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Wszystko, co stworzył Bóg jest dobre,
i nie należy odrzucać niczego,
co się przyjmuje z dziękczynieniem. 1 Tm 4,4

Zdaniem wielu, weszliśmy w najpiękniejszą porę roku – porę wiosny. W tym czasie bu-
dzi się z zimowego letargu roślinność, zwierzęta, cała przyroda. Wokół nas wszystko zaczy-
na się rozwijać, zielenić. Słońce dostarcza nam więcej swoich promieni. Jest coraz cieplej. 
Zimne, ponure dni spędzone w cieple naszych domostw już odeszły. Nastały pogodne, 
pełne śpiewu ptaków, które powróciły z zimowych lęgowisk. Pogoda sama wygania nas 
z domów i zaprasza do pracy w ogrodzie, do wysiłku na powietrzu. Czujemy w sobie coraz 
bardziej nowe impulsy do działania. Pragniemy realizować pomysły, zamiary, które ob-
raliśmy w czasie zimy. To wszystko dzieje się wokół nas. Na niektóre z tych procesów nie 
mamy żadnego wpływu. Inne regulujemy mniej lub bardziej udolnie.

Lecz ta budząca się do życia przyroda niesie także impuls dla naszej egzystencji. Przy 
tej okazji warto zapytać: co się dzieje w twoim wnętrzu? W twoim sercu? W twoim du-
chu? Czy i u ciebie zachodzi proces rozwoju duchowego? A może dalej trwasz w okresie 
stagnacji i bazujesz na pozostałościach euforii oraz uniesień związanych ze Świętami 
Wielkiej Nocy? Może to wszystko, co obiecałeś w sobie zmieniać, poprawiać, korygować 
uległo zapomnieniu?

Hasło miesiąca maja przypomina nam, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Cały 
świat, natura, stworzenie ma charakter cudu. Również my, ludzie, stworzenia Boże zo-
staliśmy stworzeni jako dobrzy. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo 
dobre (1 Mż 1,31a).

Tylko my w swej zatwardziałości serca czynimy z siebie coś niedobrego, coś wypa-
czonego. Wbrew Jego woli przekształcamy (niejednokrotnie niszcząc) siebie i wszystko 
wokoło. A wszystko po to, aby nam się podobało i jedynie nam było użyteczne, zapo-
minając, że przecież wszystko dzieje się za Bożym przyzwoleniem i dzięki Jego dobroci. 

Dla przykładu: potrzebujemy codziennie posiłku, przysłowiowego chleba, aby mieć 
siły do funkcjonowania. Prosimy o niego w „Modlitwie Pańskiej” słowami chleba nasze-
go powszedniego daj nam dzisiaj. Otrzymujemy go, ale nie wszystkim nam przychodzi 
na myśl, za niego podziękować. 

Niejednokrotnie zazdrościmy innym, że stać ich na wspaniałe, luksusowe życie, po-
karmy, napoje. Patrzymy z zawiścią, że u innych stoły się uginają od jedzenia, a my mamy 
tak mało – tylko zwykłe, powszednie jedzenie. Tamtych stać na pokarmy z górnej półki, 
a nas nie. 
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Spotkanie ze Słowem Bożym



Inny przykład: w naszym życiu przechodzimy przez różne etapy. Raz mamy pracę i je-
steśmy zdrowi. Innym razem jej nie mamy i zmagamy się z chorobą.  Czasami zarabiamy 
więcej i stać nas na więcej, a czasami mniej i nas nie stać na zaspokojenie niektórych 
naszych potrzeb. 

Lecz z naszego tekstu wynika, że Pan zawsze dba o ciebie i pomaga ci, jeśli się na Nie-
go otworzysz. On zawsze daje ci pokarm do życia, ile potrzebujesz. Zaspokaja wszystkie 
twoje pragnienia. Nie szczędzi ci różnych darów, zarówno w sferze potrzeb cielesnych, 
jak też w przestrzeni duchowej.

Wszystkie dary Boże mają być używane w pewien sposób:

1. Mają wzbudzać w nas świadomość, że pochodzą od Boga. Są rzeczy, które zysku-
jemy ot tak po prostu, z wielką łatwością. Rodzi się wtenczas zagrożenie, że zaczniemy 
je postrzegać w kategorii zasługi: no przecież jestem taki… (i tu dodajemy odpowiedni 
epitet), więc mi się należy. Dość powszechne jest mniemanie, że to wcale nie jest Boży 
dar. Sam, własnymi rękoma lub intelektem się tego dorobiłem. A przecież wszystko po-
chodzi o Boga.

2. Mają być rozdzielane, a nie samolubnie używane dla zaspokojenie indywidual-
nych, egoistycznych potrzeb i zachcianek.

3. Mają być używane z dziękczynieniem. Zawsze powinna być modlitwa przed jedze-
niem (tę praktykę znano już w starożytnym Izraelu; Żydzi mieli kilka modlitw stołowych). 
Każda forma dziękczynienia Bogu za coś, uświęca tę rzecz. 

Prawdziwy chrześcijanin zatem nie służy Bogu poprzez niewolnicze zakazy i nakazy 
lub poprzez krzywdzenie jego stworzenia. Prawdziwy chrześcijanin, służy Bogu poprzez 
wdzięczne przyjmowanie Jego darów, pamiętając, iż żyje w świecie, w którym Bóg stwo-
rzył wszystko dobre. Prawdziwy chrześcijanin nie zapomina dzielić się darami z innymi. 

Niech więc naszą modlitwą będzie, aby Pan nauczył nas dzielić się i dziękować. „Nie 
umie ci Panie dziękować, bo małe są moje słowa. Zechciej przyjąć moje milczenie i na-
ucz mnie życiem dziękować” (śpiewnik „Chwalmy Pana” 299).

Ks. Robert Penczek 
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Dziękuję Ci za życie, które mi dałeś. Dziękuję Ci za codzienne radości, za śmiech, mi-
łość, tańce i wesołość. Dziękuję Ci też za codzienne bóle, poprzez które mogę wzrastać 
i dojrzewać. Dziękuję Ci za dobrych przyjaciół, którzy pełni ufności towarzyszą mi na 
mojej drodze. Dziękuję Cie za wiosnę i lato, za ogrzewające słońce i kwitnące kwiaty. 
Dziękuję Ci za jesień i zimę, za tęsknotę za Światłem, które żyje we mnie.

Ute Latendorf; tłum. ks. Jan Krzywoń
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Z kart historii...

17 czerwca minie 330. rocznica urodzin 
szwedzkiego króla Karola XII (ur. 1682 r.). 
Śląscy ewangelicy powinni w sposób szcze-
gólny zachować go w pamięci. On to wy-
mógł na cesarzu Józefie I (Austria) zgodę 
na wybudowanie 6 kościołów „Z łaski” po 
55. latach prześladowań religijnych.

Karol XII był synem króla Szwecji Karo-
la XI i duńskiej księżniczki Ulryki Eleonory 
Oldenburg. Dał się poznać jako wybitny 
dowódca wojskowy. W 1700 r. rozpoczęła 
się tzw. wojna północna. Naprzeciwko do-
skonale wyszkolonej armii szwedzkiej pod 
dow. młodego Karola XII stanęła potężna 
siła koalicji Rosji, Danii, Saksonii i Polski. 
Państwa te liczyły, że hegemonia ówcze-
snej Szwecji zostanie wreszcie w Europie 
przełamana. Nadzieje te okazały się jed-
nak płonne. Karol XII najpierw zaatakował 
i zmusił do kapitulacji Danię, a kilkakrotnie liczniejszą armię Piotra I rozbił pod Narwą 
i w glorii zwycięzcy wkroczył do Polski. Tutaj  zmusił do abdykacji króla Augusta II Moc-
nego i doprowadził do wyboru nowego króla – Stanisława Leszczyńskiego. Z Polski przez 
Śląsk podążył do Saksonii.

I w tym właśnie momencie nastąpił drobny epizod, który zmienił położenie śląskich 
ewangelików. Jak pisze ks. Karol Michejda w „Dziejach Kościoła Ewangelickiego w Księ-
stwie Cieszyńskim” – „Ciągnąc przez Śląsk do Saksonii Karol XII naocznie przekonał się, 
jaki to ucisk religijny ciąży na ewangelikach śląskich. Opowiadają, że niedaleko Legnicy 
pod Stynawą pewien szewc zatrzymał jego konia i błagał króla, żeby się ujął za ewange-
likami księstw śląskich”.

Król nie pozostał głuchy na prośby  swoich współwyznawców.  W Saksonii rozbił obóz 
pod Altranstädt i przygotowywał się do negocjacji z cesarzem Józefem I dotyczących wol-
ności religijnej dla ewangelików śląskich.  Cesarz, który miał wielkie problemy w samym 
cesarstwie z niektórymi książętami węgierskimi walczącymi o niepodległość oraz uwikłany 
w wojnę z Francją o sukcesję na tronie hiszpańskim, szybko zgodził się na warunki sta-
wiane przez Karola XII. Zostały one zamieszczone w tzw. Ugodzie Altransztadzkiej, którą 
podpisał 1 września 1707 r. dyplomata cesarza Józefa I – Wratislaw v. Mitrowitz . Ugoda 
miała być potwierdzeniem warunków pokoju westfalskiego z 1648 r., który kończył wojnę 
trzydziestoletnią, a który to na Śląsku nie został praktycznie wprowadzony w życie.
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Po parafowaniu ugody przez cesarza, Karol XII zwinął obóz i przez Śląsk wrócił do 
Szwecji. Dalsze rokowania wykonawcze miały być prowadzone przez pełnomocników 
króla i cesarza we Wrocławiu. Jak to już niejednokrotnie jednak bywało, strona cesarska 
nie w pełni wywiązała się z przyjętych zobowiązań. Dlatego w dniu 27.01.1709 r. pod-
pisano dodatkową umowę, tzw. reces egzekucyjny, na mocy której zgodzono się wybu-
dować dla ewangelików 6 kościołów „Z łaski”. Stanęły one w: Kożuchowie (obecnie po 
kościele pozostała tylko wieża), Żaganiu (także pozostała tylko wieża), Miliczu (obecnie 
w rękach Kościoła Rzymskokatolickiego), Jeleniej Górze (również w posiadaniu Kościoła 
Rzymskokatolickiego), Kamiennej Górze (obecnie także w rękach Kościoła Rzymskokato-
lickiego) oraz Kościół Jezusowy w Cieszynie.

 Po wzmocnieniu swej armii król Karol XII postanowił ostatecznie rozprawić się 
z Rosją. Szczęście Szwedów zbliżało się jednak do końca. W 1708 r. doznali pierwszej 
porażki z armią cara Piotra I pod Leśną i skierowali się na Ukrainę. Tam połączyli się ze 
zbuntowanymi przeciwko Rosji hetmanami kozackimi. Wspólne siły szwedzko-kozackie 
doznały kolejnej klęski pod Połtawą w 1709 r., gdzie Karol XII został ranny. Uciekł wtedy 
do Turcji, gdzie namówił sułtana do ataku na Rosję. Po zwycięstwie Turcji nad Rosją, 
wrócił do Szwecji i kontynuował wojnę z koalicją. Po zaatakowaniu Norwegii (należącej 
do Danii) zginął 30.11.1718 r. w Norwegii podczas oblężenia twierdzy Fredrikshald.

 W okresie międzywojennym Szwecję odwiedził proboszcz cieszyński ks. Karol 
Kulisz. Nie omieszkał wtedy wspomnieć, że przyjechał z parafii, w której kościół powstał 
dzięki królowi szwedzkiemu Karolowi XII. Efektem tego wyjazdu była rewizyta delega-
cji szwedzkiego Kościoła Luterańskiego do Cieszyna, która przywiozła w darze piękne 
popiersie  króla Karola XII. Zostało ono 
umieszczone w prezbiterium kościoła, 
a na cokole popiersia umieszczono napis – 
„Karol XII. Za jego wstawiennictwem w r. 
1707 uzyskaliśmy ten Kościół Jezusowy. 
Dar Grona Szwedzkich Ewangelików, 27 
stycznia 1935 r.” 

Jerzy Sikora

***
Przy okazji wspomnienia szwedzkiego 

króla (przychylnego ewangelikom) infor-
mujemy, że w naszej kancelarii parafialnej 
można nabyć książkę o 5. dolnośląskich 
kościołach łaski pt. „Cuius regio, eius re-
ligio”. Ukazała się ona z inicjatywy Parafii 
E-A w Jeleniej-Górze, gdzie proboszczem 
jest ks. Sebastian Kozieł z Iskrzyczyna. Ser-
decznie zachęcamy do nabywania tej cie-
kawej lektury.
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W skrócie

W czwartek 1 marca swoją 1. rocznicę obchodził „Zespół Młodzieżowy 20+” pod dyr. 
Doroty Podżorskiej. Chętnych zachęcamy do dołączenia do zespołu. 

W sobotę 3 marca odbyły się w Ustroniu rekolekcje dla rad parafialnych. Z naszej 
parafii uczestniczyła kilkunastoosobowa grupa radnych. Tematem była „Strategia roz-
woju kościoła”, którą prezentował zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augs-
burskiego Wyznania w Republice Czeskiej – biskup Jan Wacławek. Mówca, który wraz 
z zespołem pracuje nad rozwojem Kościoła na Zaolziu, zaszczepił ten temat i naszym 
radnym.

Uczestnicy tegorocznej wycieczki do Izraela (4-11 lutego) postanowili spotkać się 
w swoich grupach jeszcze raz, aby podzielić się wrażeniami i wspomnieniami. Obie gru-
py nakręciły swoje filmy i rozprowadziły wśród członków wycieczki, a także podzieliły się 
prezentacją zdjęć. Pierwsza grupa miała swoje spotkanie w niedzielę 11 marca, a druga 
dwa tygodnie później 25 marca.

W sobotę i niedzielę 10 i 11 marca odbył się w Domu Kultury „Pod Pegazem” w Sko-
czowie spektakl ewangelizacyjny „Bramy Nieba, Płomienie Piekła”. W spektaklu  wszyst-
kie role były obsadzone miejscowymi „aktorami” pod kierunkiem reżyserów Pawła i Li-
dii Nowakowskich spod Wrocławia. Spektakl przedstawiał historie różnych ludzi, którzy 
po śmierci byli kierowani do nieba lub do piekła (w zależności od tego, czy ich imię 
figurowało w Księdze Życia). Płytkę DVD z tego spektaklu można nabyć w kancelarii pa-
rafialnej (20 zł).
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Na spotkaniu misyjnym 14 marca gościem była Iwona Nawrot (nie po raz pierwszy), 
która opowiedziała o kolejnej podróży misyjnej do Burkina Faso w Afryce oraz o rozwoju 
tamtejszego kościoła i potrzebach socjalno-bytowych jak też oświatowych tego jednego  
najbiedniejszych krajów świata.

W sobotę 17 marca odbyło się w Domu Kultury „Integrator” spotkanie, podczas któ-
rego ks. prof. Marek Uglorz prowadził rozważania filozoficzno-teologiczne pod hasłem 
„W kręgu  światła”. Śpiewał zespół „Vocalis”. Uczestniczyło ok. 25 osób.

W dniach 19-21 marca odbyły się rekolekcje dla uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych w Skoczowie i Dębowcu. Prowadzili je księża i katecheci. Tematyka dotyczyła 
miłości do Boga i bliźniego. Rekolekcje w Pogórzu odbyły się tydzień wcześniej w tam-
tejszej szkole, a w Pierśćcu w Wielkim Tygodniu w kościele.

W sobotę 24 marca odbył się na hali gimnastycznej w Pogórzu parafialny turniej piłki 
nożnej. Uczestniczyło w nim 5 drużyn (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 25 marca odbyła się w nabożeństwie komunia św. dla osób starszych 
równocześnie w trzech kościołach: w Skoczowie, w Dębowcu i w Pierśćcu. Po nabożeń-
stwach tradycyjnie odbyły się poczęstunki w salkach.

W piątek 30 marca odbył się w kościele katolickim w Dębowcu ekumeniczny koncert 
pieśni pasyjnej z udziałem m. in. chórku dziecięcego z Dębowca oraz chóru „Gloria” ze 
Skoczowa.

W sobotę 31 marca spotkanie młodzieżowe było rozszerzone do rangi spotkania pa-
rafialnego, a gościem był Aleksander Macha z Gliwic. Mówił o biblijnym znaczeniu od-
dawania dziesięciny na sprawy Boże i błogosławieństwach z tym związanych. Płytkę CD 
z tego spotkania można nabyć w kancelarii parafialnej – 3 zł (relacja wewnątrz numeru). 

W Niedzielę Palmową 1 kwietnia odbył się w naszym kościele w Skoczowie koncert 
pieśni pasyjnej. Or-
ganizatorem była 
młodzież, a oprócz 
naszych parafial-
nych chórów i ze-
społów wystąpił 
gościnnie zespół 
młodzieżowy SDG 
z Ustronia. Utwory 
wykonywane pod-
czas koncertu moż-
na odsłuchać ze 
strony www.sko-
czow.luteranie.pl.
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Od 1 kwietnia na naszych cmentarzach pracuje nowy grabarz. Jest nim pan Walde-
mar Biegun, który zarazem pełni obowiązki gospodarza cmentarza w Skoczowie.

W poniedziałek 2 kwietnia została zorganizowana po raz pierwszy przez naszą para-
fię kolacja sederowa (paschalna). Odbyła się w restauracji „Mewa” w Harbutowicach. 
Na stole pojawiały się wyłącznie potrawy, które Żydzi spoczywają w święto Paschy, a pa-
stor Kazimierz Barczuk z Warszawy wyjaśniał szczegółowo każdy zwyczaj paschalny i ob-
jaśniał znaczenie każdej potrawy, nawiązując do wyjścia Izraelitów z Egiptu i do ofiary 
Jezusa Chrystusa na Golgocie. W kolacji uczestniczyło 170 osób głównie z naszej parafii 
(relacja wewnątrz numeru). 

W Wielką Sobotę 7 kwietnia odbyła się w naszym kościele (kolejny raz po rocznej 
przerwie) „Bezsenna noc”. W prawie czterogodzinnym programie dla młodzieży (22.00 
– 2.00) było wiele muzyki i śpiewu, rozmów, prezentacji multimedialnych, inscenizacji, 
a także rozważanie biblijne i komunia św. (relacja wewnątrz numeru). 

W Poniedziałek Wielkanocny obchodziliśmy tradycyjnie w Skoczowie nabożeństwo 
rodzinne z udziałem dzieci i młodzieży. Najmłodsi otrzymali drobne upominki.

W dniach 17 i 18 kwietnia odbyły się w naszych salach parafialnych eliminacje na 
stopniu rejonowym konkursu biblijnego „Jonasz”. Uczestniczyło około 130 dzieci i mło-
dzieży.

W dniach 20-22 kwietnia 50-osobowa grupa (konfirmanci + młodzież) z ks. M. Czy-
żem przebywała w Krakowie (relacja wewnątrz numeru).
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W dniach 20-22 kwietnia dzieci z chórku dziecięcego „Nadzieja” wraz z opiekunami 
uczestniczyli w trzydniowym wyjeździe do Wisły. Dzieci spędzały czas na zabawach, ćwi-
czeniu pieśni, wycieczkach, a także lekcjach biblijnych. 

W niedzielę 22 kwietnia odbył się w Cieszynie diecezjalny zjazd chórów z udziałem 
naszego chóru „Gloria” i chóru z Dębowca.
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Nabożeństwa piątkowe w czasie pasyjnym w Skoczowie prowadzili:

24 lutego - mgr teol. Dariusz Lerch z Ustronia
2 marca - ks. Tadeusz Byrt z Wisły-Głębiec 
9 marca - ks. Michał Matuszek z Ustronia
16 marca - ks. Marcin Makula z Golasowic
23 marca - ks. Waldemar Szajthauer z Wisły-Centrum
30 marca - ks. Henryk Mach z Białej
W filiałach nabożeństwa prowadzili miejscowi księża.

Podczas pierwszego spotkania Synodalnej Komisji Chórów i Zespołów Diecezji Cie-
szyńskiej został wybrany nowy zarząd. Wiceprzewodniczącym został prezes chóru „Glo-
ria” – Władysław W. Orawski. Gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz 
kreatywności w koordynowaniu życia muzycznego w naszej diecezji.

Odwiedziny duszpasterskie prowadzili: ks. Adam Podżorski w Międzyświeciu, a ks. 
Robert Penczek w Pierśćcu.

Redakcja zakupiła nowy program 
do składu graficznego naszego Infor-
matora Parafialnego (Adobe InDesign). 
Zakup był możliwy dzięki dofinanso-
waniu sponsorów, głównie firmy Opus 
z Gliwic. Serdecznie dziekujemy!

Terminy:
17 maja godz. 17.00 – egzamin konfirmantów podczas nabożeństwa 
20 maja godz. 9.00 - konfirmacja
27 maja godz. 10.00 - pamiątka założenia i poświęcenia kościoła w Simoradzu – 

kazanie ks. Marcin Kotas z Warszawy
3 czerwca godz. 10.00 – pamiątka założenia i poświęcenia kościoła w Skoczowie – 

kazanie ks. Tadeusz Byrt z Wisły – Głębiec; o g. 9.00 poranek pieśni
3 czerwca godz. 15.30 – parafialny piknik rodzinny w Skoczowie
7 czerwca - Boże Ciało – Zjazd BPGA w Drogomyślu i nabożeństwo na Równicy
17 czerwca g. 10.00 – Złota Konfirmacja dla osób konfirmowanych w roku 1962
22 czerwca g. 18.00 – zebranie Komitetu Parafialnego
7 – 15 lipca – Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
15 lipca godz. 10.00 – 100 – lecie kościoła w Dębowcu – kazanie ks. biskup Paweł 

Anweiler; o g. 9.00 poranek pieśni
6-17 sierpnia – obóz młodzieżowy w Sorkwitach
20-26 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu
27.08-02.09 – Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu
10.06 - g. 17.00 - Ekumeniczny Koncert Pieśni Religijnej w Dębowcu

Zebrał ks. A.P.
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Nasze życie

Wspomnienie
W piątek, 9 marca 2012r., 

odbyło się w naszym kościele  
nabożeństwo pożegnalne  śp. 
Tadeusza Michny z Iskrzyczyna 
(zm. 6 marca w wieku 63 lat). 
Zmarły był znanym w środowi-
sku  społecznikiem i człowie-
kiem bardzo uczynnym. W swo-
im życiu pełnił wiele społecz-
nych  funkcji m.in. był sołtysem 
w Iskrzyczyna,  radnym w gmi-
nie Dębowiec, także  wiele lat 
pracował  w strukturach Ochot-
niczej Straży Pożarnej. W miarę 
możliwości bezinteresownie 
wspomagał ludzi potrzebują-
cych, którzy tej pomocy ocze-
kiwali. Za swoją działalność 
otrzymał wiele wyróżnień i od-
znaczeń m. in. w 1998 r. uho-
norowano go Laurem Srebrnej 
Cieszynianki. 

Społeczną aktywność prze-
jawiał również w parafii ewan-
gelickiej w Skoczowie, gdzie przez kilka kadencji był członkiem Rady Parafialnej.  Zawsze 
chętnie i bezinteresownie angażował się w wykonywanie pilnych prac gospodarczych, 
szczególnie o charakterze dekarskim.

W uroczystości pogrzebowej, której przewodniczyli skoczowscy proboszczowie, 
oprócz Rodziny wzięła udział liczna rzesza znajomych, przyjaciół, sąsiadów, druhów 
strażaków. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Mirosław Czyż, który oparł je na  na 
słowach: ”Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatru-
jąc koniec życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13,7). Uroczystość uświetnił chór „Gloria”, 
w którym śpiewa jego małżonka – Marta, a z którym Zmarły często podróżował.

Śp. T. Michna spoczął w rodzinnym grobie na naszym cmentarzu zwanym. Nad gro-
bem słowa pożegnania i podziękowania wygłosił proboszcz  ks. Adam Podżorski. ”Kto 
pozostaje tam, gdzie odnalazł swój dom, zasługuje na długotrwałe w nim szczęście”.  

W. Orawski; zdj. M. Sułkowska
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Turniej parafialny
W sobotę, 24 marca 2012 r., rozegrano I Turniej Piłki Nożnej Halowej o miano naj-

lepszej drużyny w skoczowskiej parafii. W szranki stanęło 5 drużyn: Młodzież młodsza, 
Młodzież starsza, Simoradz I, Simoradz II i Łączka.

Od pierwszego meczu stało się jasne, że „czarnym koniem” rozgrywek będzie druży-
na z Łączki pod wodzą kapitanów - dwóch braci Żwaków (Tomasza i Radosława). Druży-
na ta cieszyła się również wielką sympatią wśród kibiców. 

Po niezwykle emocjonującej (ale przebiegającej w atmosferze fair-play) walce i roze-
graniu wszystkich meczów (system „każdy z każdym”) okazało się, że 3 drużyny mają na 
koncie po 9 pkt (3 wygrane i 1 porażka). O mistrzostwie rozstrzygnął więc system tzw. 
małych punktów, czyli bilans bramek strzelonych w bezpośrednich pojedynkach między 
trzema pierwszymi zespołami.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się więc następująco:
I miejsce: Łączka (kapitanowie Tomasz i Radosław Żwak)
II miejsce: Simoradz I (kapitan Rajmund Raszyk)
III miejsce: Młodzież starsza (kapitan Piotr Chwastek)
IV miejsce: Simoradz II (kapitan Mirosław Wojnar)
V miejsce: Młodzież młodsza (kapitan Olaf Warzecha)

MVP turnieju, a więc tytuł najbardziej wartościowego gracza, „jury” postanowiło 
przyznać dwom zawodnikom. Są to: Radosław Żwak (Łączka) i Jerzy Wojnar (Młodzież 
starsza), którzy zdobyli najwięcej bramek, a jednocześnie wnieśli wiele ożywienia w grze 
swoich zespołów.

***
Kolejny turniej zostanie rozegrany na wolnym powietrzu, na „orliku” na Bajerkach 

w czwartek, 3 maja, o g. 10.00. Szczegóły na www.skoczow.luteranie.pl (zakładka TURNIEJ).

xmcz
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Spotkanie parafialne - dziesięcina
W sobotę, 31 marca, odbyło się w naszej sali parafialnej spotkanie na temat „Dzię-

sięciny”. Było to spotkanie młodzieżowe o charakterze ogólnoparafialnym.
Gość specjalny, Aleksander Macha (prezes firmy OPUS z Gliwic), przedstawił to za-

gadnienie z wielu perspektyw. Rozpoczął od fragmentu Mt 6,19-21 i omówił problem 
moli, rdzy oraz złodziei.

Następnie, odwołując się do kilku fragmentów z Pisma Świętego, mówił o dzisięci-
nie (np. 1 Mż 28,20-22; Malachiasz 3,10-12). Kolejny punkt rozważań stanowiła kwe-
stia darów (Ps 96,8-9; Prz Sal 3,9-10). W ostatniej części podjął sprawę jałmużny (np. Dz 
3,2; Dz 10,1).

Jako podsumowanie swego wywodu, prelegent postawił tezę: Służ tylko Bogu i nie 
zamartwiaj się! Dla jej poparcia posłużył się fragmentem: Mt 6,24. W tym kontekście 
scharakteryzował różnicę pomiędzy służbą Bogu a służbą mamonie (czyli ciemnym mo-
com kryjącym się za pieniądzem).

Na koniec nie zabrakło pytań z sali. Wymagały one od wykładowcy otwartego przy-
znania się do tego, w jaki sposób osobiście zarządza swoim majątkiem. Było to bardzo 
poruszające świadectwo, gdy poważny biznesmen mówi, że zaraz po otrzymaniu wy-
płaty oddaje całą dziesięcinę Panu Bogu (przeznacza ją głównie na wsparcie finansowe 
swojej parafii oraz organizacji kościelnych). Swoimi darami (talentami od Boga) stara się 
służyć w swojej społeczności lokalnej (i tu znowu zgrzyt – człowiek, który ma zajęte wie-
le terminów w kalendarzu, nie zapomina o nabożeństwie i nie wyszukuje wymówek, by 
„wymigać się” z zaangażowania się w życie swojego zboru). Co miesiąc wydziela też tzw. 
jałmużnę czyli datki, które przeznacza dla biednych oraz organizacji charytatywnych.

Myślę, że uczestnicy usłyszeli w czasie spotkania wiele ważnych tez dotyczących uza-
leżniania swojego majątku od Pana Boga. Jednakże najbardziej pociągający był osobisty 
przykład wykładowcy, który nie tylko teoretycznie wie, czego Biblia naucza w tej kwestii, 
lecz sam tę biblijną naukę praktykuje. Płytę z wykładem można nabyć w kancelarii pa-
rafialnej, by samemu zmierzyć się z tym zagadnieniem, do czego serdecznie zachęcam.

xmcz

Kolacja sederowa
W Wielki Poniedziałek, 2 kwietnia, prawie 170 osób (głównie z naszej parafii) zasia-

dło w restauracji „Mewa” w Harbutowicach do kolacji paschalnej (sederowej).
Uroczystość rozpoczął ks. M. Czyż, który – witając gości – powiedział, że „Żydzi spo-

żywali tę kolację w pośpiechu. Trzeba im było uciekać z Egiptu, dlatego wszystko mu-
siało być zapięte na ostatni guzik (2 Mż 12). My natomiast nie będziemy się spieszyć. 
Chcemy powrócić do tamtego okresu i odnieść ten poczęstunek do ostatniej wieczerzy, 
którą Pan Jezus spożył ze swoimi uczniami w Wielki Czwartek oraz do wydarzeń Wiel-
kiego Piątku”.
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Początkowy akcent kolacji przypada zawsze kobiecie. W naszym przypadku była to 
pastorowa Helena Podżorska, która zmówiła modlitwę po hebrajsku i polsku oraz zapa-
liła dwie świece. Potem uczestnicy wsłuchiwali się w dźwięki pieśni żydowskich, śpiewa-
nych przed duet z Gliwic pod kier. Jacka Szeligi.

Następnie prowadzenie przejął pastor Kazimierz Barczuk z Warszawy, który od kilku 
już lat prowadzi tego typu uroczystości. Mówił m. in. że wszystko dzieje się w czasie Świę-
ta Pesach (Przaśników), które trwa kilka dni. Pesach (pascha) dosłownie oznacza „omi-
jać (przechodzić obok)” i odnosi się do pamiętnej nocy, gdy Anioł Pański przeszedł przez 
Egipt, dokonując sądu nad wszystkimi pierworodnymi. Ominął jednak domy żydowskie, 
ponieważ ich odrzwia były posmarowane krwią baranka. Święto Pesach jest uroczystością 
rodzinną i ma charakter symboliczny. Z jednej strony przypomina o zmartwieniach i nie-
szczęściach życia w niewoli, a z drugiej – oznacza radość z odzyskanej wolności.

W czasie swej opowieści (hagady), pastor Barczuk podejmował co jakiś czas wątki 
z życia Jezusa, koncentrując się na Wielkim Czwartku i Wielkim Piątku, kiedy to Syn 
Boży wyzwolił ludzkość z niewoli grzechu. Chrześcijański Sakrament Ołtarza jest pamiąt-
ką tamtych wydarzeń. Przystępujący do Komunii Świętej uświadamiają sobie wartość 
ofiary Pana Jezusa dla ich indywidualnej pozycji przed Bogiem.

Na kolację składa się mieszanka tradycyjnych potraw: maca (przaśny, niekwaszo-
ny chleb), wino, marror (tarty chrzan), charoset (słodka mieszanka kilku produktów), 
karpas (zielone jarzyny) oraz bejca (jajko). Dodatkowo spożywa się mięso z barana lub 
(współcześnie) drób. Uczestnicy zajadali się pysznym plackiem po żydowsku z potrawką 
z kurczaka.
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Końcową modli-
twę i błogosławień-
stwo poprowadził ks. 
Adam Podżorski.

Parafianie, z któ-
rymi rozmawiałem, 
mówili, że było to 
piękne i wartościo-
we wprowadzenie 
w Wielki Tydzień. 
Wszyscy zobaczyliśmy 
Chrystusa w szczegól-
nym świetle – jako 
Baranka Bożego, który 
gładzi grzech świata. 
Każda z potraw, jakie 
składały się na nasze 
menu, ma swoje symboliczne znaczenie, ale nie chcę zdradzać wszystkich tajników. 
W przyszłym roku – jeśli Pan Bóg pozwoli – chcemy tę uroczystość powtórzyć, więc 
już dziś zapraszam… xmcz; zdj. Roman Kukucz

Diakonia
Jednym z podstawowych działań Kościoła jest diakonia, czyli służba bliźniemu 

w imieniu Jezusa. Działania diakonijne są różne. Można je podzielić na kilka działów
pomoc bezpośrednia, odwiedziny osób starszych, chorych. jubilatów, udzielenie po-

mocy  fizycznej, materialnej, duchowej, pomoc rodzinom patologicznym itp.
instytucje diakonijne domy pomocy, domy opieki, ale też różnego rodzaju stołówki, 

wypożyczalnie sprzętu, wydawanie odzieży, żywności itp.
zbiórki na cele charytatywne, koncerty, imprezy, kiermasze, skarbonki diakonijne 

itp. z dochodem na cele diakonijne.
W każdym z tych rodzajów diakonii nasza parafia uczestniczy – stale lub sporadycz-

nie. Nowa Rada Parafialna postanowiła bardziej zintensyfikować pracę diakonijną. Po-
wstała komisja, która ma na celu przede wszystkim rozszerzyć służbę odwiedzinową. 
Pracę odwiedzinową prowadzą panie: Krzemień Lidia, Kawulok Barbara, Koroś Otylia, 
Malik Zuzanna, Szarek Emilia, Lorek Anna, Podżorska Helena, Brańczyk Janina, Rusin 
Ilona, Pszczółka Lidia, Macura Barbara oraz kilka pań w filiałach.

Wiemy, że są osoby, które potrzebują odwiedzin i chętnie je przyjmą. Prosimy o zgła-
szanie takich osób w kancelarii lub u radnych parafialnych (opiekunów rejonowych).

Ks. A. Podżorski
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W sobotę 24.03.12 
r. skoczowski Chór „Glo-
ria” wziął udział w Ogól-
nopolskim Przeglądzie 
Chórów Kościelnych Pie-
śni Pokutnej i Pasyjnej 
– ŻORY 2012, który już 
od ośmiu lat jest organi-
zowany w miejscowym  
kościele rzymskokatolic-
kim Ap. Filipa i Jakuba.  
Przegląd chórów jest im-
prezą ekumeniczną.  

Oprócz regulami-
nowego przesłuchania, 
w którym wzięło udział 
12 chórów, skoczowska „Gloria”  wraz z chórem katolickim „Amadeum” z Krakowa wy-
stąpiła również z koncertem w ewangelickim kościele w Żorach. 

Tegoroczne Grand Prix Przeglądu-
ŻORY-2012, przyznano chórowi liturgicz-
nemu „Akcentus” z parafii św. Huberta 
z Zalesia Górnego (Gmina Piaseczno, 
woj. mazowieckie). 

Skoczowski Chór mieszany „Gloria” 
otrzymał wyróżnienie za najlepiej wy-
konany utwór pasyjny. Przyznane wy-
różnienie wręczył przewodniczący jury 
ks. dr Wiesław Hudek, który w gorących 
słowach podziękował „Glorii” za udział 
w żorskim przeglądzie, a w szczególności 
za perfekcyjne wykonanie pieśni „A gdy 
było około szóstej godziny” – Jana Gaw-
lasa.

Władysław W. Orawski; zdj. Piotr 
Gruszczyk + WalOr.

Wieści chórowe
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Głos ma młodzież

Miłość. Jak ją rozumiemy? Czym 
ona jest? Temat banalny czy skom-
plikowany? Na takie pytania chcieli 
odpowiedzieć organizatorzy kolejnej 
Bezsennej nocy. O godzinie 22.00 
w skoczowskim kościele ewangelic-
ko-augsburskim setki młodych ludzi 
wkroczyło w czas oczekiwania na 
Dzień Zmartwychwstania Jezusa.

Późna pora nie zniechęciła chrześcijan do przybycia na imprezę zorganizowaną przez 
Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa. Kościół wypełniony po brzegi świadczył 
o dużym zainteresowaniu spotkaniem. Ale co tak naprawdę sprawiło, że przyszli? Tema-
tyka? Znajomi? Bóg? Problemy z zaśnięciem? A może wszystko razem? Kiedy w świątyni 
zgasły światła i ucichły rozmowy, na scenie pojawiło się kilka osób, które w krótkich 
scenkach pokazały przybyłym ich główne motywy obecności na imprezie. Efekt komicz-
ny wywołała gra stereotypami kobiet i mężczyzn. Pierwsza odsłona ukazała dwie dziew-
czyny na kilka godzin przed spotkaniem. Żywo dyskutowały o stroju, makijażu itp., czyli 
jak najlepiej wyglądać, wyróżniać się z tłumu i wzbudzić zainteresowanie wśród płci 
przeciwnej. A jak wyglądały przygotowania chłopaków? Włączona gra komputerowa 
i brak zainteresowania rzeczywistością niewirtualną. Te krótkie scenki teatralne w za-
bawny sposób pokazały, od czego zaczyna się uczucie. Chłopaki odrywają się od kompu-
tera, bo przypominają sobie, że na bezsennej nocy może pojawić się bliżej nieokreślona 
dziewczyna o imieniu Marta. Dlatego ich zdaniem warto przyjechać. Z kolei dziewczyny 
już od dawna czekają na moment spotkania z ich wymarzonymi mężczyznami, którzy na 
pewno przyjadą do Skoczowa. 

Jednak czy to jest miłość, czy dopiero zakochanie? Po czym poznajemy to uczucie? 
Gdzie znajdziemy informacje na ten temat? Takie pytania zadała Monika Byrtek, pro-
wadząca spotkanie. Podała nam też kilka wskazówek. Od dziecka słyszymy o książę-
tach i księżniczkach, którzy darzą się wielkim i wiecznym uczuciem. Dlatego w bajkach, 
a później w filmach zobaczymy liczne przykłady miłości. Również Internet jest ciekawym 
miejscem, w którym znajdziemy różne oblicza miłości. Jednak przykładów dostarczają 
nam nie tylko media, ale także ludzie wśród których przebywamy. Monika zapytała dwie 
osoby, czym dla nich jest miłość i jak ją odróżniają od zakochania. Dla Justyny Danel 
objawia się poczuciem bezpieczeństwa ze strony drugiej osoby. Nastolatka uważa, że 
jak się kocha, to razem można góry przenosić, ale przede wszystkim liczy się zaufanie. 
Z kolei dla Janka Stebla, męża i ojca, miłość jest pewnym procesem niezbędnym do zbu-
dowania silnej więzi z drugą osobą. Zaczyna się od potrzeby zdobycia kogoś, ale później 
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przestajemy być egoistami i zwracamy uwagę na potrzeby ukochanej osoby, patrząc 
w jednym kierunku. Jankowi zajęło to około sześciu lat, a zwieńczeniem ich uczucia był 
ślub i wspólne życie w związku małżeńskim.

„Kochać, jak to łatwo powiedzieć” – mówi o tym jedna z piosenek. Mówienie „ko-
cham cię” przychodzi bez trudu. Dopiero naszym życiem i działaniem weryfikujemy 
prawdziwość wypowiedzianych słów. MIŁOŚĆ JEST CZYNEM – takie hasło przyświe-
cało spotkaniu i o tym chcieliśmy porozmawiać - mówiła Ela Danel, jedna z organiza-
torek. Na pewno każdy słyszał piosenkę zespołu Myslovitz Dla Ciebie, której mogliśmy 
posłuchać w kościele. Mowa w niej o poświęceniu, że dla miłości jesteśmy w stanie 
zrobić wszystko. Liczne przykłady z książek, telewizji oraz życia przeczą tym słowom. 
Wiele razy, jako grzeszni ludzie, zawodzimy, nie sprawdzamy się, a nasza miłość oka-
zuje się niewystarczająca. Miłość między ludźmi jest potrzebna, ale to Bóg wypeł-
nia pustkę w naszym życiu – tak mówił Maciek ‘Allan’ Pastucha w rozmowie z Moniką.  
Na scenie pojawił się zespół „Cześć” z Wisły Malinki, który odpowiedzialny był za część 
uwielbiającą całego spotkania. Rozpoczęli piosenką Miłość czynem jest. Śpiewali o Jezu-
sie, który umarł na krzyżu i to On zrobił dla nas wszystko. Całe Jego życie, a następnie 
śmierć i zmartwychwstanie pokazuje nam idealny obraz prawdziwej miłości. Bez uczyn-
ków nasza miłość i wypowiadane słowa są martwe. 

Krótkie zwiastowanie miał diakon Paweł Gumpert. Mówił, że słowa przekazują nam 
wiele informacji. Jednak o miłości bardzo wiele mówi nam także, a czasami przede wszyst-
kim, komunikacja niewerbalna. Słowa ulatują, szybko o nich zapominamy, ale nasze dzia-
łania i symbole zostają w pamięci. Serce, kolor czerwony i wiele innych w symboliczny 
sposób obrazują nam miłość. Między dwojgiem ludźmi istnieje specyficzny język miłości, 
który dla osób trzecich może być niezrozumiały. Mówca podał przykład swoich dziadków, 
którzy posiadali swój własny „lokalny język”. W różne rocznice urodzin, imienin itd. kupo-
wali sobie praktyczne prezenty. W taki sposób okazywali sobie uczucie i zrozumienie, nie 
potrzebowali do tego wielkich słów. Bóg również posiada taki język. Za pomocą krzyża 
komunikuje nam swoją wielką miłość do nas i tylko od nas zależy, czy nam to odpowiada 
i czy chcemy ją przyjąć. Bóg obdarza miłością wszystkich, nawet Jego przeciwników. Nie-

ważne co zrobi człowiek, ale 
co On zrobił dla ludzi. Dlatego 
taka miłość powinna stanowić 
dla nas wzór.

Podczas Komunii Świętej 
uczestniczy spotkania mogli 
spotkać się z Bogiem i przyjąć 
Jego ofiarę. Bezsenna Noc sta-
nowiła dobry wstęp do rozwa-
żań o Bożej miłości.  Nie jest 
to łatwe uczucie, które mo-
żemy zobaczyć w komediach 
romantycznych. To nie tylko 
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Konfirmanci i młodzież w Krakowie

W dniach 20-22 kwietnia br. 50-osobowa grupa konfirmantów i młodzieży spędziła 
weekend w Krakowie. Jako że pierwsze lody zostały przełamane już podczas wspólnego 
jesiennego wyjazdu do Ołdrzychowic, atmosfera od samego początku nie była gęsta. 
Konfirmanci szybko odświeżyli znajomości z młodzieżą i odwrotnie.

Po przybyciu na miejsce (Szkoła im. M. Reja prowadzona przez miejscową Parafię 
E-A) i zjedzeniu kolacji, obejrzeliśmy film pt: „Spotkanie” (gorąco polecam!). Potem 
przyszedł czas na spacer „Cracow by night”. 

Choć cisza nocna nie była całkiem cicha, następnego ranka większość uczestników 
wyglądała na wyspanych. Po śniadaniu odbyła się lekcja konfirmacyjna z prezentacją 
zdjęć na temat życiorysu Reformatora – ks. Marcina Lutra. Następnie wszyscy udaliśmy 
się do klasztoru benedyktynów w Tyńcu. Chcieliśmy choć trochę poznać atmosferę życia 
monastycznego (zakonnego), której doświadczał również nasz Reformator, będąc jesz-
cze mnichem. Pełni wrażeń wróciliśmy do Krakowa na obiad.

Popołudnie każdy mógł wykorzystać według własnych upodobań. Jedni poszli do 
Galerii Krakowskiej (nie po to by zwiedzać eksponaty muzealne, lecz by przejść setki 
sklepów – Galeria to wielki pasaż handlowy), inni do KFC, by bić rekordy w piciu Coca-
Coli. Część uczestników zaś zwiedzała sobie Kraków na własną rękę.

miłosne uniesienia, romantyczne spacery przy blasku księżyca czy przytaczając metafo-
rę Maćka ‘Allana’ „pianka z kubka miłości”.  Miłość to działanie, trud i poświęcenie. Ale 
ostatecznie Pan Zmartwychwstał, Pan prawdziwie Zmartwychwstał! Dlatego dzielmy się 
tą miłością wszędzie i bądźmy światłem dla innych – do czego wszystkich przybyłych 
zachęcała Monika Byrtek.

Mariola Ślęk
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Po kolacji mieliśmy wspólne spotkanie młodzieżowe, na którym dużo śpiewaliśmy, 
modliliśmy i wysłuchaliśmy też dwóch mini-wykładów. Pierwszy – na temat swojego 
przeżywania konfirmacji i związania się z grupą młodzieżową – był autorstwa Domi-
niki Wojnar (obecnie studentki w Krakowie). Drugi wygłosił nasz opiekun – ks. Mirek.  
Hasło-klucz, które sobie obrał, to SPOTKANIE. Mówił o różnych spotkaniach, z które jed-
ne pozostają w pamięci na dłużej, a inne od razu ulatują. Ks. Mirek skupił się najbardziej 
na spotkaniu z Jezusem. Nawiązał przy tym do oglądanego dzień wcześniej filmu oraz do 
przeżycia ks. M. Lutra, gdy poznał „łaskawego Boga”. Z ust naszego opiekuna padły rów-
nież zdania, że konfirmacja powinna być takim spotkaniem z Jezusem. Kto prawdziwie 
takiego spotkanie doświadczy, tego życie zostaje zmienione. Zmienia się również pogląd 
na świat, na własną rodzinę, na Kościół. 

Godziny wieczorno-nocne uczestnicy spędzili na grach planszowych i kartkowych 
(np. państwa-miasta)

W niedzielne przedpołudnie udaliśmy się do kościoła i wzięliśmy udział w nabożeń-
stwie. Potem spakowaliśmy się i wróciliśmy do swoich bliskich.

***
Chciałbym podziękować osobom z młodzieży, jak również wielu konfirmantom za 

pomoc w różnych sprawach w czasie naszego pobytu w Krakowie. Był to dla mnie jeden 
z najbardziej udanych wspólnych wyjazdów. Oby zaprocentował świadomym spotka-
niem z Jezusem w dniu konfirmacji.

xmcz 
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Obóz
dla młodzieży

6-17 SIERPNIA

Koszt:
600 zł/os.

Kartę zgłoszeniową można pobrać 
w kancelarii parafialnej lub przez 

stronę internetową 
www.skoczow.vel.pl 

Termin zgłoszeń wraz z przedpłatą 
(100 zł) upływa 15 lipca.

Zgłoszeni do 10 czerwca, 
otrzymają 50 zł zniżki.

SorkwiTY 2012

Dzisiaj Olek pomaga dziadkowi w ogrodzie. Niestety, bardzo nie lubi tego robić. – 
Dziadku, po co to wszystko. To jest zupełnie bez sensu… Co roku sadzimy te głupie mar-
chewki i inne buraki! – narzeka chłopak.

 – Widzisz, wnusiu, robimy to, żebyśmy potem mieli co jeść. Może myślisz, że to 
ciężka praca, ale tak naprawdę, to Boże błogosławieństwo. To On pozwala tym roślin-
kom rosnąć. Podlewa je deszczem i daje odpoczynek, zsyłając noc. I to wszystko robi dla 
nas. Myślałeś kiedyś o tym, że Pan Bóg stworzył nie tylko ludzi, ale także cały ten świat: 
wspaniałe drzewa, piękne kwiaty, zachwycające rzeki i strumienie oraz zapierające dech 
w piersiach góry, żeby cieszyły nasze oczy i żebyśmy wśród nich mogli odpoczywać? 
Stworzył także te warzywa, które sadzimy, żebyśmy potem mogli je zjeść – cierpliwie 
tłumaczy dziadek.

– Ale z tym jest tyle roboty, dziadku! Po co Bóg to stwarzał?!
– Olku, cała przyroda jest oznaką miłości Boga do nas. Dzięki niej mamy co jeść i pić 

oraz gdzie mieszkać. Wiesz, jak wiele lekarstw jest pozyskiwanych z roślin? Natura jest 
bardzo skomplikowaną maszyną i wielu naukowców podkreśla, że tak wspaniałe dzieło 
nie może być przypadkiem, tylko musi być mądrym działaniem dobrego Stwórcy. A Pan 
Bóg wiele razy posługiwał się przyrodą, by pokazać swoją moc. Ile znasz o tym historii 
biblijnych? – zapytał dziadek.

Olek zawstydził się, bo nigdy nie myślał w ten sposób o przyrodzie. A jednak to praw-
da. Pan Bóg stworzył cały ten świat dla nas i chce, byśmy się o ten świat troszczyli. Nie 
wolno nam go niszczyć ani zaśmiecać, mamy o niego dbać i pielęgnować, jak dobry 
ogrodnik – bo świat to taki ogródek Pana Boga. 

Kącik dla dzieci
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1. Rozwiąż krzyżówkę, a wyjdzie hasło: Natura to…

1. Rzeka, w której przemył się Naaman 
2. Znak, który Bóg dał jako obietnicę, że nie będzie więcej potopu

3. Państwo, z którego Mojżesz wyprowadził Izraelitów

2.  Każda litera alfabetu ma swoją cyfrę (a=1, ą=2, b=3, c=4, ć=5 itd. Uwaga: polski 
alfabet ma 32 litery, nie ma w nim q, x, v ). Najpierw oblicz pojedyncze działania mate-
matyczne, a potem zamień każdą cyfrę na literę i odgadnij hasło. Następnie napisz, co 
oznacza dane wyrażenie i z jaką historią biblijną się wiąże. (Jeżeli masz problem, powin-
ny pomóc Ci odnośniki do historii biblijnych).

a) 19+5, 100-71, 9x2, 52-51, 7+6 

b) 2+2, 3+8, 5x4,  56-33, 49:7, 1+1+1

c) 100:10, 3+4, 34-8, 4x6, 22-15, 65-48, 138:138, 6x3, 56:8

Odnośniki: Mt 26,36-46; 2 Mż 24, 12-18; 1 Krl 19, 8-18

4. …. Czerwone (Izraelici przeszli
przez nie suchą stopą)

5. Śniły się faraonowi: 7 pełnych 
i 7 pustych

6. Uboga wdowa zrobiła
z tego składnika i mąki placki

7. Jezus uspokoił ją,
gdy siedział w łodzi

8. Rosną na niej winogrona
9. O tym owocu mowa w Pieśni 

nad Pieśniami (4,3)
10. Opiekuje się owcami
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3. Połącz historię z miastem, w którym sie wydarzyła:

Zburzenie murów – 
Miasto rodzinne Elimelecha i Noemi, po śmierci męża Noemi wróciła do niego (nie 
sama)  – 
Budowa świątyni  – 
Cel podróży Saula (Pawła) – 
Sen króla Nebukadnesara – 

Babilon , Betlejem, Jerozolima, Damaszek, Jerycho

Za prawidłowe rozwiązanie możesz otrzymać nagrodę. Wystarczy, że swoje od-
powiedzi przepiszesz na kartkę A4 (1 – hasło krzyżówki, 2 – hasła i ich objaśnienia, 
3 – pary) i dostarczysz je w kopercie do kancelarii parafialnej do dnia 27 maja. Na 
kopercie napisz „Konkurs IP 92”, a do środka oprócz rozwiązania włóż również informa-
cję z twoimi danymi – imię, nazwisko, adres, wiek, nr telefonu (Redakcja zapewnia, że 
twoje dane zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych). 
Rozlosujemy 3 nagrody, które rozdamy w trakcie pikniku rodzinnego, 3 czerwca po 

południu. POWODZENIA!!!
Opr. A. Jaroszewska

Poza konkursem: propozycja dla najmłodszych - pokoloruj obrazek „Stworzenie świata”

***
 W tym miejscu Redakcja pragnie podziękować anonimowemu sponsorowi, który 

przeznaczył ofiarę na nagrody dla dzieci (100 zł).
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Konkurs dla najmłodszych
Ogłaszamy również konkurs rysunkowy dla dzieci młodszych (przedszkole, 

zerówka, klasy 1-3). Do dnia 27 maja czekamy na twój rysunek (kartka A4) o te-
matyce: „Dbam o świat – ogród Pana Boga”. Wszystkie prace zostaną wysta-
wione w sali parafialnej, a za trzy najlepsze rozdamy nagrody w trakcie pikniku 
rodzinnego, 3 czerwca po południu. POWODZENIA!!!

Theologia crucis

Są pewne rzeczy, które wydają się dla nas oczywiste. Kiedy wchodzimy do luterań-
skiego kościoła, od razu rzuca nam się w oczy, że najważniejsze, centralne miejsce w oł-
tarzu zajmuje krzyż. Podobnie oczywistym jest dla nas stwierdzenie, ze najważniejszym 
ewangelickim świętem jest Wielki Piątek – pamiątka śmierci Jezusa. Ale czy my – lutera-
nie i nie-luteranie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego tak właśnie jest. 

Pod koniec kwietnia 1518 roku miał się odbyć w Heidelbergu konwent zakonu au-
gustianów, na który zaproszono najbardziej chyba wtedy znanego członka tego zako-
nu w Niemczech – Marcina Lutra z Wittenbergi. Władze zakonne spodziewały się, że 
wezwany na konwent 
mnich będzie starał się 
wytłumaczyć z „incyden-
tu” z ogłoszeniem 95 tez, 
który miał miejsce kilka 
miesięcy wcześniej. Tym-
czasem Luter w Heidel-
bergu bynajmniej nie tłu-
maczył się z niczego, lecz 
przedstawił nowe teolo-
giczne spojrzenie – nowa 
koncepcję, która wywarła 
ogromne wrażenie na au-
gustiańskiej społeczności. 
Tę koncepcję Luter nazwał 
po łacinie teologia crucis – teologią krzyża. 

W czasach późnego średniowiecza w Kościele zachodnim uprawiana była tak zwana 
teologia gloriae – teologia chwały. Twierdzono, że Kościół powinien ukazywać ludziom 
chwałę i potęgę Boga. Stąd budowano ogromne katedry, których wysokie sklepienia 
miały symbolizować niebo. Malowidła, rzeźby przedstawiające świętych, śpiew przypo-
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minający śpiew aniołów i dymy kadzidła miały dawać przeciętnemu człowiekowi wcho-
dzącemu do kościoła wrażenie, ze jest to miejsce przebywania Bożej chwały i majestatu. 

Marcin Luter wniósł w Kościół coś zupełnie nowego. Wprawdzie nie wyrzucił z ko-
ściołów ani obrazów, ani figur, jak niektórzy jego współpracownicy w dziele Reformacji, 
ale za to wyeksponował i na pierwszym miejscu postawił krzyż, a dokładnie krucyfiks 
– czyli krzyż z figurą ukrzyżowanego umieszczoną na nim. Bo tu nie chodzi o sam krzyż 
jako taki, ale o krzyż Jezusa Chrystusa. Nawiasem mówiąc o jednym z największych teo-
logów i mężów Kościoła luterańskiego XX wieku w Polsce – Bp Andrzeju Wantule opo-
wiada się, że jako biskup i znawca liturgii niezwykle irytował się, gdy w latach 60-tych 
i 70-tych wizytował parafie i kościoły i w niektórych z nich znajdował „nowomodne”, 
puste krzyże. 

Dzieląc się swoją teologią krzyża w kwietniu 1518 roku ze swoimi współbraćmi za-
konnymi, Marcin Luter dzielił się z nimi swoim doświadczeniem. Szukałem Boga. Wcho-
dziłem do kościołów i katedr i myślałem sobie: Tak, Bóg naprawdę istnieje! Ale co to 
oznacza dla mnie? Czy powinienem się Go bać? Ja szukałem łaskawego i miłosiernego 
Boga i znalazłem Go na Golgocie – przybitego do krzyża.

Luter zauważył, że Bóg jest dokładnie tam, gdzie teologowie chwały obawiali się go 
szukać – jako niemowlę w żłóbku i jako przestępca na krzyżu, jako zabity i pochowany 
w grobie. Kto chce ujrzeć Boga, musi pójść tam, gdzie zwyczajnie by się Go nie spodzie-
wał.

W Starym Testamencie znajduje się historia o tym, jak Mojżeszowi dane było oglą-
dać Boga. Nie mógł jednak spojrzeć Bogu w twarz. Mógł jedynie zobaczyć Boże plecy. 
Krzyż, to właśnie plecy Pana Boga. Nie możemy zobaczyć Go z przodu, nie możemy zo-
baczyć pełni Jego chwały, ale możemy poznać Pana Boga właśnie przez krzyż. On jest jak 
maska, spod której Bóg przemawia do nas. 

Gdyby szukać właściwego obrazu dla zrozumienia istoty krzyża, to po pierwsze jest 
on drabiną ratunkową spuszczoną przez Boga na ratunek ludziom. A po drugie jest oł-
tarzem, na którym Boży Syn złożył ofiarę ze swojego życia dla zbawienia człowieka.  Dla 
ks. dr Marcina Lutra krzyż jest zwiastowaniem sądu i łaski. Jest wyrazem Bozego gniewu 
i przebaczenia – gniewu wobec zła i łaski względem człowieka. 

Co daje nam krzyż Jezusa Chrystusa? Właśnie tam – na krzyżu darowane jest nam 
zbawienie – odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem. Golgota znaczy po hebraj-
sku „Miejsce trupiej czaszki” – miejsce śmierci. Tam przyszedł Jezus – na miejsce ludzkiej 
śmierci. Na krzyżu Bóg spotyka ludzi tam, gdzie są – w cieniu śmierci i umiera za nas, 
abyśmy my mogli żyć. Te dary krzyża są nam udzielane przez słowo Boże i sakramenty. 
Dlatego krzyż zawsze zajmuje najważniejsze miejsce w naszych kosciołach – tam, gdzie 
zwiastujemy słowo Boże, udzielamy chrztu i sprawujemy Sakrament ołtarza. 

Odkrycie mocy krzyża było chyba najważniejszym teologicznym dokonaniem 
ks. Marcina Lutra. To jest sedno luterańskiej teologii. Dlatego tak bardzo podkreślamy 
znaczenie Pasji, a w szczególności wielkiego Piątku. Sam Luter nie chciał być niczym 
więcej, jak palcem wskazującym na krzyż. 

ks. Marcin Brzóska (Świętochłowice)



Polecane nowości
„Syn Hamasu” - Yousef M. H.
Wstrząsająca historia odsłaniająca kulisy terroru, intrygi tajnych służb Hamasu i he-

roiczny wybór niezwykłego człowieka „syna Hamasu”.

„Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim”
Pozycja dotycząca 300-lecia kościoła Jezusowego w Cieszynie. To podsumowanie 

sympozjum, które zebrało się, by uczcić tę pamiętną datę oraz doskonały materiał, by 
zgłębiać wiedzę na temat dziejów ewangelicyzmu na Śląsku Cieszyńskim.

„Brat Andrzej: za żelazną kurtyną” - Benge J., Benge G.
Odkupiony przez Boga, Andrzej zostaje nieustraszonym zwiastunem nadziei. Nadal 

jako brat Andrzej przemyca Pismo Święte w najmroczniejsze miejsca na świecie.

„Balsam dla duszy podróżnika” - Canfield J. I in.
Jest to książka napisana dla każdego z nas, w której odnajdziesz plan trasy dla siebie. 

Uczy ona, iż każda nowa sytuacja stwarza dla nas mnóstwo nowych możliwości, których 
nie należy się bać, ale podjąć wyzwanie.

Katalogi książek, kaset i płyt w Internecie!

Korespondencyjny kącik dla dzieci
i nastolatków

Najlepsze chrześcijańskie książki,
czasopisma, kasety i płyty
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Stary Testament na każdy dzień

Czwarta część Pięcioksięgu Mojżeszowego, zwana Księgą Liczb, zawiera szczegółowe 
przepisy odnośnie Lewitów – plemienia, wyznaczonego jedynie do służby Bożej. Stąd Kościół 
(również nasz) czerpie podstawy prawne w kwestii działalności i opłacania duchownych. Ta 
księga obfituje we wszelakie przepisy, dotyczące kultu ofiarniczego, porządku liturgicznego 
(np. błogosławieństwo Aaronowe udzielane na koniec ewangelickiego nabożeństwa), jak i 
codziennego życia. Ostatnia księga Mojżesza nazywana jest Księgą Powtórzonego Prawa. 
Ponownie spotykamy się z Dekalogiem (5 Mż 5; wcześniej w 2 Mż 20). Koniec tego pisma 
ukazuje Mojżesza, który – żegnając się z życiem – ogląda z daleka Ziemię Obiecaną. Kto prze-
brnie przez lekturę powyższych ksiąg, ten dokończy czytanie najważniejszej części Biblii He-
brajskiej tzw. TORY. Życzę przyjemnej i ciekawej lektury. xmcz

Przed nami ostatnie dwie części Pięcioksięgu Mojżeszowego. Czwarta, zwana Księgą 
Liczba, zawiera wiele liczb, miar, kolorów. Znajdziemy w niej również szczegółowe przepisy 
odnośnie służby Lewitów – plemienia, które zostało wyznaczone jedynie do służby Bożej. 
Stamtąd Kościół (w tym również Kościół Ewangelicki w Polsce) czerpie podstawy prawne w 
perspektywie działalności i opłacania duchownych. 4. księga Mojżeszowa obfituje również 
we wszelakie przepisy, dotyczące kultu ofiarniczego, porządku liturgicznego (np. 
błogosławieństwo Aaronowe udzielane na koniec ewangelickiego nabożeństwa), jak też 
codziennego życia. 

Ostatnia księga spośród pism Mojżesza nazywana jest w języku teologów księgą 
Powtórzonego Prawa. Ponownie bowiem spotykamy się z Dekalogiem (5 Mż 5; wcześniej 
czytaliśmy o 10. Przykazaniach w 2 Mż 20). Koniec tego pisma ukazuje postać Mojżesza, 
który – żegnając się z życiem – ogląda z daleka Ziemię Obiecaną. 

Kto przebrnie przez lekturę powyższych ksiąg, ten dokończy czytanie najważniejszej 
części Biblii Hebrajskiej tzw. TORY. 

Życzę przyjemnej i ciekawej lektury.                            xmcz 
  

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

1 czerwca 4. Mojżeszowa 36 4 lipca 5. Mojżeszowa 33 
2 czerwca 5. Mojżeszowa 1 5 lipca 5. Mojżeszowa 34 
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Z życia kościoła

Informacje

Nasza Parafia zachęca do organizowania imprez okolicznościowych w sali parafialnej 
za plebanią. Gwarantujemy obsługę (kucharki, kelnerki). Chętnych prosimy o kontakt w 
kancelarii parafialnej.

W ramach usług pogrzebowych Parafia może pomóc w pozyskaniu trębaczy (ewan-
gelików) po konkurencyjnych cenach. Kontakt w kancelarii parafialnej.

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

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

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

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

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

§7.1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowią-
zany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% 
jego dochodu. Z opłacania składki są zwolnieni uczniowie i studenci nie posiadający 
własnych dochodów.

04.03 – odbyło się rodzinne spotkanie na stoku „Złoty Groń” w Istebnej. Imprezę dla 
całych rodzin zorganizowały Parafie w Dzięgielowie i Malince. Na uczestników czekała 
świetna zabawa na śniegu, mini-zawody w slalomie, pyszne jedzenie i ciekawy wykład 
Jerzego i Joanny Marcolów „Biblia w życiu członków rodziny – razem i osobno”.
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11.03 – po ciężkiej i długiej chorobie zmarł w szpitalu w Zgierzu piosenkarz, kompo-
zytor i artysta plastyk, nasz współwyznawca – Bogusław Mec. Miał 65 lat. 

16-18.03 – odbył się IX Zjazd Gnieźnieński pod hasłem: „Europa obywatelska. Rola 
i miejsce chrześcijan”. Wzięły w nim udział wybitne osobistości Kościołów chrześcijań-
skich, świata nauki oraz przedstawiciele państwa. Uczestnicy przekazali przesłanie koń-
cowe IX Zjazdu Gnieźnieńskiego w którym czytamy m.in.: „Społeczeństwo obywatelskie 
potrzebuje chrześcijan, a chrześcijanie powinni się angażować w jego budowanie. Od-
krywaliśmy to na nowo podczas IX Zjazdu Gnieźnieńskiego. Chrześcijanie i wyznawcy 
innych religii mają do odegrania niebagatelną rolę w wypełnianiu europejskiej idei oby-
watelską treścią. Wiara nie jest dla nas ucieczką od świata, lecz motywacją do służby 
i zaangażowania. Czyniąc nasz świat bardziej ludzkim, chcemy, aby bardziej odpowiadał 
on godności człowieka, godności dzieci Bożych, którymi jesteśmy. Wbrew pojawiają-
cym się dziś tendencjom, nie możemy ograniczać naszej wiary do prywatności. Dla nas 
bowiem jest ona sprawą głęboko osobistą, ale nie prywatną. Pragniemy dzielić się nią, 
chcemy ją publicznie wyrażać i przeżywać. Współczesne społeczeństwa potrzebują ludzi 
o wrażliwym sumieniu, potrafiących wybierać dobro i odróżniać je od zła. Jesteśmy głę-
boko przekonani, że człowiek wierzący – święty obywatel – to dobry obywatel.”

23.03 – zmarł po długotrwałej, ciężkiej chorobie, śp. ks. Tadeusz Raszyk – długoletni 
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu. Ks. Raszyk pochodził z parafii 
goleszowskiej. Jego droga służbowa prowadziła z Katowic, przez Świdnicę do Poznania, 
gdzie w 1981 r. został proboszczem. W latach 1986-1992 był seniorem (biskupem) Die-
cezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Za swoją działalność duszpasterską  i diakonijną został 
uhonorowany nagrodą im. Leopolda Otto. 

24.03 – miał miejsce finał piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola 
Scriptura 2012”. Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem „Nowe wyzwania wobec 
królów i narodu – Samuel, Saul, Dawid” i obejmował zakres 1. Księgi Samuelowej oraz 2. 
Księgi Samuelowej 1-19. Naszą parafię reprezentował jedynie Piotr Boruta, który został 
laureatem. 

29.03 – Rada Miasta Bytom podjęła uchwałę, że Szkoła Policealna nr 1 w Bytomiu, 
wchodząca w skład Zespołu Policealnych Szkół Medyczno–Społecznych, będzie nosiła 
imię Matki Ewy (von Tiele-Winckler). Matka Ewa to symbol szacunku i poświęcenia 
dla drugiego człowieka. W życiu codziennym poświęciła się służbie dla dobra innych 
ludzi. Jej życiową misję w pełni oddają słowa: „nie o to chodzi, aby być szczęśliwym, lecz 
by uszczęśliwiać innych”. Te ideały są bliskie słuchaczom Szkoły Policealnej nr 1, która 
kształci młodzież w zawodach medyczno-opiekuńczych.

Końcem marca – Inspektor budowlany podjął decyzję o zamknięciu kościoła ewan-
gelickiego w Bytomiu-Miechowicach (gdzie proboszczem jest ks. Jan Kurko). Powodem 
zamknięcia zabytkowej świątyni są szkody górnicze spowodowane wydobywaniem wę-
gla pod kościołem przez kopalnię Bobrek-Centrum. Nabożeństwa do czasu likwidacji 
szkód odbywają się w kaplicy domu opieki „Ostoja Pokoju”.
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Zapisano w księgach parafialnych

Chrzty: 
Leon Jaworski   10.03.2012 Cork, Irlandia 
Klaudia Węglarzy  18.03.2012 Cieszyn, ul. Zaleskiego 
Adam Pinkas   25.03.2012 Kostkowice, ul. Osiedlowa
Nadia Kajzar   01.04.2012 Simoradz
Wiktor Mitręga  08.04.2012 Sk., ul. Fabryczna
Zofia Raszyk   09.04.2012 Simoradz

Śluby: 
Michał Makselan  Aneta Szturc  14.04.2012
Norbert Michalski  Joanna Szczepańska 21.04.2012

Pogrzeby:
Emil Pieprzyk  lat 95 05.03.2012 Harbutowice 
Tadeusz Michna lat 63 06.03.2012 Iskrzyczyn 
Jan Krzywoń  lat 71 02.04.2012 Dębowiec, ul. Skoczowska
Adam Łyżbicki  lat 59 10.04.2012 Skoczów, ul. Bielska
Maria Pszczółka  lat 88 12.04.2012 Pogórze, ul. Wspaniała
Gustaw Jaworski lat 84 12.04.2012 Sk., ul. Górny Bór
Tadeusz Śliż  lat 58 14.04.2012 Sk., ul. Morcinka
Jan Szworc  lat 62 15.04.2012 Pogórze, ul. Bielska
Edward Kolarczyk lat 80 16.04.2012 Sk., ul. Łęgowa
Marta Lapczyk niespełna 77 lat 20.04.2012 Pierściec, ul. Mostowa

13.04 – ks. Marcin Undas ze Zgierza odebrał podczas uroczystej sesji Rady Miasta 
Medal VII Wieków Zgierza za działalność ekumeniczną i popularyzowanie dziejów spo-
łeczności ewangelików zgierskich.

14-15.04 – miały miejsce obrady Synodu Kościoła. Naczelną kwestią był wybór no-
wej Rady Synodalnej. W wyniku wyborów, które prowadził bp Jerzy Samiec, w skład 
Rady weszli: ks. Grzegorz Giemza (prezes Synodu), radcy duchowni – ks. Edwin Pech, ks. 
Marek Uglorz oraz radcy świeccy – Maria Czudek i Marek Cieślar. Dyskutowano również 
o aktualiach oraz wyzwaniach, które stoją przed naszym Kościołem.

20.04 – obchodzono uroczyście jubileusz 20-lecia ośrodka wydawniczego „Augustyna” 
w Bielsku-Białej. Przy tej okazji rozdano nagrody im. ks. Leopolda Otto. W tym roku uhono-
rowano kościelne placówki edukacyjne z Bielska, Cieszyna, Gliwic, Krakowa oraz Wrocławia.

xmcz



Informator Parafialny nr 92/2012 Informator Parafialny nr 92/2012 33

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: marcinek87@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, 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 MŁODZIEŻY
Skoczów gr. młodsza piątek godz. 18.00
Skoczów gr. starsza sobota godz. 18.00
Dębowiec piątek godz. 17.30

ZEBRANIA MISYJNE
drugi czwartek. godz. 17.00

SOBOTNIE SPOTKANIA Z BIBLIĄ
czwarta sobota godz. 18.00

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

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
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Bezsenna Noc
7 kwietnia 2012
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Chórek „Nadzieja” w Wiśle
20-22 kwietnia 2012

Konfirmanci i młodzież w Krakowie


