,3,4 kwietnia – rekolekcje dla uczniów w Pierśćcu
3 marca w Ustroniu i 17 marca w Starym Bielsku godz. 9.00 - diecezjalne rekolekcje dla 
Rad Parafialnych
10 i 11 marca g. 19.00 w Domu Kultury w Skoczowie – spektakl ewangelizacyjny „Bramy 
Nieba, płomienie piekła”
11 marca g. 15.30 – spotkanie powycieczkowe „Izrael 2012” – grupa 1. (Ks. A.P i ks. R.K)
25 marca g. 11.30 -  spotkanie powycieczkowe „Izrael 2012” – grupa 2. (Ks. M. Cz. i A.G.)
25 marca g. 10.00 – komunia dla osób starszych w Skoczowie
1 kwietnia g. 17.00 – koncert pieśni pasyjnej
2 kwietnia g. 19.00 – „Wieczór Sederowy” z żydowską muzyką, obyczajami i wieczerzą 
paschalną (miejsce zostanie podane w ogłoszeniach parafialnych). 
7 kwietnia g. 22.00 – Bezsenna Noc w Skoczowie
27-30 kwietnia – Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzieży Ewangelickiej w Poznaniu 
(szczegóły na plakacie, patrz str. 23 naszego IP) - zachęcamy do uczestnictwa!
17 maja g. 17.00 – święto Wniebowstąpienia i egzamin konfirmantów
20 maja g. 9.00  - Konfirmacja
27 maja g. 10.00 – pamiątka założenia kościoła w Simoradzu
3 czerwca g. 10.00 – pamiątka założenia kościoła w Skoczowie i piknik rodzinny
15 lipca g. 10.00 – 100-lecie kościoła w Dębowcu

Zebrał ks. A.P.

Wycieczka do Izraela

Rankiem 4 lutego ze słowami Bożego błogosławieństwa wyruszyliśmy w niezwykłą 
pielgrzymkę do Izraela. 110. uczestników wycieczki zostało podzielonych na dwie grupy, 
nad którymi pieczę sprawowali ks. Adam Podżorski i ks. Roman Kluz oraz ks. Mirosław 
Czyż i p. Anna Gruszczyk. Czekała nas dokładna odprawa na lotnisku i ponad trzygodzin-
ny lot samolotem. Kiedy wreszcie stanęliśmy na izraelskiej ziemi, otworzyły się przed 
nami drzwi do wielkich przeżyć.

Podczas wycieczki poznaliśmy Izrael z różnych perspektyw. Po pierwsze przekonali-
śmy się, że jest to ziemia niezwykle ciekawa i urozmaicona przyrodniczo. Wiosenna po-
goda i krajobraz mocno kontrastowały ze śniegiem i mrozem, które zostawiliśmy w Pol-
sce. Chłonęliśmy widok pięknego, błękitnego nieba, zieleni wzgórz, stojących na bacz-
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ność palm daktylowych, plantacji bananowców i gajów oliwnych. Zdumiała nas potęga 
Wzgórz Golan, na które wjeżdżaliśmy serpentynami dróg wijącymi się wśród przepaści. 
Natomiast Morze Martwe ze względu na ogromne zasolenie niestrudzenie unosiło nas 
na powierzchni wody.

Inaczej spojrzeliśmy także na przywiązanie narodu wybranego do swojej ojczyzny. 
Przewodnicy przybliżyli nam jego burzliwą historię i okoliczności powstania nowożytne-
go państwa Izrael, przez co mogliśmy lepiej zrozumieć m.in. obecną sytuację polityczną 
na Bliskim Wschodzie.

Odwiedziliśmy także ważne miejsca dla narodu żydowskiego, takie jak Instytut Holocau-
stu Yad Vashem (przyznający zaszczytny tytuł: Sprawiedliwy wśród narodów świata) czy pła-
skowyż Masada, który jest dla Żydów jednocześnie symbolem bohaterstwa i tragedii.

W Izraelu bardzo ważna jest kultura żydowska, która ściśle wiąże się z religią. Pozna-
liśmy tradycyjną muzykę, taniec, sposób ubierania się i obrzędowość religijną. W hote-
lach podawano nam koszerne potrawy – nie łączono produktów mlecznych z mięsnymi 
i oczywiście nie serwowano wieprzowiny. Podczas wieczornej przejażdżki po Jerozolimie 
widzieliśmy dzielnicę zamieszkaną przez ultraortodoksyjnych Żydów – chasydów.

Jednak przede wszystkim Ziemia Święta jest miejscem wydarzeń biblijnych. Byliśmy 
m.in. na Górze Tabor, na której miało miejsce przemienienie Jezusa; w miejscowości Ka-
farnaum, gdzie dokonał najwięcej cudów i w Kanie Galilejskiej, w której zamienił wodę 
w wino. Zwiedzaliśmy Bazylikę Narodzenia w Betlejem, widzieliśmy rzekę Jordan, za-
trzymaliśmy się w najstarszym mieście świata – Jerychu. W każdym takim miejscu księża 

Trudna współczesność – mur oddzielający Jerozolimę od Betlejem
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czytali odpowiednie fragmenty Starego lub Nowego Testamentu, czasem śpiewaliśmy 
stosowne pieśni. Były to poruszające chwile, w których szczególnie doświadczaliśmy Bo-
żej obecności.  

Wyjątkowo w naszych sercach zapisał się rejs drewnianą łodzią po Jeziorze Gene-
zaret. Początkowo na pokładzie było bardzo gwarno – przywitano nas hymnami Polski 
i Izraela oraz znanymi izraelskimi pieśniami. Później jednak przyszedł czas wyciszenia 
i refleksji. Przeczytaliśmy tekst o uciszeniu burzy, a wtedy wyłączono silniki statku i na-
gle zapanował spokój. W tej chwili skupienia mogliśmy doświadczyć, jak Bóg dotyka się 
naszych serc.

Chasydzi pod „Ścianą Płaczu”

Zwieńczeniem wycieczki było zwiedzanie Jerozolimy. Podeszliśmy pod Ścianę Płaczu, 
widzieliśmy prawdopodobne miejsca śmierci i grobu Pana Jezusa oraz przepiękną pano-
ramę miasta z Góry Oliwnej. 

Niezapomnianym przeżyciem było też nabożeństwo z Komunią Świętą w jedynym 
ewangelickim kościele w Jerozolimie. 

 Trudno w tydzień zgłębić bogactwa, które kryje w sobie Izrael. Jeszcze trudniej 
za pomocą słów i zdjęć oddać piękno tej ziemi i opisać to, czego doświadczyliśmy. Dzięki 
pielgrzymce „czarno-białe litery Pisma Świętego nabrały kolorów”. Ponadto poszerzyli-
śmy wiedzę i zbliżyliśmy się do Boga. Co za tym idzie – podróż po Ziemi Świętej wzboga-
ciła całe nasze życie. 

Kasia Niemiec
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I jeszcze dwie osobiste refleksje:

* Wycieczka „Jerozolima nocą” – przede wszystkim „Ściana Płaczu” miała dla mnie 
jakiś inny wydźwięk niż za dnia. I tu moja refleksja: Poszłam tam, nie robiąc już zdjęć 
z bliska. Po prostu się modliłam pod ścianą obok młodych Żydówek. Nawet mnie na 
płacz wzięło ze wzruszenia z powodu tego towarzystwa. Fajnie było ich błogosławić 
i modlić się, żeby Bóg w Jezusie im się objawił. Jedna mi się z lewej strony na chwilę 
przyglądała, ale potem kontynuowała swoje modlitwy. Ogólnie byłam bardzo pozytyw-
nie zaskoczona ich gorliwością w modlitwie, jak widziałam, że płaczą i naprawdę z serca 
się modlą to wzbudziło to we mnie większy szacunek do Żydów pobożnych. Nie miałam 
pojęcia że tak to jest.

W któryś dzień pobytu w Betlejem, poszliśmy przed kolacją przejść się indywidualnie ulicą 
i po drodze napotka-
liśmy Centrum Dzie-
dzictwa Palestyńskie-
go. Świetne miejsce, 
sklepiko-muzeum. 
Pooglądaliśmy trady-
cyjne stroje palestyń-
skie, namiot beduiński 
z wszystkimi antyczny-
mi sprzętami gospo-
darstwa domowego, 
biżuterię. Było tam 
trochę wyrobów ręcz-
nych kobiet palestyń-
skich (torby, biżuteria, 
chusty, czapki itd.).

Również w Betlejem rozmawialiśmy w sklepie z małym chłopcem. Po dokonaniu 
zakupów chciał mi dać jako souvenir pachnący różaniec. A ja mu na to, że nie używamy 
tego w modlitwie. Powiedziałam mu, że po prostu kochamy Boga i rozmawiamy z Nim 
tak normalnie bez konieczności używania jakichś przedmiotów. Nadal codziennie przy-
pomina mi się ten chłopak i modlę się o niego. Nie wiem czemu. Widocznie nikt inny 
tego akurat nie robi i Bóg pobudza mnie. Takie zakończenie wycieczki było dla mnie 
serio spełnieniem.

Renia Szarek

* Na początku naszej wycieczki przewodniczka Minna wyjaśniła nam, że używanie 
zwrotu „Ziemia Święta” jest niewłaściwe. Ziemia sama z siebie nie jest święta. Święty 
jest tylko Bóg. Dlatego prawidłowa nazwa powinna brzmieć: „Ziemia Świętego.” 

W czasie tej wycieczki przeżyliśmy wiele niezapomnianych chwil. Dla nas szczegól-
nie przemówiło Jezioro Genezaret – jego urok oraz panująca tam cisza. Jest ono bo-
wiem takie same jak za czasów Zbawiciela, ta sama woda i brzeg na którym jest jedynie 
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może trochę więcej lub mniej 
drzew oraz lustro wody jest 
trochę niżej lub wyżej, ale 
zawsze ok. 212 m pod pozio-
mem morza. Oczami duszy 
widzieliśmy Jezusa mówiące-
go do uczniów „Pójdźcie za 
mną, a zrobię was rybakami 
ludzi”(Mat. 4,18), czy chodzą-
cego po wodzie Piotra pod-
czas burzy i wołającego „Pa-
nie ratuj mnie”(Mat. 14,30). 
Piękna, słoneczna i ciepła po-
goda zmuszała nas podczas 
rejsu łodzią (była ona wierną 

kopią łodzi z czasów Chrystusa, którą znaleziono na dnie jeziora) do cichej modlitwy 
i dziękowania za dar zbawienia w Jezusie Chrystusie.

Wiele mogliśmy przeżyć także w piątek podczas komunijnego nabożeństwa w nie-
mieckim kościele luterańskim w Jerozolimie, który stoi tuż obok Bazyliki Grobu Pań-
skiego. Były to dla nas dwa jakże różne doświadczenia. Bazylika pełna gwaru, gło-
śnych wycieczek, przekrzykujących się wzajemnie przewodników tychże wycieczek. 
W naszym kościele zaś cisza. Kazanie ks. Adama Podżorskiego wyciszyło nasze serca 
do godnego przyjęcia w tym szczególnym miejscu – w Jerozolimie, gdzie umarł za 
nasze grzechy nasz Zbawiciel – Komunii Świętej udzielonej nam przez księży Ro-
mana Kluza i Mirosława Czyża. Pięknie zabrzmiała także pieśń „Jeruzalem” w solo 
wym wykonaniu ks. Mirka, którą sprawił nam, słuchaczom, wielką niespodziankę.

Wdzięczni Bogu za „wycieczkę życia” Jola i Jurek Sikora 

Jezioro Galilejskie, w tle Wzgórza Golan
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Informacje

Obóz
dla

młodzieży

SORKWITY
2012

6-17 SIERPNIA

Koszt:
ok. 550 zł/os.

Szczegóły
w następnym 

numerze
IP!

Śląski Oddział
Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy
43-440 Dzięgielów, ul. Misyjna 8

Dysponujemy sprzętem, który można wypożyczyć:
Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie
Wózki inwalidzkie
Krzesła toaletowe
Chodziki Pracujemy

pn-pt w godz. 10-17
Kontakt: tel. 663 769 573
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Podobnie jak w poprzednich latach młodsza młodzież postanowiła przywitać 
Nowy Rok na wspólnym wyjeździe. Swoją przygodę rozpoczęliśmy już wieczorem 
30 grudnia, kiedy spotkaliśmy się na parafii w Cisownicy. Tego dnia głównym punk-
tem programu była społeczność. Poruszane tematy stanowiły pomost pomiędzy mi-
nionymi świętami, a nadchodzącym nowym rokiem. Ksiądz Mirek Czyż posługując 
się utworami muzycznymi oraz tekstami z Biblii i literatury, skłonił nas do rozmyślań. 
Odwołał się do trzech punktów odniesienia w życiu: Boga, bliźniego i świata. Mieli-
śmy okazję do zastanowienia się, jak wygląda nasza relacja ze Stwórcą i innymi ludź-
mi oraz w jaki sposób traktujemy przyrodę. Noc spędziliśmy tradycyjnie: przy grach, 
mniej lub bardziej poważnych rozmowach lub śpiąc i regenerując siły na kolejny ak-
tywny dzień.

Następnego ranka poszliśmy 
na dwugodzinny spacer po gó-
rach. Świeży śnieg sprawił nam 
mnóstwo frajdy, gdyż mogliśmy 
rzucać się śnieżkami, robić anioł-
ki na śniegu i podziwiać piękny 
górski krajobraz. Po powrocie 
mieliśmy trochę czasu wolnego, 
a następnie udaliśmy się na syl-
westrowe nabożeństwo, które 
odprawił ksiądz Marek Twardzik. 
Wieczorem odbyła się kolejna 
społeczność, która przygotowała 
nas na powitanie Nowego Roku. 
Dawid poruszył temat służby, 
zapoznając nas ze świadectwem 
i fragmentem wykładu. Uświado-
miliśmy sobie, że często robimy 
wiele rzeczy dla Boga, tak na-
prawdę nie pytając Go o zdanie. 
Bierzemy na siebie wiele obo-
wiązków, co może prowadzić do zbyt szybkiego wypalenia i zniechęcenia. Zrozumie-
liśmy, że najlepszym rozwiązaniem jest pozwolenie Bogu, by kierował naszym życiem 
według Jego woli. Nie chodzi o tym, by robić coś dla Boga, lecz o to by Bóg mógł 
działać przez nas. Natomiast praktykant Marcin Ratka zajął się kwestią odpowiedzial-
ności. W grupach przypomnieliśmy sobie historie postaci biblijnych, które miały z nią 
do czynienia i próbowaliśmy odnieść te przykłady do codziennego życia. Ważnym 

Głos ma młodzież
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elementem spotkania był wspólny śpiew przy akompaniamencie gitary i modlitwa. 
Na godzinę przed północą poszliśmy do kościoła, aby każdy z nas mógł mieć chwilę 
czasu na indywidualną modlitwę. Następnie wyruszyliśmy na Małą Czantorię, skąd 
rozpościerał się rozległy widok na Wisłę, Ustroń, Jastrzębie, Czechy… Kiedy o północy 
ze wszystkich stron zaczęły lecieć w górę fajerwerki, widok był niesamowity. Po skoń-
czonej wędrówce oglądaliśmy zabawne filmiki z wydarzeń z minionego roku takich 
jak: obóz czy wyjazd konfirmantów. Urządziliśmy karaoke, a wspólne śpiewanie prze-
bojów muzycznych wywołało dużo śmiechu. Do 
domów wróciliśmy w Nowy Rok około południa.

Myślę, że każdy przeżył ten wyjazd trochę ina-
czej. Dla niektórych był to po prostu mile spędzo-
ny weekend, dla innych był to czas przełomów, 
polepszenia relacji z Bogiem i innymi. Dla grupy 
„zarządzającej” był to sprawdzian umiejętności 
organizacyjnych i kulinarnych, gdyż cały program 
i wszystkie posiłki przygotowywaliśmy sami. Na 
pewno nie zabrakło emocji, związanych z podsu-
mowaniem minionego roku i wejściem w niezna-
ne. Nie wiemy, co Bóg ześle nam w 2012 roku, 
jednak wierzymy, że z pomocą Zbawiciela przej-
dziemy przez wszystkie trudności. Chcielibyśmy 
prężnie się rozwijać i jeszcze bardziej zbliżać się 
do Boga i siebie nawzajem.  

Kasia Niemiec
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Kącik dla dzieci

Witajcie kochani!
Pamiętacie jeszcze Olka? Sprawa z rozbitą szybą nie przedstawiała się najlepiej – 

Przemo znalazł fałszywych świadków, swoich kolegów, którzy potwierdzili, że był wtedy 
w szatni. Olek za karę musiał „odpracować” szybę, pomagając pani woźnej. Dostał też 
naganę. Było mu ciężko, wiedząc, że ponosi winę za kogoś innego. 

Tymczasem zbliżała się Wielkanoc. Przez cały okres postu Olek obiecał sobie, że nie 
będzie grał wieczorami w swoją ulubioną grę, ale poświęci ten czas na Biblię. Chciał 
poznać nowe historie biblijne. Zaczął od Ewangelii, żeby przypomnieć sobie życie Pana 
Jezusa. W Wielki Piątek czytał fragment o śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Długo myślał 
nad tą historią, aż w końcu poszedł porozmawiać z dziadkiem. 

– Dziadku, wiesz, ja chyba przez tą całą sytuację z Przemkiem lepiej rozumiem to, 
co zrobił dla mnie Jezus. Bo to wcale nie jest łatwe ponosić winę, kiedy się nic złego nie 
zrobiło. I jeszcze koledzy Przemka śmieją się ze mnie. A to jest przecież nic w porówna-
niu do moich win, za które umarł Pan Jezus! – powiedział Olek.

– Masz rację, cierpienia Pana Jezusa nie można porównać do niczego innego. Ale 
dzięki tej przykrej sytuacji, w której się znalazłeś, mogłeś lepiej zrozumieć, jak bardzo 
Bóg Cię kocha. Nie było to więc zupełnie bezcelowe. Pamiętasz, jak mówiłem ci wtedy, 
że w życiu wierzących nic nie dzieje się bez przyczyny? Widocznie to był cel – wytłuma-
czył swojemu wnuczkowi dziadek. 

– Było mi źle. Ale na szczęście wszystko już za mną. Kara się skończyła, a ja nauczy-
łem się czegoś. I wiesz, było mi wstyd, że nie pamiętałem tej historii biblijnej, o której 
mi mówiłeś. Z tego powodu zacząłem czytać Biblię co wieczór. Przeczytałem już prawie 
całą Ewangelię Mateusza i przypomniałem sobie życie Pana Jezusa – pochwalił się Olek.

A jak Wasza wiedza na temat życia Pana Jezusa? Możecie się sprawdzić, rozwiązując 
zagadki w tym numerze.

1. Pan Jezus, jak każdy człowiek, miał rodzinę. Dopasuj imiona do pokrewieństwa, 
jakie łączyło daną osobę z Jezusem. (spośród poniższych wyrazów w rzędzie, dopasuj 
odpowiedni do imienia w kolumnie) 

Maria –      

Elżbieta –    

Józef –     

Jan Chrzciciel –    

Zachariasz –     

Piotr –     

wujek, kuzyn, matka, przyjaciel, ziemski „ojciec”, ciocia
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2. Pan Jezus był nie tylko prawdziwym człowiekiem, ale także jest prawdziwym Bogiem. 
Ma więc moc, by dokonywać cudów. Napisz, co to za cud: 

3. Zaznacz, które zdania są prawdziwe. Z literek przy prawdziwych zdaniach odczytaj hasło.
Pan Jezus został zdradzony przez swojego ucznia. G
Pan Jezus najbardziej lubił jeść frytki. F
Pan Jezus wskrzesił jedną osobę. A
Diabeł kusił Jezusa na pustyni trzy razy. O
Zamiast Pana Jezusa wypuszczono na wolność Barabasza. L
Ewangelie opowiadają o życiu Pana Jezusa. G
Pan Jezus po zmartwychwstaniu chodził po ziemi przez tydzień, a potem został wzięty 
do Nieba. D
Pan Jezus umierał z dwoma złoczyńcami. O
Pierwszym cudem Jezusa było uzdrowienie opętanego. A
Faryzeusze nienawidzili Jezusa i chcieli go zabić. T
Pod krzyżem stał Jan i Maria, matka Jezusa. A
Ciało Pana Jezusa szybko zakopano do ziemi, bo zbliżał się szabat. R

4. Przeczytaj i skreśl niewłaściwe informacje. 
Jezus, zwany Chrystusem, narodził się w Jeruzalem/Betlejem. Józef, który się nim opie-
kował był z zawodu rybakiem/cieślą i tego zawodu uczył się też mały Jezus. Gdy miał 
około 30 lat, zaczął nauczać. Ochrzcił go Jan Chrzciciel, a na znak, że Jezus jest Synem 
Boga pojawiła się na niebie tęcza/gołębica i rozległ się głos: „to jest Syn mój umiłowany, 
Jego słuchajcie”. Jezus miał dwunastu uczniów, wśród nich byli Jan, Piotr i Paweł/ Jan, 
Andrzej i Judasz. Podczas trzech lat swojej działalności Jezus dokonał wielu cudów, na 
przykład wskrzesił córeczkę Jaira/Jessego. 

* Za prawidłowe rozwiązanie możesz otrzymać nagrodę. Wystarczy, że swoje odpo-
wiedzi przepiszesz na kartkę A4 (1 – pary, 2 – nazwy cudów, 3 – hasło, 4 – podkreślone 
wyrazy) i dostarczysz je w kopercie do kancelarii parafialnej do dnia 25 marca. Na ko-
percie napisz „Konkurs IP 91”, a do środka oprócz rozwiązania włóż również informację 
z twoimi danymi (imię, nazwisko, adres, telefon). Rozlosujemy 3 nagrody, które rozdamy 
na nabożeństwie rodzinnym, 9 kwietnia. POWODZENIA!!!

* Rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego IP 90 dostarczył do kancelarii tylko Jakub 
Rokowski. Pokolorowaną ilustrację (choć było to poza konkursem) przyniosła Aneta Ro-
kowska. Dla obu Parafia ufundowała „małe co nieco”.  

a) c) d)b)
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Zaproszenie

Poza konkursem: propozycja dla najmłodszych - pokoloruj obrazek i dowiedz się od 
rodziców, co stało się podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

op
r. 

An
ia

 Ja
ro

sz
ew

sk
a

10-11 marca 2012 (sobota i niedziela) godz. 1900, sala MCK Pod Pegazem ul. Targowa 26
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Biblioteka

Witam Was Kochani!

Witam tych dorosłych od dawna i od niedawna. Witam też tych, co dorosłymi będą 
za chwilę albo dwie.

Chciałbym Wam co nieco napisać o nowych płytach muzycznych, które szerokim 
strumieniem napłynęły do naszej parafialnej biblioteki.

Najnowsza płytka Darlene Zschech utrzymana jest w lekkim, fajnym dla ucha stylu.
Słychać tutaj stary dobry Hillsong i United, jednak w nowej odsłonie. Naprawdę dobrze 
się tego słucha.

Jeśli lubisz w muzyce profesjonalizm, perfekcję wykonania i aranżacji to koniecznie 
musisz posłuchać nowego Kirka Franklina. Do tego wykonawcy nie trzeba nikogo prze-
konywać...

Kathy Troccoli to wokalistka obdarzona głosem, którego barwa brzmienia działa ko-
jąco na duszę.Jeśli pragniesz się odstresować to polecam.

Album Reasons 10.000 to połączenie wyrazistych gitarowych brzmień, ognia i pięk-
nego uwielbienia (np.jedenasty kawałek).Działa bardziej pobudzająco niż kawa i relak-
suje lepiej od zimnej wody w upalny dzień.

To tylko niektóre pozycje. Mamy też takich wykonawców jak Chris Tomlin, Michael 
W.Smith czy też Janusz Bigda. Jest ich oczywiście o wiele więcej...

PRZEKONAJ SIĘ SAM!
Zapraszam do wypożyczania i słuchania...

Tomasz Maserak
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Stary Testament na każdy dzień

W czasie pasyjnym i w okresie wielkanocnym wyruszamy w długą podróż z narodem 
wybranym. Po latach niewoli Izraelici opuszczają Egipt pod wodzą Mojżesza. W cudow-
ny sposób przechodzą przez Morze Czerwone i wkraczają na pustynię. Warunki życia 
nie sprzyjają pozytywnemu myśleniu ani przyjemnej egzystencji. Rodzi się wiele na-
pięć w relacji między Jahwe a Jego ludem. Skutkiem tego wędrówka przeciągnie się do 
40 lat (2. Księga Mojzeszowa). 3. Księga Mojżeszowa stanowi zbiór przepisów, jakie Bóg 
nakazuje stosować, m.in. fragmenty o krwi, w której jest życie, wypowiedzi o homosek-
sualizmie i innych ciekawych kwestiach. Rozpoczniemy również 4. Księgę Mojżeszową, 
nazwaną Księgą Liczb z uwagi na niezliczoną ilość cyferek, jakie się w niej pojawiają. 
Życzę przyjemnej i ciekawej lektury. xmcz

W czasie pasyjnym oraz w okresie wielkanocnym wyruszamy w długą podróż wraz z 
narodem wybranym. Po kilkuset latach niewoli Izraelici opuszczają Egipt pod wodzą 
Mojżesza. W cudowny sposób przechodzą przez Morze Czerwone i wkraczają na pustynię. 
Warunki życia na pustkowiu nie sprzyjają pozytywnemu myśleniu ani przyjemnej 
egzystencji. Stąd też rodzi się wiele napięć w relacji między Jahwe a Jego ludem. To 
wszystko sprawia, że wędrówka przeciągnie się do 40. lat (osnowa dla wydarzeń 2 Mż). 

3. Księga Mojżeszowa stanowi zbiór różnych przepisów, jakie Bóg nakazuje stosować. 
Znajdziemy tam m. in. fragmenty o krwi, w której jest życie, a także wypowiedzi o 
homoseksualizmie i innych ciekawych kwestiach. 

W wiosennym cyklu rozpoczniemy również 4. Księgę Mojżeszową. Ta została nazwana 
Księgą Liczb z uwagi na niezliczoną ilość cyferek, jakie się w niej pojawiają. 

Życzę przyjemnej i ciekawej lektury.                            xmcz 
  

1 marca  2. Mojżeszowa 11  4 kwietnia  3. Mojżeszowa 5 
2 marca  2. Mojżeszowa 12  5 kwietnia  3. Mojżeszowa 6 
3 marca  2. Mojżeszowa 13  6 kwietnia  3. Mojżeszowa 7 
4 marca  2. Mojżeszowa 14  7 kwietnia  3. Mojżeszowa 8 
5 marca  2. Mojżeszowa 15  8 kwietnia  3. Mojżeszowa 9 
6 marca  2. Mojżeszowa 16  9 kwietnia  3. Mojżeszowa 10 
7 marca  2. Mojżeszowa 17  10 kwietnia  3. Mojżeszowa 11 
8 marca  2. Mojżeszowa 18  11 kwietnia  3. Mojżeszowa 12 
9 marca  2. Mojżeszowa 19  12 kwietnia  3. Mojżeszowa 13 
10 marca  2. Mojżeszowa 20  13 kwietnia  3. Mojżeszowa 14 
11 marca  2. Mojżeszowa 21  14 kwietnia  3. Mojżeszowa 15 
12 marca  2. Mojżeszowa 22   15 kwietnia  3. Mojżeszowa 16 
13 marca  2. Mojżeszowa 23  16 kwietnia  3. Mojżeszowa 17 
14 marca  2. Mojżeszowa 24  17 kwietnia  3. Mojżeszowa 18 
15 marca  2. Mojżeszowa 25  18 kwietnia  3. Mojżeszowa 19 
16 marca  2. Mojżeszowa 26  19 kwietnia  3. Mojżeszowa 20 
17 marca  2. Mojżeszowa 27  20 kwietnia  3. Mojżeszowa 21 
18 marca  2. Mojżeszowa 28  21 kwietnia  3. Mojżeszowa 22 
19 marca  2. Mojżeszowa 29  22 kwietnia  3. Mojżeszowa 23 
20 marca  2. Mojżeszowa 30  23 kwietnia  3. Mojżeszowa 24 
21 marca  2. Mojżeszowa 31  24 kwietnia  3. Mojżeszowa 25 
22 marca  2. Mojżeszowa 32  25 kwietnia  3. Mojżeszowa 26 
23 marca  2. Mojżeszowa 33  26 kwietnia  3. Mojżeszowa 27 
24 marca  2. Mojżeszowa 34  27 kwietnia  4. Mojżeszowa 1 
25 marca  2. Mojżeszowa 35  28 kwietnia  4. Mojżeszowa 2 
26 marca  2. Mojżeszowa 36  29 kwietnia  4. Mojżeszowa 3 
27 marca  2. Mojżeszowa 37  30 kwietnia  4. Mojżeszowa 4 
28 marca  2. Mojżeszowa 38  1 maja  4. Mojżeszowa 5 
29 marca  2. Mojżeszowa 39  2 maja  4. Mojżeszowa 6 
30 marca  2. Mojżeszowa 40  3 maja  4. Mojżeszowa 7 
31 marca  3. Mojżeszowa 1  4 maja  4. Mojżeszowa 8 
1 kwietnia  3. Mojżeszowa 2  5 maja  4. Mojżeszowa 9 
2 kwietnia  3. Mojżeszowa 3  6 maja  4. Mojżeszowa 10 

 



Informator Parafialny nr 91/2012 Informator Parafialny nr 91/2012 31

Z życia kościoła

18.12 odbyło się w parafii Szczytno (Mazury) Zgromadzenie Wyborcze, w czasie któ-
rego wybrano nowego proboszcza. Został nim ks. Szymon Czembor z Tarnowskich Gór.

28.12 w Wodzisławiu Śląskim miała miejsce uroczystość przyznania nagród w dzie-
dzinie kultury i sportu. Nagroda Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury przypa-
dła m. in. ks. Danielowi Ferkowi, który wywodzi się z naszej parafii. Jury doceniło jego 
inicjatywę w zakresie remontu zabytkowego kościoła w Wodzisławiu oraz udostępnie-
nie go dla realizacji projektów kulturalnych. 

W roku 2012 Kościół nasz w sposób szczególny wspomina postać bp. Juliusza Bur-
sche (pierwszego zwierzchnika całego Kościoła). W związku z 150-leciem urodzin oraz 
70-leciem śmierci biskupa przewidziano wiele sympozjów i sesji popularno-naukowych.

6.01 10-tą rocznicę posługi biskupiej świętował wywodzący się z naszej parafii
ks. bp Tadeusz Szurman.

15.01 w gliwickim kościele Zbawiciela odbyło się dziękczynne nabożeństwo z okazji 
jubileuszu 60-lecia ordynacji ks. Alfreda Figaszewskiego (nestora duchownych ewange-
lickich). W uroczystości uczestniczył m. in. bp Kościoła – ks. Jerzy Samiec.

29.01 w kościele ap. Piotra i Pawła w Czeskim Cieszynie odbyła się uroczysta instala-
cja nowego Biskupa Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Re-
publice Czeskiej – bp. Jana Wacławka z parafii w Nawsiu na Zaolziu w Czechach.

28.01-03.02 w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyła się kolejna sesja Instytu-
tu Pastoralnego. Wzięła w niej udział rekordowa liczba ponad trzydziestu duchownych 
i magistrów teologii.

31.01. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych PAN. W skład 
prezydium wszedł bp prof. Marcin Hintz, zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Końcem stycznia Organizacja Open Doors opublikowała roczny raport 50 krajów 
stosujących najgorsze represje wobec wyznawców Chrystusa. Na czele znajdują się: 
Korea Północna, Afganistan, Arabia Saudyjska.

01.02 swoje 70-te urodziny obchodził wywodzący się z naszej parafii ks. Franciszek 
Czudek, który związany jest z parafią Mikołajki na Mazurach.

13.02 Sejmik Województwa Śląskiego oddał hołd i wyraził wdzięczność Józefowi Kie-
droniowi, synowi Ziemi Cieszyńskiej, wybitnemu Polakowi i Ślązakowi.

14.02 Robert Cieślar, pedagog ulicy w bytomskiej dzielnicy Bobrek, pracownik Cen-
trum Misji i Ewangelizacji Kościoła, został wybrany Człowiekiem Roku 2011 w Bytomiu. 
W popularnym plebiscycie organizowanym przez Dziennik Zachodni i portal naszemia-
sto.pl uzyskał największą ilość głosów internautów. Wysokie miejsca zdobyli również 
inni ewangeliccy działacze: ks. Jan Byrt zajął 2 miejsce w powiecie bielskim, a Joanna 
Bliwert-Hoderny 3. miejsce w Mysłowicach.
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Zapisano w księgach parafialnych

Chrzty: 
Andrzej Sikora   15.01.2012 Sk., al. Jana Pawła II
Patryk Chrapek-Lewandowski  05.02.2012 Sk., ul. Osiedlowa 
Łukasz Kramliczek   19.02.2012 Sk., Bielska
Paulina Czyż   26.02.2012 Pierściec, ul. Graniczna 

Pogrzeby:
Karolina Cieślar lat 80 16.01.2012 Sk., ul. Dolny Bór
Stefania Kowala lat 88 16.01.2012 Sk., ul. Bielska 
Zuzanna Kruczek lat 88 29.01.2012 Sk., ul.Powstańców Śl.
Gustaw Sojka      niespełna 83 23.02.2012 Dębowiec, ul. Rajska

SPROSTOWANIE:
W poprzednim numerze IP (90) zostały zamieszczone błędne dane odnośnie śp. Ireny 

Dziadek. Właściwy zapis powinien brzmieć:

Irena Dziadek  lat 50  29.11.2011 Dębowiec, ul. Słoneczna

W imieniu Redakcji serdecznie przepraszam Rodzinę Zmarłej 
ks. M. Czyż

18.02 synod Diecezji Mazurskiej wybrał na trzecią kadencję bp. Rudolfa Baranow-
skiego, pochodzącego z naszej parafii.

19.02 kanclerz RFN Angela Merkel poinformowała, że ewangelicki duchowny –
ks. Joachim Gauck jest najpewniejszym kandydatem na urząd prezydenta Niemiec.

22.02 W kościele Św. Trójcy w Warszawie odbyło się nabożeństwo, podczas którego 
zostało podpisane „Porozumienie o wzajemnym dopuszczaniu wiernych do czynnego 
korzystania z praw i obowiązków wynikających z udziału w życiu Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego”.

24.02 po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks. Roman Mikler, wieloletni proboszcz 
parafii ewangelickiej w Krakowie. Nabożeństwo pożegnalne odbyło się w Krakowie 
2 marca, zaś uroczystość pogrzebowa miała miejsce w Bielsku-Białej, 3 marca.

mgr M. Ratka, xmcz
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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
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Adres Redakcji: 43-430 Skoczów,  ul. Z. Kossak - Szatkowskiej 74  ( 33 853 34 91 
Redakcja: ks. Mirosław Czyż, mgr Marcin Ratka, Kasia Niemiec  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 pt godz.14.00



Informator Parafialny nr 91/201234

P
lan

 n
abo

żeń
stw

PLA
N
 N
A
BO

ŻEŃ
STW

 
SKO

CZÓ
W

D
ĘBO

W
IEC

SIM
O
RA

D
Z

PIERŚCIEC 

4 m
arca 

2 N
iedziela Pasyjna 

8:00 m
łodz.

 
i 10:00  

8:30
 

10:00 
 

10:00 

9 m
arca 

3. Piątek Pasyjny 
17:00

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

11 m
arca 

3. N
iedziela 

Pasyjna 
8:00 i 10:00 

8:30 
10:00 

10:00
 

16 m
arca 

4. Piątek Pasyjny 
17:00

 
czw

artek 17:30 
czw

artek 16:30 
środa 17:00 

18 m
arca 

4. N
iedziela 

Pasyjna 
8:00 m

łodz. i 10:00 
10:00 

8:30 
10:00  

23 m
arca 

5. Piątek Pasyjny 
17:00 

 
czw

artek 17:30 
czw

artek 16:30 
środa 17:00 

25 m
arca 

5. N
iedziela  

Pasyjna 
8:00 i 10:00

 
Kom

. dla starszych 
10:00

 
Kom

. dla starszych
8:30

 
10:00

  
Kom

. dla starszych 
30 m

arca 
6. Piątek Pasyjny 

17:00 
 

czw
artek 17:30 

czw
artek 16:30 

środa 17:00 
1 kw

ietnia 
N
iedziela Palm

ow
a 

8:00 m
łodz. i 10:00 

8:30
 

10:00
 

10:00
  

5 kw
ietnia 

W
ielki Czw

artek 
10:00

 i 17:00
 

17:30
 

16:00
 

17:00
 

6 kw
ietnia 

W
ielki Piątek 

9:00
 i 17:00 

 
17:30

 
16:00

 
17:00

 
8 kw

ietnia 
W
ielkanoc

5:30 i 10:00
8:30

10:00
10:00 

9 kw
ietnia 

Poniedziałek W
ielkanocny

9:00 rodzinne
10:00

8:30
10:00 

15 kw
ietnia

1. N
. po W

ielkanocy
8:00 m

łodz. i 10:00
8:30 

10:00 
10:00 

22 kw
ietnia

2. N
. po W

ielkanocy
8:00 i 10:00

10:00
8:30

10:00  
29 kw

ietnia
3. N

. po W
ielkanocy

8:00 i 10:00
10:00

8:30
10:00  

6 m
aja 

4. N
. po W

ielkanocy 
8:00 m

łodz.
     

i 10:00 
8:30

 
10:00

 
10:00 

 Spow
iedź i Kom

unia Św
ięta w

 Skoczow
ie odbyw

a się w
 każdą niedzielę o godz. 9:15 

W
 2. niedzielę m

iesiąca księża ze Skoczow
a prow

adzą nabożeństw
a w

 O
grodzonej o godz. 8:30 

  

PLA
N
 N
A
BO

ŻEŃ
STW

 
SKO

CZÓ
W

D
ĘBO

W
IEC

SIM
O
RA

D
Z

PIERŚCIEC 

4 m
arca 

2 N
iedziela Pasyjna 

8:00 m
łodz.

 
i 10:00  

8:30
 

10:00 
 

10:00 

9 m
arca 

3. Piątek Pasyjny 
17:00

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

11 m
arca 

3. N
iedziela 

Pasyjna 
8:00 i 10:00 

8:30 
10:00 

10:00
 

16 m
arca 

4. Piątek Pasyjny 
17:00

 
czw

artek 17:30 
czw

artek 16:30 
środa 17:00 

18 m
arca 

4. N
iedziela 

Pasyjna 
8:00 m

łodz. i 10:00 
10:00 

8:30 
10:00  

23 m
arca 

5. Piątek Pasyjny 
17:00 

 
czw

artek 17:30 
czw

artek 16:30 
środa 17:00 

25 m
arca 

5. N
iedziela  

Pasyjna 
8:00 i 10:00

 
Kom

. dla starszych 
10:00

 
Kom

. dla starszych
8:30

 
10:00

  
Kom

. dla starszych 
30 m

arca 
6. Piątek Pasyjny 

17:00 
 

czw
artek 17:30 

czw
artek 16:30 

środa 17:00 
1 kw

ietnia 
N
iedziela Palm

ow
a 

8:00 m
łodz. i 10:00 

8:30
 

10:00
 

10:00
  

5 kw
ietnia 

W
ielki Czw

artek 
10:00

 i 17:00
 

17:30
 

16:00
 

17:00
 

6 kw
ietnia 

W
ielki Piątek 

9:00
 i 17:00 

 
17:30

 
16:00

 
17:00

 
8 kw

ietnia 
W
ielkanoc

5:30 i 10:00
8:30

10:00
10:00 

9 kw
ietnia 

Poniedziałek W
ielkanocny

9:00 rodzinne
10:00

8:30
10:00 

15 kw
ietnia

1. N
. po W

ielkanocy
8:00 m

łodz. i 10:00
8:30 

10:00 
10:00 

22 kw
ietnia

2. N
. po W

ielkanocy
8:00 i 10:00

10:00
8:30

10:00  
29 kw

ietnia
3. N

. po W
ielkanocy

8:00 i 10:00
10:00

8:30
10:00  

6 m
aja 

4. N
. po W

ielkanocy 
8:00 m

łodz.
     

i 10:00 
8:30

 
10:00

 
10:00 

 Spow
iedź i Kom

unia Św
ięta w

 Skoczow
ie odbyw

a się w
 każdą niedzielę o godz. 9:15 

W
 2. niedzielę m

iesiąca księża ze Skoczow
a prow

adzą nabożeństw
a w

 O
grodzonej o godz. 8:30 

  



Informator Parafialny nr 91/2012

U
czestnicy w

ycieczki do Izraela (grupa II), 
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stania) na tle praw
dopodobnego grobu Chrystusa



Rząd I (od praw
ej): ks. Adam

 Podżorski, Aneta Żw
ak, M

arzena Kocaj, Anna Jaroszew
ska, Iw

ona Czudek, Janina Brańczyk, 
Ilona Rusin, Lidia Pastucha, ks. M

irosław
 Czyż, Rząd II: Paw

eł Chw
astek, D

ariusz Barański, Rajm
und Raszyk (kurator Sim

oradz), 
Jerzy N

iem
iec, Adam

 Bobek, Leszek Sadow
ski, Rom

an Kłoda (kurator D
ębow

iec), Andrzej Krehut (kurator parafii)
Rząd III: Rom

an Kukucz, Piotr Cypcer, Janusz Kojm
a, Sylw

ester W
ojnar, Bogusław

 Tyrna, G
ustaw

 M
endrek,

Ryszard M
acura (gospodarz parafii), Tadeusz Tyrna (sekretarz), Janusz Podżorski (skarbnik)

Rada Parafialna w
prow

adzona 19.02.2012 r.


