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Jezus przemówił tymi słowy: 
Ja jestem  światłością świata; 
kto idzie za mną, nie będzie 
chodził w ciemności, ale będzie 
miał światłość żywota.
J 8,12
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Rozpoczynają się wakacje. Dla wielu lu-

dzi nadchodzi czas wypoczynku i wytchnie-
nia (na przykład od szkoły. Dla innych zaś 
to czas wzmożonej pracy i aktywności. 
Bardzo różnie spędzamy te dwa miesiące. 
Niezależnie jednak od tego, czy będzie to 
czas leniuchowania, czy pracy, to jedno dla 
nas wszystkich jest wspólne: w tym czasie 
dookoła jest bardzo dużo światła. 

Lipiec i sierpień uchodzą za najcieplej-
sze miesiące w ciągu całego roku. Dzień 
jest bardzo długi i światło słoneczne towa-
rzyszy nam aż do późnych godzin wieczor-
nych. Wielu ludzi – właśnie z powodu ilo-
ści światła – wybiera te dwa miesiące jako 
swoje ulubione. Gdy świeci słońce, czuje-
my się lepiej, chce nam się działać i żyć. 
Gdy zaś tego słońca nie ma, a dni stają się 
ponure, często i my stajemy się ospali i nie-
chętni do działania. 

Światło ma nie tylko wpływ na nasze 
samopoczucie, ale jest również niezbędne 
do życia i rozwoju – zarówno ludzi jak i ro-
ślin. Bez światła słonecznego ciężko nam 
sobie wyobrazić życie na Ziemi. Ciemność 
zaś jest czymś, co może w wielu osobach 
rodzić poczucie niepewności, braku bez-
pieczeństwa, a nawet lęku lub przerażenia. 
Wielu ludzi nie lubi ciemności, boi się jej. 
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Spotkanie ze
Słowem Bożym



Na przykład nie lubią schodzić wieczorem do piwnic, przechodzić przez ciemne tunele lub 
też szczególnie dzieci nie lubią zasypiać bez światła. Gdybyśmy na przykład jakąś zieloną 
roślinę zamknęli w ciemnej komórce, to prędzej czy później prawdopodobnie by uschła. 

W przytoczonych wyżej słowach Jezusa skupia się właśnie na tych dwóch pojęciach: 
światłości i ciemności oraz zestawia je ze sobą. W Biblii wielokrotnie znajdujemy wyraże-
nia mówiące o światłości. Samo słowo światło w różnych formach i kontekstach występuje 
w Słowie Bożym ponad 100 razy. Sam Bóg może też nam kojarzyć się ze światłem, kiedy 
to na przykład przeprowadza swój Lud przez pustynie w postaci słupa ognia. Zaś prorok 
Izajasz, przepowiadając nadejście Mesjasza, mówił (Iz 9,1): Lud, który chodzi w ciemności, 
ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Światło to-
warzyszyło też samemu narodzeniu Zbawiciela. Przyjściu Chrystusa na świat towarzyszyła 
gwiazda, która swym blaskiem prowadziła do żłóbka. Wreszcie Jezus nazywa siebie świa-
tłością świata. Jest więc kimś, kto nadaje życiu blask i sens. Jest kimś, kto uzdalnia i powo-
łuje do życia, i to nie tylko życia tu na ziemi, lecz także do światłości żywota wiecznego. 

Jednak, aby mieć udział w tej światłości, trzeba spełnić jeden warunek. Jezus powie-
dział: kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. 
Kroczenie za Jezusem jest warunkiem odnalezienia światłości dla życia. Życie chrześci-
janina wiąże się z odpowiedzialnością za własne postępowanie, do bycia świadectwem. 
Bóg nas powołuje i chce nas wspierać w tym powołaniu. Jezus powiedział (Mt 5,16): Tak 
niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili 
Ojca waszego, który jest w niebie.

Dlatego ważnym jest to, że w rozpoczynającym się czasie urlopowym nie możemy 
wziąć urlopu od tego, co jest naszym zadaniem i powołaniem – od bycia świadectwem. 
Tylko szczere i prawdziwe świadectwo jest w stanie przekonać ludzi o tym, jaką światło-
ścią Bóg może być dla każdego człowieka, który mu ufa. My, jako chrześcijanie powin-
niśmy starać się być światłością dla świata, który nas otacza. W ten sposób będziemy 
realizowali słowa Jezusa: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie cho-
dził w ciemności, a my będziemy mogli żyć w pewności, że będzie miał światłość żywota.

Amen.
mgr teol. Marcin Ratka-Matejko
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Z kart historii...

Ks. Karol Samuel Schneider
W maju 1785r. Naczelną Władzę Kościelną dla ewangelickich zborów Morawsko-

Śląskich przeniesiono z Cieszyna do Wiednia.
Pierwszym superintendentem (biskupem) Kościoła został ks. Bartelmus Traugott 

z Cieszyna (1784-1809). Następnymi byli księża: Jan Schmitz z Bielska (1810-1825), An-
drzej Paulini z Bystrzycy (1825-1829) i Jan Lumnitzer z Brna (1830-1863). W roku 1864 
zwierzchnikiem Kościoła został wybrany ks. Karol Samuel Schneider.
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Urodził się 22 września 1801r. jako dziesiąte dziecko w ubogiej niemieckiej rodzinie 
bielskiego sukiennika Jana Dawida Schneidera oraz Eleonory zd. Zipser. Jego rodzice 
byli skromnymi, ale bardzo pobożnymi i uczciwymi ludźmi. W domu rodzinnym czę-
sto wspominano i przekazywano małemu Karolowi (bo tylko on z rodzeństwa pozostał 
przy życiu) niedawne historie o prześladowaniu protestantów – jak im zamykano szkoły, 
odbierano kościoły, wypędzano kaznodziejów. Matka ciągle przy tym podkreślała, że 
wiara ewangelicka na tym terenie ostała się dzięki tajnym nabożeństwom w Leśnych 
Kościołach. Wtedy też dowiedział  się,  że  pradziadek jego mamy towarzyszył w podróży 
wygnanemu z Cieszyna ks. Steinmetzowi (czytaj IP 87). Wszystkie te opowiadania wy-
warły ogromny wpływ na jego dalszą życiową drogę. Wtedy to postanowił, że poświęci 
się w służbie dla Boga i Kościoła.

Pierwszym jego nauczycielem został Jan Jerzy Vogel, a następnie ks. Michał Kup-
ferschmid z Wisły. W roku 1813 rodzice posłali go do ewangelickiej szkoły w Cieszynie. 
Na drogę ojciec dał mu napomnienie, aby nauczył się biegle języka polskiego i często 
powtarzał to w listach do niego. Wtedy też Karol Samuel Schneider po raz pierwszy 
przestąpił próg Kościoła Jezusowego, o którym tak często opowiadała mu jego matka. 
Kościół wywarł na nim ogromne wrażenie.

Po czteroletniej nauce w Cieszynie udał się do Bratysławy, gdzie studiował na kie-
runku pedagogicznym. Po ich ukończeniu został nauczycielem w żeńskiej szkole w Biel-
sku. Studia teologiczne ukończył w Wiedniu w 1828r. i pozostał tam do 1832r. na etacie 
dyrektora tejże uczelni. Podczas swej podróży po Niemczech, został jako zasłużony pe-
dagog przyjęty w Weimarze przez poetę Johana Wolfganga Goethe. 

Po powrocie do  Bielska w roku 1832 został pastorem swojego rodzinnego zboru, 
pełniąc jednocześnie urząd seniora w latach 1858-1864. W roku 1864 po śmierci ks. 
superintendenta Jana Lumnitzera został nowym zwierzchnikiem Kościoła. Na obu tych 
stanowiskach dał się poznać jako dobry pasterz podległych mu zborów i wiernych, który 
swym umiarkowanym postępowaniem wiązał ze sobą ewangelicki lud. Swym autory-
tetem w zborach mieszanych narodowościowo potrafił wprowadzić spokój i wzajemną 
tolerancję. 

Ks. Schneider nie stronił też od działalności społecznej. W roku 1848 i 1861 został 
wybrany posłem do parlamentu wiedeńskiego. Wybór ten był tym bardziej znaczący, 
albowiem był pierwszym ewangelikiem wśród posłów. W parlamencie zajął się przede 
wszystkim położeniem (biedą) śląskich rolników oraz prawnym unormowaniem stosun-
ków Państwo – Kościół Ewangelicki.

Przez 20 lat pełnił także funkcję przewodniczącego zarządu Bratniej Pomocy im. Gu-
stawa Adolfa.

Dnia 1 listopada 1865r. ks. superintendent Karol Schneider poświęcił w obecności 
wielu księży i tysięcy wiernych nasz kościół w Skoczowie nadając mu imię Trójcy Świętej.

Za swoją działalność na niwie Kościoła oraz dla dobra całej ojczyzny cesarz uhonoro-
wał go najwyższym odznaczeniem państwowym – Orderem Franciszka Józefa.

Ks. superintendent zmarł 25 lipca 1882r. Za niedługo będziemy zatem wspominać 
130-tą rocznice Jego odejścia do wieczności.  Przed śmiercią prawie cały dorobek swo-



W sobotę, 12.05, w kościele ewangelickim w Starym Bielsku nasz praktykant Marcin 
Ratka wziął ślub z Sylwią z d. Matejko. Oto krótki wywiad z przyszłą panią pastorową: 

Mogłabyś się krótko przedstawić?
Nazywam się Sylwia Ratka-Matejko. Pochodzę z Biel-

ska-Białej i mam 24 lata. Moją parafia rodzinną jest para-
fia w Starym Bielsku.

Co robisz na co dzień?
W tym roku ukończyłam studia na kierunku Zinte-

growana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przed-
szkolne. Pracuję w jednej ze szkół w Bielsku-Białej. Jestem 
wychowawczynią dzieci w oddziale przedszkolnym. Bar-
dzo lubię pracę z dziećmi, stąd wybór wykształcenia.

Jesteś żoną i nauczycielką. W jaki sposób odpoczy-
wasz? Masz jakieś swoje pasje?

Tak, rodzaj muzyki, który preferuję to rock i jazz, choć 
najczęściej słucham po prostu radia. Lubię też książki bio-
graficzne i powieści. Bardzo lubię chodzić na spacery, poznawać nowe miejsca, spędzać 
czas z rodziną. Lubię teatr i musicale. 

Już prawie dwa miesiące upłynęły od waszego ślubu. Jesteś teraz w nowej parafii. 
Czy widzisz jakąś przestrzeń służby dla siebie?

Obecnie cały mój wolny czas pochłania praca magisterska, której tematem jest Baj-
koterapia. Później jednak chciałabym poznać różne formy działalności. Najbliższe są mi 
zajęcia z dziećmi.

Dziękuję za rozmowę. xmcz
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jego życia przepisał na rzecz swojego umiłowanego Kościoła 
Ewangelickiego. Jego pogrzeb w Bielsku stał się dowodem 
miłości i szacunku jakim cieszył się w kraju i Kościele. Nad 
grobem na starym cmentarzu ewangelickim w Bielsku zmar-
łego pasterza pożegnał proboszcz skoczowski ks. Jan Karzeł.

 Podległe mu zbory uczciły pamięć swego superintenden-
ta postawieniem pomnika z napisem: „A zwycięstwo, które 
zwyciężyło świat, to wiara nasza” 1 Jan 5,4. 

Następcami w urzędzie Superintendenta Śląsko-Moraw-
skiego zostali ks. dr Teodor Haase z Cieszyna (1882-1909), 
ks. dr Andrzej Krzywoń ze Skoczowa (1909-1911). Ostatnim 
przed uzyskaniem niepodległości przez Polskę był ks. Andrzej Grajcar z Drogomyśla w la-
tach 1912-1918.

Jerzy Sikora
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W skrócie

W dniach 27-30 kwietnia odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Mistrzostwa Mło-
dzieży Ewangelickiej. Naszą parafię reprezentowało sześciu zawodników i dwie wolon-
tariuszki (relacja w dziale „Głos ma młodzież”). 

We wtorek 1 maja kilkunastoosobowa grupa młodzieży wybrała się wraz z ks. Mir-
kiem do Wisły-Czarne nad zaporę (relacja w dziale „Głos ma młodzież”).

W środę 2 maja  konfirmanci wraz z rodzicami gruntownie sprzątali i myli kościół, 
przygotowując go do uroczystości konfirmacyjnej. Dziękujemy serdecznie.

W czwartek 3 maja odbył się organizowany przez naszą parafię turniej piłki nożnej 
na obiekcie „orlik” przy ZSZ na Bajerkach. Uczestniczyło 6 ekip, a zwycięzcą została dru-
żyna z Simoradza (relacja w dziale „Nasze życie”).

W sobotę 5 maja odbyło się w naszym kościele w Dębowcu nabożeństwo ekume-
niczne z okazji Dnia Strażaka, w którym uczestniczył zastęp OSP Dębowiec.

W święto Wniebowstąpienia Pańskiego 17 maja podczas nabożeństwa odbył się eg-
zamin konfirmantów.
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W niedzielę 20 maja odbyła się uroczystość konfirmacji. Konfirmowanych było 21 
dziewcząt i 31 chłopców, razem 52 konfirmantów. W uroczystości wzięli udział księża: 
Adam Podżorski, Andrzej Czyż, Mirosław Czyż i praktykant – mgr teol. Marcin Ratka-Ma-
tejko. Śpiewał chór „Gloria” oraz młodzieżowy zespół „20+”. Konfirmanci na pamiątkę 
swojej uroczystości posadzili w ogrodzie parafialnym drzewko (zdjęcie i opis na okładce).

W czwartek 24 maja odbyło się w sali chórowej diecezjalne spotkanie katechetów 
na temat: „Zamiast klapsa - czyli jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”.

W dniach 20-25 maja odbywał się na terenie Skoczowa festiwal „Panorama Sztu-
ki Chrześcijańskiej – Musica Sacra”. W naszym kościele odbył się koncert w czwartek 
24  maja. Wystąpiło trio kameralne: fortepian, wiolonczela i flet z utworami G. Fauré,  
L. van Beethovena, M. Glinki, N. Roty, M. Chyrzyńskiego.

W niedzielę 27 maja odbyła się pamiątka założenia i poświęcenia kościoła w Simora-
dzu. Gościem był ks. Marcin Kotas z Warszawy (nasz były wikariusz) z Małżonką. Uroczy-
stość wzbogacił śpiewem chór dziecięcy „Nadzieja” ze Skoczowa. 

W niedzielę 3 czerwca odbyła się uroczystość pamiątki założenia kościoła w Skoczo-
wie. Gościem zwiastującym Słowo Boże był ks. Tadeusz Byrt z Wisły – Głębiec. W poran-
ku pieśni uczestniczyli: chór z Wisły-Głębiec, chór „Gloria” i Zespół Dzwonków. W nabo-
żeństwie śpiewał chór z Głębiec i nasz chór „Gloria” (relacja i zdjęcia wewnątrz numeru 
oraz na okładce).

Po południu tego samego dnia odbył się piknik rodzinny na placu parafialnym. 
W pierwszej części w kościele młodzież poprowadziła program z okazji Dnia Matki. Dnia 
Ojca i Dnia Dziecka, w którym uczestniczyły dzieci ze szkółki, chórek „Nadzieja”, zespół 
młodzieżowy „20+” oraz „Dzwonki”. Nagrody w konkursie z „Kącika dla dzieci” otrzyma-
li: Paweł i Martyna Pinkas (na zdjęciu poniżej), Mateusz Pszczółka oraz Bartek Mleczko. 
Następnie na placu odbył się piknik z wieloma atrakcjami (więcej zdjęć na okładce).
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W środę 6 czerwca odbyło się w kancelarii, szkolenie BHP wszystkich pracowników 
parafialnych (zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy).

W niedzielę 10 czerwca odbył się w naszym kościele w Dębowcu ekumeniczny kon-
cert pieśni religijnej (relacja w dziale „Wieści z Dębowca”).

W niedzielę 17 czerwca odbyła się Złota Konfirmacja w Skoczowie. Uroczystości pro-
wadzili ks. Andrzej Czyż i ks. Adam Podżorski. 16 osób spośród konfirmowanych w roku 
1962 wzięło udział w jubileuszu i przystąpiło do Stołu Pańskiego. Po nabożeństwie ju-
bilaci spotkali się na poczęstunku i wspomnieniach (aktualne zdjęcie i opis na okładce).

Konfirmacja z 3 czerwca 1962 r. - duszpasterze: ks. Jan Noga, ks. Andrzej Czyż

W niedzielę 17 czerwca ks. Mirosław Czyż wraz z „Zespołem Dzwonków” brał udział 
w pamiątce założenia kościoła w Oldrzychowicach na Zaolziu.

W niedzielę 17 czerwca dzieci ze szkółki niedzielnej w Skoczowie wraz z opiekunami 
wybrały się na wycieczkę do Cisownicy, gdzie brały udział w szkółce niedzielnej, następ-
nie zwiedzały chatę regionalną państwa Brzezinów i zjadły obiad, a następnie przeszły 
pod Czantorię, gdzie po zabawach i konkursach zostały odwiezione do Skoczowa.

W piątek 22 czerwca odbyło się zebranie Komitetu Parafialnego, na którym m. in. 
ustalono opiekunów poszczególnych rejonów oraz omówiono sprawy bieżące parafii 
(więcej w dziale „Nasze życie”).
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„Zespół Dzwonków” oraz zespół młodzieżowy „20+” wraz z praktykantem Mar-
cinem Ratką-Matejko pojechali w dniach 23-24 do Węgrowa na zaproszenie tamtej-
szego proboszcza ks. Bogdana Wawrzeczko. W sobotę uczestniczyli w uroczystościach 
w Węgrowie, a w niedzielę udali się do Warszawy, gdzie śpiewali i grali na nabożeń-
stwie w kościele św. Trójcy. Po krótkim zwiedzaniu stolicy powrócili do Skoczowa. 
(Wyjaśnienie: kolekta z koncertu pasyjnego 01.04.2012 miała być pierwotnie prze-
znaczona na dofinansowanie nagrania płyty CD przez „Zespół Dzwonków”. W związku 
z tym jednak, że Dzwonki wygrały pieniądze w konkursie dla organizacji pozarządo-
wych, Prezydium Rady Parafialnej zdecydowało się przekwalifikować kolektę na po-
krycie części kosztów transportu. 

W sobotę 23 czerwca gościliśmy w Dębowcu dzieci ze szkółki niedzielnej w Warszo-
wicach. W czasie spotkania integracyjnego z naszymi dziećmi miały miejsce różne gry 
i zabawy oraz grill. Dziękujemy Ewie i Danielowi Kaletom oraz Marioli Cieślar za zorga-
nizowanie tego popołudnia.

Na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa zebraliśmy w tym roku 16.679 zł (2011 - 
14.855). W Skoczowie 11.424 (W 2011 - 10.625 zł), w Dębowcu 1.475 zł, (2011 - 1.400), 
w Simoradzu 1.600zł, (2011 -1.170 zł), w Pierśćcu 1.790 zł.(2011 - 1.360 zł). Konfirmanci 
złożyli 390 zł.(2011 – 300 zł). Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podzięko-
wanie „Bóg zapłać”.

W ogrodzie parafialnym przed kościołem w Skoczowie zaczęto przycinać i pielęgno-
wać drzewa i krzewy. 
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Ofiara pasyjna składana przez dzieci do skarbonek diakonijnych wyniosła w tym 
roku: 694,12 zł. Z poszczególnych szkół wpłynęło:

SP 1 (kl. I, II, III, V)     270,12
SP 3       116,21
SP Simoradz        69,28
SP Iskrzyczyn      114,92
SP Kiczyce        24,17
SP Pierściec          5,23
ZS Pogórze        14,00
Gimnazjum 2 Skoczów       24,44
Gimnazjum Pierściec       55,75

Przed budynkiem przy ul. Schodowej 19 położono nowe płytki na schodach.

W minionych dwóch miesią-
cach nasza Parafia otrzymała: 
dwie kosiarki spalinowe - dla 
Skoczowa i dla Simoradza (ano-
nimowy sponsor), kosę spalino-
wą dla Simoradza (prezent od 
parafii E-A w Katowicach z oka-
zji pamiątki poświęcenia kościo-
ła w Simoradzu), oraz drabinę 
aluminiową dla Dębowca (ano-
nimowy sponsor). Serdecznie 
dziękujemy wszystkim sponso-
rom. Jednocześnie pragniemy poinformować, że jest jeszcze sporo drobnych sprzętów, 
które przydałyby się w Parafii. Wszystkich, którzy chcieliby okazać pomoc materialną, 
prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej lub u proboszczów (więcej na ten temat 
w Wiadomościach Urzędowych).

Terminy:
7 – 15 lipca  - Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Ewangelizacje codzienne  o g. 
17.00 – Doris Schulte, ponadto wykłady, seminaria, śpiewy, zajęcia dla dzieci
15 lipca  - 100 – lecie kościoła w Dębowcu – kazanie ks. biskup Paweł Anweiler
 Poranek pieśni g. 9.00, nabożeństwo g. 10.00
23 – 28 lipca – Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci w Skoczowie
6 – 17 sierpnia – obóz młodzieżowy w Sorkwitach
12 sierpnia - udział grupy Amerykanów z USA w nabożeństwie głównym w Skoczo-
wie, a następnie piknik rodzinny z grami dla dzieci (prowadzą goście z USA)
20 – 26 sierpnia  - Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu
27 sierpnia – 2 września – Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu

Zebrał ks. A.P.
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Nasze życie

WSPOMNIENIE
W środę, 27 czerwca 2012 r., od-

było się w naszym kościele nabożeń-
stwo żałobne, w czasie którego że-
gnaliśmy śp. Andrzeja Krehuta, który 
zmarł 23 czerwca w Szpitalu Śląskim 
w Cieszynie w wieku 72 lat.

Śp. Andrzej Krehut urodził się 30 
kwietnia 1940 roku w Jaworzu jako 
syn Jana i Emilii z d. Bisok. Wychował 
się w rodzinnym domu w Jaworzu. 
Od najmłodszych lat związał się ze 
swoją rodzimą parafią. 

Ukończył Technikum Rolnicze w 
Głubczycach. Następnie przez wiele 
lat pracował w Zakładach Szybow-
cowych w Bielsku-Białej, a potem w 
Centrali Nasiennej w Skoczowie. 

27 października 1979 roku za-
warł związek małżeński z Barbarą  z 
d. Kubaczka. Razem wychowali trzy 
córki (Dorotę, Joannę i Małgorzatę). 

W parafii skoczowskiej był człon-
kiem Rady Parafialnej już od lat 80-
tych. Natomiast w 1996 r. został wy-
brany kuratorem parafii. Funkcję tę 
pełnił nieprzerwanie przez 16 lat (aż 
do śmierci). Był również członkiem 
Synodu Diecezjalnego. 

Będziemy go pamiętać jako uczciwego i pełnego oddania sługę Boga oraz Kościoła. 
Był człowiekiem wielkiej skromności. Miał ugodowe usposobienie, czym zjednywał so-
bie sympatię ludzi. Niejednokrotnie przedkładał sprawy parafialne nad zobowiązania 
rodzinne i własne zdrowie. Był to Kurator, który kochał swoją parafię i ta miłość sprawia-
ła, że jego służba przybierała znamiona szczerości i wiarygodności. 

W ostatnim pożegnaniu swego Kuratora uczestniczyła rzesza parafian. Nabożeństwo 
prowadzili księża: A. Podżorski, A. Czyż, M. Czyż. Uroczystość uświetnił chór „Gloria”. 

Śp. Andrzej Krehut został pochowany na cmentarzu w Skoczowie.
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Turniej parafialny na orliku
W piękny i słoneczny dzień 3 maja rozegrany został parafialny turniej piłki nożnej. 

Tym razem na świeżym powietrzu, na boisku Orlik przy Zespole Szkół Zawodowych w 
Skoczowie, spotkało się sześć drużyn – cztery, które dwa miesiące wcześniej rywalizo-
wały o miano najlepszej w turnieju halowym, i dwie nowe ekipy sportowców amatorów. 

W grupie pierwszej bój toczyły drużyny: 1. Simoradz; 2. Pogórze; 3. Młodzież starsza; 
w grupie drugiej zaś: 1. Łączka; 2. Młodzież młodsza; 3. Skoczów.

Walka na punkty odbywała się w grupach systemem „każdy z każdym”. Kolejna faza 
rozegrana została według następującego klucza: trzecia drużyna w pierwszej grupie z 
trzecią drużyną z drugiej grupy, druga z drugą oraz pierwsza z pierwszą. W meczu o piąte 
miejsce spotkały się więc drużyny Młodzieży starszej i reprezentanci Skoczowa, w któ-
rym padł wynik 4:1 na korzyść Młodzieży starszej. W meczu o trzecie miejsce po wyniku 
2:2 i rzutach karnych Pogórze wygrało z Młodzieżą młodszą. W finale Simoradz-Łączka 

padł również remis (1:1) w 
regulaminowym czasie gry. 
Emocje sięgały zenitu, a mi-
strza turnieju miały znów 
wyłonić rzuty karne… Simo-
radzanom nie zadrżała noga 
i to ostatecznie przedstawi-
ciele tego filiału triumfowali 
w wielkim finale. Należy do-
dać, że poziom turnieju był 
bardzo wyrównany i prawie 
każda drużyna mogła go wy-
grać. 

(szyk)
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Święto parafialne
Bogaty, bo trzyczęściowy program przygotowano na okoliczność 149. rocznicy po-

łożenia kamienia węgielnego pod budowę i 147. rocznicę poświęcenia skoczowskiego 
ewangelickiego kościoła Św. Trójcy. Uroczystość, jaka odbyła się w niedzielę, 3 czerwca 
2012r., rozpoczęto Porankiem Muzyki i Pieśni, którego program wypełnił parafialny Ze-
spół „Dzwonków” pod dyr. Doroty Podżorskiej, chór „Gloria”(męski i mieszany) pod dyr. 
Bolesława Nogi oraz gościnnie zaproszony chór mieszany z ewangelickiej parafii z Wisły 
Głębiec pod dyr. Tadeusza Poloka (na zdjęciu poniżej). Poranek, który prowadził pro-
boszcz ks. Adam Podżorski, zakończono wspólnym wykonaniem przez połączone chóry 
stosownej do uroczystości pieśni „Dzwony” Palmera. 

Druga część rozpoczęła się nabożeństwem  o godz. 10:00, które zapoczątkowało uro-
czyste  wejście  do kościoła  członków Rady Parafialnej, tegorocznych konfirmantów oraz 
księży skoczowskiej parafii: A. Podżorskiego, A. Czyża, M. Czyża oraz R. Penczka, którzy 

towarzyszyli zapro-
szonemu gościowi 
z Wisły Głębiec - ks. 
Tadeuszowi Byrtowi. 
Proboszcz z Głębiec 
wygłosił okoliczno-
ściowe  kazanie. Śpie-
wał chór mieszany z 
Wisły Głębiec oraz 
Chór „Gloria” . Całość 
uroczystości przeka-
zywano na plac ko-
ścielny oraz do sieci 
internetowej.
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Trzecia część uro-
czystości odbyła się 
po południu w formie 
tradycyjnego pikniku 
rodzinnego. Program 
rozpoczął się w ko-
ściele, gdzie można 
było usłyszeć chórek 
dziecięcy „Nadzieja”, 
zespół młodzieżowy 
„20+”, Zespół Dzwon-
ków oraz wierszyki 
wyrecytowane przez 
dzieci szkółkowe z oka-
zji Dnia Matki i Ojca. 
Nie zabrakło również 
wspólnego śpiewu z 
pokazywaniem, pod-
czas którego każdy 
mógł poczuć się jak na 
szkółce. 

Gdy program do-
biegł końca, nastąpiła 
część mniej oficjalna 
na placu za budynkiem 
parafialnym. Tam cze-
kały już gotowe kieł-
baski, szaszłyki, ciasta, 

galaretki oraz cieszące się ogromnym zainteresowaniem gofry. Dla dzieci został rozło-
żony zamek dmuchany, z którego - jak się okazało - chętnie korzystała również nasza 
młodzież. Gościliśmy także klauna, który sprawił dzieciom dużą radochę. Niestety po 
pewnym czasie zaczął padać deszcz, który uniemożliwił przeprowadzenie wielu zabaw 
przygotowanych dla dzieci. Uczestnicy znaleźli jednak odpowiednie schronienie przed 
deszczem w dużym namiocie ze stołami i ławkami, gdzie każdy mógł spokojnie usiąść i 
zjeść. 

Organizacją i przygotowaniem całego pikniku zajęły się Zespół Dzwonków i zespół 
młodzieżowy „20+”. W imieniu Organizatorów pragniemy serdecznie podziękować 
firmie Trumpf-Mauxion Chocolates i panu Karolowi Chwastkowi za zasponsorowanie 
swoich produktów. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek stopniu 
pomogli w organizacji pikniku. Dochód został przeznaczony na wyjazd zespołów do Wę-
growa i Warszawy.

Władysław W. Orawski, Agnieszka Hussarek
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Wiadomości urzędowe
W piątek 22 czerwca odbyło się posiedzenie Komitetu Parafialnego. W trakcie obrad 

zajmowano się najważniejszymi bieżącymi sprawami Parafii. Dwie z nich postanowiono 
podać do publicznej wiadomości: 

a) w związku z nawarstwianiem się wysypiska gruzu na cmentarzu w Skoczowie w 
wyniku prac kamieniarskich, wprowadza się do Regulaminu Cmentarza punkty o nastę-
pującym brzmieniu: 

- Firma wykonująca prace kamieniarskie na cmentarzu zobowiązana jest w ramach 
własnej usługi do wywozu gruzu oraz innych zalegających materiałów. 

- W celu uniknięcia nieprawidłowości wszystkie prace kamieniarskie należy uzgad-
niać z administratorem cmentarza za pośrednictwem kancelarii parafialnej. 

b) w związku z planowanym gruntownym remontem sali parafialnej w Skoczowie 
(budynek za plebanią) Rada Parafialna zwraca się do P.T. członków Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Skoczowie o wpłacanie dobrowolnych ofiar na listę, która będzie wy-
łożona w kancelarii parafialnej. W tym roku planowana jest wymiana okien oraz wyło-
żenie powierzchni na stropie wełną mineralną. W następnym etapie czeka nas zakup 
nowego pieca oraz zmiana instalacji grzewczej z kaloryferowej na podłogową. Wszyst-
kim, którzy wesprą finansowo tę inicjatywę, składamy jako Rada Parafialna serdeczne 
podziękowanie słowami „Bóg zapłać”. Cena jednego okna wynosi 1.700 PLN. Jeśli ktoś 
chciałby zasponsorować całe okno, będziemy bardzo wdzięczni. 

W związku z faktem, że parafia korzysta na razie z bezpłatnego programu do trans-
misji internetowej nabożeństw, Prezydium zdecydowało się przeznaczyć tegoroczną 
ofiarę rodziców konfirmantów na remont sali parafialnej (pokryje koszty jednego okna). 
Liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej kwestii.

W trakcie spotkania Komitetu uaktulniono również przydział Radnych Parafialnych 
oraz członków Komitetu Parafialnego do poszczególnych rejonów w parafii. Przedstawia 
się on następująco:

Rejon nr 1 „WIśLAńSKA” – Iwona Czudek, Karol Wojnar, Gustaw Bobek
Obejmuje ul. Wiślańską str. prawa i lewa od wiaduktu kolejowego do rest. „Dybilas”, 

ul. Ciężarową, Krzywą, Leśną za las miejski do granicy Harbutowic oraz dzielnicę Górny 
Bór od obwodnicy w kierunku południowym.

Rejon nr 2 – „GóRny BóR” – Janina Brańczyk, Adam Bobek, Ilona Rusin, Marzena  
  Kocaj

Obejmuje: Osiedle Górny Bór i osiedle G. Morcinka, Pastuszyniec oraz ul. Dojazdową.
Rejon nr 3 –„OBJAZDOWA” – Paweł Chwastek
Obejmuje: Osiedle przy ul. Objazdowej, ul. Cieszyńską strona lewa od byłej kuźni p. 

Janego do Rynku, strona północna Rynku. Ul. Fabryczną str. Lewa, ul. Bielską od Rynku 
do skrzyżowania głównego, ulice: Kościelną, Wałową, Poprzeczną, Zamkową i Garbarską 
i ul. Stalmacha od apteki (była drukarnia) do styku z ul. Objazdową.
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Rejon nr 4 – „KAPLICóWKA” – Anna Jaroszewska
Obejmuje: ul. Wspólną, al. Jana Pawła II, ul. Groszówka, osiedle domów jednoro-

dzinnych przy ul. K. – Szatkowskiej (Kaplicówka), ul. Żebroka, Schodowa, Kasztanowa, 
prawa strona ul. Cieszyńskiej od skrzyżowania z ul. Objazdową do ul. Mickiewicza, pra-
wa strona ul. Mickiewicza od „Szpitalika” do mostu na Bładnicy, ul. Szpitalna, Podkępie, 
Łęgowa, Powstańców Śl., Parkowa, Harcerska.

Rejon nr 5 – „śRóDMIEśCIE” – Janusz Podżorski
Obejmuje śródmieście zamykające się w kwadracie ul. Mickiewicza od pomnika str. 

Prawa do budynku OSP, ul. Cieszyńska od Małego Rynku str. Południowa prawa do Ryn-
ku, Rynek str. zachodnia, południowa, wschodnia, ul. Fabryczna str. południowa (prawa) 
do ul. Wiślańskiej. Ul. Wiślańska do torów kolejowych, ul. Ks. Mocko str. prawa od torów 
kolejowych do skrzyżowania z ul. Targową. Ul. Targowa od mleczarni str. prawa i lewa 
do pomnika wyłączając osiedle przy ul. Targowej. Obejmuje także ul. Szkolną, Polną, 
Sarkandra, Menniczą, Ustrońską i Mały Rynek.

Rejon nr 6 – „TARGOWA” – Roman Kukucz, Paweł Cieślar
Obejmuje osiedle przy ul. Targowej zamykające się w kwadracie ulic Mickiewicza od 

budynku stacji PKP str. prawa do Domu Kultury (budynek „:Wspólnoty). Ul. Targowa od 
„Wspólnoty” do przejazdu kolejowego str. prawa, Czarny Chodnik do PKP.

Rejon nr 7 – „STALMAChA” – Igor Piotrowski, Jan Szczypka
Obejmuje ul. Objazdową od dworca PKS, Stary Targ do ul. Stalmacha, ul. Stalmacha 

od Objazdowej str. prawa i lewa do granic Simoradza, ul. Nowe Osiedle, ul. Plaskowiec i 
Gajowa, Puścina, ulice Grabowa, Bukowa, Klonowa, Lipowa, Wierzbowa (na działkach), 
ul Wiślicka plus wieś Wiślica, ul. Potok i Katowicka od granicy miasta do dworca PKS.

Rejon nr 8 – „BAJERKI” - Piotr Cypcer, Jan Pyka, Ernest Malik, Tomasz Cypcer
Obejmuje cały teren dzielnicy Bajerki, ul. Górecką str. prawa i lewa od skrzyżowania 

z ulicą Sportową i ul. Osiedlową do obwodnicy Skoczowa, osiedle przy ul. Osiedlowej, 
ul. Sportowa, Zawiśle, Kamieniec, Kręta i Budowlanych.

Rejon nr 9 – „KICZyCKA – DOLny BóR” – Bogusław Tyrna, Marek Kaleta, Jan Polok,  
  Katarzyna Bijok, Otton Michna

Obejmuje ul. Bielską str. lewa od rzeki Wisły do granicy z Pogórzem, dzielnicę Dolny 
Bór, ul. Kiczycką od skrzyżowania z ul. Bielską str. prawa i lewa do granicy z wsią Kiczyce, 
ul. Dębową, Torową, Rzeczną, Kolonię, Raszki, Sadową, Nową, Łąkową, Kombatantów, 
Wiejską, Topolową, Kwiatową, Ogrodową i Olszyna.

Rejon nr 10 – „BIELSKA” – Jerzy Rakus
Obejmuje ul. Bielską str. prawa od rzeki Wisły do granicy z Pogórzem, ul. Zabawa, 

Południowa, Boczna, Słoneczna, Osiedlowa od torów kolejowych str. prawa do ul. Gó-
reckiej, ul. Kukucza, ul. Górecka od skrzyżowania z ul. Osiedlową i Sportową, str. prawa 
i lewa do ronda.

Rejon nr 11 – „KICZyCE” – Gustaw Mendrek, Tadeusz Broda
Rejon nr 12 – „POGóRZE” – Ryszard Macura, Roman Mrózek, Andrzej Sztyper,  

  Jerzy Sztyper
Rejon nr 13 – „hARBuTOWICE” – Tadeusz Tyrna, Mirosław Tomiczek, Justyna Wałach
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Wieści chórowe

Rejon nr 14 – „MIęDZyśWIEć” – Andrzej Kozieł, Adam Pinkas, Benedykt urbańczyk
Rejon nr 15 – „WILAMOWICE” – Sylwester Wojnar, Jan Szymala, Łucja Jaworska,  

  Małgorzata Szczotka
Rejon nr 16 – „ISKRZyCZyn” – Grażyna Cieślar, Karol Chwastek, Bogusława Smelik
Rejon nr 17 – „ŁąCZKA” – Aneta Żwak, Anna Żwak
Rejon nr 18 – „DęBOWIEC” + część Kostkowic - Roman Kłoda, Leszek Sadowski,  

  Lidia Pastucha
Rejon nr 19 – „SIMORADZ” – Rajmund Raszyk, Janusz Kojma, Jerzy Rokowski
Rejon nr 20 – „PIERśCIEC” + część Iłownicy + część Kiczyc - Jerzy niemiec, Dariusz  

  Barański

W czwartkowe popołudnie, 7 czerwca 2012r., chórzyści skoczowskiej „Glorii” spo-
tkali się w Wiśle z członkami ewangelickiego chóru z Głębiec. Przy pięknej pogodzie, 
skoczowianie zostali serdecznie ugoszczeni w kolibie w przysiółku Pasieki, skąd rozpo-
ściera się piękna panorama Beskidu Śląskiego. Już z daleka było słychać pieśń  powital-
ną  „Pieknie Was witómy” śpiewaną przez chórzystów z Głębiec, którym towarzyszył 
miejscowy proboszcz ks. Tadeusz Byrt. W atmosferze wspólnych śpiewów, zabaw i gier 
oraz podziwiania piękna beskidzkich „groniczków”, raczono się wspaniałościami upie-
czonymi na grillu, domowymi wypiekami (m. in. wyśmienitymi „ulami”, herbatką z ziół 
i wiślańskimi  „kołoczami”). Inicjatorem spotkania był chór z Głębiec, którego pracami 
organizacyjnymi kieruje prezes - Barbara Kędzior. Właśnie na Jej ręce na zakończenie 
spotkania, prezes skoczowskiej „Glorii” - Władysław W. Orawski - skierował serdecz-
ne podziękowania chórzystom z Głębiec za organizację i wspaniałe przyjęcie z sugestią 
wzajemnej kontynuacji tej pięknej formy spotkań integrujących ludzi działająch w chó-
rach. ,,Radosne godziny to godziny przede wszystkim wypełnione pieśną uwielbienia, 
miłością i dobrocią”- DZIĘKUJEMY!
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Wieści z Dębowca

Filiał w Dębowcu przygotowuje się do zwieńczenia obchodów 100-lecia kościoła. 
Kalendarz imprez okolicznościowych zainaurowała uroczystość poświęcenia Domu 

Parafialnego, 17.07.2011r. 
W ramach jubileuszu parafia 

nasza wydała w tym roku książkę 
autorstwa Stanisława Kubiciusa 
pt.: „Ewangelicka Gmina Szkolna 
i Cmentarna w Dębowcu”. Jest 
to wnikliwie i szczegółowo 
opracowana oraz pięknie wydana 
historia ewangelicyzmu w 
Dębowcu. Cena 25 zł do nabycia w 
kancelarii parafialnej lub w kościele 
w Dębowcu (zdjęcie na okładce).

W kwietniu i maju wykonano 
szereg prac remontowo-budowla-
nych:

- malowanie wnętrza kościoła
- ułożenie kostki brukowej 

przed kościołem
- remont chodnika na cmenta-

rzu 370 m kw. + 180 mb. krawęż-
nika

- ułożenie nowego chodnika - 
30 m kw + 30 mb krawężnika

Większość prac została wyko-
nana bezpłatnie w ramach czynu 
parafialnego. Kurator filiału - Ro-
man Kłoda - wyraża na łamach IP 
serdeczne podziękowanie wszyst-
kim, którzy wsparli finansowo 
oraz/bądź też włożyli swój wkład 
pracy w wyżej wymienione dzia-
łania. Szczególne podziękowanie 
za koordynowanie całego projektu 
składamy na ręce pani kościelnej - 
Bogusławy Czyż oraz pana Leszka 
Sadowskiego.
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„Grajcie Bogu grajcie,
Grajcie Królowi naszemu grajcie!

Bóg bowiem jest Królem całej ziemi
Śpiewajcie pieśń…(Ps.47.7-8)

W niedzielę, 10 czerwca, w ewangelickim kościele Zbawiciela w Dębowcu odbył się 
Ekumeniczny Koncert Pieśni Religijnej zorganizowany z okazji jubileuszu 100-lecia ko-
ścioła przez dębowiecki chór ewangelicki. W koncercie wzięły udział 4 chóry. 

Jako pierwszy wystąpił ewangelicki chórek dziecięcy z Dębowca (dyrygentki - M .Cie-
ślar oraz E. Kaleta), a następnie zaproszeni goście: chór „Laudate” z Bładnic (dyr. M. Ry-
morz) oraz chór z parafii rzymsko-katolickiej w Dębowcu (dyr. P. Moskała). Jako ostatni 
zaprezentował się dębowiecki (dyr. G. Targosz). 

Po indywidualnych występach chórów nastąpił kulminacyjny punkt, czyli połączenie 
wszystkich chórów w jeden, aby wspólnie odśpiewać pieśń „Będę śpiewał Tobie”. Wyko-
nanie zrobiło duże wrażenie na słuchaczach, którzy wypełnili kościelne ławki. Dyrygenci 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Koncert zakończył modlitwą i błogosła-
wieństwem opiekun dębowieckiego chóru - ks. M. Czyż, który pełnił rolę konferansjera. 
Momentem finalnym było odśpiewanie wspólnej pieśni „Pod Twą obronę”. 

Po koncercie wszyscy uczestnicy spotkali się w sali parafialnej przy ciastku, herba-
cie, kawie, gdzie prezes chóru jeszcze raz gorąco podziękował wszystkim chórzystom za 
przyjęcie zaproszenia. Zachęcał także do kontynuowania takich koncertów dla wspól-
nego wysławiania Boga, jak również wzajemnej integracji i wymiany doświadczeń na 
drodze artystycznej. 

prezes Andrzej Małysz
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Głos ma młodzież

MMME
W dniach 27-30 kwietnia odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Mistrzostwa Mło-

dzieży Ewangelickiej. Było to wydarzenie sportowe adresowane do wszystkich młodych 
ewangelików z całej Polski i zagranicy. MMME zostały wprowadzone w miejsce nieodby-
wającej się już od kilkunastu lat Letniej Olimpiady Młodzieży i w tym roku odbyły się po 
raz pierwszy. Wzięło w nich udział ponad 230 uczestników i 30 wolontariuszy. 

Zawodnicy konkurowali ze sobą w różnorodnych dyscyplinach zespołowych (takich 
jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, kręgle) oraz indywidualnych (tenis 
stołowy, biegi, szachy, skok w dal). 

Każdego dnia po zakończonych zawodach spotykali się wspólnie na wieczornym 
programie. Wtedy zwycięzcy zostali oficjalnie uhonorowani medalami, a wszyscy mogli 
usłyszeć parę słów o Bogu, m.in. zapoznać się ze świadectwem wierzącego sportowca. 

W niedzielę odbyło się nabożeństwo młodzieżowe ze spowiedzią i Komunią Świętą, 
w czasie którego kazanie wygłosił ks. Grzegorz Giemza. Ponadto zawodnicy mieli możli-
wość zwiedzenia pięknego miasta Poznania.

Naszą parafię reprezentowała sze-
ścioosobowa drużyna w składzie: Ni-
kola Szczotka, Dawid Barański, Robert 
Gwóźdź, Mateusz Wojnar, Olaf Warzecha 
i Tymek Kaleta oraz dwie wolontariusz-
ki: Ola Brzezina i Kasia Niemiec. Najczę-
ściej nasi zawodnicy stawali w szranki 
z rywalami dużo starszymi od siebie, 
dlatego udział w zawodach był sporym 
wyzwaniem. Pomimo dużej konkurencji i 
zmęczenia nie poddawali się, lecz dawali 

z siebie wszystko, startując w wielu dyscyplinach. Wykazali się hartem ducha i niezłom-
nością. Możemy pogratulować im następujących osiągnięć:

Robert Gwóźdż i Mateusz Wojnar – I miejsce – siatkówka plażowa juniorzy
Dawid Barański – I miejsce – tenis stołowy juniorzy
Nikola Szczotka - III miejsce – bieg na 100 m juniorki
Nikola Szczotka – III miejsce – bieg na 400 m juniorki
Robert Gwóźdź – II miejsce – bieg na 100 m juniorzy
Mateusz Wojnar – III miejsce – bieg na 100 m juniorzy
Mateusz Wojnar – I miejsce – bieg na 1000 m juniorzy
Udział w Mistrzostwach był ciekawym i cennym doświadczeniem. Zawodnicy ak-

tywnie spędzili weekend, a ponadto lepiej poznali siebie nawzajem i nawiązali nowe 
kontakty. 

Kasia Niemiec 
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ROWERAMI NAD ZAPORĘ CZERNIAŃSKĄ
1 maja br. kilkunastoosobowa grupa młodzieżowa wybrała się wraz z księdzem 

Mirkiem Czyżem na wycieczkę rowerową nad Jezioro Czerniańskie (zaporę wodną) do 
Wisły. W ten sposób realizowaliśmy cel naszej ubiegłorocznej eskapady nad Jezioro Go-
czałkowickie (wtedy, we wrześniu, podjęliśmy decyzję, że następnym razem pojedziemy 
do Czarnego). 

Nasz wyjazd rozpoczęliśmy na targowisko w Skoczowie od modlitwy o błogosławień-
stwo na cały czas wycieczki. Następnie ruszyliśmy wałem nadrzecznym aż do Wisły. Po 
drodze mieliśmy kilka przystanków.

Szlak do Wisły był przyjemny, tylko gdzieniegdzie wpadaliśmy w zbiorowisko małych 
muszek. Prawdziwe wyzwanie czekało nas dopiero w Wiśle u podnóża wzniesienia pro-
wadzącego nad zaporę - prawie kilometrowy podjazd o dość dużym nachyleniu. Wszy-
scy jednak dzielnie poradzili sobie i już po chwili robiliśmy wspólne zdjęcia na prome-
nadzie nad zalewem.

Kolejny punkt naszej wycieczki wyznaczała „Fojtula” w Wiśle-Czarnem, nieopodal 
której mieszka babcia naszego kolegi Marka. Przygotowała ona dla nas pyszne ciasto, 
pączki własnej roboty oraz herbatę ziołową (Pani Krzok serdecznie dziękujemy). Na ko-
niec zaśpiewaliśmy pani gospodyni piosenkę młodzieżową „Panie, my twoje dzieci” i 
wysłuchaliśmy krótkiego opowiadania pt. „Bliźnięta” (czytał ks. Mirek). 

Później ruszyliśmy z powrotem. Mogliśmy jeszcze raz zobaczyć zaporę, a potem już 
z górki, z wiatrem we włosach na dół do Wisły, Ustronia i Skoczowa. Po drodze jeden z 
uczestników „złapał gumę”, ale na szczęście został odholowany przez mamę i wszystko 
dobrze się skończyło.

Przejechaliśmy 60 km. Droga była męcząca, ale bardzo przyjemna. Mogliśmy ten 
czas spędzić w bardzo miłym towarzystwie i w świadomości, że Bóg jest z nami i nad 
nami czuwa. Czekamy na następne takie świetne wycieczki. Bardzo się cieszę, że mogli-
śmy spędzić taki wspaniały czas razem ze sobą i z Panem Bogiem. 

Kornelia Arndt
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Dzwonki i 20+ w Węgrowie i Warszawie
Jeden dzień w maleńkiej, malowniczej parafii na Podlasiu, liczącej zaledwie 40 osób, 

natomiast drugi w zatłoczonej, tętniącej życiem stolicy – w jednym z dwóch mieszczą-
cych się tam parafii ewangelickich, która liczy ponad 1700 osób… Właśnie w ten jakże 
zróżnicowany sposób, pierwszy weekend lata (23-24 czerwca) spędzili swój czas Zespół 
Dzwonków oraz zespół młodzieżowy 20+. 

W sobotę we wczesnych godzinach porannych – niewyspani, lecz pełni pozytywnej 
energii wyruszyliśmy w podróż wraz z opiekunem zespołów – praktykantem Marcinem 
Ratka-Matejko oraz jego małżonką Sylwią. Jak się dowiedzieliśmy to właśnie m.in. w 
Węgrowie stawiał on swoje „pierwsze kroki” wygłaszając pierwsze kazania. Ksiądz Bog-
dan Wawrzeczko z rodziną, całą parafią oraz maskotką parafii – psem Asem, przyjęli 
nas bardzo ciepło po prawie dziewięciogodzinnej podróży. W przerwie między próbami 
a koncertem mogliśmy zobaczyć kościółek na cmentarzu, który został wybudowany w 
jedną noc! – jak widać, dla chcącego nic trudnego. Występ cieszył nas wyjątkowo po-
nieważ w kościele zgromadzili się nie tylko parafianie z Węgrowa, lecz również osoby z 
poza parafii oraz z okolicznych miejscowości. Warto wspomnieć, iż w samym Węgrowie 
mieszka jedynie ośmiu parafian, reszta dojeżdża do kościoła nawet 50 km, a połowa 
szkółki niedzielnej mieszka na parafii – dwaj synowie księdza. Wizytę w Węgrowie za-
pamiętamy na długo. Dzięki gościnności proboszcza i jego małżonki wieczorem spędzi-
liśmy czas piekąc kiełbaski, grając w piłkarzy ki, skacząc na trampolinie, oglądając mecz, 
czy też spacerując nad zalewem, po czym udaliśmy się do swoich pokoi, aby nabrać sił 
na kolejny dzień pełen wrażeń.



Informator Parafialny nr 93/201224 Informator Parafialny nr 93/2012

Spotkanie organizacyjne
niedziela, 22 lipca, g. 11.15
sala parafialna w Skoczowie

SorkwiTY 2012

N i e d z i e l a 
upłynęła nam 
pod znakiem po-
znawania nieco 
innych zwycza-
jów, niż tych które 
mamy na nabo-
żeństwach w Sko-
czowie. Byliśmy 
m.in. świadkami 
niecodziennych 
chrzcin – więcej 
nie zdradzimy, za-
chęcamy do od-
wiedzenia parafii 
proboszcza Piotra 
Gasia w Warsza-
wie. Po nabo-

żeństwie i poczęstunku udaliśmy się wraz z proboszczem do Sali konferencyjnej gdzie 
mogliśmy posłuchać o historii kościoła oraz pooglądać pocztówki z okresu wojennego i 
powojennego, kiedy to kościół został zbombardowany a następnie z pomocą Bożą od-
budowany. Do dnia dzisiejszego każdego roku parafianie gromadzą się aby symbolicz-
nie odbudować kopułę kościoła we wnętrzu budynku. Mamy nadzieję, że ksiądz Gaś 
niebawem odwiedzi nas z nowo powstałym chórkiem dziecięco-młodzieżowym, który 
od niedawna funkcjonuje w parafii. Podczas tzw. „czasu wolnego” mogliśmy zwiedzić 
Warszawę. Emocje wzbudzał w szczególności Stadion Narodowy oraz strefa kibicaJ Nie 
mniej jednak wiele osób zwiedzało kościoły, muzea, bądź upajało się urokiem naszej 
stolicy i jej pięknych widoków oraz parków.

Marzena Rakus-Motyka
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Kącik dla dzieci

REORGANIZACJA SPOTKAŃ MŁODZIEŻOWYCH 
Patrząc z boku na funkcjonowanie naszych grup młodzieżowych (młodszej i starszej), 

można było odnieść wrażenie, że wszystko rozwija się w dobrym kierunku. Kto jednak 
brał odpowiedzialność za organizację spotkań, ten dostrzegał, że następuje jakiś regres, 
jakieś „przeciążenie materiału”, jakieś wyeksploatowanie. Stąd też w sobotę, 12 maja, w 
sali młodzieżowej zebrali się przedstawiciele obu grup, by dyskutować nad przyszłością 
młodzieży. 

Po szczerej wymianie zdań ustalono, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem bę-
dzie ponowne połączenie grup. Tak więc w sobotę, 1 września, odbędzie się powaka-
cyjne spotkanie dla wszystkich o g. 18.00. I ten model wspólnoty młodszych i starszych 
będziemy chcieli dalej rozwijać. 

Z uwagi na fakt, że na spotkania młodzieżowe przychodzili coraz młodsi uczestnicy, 
podjęto również decyzję odnośnie wieku, w którym można przystać do grupy młodzie-
żowej. Ustalono, że będzie to początek drugiej klasy gimnazjum, a więc równocześnie 
początek nauk konfirmacyjnych. Uprzejmie prosimy Rodziców i przyszłą młodzież o wy-
rozumiałość i zaakceptowanie tej propozycji. 

w imieniu młodzieży - xmcz

Witajcie kochani! 
Dziś porozmawiamy o zwierzętach. Przy okazji poćwiczycie Waszą znajomość Biblii, 

bo tym razem będziecie musieli skorzystać z niej nie raz. Odpowiemy sobie też na ważne 
pytanie: jaki powinien być nasz stosunek do zwierząt?

Olek jest twardym facetem i nie mazgai się jak mała dziewczynka, a jednak tym ra-
zem przybiegł do dziadka ze łzami w oczach. Opowiedział mu, jak chłopcy z gimnazjum 
dla zabawy znęcali się nad żabami w okrutny sposób. – Dziadku, czy takie zachowanie 
jest ok? Kaśka, siostra jednego z nich okrzyczała ich, że tak nie wolno, a oni się śmiali, że 
to tylko żaba – zapytał Olek. 

– To jest bardzo trudny temat – zamyślił się dziadek. – Wielu ludziom wydaje się, że 
skoro ludzie są najważniejsi, to zwierzęta w ogóle się nie liczą. Ale to nieprawda. W Biblii 
możemy przeczytać o tym, że Pan Bóg troszczy się nawet o małego wróbelka. Człowiek, 
który kocha Pana Boga, nie powinien nigdy robić krzywdy zwierzętom. Nie powinni-
śmy znęcać się nad żadnym zwierzęciem, nawet najmniejszym, ale jeśli tylko możemy, 
powinniśmy mu pomóc. Możemy na przykład nakarmić bezdomnego kota albo pomóc 
rannemu ptakowi. Jeżeli nie wiemy, co zrobić, powinniśmy poprosić dorosłego o pomoc. 
Wierzący człowiek nie powinien też wyrywać pająkowi nóg dla zabawy, albo łapać do 
słoika konika polnego i w ten sposób go męczyć, albo strzelać z procy do ptaków. Pan 
Bóg stworzył świat zwierząt, żeby nam pomagały i żebyśmy mogli je podziwiać i chwalić 
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Go za to, jaki jest pomysłowy i jest wspaniale ukształtował wszystkie stworzenia. Zawsze 
musimy pamiętać, że one też potrafią się bać i czują ból. Najlepiej, jeśli dzikie zwierzęta 
zostawimy same sobie i nie będziemy im w niczym przeszkadzać, a o domowe które są  
skazane na naszą wolę, będziemy się troszczyć każdego dnia.

1. Biblia opisuje wiele gatunków zwierząt. Sprawdź w Biblii, jakie zwierzęta zostały 
wymienione w podanych wersetach:

Job 39,1
Psalm 42,2 
Estera 6, 10 
2 Mojżeszowa 8,2 
Job 39, 13 
Przypowieści Salomona 26,2 

2. Połącz zwierzęta z historią lub postacią:
Wąż Jonasz
Lwy Dawid
Szarańcza kuszenie Ewy
Owce Daniel
Ryba plaga egipska

3. Pan Bóg używał czasem zwierzęta w specjalnym celu.  Przeczytaj, co to za historia 
i napisz, jakiego zwierzęcia i po co użył Pan Bóg:

I Królewska 17, 1-7
Jonasz 4, 6-11

4. Przeczytaj J 10,14.15.27-29 i napisz, do jakich zwierząt porównujemy ludzi idą-
cych w swoim życiu za Panem Jezusem i kim jest Pan Jezus dla wierzących (tak jak pe-
wien człowiek dla tych zwierząt).

5. Są takie rzeczy, których powinniśmy uczyć się od zwierząt. Przeczytaj  fragment  z 
Przypowieści Salomona 6, 6-10 i napisz, o jakie zwierzę chodzi i czego możemy się od 
niego nauczyć.  Najlepiej, jeśli wypiszesz sobie ten fragment i schowasz do piórnika lub 
powiesisz nad łóżkiem.  

6. Przeczytaj Przypowieści Salomona 12, 10 i napisz, jak zachowuje się sprawiedliwy 
(pobożny) człowiek w stosunku do swoich zwierząt. Czy Ty też jesteś taki w stosunku do 
zwierząt, które żyją w Twoim domu?

Za prawidłowe rozwiązanie możesz otrzymać nagrodę. Wystarczy, że swoje od-
powiedzi przepiszesz na kartkę A4 (1 – nazwy zwierząt, 2 – pary, 3 – zwierzęta i ich 
zadanie, 4 – zwierzę i rola Pana Jezusa, 5 – zwierzęta i ich cechy, 6 – zachowanie czło-



Jeden ze sposobów zbliżenia się do Boga

Przybliżyć się do Boga, uwierzyć Jemu, zrozumieć Jego zainteresowanie nami, Jego 
miłość i oczekiwania można różnymi sposobami. Uczestnicząc w nabożeństwach, ewan-
gelizacjach, grupach parafialnych i domowych, czytając samemu Biblię czy książki chrze-
ścijańskie, słuchając lub oglądając pozycje fonograficzne, uczestnicząc w chrześcijań-
skich grupach dyskusyjnych, słuchając pieśni itp. Ważne jest więc słuchanie innych i 
siebie. Nowy Testament w Liście do Rzym. r.10.14 mówi: „Jak mają uwierzyć w tego, o 
którym nie słyszeli? i w r.10.17 „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo 
Chrystusowe.”
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Biblioteka

wieka wobec zwierząt) i dostarczysz je w kopercie do kancelarii parafialnej do dnia 20 
sierpnia. Na kopercie napisz „Konkurs IP 93”, a do środka oprócz rozwiązania włóż rów-
nież informację 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 nabożeństwa szkolnego 
2 września. POWODZENIA!!!

Opr. A. Jaroszewska

Poza konkursem: propozycja dla najmłodszych - pokoloruj obrazek „Dobry Pasterz”



Pozycje biblioteczne tzn. książki, kasety, płyty CD , CDR, kasety DVD mogą dla jed-
nych być wstępem do zrozumienia Biblii, dla innych, którym Bóg daje zrozumienie 
swojego słowa, mogą być wzorem do wydawania owoców wiary, rozpoznania u siebie 
darów Ducha Świętego, wzorem do okazywania miłości bliźniemu, uwielbiania Boga, 
czyli wszystkiego co Biblia nazywa „wykonywaniem słowa”. Na przykładzie opisywanych 
przeżyć, można szukać wzorca do rozwiązywania własnych problemów, często przez mi-
łość Bożą i miłość do bliźniego. W publikacjach znajdujemy też zastosowanie prawd 
biblijnych w dzisiejszym, tak bardzo niezrozumiałym świecie. Żyjemy w czasach, w któ-
rych przyzwyczajamy się pomału, że wszystko kosztuje - nawet zainteresowanie naszymi 
przeżyciami i emocjami kosztuje krocie u fachowców, duże pieniądze płacimy szukając 
szczęścia u innych, w dalekich wyjazdach, atrakcyjnych imprezach itp.

...A tymczasem stałą radość daje świadomość codziennego zainteresowania i pro-
wadzenia przez Boga, możliwość oczyszczania się z grzechu. Wówczas nasza radość jest 
niezależna od okoliczności, bo Bóg jest zawsze. Nie musimy szukać wymówek „gdyby 
tylko”(spostrzeżenie zaczerpnięte ze Spotkania dla Kobiet Wolnych Chrześcijan) to mia-
łem, to zdarzyło, zmieniło to byłbym (byłabym) szczęśliwym (szczęśliwą)...

Tak przecież liczymy pieniądze, mówimy o kryzysie, czy więc nie czas szukać szczę-
ścia u Boga (niż kupować go za krocie)? Zbliżymy się do Niego, poznając Go przez dobre 
pozycje chrześcijańskie (razem jest ich ok.13.000 w naszej bibliotece). Są powieści fabu-
larne, książki psychologiczne, poradnikowe, tematyczne, pozycje dla rodziców, literatu-
ra dla dzieci i młodzieży, seminaria, filmy chrześcijańskie, codzienne rozważania biblijne, 
płyty z pieśniami (słuchanie ich to rodzaj modlitwy i uwielbiania Boga).

Wszystko to jest za darmo w naszej bibliotece. Wymaga tylko naszej decyzji, chęci, 
przewartościowania i odrobiny czasu. Czasu dla Boga i tego nam polecanego przez psy-
chologów, czasu dla siebie. Spędzenie go w budujący nasze wnętrze sposób oraz jako 
najtańsza i poparta Bożą obietnicą inwestycja w naszą przyszłość ziemską i pozaziem-
ską. Ułatwi nam to uwierzyć, a to daje pewność zbawienia, wg Jana 3.36 „Kto wierzy 
w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota”. Rozważmy to w 
naszych sercach. 

Zapraszamy do Biblioteki „DLA KAŻDEGO” osobiście lub przez internet

Informator Parafialny nr 93/201228 Informator Parafialny nr 93/2012
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Z życia kościoła

28.04 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie odbyła się, organizowana 
corocznie przez Diecezjalną Komisję Kobiet Diecezji Cieszyńskiej, Konferencja Liderek. 
Temat tym razem dotknął historii Kobiet Reformacji.

Nasza Parafia zachęca do organizowania imprez okolicznościowych w sali parafialnej 
za plebanią oraz w sali chórowej. 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. 

Nasza bibliotekarka, Renata Świder, oferuje pokój do wynajęcia w domu jednoro-
dzinnym wraz ogrodem w Pierśćcu. Kontakt: kom. 509 366 875 (g. 12.00–22.00)

W ramach Dekady Lutra i zbliżającego się jubileuszu 500-lecia Reformacji (2017 r.)
Parafia nasza zamierza zorganizować wycieczkę „Śladami Lutra”. Planujemy ją w termi-
nie 3-5 maja 2013 r. Odwiedzimy Eisleben, Wartburg, Wittenbergę i Drezno. Szczegóły 
zamieścimy w następnym numerze IP (przewidywany koszt wyjazdu ok. 600 zł).

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.

Informacje



Informator Parafialny nr 93/201230 Informator Parafialny nr 93/2012

28.04 Orkiestra Misyjna z Wisły, wraz z dyrygentką Lidią Niemczyk, oraz osobami 
towarzyszącymi, wyjechali w podróż do Włoch. Zaproszenie protestantów włoskich oraz 
księdza Pawła Gajewskiego, aby uwielbienie Boga piękną muzyką mogło rozlewać się 
również poza granice naszego kraju, było bezpośrednim powodem decyzji o wyjeździe.

29.04 w Szczyrku Salmopolu odbyło się ekumeniczne nabożeństwo na rozpoczęcie 
sezonu motocyklowego. Motocykle wypełnili parkingi, a kościół pękał w szwach.

10.05 uczelniane Kolegium Elektorów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie dokonało wyboru rektora uczelni na kadencję 2012-2016. Został nim ks. 
prof. dr hab. Bogusław Milerski z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

12.05 w Częstochowie odbywały się centralne uroczystości z okazji Dnia Strażaka i 
20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy zostali wyróżnieni przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego Krzyżami Zasługi. Wśród wyróżnionych był również Ewan-
gelicki Duszpasterz Straży Pożarnych ks. kpt. Adam Glajcar - proboszcz parafii w Często-
chowie - który otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.

19-27.05 we Wrocławiu odbył się 4. Festiwal Kultury Protestanckiej, w którym go-
ścinnie uczestniczył Zespół Dzwonków z naszej Parafii.

23.05 w Sali Synodalnej Centrum Luterańskiego w Warszawie, odbyło się sympo-
zjum o bp. Juliuszu Bursche. Imprezie towarzyszyła okolicznościowa wystawa ilustrująca 
drogę życiową biskupa.

23.05. w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej 
odbyła się Międzynarodowa Konferencja „W służbie Bogu, Ojczyźnie i Częstochowie”, 
zorganizowana z okazji 100-lecia wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego pod 
kościół ewangelicki Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie.

07.06 w Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, odbyło się nabożeństwo „Przy 
Kamieniu” na Równicy. W nabożeństwie uczestniczyło prawie 1500 osób, zaś rozważa-
niem Słowa Bożego z 5. Mż 31,11-12 podzielił się ks. Henryk Reske z Orzesza. Oprawę 
muzyczną zapewniła Diecezjalna Orkiestra Dęta oraz Ewangelicki chór z Dobki i Polany. 

W tym samym dniu w Drogomyślu odbył się 149. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gusta-
wa Adolfa. W tegorocznym zjeździe uczestniczyli duchowni i świeccy przedstawiciele 
parafii, w których od Świąt Zmartwychwstania Pańskiego do Zesłania Ducha Świętego 
zbierano ofiary pieniężne na potrzeby remontowe kościołów i budynków parafialnych.

W czasie tegorocznych Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich, odbywających 
się w Szczecinie (8-10.06), otwarto Ogród Ciszy i Medytacji w miejscu, gdzie ewangelicki 
ks. Dietrich Bonhoeffer (zmarły męczeńską śmiercią poprzez powieszenie) prowadził se-
minarium dla młodych duchownych w Finkenwalde (obecnie Szczecin Zdroje).

10.06 Ks. Jan Byrt, z parafii ewangelickiej w Szczyrku rozdał piłki futbolowe od zna-
nych osób, podczas ekumenicznego nabożeństwa z okazji rozpoczęcia mistrzostw w 
piłce nożnej. Nie zabrakło piłek między innymi od: Adama Małysza oraz Prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego. 

zebrał mgr teol. Marcin Ratka-Matejko
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Stary Testament na każdy dzień

1 lipca 5. Mojżeszowa 30 4 sierpnia Sędziów 5
2 lipca 5. Mojżeszowa 31 5 sierpnia Sędziów 6
3 lipca 5. Mojżeszowa 32 5 sierpnia Sędziów 7
4 lipca 5. Mojżeszowa 33 6 sierpnia Sędziów 8 
5 lipca 5. Mojżeszowa 34 7 sierpnia Sędziów 9
6 lipca Jozuego 1 8 sierpnia Sędziów 10
7 lipca Jozuego 2 9 sierpnia Sędziów 11
8 lipca Jozuego 3 10 sierpnia Sędziów 12
9 lipca Jozuego 4 11 sierpnia Sędziów 13

10 lipca Jozuego 5 12 sierpnia Sędziów 14
11 lipca Jozuego 6 13 sierpnia Sędziów 15
12 lipca Jozuego 7 14 sierpnia Sędziów 16
13 lipca Jozuego 8 15 sierpnia Sędziów 17
14 lipca Jozuego 9 16 sierpnia Sędziów 18
15 lipca Jozuego 10 17 sierpnia Sędziów 19
16 lipca Jozuego 11 18 sierpnia Sędziów 20
17 lipca Jozuego 12 19 sierpnia Sędziów 21
18 lipca Jozuego 13 20 sierpnia Rut 1
19 lipca Jozuego 14 21 sierpnia Rut 2
20 lipca Jozuego 15 22 sierpnia Rut 3
21 lipca Jozuego 16 23 sierpnia Rut 4
22 lipca Jozuego 17 24 sierpnia 1. Samuela 1
23 lipca Jozuego 18 25 sierpnia 1. Samuela 2
24 lipca Jozuego 19 26 sierpnia 1. Samuela 3
25 lipca Jozuego 20 27 sierpnia 1. Samuela 4
26 lipca Jozuego 21 28 sierpnia 1. Samuela 5
27 lipca Jozuego 22 29 sierpnia 1. Samuela 6
28 lipca Jozuego 23 30 sierpnia 1. Samuela 7
29 lipca Jozuego 24 31sierpnia 1. Samuela 8
30 lipca Sędziów 1 1 września 1. Samuela 9

1 sierpnia Sędziów 2 2 września 1. Samuela 10 
2 sierpnia Sędziów 3 3 września 1. Samuela 11
3 sierpnia Sędziów 4 4 września 1. Samuela 12

W czasie wakacyjnej lektury Starego Testamentu będziemy śledzić wydarzenia zwią-
zane z podbojem Ziemi Obiecanej przez Izraeliów. Nie były to łatwe czasy. Potwierdziła 
się jednak zasada, że dopóki lud wybrany ufał Bogu, dopóty Bóg mu błogosławił we 
wszelkich poczynaniach. Gdy jednak Izraelici brali sprawy w swojej ręce, wówczas prze-
grywali nawet ze słabym przeciwnikiem. Ta prawidłowość potwierdza się również w 
okresie sędziów (np. Gedeon, Samson). Okres egzystowania w ziemi obiecanej przerwie 
na krótko historia Rut (relacja teściowa-synowa). Pod koniec wakacji zagłębimy się w 
1. księgę Samuela, w której opisane są dzieje formowania się królestwa. Do tej pory 
Izraelici nie mieli króla-człowieka, ponieważ ich królem był Bóg. Jednakże ze względu 
na chęć upodobnienia się do ludów ościennych, Bóg poprzez proroka Samuela wyraża 
zgodę na pierwszego króla, którym zostaje Saul. xmcz
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Zapisano w księgach parafialnych

Chrzty: 
Mikołaj Pszczółka  29.04.2012 Sk., ul. Rekreacyjna 
Martyna Budkowska  29.04.2012 Sk., ul. Słoneczna 
Sabina Porębska  29.04.2012 Simoradz
Nikola Gąsior   06.05.2012 Wilamowice, ul. Spokojna
Kajetan Szczyrba  27.05.2012 Sk., ul. Mickiewicza
Dominik Lorek   04.06.2012 Sk., ul. Morcinka
Sara Świecka   10.06.2012 Goleszów, ul. Wierzbowa
Marta Pustówka  10.06.2012 Sk., ul. Jutrzenki 
Adrian Cywka   17.06.2012 Dębowiec, ul. Polna 
Oliwia Zawisza   17.06.2012 Kisielów, ul. Cesarska 
Radosław Krużołek  24.06.2012  Kostkowice, ul. Osiedlowa
Liam Krajewski  24.06.2012  Sk., ul. Morcinka

Śluby: 
Marcin Kajzar   Wioleta Gałązka  05.05.2012
Krystian Stokłosa  Daria Cieślar  26.05.2012
Marcin Wojnar  Barbara Bojda  07.06.2012 
Tomasz Maserak  Renata Szarek  16.06.2012

Pogrzeby:
Artur Kojma   lat 68 03.03.2012 pochowany w Ustroniu
Otylia Brudny niespełna 72 lata 11.05.2012 Sk., ul. Katowicka
Anna Tomala niespełna 75 lat 12.05.2012 Simoradz
Ewa Barabosz  lat 88 18.05.2012 Sk., ul. Bielska
Emilia Wojnar  lat 81 27.05.2012 Sk., ul. Morcinka
Jan Smelik niespełna 81 lat 10.06.2012 Simoradz 
Helena Wacławik lat 90 13.06.2012 Simoradz 
Wiktor Moiczek lat 75 18.06.2012 Sk., ul. Targowa 
Franciszek Oborny niespełna 87 lat 18.06.2012 Sk., ul. Wiślańska
Andrzej Krehut lat 72 23.06.2012 Sk., ul. Południowa 
Jan Kozieł  lat 71 24.06.2012 Sk., ul. Górny Bór 
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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 Marcin Ratka-Matejko 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. M. Czyż, mgr Marcin Ratka-Matejko, 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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3. rząd (od lewej): Roman Mrózek, Jerzy Małysz, Bronisław Fiedor, Eugeniusz Kojma, 
Jan Cieślar 
2. rząd (od lewej): Anna Kusak (Janosz), Maria niemczyk (hausotter), Ewa Cholewa 
(Szczurek), Adam Brzezina, Roman Kajzar, Jerzy Lipsa
1. rząd (od lewej): ks. Andrzej Czyż, Ewa Piguła (Pinkas), Małgorzata Mazur (Bortli-
czek), Anna Pastucha (Brudny), Maria hósar (Jaworska), Marta Foltyn (Zmełty),
ks. Adam Podżorski

Ks. Tadeusz Byrt

149. PAMIĄTKA

POŚWIĘCENIA 

KOŚCIOŁA

3 czerwca 2012

ZŁOTA KONFIRMACJA
17 czerwca 2012
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