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Spotkanie ze Słowem Bożym

Czy jestem Bogiem tylko z bliska – mówi Pan – a nie
także Bogiem z daleka? Jr 23,23

Bóg daleki i bliski
Jedną z cech Boga jest jego wszechobecność. Choć jest niewidzialny, a może właśnie 

dlatego, że jest niewidzialny, jest wszędzie obecny. Nie ma takiego miejsca, gdzie by go 
nie było, gdzie by nie mógł dotrzeć. Apostoł Paweł powiada: „W nim żyjemy i poruszamy 
się, i jesteśmy”. (Dz 17,28).

W tym znaczeniu odległość od Boga nie może być mierzona w kilometrach ani żad-
nych ludzkich miarach. Odległość od Boga mierzy się w wymiarze duchowym. Być blisko 
Boga znaczy, mieć z nim dobrą relację. Być daleko od Boga znaczy być mu obcym, nie 
utrzymywać z nim społeczności.

Najlepiej dostrzegamy to w historii w raju. Przed upadkiem w grzech Adam i Ewa żyli 
w bliskiej społeczności z Bogiem. Po upadku Bóg musi wołać: „Adamie, gdzie jesteś?” 
Wyczuwamy tu dystans, jaki się wytworzył. Tu też dostrzegamy, co jest przyczyną odda-
lenia. Jest to grzech. Nasz ludzki grzech.

Dlatego trzeba sobie zadać pytanie: jeśli jest ten dystans, to kto tak naprawdę od 
kogo się oddalił? Bóg ode mnie, czy ja od Boga? Odpowiedź jest prosta. Bóg się nie 
oddala. On jest wszędzie. On jest blisko, to znaczy chce być blisko, ale to nasze grzechy, 
nasza postawa życiowa, nasz styl życia sprawiają, że jesteśmy od niego daleko. 

Wielu ludziom jest z tym dobrze. Niech Bóg sobie jest gdzie chce, niech jest tam 
wysoko w niebie, ja mam tu swoje życie na ziemi i nie musimy sobie wchodzić w drogę. 
Taki styl życia wielu ludziom odpowiada. Do czasu. Gdy przychodzą cierpienia, nieszczę-
ścia, niepowodzenia, człowiek pyta: gdzie był wtedy Bóg? Czemu go tu nie ma, gdy go 
potrzebuję?

Wyobraźmy sobie syna marnotrawnego pasącego świnie w dalekim kraju, gdy zaczy-
na przymierać głodem. I zaczyna robić Ojcu wyrzuty? Czemu tu nie ma przy mnie Ojca? 
Jak może być tak niemiłosierny dla swojego syna, że jest tak daleko ode mnie? A my 
nieraz takie wyrzuty Bogu czynimy, nie zdając sobie sprawy, że ponosimy 100% winy 
za oddalenie. Syn marnotrawny podjął właściwą decyzję: Wstanę i wrócę, bo to ja się 
oddaliłem. I nie zawiódł się. Doznał czegoś, co było ponad jego spodziewanie. Od chwili, 
gdy wrócił, Ojciec znowu był mu bliski.

W Liście Jakuba 4,8  czytamy: „Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was”. Bogu nie 
sprawia to radości, gdy między nami jest dystans. Więcej, On pragnie być blisko nas, 
ale czeka, abyśmy spełnili warunek. Abyśmy powrócili do Niego.

Bóg z bliska, to Bóg miłości, Bóg przebaczający, Bóg obsypujący człowieka swoimi 
błogosławieństwami. Bóg z daleka, to Bóg sędzia, Bóg karzący występek, Bóg suro-
wy. Na przykładzie narodu Izraelskiego widzimy, że Bóg był zarówno Bogiem z bliska, 
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Z kart historii...

jak i z daleka. Gdy lud był Mu posłuszny, gdy się nawracał, gdy pokutował, przeży-
wał Bożą bliskość, doświadczał Jego cudów, zwycięstw, przebaczenia. Natomiast gdy 
lud odstępował od Boga, gdy popadał w bałwochwalstwo, oddalał się od Boga, Bóg 
był dla nich karzącym sędzią. Nietrudno się domyślić, jakiego Boga człowiek chciałby 
mieć zawsze. Oczywiście tego bliskiego. 

Ale Jeremiasz, powołany przez Boga prorok sądu musi ludowi objawiać Bożą 
prawdę: Czy jestem Bogiem tylko z bliska – mówi Pan – a nie także Bogiem z daleka? 
Innymi słowy: Jestem Bogiem, który błogosławi i przebacza, ale gdy wy jesteście oporni 
i zatwardziali, jestem Bogiem, który musi ukarać.

Jeremiasz był prorokiem, któremu przypadło w udziale zwiastować „dalekiego” 
Boga. On ludu nie głaskał. Poza tzw. „Księgą pocieszenia” obejmującą rozdziały 30-33, 
gdzie są zawarte słowa nadziei i zapowiedź nowego przymierza, teksty Jeremiasza, to 
przestrogi i oskarżenia.

Nawet takie świętości, jak Zakon, Skrzynia Przymierza czy Świątynia tracą znaczenie 
i nie pomogą w ocaleniu ludu, gdy Bóg musi ukarać niewolą babilońską odstępstwo na-
rodu od Boga. Kara jest jednak odwracalna, jeśli grzesznik szczerze pokutuje i nawraca 
się, a nie tylko próbuje przebłagać Boga ofiarami i rytuałami świątynnymi. Wtedy Bóg 
znowu staje się bliski, czego – zgodnie z przepowiednią Jeremiasza – lud Izraelski znowu 
po latach niewoli doświadczył.

Zauważmy, że Bóg nigdy nie przestaje się interesować człowiekiem. Nie tylko wtedy, 
gdy jest blisko, ale nawet, gdy jest daleko, nie rezygnuje z człowieka. Nie odrzuca go, nie 
pozostawia swojemu losowi. Nawet gdy musi człowieka ukarać za jego oddalanie się od 
niego, jest nim głęboko zainteresowany. Jego troska o człowieka jest szczególnie wielka, 
gdy musi nawiedzić człowieka doświadczeniem. Wtedy mamy wrażenie, że się odwrócił, 
że nas opuścił. Ale nie. On nikogo nie opuszcza, nawet jeżeli jesteśmy daleko od niego, 
on w szczególny sposób kontroluje, czy przypadkiem ciężar, który na nas nałożył nie jest 
zbyt wielki. Bóg jest zawsze naszym Bogiem – czy z bliska, czy z daleka.

	 Ks. Adam Podżorski

Świątynia Jerozolimska stanowiła dla Narodu Wybranego główne miejsce swego 
kultu. Do niej zabrała Maria dzieciątko Jezus, aby „jak napisano w zakonie Pańskim, iż 
każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu” (Łk 2,23) wypełnić nakazane przepisy 
zakonu. Podczas tej ceremonii stary Symeon oraz prorokini Anna przepowiedzieli przy-
szłą wielkość małego Jezusa.

Świątynia Jerozolimska została zbudowana przez króla Salomona w ciągu 7 lat w po-
łowie X wieku p.n.e. na Górze Moria, gdzie Abraham miał złożyć w ofierze swego syna 
Izaaka. Do ówczesnej świątyni otoczonej murami i dziedzińcami przylegał zespół pała-
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cowy królów izraelskich. W świątyni była przechowywana w specjalnym pomieszczeniu 
Arka Przymierza, która stanowiła miejsce kultu Narodu Wybranego w czasie wędrówki 
do Ziemi Obiecanej. Świątynia została zburzona w 586r. p.n.e. przez wojska króla babi-
lońskiego Nabuchodonozora (Nebukadnezara), a Naród Wybrany uprowadzono w nie-
wolę do Babilonii. 

Ponad pół wieku później Izraelici powrócili z niewoli i w latach 520-515 p.n.e. wybu-
dowali w Jerozolimie drugą świątynię (dużo skromniejszą niż pierwsza). W nowej świą-
tyni nie było już jednak Arki Przymierza, która zaginęła podczas najazdu babilońskiego. 
Pozostawiono za to pomieszczenie najświętsze za zasłoną, do którego nikomu nie wolno 
było wchodzić oprócz arcykapłana. 

Za panowania króla Heroda świątynia została rozbudowana, aby dorównać swą 
wspaniałością świątyni króla Salomona. Jej świetność nie trwała już jednak długo. Kil-
kadziesiąt lat później, 4 sierpnia 70r. n.e. wojska rzymskie pod wodzą Tytusa zburzyły 
Jerozolimę wraz z drugą świątynią po nieudanym powstaniu Żydów. Naród Wybrany 
został rozproszony – bez własnej ojczyzny – po całym świecie na 19 wieków.

Ze świątyni ostała się do dnia dzisiejszego jedynie tzw. Ściana Płaczu, zwana także 
Ścianą lub Murem Zachodnim. Są to dokładnie resztki fundamentu pod mur otaczający 
dziedziniec świątynny. 

Podziwiany dzisiaj mur był o wiele wyższy. Kolejni bowiem najeźdźcy burzyli Jerozo-
limę i kolejni władcy ją odbudowywali. Ulice współczesnego miasta są zatem o kilkana-

Ściana płaczu z widocznym w głębi kawałkiem pozłacanej kopuły Meczetu Omara
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W skrócie

ście metrów wyżej niż w czasach biblijnych. Można się o tym przekonać patrząc przez 
szybę w zadaszonej części Ściany Płaczu w odkopane na 16 m fragmenty budowli.

Obecnie Ściana Płaczu jest „najświętszym” miejscem dla wszystkich Żydów. Pełni 
rolę synagogi pod gołym niebem, pełnym modlących się i studiujących Torę, tak samo 
jak było to za czasów świetności świątyni. 

Plac przed ścianą dzieli się na dwie części – mniejszą dla kobiet i dużo większą, bar-
dziej gwarną, dla mężczyzn. Obie części oddzielone są od siebie drewnianym parkanem. 
Kobiety obowiązuje skromny strój, a mężczyzn nakrycie głowy lub tzw. jarmułka (kipa).

Tuż obok, na części Wzgórza Świątynnego (które jest także jednym z trzech najświęt-
szych miejsc islamu obok Mekki i Medyny) muzułmanie wybudowali w VII w. n.e. Kopułę na 
Skale znaną powszechnie jako Meczet Omara ze swą charakterystyczną pozłacaną kopułą. 

W XX w. wraz z odrodzeniem się ruchu syjonistycznego, Mur Zachodni stał się przez 
to miejscem wielu sporów między społecznością muzułmańską a żydowską. Dlatego też 
w 1930r. powołano międzynarodowy zarząd sprawujący opiekę nad Wzgórzem Świą-
tynnym, który ustalił zasady dostępu do niego zarówno dla wyznawców judaizmu, jak 
i muzułmanów. 

W 1949r. po wojnie arabsko-izraelskiej teren ten przeszedł na mocy ustaleń Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych pod kontrolę Królestwa Jordanii i mur dla Żydów stał się 
niedostępny. 

Po zwycięstwie Izraela nad koalicją muzułmańską w tzw. „wojnie sześciodniowej” 
w 1967r. Jerozolima wraz ze Ścianą Płaczu na nowo wróciła do Izraela i pozostaje w jego 
rękach do dziś. 

Opr. Jerzy Sikora

W dniach 7-15 lipca odbył się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Tradycyjnie 
nasza młodzież zaangażowała się w służbie żywienia i w służbie technicznej.

W niedzielę 15 lipca odbyła się w Dębowcu uroczystość 100-lecia poświęcenia Ko-
ścioła Zbawiciela (relacja wewnątrz numeru). 

W dniach 23-28 lipca odbył się Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie. Program pro-
wadzili pracownicy szkółki niedzielnej przy pomocy młodzieży. Codziennie przychodziło 
ok. 80 dzieci (relacja wewnątrz numeru).

Końcem lipca zakończył służbę w Parafii w Skoczowie ks. Robert Penczek, który od 
kwietnia 2010r. sprawował pomocniczą pracę duszpasterską.

W dniach 6-17 sierpnia 93-osobowa grupa młodzieży wraz z ks. Mirosławem Czyżem 
przebywała na obozie w Sorkwitach na Mazurach (relacja wewnątrz numeru).
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W dniach 11 i 12 sierpnia chór „Gloria” odwiedził parafie w Pokoju i Lubieni na za-
proszenie ks. Eneasza Kowalskiego. W sobotę zwiedzili „po drodze” zamek w Mosznej, 
a w Lubieni spotkali się z parafianami przy ognisku. W niedzielę śpiewali na nabożeń-
stwach w Lubieni i w Pokoju, a po południu dali koncert w kościele.

W niedzielę 12 sierpnia gościliśmy grupę 21 osób z USA. Uczestniczyli w nabożeń-
stwie w Skoczowie, a po południu prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą (relacja we-
wnątrz numeru).

W niedzielę 19 sierpnia ks. Mirosław Czyż wraz z chórem męskim „Gloria” uczestni-
czyli w pamiątce założenia kościoła w Godziszowie.
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W dniach 20-25 sierpnia odbywał się ekumeniczny Tydzień Dobrej Nowiny w Dę-
bowcu prowadzony przez naszego praktykanta Marcina Ratkę-Matejko, katechetki 
ewangelicką i katolicką oraz wolontariuszy spośród młodzieży. Przychodziło około 20-35 
dzieci (relacja wewnątrz numeru).

W dniach 27.08-02.09 odbywał się Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu (relacja w na-
stępnym IP).

Postępuje remont sali parafialnej. W lipcu wymieniono okna. W sierpniu założono 
ogrzewanie podłogowe, wymieniono piec c.o., a na parterze wymieniono instalację c.o. 
Przy pracach remontowych angażują się parafianie z gospodarzem parafii panem Ry-
szardem Macurą na czele.

Na cele remontu sali trwa zbiórka ofiar. Na liście na dzień 28.08.2012 wpłynęły 105 
ofiar na sumę 15570 zł. Serdecznie dziękujemy.

Sala młodzieżowa została na nowo wymalowana. Prace wykonał Tomasz Maserak. 

W dniach 19-20 lipca młodzież Młodzież płot wokół ogrodu parafialnego przed ko-
ściołem i przy starej szkole.
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W organach kościoła w Skoczowie zostały wymienione mieszki. Prace wykonał Pa-
weł Danel.

W czasie wakacji Parafia zakupiła namiot 5x8 m, który służył już dzieciom w cza-
sie Tygodnia Dobrej Nowiny (będzie wykorzystywany do różnych imprez parafialnych). 
Połowę kosztów pokrył sponsor – firma INTECH ze Skoczowa. Serdecznie dziękujemy 
prezesowi firmy, panu Krzysztofowi Cienciale za ten dar.

W Dębowcu trwają prace wykończeniowe mieszkania w Domu Zborowym: łazienka, 
kuchnia, podłogi, malowanie, szafa w sypialni. Prace wykonują: Waldemar Biegun i Da-
riusz Foltyn.

W Simoradzu zostały ustawione nowe bramy od strony parkingu. Wykonał je Miro-
sław Wojnar. Parafianie pracują przy stawianiu ogrodzenia. Zarząd filiału dziękuje para-
fianinowi z Simoradza za zasponsorowanie piasku i żwiru oraz bezpłatny transport pod 
nowy płot.

Terminy:
2 września – nabożeństwa na rozpoczęcie roku szkolnego
2 września – wycieczka filiału Simoradz na Zaolzie
8 września, sobota g. 8.00 – pierwsza lekcja nauki konfirmacyjnej w sali chórowej
16 września g. 10.00 – Dziękczynne Święto Żniw w Pierśćcu
22 i 23 września – wycieczka filiału Pierściec na Dolny Śląsk
23 września g. 10.00 – Dziękczynne Święto Żniw w Simoradzu 
23 września g. 10.00 – Dziękczynne Święto Żniw w Dębowcu
23 września g. 10.00 – komunia św. dla starszych w Skoczowie
30 września g. 10.00 – Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie. O dary na ołtarz prosimy 
zborowników ze Skoczowa
28-30 września – Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Węgrowie
14 października g. 10.00 – Pamiątka założenia kościoła w Pierśćcu
1 listopada g. 15.00 – okolicznościowe nabożeństwo na cmentarzu w Skoczowie

zebrał ks. A.P.
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Nasze życie

100-lecie kościoła Zbawiciela w Dębowcu
W piękną słoneczną niedzielę, 15 

lipca 2012 roku, filiał parafii skoczow-
skiej w Dębowcu obchodził 100-le-
cie poświęcenia kościoła Zbawiciela. 
W uroczystym nabożeństwie wzięli 
udział: bp Paweł Anweiler, ks. Andrzej 
Czyż, ks. Karol Macura, ks. Michał Ma-
tuszek i miejscowy proboszcz ks. Adam 
Podżorski.

Uroczystość rozpoczęła się poran-
kiem pieśni. Śpiewał chórek dziecięcy 
z Dębowca, chór mieszany z Dębow-
ca, chór „Gloria” ze Skoczowa i zespół 
„Vocalis” ze Skoczowa. Przed kościołem 
przygrywała Diecezjalna Orkiestra Dęta. 

Kazanie wygłosił ks. biskup Paweł 
Anweiler. Ks. Andrzej Czyż jako długolet-
ni proboszcz parafii podzielił się wspo-
mnieniami, a ks. Karol Macura, jako pro-
boszcz sąsiedniej parafii, która obejmo-
wała dawniej część Dębowca, też wspo-
mniał swoje kontrakty z Dębowcem. 

Pozdrowienia przekazali także: proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej – ks. kanonik 
Marian Kubecki, Przewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Kubicjus w imieniu Starosty 
Jerzego Nogowczyka oraz zastępca wójta gminy Dębowiec – Artur Kulesza.

Nabożeństwo wzbogaciły śpiewem: chór „Gloria” ze Skoczowa oraz zespół „Vocalis”, 
a po nabożeństwie gospodarze częstowali wszystkich gulaszem i ciastem.

Z okazji pięknego jubileuszu Parafia wydała książkę napisaną przez dębowczanina, 
Stanisława Kubicjusa pt.: „Ewangelicka gmina szkolna i cmentarna w Dębowcu” (okład-
ka IP 93). Jest to wnikliwie opracowana w oparciu o źródła i pięknie wydana historia 
ewangelicyzmu w Dębowcu.

W wiosce tej w połowie XIX wieku założono ewangelicką szkołę, skupiającą dzieci 
z Dębowca, Iskrzyczyna i Kostkowic. Ewangelicy z tych wiosek uczęszczali do kościołów 
w Cieszynie, Goleszowie, Skoczowie i Drogomyślu. W tym czasie założono również cmen-
tarz, na którym wzniesiono niewielką „marownię”. W roku 1911 podjęto decyzję o bu-
dowie kaplicy. Budowę zrealizowano w ciągu kilku miesięcy 1912 roku, tak że poświęce-
nia w listopadzie dokonał ks. superintendent Andrzej Glajcar w asyście proboszcza sko-
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czowskiego ks. Józefa 
Gabrysia. Kaplica po-
siadała wieżę z dzwo-
nem, choć nabożeń-
stwa odbywały się 
tylko sporadycznie. 

Po drugiej wojnie 
światowej zwiększano 
częstotliwość nabo-
żeństw. W roku 1993 
przebudowano wnę-
trze, a w roku 2001 
rozbudowano kościół, 
wydłużając nawę o 6 
m. W roku 2011 po-
święcono nowy Dom Zborowy znajdujący się w sąsiedztwie kościoła. Dziś nabożeństwa 
odbywają się w każdą niedzielę i święta, a filiał w Dębowcu tętni życiem. 

Prężnie działający zarząd pod kierunkiem kuratora filiału Romana Kłody rozwija ży-
cie duchowe i gospodarcze. W Dębowcu działa chór mieszany pod kierunkiem Gabrie-
li Targosz, chórek dziecięcy pod kierunkiem Marioli Cieślar i Ewy Kalety, odbywają się 
szkółki niedzielne, godziny biblijne, spotkania młodzieży, koło pań. Filiał może poszczy-
cić się tym, że skupia wielu aktywnie działających parafian.  

 Ks. A.P. / zdj. Jan Wojnar
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Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie
W parafii w Skoczowie odbył się w dniach 23-28 lipca br. Tydzień Dobrej Nowiny. 

Dzieci, które brały udział w tym wydarzeniu, zostały podzielone na trzy grupy: „Malusz-
ki” 3-7 lat, „Średniaki” 8-10 lat oraz „Grupa najstarsza” 11-13 lat. Nad wszystkimi pieczę 
sprawowały liczne „ciocie” i liczni „wujkowie”.

W pierwszym dniu nasze spotkanie rozpoczęliśmy w kościele, gdzie zostaliśmy ser-
decznie przywitani i rozeszliśmy się do swoich grup. Tematem przewodnim naszych spo-
tkań były zwierzęta, które pełniły ważna role w naszych rozważaniach. Staraliśmy się 
wskazywać dzieciom, jak ważną rolę w naszym życiu pełni Bóg oraz jak wiele dla nas 
uczynił. 

Nie tylko opowieści biblijne i rozważania wypełniały nasz czas. Był też czas na gry 
i zabawę, który wypełniał sporą cześć dnia. Największym wzięciem w starszych grupach 
cieszyła się zabawa „kropelka, kropelka, kubek”, a u „Maluszków” była to zabawa „ba-
loniku nasz malutki”. Dzieci w tym czasie mogły się wyszaleć i aktywnie spędzić czas, co 
pozwalało na spokojne prowadzenie dalszej części zajęć. Oprócz tego wiele śpiewaliśmy 
na chwałę Boga. Wszystko brzmiało świetnie dzięki instrumentalistom oraz dzieciom, 
które wiernie tworzyły wspaniały chór. Osoby grające na instrumentach – mimo młode-
go wieku – uniosły brzemię, dlatego też wszyscy świetnie bawiliśmy się podczas poran-
nego „rozgrzewania gardła”. 

Dzieci miały również możliwość odkrywania swoich talentów plastycznych, gdyż każ-
dego dnia poświęcaliśmy chwilę na zajęcia manualne, gdzie uczestnicy mogli stworzyć 
swoje prace, na których zawsze znajdował się nadruk z wersetem na dany dzień. 

Około g. 11.00 wszyscy zbieraliśmy się na dworze wokół stołów bogato zastawionych 
dzięki naszym wspaniałym Paniom Kucharkom i rozpoczynaliśmy nasz posiłek od krótkiej 
modlitwy. Jak co roku największym wzięciem cieszyły się kanapki z „nutellą” , które znikały 
ze stołów w kilka minut. Mogliśmy się również delektować wspaniałymi wypiekami mam 
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naszych uczestników, za co serdecznie dzię-
kujemy. Podsumowaniem naszego wspania-
łego, wspólnie spędzonego czasu był „dzień 
wodny”, który odbył się w sobotę zaraz po 
posiłku w grupie „Średniej” i „Najstarszej”. 
Polegał on na tym, że każdy uczestnik zabie-
rał ze sobą zapasowe ubrania i „amunicję” 
w postaci pistoletów wodnych, balonów 
wodnych, wiader, butelek, kubków i wszyst-
kiego, czym można nabierać wodę i oblewać 
się na wzajem. Każdy, kto brał udział w tym 
wydarzeniu, nie miał najmniejszej szansy, by 
zostać suchym. Ciocie i wujkowie również 
włączyli się w tę zabawę i mieli więcej frajdy 
niż niejedno dziecko. 

Podsumowując, Tydzień Dobrej Nowiny 
okazał się bardzo wartościowy. Wiele ciekawych treści chrześcijańskich nauczyliśmy od 
zwierząt, które w Biblii odgrywają konkretną rolę. Do tego wszyscy bardzo dobrze się 

bawiliśmy. Pożytecznie i miło spędziliśmy wolny wakacyjny czas. Te sześć dni na długo 
zostanie w mojej pamięci jako czas pełen przemyśleń, a także poświęcony w pełni na 
służbie dla Pana. Myślę, że każde dłonie, które choć trochę przyczyniły się do tego wy-
darzenia, zostaną wynagrodzone. 

Jeśli chociaż troszkę zachęciłam Was do przyjścia w przyszłym roku, to gwarantuję, 
że znów będziemy organizować taki wspólny czas dla dzieci i na pewno znajdziemy wol-
ne krzesełko dla Was, więc zapraszam za rok. Do zobaczenia.

Kamila Fryda
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Piknik z Amerykanami
W niedzielę, 12 sierpnia, do skoczowskiej parafii zawitali wyjątkowi goście. Z wizytą 

przybyła do nas bowiem grupa Amerykanów, którzy uczestniczyli w nabożeństwie, spo-
tkali się z burmistrz Janiną Żagan i biskupem Pawłem Anweilerem, a także zorganizo-

wali obfitujący w wiele 
atrakcji piknik.

Popołudniowe spo-
tkanie z Amerykanami 
było adresowane głów-
nie do dzieci. Okazało 
się jednak, że niespo-
dzianki przygotowane 
przez naszych gości, 
zachęciły do przybycia 
ludzi w każdym wie-
ku. Zarówno starsi, jak 
i młodsi uczestniczyli 
we wspólnych grach, 
z niezwykłą cierpliwo-
ścią wykonywali bran-

soletki, kolczyki, zakładki do książek, czy daszki na głowę. Każdy mógł także spróbować 
swoich sił w lepieniu garnków z gliny oraz zrobić piękną różę. Największym zaintereso-
waniem cieszyło się jednak ,, tye dye”, czyli własnoręczne farbownie koszulek. Wszyscy 
spróbowali również wspa-
niałych ciast, kawy i her-
baty oraz sprawdzali swoje 
umiejętności językowe, 
poprzez rozmowę z gość-
mi zza oceanu.

Udział w pikniku był 
cennym doświadczeniem. 
Uczestnicy mogli w cie-
kawy sposób spędzić nie-
dzielne popołudnie, rozwi-
jać swoje talenty, a także 
poznawać siebie nawza-
jem. Powinniśmy dzięko-
wać Bogu za wspaniale 
spędzony czas i niezwykłe 
błogosławieństwo.

Justyna Polok
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Tydzień  Dobrej Nowiny w Dębowcu
W dniach 20-26 sierp-

nia 2012r. w Dębowcu 
został zorganizowany 
ekumeniczny Tydzień 
Dobrej Nowiny ze Spor-
tem „Biblijna Olimpiada”. 
Codziennie w godzinach 
9:00-12:30 około 30 dzie-
ci z Gminy Dębowiec  po-
dzielonych na grupy wie-
kowe brało udział w lek-
cjach biblijnych opartych 
na historii proroka Eliasza, 
zajęciach sportowych, pla-
stycznych oraz zabawach 
z chustą animacyjną. 

Odbyły się też spotkania z gośćmi specjalnymi (m.in. z misjonarką, z wolontariuszką 
z Anglii czynnie zaangażowaną w pracę z dziećmi). W przerwie dzieci mogły delektować 
się słodkimi przekąskami oraz napojami, które były dostarczane przez rodziców oraz 
obie parafie. 
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Na zakończenie tygodnia została zorganizowana wycieczka na skocznię im. A. Mały-
sza w Wiśle-Malince oraz wyjazd kolejką linową na Stożek. 

W niedzielę dzieci wraz z opiekunami wzięły udział w ekumenicznym nabożeństwie, 
aby w  krótkim programie przedstawić przesłanie całego tygodnia. Relacja fotograficzna 
i filmowa w wyrazisty sposób pokazały, jak świetnie wszyscy się bawili. 

Serdecznie dziękujemy obu parafiom, wszystkim wolontariuszom, rodzicom, Dyrek-
cji SP w Dębowcu oraz Gminie Dębowiec za wieloaspektowy wkład w organizację całego 
TDN.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponownie spotkamy się przez wakacje i że bę-
dzie nas jeszcze więcej.

Organizatorzy 
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Głos ma młodzież

Obóz młodzieżowy w Sorkwitach
6-17 sierpnia 2012

Sorkwity – tej niewielkiej miejscowości malowniczo położonej nad jeziorem na Ma-
zurach chyba nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Już nie raz i nie dwa były tam 
organizowane obozy skoczowskiej młodzieży. Może nawet niektórzy nasi rodzice pamię-
tają, jak kiedyś sami tam jeździli? Znaczy to, że do Sorkwit chce się wracać. Nawet jeśli 
warunki noclegowe i sanitarne nie zapierają dechu w piersiach, to warto tam pojechać 
dla samej atmosfery tego miejsca i urokliwej okolicy. 

W tym roku na obóz pojechaliśmy prawie dwa razy większą ekipą niż w ubiegłym. 
Było nas łącznie 93 osoby – 83 uczestników i 10 osób z kadry na czele z ks. Mirkiem, 
którzy odpowiedzialni byli za organizację i przebieg obozu. Każdy dzień rozpoczynali-
śmy porannym spotkaniem w kościele i dyskusjami w grupkach. Motywem przewod-
nim obozu było hasło „I am second”, czyli w tłumaczeniu „Jestem drugi”. Celem obozu 
było, aby po jego zakończeniu każdy z nas mógł powiedzieć to zdanie o sobie. Dlaczego? 
Ponieważ chcemy, aby w naszym życiu pierwszy był zawsze Bóg. Byliśmy także zachęca-
ni do regularnego studiowania Biblii. Codziennie na własną rękę czytaliśmy Ewangelię 
Marka, a ksiądz sprawdzał, co zapamiętaliśmy, przeprowadzając konkurs biblijny. Jeśli 
ktoś wykazał się sumiennością w czytaniu, nie tylko został obdarowany cukierkami, ale 
pod koniec obozu mógł pochwalić się przeczytaniem całej księgi.
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Następnie na czasie przed i popołudniowym mogliśmy skorzystać z różnych form 
aktywności. Odbywały się lekcje gry na gitarze, warsztaty z plecenia bransoletek, za-
jęcia taneczne. Lubiący sport również znaleźli coś dla siebie – korzystaliśmy z kajaków, 
graliśmy w siatkówkę i baseball, odbywały się poranne biegi. Niestety tylko w jeden 
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dzień mogliśmy pływać w jeziorze ze względu na pogodę, która niezbyt nam dopisywała. 
Jednak w bardziej pochmurne dni chętnie graliśmy w gry planszowe i karciane. W ciągu 
całego obozu odbywały się różne zawody, których zwycięzcy zostali nagrodzeni słod-
kościami. Próbowaliśmy swoich sił w dyscyplinach takich jak: ping-pong, badminton, 
siatkówka, szachy czy siłowanie się na rękę. 

Jednak absolutnym hitem okazało się rugby (czyli gra zespołowa, której celem jest 
zdobywanie punktów poprzez przyłożenie piłki na polu punktowym przeciwnika). Naj-
pierw rywalizowali ze sobą chłopcy, ale dziewczynom tak spodobała się gra, że posta-
nowiły przeprowadzić swój własny mecz. Pomysł spotkał się z aplauzem, więc niedługo 
potem to dziewczyny weszły na boisko i pokazały, jakie potrafią być waleczne (mecz 
dziewczyn w rugby odbył się po raz pierwszy w historii naszych obozów!!!). Jeśli ktokol-
wiek uważał, że kobiety to słaba płeć, to po takim meczu szybko zmienił zdanie :). 

Pod koniec obozu rozegrano 
także dwa mecze „kadra na obozo-
wiczów”, które zakończyły się spek-
takularnym triumfem uczestników 
w siatkówkę i zwycięstwem kadro-
wiczów w piłkę nożną. Po południu 
działało kino obozowe – oglądaliśmy 
filmy z różnych gatunków. Wszystkie 
dotyczyły tematyki miłości, lecz każ-
dy pokazywał ją z innej perspektywy. 
Wieczorami ponownie spotykaliśmy 
się w kościele na społecznościach, 
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które miały charakter „młodzieżówki”. Słuchając tematów przygotowanych przez kadrę 
dowiedzieliśmy się m. in. jak dokładnie wypełniają się Boże proroctwa i odpowiedzie-
liśmy na pytanie czy chrześcijanin jest „ofiarą losu” lub „człowiekiem bez charakteru”. 
Dwa razy zawitali do nas goście: ks. P. Mendroch z Mrągowa, który opowiadał o swojej 
służbie jako kapelan więzienny oraz ks. B. Juroszek z Mikołajek, który mówił o powoła-
niu na podstawie historii proroka Jeremiasza. Ponadto uwielbialiśmy Boga pieśniami 
i mieliśmy czas na modlitwę. W niedzielę uczestniczyliśmy w nabożeństwie, gdzie za-
śpiewaliśmy przed zborem 2 piosenki, a wieczorem mogliśmy przystąpić do Spowiedzi 
i Komunii Świętej. 

W czasie obozu jeździliśmy na wycieczki. Można było udać się na 3 godzinny spływ 
kajakowy rzeką Krutynią lub zwiedzić Park Zwierząt w Kadzidłowie. Innego dnia wszyscy 
pojechaliśmy do Parku Miniatur w Gierłoży, gdzie oprócz zwiedzania warmińsko-mazur-
skich zabytków w miniaturze czekały na nas interaktywne zajęcia. Część grupy wybrała 
program związany z Krzyżakami, przez co mogła zapoznać się ze średniowieczną bronią 
czy postrzelać z łuku. Inni zdecydowali się na warsztaty szlakiem II wojny światowej, na 
których przejechali się pojazdem wojskowym i strzelali z broni palnej. Wszyscy spędzili-
śmy także trochę czasu w Giżycku, gdzie mieliśmy czas wolny.

Obóz to zawsze specyficzny czas – z dala od rodziców i własnego łóżka, ale za to 
w gronie rówieśników i jakoś tak bliżej Boga. A obozowe postanowienia odnośnie bycia 
drugim (I am second) zweryfikuje nasza codzienność.

Kasia Niemiec
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Szczegóły w kancelarii parafialnej oraz na spotkaniach młodzieży. 
Zachęcamy do wzięcia udziału!
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Kącik dla dzieci

31 października Olek wraz z rodziną wybrali się do kościoła. Co prawda wie, że za-
wsze chodzą na nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji, ale nie rozumie do końca, po 
co. Gdy wrócili, zapytał swojego dziadka, po co właściwie obchodzą to święto, przecież 
nie jest ono zapisane w Biblii. 

– Widzisz wnusiu, masz rację, że to nie jest święto biblijne. Natomiast jest ono ob-
chodzone jako początek reformy w Kościele w oparciu o Biblię. Przy okazji można rów-
nież powiedzieć, że wtedy zaczęły się dzieje naszego Kościoła ewangelickiego. Tego dnia 
chcemy sobie przypominać, co tak naprawdę jest najważniejsze. Za czasów Lutra wielu 
ludzi straciło poczucie tego, co jest głównym przesłaniem Słowa Bożego. Zaczęto wie-
rzyć, że zbawienie można osiągnąć przez dobre uczynki lub dzięki listom odpustowym. 
To był taki świstek papieru, który kupowało się i miało gwarantować zbawienie tym, 
którzy je kupili lub ich bliskim, także zmarłym. Ważniejsza od Biblii stałą się Tradycja. Ks. 
Luter, który był zakonnikiem i uważnie studiował Biblię wiedział, że nie ma tam o tym 
ani słowa.  Biblia wyraźnie wskazywała na to, że tylko wiara w Pana Jezusa może nas 
zbawić, natomiast my nigdy i niczym nie możemy sobie na to zbawienie zasłużyć. Dlate-
go Marcin Luter ogłosił 95 tez, które sprzeciwiały się nieprawdziwym naukom. 

- I z tego powodu powstał nowy Kościół, tak? – zapytał Olek. Tak, Olku, ale Lutrowi 
wcale nie chodziło o założenie nowego Kościoła, tylko o naprawienie błędów. Jednak 
historia tak się potoczyła, że w końcu my, ewangelicy, jesteśmy odrębnym Kościołem, 
ale mamy wspólne korzenie ze wszystkimi Kościołami, czyli w działalności apostołów. 
Podstawą naszej wiary stały się hasła, na które mówi się „sole”. Sola scriptura znaczy 
„tylko Pismo” i odnosi się do tego, że nasza wiara i nasze życie powinno opierać się na 
Biblii. Solus Christus oznacza „tylko Chrystus”, a więc jedynym Zbawicielem i drogą do 
Boga jest Jezus, nie ma żadnych innych pośredników. Sola gratia – „tylko łaska” znaczy, 
że nasze zbawienie jest łaską od Boga i nigdy żaden człowiek sobie na nie nie zasłuży, 
a sola fide – „tylko wiara” że tylko wiara może nas zbawić, nie uczynki. To są nasze naj-
ważniejsze zasady – wyjaśnił dziadek.

Zadowolony Olek w końcu zrozumiał, o co chodzi i dlaczego obchodzimy Święto Re-
formacji. Czy Ty także już wiesz?

1. Rozwiąż rebus, a dowiesz się, co jest podstawą naszej wiary.

 edronka   grzy        s  lamp
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2. Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, jak inaczej określa się ewangelików. Jeśli bę-
dziesz miał problemy, możesz zapytać rodziców lub poszukać odpowiedzi w Internecie, 
na przykład na stronie www.luter.pl iwww.luteranie.pl.

Zagadnienia do haseł:
1. Miasto, w którym urodził się i zmarł ks. Marcin Luter.
2. Pełna nazwa naszego Kościoła to Kościół Ewangelicko-…
3. W jakim zamku ukrywał się Marcin Luter przed swoimi przeciwnikami
4.  Na jaki język Marcin Luter przetłumaczył Biblię?
5. Jak miała na imię żona Lutra?
6. Symbol naszego Kościoła to …… Lutra
7. Stary i Nowy …
8. Jak nazywa się miasto, w którym Luter przybił swoje tezy
9. Miesiąc, w którym obchodzimy pamiątkę Reformacji?

3. Przeczytaj podane fragmenty i odpowiedz na poniższe pytania. 

Rzymian 3,23 – kto grzeszy?
Rzymian 6,23 – co jest karą za grzech?
Galacjan 2,16 – przez co człowiek może być usprawiedliwiony?
Rzymian 5,1 – dzięki czemu możemy być usprawiedliwieni (czyli nasze grzechy przed 
Bogiem mogą być zmazane)?
Efezjan 2,8-9 – czyim darem jest nasze zbawienie?

4. Przeczytaj historię o Olku i wypisz wszystkie „sole” wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski. Czy zgadzają się one z fragmentami, które przeczytałeś w zadaniu 3?
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Za prawidłowe rozwiązanie możesz otrzymać nagrodę. Wystarczy, że swoje odpowie-
dzi na pytania 1-3 zapiszesz na kartce A4 i dostarczysz je w kopercie do kancelarii para-
fialnej do dnia 21 października. Na kopercie napisz „Konkurs IP 94”, a do środka oprócz 
rozwiązania włóż również 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 nabo-
żeństwa reformacyjnego 31 października o g. 17.00. POWODZENIA!!!

Opr. A. Jaroszewska

Poza konkursem: propozycja dla najmłodszych - pokoloruj obrazek „Róża Lutra”. 

Kolory:
krzyż – czarny
serce – czerwony
płatki – białe
tło – niebieskie
obrys – żółty
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Biblioteka

Biblioteka nabyła i ma już w katalogu wypożyczeń komplet płyt CD z Tygodnia Ewangeli-
zacyjnego z Dzięgielowa 2012 r. Polecam interesujące filmy na DVD: „Odważni” (szczególnie 
dla mężczyzn), „Boska interwencja” i „Nazywam się Khan”.

Mimo remontów w budynku katechetycznym biblioteka działa zgodnie z harmono-
gramem. Powoli myślimy o przenosinach, ponieważ – zgodnie z decyzją Rady Parafialnej 
– biblioteka ma docelowo mieć swoją siedzibę w budynku plebanii po lewej stronie. 

Jak tylko będzie możliwość, zorganizujemy kolejne warsztaty plastyczne – pomoc 
dla Afryki, w których każdy chętny może wziąć udział. Najszybciej odbędą się one  
w październiku lub listopadzie.

A z nowości książkowych (tym razem głównie na temat rodziny) polecam:

Usłyszeć, czego nastolatki nie mówią – Gutton P., Villeminat V.
W okresie dojrzewania nastolatka między nim a rodzicami dochodzi do swego ro-

dzaju osłabienia więzi, przy jednoczesnym silnym zapotrzebowaniu na nowe relacje. 
Coś się psuje i z tego powodu każdy czuje się osamotniony. Autor tej książki jest uniwer-
syteckim profesorem, psychoanalitykiem i psychiatrą. Warto przeczytać.

O rodzinie w 60 minut – Parsons R.
Lektura szczególnie dla rodziców, którzy stracili już nadzieję, że kiedykolwiek uda im się 

skuteczniej radzić sobie z problemami wychowawczymi. Dzięki przykładom i opowieściom  
z życia wziętym, czyta się jednym tchem. Napisana w sposób przyjazny i z humorem.

Dwanaście kłamstw, które żony mówią mężom – Riter T., Riter S.
W książce tej omówione jest dwanaście najczęściej spotykanych kłamstw, które żony 

mówią mężom. Autorzy ujawniają to, co kobiety chcą powiedzieć naprawdę, jak i to, co 
pragnęłyby usłyszeć. Choć książkę napisano z myślą o kobietach, mężczyźni też mogą 
wiele zyskać z tej lektury.

5 tajemnic dobrego seksu – Rosberg G., Rosberg B.
Autorzy prowadzili szerokie badania nad ludzką płciowością. Wyróżnili 5 głównych 

kategorie, które różnią się w zależności od płci, dlatego jest tak ważne, by rozumieć, 
czego twój współmałżonek naprawdę pragnie i oczekuje od seksu. Gwarantujemy, że 
będziecie mocno zaskoczeni.

Zapraszamy i dziękujemy za wszelką pomoc.
Renia Świder
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Nietuzinkowa ciekawostka z TE

W czasie jednego z wieczornych spotkań ewangelizacyjnych, prowadząca - Do-
ris Schulte - przytoczyła słowa modlitwy, jaką kaznodzieja Joe Wright wypowiedział  
23 stycznia 1996r. w czasie otwarcia sesji Senatu w Kansas (USA). Niezwykle treściwa 
modlitwa (wszyscy oczekiwali zwykłych ogólników) zbulwersowała wielu obecnych i zo-
stała uznana za niepoprawnę politycznie. Oto jej treść:

Ojcze Niebieski, przychodzimy przed Ciebie dzisiaj,
by prosić Cię o przebaczenie i szukać Twoich wskazówek i przewodnictwa.
Wiemy, że Twoje Słowo mówi: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem”,

ale to jest dokładnie to, co my robiliśmy.
Straciliśmy nasza równowagę duchową i zamieniliśmy nasze wartości. 

Wyznajemy, że:
Ośmieszyliśmy absolutna prawdę Twojego Słowa i nazywaliśmy to pluralizmem;

Oddawaliśmy cześć innym bogom i nazywaliśmy to wielokulturowością;
Zaaprobowaliśmy perwersje i nazywaliśmy to alternatywnym stylem życia;

Wyzyskiwaliśmy biednych i nazywaliśmy to loterią;
Nagradzaliśmy lenistwo i nazywaliśmy to dobroczynnością;

Zabijaliśmy naszych nienarodzonych i nazywaliśmy to wyborem;
Zaniedbywaliśmy utrzymania w dyscyplinie naszych dzieci 
i nazywaliśmy to budowaniem poczucia własnej godności;

Nadużywaliśmy władzy i nazywaliśmy to polityką;
Pożądaliśmy posiadłości sąsiada i nazywaliśmy to ambicją;

Skaziliśmy powietrze profanacją i pornografią 
i nazywaliśmy to wolnością wyrażania;

Wyśmiewaliśmy uświęcone wartości naszych przodków 
i nazywaliśmy to oświeceniem.

Zbadaj nas, Boże, i poznaj nasze serca dzisiaj; 
oczyść nas z każdego grzechu i uwolnij nas. 

Prowadź i błogosław tych mężczyzn i kobiety, którzy są posłani, 
aby wskazać nam Twoją wolę.

Prosimy o to w imię Twojego Syna, żyjącego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 
Amen.

Odpowiedź była natychmiastowa. Pewna liczba uczestników w proteście wyszła  
w czasie modlitwy. W ciągu sześciu tygodni Centralny Kościół Chrześcijański, gdzie wie-
lebny Wright jest pastorem, otrzymał ponad 5000 telefonów, z których tylko 47 było 
negatywnych.
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Reklama
Reklama

W dniach 29.04 - 3.05.2010 nasza parafia planuje zorganizować
wycieczkę na Suwalszczyznę oraz Litwę.

- zwiedzanie Wilna (stare miasto, cmentarz na Rosie, parafia św.
Trójcy) i Trok (zamek i muzeum)
- nabożeństwo w parafii ewangelickiej w Suwałkach
- Wigierski Park Narodowy, klasztor nad jeziorem Wigry, Sejny (Biała
Synagoga i koncert muzyki klezmerskiej)
- Augustów (rejs statkiem, Muzeum Marii Konopnickiej)
- Suwalski Park Krajobrazowy, Barchanowo (głazowisko)

W programie:

m.in. ten informator! 



Informator Parafialny nr 94/201228 Informator Parafialny nr 94/2012

Informacje

Wyrażamy serdeczne podziękowanie Radnej Parafialnej Marzenie Kocaj, jej najbliż-
szej Rodzinie oraz kościelnej Anecie Biegun za kompleksowe wypielęgnowanie ogrodu 
parafialnego pod kościołem.

Ewangelicka polsko-niemiecka rodzina (inżynier, lekarka, 3 dzieci) poszukuje niepa-
lącą, odpowiedzialną osobę wyznania ewangelickiego (chętnie doświadczoną panią w 
wieku ± 50 lat) do zamieszkania z naszą rodziną na stałe w okolicach Stuttgartu, pro-
wadzenia domu i opieki nad dziećmi po przedszkolu, pełny etat na umowę o pracę od 
09/2012, znajomość niemieckiego i prawo jazdy mile widziane, ale niekonieczne. Kon-
takt: ks. Mirek Czyż 33 853 3491 lub mczyz@luteranie.pl

Szkoła językowa LINGUA+ w Dębowcu
Zapraszamy na kursy z języka angielskiego i języka 
niemieckiego do nowo otwartej szkoły językowej LINGUA+. 
Zajęcia prowadzone będą w małych grupach (do sześciu osób), 
zbliżonych do siebie wiekiem, jak i poziomem zaawansowania. 
Lekcje (prowadzone przez absolwentów szkół wyższych 
filologii angielskiej i germańskiej) będą się odbywać w 
godzinach popołudniowych, w dniach, które najbardziej 
odpowiadają całej grupie, przy użyciu najnowszych materiałów 
edukacyjnych wspieranych formą multimedialną. Oferta 
kierowana jest dla wszystkich grup wiekowych (dzieci, 
gimnazjaliści, maturzyści, osoby dorosłe, seniorzy).

Termin rozpoczęcia kursu: początek października
Miejsce: Dębowiec, ul. Cieszyńska 6, Ewangelicki Dom 
Zborowy

Ponadto proponujemy również kursy indywidualne 
z dojazdem do kursanta. 

Godziny zajęć zostaną dostosowane 
do potrzeb kursanta. 

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu:
504 467 538 – Piotr Chwastek



27 czerwca doszło do przekazania Parafii w Tychach pierwszemu samodzielnemu 
proboszczowi-administratorowi, ks. Marcinowi Koniecznemu. Przekazania dokonał bp 
T. Szurman w asyście Rady Diecezjalnej i dotychczasowego duszpasterza ks. Kornela Un-
dasa, który – będąc proboszczem w Mikołowie – administrował Tychy. 

1 lipca parafianie w Wodzisławiu, gdzie proboszczem jest pochodzący ze Skoczowa 
ks. Daniel Ferek, przeżywali uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy 
budynek Domu Parafialnego. W święcie wziął udział bp T. Szurman.
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Z życia kościoła

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. 

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. Przewidy-
wany koszt wyjazdu ok. 600 zł. Zapisy na listę w kancelarii parafialnej.

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.



2-4 lipca odbywała się w Wiśle-Jaworniku Ogólnopolska Konferencja Duchownych. 
Temat główny to hasło roku 2013 w naszym Kościele: „Rok Reformatorów”. W tym 
zakresie przedstawiono referaty i prowadzono dyskusje. Ważnym elementem każdej 
konferencji są aktualia Biskupa Kościoła. Bp J. Samiec poruszył m. in. kwestię ordynacji 
diakonów, planów likwidacji Funduszu Kościelnego, przedstawił założenia umowy Pań-
stwo-Kościół; wskazał też na radości, ale i problemy w życiu Kościoła w minionym roku.

7 lipca w hotelu Gołębiewski w Wiśle miało miejsce 7. Śniadanie dla Kobiet pod 
hasłem: „Nienowy sposób na stare problemy”. Obok czasu rozmów przy stołach, można 
było wysłuchać dobrej muzyki Roberta Kasprowicza, przeżywać świadectwo życia Dag-
mary Kowalewskiej (wykładowczyni UJ) oraz dać się zainspirować wykładem Magdaleny 
Grabowskiej na temat Psalmu 73. „Życie w 10 procentach zależy od tego, jak je urzą-
dzisz…w 90 procentach od tego, jak je znosisz” to przesłanie tegorocznego Śniadania 
dla Kobiet, które, być może, każda z uczestniczek zapamięta, gdy przyjdzie jej zmierzyć 
się z życiowymi przeciwnościami. W spotkaniu uczestniczyło ponad 1000 kobiet, z czego 
ponad 20 stanowiły nasze parafianki.  

W dniach 7-15 lipca wioska Dzięgielów znów tętniła życiem. Zorganizowano tam 
kolejny Tydzień Ewangelizacyjny pod hasłem: „Tu chodzi o miłość”. Uczestnikom zapro-
ponowano różne wykłady, seminaria, warsztaty, koncerty, spotkania dla dzieci i inne 
formy aktywności. Po raz pierwszy w historii spotkania ewangelizacyjne prowadziła ko-
bieta – Doris Schulte z Niemiec. CME zorganizowało również Tygodnie Ewangelizacyjne 
w Zelowie oraz w Mrągowie, a z inicjatywy Diecezji Wrocławskiej odbył się w Karpaczu 
Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin.

W lipcu odbyły się w Ustroniu uroczystości związane ze zwieńczeniem ekumeniczne-
go projektu „Rewaloryzacja i konserwacja obiektów zabytkowych kościoła rzymskokato-
lickiego św. Klemensa i kościoła ewangelickiego Ap. Jakuba Starszego”. W muzeum czyn-
na była wystawa fotografii artystycznej grafika Zbigniewa Niemca pt.: „Światło i cień – 
dostojne piękno ustrońskich kościołów”. W niedzielę 15 lipca odbył się okolicznościowy 
koncert. Finał renowacji kościoła stanowiły Dni Jakubowe 19-22 lipca, które zwieńczyły 
nabożeństwa z okazji 174. rocznicy poświęcenia kościoła.

Wartość całości projektu wyniosła 4,5 mln, z czego 85% (3,8 mln) pochodziła z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-13.

5 sierpnia odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 170. rocznicy poświęcenia ko-
ścioła Wang w Karpaczu. Miejscowy proboszcz, ks. E. Pech, wspominał króla Fryderyka 
Wilhelma IV, który był otwarty na wiarę. Zlecił m. in. budowę monumentalnej katedry 
w Kolonii oraz odbudowę małego drewnianego kościółka z norweskiej miejscowości 
Vang. Z okazji uroczystości Parafia wydała album pt.: „Kościół Wang”

19 sierpnia Zgromadzenie Parafialne parafii ewangelickiej w Piszu (na Mazurach), 
któremu przewodniczył bp Rudolf Bażanowski, jednogłośnie wybrało nowego probosz-
cza. Został nim dotychczasowy proboszcz-administrator, ks. Marcin Pysz.

zebrał xmcz
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Stary Testament na każdy dzień

Kto rozpoczął czytanie Pisma Świętego w styczniu 2011r. i postępuje zgodnie z pro-
pozycją zamieszczaną w kolejnych numerach IP, ten przeczytał już ponad połowę Bi-
blii. Sprawa wydaje się na pozór prosta, ale tak naprawdę wymaga wiele samozaparcia 
i zdyscyplinowania. Proces ten przypomina maraton, a nie bieg na 100m. Najgłośniejszy 
rezonans zgłębianie prawd Pisma Świętego wywołało w Simoradzu, gdzie od samego 
początku grupa kilkunastu osób spotyka się co miesiąc z księżmi, by dyskutować nad 
przeczytanymi rozdziałami.

Czytelnicy przebrnęli przez ten czas przez cały Nowy Testament, rozkoszowali się poezją 
zawartą w Psalmach, a także zgłębili naukę Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżeszowego. W kolej-
nych księgach zapoznali się z historią zasiedlania Ziemi Obiecanej oraz sprawowania rządów 
nad narodem izraelskim przez osoby szczególne, które wybrał Bóg tzw. sędziów.

Stopniowy rozwój świadomości narodowej oraz konfrontacja z ludami ościennymi 
sprawia, że Izraelici nie chcą już teokracji (rządów Boga), lecz pragną mieć władcę w po-
staci człowieka. O kształtowaniu się urzędu królewskiego i związanymi z tym procesem 
trudnościami traktują księgi Samuela oraz księgi Królewskie. Życzę przyjemnej i cieka-
wej lektury.

xmcz

1 września 1. Samuela 9 4 października 2. Samuela 11
2 września 1. Samuela 10 5 października 2. Samuela 12
3 września 1. Samuela 11 5 października 2. Samuela 13
4 września 1. Samuela 12 6 października 2. Samuela 14
5 września 1. Samuela 13 7 października 2. Samuela 15
6 września 1. Samuela 14 8 października 2. Samuela 16
7 września 1. Samuela 15 9 października 2. Samuela 17
8 września 1. Samuela 16 10 października 2. Samuela 18
9 września 1. Samuela 17 11 października 2. Samuela19
10 września 1. Samuela 18 12 października 2. Samuela 20
11 września 1. Samuela 19 13 października 2. Samuela 21
12 września 1. Samuela 20 14 października 2. Samuela 22
13 września 1. Samuela 21 15 października 2. Samuela 23
14 września 1. Samuela 22 16 października 2. Samuela 24
15 września 1. Samuela 23 17 października 1. Królewska 1
16 września 1. Samuela 24 18 października 1. Królewska 2
17 września 1. Samuela 25 19 października 1. Królewska 3
18 września 1. Samuela 26 20 października 1. Królewska 4
19 września 1. Samuela 27 21 października 1. Królewska 5
20 września 1. Samuela 28 22 października 1. Królewska 6
21 września 1. Samuela 29 23 października 1. Królewska 7
22 września 1. Samuela 30 24 października 1. Królewska 8
23 września 1. Samuela 31 25 października 1. Królewska 9
24 września 2. Samuela 1 26 października 1. Królewska 10
25 września 2. Samuela 2 27 października 1. Królewska 11
26 września 2. Samuela 3 28 października 1. Królewska 12
27 września 2. Samuela 4 29 października 1. Królewska 13
28 września 2. Samuela 5 30 października 1. Królewska 14
29 września 2. Samuela 6 31 października 1. Królewska 15
30 września 2. Samuela 7 1 listopada 1. Królewska 16
1 października 2. Samuela 8 2 listopada 1. Królewska 17
2 października 2. Samuela 9 3 listopada 1. Królewska 18
3 października 2. Samuela 10 4 listopada 1. Królewska 19
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Zapisano w księgach parafialnych

Chrzty: 
Julia Mandzij   01.07.2012 Sk., Górny Bór
Elias Staniek    01.07.2012 Tuttlingen
Magdalena Sikora   08.07.2012 Simoradz
Kamil Ożga   08.07.2012 Dębowiec, ul. Żniwna
Lena Szczypka   29.07.2012 Sk., Stalmacha  
Amelia Szczypka  05.08.2012 Ustroń, oś. Cieszyńskie
Borys Burawa   19.08.2012 Sk., Osiedlowa

Śluby:

Ireneusz Żarski Katarzyna Niebrzegowska 30.06.2012
Grzegorz Ihas  Sandra Krzempek  21.07.2012
Dariusz Delong Marcelina Rakus  21.07.2012
Daniel Cieślar  Daria Stupek  28.07.2012
Łukasz Kostka  Iwona Kuboszek  11.08.2012
Rafał Janas  Joanna Cywka  25.08.2012

Pogrzeby:

Jan Lipowczan  lat 80  12.07.2012 Simoradz
Helena Cieślar  lat 70 19.07.2012 Sk., ul. Targowa
Henryka Kępka lat 71 20.07.2012 Bielsko-Biała, ul. Konopnickiej
Piotr Krajewski lat 56 29.07.2012 Sk., ul. Osiedlowa
Ryszard Kaleta  lat 55 29.07.2012 Sk., ul. Raszki
Maria Walla  lat 71 04.08.2012 Sk., ul. Targowa
Jan Raszka  lat 77 15.08.2012 Międzyświeć, ul. Beskidzka 
Janina Zagóra-Car lat 61 23.08.2012 Pierściec, ul. Kowalska
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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.debowiec.luteranie.pl
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 

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-Matejko     Skład i druk:

,  drukarnia@ox.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska
43-430 Skoczów,  ul Z.Kossak-Szatkowskiej74  tel./fax 33 853 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

Skoczów ul. Cieszyńska 9,  tel. 33 853 22 55   biuro@madar-drukarnia.pl
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Skoczów 23-28 sierpnia 2012

Tydzień Dobrej Nowiny

Dębowiec 20-26 sierpnia 2012
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