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Spotkanie ze Słowem Bożym

Narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, 
co pyłek na szalach wagi. Księga Izajasza 40,15

Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie.  
Weselmy się i radujmy się, i oddajmy Mu chwałę.  

Objawienie Jana 19,6-7

Ostatnie dwa miesiące roku kalendarzowego nastrajają do głębokich przemyśleń 
egzystencjalnych. Już 1 listopada, udając się na cmentarze, doświadczamy kruchości 
i przemijalności życia. Później zaś, w grudniu, z każdą kolejno zapalaną świecą adwen-
tową wzrasta w nas świadomość spotkania ze Zbawicielem – zarówno w wymiarze hi-
storycznym, jak i przyszłym. W pejzaż tych przemyśleń wpisują się oba powyższe teksty. 

Werset z księgi Izajasza wyrwany jest z szerszego kontekstu, w którym opisana zosta-
ła niezrównana wzniosłość Boga (zachęcam do lektury wersetów 12-40).

Jeden naród oznacza wielką siłę. Doświadczyliśmy tego w różnych momentach hi-
storii, gdy trzeba było się bronić przed atakami wroga. Wiele narodów to nieporówny-
walnie większa potęga. Współcześnie jej przejawem może byś Unia Europejska. Mimo 
ciągłych reperkusji związanych z kryzysem gospodarczym, sam zlepek 27. narodów 
oznacza wielkość. Podobna zasada odnosi się do struktur NATO czy ONZ. Niemniej jed-
nak całą tę potęgę Bóg nazywa kroplą w wiadrze i pyłkiem na wadze. 

Czy te wyrażenia mają mieć charakter prowokacji ze strony Stwórcy? A może mają 
stanowić pewne wyzwanie, ponieważ sam Bóg chce się sprawdzić, czy jest w stanie sta-
wić czoła wszystkim narodom?

Na pewno nie. Bóg zna swoją wielkość i potęgę. Wie, że Jemu tak naprawdę nikt nie 
„podskoczy”. To tylko ludzie wyimaginowali sobie potrzebę wielkości – zarówno indywi-
dualne postaci, jak i całe narody. 

Bóg rzeczywiście pozwala na decydowanie w różnych sprawach. Lecz powinno to 
mieć miejsce na płaszczyźnie odpowiedzialności i działania dla dobra drugiego, a nie 
w imię budowania własnego ego i manii wielkości.

Jaka lekcja płynie dla nas z tego tekstu u schyłku roku kalendarzowego? Skoro jeste-
śmy kroplą i pyłem, nie przystoi nam wynosić się ponad innych ani też próbować do-
równać czy przewyższyć Boga. O wiele bardziej Pan Adwentu zachęca nas do przyjęcia 
postawy pokory względem Niego i drugiego człowieka. Z takim nastawieniem osiągamy 
znacznie więcej w życiu wiary oraz w relacjach z bliźnim.

I właśnie w pokorze powinniśmy oczekiwać na drugie przyjście Pana, gdy zawołamy: 
Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy 
się, i oddajmy Mu chwałę. Amen.

ks. M. Czyż
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Z kart historii...

„Na Golgotę, duszo, śpiesz
stań pod krzyżem Zbawiciela.
W swoim żalu tym się ciesz,
że Bóg przezeń łask udziela.
Tam oglądaj Zbawcy krzyż
i w pokorze doń się zbliż.”

Śpiewnik Ewangelicki 137,1

To jedna z najpiękniejszych pieśni pasyjnych, którą napisał ks. Benjamin Schmolck. 
Jego 340-tą rocznicę urodzin będziemy obchodzić 21 grudnia.

Urodził się w 1672 r. w Chróstniku, niedaleko Legnicy na Dolnym Śląsku, w rodzinie 
pastorskiej. Jego ojciec Martin był proboszczem miejscowej parafii, a później seniorem 
w swoim okręgu kościelnym. Matka zaś, Rosine z domu Dehmel, pochodziła z rodziny 
mieszczańskiej od lat zamieszkującej w Kowarach. Z powodu wątłego zdrowia ich syn 
został bardzo szybko ochrzczony, bo już w święto Bożego Narodzenia i nadano mu sta-
rotestamentowe imię Benjamin. Wcześnie został osierocony przez matkę, która zmarła 

4 września 1676 r., pozostawiając 
czworo dzieci.

Od dzieciństwa mały Benja-
min objawiał wielki zapał do na-
uki, dlatego postanowiono,  że 
pójdzie w ślady ojca. Swoją edu-
kację rozpoczął w szkole elemen-
tarnej w Kowarach, a od 1681 r. 
w Ścinawie. Gimnazjum ukończył 
w Legnicy i potem przeniósł się 
do Wrocławia, gdzie przygotowy-
wał się do studiów, które podjął 
w roku 1693 na Wydziale Teolo-
gicznym  Uniwersytetu w Lipsku. 
W tym mieście młody Schmolck 
dał się poznać jako poeta, zdoby-
wając w jednym z konkursów „ko-
ronę poetycką” oraz popularność 
w krajach niemieckich. Studia  
ukończył   w 1697 r. i po ordynacji 
2 stycznia 1701 r. został wikariu-
szem u boku swego ojca w rodzin-
nym Chróstniku.
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Dnia 12 lutego 1702 r. zawarł związek małżeński z córka lubańskiego kupca Anną 
Rosine Rehwald. Z tego związku urodziło się dwóch synów i trzy córki. Dwie córki zmarły 
w dzieciństwie, a syn Immanuel poszedł w ślady ojca i dziadka i też został diakonem. 
W grudniu 1702 r. ks. Benjamin Schmolck wyjechał do Świdnicy, gdzie objął stanowisko 
diakona w Kościele Pokoju. Tam też  rozwinął szeroką działalność duszpasterską. Wraz 
z wikariuszami zaspokajał potrzeby duchowe parafii liczącej ponad 14 tyś. wiernych. 
Swoim poświęceniem i zaangażowaniem w służbie zyskał sobie miłość i szacunek para-
fian oraz przełożonych. W 1708 r. został powołany na stanowisko archidiakona, w 1712 
r. seniora, a w 1714 r. prymariusza, czyli pierwszego proboszcza. Z tą ostatnią godnością 
związana była funkcja generalnego inspektora szkolnego. 

Jego praca przypadła w okresie rozwijającej się kontrreformacji i związanymi z nią 
utrudnieniami dla ewangelików w życiu codziennym oraz kościelnym. Trudności te jed-
nak hartowały jego głęboką wiarę i pobudzały do jeszcze większego zaangażowania się 
w prowadzeniu swych parafian do Boga. Dał się także poznać jako znakomity kaznodzie-
ja, a zwiastowane prawdy ewangeliczne utrwalał wśród słuchaczy tekstami pieśni, które 
tworzył. Napisał ich prawie 1200. Spod jego ręki wyszło także dużo modlitw oraz utwo-
rów o tematyce świeckiej. Zbiór pieśni ks. Schmolcka za jego życia był wydany trzynasto-
krotnie, przynosząc mu popularność nie tylko na Śląsku, ale w całych Niemczech. Jego 
pieśni powstawały nieraz jako utwory okolicznościowe, w związku z różnymi wydarze-
niami w parafii lub życiu codziennym samych parafian .Wiele z nich do dziś przemawia 
do odbiorcy głębią wiary i miłości oraz wyrazem przywiązania do swojego Kościoła. Są 
one również obecnie bardzo popularne i chętnie śpiewane w kościołach ewangelickich 
na całym świecie. W naszym śpiewniku kościelnym zamieszczono ich 12.

Jego niezwykle rozległa i intensywna działalność duszpasterska została nagle prze-
rwana atakiem choroby w 1730 r. Wylew krwi do mózgu częściowo go sparaliżował, ale 
nie uniemożliwił całkowicie głoszenia Słowa Bożego i opiekowania się wiernymi. W 1735 
r. nastąpił jednak drugi atak choroby, który pogłębił dotychczasowe dolegliwości i spo-
wodował utratę wzroku. Chociaż miał już później trudności z chodzeniem i mówieniem, 
jego parafianie sami przychodzili do niego prosząc o modlitwy i błogosławieństwo.

Ks. Benjamin Schmolck zmarł w rocznicę swojego ślubu, 12 lutego 1737 r. W księ-
gach parafialnych zapisano, że „zmarł 12 lutego 1737 wieczorem, trzy kwadranse na 
godzinę dziesiątą, przeżywszy 64 lata, osiem tygodni i 3 dni”. Pogrzeb odbył się 17 lute-
go i – jak podają niektóre źródła – został pochowany w jednej z krypt Kościoła Pokoju, 
w którym przez 35 lat był pastorem.

W 2. zwrotce pieśni „Mój Boże jako chcesz” (ŚE 734) pieśniarz pisał:

„Mój Boże, jako chcesz, sam prowadź mnie za ręce!
Niech cały żywot swój na chwałę Twą poświęcę.
Pokusy oddal moc, do służby swej mnie bierz.
Niech także w pracy mej wypełni się, co chcesz!”  

opr. Jerzy Sikora
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W skrócie

W piątek 31 sierpnia odbyło się zabranie Rady Parafialnej, na którym dokonano wy-
boru nowego kuratora parafii. Został nim Ryszard Macura z Pogórza.

W niedzielę 2 września filiał w Simoradzu wraz z ks. Mirosławem Czyżem udał się na 
wycieczkę na Zaolzie. Odwiedzili Parafie w Trzyńcu, Ligotce Kameralnej, Trzanowicach 
oraz w Czeskim Cieszynie (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 2 września odbyło się w Skoczowie nabożeństwo młodzieżowe z okazji 
rozpoczęcia roku szkolnego.

W poniedziałek 3 września odbyło się w Dębowcu nabożeństwo na rozpoczęcie roku 
szkolnego.

W niedzielę 9 września ks. Adam Podżorski wraz z chórem „Gloria” wzięli udział 
w pamiątce założenia kościoła w Gołkowicach.

W niedzielę 9 września ks. Mirosław Czyż wraz z chórem z Dębowca wzięli udział 
w pamiątce założenia kościoła w Bażanowicach.

We wtorek 18 września odwiedził naszą parafię ks. Witold Chwastek (rodem z Łącz-
ki) wraz z grupą swoich parafian z północy Niemiec. Goście zwiedzili kościół i spotkali się 
przy kolacji z naszą Radą Parafialną. 
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W dniach 28-30 września grupa młodzieży wraz z praktykantem Marcinem Ratką-
Matejko uczestniczyła w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej w Węgrowie 
(relacja wewnątrz numeru). 

W sobotę 22 września filiał w Pierśćcu udał się wraz z ks. Mirosławem Czyżem na 
wycieczkę na Dolny Śląsk. Zwiedzili Świdnicę i Wrocław (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 23 września odbyła się komunia dla osób starszych w Skoczowie.

Chór z Dębowca uczestniczył 23 września w pamiątce założenia kaplicy w Gumnach.

W niedzielę 30 września odbyło się Dziękczynne Święto Żniw. Dary na ołtarz przynie-
śli i przystroili kościół zborownicy ze Skoczowa. W nabożeństwie śpiewał chór „Gloria”, 
chór dziecięcy „Nadzieja” oraz dzieci ze szkółki przedstawiły wiersze. Po nabożeństwie 
chórzyści częstowali uczestników chlebem z miodem i owocami.

Święta Żniw w filiałach odbyły się: w Dębowcu i Pierśćcu 16 września, a w Simo-
radzu 23 września. Wszędzie kościoły były pięknie przystrojone, a po nabożeństwach 
przygotowano poczęstunki dla uczestników.

Od początku października prowadzone są w naszej parafii raz w tygodniu (we wtor-
ki) zajęcia rytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Są jeszcze wolne miejsca. Chęt-
nych prosimy o kontakt z pastorową Beatą Czyż.

W czwartek 4 października DPS „Feniks” w Skoczowie obchodził 30-lecie działal-
ności. Odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w tamtejszej kaplicy, które prowadzili:  
ks. prałat Alojzy Zuber, ks. prof. Józef Budniak i ks. Adam Podżorski.
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Z okazji 10-lecia istnienia Zespół Dzwonków nagrał 5-6 października nową płytę CD 
z kolędami (informacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 14 października odbyła się pamiątka założenia i poświęcenia kościoła 
w Pierśćcu Słowo Boże zwiastował ks. Roman Dorda z Goleszowa, a śpiewem służył chór 
„Senior z Goleszowa” oraz nowopowstały zespół młodzieżowy z Pierśćca pod kierun-
kiem Jana Stebla.

W dniach 19 i 20 października grupa konfirmantów i młodzieży wraz z ks. Mirosła-
wem Czyżem i mgr Marcinem Ratką-Matejko wyjechała na weekend do Wisły-Gościejo-
wa (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 20 października pastoro-
stwo Aniela i Andrzej Czyżowie obchodzili 
Złote Gody. Jubilatom życzymy Bożego 
błogosławieństwa na dalsze lata wspólnej 
małżeńskiej przygody. 

W dniach 19-21 października chór 
„Gloria” wraz z ks. prob. Adamem Pod-
żorskim i jego Małżonką udali się na 
wycieczkę do Torunia. Po drodze odwie-
dzili parafię w Łodzi (relacja wewnątrz 
numeru).

W sobotę 27 października odbył się 
w Zabrzu 14. Ewangelicki Turniej Piłki 
Nożnej Halowej im. ks. A. Hauptmana. 
Nasza drużyna juniorów zdobyła 1. miejsce oraz wywalczyła co najmniej na rok puchar 
przechodni. Gratulujemy! (zdjęcie na okładce) 

W Simoradzu wykonano płot od strony parkingu nad kościołem. Prace, które bez-
płatnie wykonywali miejscowi parafianie, przebiegały pod okiem majstra M. Wojnara. 
Serdecznie dziękujemy. 
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Kończą się powoli prace adaptacyjne w mieszkaniu w Domu Zborowym w Dębowcu. 
Wykonuje je pan Waldemar Biegun. Po wykończeniu przeprowadzi się do Dębowca nasz 
praktykant Marcin Ratka-Matejko z żoną Sylwią.  

W Dębowcu wykonano 
remont fragmentu ogro-
dzenia siatkowego cmen-
tarza wraz z wyrównaniem 
ziemi i karczowaniem pni 
w sąsiedztwie płotu (60 m). 
Serdecznie dziękujemy za 
pomoc panom: S. Żuro-
wi i A. Lisowskiemu oraz 
młodzieży. Wykonano też 
podłączenie wody z domu 
zborowego na cmentarz 
(80m). Dziękujemy panom: 
R. i T. Mięcielom oraz ope-
ratorowi koparki p. J. Polo-
kowi z Łączki.

Na cmentarzu w Skoczowie został wybrukowany odcinek chodnika od krzyża w lewo. 
Całość kosztów zasponsorował parafianin. Serdecznie dziękujemy. 

Dobiega do końca remont sali parafialnej. Remont obejmował: wymianę okien, wy-
mianę pieca i centralnego ogrzewania, instalację  ogrzewania podłogowego w sali, czę-
ściową wymianę sieci elektrycznej, montaż sufitu podwieszanego wraz z nowym oświe-
tleniem sali, wyłożenie płytkami podłogi w sali oraz ścian i podłogi w kuchni, wymianę 
trzech drzwi, malowanie.  
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Ks. Adam Podżorski uczestniczył w dożynkach: 
- 26 sierpnia w Kiczycach
- 8 września na rynku w Skoczowie
- 15 września w Iskrzyczynie 

Terminy
1 listopada  godz. 15.00  – nabożeństwo na cmentarzu w Skoczowie
2 grudnia godz. 8.00  – nabożeństwo młodzieżowe połączone z promocją płyty CD 
   z kolędami, nagranej przez Zespół Dzwonków z okazji 
   10-lecia istnienia 
2 grudnia godz. 10.00 – komunia dla starszych w Pierśćcu
5 grudnia godz. 17.00 – spotkanie adwentowe pań w Skoczowie
9 grudnia godz. 10.00  – komunia dla starszych w Skoczowie
16 grudnia godz. 10.00 – 15-lecie chóru żeńskiego 
23 grudnia godz. 15.00 – rodzinne spotkanie gwiazdkowe filiału Dębowiec 
23 grudnia godz. 17.00 – gwiazdka młodzieży w Skoczowie
30 grudnia godz. 15.00 – Dębowiec: spotkanie świąteczne dla seniorów 
31 grudnia godz. 21.00 – oczekiwanie Nowego Roku w sali parafialnej
5 stycznia godz. 17.00 – ekumeniczny koncert kolęd
6 stycznia godz. 10.00 – koncert kolęd w wykonaniu naszych chórów i zespołów
   parafialnych 

Zebrał A.P.
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Nasze życie

Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu
Jak można wartościowo spędzić ostatni tydzień wakacji? Oczywiście biorąc udział 

w Tygodniu Dobrej Nowiny w Pierśćcu, który odbył się w dniach od 27 sierpnia do 2 
września. Przygotowania do tego ważnego wydarzenia zaczęliśmy już dużo wcześniej. 
Zebraliśmy 21-osobową grupę cioć i wujków pełnych zapału do pracy i zabawy z dziećmi, 
podzieliliśmy się zadaniami, rozwiesiliśmy plakaty informacyjne. Udało nam się uzyskać 
pomoc finansową 
od wielu sponso-
rów, dzięki którym 
mogliśmy zakupić 
chustę animacyjną 
i potrzebny sprzęt 
sportowy. Gdy 
wszystko było już 
zapięte na ostatni 
guzik - zaczęliśmy 
wspólną zabawę!

Codziennie od 
poniedziałku do 
soboty do pier-
ścieckiego kościo-
ła przychodziło od 35 do 50 dzieci. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy wie-
kowe (od przedszkolaków po gimnazjalistów). Każdy dzień rozpoczynaliśmy modlitwą, 
wspólnym śpiewem oraz scenką, która stanowiła wprowadzenie do tematu w danym 
dniu. Główną bohaterką scenek była dziewczynka o imieniu Milla, która spotykała róż-
ne ciekawe postaci, m.in. szczurka Hydrusia, który opowiedział jej o suszy w Afryce lub 
Hinduskę, która udowodniła, że nie wolno oceniać ludzi po wyglądzie.

Następnie grupy przechodziły na cztery półgodzinne stacje. Jedną z nich była lekcja 
biblijna, gdzie dzieci uczyły się wersetów, poznawały historie biblijne i przyswajały wie-
dzę poprzez dyskusję lub zabawy ruchowe. Poruszaliśmy zagadnienia związane z proble-
mami społecznymi (głodem i brakiem dostępu do wody pitnej w Afryce, sprawą uchodź-
ców, równouprawnieniem...), które stanowiły punkt wyjścia do rozważań na temat na-
szego własnego stosunku do Boga i ludzi. Mówiliśmy m.in. o wdzięczności i docenianiu 
tego co, mamy (nawet takich codziennych rzeczy jak jedzenie, rodzina, szkoła). Werse-
tem przewodnim był fragment z I Listu do Tesaloniczan: „Za wszystko dziękujcie...”

Kolejnym przystankiem były prace ręczne, na których dzieci składały origami, plo-
tły bransoletki, a nawet przygotowywały kanapki i desery! Wyszaleć się można było 
podczas gier i zabaw na świeżym powietrzu. Podobnie jak w ubiegłym roku szczególną 
atrakcją było spotkanie z gościem specjalnym. Codziennie odwiedzała nas nowa niezwy-
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kła osoba, by zaprezento-
wać swoją pasję i nauczyć 
czegoś wyjątkowego.  I tak 
dzieci poznały rajdowców, 
treserkę psów, policjanta, 
podróżnika i wzięły udział 
w zajęciach tanecznych! 
Szczególnie podobała im 
się przejażdżka rajdówką, 
przymierzanie kamizel-
ki kuloodpornej i zabawa 
z pieskiem. Ponadto warsz-
taty były specjalnie dosto-
sowane do każdej grupy 
wiekowej.

Następnie wszyscy mieliśmy czas na wspólne gry i zabawy. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszyła się gra w „ninję” i „mafię”, siatkówka i hula hop.  Jak zwykle największą 
frajdą był Wodny Dzień. Pogoda szczególnie nam dopisała, więc dzieci chętnie brały udział 
w polewaniu się wodą i przygotowanych zabawach. Jednak bez dwóch zdań największą 
uciechę miały, gdy mogły oblać wiadrem wody swoją ulubioną ciocię lub wujka :-).

Ważnym punktem programu był posiłek, przed którym zawsze tańczyliśmy tzw. 
energizer, czyli krótki układ ruchowy do odpowiedniej muzyki. Później nadchodził czas 
na posilenie się ciastkami, drożdżówkami i innymi smakołykami przygotowanymi przez 
rodziców lub sponsorów.
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Zmotywowani suk-
cesem z zeszłego roku 
postanowiliśmy po raz 
kolejny zaprosić rodzi-
ców na sobotniego grilla. 
Bardzo się cieszymy, że 
tak wiele z nich chciało 
dołączyć do nas i spędzi-
liśmy razem wspaniały 
czas. Na początku wspól-
nie zaśpiewaliśmy parę 
piosenek, aby pokazać 
w jaki sposób rozpoczy-
namy każdy dzień na 
Tygodniu, a następnie nauczyliśmy ich tańca „Chocolate”. Muszę przyznać, że rodzice 
sprawili nam wiele radości, chętnie dołączając do wspólnej zabawy! :) Następnie wszy-
scy mogliśmy się posilić różnymi smakołykami, a dla dzieci przygotowaliśmy gry.

TDN zakończyliśmy niedzielnym nabożeństwem. Młodzież czytała teksty liturgiczne 
i prowadziła śpiew, a dzieci zaprezentowały dwie piosenki. Po nabożeństwie odbyło się 
spotkanie przy ciastku, kawie i herbacie. Nasze serce rosło, gdy widzieliśmy, jak wiele 
osób chciało spędzić razem to niedzielne przedpołudnie. Mogliśmy także obejrzeć film 
z całego tygodnia z wypowiedziami uczestników i zdjęciami.

Podczas tegorocznego Tygodnia Dobrej Nowiny w Pierśćću doświadczyliśmy mnó-
stwa Bożych błogosławieństw. Pan dał nam miłe przyjęcie ze strony zboru, sponsorów 
i rodziców, którzy bardzo nam pomogli. Codziennie przyprowadzał kolejne dzieci i dawał 
opiekunom siły i energię, by jak najlepiej wykonywać powierzone nam zadania. Był to 
niesamowity i wartościowy tydzień zarówno dla dzieci jak i dla organizatorów. Myślę, że 
dobrym podsumowaniem będzie wypowiedź jednego z uczestników, który na pytanie 
„Czy jest jakiś minus w Tygodniu Dobrej Nowiny w Pierśćcu?” odpowiedział: „Tak, trwa 
za krótko i jest tylko raz w roku”. A więc zapraszamy za rok! :)

Szczególnie dziękujemy:
- Panu Bogu za wartościowy tydzień
- Pani kościelnej za ogromną pomoc
- Wszystkim mamom i innym kucharkom za pyszne smakołyki
- Wszystkim ciociom, wujkom, gościom specjalnym – czyli wolontariuszom, którzy 

spisali się na medal
- Wszystkim sponsorom: GT Poland sp.z.o.o., sołtys wsi Pierściec, Koło Pań z Pierść-

ca, SPAR, Piekarnia-Cukiernia Bethlehem, producent słodyczy Trumpf-Mauxion Cho-
colates, sklep sportowy „Olimpijczyk”, „Zakład piekarniczy Pasterny J.S.” w Górkach 
Wielkich

Kasia Niemiec
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Wnętrze Kościoła w Ligotce Kameralnej

Simoradzanie na Zaolziu
Kolejny już rok z rzędu parafianie z Simoradza wybrali się na wycieczkę integracyjną. 

Tym razem postanowiliśmy bliżej poznać życie naszych braci i sióstr na Zaolziu, gdzie 
większość zborów skupiona jest w Śląskim Kościele Ewangelickiego Augsburskiego Wy-
znania (najliczniejszy kościół luterański w Republice Czeskiej, liczący ok. 17 tys. wier-
nych).

W niedzielę 02.09.2012 r. kilkudziesięcioosobowa grupa żądnych poznawania świa-
ta parafian wsiadła do autokaru i  pod opieką ks. Mirka Czyża oraz kuratora filiału - Raj-
munda Raszyka wyruszyła w kierunku Trzyńca. Tam uczestniczyliśmy w nabożeństwie 
prowadzonym w języku polskim. W międzyczasie mogliśmy nasycić oczy pięknem aktu-
alnie rewitalizowanego kościoła ewangelickiego z 1899 r.

Po nabożeństwie pastor Bogdan Taska przybliżył nam kulisy historii i współczesnego 
życia zaolziańskich zborów. Nabożeństwa prowadzone są w języku polskim, czeskim lub 
mieszane. Chociaż znaczącą liczbę wiernych stanowi mniejszość polska, niestety język 
polski na Zaolziu wychodzi z powszechnego użycia i urokliwą gwarę cieszyńską można 
usłyszeć głównie w domach.

Mieliśmy przyjemność zwiedzić prężnie działające centrum zborowe ,,Hutnik’’, 
w którym spotykają się różne grupy wiekowe - począwszy od mam z małymi dziećmi, 
kończąc na seniorach. Odbywają się godziny biblijne, spotkania modlitewne, kursy tań-
ca żydowskiego i break dance.

Śląski Kościół Ewangelicki może się pochwalić prowadzoną na szeroką skalę działal-
nością diakonijną, dotyczącą dzieci, seniorów, niepełnosprawnych, rodzin patologicz-
nych  i osób z marginesu społecznego.
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Po uczcie duchowej przyszedł czas na posiłek. W tym celu udaliśmy się do Ligotki 
Kameralnej, gdzie zaserwowano nam ,,diabelski gulasz’’, który iście po diabielsku przy-
prawiony rozpalił nasze podniebienia i pragnienie dalszego zwiedzania.

Podążyliśmy więc do kościoła ewangelickiego w Ligotce, który zachwycił nas swoim 
wnętrzem. Wybudowany pod koniec XVIII w., swą architekturą przypomina kościół Jezu-
sowy w Cieszynie. To tutaj służył ksiądz i działacz narodowy Karol Kulisz, który założył m. 
in. diakonat Eben-Ezer w Dzięgielowie. Na tutejszym cmentarzu pochowany jest także 
ks. Jerzy Heczko, autor jednego z kancjonałów ewangelickich.

Kolejnym punktem naszej wycieczki były Trzanowice, gdzie ks. Tomasz Tyrlik pokrót-
ce przedstawił nam życie tutejszego zboru założonego w 1950 r. Poznaliśmy historię 
pierwszego pastora tego zboru – ks. Władysława Santariusa – jednego z najbardziej zna-
czących przywódców ruchu odrodzeniowego wśród ewangelików na Zaolziu, prześlado-
wanego za tę działalność w czasach komunizmu.

Następnie nasz rozśpiewany autobus udał się do Czeskiego Cieszyna. Tam w planach 
mieliśmy zwiedzanie kościoła przy pl. ks. Marcina Lutra, należącego do Czeskobrater-
skiego Kościoła Ewangelickiego. Zostaliśmy przyjęci przez ks. Marcina Pilcha (rodem 
z Ustronia). Co odważniejsi i sprawniejsi mieli możliwość wejścia na wieżę kościoła, 
z której rozpościerała się panorama Cieszyna po obu stronach Olzy.  

W tym miejscu zakończyła się nasza wycieczka po Zaolziu. Pełni pozytywnych wra-
żeń wróciliśmy do  domów, snując plany na kolejną wycieczkę...

Michalina Kajzar

Wycieczka Filiału Pierściec do Świdnicy i Wrocławia

W sobotę, 22 września 2012 r., prawie 40-osobowa grupa z Pierśćca i Skoczowa wy-
brała się na jednodniową wycieczkę na Dolny Śląsk. Dzień rozpoczęliśmy modlitwą i pie-
śniami, które na kartkach przygotował dla nas opiekun – ks. Mirek.

Dalsza część trasy przebiegała w miłej atmosferze (choć mieliśmy usterkę autokaru, 
ale udało się załatwić zastępczy). Pierwszym punktem zabytkowym na naszej trasie był 
kościół poko-
ju w Świdnicy. 
Monumental-
ny obiekt, wy-
konany z drew-
na, od razu 
przykuł naszą 
uwagę. Z zain-
teresowaniem 
s ł u c h a l i ś m y 
nagrania z ka-
sety i śledzili-
śmy wszystkie 
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ciekawostki znajdujące się w kościele. 
Uśmiechy na twarzach wzbudziła klep-
sydra, którą kiedyś używano do odmie-
rzania czasu kazania.

Następnie udaliśmy się do Wrocła-
wia, gdzie Arkadiusz Felkle (przewod-
nik wrocławski i nasz wspólwyznawca) 
przybliżał nam historię miasta.

Rozpoczęliśmy od kościoła Opatrz-
ności Bożej (gdzie funckję proboszcza 
pomocniczego pełni pochodzący ze 
Skoczowa ks. Marcin Orawski), a potem 
udaliśmy się na spacer do Dzielnicy To-
lerancji (Czterech Świątyń: ewange-
licka, rzymskokatolicka, prawosławna 
i żydowska).

Stamtąd przeszliśmy na piękny wrocławski rynek, mijając po drodze pomnik męczen-
nika – ewangelickiego ks. Dietricha Bonhoeffera (urodzonego we Wrocławiu). Krok po kro-
ku poznawaliśmy najbardziej znane 
zabytki śródmieścia, by ostatecznie 
znaleźć się w Panoramie Racławickiej. 
Po "obejrzeniu" bitwy pod Racławi-
cami wyszliśmy jeszcze na jedno ze 
wzgórz, z którego rozpościerał się wi-
dok na Odrę i Ostrów Tumski.

W czasie całej wycieczki po Wro-
cławiu, wielką frajdę mieli też naj-
młodsi uczestnicy. Co rusz mijaliśmy 
wrocławskie krasnale (miniaturki 
w kształcie posągów ustawionych 
w różnych miejscach). Jest ich obec-
nie ponad 200.

Po intensywnym dniu wrócili-
śmy z Bożym błogosławieństwem do 
domu, śpiewając wiele pieśni i dzię-
kując Bogu za opiekę oraz wspólny 
czas integracji.

Szczegółową relację Jana Ocza-
dłego można przeczytać na stronie 
internetowej parafii: www.skoczow.
luteranie.pl

xmcz
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Wieści chórowe

W dniach 19-21.10.2012 r. skoczowska „Gloria” odwiedziła Łódź, Toruń, Ciechocinek 
oraz Ozorków. Podczas wycieczkowo-śpiewaczego tournee chóru pierwszym miejscem 
postoju była Łódź, gdzie odwiedzono miejscową ewangelicką parafię oraz niewielką 
część miasta. Niezwykłe wrażenie sprawia przepiękny ewangelicki kościół św. Mateusza  
zbudowany w latach 1909-1928 w stylu neogotyckim. O historii łódzkich ewangelików 
oraz o byłych kościołach ewangelickich opowiedział nam miejscowy proboszcz, ks. Mi-
chał Makula.

Kolejne miejsce, które zostało wyznaczone na mapie wycieczkowo-śpiewaczej trasy 
chóru to Toruń – miasto wielu kościołów, muzeów, uniwersytetów. Dzięki wspaniałej 
przewodniczce z toruńskiej parafii ewangelickiej, Aleksandrze Molin, posiadającej wielki 
zasób nie tylko historycznej wiedzy o mieście, poznaliśmy najważniejsze oraz najciekaw-
sze miejsca Zespołu Staromiejskiego Torunia, który jest wpisany na Listę Dziedzictwa 
UNESCO. 

Przedtem jednak chór odwiedził Ciechocinek, aby zapoznać się z walorami leczniczy-
mi tego urokliwego i znanego uzdrowiska. 

Ciekawa jest  historia toruńskich ewangelików, którzy w latach 1558-1921 stano-
wili większość wyznaniową tego miasta. Również interesująca jest  historia ewangelic-
kiego kościoła  św. Szczepana stojącego w centrum Torunia, o której opowiedział nam 
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proboszcz ks. Jerzy Molin wraz z cór-
ką Aleksandrą.   

Właśnie w tym kościele skoczow-
ska „Gloria” dała w sobotę 20.10.12 
r. przeszło godzinny koncert  pieśni 
religijnych oraz na prośbę gospoda-
rzy również kilka pieśni regionalnych 
Cieszyńskiej Ziemi.  Po koncercie 
odbyło się spotkanie z parafianami 
w odrestaurowanej ewangelickiej 
kaplicy przyległej do budynku para-
fii, po czym nastąpił wieczorny spa-
cer po urokliwych uliczkach i pięknie 
podświetlonych toruńskich zbytkach 
Starówki.   

Należy też wspomnieć, że oprócz 
zwiedzenia ciekawych zabytków chó-
rzyści terminowali w Żywym Muzeum 
Piernikarstwa, gdzie wyrabiali ciasto 
i upiekli  toruńskie pierniki pod nad-
zorem „Magistra Piernikarum”, który 
posiadał  wielkie zrozumienie i  po-

czucie humoru dla uczących się. Za własnoręcznie przygotowany, uformowany i upie-
czony  toruński piernik,  każdy chórzysta otrzymał  miano Czeladnika Piernikarstwa oraz 
własne „dzieło” na pamiątkę. 

W niedzielne przedpołudnie ”Gloria” uczestniczyła w nabożeństwie w kościele św. 
Szczepana, podczas którego kazanie wygłosił ks. Jerzy Molin, a chór zaśpiewał kilka pie-
śni. Na zakończenie, skoczowski proboszcz ks. Adam Podżorski oraz członkowie Zarządu 
chóru  wraz ze słowami serdecznych podziękowań przekazali gospodarzom symboliczne 
chleby w kształcie „Róży Lutra”. Pieśnią w wykonaniu chóru pt: „Dziękujemy Ci Panie” 
zakończono niedzielną uroczystość. 

W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze Ozorków, gdzie podziwialiśmy piękno 
ewangelickiego kościoła Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa. Niestety piękne archi-
tektoniczne bryły tego sakralnego obiektu wymagają pilnego remontu i rewitalizacji, 
aby na zawsze nie utracić tego, co z wielkim pietyzmem zbudowali nasi ewangeliccy 
przodkowie. 

Turystyczno-śpiewacze tournee zakończyliśmy w niedzielny wieczór wspólną mo-
dlitwą dziękczynną Bogu za wspaniałe dni, które było nam dane przeżyć przy pięknej 
aurze kolorowej jesieni. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną relacją słowną oraz zdjęciową na: www.gloria.
skoczow.pl

Władysław Walter Orawski  
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Dębowczanie  
w Szczyrku
Wyjątkowy „Ogród 

Reformacji”,  jaki od kilku 
lat powstaje przy parafii 
ewangelickiej w Szczyr-
ku Salmopolu, został 
w niedzielę 7 październi-
ka br. uzupełniony o ko-
lejne drzewa. Tym ra-
zem trzy dęby przywieźli 
mieszkańcy Dębowca, 
które zostały zasadzo-
ne w ogrodzie bezpo-
średnio po uroczystym 
nabożeństwie.

Uroczystość  w ko-
ściele uświetnił śpiewem 
dębowiecki ewangelicki 
chór mieszany pod dyr. G. 
Targosz (pełniła ona rów-
nież funkcję organistki 
w czasie nabożeństwa), 
który był  inicjatorem 
tego przedsięwzięcia.  

„5000 drzew na 
500-lecie” jest celem, 

który zamierza się osiągnąć do jubileuszu 500-lecia Reformacji (2017 r.). 
Powstający „Ogród Reformacji” jest oryginalnym pomysłem ks. Jana Byrta ze Szczyr-

ku. Dzięki dębom z Dębowca liczba drzew posadzonych w Ogrodzie  wynosi 3.500.

Głos ma młodzież

OZME w Węgrowie
W dniach 28-30 września w miejscowości Węgrów niedaleko Warszawy odbył się 

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, na który jak co roku wybrała się młodzież 
z naszej parafii.

Do węgrowskiej szkoły podstawowej, czyli miejsca naszego zakwaterowania, dotar-
liśmy niestety z opóźnieniem. Zaraz po rejestracji każdy ulokował się w wyznaczonych 
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klasach, a następnie rozpoczęło 
się uroczyste otwarcie, podczas 
którego przemyśleniami na temat 
szacunku i miłości w relacjach mię-
dzyludzkich podzielił się ks. Grze-
gorz Giemza. Tegorocznym hasłem 
OZME było „Kocha, lubi, szanuje..”

Dalszą część wieczoru można 
było spędzić w różny sposób: w to-
warzystwie nowych znajomych, 
oglądając film, grając w gry inte-
gracyjne, biorąc udział w uwielbieniu lub udając się na koncert zespołu Kid Brown, gra-
jącego muzykę z pogranicza jazzu i soulu.

W drugi dzień, zaraz po śniadaniu, odbył się OZME Talent Show, podczas którego 
mogliśmy się przekonać, jakie talenty posiadają uczestnicy zjazdu. Następnie odbyły się 
seminaria – każdy miał prawo wyboru tematu, który najbardziej mu odpowiadał, a po 
południu miłośnicy piłki nożnej mogli wziąć udział w rozgrywkach międzyparafialnych. 

W międzyczasie 
miała miejsce gra 
miejska, polegają-
ca na wykonywaniu 
określonych zadań 
na terenie Węgro-
wa oraz happening 
na placu rynkowym, 
podczas którego ni-
komu nie brakowało 
uśmiechu i dobrego 
humoru. 

Chętni pojechali 
na wycieczki na Świętą 
Górę Grabarkę (która 
jest najważniejszym 

miejscem kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Polsce) lub do Treblinki, do byłe-
go obozu zagłady, w którym zginął m. in. Janusz Korczak.  Zaraz po kolacji na scenie rynkowej 
odbył się koncert z przesłaniem, na którym wraz z zespołem śpiewaliśmy i wychwalaliśmy 
Boga.

W niedzielę rano wszyscy udaliśmy się do kościoła na nabożeństwo, w czasie które-
go kazanie wygłosił biskup Jerzy Samiec.

Po obiedzie, uśmiechnięci i z pięknymi wspomnieniami powróciliśmy do Skoczowa, 
czekając na kolejny wyjazd.

Patrycja Dudela
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Konfirmanci i młodzież w Wiśle
W dniach 19-20 października tegoroczni konfirmanci wraz z naszą młodzieżą wybrali 

się do Wisły Gościejowa. Pod wodzą praktykanta Marcina Ratki-Matejko spędziliśmy 
fajne chwile w pięknym miejscu.

Pierwszego dnia po przyjeździe nie 
obyło się bez ogłoszeń i zapoznania się 
z miejscem, w którym spaliśmy. Następ-
nie w stołówce zjedliśmy kolację, czyli 
bułeczki z serem albo szynką. Potem 
młodzież przygotowała wieczorną spo-
łeczność w formie młodzieżówki, by kon-
firmanci mogli się zapoznać z tym, jak 
wyglądają nasze sobotnie spotkania. Był 
to fajny czas, kiedy mogliśmy zaśpiewać 
na chwałę Bogu i dowiedzieć się od Mar-
cina czegoś na temat czasu i jego prze-
mijania. Po młodzieżówce mieliśmy do 
wyboru dwie możliwości: skorzystanie 
z różnych gier lub obejrzenie ciekawego 
filmu opartego na faktach („W pogoni za 
szczęściem”) ze znanym aktorem Willem 
Smithem. O godzinie 0.00 rozpoczynała się cisza nocna, więc wszyscy chcąc nie chcąc, 
musieli iść spać. 

Drugiego dnia też wiele się działo. Najpierw ze względu na to, że znaleźliśmy się 
w górach, w których jest wiele grzybów, kilka chętnych osób wybrało się o 6 rano na 
grzybobranie. Gdy wrócili, mogliśmy podziwiać ich piękne znaleziska (był nawet jeden 
borowik).  
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Na śniadanie jedliśmy też bułki z serem lub szynką. A po śniadaniu w czasie wolnym 
można było zagrać w ziemniaka lub inne gry na zewnątrz, bo pogoda była bardzo sprzy-
jająca (ciepło i słonecznie). 

Po czasie wolnym wybraliśmy się na spacer integracyjno-krajoznawczy na skocznię 
im. Adama Małysza. Szliśmy ustawieni w dwóch rzędach: konfirmanci po  jednej stronie, 
a młodzież po drugiej. W utworzonych w ten sposób parach przez minutę mieliśmy rozma-
wiać o zadanym temacie przez jedną osobę z młodzieżówki. Moim zdaniem była to bardzo 
fajna możliwość na wzajemne poznanie się. Były pytania dość proste np. „Co lubisz jeść 
i jak się to przyrządza? Ulubiony film?” itd. Nie zabrakło także pytań ważniejszych typu: 
„Twoje marzenia, Twoje cele” itp.   i najważniejszych, w których chodziło o zastanowienie 
się nad swoimi priorytetami i sensem życia, skłaniające do przemyśleń przede wszystkim 
o Bogu. Bo tak naprawdę „kim dla nas jest BÓG”? to było jedno z ostatnich pytań (ale 
najważniejsze). Mam nadzieję, że każdy powinien się z nim skonfrontować.

Po tym trochę refleksyjnym spacerku  przyszyliśmy na pyszny obiad, czyli bigos, któ-
ry cieszył się dużym powodzeniem (mamie i babci konfirmantki Justyny Malik serdecz-
nie dziękujemy za ugotowanie nam tego bigosu; był naprawdę pyszny).  Po obiadku 
był czas na gry, rozmowy itp., ale też na pakowanie się i sprzątanie, choć chyba nikt nie 
zauważył jak szybko ten czas przeminął.

Moim zdaniem był to wartościowy, choć krótki czas, by poznać się z konfirmantami, 
ale też zbliżyć się do Boga i wspólnie zintegrować. Ja swój pierwszy wyjazd konfirma-
cyjny pamiętam doskonale (no nie było to tak dawno). Mam nadzieję, że tegoroczni 
konfirmanci również na długo zapamiętają pobyt w Wiśle. 

Kornelia Arndt
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To już 10 lat!!!
W grudniu tego roku Zespół Dzwonków będzie obchodził swoje 10. urodziny. Do-

kładnie 5 grudnia 2002 roku odbyła się pierwsza próba gry na tych nietypowych instru-
mentach. 

Wtedy to (jeszcze na pożyczonych dzwonkach) kilka osób zaczęło ćwiczyć kilka, któ-
re następnie zostały zaprezentowane podczas nabożeństwa rodzinnego. Ówczesna no-
wość bardzo przypadła do gustu parafianom. Wywołała również pozytywny rezonans 
wśród samych osób grających. Pokłosie grudnia 2002 stanowiły więc regularne próby 
i występy. Z biegiem czasu zakupiliśmy swój własny zestaw, który służy nam do dziś. 

W ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o nagraniu płyty. Po czasie intensywnych prób 
i przygotowań, nagrywaliśmy (5-6 października) kolędy w udostępnionej nam sali para-
fialnej w Dębowcu. Płyta CD ukaże się końcem listopada. Znajdzie się na niej kilkanaście 
polskich i zagranicznych kolęd. 

W niedzielę 2 grudnia w trakcie nabożeństwa młodzieżowego odbędzie się jej 
promocja, podczas której zaprezentujemy kilka kolęd. Przy tej okazji będziemy chcieli 
przede wszystkim podziękować Bogu za 10 lat istnienia naszego zespołu. 

Płytę będzie można nabyć po nabożeństwie w kościele (w promocyjnej cenie), 
a w późniejszym czasie w kancelarii parafialnej lub w księgarni Warto w Cieszynie 
www.warto.com.pl. Płyta może być świetnym prezentem pod choinkę, więc tym bar-
dziej zachęcam.

Agnieszka Hussarek
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Kącik dla dzieci

Olek, zapytany przez dziadka na niedzielnym obiedzie, co obecnie omawiają na 
szkółkach odpowiedział: - aaa, same nudy. Historie z początku stworzenia. Ileż można 
o tym słuchać?!

Dziadek, uśmiechnąwszy się, zapytał: - a jak nazywali się synowie Noego, pamię-
tasz? Ile dni trwał potop? Który z braci urodził się pierwszy, Kain czy Abel? 

Niestety, pomimo marudzenia na to, że ciągle słyszy te same historie, Olek nie 
umiał odpowiedzieć na żadne pytanie. Pamiętał tylko, że jeden z synów Noego nazy-
wał się Sam, ale reszta? A ilu ich w ogóle było, trzech? A może jednak dwóch?

- Widzisz, Olku. Ja w swoim życiu przeczytałem już Biblię kilka razy. Niektóre frag-
menty znam bardzo dobrze, a jednak wciąż odkrywam, że czegoś nie pamiętam. War-
to czytać te historie od nowa.

- Ale po co, czy nie lepiej czytać Nowy Testament? Co nam po historiach ze Sta- 
rego? 

- Musisz popatrzeć na to tak, jak ja. Biblia to list Pana Boga do Ciebie. Poprzez nią 
Bóg chce ci coś pokazać, powiedzieć. Na przykład z historii o Kainie i Ablu dowiaduje-
my się, że Pan Bóg lubi posłuszeństwo i do czego może prowadzić zawiść i nienawiść. 
Bóg powiedział do Kaina: jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi 
cię, ale ty masz nad nim panować. To zdanie jest aktualne także w dzisiejszym świecie. 
Grzech nas kusi, ale jeśli nad nim nie zapanujemy, może to doprowadzić do tragedii, 
czasem tak strasznej, jak w przypadku historii o Kainie i Ablu. Te historie są zapisane 
po to, żebyśmy uczyli się na błędach innych. Są takim sygnałem ostrzegawczym. Czy-
tając je, czasem odkrywamy, że my też tak robimy lub myślimy i możemy zrozumieć, 
że nasze zachowanie nie jest w porządku wobec Pana Boga. Wiesz, byłbym bardzo 
szczęśliwy, gdybyś oprócz słuchania ich na szkółkach także sam przeczytał je w Biblii. 
Mógłbyś spróbować?

- Myślę, że tak. Może przy okazji dowiem się o czymś, czego nie mówiła „ciocia” na 
szkółce? Tylko, że Biblia jest czasem dla mnie strasznie trudna...

- Rozumiem. Dlatego chcę, żebyś wiedział, gdybyś czegoś nie rozumiał lub miał 
jakieś pytania, zawsze możesz zapytać mnie, pani ze szkółki lub księdza.

Witajcie!
Od początku roku szkolnego, tak jak na szkółce w parafii Olka, omawiamy w Sko-

czowie historie z 1. księgi Mojżeszowej. W tym numerze IP macie okazję utrwa-
lić sobie wszystkie historie z września i października. Zachęcam Was serdecznie do 
sięgnięcia po Biblię, by przeczytać je raz jeszcze i znaleźć odpowiedzi na niektóre 
pytania. By ułatwić Wam to zadanie, podaję fragmenty, w których opisana jest dana 
historia. Możecie także czytać sobie codziennie kolejny rozdział, aż do rozdziału 11. 
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I. Odpowiedz na pytania:

1. Przeczytaj 1 Mż 5,1-32 i znajdź, kto był najdłużej żyjącym człowiekiem na świecie oraz 
napisz jego imię i wiek. 

2. Napisz, co było powodem wypędzenia Adama i Ewy z raju? (1 Mż 3,1-19).

3. Co odpowiedział Kain, gdy Pan Bóg zapytał go, gdzie jest Abel? Przepisz dokładnie to 
zdanie. (1 Mż 4, 1-10).

4. Co niezwykłego przytrafiło się Henochowi? Jak rozumiesz stwierdzenie „chodził z Bo-
giem”? (omawialiśmy to na szkółce – 1 Mż 5,22-24).

5. Ile osób weszło do arki? (1 Mż 7,1-17). 

6. Jakie ptaki Noe wypuścił z arki, by zobaczyć, czy da się już wyjść na suchy ląd? (1 Mż 
8,1-19).

7. Jak Pan Bóg ukarał budowniczych wieży, która miała sięgnąć nieba? (1 Mż 11,1-9).

II. Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, jak inaczej nazywa się 1. Księga Mojżeszowa:

1. Kto zamknął drzwi arki?
2. Jak nazywał się ogród, w którym Bóg umieścił człowieka?
3. Zawód Noego? (1 Mż 9,20)
4. Imię jednego z synów Noego
5. Kraina, w której zbudowano wieżę Babel
6. Liść, który trzymała gołębica wypuszczona przez Noego, pochodził z drzewa...
7. Adam i Ewa wykonali je z liści figowych
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Za prawidłowe rozwiązanie możesz otrzymać nagrodę. Wystarczy, że swoje odpo-
wiedzi na pytania I-III zapiszesz na kartce A4 i dostarczysz je w kopercie do kancelarii 
parafialnej do dnia 23 grudnia. Na kopercie napisz „Konkurs IP 95”, 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 rodzinnego 26 grudnia o g. 9.00. POWODZENIA!!!

Opr. A. Jaroszewska

Poza konkursem: propozycja dla najmłodszych - pokoloruj obrazek „Arka Noego”. 

III. Rozwiąż rebus, a dowiesz się, na jakiej górze osiadła arka (obecnie znajduje się 
ona na granicy Turcji, Armenii i Iranu)

t ment ower usk k
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Biblioteka

Przyciąganie niebieskie – R. Górska
Jest to książka, która poruszy, skłoni do refleksji, może zdenerwuje, lecz nie pozosta-

wi obojętnym. Pytania, które zadaje sobie bohaterka powieści, wyznaczają jedną z dróg 
– dróg do pojednania z Bogiem i do pokoju z samym sobą.

Niewzruszony – D. Woolley
Wstrząsająca historia o przetrwaniu – Dom Woolley był prawie trzy doby uwięziony 

w zawalonym hotelu na Haiti. Książka zawiera kolorowe zdjęcia zrobione pod gruzami, 
pożegnalne zapiski skierowane do rodziny, a także przeżycia żony z tych chwil, gdy cze-
kała na uwolnienie męża.

Dogon ya gali – Dawny świat Dogonów
Książka ta w swoim założeniu chce być monografią szeroko prezentującą dawną 

i współczesną kulturę Dogonów – jednego z najbardziej znanych ludów afrykańskich, 
żyjącego na pograniczu Mali i Burkina Faso.

Teleogłupienie – O zgubnych skutkach oglądania telewizji (Nie tylko przez dzieci) 
– M. Desmurget

Naukowcy nie mają wątpliwości: telewizja stała się plagą. Rodzi przemoc, zwiększa 
zagrożenie alkoholizmem, otyłością. Ma negatywny wpływ na rozwój intelektualny, sen, 
wyniki w nauce. Środki masowego przekazu mają wpływ na nasze życie. Warto te zagro-
żenia eliminować.

Wybrałam życie – B. Grysiak
Jest to zbiór niezwykłych reportaży. Bohaterkami są kobiety z różnym wykształce-

niem, szczęśliwe i nieszczęśliwe. Łączy je jedno – mimo niezliczonych trudności zdecy-
dowały, że urodzą swoje dzieci. Heroizm czy zwykłe poczucie przyzwoitości. Dowiemy 
się po przeczytaniu tej książki.

Nadzieja i pociecha: Słowa Boga na każdy czas życia – R. Hinrichs
Ludzkie życie to przeplatające się chwile pomyślności i radości oraz momenty zwąt-

pienia i rezygnacji. Cokolwiek się jednak w naszym życiu dzieje, zawsze możemy liczyć na 
Boże wsparcie. Książka ta jest zaproszeniem do wsłuchania się w Boże Słowo – „biblijna 
apteczka pierwszej pomocy”.

Zapraszamy!
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Reklama

Szkoła językowa LINGUA+ 
w Dębowcu i w Skoczowie

Zapraszamy na kursy języka angielskiego i języka niemieckiego 
do nowo otwartej szkoły językowej LINGUA+. 
Zajęcia są prowadzone w małych grupach (do sześciu osób), 
zbliżonych do siebie wiekiem, jak i poziomem zaawansowania. 
Lekcje (prowadzone przez absolwentów szkół wyższych 
filologii angielskiej i germańskiej) odbywają się 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).
Miejsca: 
Dębowiec, ul. Cieszyńska 6, Ewangelicki Dom Zborowy 
Skoczów, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 75, Stara Szkoła

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
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WAŻNE! Prezenty świąteczne dla dzieci ze szkółki niedzielnej: pragniemy poinfor-
mować, że w tym roku nastąpi zmiana w kwestii otrzymywania prezentów świątecz-
nych przez dzieci ze szkółki niedzielnej w Skoczowie. Będą one rozdawane podczas 
szkółek 23 grudnia. Dziecko, które z różnych powodów nie odbierze swojego prezentu 
w tym dniu, może to uczynić do końca Świąt tj. do 26 grudnia (w kancelarii parafialnej).  
27 grudnia nieodebrane prezenty zostaną oddane do sklepu. Zmiana ta podyktowana 
jest faktem, że w poprzednich latach trzymaliśmy prezenty dla niektórych dzieci przez 
ponad miesiąc. W tym czasie owoce i inne produkty o krótkiej dacie ważności „psuły 
się”. Nie chcąc marnować darów Bożych, podjęliśmy powyższą decyzję. Prosimy wszyst-
kich o wyrozumiałość i terminowe odbieranie paczek.

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

Z życia kościoła

W dniach 11-19 sierpnia w Karpaczu odbył się XXI. Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin 
organizowany przez Komisję Ewangelizacyjno – Misyjną Diecezji Wrocławskiej. Podobnie 
jak w ubiegłych latach uczestniczyli w nim wierni ze wszystkich diecezji naszego Kościoła.

19-26 sierpnia po raz piętnasty odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie.  
Hasłem Tygodnia było: „Tu chodzi o miłość”. Wykłady prowadziła prof. Kalina Wojcie-
chowska z Warszawy, a ewangelizacje ks. Karol Macura z Drogomyśla.
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W dniach 7-8 września w Wiśle odbyło się „Spotkanie dla mężczyzn – górska przygoda 
ojców z dziećmi 2012”. Z uczestnikami spotkał się zwierzchnik Kościoła – bp Jerzy Samiec.

8 września grupa młodzieży z diecezji katowickiej, w imieniu całej polskiej młodzieży 
luterańskiej symbolicznie posadziła drzewo w Ogrodzie Lutra w Wittenberdze, założo-
nego z okazji 500-lecia Reformacji.

W dniach 14-16 września odbyło się w Wiśle XVIII. Forum Ewangelickie, którego 
temat brzmiał: „Rządy autorytetów a kondycja demokracji w Kościołach ewangelickich” 
w kontekście postaci biskupa Juliusza Bursche.

21 września w Katowicach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgiel-
nego pod nowy dom dla osób starszych „Senior Residence”, budowany przez Diako-
nię Neuendettelsau we współpracy z Firmą Millenium Inwestycje spółka z o.o. Nowy 
obiekt będzie oferował 198 miejsc opieki w dwóch budynkach.

27 września w Sądzie Okręgowym w Katowicach podpisana została ugoda sądowa 
w sprawie zniszczonego szkodami górniczymi kościoła parafialnego w Miechowicach. 
W przyjętej ugodzie Kompania Węglowa przyznaje się do spowodowania zniszczeń ko-
ścioła. O problemach w parafii naszego było wikariusza, ks. Jan Kurko, pisaliśmy w po-
przednich numerach IP.

30 września w Starym Bielsku odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji jubileuszu 
50-lecia ordynacji ks. prof. Manfreda Uglorza. 

30 września w parafii w Bytomiu-Miechowiacach miało miejsce uroczyste wręcze-
nie Nagrody „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy. Pierwszą laureatką została siostra Mar-
ta Grudke, która do lat 50-tych XX w. pełni w Miechowicach rolę kontynuatorki dzieła 
Matki Ewy, osoby całkowicie oddanej bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

W dniu 6 października w warszawskim Teatrze ROMA, podczas ekumenicznej gali 
„Ubi Caritas” zostały wręczone Nagrody Diakonii Polskiej dla ludzi wyróżniających się 
w pracy na rzecz potrzebujących. Nagrodę główną – statuetkę Miłosiernego Samaryta-
nina – za rok 2012 otrzymała Kinga Januszko z parafii w Sorkwitach na Mazurach, a wy-
różnienia zostały przyznane wolontariuszkom parafii ewangelickiej w Zabrzu: Joannie 
Głogowskiej i Irmgardzie Wacławik.

7 października w parafii ewangelickiej w Piszu na Mazurach został wprowadzony 
w urząd jej nowy proboszcz ks. Marcina Pysz (pochodzący z Jaworza). Uroczystość prowa-
dził bp Rudolf Bażanowski w asyście ks. W. Twardzika i ks. S. Kozieła (rodem z Iskrzyczyna).

26-28 października odbyła się w Bielsku-Białej jesienna sesja Synodu Kościoła. Dele-
gaci z całej Polski wysłuchali sprawozdań bp. Jerzego Samca oraz Adama Pastuchy. Poza 
tym dyskutowano aktualne kwestie w Kościele m. in. działalność komisji historycznej oraz 
projekt stanowiska Synodu w sprawie „małżeństwa, rodziny i seksualności człowieka 
urzędu duchownego”. Ks. M. Brzóska przedstawił wykład i prezentację planów związa-
nych z jubileuszem 500-lecia Reformacji (2017). Zatwierdzono również podstawę pro-
gramową do nauczania religii ewangelickiej dla wszystkich typów szkół. 

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

W ostatnie dwa miesiące 2012 r. chcemy kontynuować lekturę Ksiąg Królewskich, 
które prezentują poczet królów izraelskich – ich życie prywatne oraz działalność na rzecz 
całego ludu. Przede wszystkim jednak Czytelnik konfrontowany jest z relacją danego 
króla wobec Boga. Jedni pozostawali wierni Królowi Królów, inni natomiast żyli w całko-
witym oddaleniu od Pana. W zależności od swej postawy, każdy król (a nie raz także cały 
lud) doświadczał różnych przejawów działania Bożego – od srogich i sprawiedliwych kar 
poprzez łaskę i przebaczenie, aż do okresów błogosławieństwa.

Kontynuacja i swego rodzaju poszerzenie losów królów izraelskich znajduje się 
w Księgach Kronik, które stanowią kolejny etap lektury Starego Testamentu. Czyta-
jąc, warto zastanawiać się nad zastosowaniem, a więc aktualizacją biblijnych treści do 
współczesnych realiów. 

xmcz

1 listopada 1. Królewska 16 4 grudnia 1. Kronik 2
2 listopada 1. Królewska 17 5 grudnia 1. Kronik 3
3 listopada 1. Królewska 18 5 grudnia 1. Kronik 4
4 listopada 1. Królewska 19 6 grudnia  1. Kronik 5
5 listopada 1. Królewska 20 7 grudnia 1. Kronik 6
6 listopada 1. Królewska 21 8 grudnia 1. Kronik 7
7 listopada 1. Królewska 22 9 grudnia 1. Kronik 8
8 listopada 2. Królewska 1 10 grudnia 1. Kronik 9
9 listopada 2. Królewska 2 11 grudnia 1. Kronik 10

10 listopada 2. Królewska 3 12 grudnia 1. Kronik 11
11 listopada 2. Królewska 4 13 grudnia 1. Kronik 12
12 listopada 2. Królewska 5 14 grudnia 1. Kronik 13
13 listopada 2. Królewska 6 15 grudnia 1. Kronik 14
14 listopada 2. Królewska 7 16 grudnia 1. Kronik 15
15 listopada 2. Królewska 8 17 grudnia 1. Kronik 16
16 listopada 2. Królewska 9 18 grudnia 1. Kronik 17
17 listopada 2. Królewska 10 19 grudnia 1. Kronik 18
18 listopada 2. Królewska 11 20 grudnia 1. Kronik 19
19 listopada 2. Królewska 12 21 grudnia 1. Kronik 20 
20 listopada 2. Królewska 13 22 grudnia 1. Kronik 21
21 listopada 2. Królewska 14 23 grudnia 1. Kronik 22
22 listopada 2. Królewska 15 24 grudnia 1. Kronik 23
23 listopada 2. Królewska 16 25 grudnia 1. Kronik 24
24 listopada 2. Królewska 17 26 grudnia 1. Kronik 25
25 listopada 2. Królewska 18 27 grudnia 1. Kronik 26
26 listopada 2. Królewska 19 28 grudnia 1. Kronik 27
27 listopada 2. Królewska 20 29 grudnia 1. Kronik 28
28 listopada 2. Królewska 21 30 grudnia 1. Kronik 28
29 listopada 2. Królewska 22           31 grudnia 1. Kronik 29
30 listopada 2. Królewska 23 1 stycznia 2. Kronik 1

1 grudnia 2. Królewska 24 2 stycznia 2. Kronik 2
2 grudnia 2. Królewska 25 3 stycznia 2. Kronik 3
3 grudnia 1. Kronik 1 4 stycznia 2. Kronik 4
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Zapisano w księgach parafialnych

Chrzty: 
Alicja Czyż   02.09.2012 Wilamowice, ul. Cieszyńska
Maja Sitarz   09.09.2012 Sk., ul. G. Morcinka
Lena Polok   09.09.2012 Łączka, ul. Akacjowa
Karina Kuś   16.09.2012 Iskrzyczyn
Olaf Czyż    16.09.2012 Leszna Górna, ul. Graniczna
Adam Stefani   07.10.2012 Sk., Kolonia
Ksawery Miodoński  07.10.2012 Sk., ul. Mickiewicza
Kamila Klus   28.10.2012 Kiczyce, ul. Pierściecka
Julia Hławiczka   28.10.2012 Łączka, ul. Widokowa 9

Śluby:

Marcin Łopaczyk  Olga Troszok  01.09.2012
Łukasz Biliński  Magdalena Wigłasz 09.09.2012
Jacek Fryda  Magdalena Wawrzyczek 22.09.2012
Jerzy Grossy  Emilia Kubala  29.09.2012
Piotr Jankowski  Iwona Danel  06.10.2012
Jan Wojnar  Agnieszka Troszok  06.10.2012
Łukasz Cywka  Dorota Szkudlarek  06.10.2012
Michał Szarzec  Anna Studnik  13.10.2012
Piotr Boruta  Anna Świetlicka  20.10.2012
Krystian Kroczek  Ewa Bojda  27.10.2012

Pogrzeby:

Bronisław Bujok  lat 55 04.09.2012 Sk., ul. Rzeczna
Wanda Bijok  lat 42 09.09.2012 Simoradz
Emilia Kozieł  lat 85 11.09.2012 Simoradz 
Marta Wigłasz  lat 91 07.10.2012 Dębowiec, ul. Cieszyńska
Anna Mrózek  lat 81 21.10.2012 Łączka
Marek Badura  lat 44 19.10.2012 Sk., ul. Osiedlowa 
Gertruda Rakowska  lat 75 20.10.2012 Sk., ul. Ustrońska 
Kazimierz Śmieszek lat 73 20.10.2012 Sk., ul. Osiedlowa
Roman Biszorski  lat 69 22.10.2012 Cieszyn, pl. Londzina
Janina Niemiec  lat 83 24.10.2012 Sk, ul. Powstańców
Emilia Tyrna  lat 76 24.10.2012 Sk., ul. Kolonia
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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. M. Czyż, mgr M. Ratka-Matejko, K. Niemiec     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 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. 17.00
oprócz 1 i 2 czwartku miesiąca
Dębowiec poniedziałek godz. 15.15
Pierściec wtorek godz. 16.30

SZKÓŁKI NIEDZIELNE
Skoczów godz. 8.00 i 10.00

Dębowiec podczas nabożeństwa
Pierściec podczas nabożeństwa
Simoradz podczas nabożeństwa

KOŁA PAŃ
Skoczów 1.śr m-ca godz.17.00

Dębowiec 2.śr m-ca godz.17.00
Pierściec pt po 1.śr m-ca godz.16.00

Simoradz 1.pt m-ca godz.14.30

PRÓBY CHÓRÓW I ZESPOŁÓW
Chór męski i żeński pon godz.18.30
Chór mieszany wt godz.18.00
Chór dziecięcy sob godz.9.45

Zespół młodzieżowy czw godz. 18.30
Zespół Dzwonków pon godz.18.00

Chór w Dębowcu wt godz.19.00
Chór dziecięcy w Dębowcu pt godz.14.00

Skoczów ul. Cieszyńska 9,  tel. 33 853 22 55   biuro@madar-drukarnia.pl
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Mistrzowie Turnieju Piłki Nożnej 27.10.2012

Wyjazd do Wisły Gościejowa  
19-20.10.2012
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Simoradz – 2 września – Zaolzie 

WYCIECZKI FILIAŁÓW
Pierściec – 22 września – Dolny Śląsk


