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Szukajmy tego,
co przed nami.
                    Hbr 13,14
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Spotkanie ze Słowem Bożym

„Szukajmy tego, co przed nami”

Biorąc do ręki książeczkę „Z Biblią na co dzień” na rok 2013, na okładce znajdujemy 
słowa zapisane w tytule. Zaczerpnięte są one z Biblii, a dokładnie z Listu do Hebraj-
czyków 13,14: Albowiem nie mamy tu miejsca stałego, ale tego przyszłego szukamy. 
Rozpoczynamy nowy 2013 rok wezwaniem skierowanym do każdego z nas: „szukajmy 
tego, co przed nami.”

Gdybyśmy mogli przeprowadzić wśród ludzi ankietę i zapytać ich, czego pragną, 
czego oczekują, czy szukają, usłyszelibyśmy na pewno wiele różnych odpowiedzi; ta-
kich, jakie składa się przy noworocznych życzeniach: szczęścia, zdrowia, pomyślności itd. 
A każdy sam dodałby może jeszcze to, czego osobiście potrzebuje i szuka.

W wielu rozmowach, które nie tylko w pierwszych dniach nowego roku prowadzimy, 
stwierdzamy także, że czas bardzo szybko biegnie. Za szybko! Czy wywołuje to jednak 
w nas poważniejsze zastanowienie i głębszą refleksję?

Niedawno właśnie w rozmowie usłyszałem, że dla nas pewne są tylko duże daty: 
dzień narodzin i dzień śmierci. W dodatku tych dat sobie nie wybieramy. Dzień urodzin 
świętujemy uroczyście i za każdy kolejny rok życia dziękujemy – tak, jak kilka dni temu 
świętowaliśmy znów radośnie pamiątkę narodzin w Betlejem Jezusa Chrystusa, naszego 
Zbawiciela. Jest to wielkie wydarzenie, które świętujemy właściwie już przed Świętami 
Bożego Narodzenia i śpiewamy, i kolędujemy aż do 2 lutego! 

Jakże powinniśmy dziękować Panu Bogu za to, co zapowiedział przez proroka Izaja-
sza: udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Idąc z Jezusem Chrystusem nie 
tylko przez kolejny rok kalendarzowy, ale przez całe życie, uczynimy to, co najlepsze. Nie 
będziemy musieli błądzić, szukając najodpowiedniejszej dla nas drogi ani uczyć się na 
swoich błędach.

Niestety wielu, szczególnie młodych ludzi myśli, że sami wiedzą najlepiej, jaką drogą 
iść przez życie, jak znaleźć szczęście. Nie liczą się rady i prośby dobrych, mądrych rodzi-
ców czy wieli innych starszych ludzi. 

Najlepszą odpowiedź na pytanie o szczęście daje Asaf – autor Psalmu 73. Poemat 
ten zatytułowany jest: „Czy pomyślność bezbożnych jest trwała?”. Asaf omal nie załamał 
się, zazdroszcząc powodzeniu bezbożnych. Ale: Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz 
mnie według rady swojej. I stwierdza: lecz moim szczęściem być blisko Boga, pokładam 
w Panu, w Bogu nadzieję moją.

Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. 
        Hbr 13,14

HASŁO ROKU PAŃSKIEGO 2013



Informator Parafialny nr 96/20134 Informator Parafialny nr 96/2013

Z kart historii...

Na dobrą sprawę, my nawet nie musimy szukać tego, co przed nami, bo sam Pan 
Bóg przychodzi do nas i tak często o tym nam mówi. Jednym z przykładów jest historia 
związana z celnikiem Zacheuszem z Jerycha, który – chcąc zobaczyć przychodzącego 
Pana Jezusa – wszedł na drzewo sykomory. Syn Boży go dostrzegł i zawołał: Zacheuszu, 
zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął 
go z radością. 

Znamy dalszy ciąg wydarzeń. Na końcu Pan Jezus powiedział: Przyszedł bowiem Syn 
Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. On – Dobry Pasterz, szukający zagubio-
nych owieczek! Znaleźć Boga w Jezusie Chrystusie czy też dać się znaleźć – to oznacza 
znaleźć sens i cel w życiu. 

Czas płynie i nikt wieczności na ziemi nie znajdzie. Oferuje ją Pan Bóg w Jezusie Chry-
stusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Jakże pewnym życia wiecznego był psalmi-
sta Asaf i wielu, wielu innych. Ty także możesz do nich należeć! Amen.

Ks. A. Czyż

Statystyka parafialna
Statystyka parafialna podawana jest z ambony naszego kościoła w dzień Nowego 

Roku od wielu lat. Możemy dowiedzieć się z niej jak kształtowało się życie naszej parafii 
na przestrzeni minionego roku. Analizując te dane przez kilka kolejnych lat będziemy 
w stanie wyciągnąć prawidłowe wnioski z tej analizy płynące. Czy nasze życie parafial-
ne się rozwija? Czy praca księży, Rady parafialnej oraz wielu parafian zaangażowanych 
w różnorodnej pracy daje „dobry owoc” w naszym codziennym życiu? 

Czytając i analizując te dane statystyczne, odpowiedzmy sobie również sami na py-
tanie – Gdzie jest moje miejsce w parafii i czy wykorzystuję dobrze wszystkie „talenty” 
darowane mi przez Stwórcę w moim życiu?

Równe 100 lat temu w Święto Epifanii 6 stycznia 1913r. ówczesny proboszcz ks. Józef 
Gabryś podał podczas ogłoszeń parafialnych statystykę parafii za rok 1912 (pisownia 
oryginalna z księgi ogłoszeń). Przedstawiała się ona następująco :
1. Następne nabożeństwo w niedzielę ze spowiedzią. Przypominka za Andrzeja Baża-

nowskiego ze Skoczowa. 
2. Dziś będzie się wasze łaski chrześcijańskie upraszało o złożenie na ołtarzu ofiary na 

misję śród pogan.
3. Statystyka funkcyj zeszłego roku przedstawia się jak następuje:
 Urodziło się 93 dzieci (51 chłopców 42 dziewcząt) z tych nieślubnych 10. 
 Konfirmantów było 94 (chłopców 46 a dziewcząt 48.)
 Komunikantów: 2805. W domu chorych: 43.
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 Ślubów: 17.                                                                                            
 Umarło: 88 (42 męskich a 46 żeńskich).                                                        
 Do kościoła wstąpiła jedna osoba. Z kościoła wystąpiły 4 osoby (2 do adwentystów , 

2 dziewki do Kościoła katolickiego).
 Statystyka jest pod każdem względem niepomyślna. Na uwagę zasługuje przede 

wszystkim nadzwyczajnie niska liczba ślubów (w połowie mniej jak w zeszłym roku), 
rzadko niską jest też liczba urodzeń, również i komunikantów.  Nadzwyczaj wysoką 
jest ale zaś liczba wypadków i śmierci.

4. Dziś  po południu i jutro nie będzie mnie w domu.
5. Na dom sierot ofiarował arcyksiążę 4 K.

opr. Jerzy Sikora

Oryginalna strona księgi ogłoszeń parafialnych z dn.6.01.1913 r.
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W dzień Pamiątki Umarłych (1 listopada) odbyło się na cmentarzu w Skoczowie na-
bożeństwo żałobne.

W sobotę 3 listopada odbyło się sprzątanie sali parafialnej po remoncie. Pomagało 
około 50 ochotników, dzięki czemu sprzątanie poszło sprawnie. Od tego czasu  sala jest 
w użytku, choć jeszcze nie wszystkie prace wykończeniowe zostały zrealizowane. Od 
tego czasu wykonano jeszcze: nową mównicę i krzyż na ścianę, szafkę na sprzęt nagła-
śniający oraz instalację nagłośnieniową wraz z głośnikami w suficie, projektor multi-
medialny u sufitu, ekran rozwijany z sufitu, ocieplenie wełną mineralną na poddaszu, 
rolety na okna. Pozostają do wykonania wieszaki w holu i drzwi rozsuwane do sali.

W Dębowcu na terenie ogrodu parafialnego skradziono w listopadzie ok. 100 świeżo 
posadzonych małych tui. Pomimo działań policji złodziei nie ujęto.

W sobotę 24 listopada chór „Gloria” uczestniczył w diecezjalnym zjeździe chórów 
w Cieszynie. Zjazd odbywał się w ramach cyklu koncertów charytatywnych pod hasłem: 
„Rarujmy organy Kościoła Jezusowego”.

W niedzielę 25 listopada odbyła się w Bielsku-Białej sesja synodu diecezjalnego. 
W związku z odejściem do Pana (w czerwcu) śp. kuratora Andrzeja Krehuta, który był 
również członiem synodu, jego miejsce jako delegat naszej parafii zajął pierwszy z za-
stępców Jan Szczypka, który w czasie sesji złożył ślubowanie.

W skrócie



Informator Parafialny nr 96/2013 Informator Parafialny nr 96/2013 7

W Domu Zborowym w Dębowcu zostało już wykończone mieszkanie. Wprowadził 
się tam nasz praktykant Marcin Ratka-Matejko z Małżonką. Mieszkanie na poddaszu 
przy ul. Schodowej 19, gdzie dotychczas mieszkali Państwo Ratka-Matejko, zostało wy-
najęte Anecie i Waldemarowi Biegun, którzy pracują w parafii jako kościelna i gospo-
darz cmentarza.

Od Święta Żniw do Święta Reformacji prowadziliśmy akcję „Kromka chleba dla bliź-
niego”. Wpłynęło w sumie 1.804 zł, a kwota ta zasiliła diakonię parafialną.

W listopadzie prowadziliśmy także coroczną akcję „Prezent pod choinkę” dla dzieci 
na Ukrainie (relacja wewnątrz numeru).

Nasza najstarsza parafianka, pani Stefania Otręba obchodziła 28 listopada swoje 
101. urodziny. Proboszcz wraz z radnym Romanem Kukuczem złożyli jej życzenia.

W niedzielę 2 grudnia Zespół Dzwonków obchodził 10-lecie swojej działalności. Na 
nabożeństwie porannym zagrał kilka pieśni, a Rada Parafialna i zespół „Vocalis” złożyli 
życzenia. Po nabożeństwie zespół częstował w sali gości jubileuszowym tortem. Zespół 
dzwonków z okazji 10-lecia nagrał płytę z kolędami. Na krążku znajduje się 18 utworów. 
Płytę można nabyć w kancelarii parafialnej w cenie 25 zł (zdj na okładce). Przy tej okazji 
Dzwonki odbyły małe turnee. Zespół koncertował m. in. w Trzyńcu, w Teatrze Cieszyń-
skim, w Szpitalu Śląskim, w Starym Bielsku, w Goleszowie, w skoczowskim Przedszkolu 
nr 4, w Katowicach, Bładnicach oraz Chorzowie.

Zespół Dzwonków szuka nowych osób do zespołu (w wieku od 15 lat). Zaintereso-
wane osoby prosimy o kontakt: info@zespoldzwonkow.pl 
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W niedzielę 2 grudnia na nabożeństwie w Pierśćcu odbyła się komunia św. dla senio-
rów. Po nabożeństwie panie przygotowały poczęstunek w sali.

Podobna uroczystość odbyła się tydzień później (9 grudnia) w Skoczowie. Uczest-
nicy zostali obdarowani prezentami ufundowanymi 
przez firmę „Spar”. Dziękujemy. 

W sobotnie przedpołudnie, 8 grudnia, dzieci 
z chórku „Nadzieja” odwiedził Mikołaj.

W sobotę, 8 grudnia, gościliśmy w naszej pa-
rafii Roberta Cieślara - pedagoga ulicy, który działa 
w parafii Bobrek-Bytom. Przez cały grudzień była 
czynna w naszej sali parafialnej wystawa zdjęć 
obrazujących pracę streetworkera (relacja we-
wnątrz numeru).

W niedzielę 16 grudnia chór żeński „Gloria” 
obchodził 15-lecie swojej działalności. Na nabożeń-
stwie głównym zaśpiewał kilka pieśni (relacja we-
wnątrz numeru).

W dniach 15 i 16 grudnia odbył się w MCK przy 
ul. Targowej spektakl ewangelizacyjny „Ostatnia 
szansa”. Od poniedziałku codziennie odbywały się 
próby w naszej sali młodzieżowej, a aktorami byli 
miejscowi ochotnicy. Spektakl robił wielkie wrażenie.

Piątkowe nabożeństwa adwentowe w Skoczowie prowadzili: 
7 grudnia ks. Piotra Szarek ze Starego Bielska
14 grudnia ks. Artur Woltman mieszkający w Cisownicy
21 grudnia ks. Henryk Mach z Białej
W środę 12 grudnia odbyło się w Dębowcu spotkanie ze Stanisławem Kubiciusem, 

autorem książki „Ewangelicka gmina szkolna i cmentarna w Dębowcu” (relacja we-
wnątrz numeru).

W piątek 14 grudnia odbyła się gwiazdka młodzieży dębowieckiej, a dzień później, 
15 grudnia, na gwiazdce spotkała się młodzież z lat 1993-2010 wraz ze swoim opieku-
nem, Bogusławem Czyżem (relacje wewnątrz numeru).

Podczas nabożeństwa porannego w Skoczowie w 4. Niedzielę Adwentu (23 grud-
nia) wprowadzono (jako eksperyment) inną formę komunii św. Uczestnicy podchodzili 
do ołtarza w kolejce i na stojąco przyjmowali elementy komunii, a błogosławieństwo 
otrzymali po zakończeniu. W ten sposób w krótkim czasie została „obsłużona” duża ilość 
osób (ok. 400). O ile taka forma się przyjmie, będzie stosowana jedynie przy bardzo licz-
nej frekwencji (np. w ostatnią niedzielę adwentu), a w pozostałe niedziele pozostanie 
forma tradycyjna.



Informator Parafialny nr 96/2013 Informator Parafialny nr 96/2013 9

W okresie adwentu członkowie Komitetu Parafialnego roznosili bezpłatnie po do-
mach kalendarz ścienny, stanowiący formę pozdrowienia świątecznego od Parafii. Jeżeli 
do któregoś domu nie dotarł, można odebrać w kancelarii.

Ks. Adam Podżorski prowadził w listopadzie i grudniu odwiedziny duszpasterskie 
w Międzyświeciu i Harbutowicach. Rejon w Międzyświeciu został zakończony, a w Har-
butowicach będzie kontynuacja w styczniu. Rozpoczną się też odwiedziny w rejonie Ki-
czycka – Dolny Bór.

W niedzielę 23 grudnia odbyło się w Dębowcu spotkanie gwiazdkowe. Dzieci 
ze szkółki przedstawiły scenkę, a chórek dziecięcy zaśpiewał kilka pieśni (relacja we-
wnątrz numeru).

Również w niedzielę 23 grudnia młodzież skoczowska miała swoją gwiazdkę w MCK 
przy ul. Targowej (relacja wewnątrz numeru). 

W święta Bożego Narodzenia nabożeństwa w Skoczowie i wszystkich filiałach zostały 
ubogacone śpiewem naszych chórów i zespołów, a także występami dzieci ze szkółki, za 
co serdecznie dziękujemy.  

W sobotę 29 grudnia odbyło się tradycyjne kolędowanie na skoczowskim rynku. Im-
prezie patronuje pani Burmistrz J. Żagan. Kolędy wykonywał m. in. nasz chór parafialny 
„Gloria”.

W niedzielę 30 grudnia w czasie nabożeństwa głównego w Skoczowie świętowali-
śmy z wszystkimi, którzy w 2012 r. obchodzili jubileusz 70-lecia swoich urodzin. Przybyło 
prawie 20 osób, z którymi księża spotkali się również po nabożeństwie w sali parafialnej. 
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Chcemy na stałe wprowadzić spotkania 70-lat-
ków do kalendarza imprez w naszej parafii. Jubilatom dziękujemy za ofiarę złożoną za 
cel zakupu nowych wieszaków na ubrania do sali parafialnej.
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W niedzielę 30 grudnia nasz chór dziecięcy „Nadzieja” oraz Zespół Dzwonków wzię-
ły udział w koncercie „Dzieci śpiewają kolędy” w teatrze w Cieszynie.

W niedzielę 30 grudnia po nabożeństwie w Simoradzu odbyła się gwiazdka dla dzie-
ci w salce.

W Dębowcu w niedzielę 30 grudnia po południu odbyło się spotkanie gwiazdkowe 
dla seniorów (relacja wewnątrz numeru).

Również 30 grudnia odbyła się w Pierśćcu gwiazdka dla dzieci, a tamtejszy zespół 
młodzieżowy „Be Happy” poprowadził ciekawy program z połączony kolędowaniem (re-
lacja wewnątrz numeru).

W dzień Starego Roku (31 grudnia) odbyły się w Skoczowie oraz w Dębowcu spotka-
nia „Oczekiwanie Nowego Roku”. 

W tym samym czasie od g. 20.00 nasza młodzież wraz z ks. M. Czyżem gościła na 
sylwestrze młodzieżowym w Dzięgielowie (relacja wewnątrz numeru)

Terminy

5 stycznia g. 17.00 - koncert kolęd w naszym kościele w Skoczowie z udziałem chóru 
jubileuszowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, Chóru 
„Laudate Dominum” z parafii rzymskokatolickiej pw. śś. Piotra 
i Pawła w Skoczowie oraz naszego chóru „Gloria”

6 stycznia g. 10.00 - koncert kolęd z udziałem naszych parafialnych chórów i zespołów

6 stycznia g. 15.00 - gwiazdka chóru „Gloria”

13 stycznia  - zebranie roczne w Simoradzu

13 stycznia g. 15.00 - spotkanie noworoczne dla pracowników i wolontariuszy Parafii

20 stycznia  - zebranie roczne w Dębowcu

20 stycznia   - zebranie roczne w Pierśćcu 

27 stycznia  - zgromadzenie parafialne w Skoczowie 

9 lutego g. 10.00 - diecezjalny turniej w ping-ponga w hali SP w Ustroniu-Nierodzimiu

4-11 marca  - ewangelizacja satelitarna „ProChrist”. Odbiór w MCK w Skoczo-
wie i w Domu Zborowym w Dębowcu 

26 marca  - kolacja sederowa w restauracji „MEWA” w Harbutowicach. 
Zapisy w kancelarii parafialnej. Ilość miejsc ograniczona
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Wieści z Dębowca

12 grudnia odbyło się zebranie Rady Filiału w Dębowcu. Zebranie miało charakter 
otwarty, zborownicy miejscowej społeczności spotkali się ze Stanisławem Kubiciusem 
– autorem opracowa-
nia „Ewangelicka Gmi-
na Szkolna i Cmentarna 
w Dębowcu”.

Autor opowiedział, 
co skłoniło go do napi-
sania książki, omówił 
przebieg poszukiwań 
materiałów źródłowych 
oraz kwestie, które nie 
znalazły się w opraco-
waniu. Nie prowadził 
badań i nie ustalił m.in.:

- czy na terenie Ce-
sarstwa Austriackiego 
(do 1867 r.) a później 
Monarchii Austro-Wę-
gierskiej, powstały 
i działały gminy szkolne i cmentarne, prowadzące szkoły i cmentarze (obszar Czech, Mo-
raw, Słowacji, Galicji, Węgier), czy takie gminy pojawiły się tylko na Śląsku Cieszyńskim 
a Ziemia Cieszyńska była pod tym względem ewenementem?

- czy istniała możliwość zawiązywania się gmin szkolnych w dwóch pozostałych zabo-
rach – pruskim i rosyjskim, tam też mieszkali ewangelicy.

Ponadto zwrócił uwagę na potrzebę dokumentowania bieżących wydarzeń (prowa-
dzenie kroniki, archiwizowanie dokumentów, zdjęć itp.) Należy wydzielić miejsce - a w 
nowym Domu Zborowym nie będzie to sprawiało trudności - gdzie można by zgromadzić 
i przechowywać stare księgi protokołów, historyczne fotografie i inne cenne pamiątki. 

W końcowej części wystąpienia nawiązał do ostatniego rozdziału publikacji poświę-
conego przyszłości Filiału w Dębowcu i możliwości powstania samodzielnej parafii. 
Stwierdził, że spełnione są wszystkie warunki aby podjąć takie przedsięwzięcie. Tworze-
nie nowych parafii nie jest czymś niezwykłym, tylko na obszarze Diecezji Cieszyńskiej po 
II wojnie światowej powstało 12 nowych parafii. Niemniej, rozpoczęcie jakichkolwiek 
działań powinno być poprzedzone rozeznaniem jakie jest zdanie zborowników zamiesz-
kałych na obszarze filiału.

Spotkanie autorskie
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W piątek, 14 grudnia 2012 r. odbyło się niecodzienne spotkanie młodzieżowe, które 
ma miejsce tylko raz w roku – wigilijka. Początek nastąpił o g. 17:30 wspólnym kolędo-
waniem i modlitwą. Następnie nadszedł czas na refleksje na temat Bożego Narodze-
nia. W nastrój przemyśleń wprowadzało czytane Słowo Boże oraz kolędy odtwarzane 
pomiędzy poszczególnymi fragmentami biblijnymi. Po temacie wstaliśmy od stołu, aby 
złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Życzenia nie były oklepane, wyuczone 
w domu przed spotkaniem, ale oryginalne, prosto z serca. 

Po formalnej części przyszedł czas na posmakowanie przygotowanych przez dziew-
czyny ciast – niezwykle wybornych, co sprawiało, że prawdziwym wyzwaniem było 
skończenie na jednej porcji. Obok ciast znalazły się drobniejsze ciasteczka, paluszki, róż-
nego rodzaju napoje. 

Wielkim pozytywnym zaskoczeniem był barszcz z krokietami, przygotowany profe-
sjonalnie. O jego wykwintności świadczy sam fakt, iż krokiety były zawijane przez cały 
tydzień wedle długowiecznej, śląskiej receptury z domu Państwa Ratka, której pozaz-
drościłby niejeden mistrz kuchni. 

Każdemu dopisywał humor. Czas mijał bardzo szybko na rozmowach, żartach i pysz-
nych smakołykach. Gdy już każdy stwierdził, że więcej nie da rady zmieścić, wszyscy – jak 
zawsze chętni do pomocy – posprzątaliśmy ze stołu, aby móc na nim zagrać w różne 
ciekawe gry, między innymi w UNO oraz Prawo Dżungli, które dostarczyły dużej dawki 
emocji. W takim gronie nawet przegrani nie byli załamani, ponieważ otrzymali nagrody 
pocieszenia. 

Tak to już jest, że ciekawe i długo oczekiwane spotkania bardzo szybko się kończą. 
Tak było i tym razem, więc musieliśmy niestety zakończyć i rozejść się do swoich domów, 
czekając z niecierpliwością na następną wigilijkę. Ale już teraz nie możemy doczekać się 
kolejnego spotkania młodzieżowego, na które serdecznie zapraszamy (szczególnie mło-
dzież z Dębowca) w co drugi piątek do domu zborowego w Dębowcu.

Szymon Bochenek

Gwiazdka młodzieży
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Życie każdej parafii to odzwierciedlenie kolejnych etapów w życiu człowieka. Kościół 
towarzyszy nam od dzieciństwa poprzez wszystkie dni istnienia na ziemi. Końcówka roku 
kalendarzowego uświadamia nam prawdę, że czas przemija. Dlatego zazwyczaj każdy 
chętnie sięga pamięcią do czasu dzieciństwa lub przynajmniej młodości.

15 grudnia 2012 roku 
spotkała się w domu pa-
rafialnym w Dębowcu 
grupa byłych uczestni-
ków zebrań młodzieżo-
wych w Dębowcu. W la-
tach 1993-2010 istniała 
bardzo silna grupa mło-
dzieży, która aktywnie 
uczestniczyła w działa-
niach parafii. Młodzież 
spotykała się na swoich 
zebraniach w sali para-
fialnej, ale równocze-
śnie uczestniczyła w wy-

jazdach  wakacyjnych i wycieczkach za-
granicznych. Bardzo dużo czasu uczestni-
cy zebrań poświęcali na angażowanie się 
w pracę dla parafii i swojej miejscowości 
poprzez prowadzenie tygodni dobrej no-
winy, tygodni zabaw dla dzieci, tworze-
nie zespołu muzycznego czy chóru mło-
dzieżowego. Wspólnie spędzony czas 
łączy ludzi, a niektórych uczestników 
zebrań połączył na całe życie, gdyż poza-
kładali rodziny. Dlatego postanowiliśmy 
się spotkać po latach na adwentowo-
świątecznym spotkaniu wraz z powstały-
mi w międzyczasie rodzinami. 

Pomimo upływu lat entuzjazm po-
został ten sam. Każdy z uczestników włączył się do spotkania, przynosząc ciasteczka, 
ciasta, napoje lub owoce. Czas upłynął jak kiedyś na wspólnym śpiewie, modlitwie, 
rozważaniu tekstu biblijnego i wspólnych rozmowach. Tekst rozważania oparty był na 
pierwszych wersetach z ewangelii Jana o przyjściu Słowa na świat.

Z wdzięcznością wspominaliśmy miniony czas spotkań młodzieżowych, kiedy to 
trwanie w Słowie pomagało przechodzić przez często trudny czas dorastania. Chyba 
udało się to całkiem nieźle, jeżeli z tej grupy wyrosło kilka katechetek, teologów czy 

Gwiazdka młodzieży 1993-2010
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księży oraz wielu wspaniałych ludzi działających dzisiaj często także w innych parafiach, 
gdzie przyszło im mieszkać. 

Spotkanie upłynęło we wspaniałej atmosferze i zachęciło nas do kontynuowania 
tego rodzaju spotkań w najbliższym czasie. Niestety kolejne dni przyniosły wiadomość 
o ciężkiej chorobie a później śmierci Kornelii Kozok, żony Marcina – wieloletniego 
uczestnika naszych spotkań. Dla wszystkich uczestników był to czas szczególnego złącze-
nia się z całą rodziną Marcina w modlitwie. 

Pierwsze spotkanie młodzieżowych „dinozaurów” zgromadziło kilkadziesiąt osób. 
Myślę, że kolejne takie spotkania będą zachętą do przyjścia wielu byłych młodzieżow-
ców, którzy przez lata uczestniczyli w zebraniach młodzieżowych w Dębowcu tworząc 
grupę wspaniałych ludzi inspirujących rozwój życia religijnego i muzycznego w swojej 
rodzinnej miejscowości.

Bogusław Czyż

23 grudnia odbyła się gwiazdka rodzinna, w której uczestniczyło ponad 60 osób.

30 grudnia odbyła się gwiazdka dla seniorów (ok. 40 osób), w której uczestniczył  
ks. proboszcz A. Czyż z Małżonką oraz praktykant Marcin Ratka-Matejko z Małżonką.

Inne grudniowe wydarzenia
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Powrócono również do tradycji organizowania „Oczekiwania Nowego Roku”.  
31 grudnia spotkało się w sali parafialnej kilkadziesiąt osób, które w dobrych humorach 
i miłej atmosferze czekały na nadejście północy, 01.01.2013.

Zarząd filiału serdecznie dziękuje panom: Jerzemu Retce oraz Henrykowi Krużołkowi 
za całoroczną opiekę nad urządzeniami elektrycznymi oraz mechanizmami zegara 
i dzwonów w kościele i w Domu Zborowym.
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Wieści z Pierśćca

Zespół młodzieżowy „Be Happy” prowadzony przez Jana Stebla powstał w Pierśćcu 
kilka miesięcy temu. Mamy na swoim koncie kilka występów – ostatnie miały miejsce 
w kościele ewangelickim w Chorzowie, na gwiazdce młodzieży skoczowskiej oraz na 
jutrzni w Simoradzu. Wcześniej w podobnym składzie organizowaliśmy Tygodnie Dobrej 
Nowiny dla dzieci w Pierśćcu, dlatego teraz łatwiej jest nam ze sobą współpracować. 

Na próbach inten-
sywnie pracujemy nad 
naszymi głosami, ale 
także poznajemy się 
i pogłębiamy wzajemne 
relacje. Naszym najważ-
niejszym celem jest od-
dawanie chwały Bogu 
poprzez śpiew. W przy-
szłości planujemy zakup 
jednakowych elementów 
strojów, by prezentować 
się jak prawdziwy zespół. 
Lecz na to potrzebne są 
fundusze. Moglibyśmy po 

prostu poprosić o datek na ten cel. Chcieliśmy jednak dać coś od siebie w zamian. 
Dlatego też z racji świąt Bożego Narodzenia, upiekliśmy i przystroiliśmy pierniki, które 
sprzedawaliśmy w Pierśćcu w 4. niedzielę Adwentu. Przygotowaliśmy paczuszki po 
kilka sztuk, które wszystkie rozeszły się jak świeże bułeczki! 

Bardzo cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z tak miłym przyjęciem zbo-
ru. Gorąco dziękujemy zborownikom za wsparcie zespołu oraz Parafii za udostępnienie 
kuchni. Chętnych do dołączenia do zespołu serdecznie zapraszamy na próby w każdy 
piątek o g. 19:00 w kościele w Pierśćcu. Wszystkich zachęcamy do odwiedzania strony: 
http://www.facebook.com/ZespolMlodziezowyBeHappy

Kasia Niemiec

Z życia zespołu „Be Happy”

W sobotę 29 grudnia zespół „Be Happy” pojechał do Chorzowa, aby wziąć udział 
w 4-godzinnych warsztatach wokalnych zorganizowanych przez naszego dyrygenta Jana 
Stebla. Zajęcia poprowadziła Agnieszka Dobrakowska – absolwentka Akademii Muzycz-
nej w Katowicach, profesjonalna dyrygentka i nauczycielka muzyki. 
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Prowadząca okazała się być charyzmatyczną, żywiołową, sympatyczną, ale przede 
wszystkim kompetentną osobą. Zauroczyła nas swoim niezwykłym głosem, a co naj-
ważniejsze umiała przekazać wiedzę w przystępny i ciekawy sposób. Wykonaliśmy wiele 
ćwiczeń wokalnych, a później szlifowaliśmy kolędy, które wcześniej poznaliśmy na pró-
bach. Uczyliśmy się właściwej techniki śpiewania: w jaki sposób wydobywać dźwięk, jak 
oddychać... Ponadto pracowaliśmy nad artykulacją, dynamiką i interpretacją utworów. 

Warsztaty były ważnym krokiem ku lepszemu śpiewaniu. Wszystko, czego się na-
uczyliśmy, na pewno przyda się w dalszej pracy nad naszymi głosami. Wiadomo, że takie 
zajęcia przynosiłyby najlepsze efekty, gdyby odbywały się regularnie, dlatego mamy na-
dzieję, że w przyszłości uda nam się je powtórzyć.

Kasia Niemiec

Zawsze z radością i zniecierpliwieniem czekam na kolejne nabożeństwo młodzieżo-
we w Pierśćcu, a takie odbyło się w 1. dzień Świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim 
cieszy mnie prawdziwie rodzinna atmosfera, gdyż całe rodziny (dzieci, młodzież, rodzice 
i starsi zborownicy) spotykają się, aby wspólnie przeżywać radość Świąt. W tym roku 
dzieci ze szkółki niedzielnej przygotowały świąteczną scenkę, którą zachęciły do głosze-
nia Dobrej Nowiny o Jezusie oraz zaśpiewały kilka piosenek. Wystąpił także pierściecki 
zespół młodzieżowy „Be happy”, który zaprezentował trzy kolędy. Oprawą muzyczną 
oraz czytaniem tekstów liturgicznych zajęła się młodzież i starsze dzieci. Współtworze-
nie nabożeństwa w aktywny sposób rozwija nas i cieszy.

Kasia Niemiec

Świąteczne nabożeństwo młodzieżowe
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Wieści chórowe

30 grudnia 2012 roku odbyła się w kościele w Pierśćcu filiałowa gwiazdka dla dzieci, 
która w tym razem została połączona z wieczorem kolęd, przygotowanym przez zespół 
Be Happy. O g. 16.00 wszyscy spotkali się w sali, gdzie czekał przygotowany mały po-
częstunek. W rodzinnej atmosferze można było wypić kawę i zjeść ciastko. Dzieci ze 
szkółki niedzielnej otrzymały świąteczne paczki, a krótkim rozważaniem podzielił się ks. 
Wiesław Łyżbicki. 

Dalsza część programu odbyła się w kościele. Tam miało miejsce wspólne kolędowa-
nie. Poza śpiewaniem pięknych, bożonarodzeniowych pieśni, oglądaliśmy muppetowy 
teatrzyk dla dzieci o tym, że każdy jest dla Boga wyjątkowy, bez względu na to, czym się 
zajmuje. Również dorośli mogli przez chwilę się zastanowić, oglądając krótki film. Poka-

zał on, jak nasze dobre uczynki 
i miłość do bliźnich mogą dzia-
łać na ludzi wokół nas i rozprze-
strzeniać się dalej. 

Jako zespół działający przy 
pierścieckim filiale chcemy nie 
tylko spotykać się na próbach 
i dobrze „wypadać” na wystę-
pach, ale przede wszystkim 
chcemy aktywnie uczestniczyć 
w życiu filiału. Mamy nadzieję, 
że dla wszystkich czas wspólne-
go kolędowania był tak samo 
dobry i wartościowy jak dla nas.

Adrianna Malik

Gwiazdka dzieci i rodzinne kolędowanie

W niedzielę 16 grudnia 2012 r. w naszym kościele odbyła się jubileuszowa uroczy-
stość z okazji 15-lecia służby chóru żeńskiego „Gloria”. Skoczowski chór jest dotychczas 
jedynym żeńskim chórem w całym Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. 

Założycielką chóru w roku 1997 roku była długoletnia chórzystka, autorka wielu tek-
stów pieśni – pastorowa Aniela Czyż. Pod jej batutą chór śpiewał przez 5 lat. Od wrze-
śnia 2002 roku pracę z chórem rozpoczęła Krystyna Gibiec ze Skoczowa, która kierowa-
ła nim przez 3 lata. Od września 2005 roku do dnia dzisiejszego chór jest prowadzony 
przez Gabrielę Targosz, która ma aktualnie do dyspozycji śpiewaczej 23 chórzystki. 

Jubileusz chóru żeńskiego „Gloria”
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Chór aktywnie uczestniczy w parafialnych uroczystościach, koncertach, zjazdach etc. 
Śpiewał również  kilkakrotnie poza granicami naszego kraju, zawsze podziwiany i okla-
skiwany za jego specyficzne współbrzmienie wyjątkowych żeńskich głosów. 

W czasie nabożeństwa Panie zaśpiewały 4 pieśni dziękczynne, po wykonaniu których 
dziękowały Bogu za dotychczasowe wspomożenie i błogosławieństwo. Dziękowały rów-
nież wszystkim swoim byłym dyrygentkom, a także dyrygentowi Bolesławowi Nodze, 
który także doraźnie współpracuje z chórem. 

Życzenia Jubilatkom złożył proboszcz ks. Adam Podżorski wraz z kuratorem Parafii 
– Ryszardem Macurą, a także delegacja „Zespołu Dzwonków” i radna Radny Miejskiej 
Beata Branc-Gorgosz.

Wszystkie Panie z chóru żeńskiego śpiewają również w chórze mieszanym, dlatego 
też  życzenia oraz  kwiaty otrzymały również od męskiej części chóru „Gloria”. Panowie 
dodatkowo zadedykowali Jubilatkom pieśń „Błogosławieństwo” (dotychczas była ona 
wykonywana w wersji żeńskiej, jednak na tą wyjątkową okoliczność panowie wyćwiczyli 
wersję męską). 

Po uroczystości w kościele odbyło się sympatyczne jubileuszowe spotkanie w sali 
chórowej, w której uczestniczyły również byłe chórzystki, które wpisały się w karty 
15-letniej historii żeńskiego Chóru „Gloria”. „Niech Wam Bóg błogosławi co dnia, nie-
chaj w swojej opiece Was ma. Jego łaska niech trwa. Niech Was chroni od zła. Idźcie 
w radości, w miłości, pokoju”.

Władysław W. Orawski
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Głos ma młodzież

W sobotę, 17 listopada, grupa kilkunastu osób z grupy młodzieży spotkała się ran-
kiem w sali chórowej, by sprawdzić paczki zebrane w ramach akcji „Prezent pod Cho-
inkę”.

Niestety każdego roku zdarzają się sytuacje, że w paczkach znajdują się przedmioty 
i artykuły, co do których były wyraźne wytyczne w ulotce informacyjnej, by ich nie pa-
kować (artykuły intensywnie pachnące, zabawki o charakterze militarnym czy słodycze 
z bardzo krótkim terminem ważności). Jako że Parafia bierze każdorazowo odpowie-
dzialność za przekazywane do Centrum Misji i Ewangelizacji prezenty, istnieje koniecz-
ność, by co roku jest sprawdzać. Akcja poszła bardzo sprawnie. W parafii zebraliśmy 
ostatecznie 503 prezenty, a na cel transportu i tzw. paczki wirtualnej przekazano kwotę 
w wysokości 5.980 zł.

Prezenty dołączyły do paczek z innych parafii (baza w Dzięgielowie) i w pierwszych 
dniach grudnia zostaną 
przewiezione na Ukrainę. 
Otrzymają je m. in. dzieci 
ze żłobków, domów dziec-
ka, mniejszości polskiej na 
Ukrainie - zarówno z ko-
ścioła ewangelickiego, jak 
i rzymskokatolickiego.

Wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyłączyli 
się do tego dzieła w 2012 r., 
Rada Parafialna składa ser-
deczne podziękowania.

ks. Mirek Czyż

Prezent pod choinkę

Streetworking
W sobotę, 8 grudnia, gościliśmy na spotkaniu młodzieżowym Roberta Cieślara – 

jednego z pedagogów ulicy (z ang. streetworking), który w „patologicznej” dzielnicy 
Bobrek-Bytom (teren duszpasterski ks. Jana Kurko) spotyka się z dziećmi i młodzieżą. 
Należy on do „Grupy Pedagogów Ulicy – UNO”, która swe działania z trudną młodzieżą 
prowadzi w oparciu o program „Od obserwacji do relacji”.

Ich wychowankom, spotykanym najpierw przypadkowo na ulicy, brakuje konstruk-
tywnego działania w grupie, więzi rodzinnych, poczucia obowiązku szkolnego, i innych 
ważnych życiowych wartości. Praca nie jest łatwa, ponieważ – jak mówi Robert – oni 
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nie przyjdą do sali parafialnej ani 
do pomieszczenia Miejskiego Cen-
trum Kultury. Można ich spotkać 
jedynie na wolnej przestrzeni i za-
gadać. Od rozmowy zaczyna się 
„przełamywanie lodów” .

Praca od wiosny do jesieni 
przebiega w sprzyjających wa-
runkach atmosferycznych, ale 
w zimie spędzamy czas na wol-
nym powietrzu nawet, jeśli słupek 
rtęci spada sporo poniżej zera.

Cała nasza praca polega na 
tym, by pokazać tym młodym lu-

dziom, że nikt nie skazuje ich na patologię. My widzimy światło w tunelu i ku temu świa-
tłu chcemy ich prowadzić.

Bardzo dobrze współpracuje nam się z miejscową parafią rzymskokatolicką. Wspar-
cia udzielają nam również władze miasta Bytom.

Bywają momenty wzniosłe i piękne, gdy widzimy, że młodzież przejmuje odpowie-
dzialność i wychodzi z „bagna”. Ale są też chwile trudne, gdy olewają zajęcia czy też 
wracają do „półświatka”.

Pedagodzy ulicy starają się wypełnić swoim wychowankom cały rok regularnymi za-
jęciami i warsztatami. Obok tego jest kilka cyklicznych imprez szczególnych: warsztaty 
kulinarne na Wielkanoc i Boże Narodzenie, wyjazdy integracyjne w czasie ferii oraz wa-
kacji, Festiwal Zabawy i Święto Mieszkańców Bobrka. 

Słowa Roberta odsłoniły przede mną (księdzem parafialnym) specyfikę niekonwen-
cjonalnego działania Ko-
ścioła. Porównując jego 
misję z moją, razi choćby 
dysonans warunków pra-
cy: ja głównie w ciepłych, 
zamkniętych pomieszcze-
niach, on na powietrzu 
bez względu na pogodę; 
ja w relacjach w miarę 
bezpiecznych, on – nara-
żony nawet na zagrożenia 
fizyczne (o których tak-
że opowiadał).

Poza tym Robert od-
krył przed wszystkimi 
skarby, które mamy na 
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co dzień, a niejednokrotnie ich nie dostrzegamy: rodzina, dom, szkoła, itp. Narzekamy, 
ale w porównaniu z podopiecznymi Roberta i pozostałych pedagogów, mamy wiele po-
wodów, by dziękować Bogu.

Aktualnie na Bobrku działa czterech pedagogów ulicy. Jednym z nich jest Kasia Ku-
kucz z naszej Parafii. Pedagodzy prowadzą blog: streetworker.blogspot.com

Ks. M. Czyż 

W niedzielę 23 grudnia, jak co roku nasza młodzież zebrała się w Miejskim Centrum 
Kultury na kolejnym spotkaniu gwiazdkowym pod hasłem: „Betlejem – Bóg używa to, co 
małe”. Program rozpoczął się o g. 16.00 kilkoma pieśniami w wykonaniu nowopowsta-
łego zespołu młodzieżowego z Pierśćca „Be Happy”.  

Potem przywitała nas Dominika Wojnar jedna z prowadzących niedzielne spotkanie. 
Przypomniała nam, że choć miejsce urodzenia Jezusa nie kojarzy się zbyt dobrze, że nie 
jest to miejsce godne Pana i Zbawiciela, ale właśnie dla Boga to było idealne miejsce 
i miał On powód, aby je wybrać.  

Następnie przyszedł czas na wspólne śpiewanie, w którym prowadził nas zespół in-
strumentalno-wokalny. Po kolędowaniu przyszedł czas na krótkie rozważanie, którym 
podzielił się z nami Marcin Podżorski. 

W rozważaniu Marcin skupił się na pyta-
niu: Dlaczego Jezus, syn Boga przyszedł na 
świat w tak małym i zwykle nie zauważanym 
mieście? Nazwa Betlejem to w tłumaczeniu 
Dom Chleba. Bóg na pewno wiedział co robi, 
wybierając tę miejscowość na narodziny 
swego Syna. Chciał pokazać, że tak jak chleb 
spożywamy każdego dnia, tak też Jezus po-
winien nam codziennie towarzyszyć.

Następnie po kilku kolejnych kolędach 
przyszedł czas na jedzenie. Grupa kilku osób 
z naszej młodzieży przygotowała kanapki, coś 
słodkiego (różne ciasta przygotowane przez 
osoby z młodzieży, które obchodziły  w grud-
niu urodziny), a także kawę lub herbatę.

Potem odbyła się najśmieszniejsza część 
naszego spotkania – teleturniej „Jeden 
z sześciu” (nawiązujący do swego pierwo-
wzoru z TVP).  W naszym turnieju wzięło 
udział sześć osób. Uczestnicy odpowiadali na pytania z różnych kategorii, m. in.: znane 
postacie, pytania konfirmacyjne, opera, wiedza ogólna.

Gwiazdka Młodzieży 2012
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Rozśmieszyły nas nie tylko pytania, ale i odpowiedzi, takie jak np.: Kiedy i gdzie roz-
poczęło się chrześcijaństwo? Na co jedna z uczestniczek odpowiedziała: „eeeee no na 
świecie”. Na tę odpowiedź prowadzący Kamil Kocoń zareagował: „No dobrze…zaliczamy, 
a kiedy? Przy czym zaznaczam od razu, że odpowiedź „w czasie” nie zostanie uznana”.  

Po wyeliminowaniu trójki  graczy, pozostała trójka zmierzyła się w finale. Gra była 
niezwykle zacięta, ale w końcu wyłonił się zwycięzca, którym został Marcin Podżorski. 
Marcinowi jeszcze raz bardzo  gratulujemy.  

Po ostatnim bloku kolęd ks. Mirek Czyż krótkim podsumowaniem i modlitwą zakoń-
czył nasze coroczne spotkanie. Każdy, kto chciał, mógł jeszcze zostać i spędzić resztę 
wieczoru na luźnych rozmowach, dzieleniu się opłatkiem i składaniu życzeń, czy też na 
dalszym zapełnianiu żołądka smakowitościami. Przy każdym talerzu leżało małe ładne 
pudełeczko. Każdy mógł zabrać sobie do domu i potraktować je jako taki mały skarb, 
w którym znajdował się werset biblijny. 

Uważam, że był to niezwykły czas dla każdego z nas. Mogliśmy dowiedzieć się cze-
goś ciekawego i porozmyślać nad słowem Marcina, ale także zaśpiewać i wsłuchać się 
w kolędy, jak również pobyć tak po prostu ze sobą w przyjacielskim, nawet można po-
wiedzieć – rodzinnym towarzystwie i razem świętować narodzenie Chrystusa. Dla mnie 
był to też czas refleksji, czas, kiedy można było zatrzymać się w tym przedświątecznym 
biegu i pomyśleć nad tym jak wielki i wspaniały jest Bóg, gdyż uniżył się do nas, zszedł 
na ten świat, aby odkupić nasze grzechy. Chciałabym, żeby nikt z nas nie zapominał o Bo-
żym dziele dla nas, które dokonał w Jezusie. To On jest prawdziwą Światłością i Panem,  
Zbawicielem.  

Kornelia Arndt

31 grudnia część skoczowskiej młodzieży (22 osoby) świętowała sylwestra w Dzię-
gielowe, wraz z miejscową młodzieżą. Wieczór rozpoczął się o g. 20.00. Po przywitaniu 
rozpoczęła się pierwsza zabawa. Ks. M. Czyż podzielił nas na grupy i zadawał pytania 
z różnych dziedzin. Zabawa miała na celu wzajemne poznanie, ale również sprawdzenie 

Sylwester 2012
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swojej wiedzy na temat historii Kościoła, Reformacji, obozów z Sorkwitach, sportu, pu-
blicystyki itd. Potem wszyscy poszli zjeść małe co nieco, które wcześniej przygotowały 
wyznaczone osoby. 

Parę minut przez godziną 22.00, wszyscy wybraliśmy się na Sylwestrową Noc Chwały 
do kościoła Eben-Ezer, gdzie uwielbienie prowadził zespół „Cześć”, a słowo zwiastował 
ks. Marek Londzin. Był to czas, w którym każdy mógł pomyśleć, za co dziękuje Bogu 
w kończącym się 2012 r. Noc Chwały zakończyła się spowiedzią i sakramentem Komunii 
Świętej. 

Oczekując na g. 0.00 wyszliśmy na dwór i podziwialiśmy fajerwerki z okolic Trzyńca 
i Cieszyna. Następnie wróciliśmy z powrotem do Centrum Parafialnego, gdzie odbyła 
się dalsza część naszej młodzieżowej imprezy. Czekał już na nas ciepły posiłek w postaci 
hot-dogów, które wszyscy z apetytem zjedli. 

Nasyceni przystąpiliśmy do kolejnych gier i zabaw. Na początek „muzyczne krzesła”, 
a potem wiele innych gier, takich jak: przekładanie pierścionka z jednej zapałki na dru-
gą, jedzenie czekolady w czapce, szaliku i rękawiczkach nożem i widelcem, podkładanie 
głosów do filmików, karaoke i zabawy taneczne. Cała zabawa zakończyła się po godzinie 
6.00.

Młodzież skoczowska i dzięgielowska udowodniły, że nastolatki mogą się dobrze ba-
wić, nie uczestnicząc w imprezach alkoholowych. Całkiem inaczej żegna się Stary i wita 
Nowy Rok wraz z Bogiem.

Ewelina Adamek
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Kącik dla dzieci

Cześć!
W tym roku chcemy kontynuować zagadki z kolejnych rozdziałów I księgi Mojżeszo-

wej. Większość odpowiedzi powinieneś znać ze szkółki, a jeśli coś sprawia Ci trudność, 
sięgnij do Biblii. Omawiamy historie z rozdziałów 12-30.

Pod koniec roku Olkowi przydarzyło się kilka wpadek. W święta Bożego Narodzenia 
Olek wraz z rodziną chodził do kościoła. Najbardziej lubi chodzić na wigilijną paster-
kę, która jest późną nocą, i rodzinne nabożeństwo w drugi dzień Świąt. W tym roku 
w pierwszy dzień Świąt powiedział, że nie chce iść do kościoła, bo w telewizji leciał fajny 
program. 
- Mamo, byłem wczoraj i pójdę jutro, po co mam iść też dzisiaj?! - próbował przekonać 
mamę.  
- Kochanie, a gdyby twoja siostra zamiast siedzieć z nami przy stole w twoje urodziny po-
szła do kina z koleżankami, ucieszyłbyś się? Przecież mieszka z tobą i widzi cię codzien-
nie, to co to za różnica, że akurat w twoje urodziny sobie pójdzie? - powiedziała mama.

Olek stwierdził, że Panu Jezusowi byłoby przykro, gdyby oglądał telewizję zamiast 
pójść świętować Jego urodziny. Poszedł więc na nabożeństwo, ale było mu wstyd. W syl-
westra z kolei poszedł do kolegi z osiedla, który zabrał petardy starszemu bratu i razem 
poszli je wypróbować. Pech chciał, że przechodził tamtędy dziadek Olka, który kupował 
składniki na ich sylwestrową pizzę. Oczywiście chłopcy zostali odprowadzeni do domów, 
a petardy zostały im zabrane. Olkowi było bardzo wstyd, bo dziadek powiedział, że nigdy 
jeszcze się tak na nim nie zawiódł. O północy, gdy wszyscy złożyli sobie życzenia i chło-
piec miał iść już spać, poszedł do dziadka, by go przeprosić. Dziadek przeprosiny przyjął, 
ale powiedział:

- Musisz zrozumieć, że chrześcijanin to człowiek odpowiedzialny i z pewnych rzeczy 
musi zrezygnować, jeśli wie, że są niedobre. Tu nie chodziło tylko o to, że byłeś niepo-
słuszny, ale ty sam powinieneś wiedzieć, że to jest złe. Mogłeś sobie zrobić ogromną 
krzywdę. Pomyśl, coś by ci się stało i trafiłbyś do szpitala. Czy to jest dobre, narażać 
swoje ciało, które jest darem od Pana Boga? Nie, to jest grzech. A ile razy mówiłem ci, 
że petardy nie są dobre, bo straszą zwierzęta? Pan Bóg stworzył zwierzęta tak, że one 
słyszą o wiele lepiej niż my. Wyobraź sobie, jaki to dla nich hałas. I jeszcze one nie wie-
dzą, co się dzieje i boją się tak, jak ty bałeś się najbardziej w swoim życiu. Chrześcijanin 
powinien być odpowiedzialny i myśleć nie tylko o sobie - tłumaczył dziadek.

Olkowi zrobiło się jeszcze bardziej wstyd. Ostatni dzień starego roku, a on znowu na-
walił. Dziadek zaproponował, by zrobił sobie noworoczne postanowienie, że w tym roku 
postara się naprawić błędy z zeszłego. Przed pójściem spać Olek modlił się:  - Panie Boże, 
pomóż mi być lepszym, bo ja sam nie umiem się poprawić. Nie chce mi się czasem czytać 
Biblii albo iść do kościoła, za co bardzo Cię przepraszam, ale ja nie umiem sobie poradzić 
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z moim lenistwem. Tak samo nie chce mi się robić tego, co mi rodzice każą. No i robię dużo 
głupot, tak jak ostatnio z tymi petardami. Naprawdę nie pomyślałem, że to może być złe, 
bo zrobię sobie krzywdę albo przestraszę zwierzęta, myślałem, że to tylko taka zabawa. 
Proszę, daj mi mądrość, żebym wiedział, że nie powinienem robić pewnych rzeczy. I od-
wagę, żebym potrafił powiedzieć „nie”. Bądź ze mną i pomóż mi, by ten rok był lepszy, że-
bym nauczył się bardziej Ciebie kochać i być odpowiedzialnym chrześcijaninem. Pomóż 
mi, żebyś był na pierwszym miejscu w moim życiu, bo dziadek mówi, że wtedy wszystko 
inne będzie na właściwym. Amen - taka była pierwsza modlitwa Olka w nowym roku.  

A Ty masz jakieś noworoczne postanowienia? Może chcesz być grzeczniejszy, czę-
ściej czytać Biblię albo przezwyciężyć lenistwo? Pamiętaj, módl się o to regularnie i proś 
Pana Boga o wsparcie! 

I pamiętaj, Pan Bóg powinien być na pierwszym miejscu w naszym życiu, a wtedy 
wszystko inne też będzie na właściwym miejscu.   

1. Połącz rodzeństwo w pary.
 Lea, Kain, Ezaw, Rebeka, Rachela, Izaak, Ismael, Abel, Laban, Jakub.  

2. Połącz cechy, które charakteryzowały bliźniaków, z ich imionami. 
     Gładki
     Rudy
     Kochała go bardziej matka
     Urodził się pierwszy
     Dobrze gotuje
     Lubi polować
     Był ulubieńcem ojca

3. Rozwiąż rebus, a dowiesz się, co śniło się Jakubowi, gdy uciekał z domu
przed Ezawem.

Jakub

Ezaw

zew  O=A blia miot

ko rym
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4. Rozwiąż krzyżówkę.

Pytania:
1. Ofiara... - miał ją złożyć Abraham
2. Ile lat miał służyć Jakub za Rachelę?
3. Z jakimi zwierzętami podróżował sługa Abrahama po żonę dla Izaaka? (rozdział 24)
4. Matka Izaaka
5. Brat Jakuba
6. Kim była Lea dla Jakuba?
7. Na jakie imię zmienił Bóg imię Abrama? (7, 2-8)
8. Imię bratanka Abrahama (12, 1-9)
9. ... i Gomora
10. Kogo miał złożyć w ofierze Abraham? (imię)
11. Imię ojca Rebeki (rozdział 24)
12. Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie miał potomstwo liczne jak .... na niebie
13. Jak nazywa się roślina, z której Jakub przyrządził czerwoną potrawę,
którą zjadł Ezaw? (25, 27-34)

opr. Anna Jaroszewska

Za prawidłowe rozwiązanie możesz otrzymać nagrodę. Wystarczy, że swoje odpowiedzi na pytania 1-4 
zapiszesz na kartce A4 i dostarczysz je w kopercie do kancelarii parafialnej do dnia 3 lutego. Na kopercie napisz 
„Konkurs IP 96”, a do środka oprócz rozwiązania włóż również informację z twoimi danymi – imię, nazwisko, 
wiek, nr telefonu (Redakcja zapewnia, że twoje dane zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie da-
nych osobowych). Rozlosujemy 3 nagrody, które rozdamy w trakcie nabożeństwa młodzieżowego 17 lutego 
o g. 8.00. POWODZENIA!!!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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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.

Rok 2012 upłynął w naszym Kościele pod hasłem „Rok Nowych Wyzwań”. Począt-
kiem roku młodzież podjęła wyzwanie zakupu nowego miksera – urządzenia, pod które 
można podpiąć mikrofony oraz instrumenty w czasie nabożeństw młodzieżowych i ro-
dzinnych, koncertów, itp. Cała sprawa była rzeczywiście wyzwaniem, ponieważ koszt 
zakupu oscylował wokół sumy 13.000 zł. Wśród młodzieży (głównie pracującej, ale nie 
tylko) znalazły się osoby, które od razu zadeklarowały włączenie się w ten projekt. W ten 
sposób zebrano 9.000 zł. Inni zaangażowali się w roznoszenie Informatorów po Łączce 
i Pierśćcu, dzięki czemu uzyskali razem 500 zł. 2.000 zł otrzymaliśmy od sponsora z Nie-

miec, a 1.500 zł pochodziło z kolekty 
z nabożeństwa na rozpoczęcie roku 
szkolnego. Chciałbym podziękować 
wszystkim parafianom, którzy świa-
domie bądź nieświadomie dołożyli się 
do zakupu miksera Yamaha 01V96i. 
Szczególnie jednak dziękuję młodzie-
ży, która na ten cel przeznaczyła część 
finansów odkładanych na Boże spra-
wy (tzw. dziesięcina).

Ks. M. Czyz

Podziękowania i informacje
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Biblioteka

Polecamy następujące nowości:
Na wieczne nigdy – Koczy R.
Książka ta to trzymający w napięciu thriller o wartkiej akcji, w którym zwyczajni i nie-
zwyczajni ludzie znaleźli się w czasach przepowiadanych przez samego Jezusa. Czy to, 
co ma do powiedzenia Bóg, jest dla nich najważniejsze?...
Modlitwa zmienia życie – Omartian S.
Są modlitwy, które pozwalają przeżyć jedyną w swoim rodzaju bliskość ze Stwórcą. 
Modlitwy, które mogą przygotować nas na przyjęcie odpowiedzi, jaką On ma dla nas 
przygotowaną. Modlitwy, które Bóg honoruje i wysłuchuje.
Kto jadł obiad z Abrahamem – Intrater A.
Głównym celem książki jest przedstawienie, w jaki sposób Bóg objawia się w Piśmie 
Świętym, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie oraz jak opisana jest w nich 
Osoba Jezusa Chrystusa. Odkrycie tej prawdy jest dla nas priorytetem.
Zatrzymać miłość – Hohnberger J.
Szczęśliwy związek jest marzeniem każdej pary. Bezpieczeństwo, zaufanie, jedność, 
pewność uczucia i prawdziwej bliskości. Autor tej książki omawia te podstawowe i za-
pomniane Boże zasady, ilustrując je przykładami ze swojego i par, z którymi współpra-
cował.
Tato jakiego potrzebują twoje dzieci – Casey C.
Autor książki zaprasza nas na spotkanie z kilkunastoma wspaniałymi ojcami, którzy 
będąc wybitnymi autorami i trenerami rodzinnymi, umiejętnie motywują i zachęcają 
mężczyzn do stawiania czoła trudnym wyzwaniom oraz podsuwają ciekawe odpowie-
dzi na fundamentalne pytanie. Jak być ojcem XXI wieku?
Noc miliona cudów – Estabrooks P.
Książka ta ukazuje nam jedną z najbardziej niezwykłych i uwieńczonych powodzeniem 
operacji przemytniczych XX wieku. Historia Operacji Perła pomoże ci zrozumieć, w jaki 
sposób i dlaczego przebudzenie ogarniające całe Chiny zostało wzmocnione przez 
wprowadzenie miliona Biblii. 

Renia Świder
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Stary Testament na każdy dzień

1 stycznia 2. Kronik 1 1 lutego 2. Kronik 32
2 stycznia 2. Kronik 2 2 lutego 2. Kronik 33
3 stycznia 2. Kronik 3 3 lutego 2. Kronik 34
4 stycznia 2. Kronik 4 4 lutego 2. Kronik 35
5 stycznia 2. Kronik 5 5 lutego 2. Kronik 36
6 stycznia 2. Kronik 6 6 lutego Ezdrasza 1
7 stycznia 2. Kronik 7 7 lutego Ezdrasza 2
8 stycznia 2. Kronik 8 8 lutego Ezdrasza 3
9 stycznia 2. Kronik 9 9 lutego Ezdrasza 4

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

1 stycznia 2011 r. rozpoczęliśmy w naszej parafii inicjatywę codziennej lektury Biblii. 
Podjęło ją spore grono parafian, którzy indywidualnie zgłębiają poszczególne rozdziały 
Pisma Świętego. W Simoradzu odbywają się nawet cyklicznie co miesiąc spotkania czy-
telników Słowa Bożego. Uczestnicy przygotowują pytania z przeczytanych rozdziałów, 
a księża próbują udzielić na nie odpowiedzi. Są to bardzo pouczające chwile, gdzie każdy 
może włączyć się w dyskusję i dodać swoje spostrzeżenia.

W 2011 r. wszyscy, którzy podjęli tę inicjatywę, mierzyli się z treścią całego Nowego 
Testamentu oraz księgi Psalmów. W 2012 r. podstawą czytań biblijnych był Stary Te-
stament - od 1. księgi Mojżeszowej do końca 1. księgi Kronik. Przed nami kolejny rok 
czytania. Jeśli plany się ziszczą, 31.12.2013 r. zostanie sfinalizowany 3-letni cykl, w czasie 
którego czytelnik przebrnie przez całą Biblię. Zachęcam do kontynuowania lektury. 

Przed nami 2. księga Kronik, a w niej dalszy ciąg skomplikowanych losów Izraela pod 
wodzą różnych królów. Następnie zapoznamy się z treścią ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza, 
w których jest mowa o końcu niewoli babilońskiej. 

xmcz
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Z życia kościoła

31 października w Pamiątkę Reformacji odbyła się na pl. ks. M. Lutra w Bielsku ko-
lejna "Noc z Lutrem". Od 18.00 do 21.00 miały miejsce średniowieczne animacje pro-
wadzone przez pracownię Loricamos. W godzinach 21.00-23.00 pod hasłem "Nowe 
odrodzenie" miało miejsce w kościele spotkanie ze Słowem Bożym, modlitwą i pieśnią. 
Rozważanie wygłosił ks. Grzegorz Giemza, zaś za prowadzenie muzyczne odpowiedzial-
ny był Zespół „Projekt”. Spotkanie zakończyło się młodzieżowym nabożeństwem refor-
macyjnym połączonym z Wieczerzą Pańską.

10 listopada do Wisły-Jawornika przyjechały 232 panie - mieszkanki Górnego Śląska 
i Śląska Cieszyńskiego, by podczas zorganizowanej przez Centrum Misji i Ewangeliza-
cji konferencji dla kobiet posłuchać wykładów: Ilony Hajewskiej, s. Wandy Wieczorek 
oraz Romana Fengera. Każdy z wykładowców omówił jeden z trzech aspektów tematu: 
„Wiara, nadzieja, miłość na co dzień”. O oprawę muzyczną konferencji zadbał zespół 
"Cantate" z Jaworza.

14 listopada w auli Centrum Luterańskiego w Warszawie odbyło sympozjum nauko-
we, zorganizowane w 50. rocznicę śmierci bp. Jana Szerudy, profesora biblistyki, pierw-
szego po drugiej wojnie światowej zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Polsce.

17 listopada w kościele ewangelickim w Białej Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zapre-
zentował koncert reformacyjny pod hasłem „Solus Christus”. Kościół, wypełniony po 
brzegi, wybrzmiewał treścią wybranych pieśni ewangelickich - zagranicznych, jak i pol-
skich. Koncert odbył się w czasie tzw. Dekady Reformacji, która jest przygotowaniem do 
jubileuszu 500-lecia Reformacji w roku 2017 r.

23 listopada w Nasalach koło Kluczborka odbyła się uroczystość poświęcenia ka-
mienia węgielnego oraz wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego kościoła. 
11 maja 2011 roku na skutek wyładowania atmosferycznego w czasie burzy zapalił się 
i spłonął zabytkowy, XVI-wieczny drewniany kościołek. Na tym samym miejscu powstaje 
teraz murowana i nowoczesna świątynia, która stanie się miejscem nabożeństw i życia 
duchowego ewangelików w Nasalach.

28 listopada w ośrodku wydawniczym Augustana w Bielsku-Białej odbył się 2. Dzień 
Duszpasterstwa w Polsce. Temat główny konferencji brzmiał: „Jak można innym pomóc 
nieść ciężary? Doświadczenia wiary jako duszpasterska pomoc”. Wykłady prowadził ks. 
H. Weiss z Niemiec

5 grudnia w czasie konferencji księży Diecezji Katowickiej w Katowicach odbyła się 
premiera filmu dokumentalnego „Dzieło łaski”, który przedstawia ewangelickie kościoły 
neogotyckie Górnego Śląska.

13 grudnia w kościele ewangelickim w Wiśle odbyła się uroczystość dziękczynna 
z okazji 25-lecia ordynacji. 13 grudnia 1987 r. ordynowani zostali: Andrzej Dyczek, Ma-
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Zapisano w księgach parafialnych

Chrzty: 
Magdalena Morcinek  11.11.2012 Simoradz, ul.Górna
Sebastian Cichy  11.11.2012 Iskrzyczyn
Simon Małysz   18.11.2012 Londyn (Anglia)
Lena Kubacka   25.11.2012 Simoradz, ul. Główna
Paweł Wojnar   09.12.2012 Skoczów, ul. Kwiatowa 

Pogrzeby:
Roman Biszorski lat 69 29.10.2012 Sk., ul. Rzeczna
Marek Badura  lat 44 31.10 2012 Sk., ul. Osiedlowa
Jan Szymala  lat 71 24.11.2012 Wilamowice, ul. Spółdzielcza
Marian Kukla  lat 55 26.11.2012 Sk., ul. Targowa
Helena Burliga  lat 86 20.12.2012 Sk., ul. Objazdowa
Józef Procner  lat 83 21.12.2012 Sk., ul. Topolowa
Karol Bijok  lat 83 27.12.2012 Simoradz, ul. Zacisze
Kornelia Kozok  lat 29 28.12.2012 Sk., ul. Puścina

rek Loskot, Piotr Sitek, Waldemar Szajthauer, Władysław Wantulok, Piotr Wowry. Ordy-
nacji dokonał ówczesny zwierzchnik Kościoła - biskup Janusz Narzyński. 

14 grudnia zakończyły się w Rzymie pierwsze obrady komisji trójstronnej, składają-
cej się z przedstawicieli Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Światowej 
Federacji Luterańskiej (ŚFL) oraz Światowej Konferencji Menonitów (ŚKM). Tematem 
rozmów było hasło „Chrzest i włączenie w Ciało Chrystusa, Kościół”.

15 grudnia ewangelicy z terenu Dolnego Śląska już po raz dziesiąty wzięli udział 
w Międzyparafialnym Spotkaniu Adwentowym, które tym razem odbyło się w Lubaniu.

21 grudnia ukazał się w kioskach styczniowy numer magazynu "National Geographic 
Traveler" w którym znajduje się reportaż Łukasza Ostruszki pt. "Karpacz z pozdrowienia-
mi od wikingów". Główna część tekstu poświęcona jest ewangelickiej świątyni.

zebrał mgr teol. Marcin Ratka-Matejko
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Transmisja nabożeństw   www.transmisja.skoczow.vel.pl
Młodzież  www.skoczow.vel.pl; www.mlodziezdebowiec.pl.tl
Zesół Dzwonków  www.zespoldzwonkow.pl
Chór Gloria  www.gloria.skoczow.pl; gloria@ptew.org.pl
Filiał Dębowiec  www.debowiecluteranie.pl.tl
Chór Dębowiec  www.debowiec-chor.luteranie.pl
Zespół Vocalis www.vocalis.pl
Biblioteka www.biblioteka.skoczow.pl
Proboszcz ks. Adam Podżorski  tel. 853 34 91  e-mail: apodzorski@luteranie.pl
Proboszcz pom. ks. Mirosław Czyż  tel. 853 34 91 e-mail: mczyz@luteranie.pl
Praktykant Marcin Ratka-Matejko tel. 853 34 91  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 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 Dzwonków pon godz.18.00

Zespół młodzieżowy 20+ czw godz. 18.30
Zespół Be Happy pt godz.19.00

Chór w Dębowcu wt godz.19.00
Chór dziecięcy w Dębowcu pt godz.14.00
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4 listopada 
pierwsze spotkanie w wyremontowanej sali parafialnej

16 grudnia 
Jubileusz 15-lecia chóru żeńskiego „Gloria”



Wstęp wolny

zwątpienie
zdziwienie

Poruszające spotkania z muzyką  
i niewiarygodnym przesłaniem
ze Stuttgartu  
z Ulrichem Parzanym 
przez satelitę  
do wielu miejsc  
w Polsce i  w  całej Europie

www.prochrist.pl

2013
4-11 marca
godz. 18.00

SKOCZÓW: sala MCK „Pod Pegazem”
DĘBOWIEC: sala parafialna


