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Spotkanie ze Słowem Bożym

Będziecie przestrzegać przykazań moich i wypełniać je. Jam jest Pan. 
3 Mż 22,31

Będziecie przestrzegać...

Jest to jeden z wielu występujących w Biblii wersetów,  które możemy nazwać 
podsumowaniem Dekalogu. Bóg po raz kolejny podkreśla, że przykazania są po to, 
aby je przestrzegać. Nie ma co na ich temat dyskutować. Trzeba je wypełniać ze 
względu na Pana, który je ustanowił, ogłosił i wymaga teraz skrupulatnego stosowa-
nia się do nich. Ma do tego prawo, bo jest Panem ponad wszystkim.

Naszym zadaniem jest odnosić się z głęboką czcią i szacunkiem wobec Pana całe-
go świata i ze względu na tę cześć okazywać posłuszeństwo jego przykazaniom.

Przykazania nie są dane po to, by ograniczyć wolność człowieka, jak to się czasem 
uważa, ale po to, by ją zabezpieczyć. Zostały przecież nadane wtedy, gdy lud Izraelski 
wyszedł na wolność. Teraz trzeba się było nauczyć żyć i właściwie korzystać z wolności.

Sformułowanie tego wersetu brzmi jak rozkaz, a nawet powiedziałbym: jak 
wzmocniony rozkaz. Będziesz przestrzegać... Bóg nie mówi: przestrzegaj... choć to by-
łaby właściwa forma trybu rozkazującego. My czasem, kiedy chcemy wzmocnić roz-
kaz, używamy nie trybu rozkazującego, ale czasu przyszłego: „będziesz robił to i to”.

Bóg nie proponuje. On nakazuje. U Niego nie ma innej alternatywy. Ludzie oczywi-
ście mają wybór: posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo. Uważają, że do nich wyłącz-
nie należy decyzja o posłuszeństwie względnie nieposłuszeństwie. Ale tak naprawdę, 
to wybierając posłuszeństwo człowiek wybiera Boga jako Pana swojego życia. Kon-
sekwencją jest przyjęcie daru zbawienia i korzystanie ze wszystkich Bożych błogosła-
wieństw.

 Wybierając nieposłuszeństwo, człowiek odrzuca Boga, a przez to odrzuca wszyst-
ko, co Bóg przygotował dla człowieka. Odrzuca zbawienie i skazuje się sam na wiecz-
ne potępienie i oddalenie od Boga.

Bóg zaangażował się w zbawienie człowieka. Posłał Syna swojego na krzyż, aby 
nas zbawić, pokonać barierę grzechu ludzkiego, przyjąć nas jako swoją własność i na 
zawsze się z nami połączyć. Człowiek, odrzucając posłuszeństwo Bogu, pogardza da-
rem zbawienia, skazuje siebie na śmierć.

A więc skoro Bóg mówi: Będziesz przestrzegać przykazań, to choć brzmi to jak 
surowy nakaz, tak naprawdę jest to wezwanie miłości, jest to wspaniała oferta i za-
proszenie do przyjęcia wielkiego daru. Czy nie warto z tego skorzystać?

Oczywiście nikt z ludzi nie jest w stanie wypełnić wszystkich przykazań. Jesteśmy 
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wszyscy grzesznikami. Ale świadomość tego faktu i oddanie się Bogu w wierze i w po-
słuszeństwie do końca życia (fragment ślubowania konfirmacyjnego) jest drogą zba-
wienia.

Przed nami w tym miesiącu dwie szczególne uroczystości parafialne: konfirmacja 
i jubileusz 150-lecia założenia kościoła.

Widok konfirmantów przed ołtarzem zawsze wywołuje wzruszenie. Ich wyzna-
wanie wiary i ślubowanie jest odpowiedzią na Boże wezwanie do posłuszeństwa 
i oddania swojego życia. Gdy po konfirmacji widzimy młodych w kościele, widzimy 
ich zaangażowanie w grupie młodzieży, serce się raduje. Wiemy, że praca nad nimi 
przynosi owoc, ślubowanie nie było daremne. Ale są też tacy, którzy o ślubowaniu nie 
pamiętają, odwracają się od Boga i Kościoła. Odrzucają Bożą ofertę zbawienia i Bożą 
miłującą rękę. Drodzy konfirmanci! Wiedzcie, że warto wytrwać i ze swoim Panem 
kroczyć przez całe życie.

Co roku obchodzimy pamiątkę założenia naszego kościoła Św. Trójcy. Ale w tym 
roku mamy szczególny jubileusz. 150 lat temu nasi ojcowie z wielkim poświęceniem 
i zapałem wznieśli tak okazały Dom Boży. My z niego korzystamy do dziś. Ich pragnie-
niem i modlitwą było, aby nie tylko mury stały przez wiele lat, ale aby też zbór, który 
się w tych murach gromadzi żył wiarą, nadzieją i miłością. Aby Słowo Boże tu zwiasto-
wane przynosiło wiele owocu.

Przyznajmy się: lubimy uroczystości. Lubimy czuć się dobrze w podniosłej atmos-
ferze nabożeństwa, większej liczbie ludzi, bogatszej oprawie nabożeństwa. Ale o co 
tak naprawdę chodzi? Czy tylko o zapis wspomnienia: było pięknie, uroczyście?

Z nakreślonymi powyżej uroczystościami są związane pewne niebezpieczeństwa, 
polegające na tym, że wiele wagi przywiązuje się do spraw drugorzędnych, do opra-
wy, a nie do treści.

Uroczystości są po to, aby przede wszystkim przemówiło do wszystkich Słowo 
Boże. Podczas konfirmacji chodzi o to, aby ślubowanie konfirmantów było szczere 
i dotrzymane przez całe życie. Bóg odpowiada swoim błogosławieństwem. Ono ma 
swoje znaczenie, ale wtedy, gdy konfirmant potraktuje konfirmację jako swoje do-
głębne oddanie się Bogu, jako swoje nawrócenie. Boże błogosławieństwo jest wtedy 
prawdziwą siłą działającą w życiu człowieka. Ta siła pomoże do wytrwania przy Panu 
i sprawi, że życie stanie się wartościowe, piękne i bezpieczne.

Pamiątka założenia ma służyć również odnowieniu i umocnieniu wiary. Podziwia-
jąc ojców wiary i dziękując za nich Bogu, mamy sposobność do ponownego zwrotu 
w swoim życiu i oddania się Bogu do dyspozycji, do okazywania miłości, zaangażo-
wania w Kościele. Tu mamy sposobność zapytać, czy nasze dzisiejsze zaangażowanie 
w Kościele i nasza wiara przyniesie też tyle owocu przyszłym pokoleniom, co wiara 
naszych ojców?

W obydwu uroczystościach Bóg ma nam do powiedzenia jedną bardzo ważną 
rzecz: Będziecie przestrzegać przykazań moich i wypełniać je. Jam jest Pan.

Ks. Adam Podżorski
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Z kart historii...

19 maja br., jeżeli Pan Bóg pozwoli, będziemy obchodzić 85-tą rocznicę poświęcenia 
kościoła filialnego w Simoradzu. Wydawany w Cieszynie dwutygodnik „Głosy kościelne” 
w nr. 22 z dn. 2 czerwca 1928 r. zamieścił relację z uroczystości poświęcenia tego kościo-
ła, którą podajemy w pisowni oryginalnej. 

Simoradz. Hojny dar. Żeśmy dokończyć zdołali to Bogu się podobające chwalebne 
dzieło kościółka cmentarnego, to mamy oprócz Bogu do zawdzięczenia i ofiarnym ser-
com chrześcijańskim. Na liście naszych zacnych ofiarodawców znajdujemy kilka nazwisk, 
które u nas nie zostaną tak łatwo zapomnianemi. Jedno z najprzedniejszych miejsc zaj-
mować będzie p. Paweł Kubeczko, dzierżawca dworu w Czechowicach. Dobroczyńca ten 
przesłał nam na cel naszej kaplicy 500 zł. Zapewne rzadki dowód ofiarności chrześci-
jańskiej i zmysłu religijnego! Za dar ten pozwalamy sobie i w tej drodze wypowiedzieć 
słowa najgorętszej podzięki! Niech Bóg wszechmogący hojnego ofiarodawcę za datek 
ten wielokrotnie wynagrodzi!

- Poświęcenie kaplicy. Nadszedł wreszcie dzień 17 maja br. W kalendarzu jest on za-
pisany jako dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, ale w sercach Simoradzan nadto jeszcze 
jako dzień radości i chwały. Było nam przecież danem, w dniu tym uczestniczyć w uro-
czystem poświęceniu naszej kaplicy cmentarnej, która się już zdaleka bardzo korzystnie 
prezentuje. Ze względu na konfirmacje, odbywające się w Wniebowstąpienie prawie że 
we wszystkich zborach śląskich, nie mogliśmy uroczystości odbyć przed południem, jak 
sobie tego szczerze życzyliśmy. Ale dla zajęcia ks. ks. pastorów musieliśmy się zadowolić 
porą popołudniową. A że ten czas koniecznością podyktowany wielom nie był niewygod-
nym, tego dowodem były te tłumy nabożnych, które się tu zgromadziły i już dłużej przed 
nabożeństwem imponująco wokoło kościółka i cmentarza falowały. Nastrój był uroczy-
sty, słońce uśmiechało się życzliwie z niebios, tylko mniejsze chmurki, posuwające się 
szybko od czasu do czasu na niebie, budziły w niejednym to pytanie, czy obejdzie się bez 
deszczu. Jak się pokazało później, nie było to pytanie bynajmniej bezpodstawnem.– Po 
godzinie drugiej przybyli ks. ks. pastorowie Nikodem i Gabryś. Straż pożarna simoradzka 
ustawiła się pomiędzy gustownie udekorowaną bramą honorową a drzwiami kapliczne-
mi, tworząc w ten sposób pożądany dla fungujących szpaler. Zaśpiewano pieśń. Był to 
znak, że uroczystość się rozpoczęła. Niejeden, który się jeszcze rozglądał pomiędzy buda-
mi jarmarcznemi, śpieszył się wdół ku kaplicy. Po wyśpiewaniu 3 zwrotek pieśni wstęp-
nej (126) odezwał się ks. pastor Gabryś, witając jako pastor miejscowy wszystkich przy-
byłych, życząc wszystkim, a przedewszystkiem dorastającemu pokoleniu ze serca, ażeby 
dzień ten nie minął bez śladu i długo pozostał w pamięci. Po sprawozdaniu, odczytanem 
przez p. inspektora Uhliga jako przewodniczącego Komitetu budowlanego, przystąpił 
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W skrócie

ks. pastor Nikodem do poświęcenia dwóch dzwonów, które na razie nabyto. Potężne 
i treściwe przemówienie i słowa modlitwy zrobiły silne wrażenie. Orszak ruszył po pierw-
szem odezwaniu się dzwonów do bramy kaplicznej, gdzie ks. pastor Nikodem miejsco-
wemu pastorowi złożył życzenia z okazji tak ważnej chwili. Ks. pastor Gabryś odpowie-
dział serdeczną podzięką, poczem otwarto drzwi. Po odśpiewaniu trzech zwrotek pieśni 
489 (Kto tak Bogu...) wygłosił kazanie poświęcalne ks. pastor Nikodem, objaśniając isto-
tę ducha chrześcijańskiego, ujawniającego się między innem i w prawdziwej ofiarności, 
której pomnikiem nazywał nowy kościółek, zachwalając tego ducha ofiarności w na-
szych czasach dzisiejszych jako najlepszą broń ewangelicką. Po modlitwie poświęcalnej 
oddał kaznodzieja przybytek do użytku świętego. Po odśpiewaniu pieśni chóralnej przez 
simoradzki chór ewangelicki wygłosił ks. pastor Gabryś kazanie uroczystościowe, ale nie 
z ambony tej kaplicy, lecz z progu kaplicy, a to dla żalenia się tych niepomiernie liczniej-
szych nabożnych, którzy nie znaleźli wstępu do kaplicy i dlatego kaplicę szeroko i głębo-
ko literalnie oblegali. Za tekst służyło mu znane słowo Piotrowe (1 Piotra 1,24-25). Na 
podstawie tekstu tego przedstawił kaznodzieja miejsce nowopoświęcone jako miejsce, 
na którem się będą często rozlegały głosy skargi i żalu, gdyż chodzi o kaplicę cmentarną, 
dalej nazywał on miejsce to i najskuteczniejszym kaznodzieją pokuty, ze względu na to, 
iż nad trumnami i grobami najnielitościwiej do nas przemawia marność i znikomość 
świata tego. Wreszcie sławił kaznodzieja kaplicę jako miejsce, które najpotężniej potrafi 
zwrócić uwagę na to jedno, czego niedostaje i jako miejsce, gdzie Słowo Boże dla siebie 
znajduje grunt najpodatniejszy. Kazania wysłuchano z skupieniem, a uwagi nie potrafił 
odwrócić i nagle spadający i przez kilka minut roszący deszcz. Po ofierze złożonej na 
dług kapliczny i po odśpiewaniu kolekty i błogosławieństwie odezwał się potężny śpiew 
pieśni reformacyjnej, poczem się zebrani zwolna rozchodzili, wynosząc z uroczystości 
wrażenie: Sprawa była piękną. Naturalnie pragnęli po nabożeństwie ci, którzy zostali 
na polu, obejrzeć sobie kaplicę i wewnątrz, odchodząc potem z uznaniem gustowności 
urządzenia wewnętrznego. Największą zasługę około budowy położył p. inspektor Uhlig, 
który sam na ten cel poniósł wielkie ofiary pieniężne. Ołtarz ufundowała młodzież simo-
radzka. Pan insp. Uhlig wystawił sobie trwały pomnik w sercach simoradzkich.     

Opr. Jerzy Sikora

3 marca oraz 14 kwietnia odbyły się w skoczowskiej sali parafialnej spotkania dla 
małżonków i narzeczonych. Uczestnicy zapoznawali się z tematyką dotyczącą seksu 
w małżeństwie oraz wytrwania z sobą przez całe życie. Żywe wykłady pastora Marka 
Gungora wzbudziły wiele śmiechu, ale też zachęciły do refleksji nad własnym związ-
kiem. Od maja chcemy kontynuować zagadnienia z zakresu rodziny. Tym razem będzie 
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to seria na temat: „Skuteczne rodzicielstwo w świecie pełnym zagrożeń”. Pierwsze spo-
tkanie w niedzielę, 19 maja, po południu.  

4-11 marca miały miejsce w MCK w Skoczowie oraz w domu zborowym w Dębowcu 
wieczory ewangelizacyjne ProChrist (relacja wewnątrz numeru). 

9 marca odbyły się w Wiśle-Jaworniku rekolekcje dla rad parafialnych. Tematyka 
oscylowała wokół tematu: „Małżeństwo i rodzina w świetle Słowa Bożego”. Wykład 
główny prowadziła nasza parafianka – Ilona Hajewska (sędzina, mediator rodzinny), 
która w treści odwołała się do własnych doświadczeń zawodowych dotyczących prowa-
dzenia mediacji z małżeństwami oraz do konkretnych fragmentów Biblii, by podkreślić 
potrzebę respektowania Bożych zaleceń w budowaniu małżeńskich relacji.

10 marca odbyła się spowiedź i komunia św. dla starszych w Pierśćcu, a 17 marca 
podobny charakter miały nabożeństwa w Skoczowie i Dębowcu. W każdym miejscu, po 
nabożeństwie seniorzy spotkali się tradycyjnie w sali parafialnej 

11-13 marca miały 
miejsce w Skoczowie 
oraz Dębowcu rekolek-
cje dla uczniów szkół 
podstawowych i gim-
nazjalnych. Dni skupie-
nia odbyły się również 
w Pierśćcu w dniach 18-
20 marca. Zajęcia pro-
wadzili katecheci i księ-
ża z naszej parafii.

16 marca rozegrano 
finał ogólnopolski kon-
kursu biblijnego Sola 
Scriptura. W tej edycji 
wszystkie pytania po-

chodziły z Ewangelii Mateusza. W finale naszą parafię reprezentowało 10 osób. Lau-
reatami zostali: Kornelia Kufeld (gimnazjum), Piotr Boruta (LO), Klaudia Kubala (LO). 
Gratulujemy!

17 marca jubileusz 70-tych urodzin obchodził 
Ad Kuijl z Holandii. W tym samym dniu przypadła 
również 45. rocznica urodzin państwa Kuijlów. Od 
21. lat są oni przyjaciółmi chóru „Gloria”, który 
nadał im tytuły honorowych członków. Gratulacje 
w imieniu chóru i parafii złożył jubilatom prezes 
Władysław W. Orawski wraz z Małżonką – Wero-
niką. 
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24 marca odbył się w kościele w Skoczowie tradycyjny koncert pieśni pasyjnej, 
w którym wystąpiły zespoły, chórki i chóry naszej parafii. W rolę konferansjera wcielił 
się ks. Marcin Ratka-Matejko.

26 marca ponad 140 osób wzięło udział w kolacji paschalnej – niezwykłym spotka-
niu z kulturą żydowską, która zakorzeniła się w chrześcijaństwie dzięki Ostatniej Wiecze-
rzy Jezusa z uczniami (relacja wewnątrz numeru).

30 marca młodzież z różnych parafii Śląska Cieszyńskiego (i innych okolic) licznie 
spotkała się w naszym kościele na Bezsennej Nocy. W programie było wiele form mu-
zycznych i słownych. Bezsenna Noc zakończyła się spowiedzią i komunią świętą.
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31 marca młodzież 
z Pierśćca zorganizowała 
i poprowadziła muzycznie na-
bożeństwo świąteczne. Było 
żywo, treściwie i wielkanoc-
nie, choć za oknem  zimowo.

1 kwietnia odbyło się ko-
lejne nabożeństwo rodzinne. 
Swój program przedstawiły 
dzieci, śpiewał chórek dziecięcy 
„Nadzieja”, najmłodsi otrzyma-
li słodkie prezenty, a zwycięzcy 
konkursu Informatora Parafial-
nego pamiątkowe nagrody (re-
lacja wewnątrz numeru).

8-9 kwietnia odbywał się w naszych salach w Skoczowie finał diecezjalny konkursu 
biblijnego „Jonasz”. Tegoroczna tematyka obejmuje księgę Dziejów Apostolskich.

11 kwietnia gościliśmy pastora Macieja Wilkosza ze Stowarzyszenia „Głos Prześlado-
wanych Chrześcijan”, który w ramach spotkania misyjnego przedstawił sytuację naszych 
braci i sióstr w Egipcie (relacja wewnątrz numeru).

12-14 kwietnia ponad 50-osobowa grupa konfirmantów i młodzieży spędziła wraz 
z ks. M. Ratką-Matejko weekend w Krakowie. Tym razem poznawano reformacyjne ob-
licze byłej stolicy Polski (relacja wewnątrz numeru).

19-20 kwietnia odbyły się w naszych salach III warsztaty muzyczne, w których wzięło 
udział 120 śpiewaków z różnych parafii Śląska Cieszyńskiego. W czasie intensywnych prób, 
które przebiegały pod okiem 10-ciu dyrygentów, wyćwiczono 14 utworów tj. 834 takty 
nut, 375 minut prób w grupach, 595 minut prób wspólnych. Koncert finałowy odbył się 
21 kwietnia w Teatrze w Cieszynie. To była prawdziwa uczta dla ducha i ucha.
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21 kwietnia ok. 650 muzyków i śpiewaków wzięło udział w Wiosennym Zjeździe Chórów Die-
cezji Cieszyńskiej, który odbył się w kościele Jezusowym w Cieszynie (relacja wewnątrz numeru). 

27 kwietnia odbyło się w naszej parafii Diecezjalne Spotkanie Liderek Służby wśród 
Kobiet, które koordynowała diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Temat: „O dzielności 
w przeciwnościach”.

W czasie pasyjnym dzieci i młodzież wraz ze swoimi rodzicami tradycyjnie włączyli 
się w akcję „Skarbonki Diakonijnej” – ekumenicznego projektu charytatywnego. W szko-
łach naszej parafii zebrano ofiarę w wysokości 1811,40 zł. Rodzicom i dzieciom, którzy 
złożyli choć najmniejszy dar, składamy serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”.

 

Terminy:
3 maja, g 10.00 - parafialny turniej w piłkę nożną na „Orliku” na Bajerkach. Szczegó-

ły: www.skoczow.luteranie.pl
6 maja, g. 18.00 – zebranie Komitetu Parafialnego oraz wszystkich osób chętnych do 

pomocy przy jubileuszu 150-lecia założenia kościoła Św. Trójcy w Skoczowie
9 maja, g. 17.00 – egzamin konfirmantów w czasie nabożeństwa z okazji Święta 

Wniebowstąpienia
12 maja, g. 9.00 – uroczystość Konfirmacji
19 maja, g. 10.00 – pamiątka założenia i poświęcenia kościoła w Simoradzu, kazanie 

ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla
19 maja – spotkanie dla małżeństw i narzeczonych pt.: „Skuteczne rodzicielstwo 

w świecie pełnym zagrożeń”
25 maja, g. 17.00 – koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który w naszym kościele wy-

kona program „Sola Scriptura”, bilety w formie cegiełek do nabycia w kancelarii parafialnej
26 maja – 150-lecie założenia (położenia kamienia węgielnego) pod kościół Świętej 

Trójcy w Skoczowie (informacja wewnątrz numeru)
30 maja-1 czerwca – wycieczka parafialna „Śladami Lutra”
31 maja-2 czerwca – kurs dla wychowawców kolonijnych i kierowników placówek 

wypoczynku: www.skoczow.luteranie.pl 
2 czerwca, g. 10.00 – jubileusz Złotej Konfirmacji (26.05.1963) – zapisy w kancelarii 

parafialnej lub pod numerem telefonu: 33 8534003
8 czerwca – wycieczka filiału Pierściec do Pszczyny
9 czerwca, g. 10.00 – jubileusz Diamentowej Konfirmacji (24.05.1953) – zapisy 

w kancelarii parafialnej
6-14 lipca – Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
14 lipca, g. 10.00– pamiątka założenia i poświęcenia kościoła w Dębowcu
5-10 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie
6-16 sierpnia – obóz młodzieżowy na Słowacji w Rajeckich Teplicach (Kunerad)
19-25 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu
26 sierpnia-1 września – Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu

zebrał xmcz
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ZAPROSZENIE

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie zaprasza

.......................................................................
(swoich domowników wiary oraz gości spoza parafii) 

na jubileusz 150-lecia założenia kościoła Św. Trójcy w Skoczowie (położenia kamienia 
węgielnego). Uroczyste Święto Parafii odbędzie się w dniach 25 i 26 maja 2013 r.

Program obchodów:
25 maja, g. 17.00 – koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, 

który wykona program pt. „Sola Scriptura” (jedynie Pismo Święte). 
Wejściówki w formie cegiełek do nabycia w kancelarii parafialnej.

26 maja (całodniowy program):
g. 9.00 – poranek pieśni i muzyki religijnej 

w wykonaniu parafialnych chórów i zespołów

g. 10.00 – uroczyste nabożeństwo 
z udziałem Biskupa Kościoła E-A, ks. bp. Jerzego Samca 

g. 12.00 – posiłek (darmowy) dla wszystkich uczestników nabożeństwa 
oraz otwarcie loterii fantowej

- występ teatralny dzieci i chórku „Nadzieja” w kościele 
- wykład pt: „Skoczów w cieniu Kaplicówki” - o potencjale 
i zadaniach ewangelickiej parafii – ks. prof. Marek Uglorz

- Ponad to: zajęcia dla dzieci i młodzieży, występ „klaunów”, 
księga pamiątkowa, stoisko z okolicznościowymi gadżetami, i inne.

W związku z jubileuszem ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci (4-14 lat) pt.: „Ja 
i mój kościół”. Prace wykonane dowolną techniką przyjmujemy w kancelarii parafial-
nej do 19 maja. Zostaną one wystawione w dniu Święta w jednej z sal parafialnych. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Nasze Życie
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„Zwątpienie/zdziwienie” to motto spotkań organizowanych w ramach ProChrist. 
W Stuttgarcie odbywała się szczególna ewangelizacja, której przekaz satelitarny był 
odbierany w dniach 4-11 marca w wielu miejscach w całej Europie. Jednym z takich 
miejsc była sala w Domu Zborowym w Dębowcu. Codziennie o g. 18:00 grupa około 
50 osób spotykała się po to, aby słuchać przekazu ks. Steffena Kerna i ks. Ulricha 
Parzanego. Każdy wieczór rozpoczynano w inny sposób. Uczestnicy mogli wysłuchać: 
Chóru Męskiego „Gloria”, miejscowego chóru parafialnego, Zespołu Dzwonków oraz 
wspólnie wykonywać pieśni. Po takim wstępie, za pośrednictwem satelity przenosili-
śmy się do Porsche Arena w Stuttgarcie. 

Przekaz rozpoczynał się muzyką. Następnie, każdego dnia prezentowana była inna 
osoba, która opowiadała o tym jak w codziennym życiu, pracy, problemach otrzymała 
pomoc od Boga. Między innymi pojawiła się kobieta, która wyszła z anoreksji i buli-
mii, a teraz pomaga osobom z tymi zaburzeniami. Innego wieczoru właściciel firmy 
obuwniczej Deichmann opowiadał o tym, jak wiara w Boga pomaga mu kształtować 
jego priorytety.

Centralnym punktem każdego wieczoru było kazanie, w którym ks. Steffen Kern 
i ks. Ulrich Parzany poruszali problemy dotyczące każdego człowieka. Tematy związa-

ne były między innymi ze szczęściem oraz tym, 
gdzie ono tak naprawdę jest, z wartościami 
w naszym życiu, miłością. Przekaz był prosty, 
zrozumiały dla każdego słuchającego, a poda-
wane twierdzenia oparte były na wersetach 
z Biblii. W kazaniach ukazywane było to, w jaki 
sposób człowiek może odnaleźć Boga, podążać 
Jego drogami i powierzyć Mu całe swoje życie. 

Każda ewangelizacja kończyła się wezwa-
niem do odnowienia swojej relacji z Bogiem, 
powierzenia Mu całego swojego życia. 

Jednak nasze spotkania w Dębowcu nie 
kończyły się wraz z zakończeniem przekazu sa-
telitarnego. Po zaplanowanym programie był 

czas na rozmowy prowadzone przy ciastach, kawie i herbacie. 
Cały tydzień dla wszystkich obecnych osób w Domu Zborowym był wyjątkowy, 

ponieważ każdy mógł na nowo odkrywać sens i cel swojego życia.

Sylwia Ratka-Matejko

Przekaz w Skoczowie odbierano w sali MCK „Pod Pegazem”. Codziennie pod Sło-
wem Bożym gromadziło się ok. 100 osób. W organizację (obok naszej parafii) włączył 

Wieczory ewangelizacyjne ProChrist
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się również Kościół Wolnych Chrześcijan oraz Kościół Zielonoświątkowy. Naszą para-
fię w czasie preludiów do poszczególnych wieczorów reprezentowały: Zespół Dzwon-
ków, zespół „Be Happy” (z Pierśćca), zespół „20+” oraz chór „Gloria”.

Jako że chrześcijaństwo nie wiąże się jedynie ze słuchaniem, ale również z prak-
tycznym działaniem – wiele osób angażowało się w zapraszanie swoich znajomych 
na poszczególne wieczory ewangelizacyjne. W czasie jednego z wieczorów została 
również zebrana ofiara na projekt socjalny wyznaczony przez ProChrist.

Dziękujemy portalowi www.ox.pl za „reklamę” poszczególnych wieczorów. 
xmcz 

Seder w Harbutowicach
Już po raz drugi nasza parafia zorganizowała kolację paschalną, zwaną inaczej se-

derową. Sala restauracji „Mewa” w Harbutowicach wypełniła się po brzegi wiernymi, 
którzy chcieli poznać bliżej żydowskie zwyczaje związane ze Świętem Pesach (Paschy), 
nazywanym również Świętem Przaśników.

Święto Pesach, trwające w Izraelu siedem dni, a w diasporze – osiem, obchodzone 
jest na pamiątkę jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Narodu Wybranego 
– wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Pierwszy wieczór Paschy – wieczór se-
derowy, jest najbardziej uroczystym momentem życia żydowskiego. Podobnie jak in-
nym świętom, tak i temu towarzyszy bogata symbolika, w której nawet najdrobniejsze 
elementy nie są pozbawione znaczenia. Przypominają bowiem o zmartwieniach i nie-
szczęściach życia w niewoli oraz radości z odzyskanej wolności. Radość miesza się tu ze 
smutkiem, duma ze wstydem, słodycz wyzwolenia z goryczą niewoli…
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– Postarajmy się wniknąć w kulturę i tradycję żydowską i przenieść je na chrześci-
jański grunt. Spróbujmy odnieść ten wyjątkowy poczęstunek do Ostatniej Wieczerzy, 
którą Jezus spożył ze swoimi uczniami w Wielki Czwartek oraz do wydarzeń Wielkiego 
Piątku – mówił ks. Mirosław Czyż, witając wszystkich i oddając głos gościowi specjalne-
mu – pastorowi Kazimierzowi Barczukowi z Warszawy, który poprowadził cały wieczór 
i przybliżył znaczenie Paschy.

Uczta sederowa to rodzinne nabożeństwo w domu. Rozpoczyna się zapaleniem 
świec i zmówieniem modlitwy po hebrajsku przez kobietę. To zadanie zostało powie-
rzone w Harbutowicach pastorowej Beacie Czyż. – Kolacja sederowa angażuje wszystkie 
zmysły. Chodzi przede wszystkim o to, by pamiętać o wędrówce przez Egipt, ale także, 
by czuć to wszystko jakby na własnej skórze – tłumaczył pastor Barczuk, wyjaśniając 
symboliczne znaczenie wszystkich potraw po kolei.

Na bogato zastawionym stole w restauracji „Mewa” znalazła się mieszanka trady-
cyjnych potraw żydowskich: niekwaszony chleb – maca, kielich z winem, tarty chrzan, 
natka pietruszki moczona w słonej wodzie, jajka i charoset – potrawa z tartych jabłek, 
kruszonych migdałów, orzechów i wina. Można było rozkoszować się także smakiem 
kurczaka Ezechiela. Śmiało można powiedzieć, że na żydowskim talerzu paschalnym leży 
również Hagada, czyli opowieść o wyjściu Izraelitów z Egiptu. Nie mogło jej zabraknąć 
również w Harbutowicach.

Kolację sederową wzbogacił swoim występem zespół „Halevaj” z czeskiego Trzyńca. 
Panie wykonały kilka żydowskich pieśni, przygrywając sobie na bardzo ciekawych trady-
cyjnych instrumentach. Końcową modlitwę i błogosławieństwo poprowadził ks. Karol 
Macura z Drogomyśla.

Tekst i zdjęcia: Dorota Krehut-Raszyk
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Kurczak Ezechiela

Składniki:
1 kurczak (około 1,5 kg)
sól
pieprz
2-3 łyżki pokrojonych czarnych oliwek
4 łyżki oliwy
3 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku
po 1 łyżce posiekanych świeżych ziół- szałwii, rozmarynu i bazylii
 2 duże obrane pomidory (ja dałam małą puszkę)
½ szkl. czerwonego wytrawnego wina (ew. w zamian wywar warzywny)

Sposób
przygotowania:

Kurczaka umyć, osu-
szyć i natrzeć solą i pie-
przem od środka i na ze-
wnątrz. Odstawić do lo-
dówki na pół godziny. Na-
stępnie pokroić na kawałki 
i obsmażyć na oliwie z każ-
dej strony (ja smażyłam w brytfance). Dodać pokrojone oliwki, czosnek, zioła oraz po-
midory, przykryć i zmniejszyć ogień do minimum. Dusić tak długo, aż kurczak będzie 
zupełnie miękki. Dodać wino i gotować bez przykrywki, aż wino wyparuje.

Nabożeństwo inne niż wszystkie
Dwa razy do roku nabożeństwa w Skoczowie przybierają niecodzienną formę. Drugi 

dzień świąt Bożego Narodzenia i Poniedziałek Wielkanocny to czas, gdy kościół na Kępie 
zapełniają dzieci, młodzież i dorośli, by wspólnie świętować. Nie inaczej było w tym 
roku, choć pogoda była wyjątkowo niesprzyjająca: „Pan Bóg ma niezłe poczucie hu-
moru, żeby na prima aprilis tak sypnąć śniegiem!” – dało się słyszeć tu i ówdzie z ust 
parafian. Pomimo tego ławki zostały zapełnione przez uczestników. Niektórzy z nich za-
ciekawieni byli kolorowymi napisami wiszącymi od soboty na płocie, na których można 
było odczytać słowa „Podróż życia”.

Punktualnie o 9.00 nabożeństwo rozpoczęło się występem Zespołu Dzwonków, po 
czym zebranych przywitał ks. Mirek Czyż. Po liturgii przyszedł czas na scenkę dzieci pt. 
„Podróż życia”. Dzieci ze szkółki niedzielnej przygotowały historię Nowaków, wybiera-
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jących się w daleką podróż. W trakcie przedstawienia oglądający mogli dowiedzieć się 
więcej o rodzinie, która – zajęta pakowaniem swoich ulubionych rzeczy – zapomniała 
o biletach. W kontraście do nich została przedstawiona historia pani Karoliny, która bilet 
miała zawsze przy sobie, a jej walizka wypełniona była dobrymi uczynkami, zarówno 
w stosunku do swoich najbliższych, obcych, jak i zwierząt. Pod koniec narrator wytłuma-
czył zebranym, że zarówno rodzina, jak i Karolina zginęli nagle w wypadku, a ich podróż 
życia to podróż do bram Nieba. Żaden z członków rodziny nie mógł wejść, bo nikt z nich 
nie miał biletu, natomiast Karolina weszła, a swoją walizkę przekazała w prezencie Panu 
Bogu jako wyraz jej miłości do Niego. 

Następnie zebrani usłyszeli kazanie, bezpośrednio nawiązujące i komentujące przed-
stawienie.

– Kazanie było nietypowe, nie odbyło się na ambonie, ale na dole przy ołtarzu i my-
ślę, że było to bardzo fajne. Ksiądz Mirek podawał przykłady zachowań pokazanych 
w scence. Scenka opierała się na prawdziwej historii i dawała do myślenia. Uważam, że 
pomysł z tymi biletami do Nieba był bardzo ciekawy i naprawdę było to coś wartościo-
wego –  skomentował Damian, uczeń.

Podczas kazania ks. Czyż zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy mają już swój 
bilet? 

– Nie znamy dnia ani godziny kiedy pójdziemy do Boga. I gdy staniemy przed Jego 
obliczem, On nie zapyta nas jaki mamy samochód, jaką komórkę, ile zarabialiśmy, ale 
zapyta o bilet. Co wtedy odpowiesz? – zapytał. – A może już masz bilet, wsiadłeś do 
pociągu jadącego do Boga i siedzisz wygodnie, obserwując. To nie jest postawa chrze-
ścijanina, nie możesz siedzieć! Pociąg zatrzymuje się na różnych stacjach, żeby dać nam 
możliwość działania. Wykorzystujesz to? – mówił do zebranych kaznodzieja.

Omawiając kolejne „prezenty dla Pana Boga”, jakie pakowała do walizki Karolina, 
ks. Mirek nawiązywał do różnych sfer aktywności chrześcijanina. Omówił zarówno ak-
tywność na rzecz wspólnoty wierzących, gdzie można wykorzystywać swój talent lub 
choć „przyjść smarować kanapki dzieciom na Tygodniu Dobrej Nowiny”, jak i działalność 
dobroczynną. Podkreślił, że pomoc potrzebującym musi być zawsze przemyślana, nie 
należy dać komuś pieniędzy, by tylko odczepił się od nas, ale poszukać efektywnej formy 
wsparcia, w tym korzystając z ośrodków pomocy społecznej. Następnie zwrócił uwagę 
na troskę o Boże dzieło – przyrodę i zwierzęta. Chrześcijanin powinien być człowiekiem 
odpowiedzialnym, pamiętającym, że Boże dzieło jest dla niego błogosławieństwem 
i powinien się o nie troszczyć, a nie bezmyślnie wykorzystywać, zaś zwierzęta są isto-
tami, które wymagają naszej opieki. Ostatnim, wyjątkowo ważnym aspektem aktywno-
ści chrześcijanina powinno być głoszenie Ewangelii. Ks. Mirek wyraził zrozumienie, że 
świadczenie wśród rodziny jest rzeczą najtrudniejszą, ale powinno być dla nas szczegól-
nie istotne, bo ceną jest los naszych bliskich.

– Nabożeństwo rodzinne to zawsze szczególny czas, który wszyscy od tych najmłod-
szych do tych nieco starszych możemy spędzić razem. Tegoroczny temat „podróż życia” 
przypomniał nam, że nieustannie jesteśmy w podróży, której celem jest wieczność i to 
od nas zależy, czy pozwolimy, aby Jezus poprowadził nas swoją ścieżką, czy wybierze-
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my wygodną drogę, którą proponuje nam świat. Mam nadzieję, że innych poruszyło 
to równie mocno jak mnie i skłoniło do refleksji. Bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie 
przełamanie pewnego tabu, jakim jest troska o środowisko. Ks. Mirek wspomniał o tym, 
że dbanie o Boże stworzenie jest ważne. Chciałabym, żeby w Kościele mówiono o tym 
więcej, bo przecież nie jesteśmy sami na Ziemi i jako chrześcijanie powinniśmy wziąć 
odpowiedzialność za to, co Pan Bóg nam powierzył – podzieliła się swoimi refleksami 
Ada, studentka.

Kolejnym punktem nabożeństwa był występ chórku dziecięcego „Nadzieja” oraz 
najmłodszych dzieci ze szkółki niedzielnej, które przedstawiły wierszyki. Tradycyjnie już 
wszystkie dzieci zostały zaproszone przed ołtarz, by wspólnie odśpiewać piosenkę „Al-
bowiem Bóg tak umiłował świat” oraz otrzymać słodki upominek. O niezwykle radosnej 
atmosferze może świadczyć entuzjazm, z jakim dorośli wstali i wspólnie z dziećmi od-
śpiewali jeszcze raz ich piosenkę, klaszcząc. 

– Bardzo mi się podobało, było wesoło i można się było poczuć jak w prawdziwym 
Bożym Domu. Bardzo fajnie przeżyłam to nabożeństwo. Scenka oraz kazanie dały mi 
dużo do myślenia i wiele rzeczy uświadomiły. A wszystko to wzbogacone było wspania-
łymi pieśniami, które miały wyśmienite słowa i docierały w moje serce – powiedziała 
Ania, tegoroczna konfirmantka.

– Nabożeństwo było rewelacyjne, wesołe, różnorodne, podobało się zarówno mi 
i żonie, jak i moim dzieciom. A jednocześnie przekaz był naprawdę głęboki i poruszający, 
jestem pod wielkim wrażeniem. Wielkim plusem jest także to, że całość była spójna, od 
początku do końca skupialiśmy się na „podróży życia” – zauważył pan Marcin.

– Z tego co słyszałem, w wielu parafiach jest stosunkowo niska frekwencja w drugie 
święto Wielkanocy czy Bożego Narodzenia. Skoczowskie nabożeństwo rodzinne ze swoją 
wielobarwnością ma swoją wymowę i parafianie chętnie w nim uczestniczą. Dla mnie nie-
zwykłe jest widzieć całe rodziny w kościele. Takie nabożeństwo daje sposobność, by Ewan-
gelię słyszeli i duzi, i mali” – podsumował poniedziałkowe nabożeństwo ks. Mirek Czyż.

PS. Dla zainteresowanych, nabożeństwo można także obejrzeć w archiwum. 
Ania Jaroszewska
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Chrześcijanie w Egipcie
W czwartek 11 kwietnia odbyło się w sali parafialnej spotkanie z prezesem Sto-

warzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan – Maciejem Wilkoszem. Wykładowca 
jest również pastorem zboru zielonoświątkowego w Skoczowie. Podczas tego spotka-
nia mogliśmy zobaczyć prezentację z jego ostatniej podróży do Egiptu i dowiedzieć się 
o sytuacji mieszkających tam chrześcijan. 

Egipt jest państwem zamieszkałym w większości przez wyznawców islamu – na 80 
milionów mieszkańców jest ich tam prawie 70 milionów. Od dwóch lat w kraju rządzi 
islamistyczne Bractwo Muzułmańskie, przez co coraz bardziej nasilają się prześlado-
wania chrześcijan. Mężczyźni będący wyznawcami Chrystusa są nękani i poddawani 
islamizacji w wojsku. Często dochodzi do napaści na chrześcijan, podpaleń kościołów 
czy porwań młodych kobiet. Szacuje się, że w Egipcie rocznie porywanych jest około 
tysiąca kobiet (chrześcijanek). Młode chrześcijanki po takim porwaniu są wielokrot-

nie gwałcone, podawane im są narko-
tyki, a wszystko po to, aby złamać ich 
ducha i zmusić do wystąpienia przed 
kamerami, w których oświadczą, że 
dobrowolnie przeszły na islam. Policja 
całkowicie ignoruje ten proceder.

Mimo tych prześladowań (albo 
właśnie na skutek) coraz więcej chrze-
ścijan przeżywa głębokie ożywienie 
swojej wiary. Bardzo mocno wierzą 
w proroctwo z 19 rozdziału Izajasza 
dotyczące ich kraju.

Wtedy objawi się Pan Egiptowi 
i Egipcjanie poznają w owym dniu 
Pana… A gdy Pan będzie smagał Egipt, 
smagał i leczył, wtedy nawrócą się do 
Pana, a On da im się ubłagać i uleczy 
ich. W owym dniu będzie Izrael jako 
trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogo-
sławieństwem na ziemi.

Mówca pokazywał również slaj-
dy z obrzeży Kairu, z miasta śmiecia-
rzy. Jest to miasto zamieszkane przez 
chrześcijan trudniących się segregacją 

śmieci, leżące u podnóża pasma górskiego Mukattam. Od 1974 roku, kiedy powsta-
wało, jest świadkiem wielu Bożych cudów takich jak: masowe nawrócenia, uzdrowie-
nia czy wskrzeszenia. W skałach Mukattam wyrytych jest sześć kościołów, z których 
największy może pomieścić 20 tysięcy ludzi. 11 listopada 2011 roku zebrało się w nim 
70 tysięcy ludzi na całonocnej modlitwie.
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Jak widać sporo możemy 
nauczyć się od Egipcjan. Po 
pierwsze tego, jak wygląda 
życie chrześcijan w kraju zdo-
minowanym przez muzułma-
nów (myślę, że jest po potężne 
ostrzeżenie dla Europy). Po 
drugie żywej, prawdziwej, nie-
nominalnej wiary w Boga Jah-
we i Jego Słowo.

W połowie roku Maciej 
Wilkosz wybiera się na Filipi-
ny. Liczymy, że po powrocie 
odwiedzi nas z kolejną porcją 
informacji o ludziach prześla-
dowanych, a mimo to świado-
mie wierzących i wyznających 
naszego Boga.

Jakub Stanny

W niedzielę 21.04.2013 w cieszyńskim Kościele Jezusowym odbył się Wiosenny Zjazd 
Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A. Wzięło w nim udział 26 chórów 
oraz orkiestra, tworząc razem grupę ok. 650 muzyków i śpiewaków. To coroczne święto 
pieśni i muzyki jest kontynuowane w Diecezji Cieszyńskiej  już od 1930 roku z oczywisty-
mi  przerwami spowodowanymi działaniami wojennymi oraz późniejszymi trudnościami 
związanymi transformacją ustrojową. Mimo tych zawirowań niedzielny Wiosenny Zjazd 
Chórów i Orkiestr w Cieszynie był już 57. w historii spotkaniem chórzystów. 

Zjazd rozpoczęto wykonaniem potężnie brzmiącej pieśni „Warownym grodem jest 
nasz Bóg” (sł. i muz. M. Lutra.) , którą na schodach Kościoła Jezusowego zaśpiewał 
650-osobowy chór. 

Bogaty zjazdowy program w kościele  rozpoczęła Diecezjalna Orkiestra, która wcze-
śniej również koncertowała na placu kościelnym. W dalszej kolejności wystąpiły chóry, 
reprezentujące większość parafii Diecezji Cieszyńskiej (m. in. chór Gloria oraz chór mie-
szany z Dębowca), a także Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna. 

Różnorodność wykonywanych utworów, bogactwo ich treści  oraz melodii również 
w układach łączonych chórów  nie pozwoliły słuchaczowi na znużenie podczas dwugo-
dzinnego koncertu.  

Wieści chórowe
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Całość prowadził ks. Roman Dorda z Goleszowa, który pełni funkcję Przewodni-
czącego Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr. Sprawny przebieg  Zjazdu był możliwy 
również dzięki zaangażowaniu cieszyńskiej parafii. Wiosennemu Zjazdowi przyświecało 
hasło „Śpiew łączy ludzi, przynosi radość” , które w 100% spełniło wspólne chórowo-
muzyczne oczekiwania.

Tekst i zdjęcia: Władysław W. Orawski

Głos ma młodzież

W dniach 12-14 kwietnia grupa konfirmantów wraz z młodzieżą pojechała pod opieką 
Ks. Marcina Ratki-Matejko do Krakowa. Jak co roku, gościliśmy w parafii ewangelickiej.

Po przyjeździe do jednego z najpiękniejszych polskich miast mieliśmy chwilę na 
wypakowanie się i zapoznanie z miejscem, w którym mieliśmy spędzić najbliższe dwie 
noce. Jak zwykle było to prywatne gimnazjum i liceum ewangelickie. Potem poszliśmy 
na nocny spacer po Krakowie. Mieliśmy okazję podziwiać pięknie oświetlone miasto.  
Gdy wróciliśmy, mogliśmy pograć w gry albo po prostu pogadać. 

Drugi dzień o godzinie 8.00 rozpoczęliśmy wspólnym śniadaniem, po którym mieliśmy 
chwilę dla siebie, a o 10.00 czekały nas kolejne rozrywki. Tym razem w g. 10.00-14.00 
graliśmy w grę miejską. Konfirmanci i młodzież podzieleni zostali na kilka grup i otrzymali 
zestawy zadań, które trzeba było wykonać. W tym roku gra ta skupiona była na szlakach 
reformatorów. Zadania były dziwne, zabawne i trudne… Musieliśmy np. znaleźć miejsca 
zamieszczone na fotografiach w zestawie zadań albo policzyć herby znajdujące się w po-
bliżu tych miejsc. Gra miejska zakończyła się w naszym ewangelickim kościele, gdzie prze-
wodnicy zapoznali nas z jego historią i losami ewangelików w Krakowie. 
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Po grze czekał na nas obiad, tradycyjnie przepyszny bigos robiony przez babcię jed-
nej z naszych konfirmantek (Pani Malik serdecznie dziękujemy, bigos był pyszny). Po 
obiedzie konfirmanci mieli nauki, po czym w czasie wolnym mogli iść zwiedzać Kraków. 
Wielu udało się do Galerii Krakowskiej, inni na Wawel, a niektórzy po prostu chodzili po 
Krakowie zwiedzając. 

Po czasie wolnym była kolacja, a potem wieczorna społeczność. Miała ona na celu za-
chęcić konfirmantów do przychodzenia na spotkania młodzieżowe, a także pokazać jak 
młodzież się angażuje i spędza czas razem w społeczności wierzących ludzi. Ks. Marcin, 
który miał temat, mówił o tym, czym jest konfirmacja, czym powinna być dla każdego 

ewangelika, ale także mówił o służbie po konfirmacji i dlaczego warto się zaangażować.
Oprócz Marcina, krótkie świadectwa miało kilka osób aktywnie uczestniczących 

w spotkaniach młodzieżowych, które podzieliły się swoim przeżyciami związanymi 
z konfirmacją i  jak to z nimi było po konfirmacji.  Był to ciekawy temat i mam nadzieję, 
że konfirmanci wynieśli z tego sobotniego spotkania coś wartościowego.

W niedzielę, czyli w ostatni dzień naszego pobytu razem, po śniadaniu wszyscy ze-
braliśmy się na nabożeństwie. Po nabożeństwie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcia, a po-
tem już musieliśmy się pakować. Około godziny 12.00 wyjeżdżaliśmy z powrotem do 
domu. Podróż upłynęła nam spokojnie, na szczęście bez żadnych problemów.

Moim zdaniem ten wyjazd upłynął w bardzo sympatyczniej atmosferze. Mogliśmy 
pokazać konfirmantom, jak to jest angażować się w grupę młodzieżową i Kościół, a tak-
że jak służyć całym sercem Panu Bogu. Dla mnie był to bardzo wartościowy czas, kiedy 
mogłam też poznać naszych konfirmantów, a także pokazać im, kim dla mnie jest Bóg. 
Mam nadzieję, że nasze starania zostaną owocne i dalej będziemy mogli mówić, że Sko-
czów ma wartościową – nie tylko pod względem ilości, ale przede wszystkim jakości – 
grupę młodzieżową. Kornelia Arndt
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Pewnej niedzieli Olek opowiadał dziadkowi, czego ostatnio uczy się na szkółkach:
- A wiesz dziadku, takie historie o tym, jak różni ludzie spotykali Pana Jezusa.
- I co dalej z tymi ludźmi, spotkali Go i co? – dopytywał się dziadek.
- Różnie, jedni zostali wyleczeni, inni zrozumieli coś na temat swojego życia, w sumie 

każdy z nich coś przeżył – odpowiedział chłopiec.
- Czyli można powiedzieć, że spotkanie Pana Jezusa zmieniło coś w ich życiu? 
- Chyba tak, nawet na pewno, choć nie wiadomo na przykład, czy bogaty młodzie-

niec potem się nawrócił.
- Ale zrozumiał, że był w błędzie, kiedy myślał, że wystarczy starać się być dobrym 

człowiekiem i przestrzegać przykazań, by pójść do Nieba. Nikt z nas nie może być na tyle 
dobry, by tam się dostać. Tylko Pan Jezus może nam w tym pomóc – wytłumaczył dzia-
dek.

- Tak, masz rację, to samo powiedziała nam pani na szkółce. Że tylko wiara w Pana 
Jezusa może nas zbawić. I że każdy z nas sam musi uwierzyć. Nie wystarczy, że wierzy 
nasza rodzina.

OBÓZ DLA MŁODZIEŻY
Rajecke Teplice – Kunerad

Dla młodzieży z rocznika 1999
i starszych
gdzie:
Horsky Hotel Paradise
paradisehotel.webnode.sk 
termin: 
6-16 sierpnia
koszt: ok. 650 zł + 30 Euro
obejmuje: 
nocleg, wyżywienie, 
ubezpieczenie, 
przejazd, wycieczki
wstępy na basen.

Uwaga! Ilość ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.
Osoby, które zapiszą się do 31 maja, otrzymają 50 zł zniżki.

Formularz 
zgłoszeniowy 

na stronie: 
www.skoczow.vel.pl

Wypełnione
 zgłoszenie 

wraz z 
przedpłatą 

w wysokości 
100 zł można 

składać  w kancelarii parafialnej
do dnia 16 czerwca br.

Kącik dla dzieci
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- To bardzo mądre słowa i mam nadzieję, że je przemyślałeś. Musisz sam sobie od-
powiedzieć, czy wierzysz w Pana Jezusa i będziesz zbawiony, czy nie. Ja mam nadzieję, 
że spotkam się z tobą kiedyś w Niebie, ale nie mogę za Ciebie podjąć tej decyzji – po-
wiedział dziadek.

A czy Ty, drogi czytelniku, przemyślałeś sobie te słowa?
A teraz zapraszam Cię do naszych zagadek. Jeśli będziesz miał problemy z odpowie-

dziami, poniżej znajdziesz fragmenty z historiami, których uczyliśmy się na szkółkach 
w marcu i kwietniu.

Ew. Jana 3/1-16, Ew. Jana 4/1-42, Ew. Łuk. 10/38-42, Ew. Jana 20/1-18, Ew. Łuk. 5/1-
11, Ew. Mat. 19/16-26, Ew. Łuk. 8/26-39, Ew. Jana 5/1-18

1. Pan Jezus zapytał bogatego młodzieńca, czy zna przykazania. Odpowiedział, że 
tak. A Ty znasz je na pamięć? Napisz na swojej karcie odpowiedzi przykazania w prawi-
dłowej kolejności, niektóre z nich musisz także uzupełnić:

Nie zabijaj.
Nie ..… domu bliźniego swego.
Pamiętaj, abyś dzień ….. święcił.
Nie kradnij.
Nie bierz ….. Pana Boga twego nadaremno, albowiem Pan nie zostawi bez kary tego, 

który imię Jego nadaremno bierze.
Czcij ..… twego i ….. twoją, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.
Nie cudzołóż.
Nie pożądaj żony, ani sługi, ani bydła, ani żadnej rzeczy bliźniego swego.
Jam jest Pan, Bóg twój, nie będziesz miał ..… innych obok mnie.
Nie mów fałszywego ….. przeciw bliźniemu swemu.

2. Przyporządkuj wypowiedź do konkretnej postaci:

a) Wyszłam za mąż 5 razy, potem mieszkałam z mężczyzną, który nie był moim mę-
żem. Sąsiedzi śmiali się ze mnie i unikali mnie. 

b) Mam brata i siostrę, na którą obraziłam się, bo zamiast mi pomagać, siedziała 
w pokoju i słuchała Pana Jezusa, a ja musiałam sama obsługiwać gości! 

c) Mam mnóstwo pieniędzy i od dzieciństwa przestrzegam przykazań, ale nie wiem, 
czy to zagwarantuje mi życie wieczne. 

d) Jestem faryzeuszem, bardzo pobożnym i religijnym człowiekiem. Przyszedłem do 
Pana Jezusa w nocy, a on mi powiedział, że muszę narodzić się na nowo. 

Bogaty młodzieniec - ...., Nikodem - ...., Samarytanka - ...., Marta - ....
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3. Uzupełnij zdania:

Pan Jezus chodząc po ziemi spotykał mnóstwo ludzi. Wielu z nich pomagał, na przy-
kład uzdrawiając, jak chorego przy sadzawce …………… . Wskrzeszał także z martwych, 
tak jak Łazarza, brata …………. i ……….... . Jednak przede wszystkim przyszedł na ziemię 
po to, by zgładzić .………….. . Dlatego właśnie umarł na ………...…, a po trzech dniach 
…………………………….... . Pierwszą osobą, która zobaczyła Pana Jezusa po zmartwych-
wstaniu była ……………………………………....... . Pan Jezus umarł za każdego, ale żeby móc 
zamieszkać z Nim w Niebie trzeba ……………………… .

4. Sprawdź, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe. Hasło powstanie z sylab 
zapisanych obok zdań zawierających prawdę.

Biblię trzeba czytać co niedzielę. SA
Pan Jezus przy studni poprosił Samarytankę o wodę. NI
Maria, gdy zobaczyła zmartwychwstałego Jezusa, uciekła z krzykiem, bo bardzo się 

go wystraszyła. DO
Pan Jezus pokazał bogatemu młodzieńcowi, że zbawienie jest darem łaski i my sami 

nigdy na nie nie zarobimy. KO
Pan Jezus zgrzeszył uzdrawiając w sabat. NKA
Pana Boga nie interesuje, gdzie mieszkasz, co jesz, co robisz ze swoim ciałem i jakie 

masz relacje z innymi. Interesuje go tylko czy chodzisz do kościoła. MA
Żydzi byli oburzeni, że Pan Jezus uzdrowił w sabat chorego przy sadzawce. DEM

HASŁO:……………………………………..

5. Zaznacz, które zachowania są właściwe dla człowieka wierzącego, a które nie. 
Wypisz je na kartce w dwóch kolumnach.

Stara się, by inni ludzie przez niego nie płakali.
Wybiera zawsze to, co dla niego wygodne.
Ma dobrą relację z Panem Bogiem i dba o nią, czytając Biblię i modląc się.
Niedzielny poranek spędza na oglądaniu telewizji.
Nie dba o swoje ciało, je niezdrowe rzeczy i pije mnóstwo coli.
Pomaga zawsze, gdy tylko ma taką okazję.
Na przerwach najbardziej lubi plotkować.
Mówi na rodziców „starzy”, a gdy babcia go o coś prosi udaje, że tego nie słyszy.
Uczy się na pamięć wersetów biblijnych, bo wie, że Duch Święty używa ich, by pod-

powiedzieć mu, co zrobić.
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Za prawidłowe rozwiązanie możesz otrzymać nagrodę. Wystarczy, że swoje odpo-
wiedzi na pytania 1-6 zapiszesz na kartce A4 i dostarczysz je w kopercie do kancelarii 
parafialnej do dnia 16 czerwca. Na kopercie napisz „Konkurs IP 98”, a do środka oprócz 
rozwiązania włóż również informację z twoimi danymi – imię, nazwisko, wiek, nr telefo-
nu (Redakcja zapewnia, że twoje dane zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą o ochro-
nie danych osobowych). Rozlosujemy 3 nagrody, które rozdamy w trakcie nabożeństwa 
na zakończenie roku szkolnego 30 czerwca o g. 8.00. POWODZENIA!!!

6. Poniżej pomieszały się cztery wersety, których uczyliśmy się ostatnio na szkółkach. 
Ułóż je z powrotem.

A On, bowiem gdy przyjdzie, stare przeminęło. 
Albowiem w Chrystusie jesteście przez wiarę, oto wszystko stało się nowe i to nie 

z was; zbawić to co zginęło. 
Przyszedł jeśli ktoś jest łaską zbawieni, aby szukać i przekona świat o grzechu.
Tak więc, Syn człowieczy nowym jest stworzeniem; Boży to dar.

*Pomocne odnośniki:  2 Kor. 5,17, Ew. Jana 16,8a, Ew. Łuk. 19,10, Ef. 2,8
Opr. Ania Jaroszewska

Propozycja dla najmłodszych (poza konkursem) -Pan Jezus bardzo często spoty-
kał się z ludźmi i chętnie z nimi rozmawiał, tak jak widzisz na obrazku. Pokoloruj go. 
A czy Ty rozmawiasz z Panem Jezusem w modlitwie?
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Z życia kościoła

3 marca odbyło się rodzinne spotkanie na stoku narciarskim w Istebnej, które zorga-
nizowały zaprzyjaźnione parafie ewangelickie z Dzięgielowa i Wisły-Malinki. 

9-10 marca w Karpaczu odbyły się międzyparafialne rekolekcje pasyjne dla kobiet. 
To już szóste spotkanie, w którym uczestniczyły panie z Wałbrzycha, Jeleniej Góry- Cie-
plic, Zielonej Góry, Lubania Śląskiego, Świdnicy, Nowej Soli i Karpacza.

15-17 marca dzieci i młodzież Diecezji Wrocławskiej brały udział w rekolekcjach 
w Jaworze.

15-16 marca odbyła się w Gdańsku i Sopocie Ogólnopolska Konferencja „Aktualność 
Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze w 200-setną rocznicę urodzin my-
śliciela”

16 marca w Żorach miał miejsce IX Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni 
Pokutnej i Pasyjnej. Tegoroczna edycja przeglądu zgromadziła aż 19 chórów z całej Pol-
ski. W gronie rywalizujących między sobą chórów znalazły się także trzy ewangelickie: 
„Largo Cantabile” z Katowic, Chór Ekumeniczny z Karpacza oraz Chór „Nadzieja” Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej z Drogomyśla.

16 marca w Wiśle-Jaworniku odbyła się wiosenna konferencja dla kobiet organizo-
wana przez Centrum Misji i Ewangelizacji, podczas której w rolach głównych „wystąpili”: 
Maria i Józef. Wzięło w niej udział ponad 160. uczestników (nie tylko kobiety) m. in.: ze 
Śląska Cieszyńskiego, Górnego, a także z Czech.

29 marca po raz pierwszy w historii w uroczystym nabożeństwie ewangelickim 
w Wielki Piątek wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski. Kazanie wygłosił 
zwierzchnik polskich luteran, biskup Kościoła – ks. Jerzy Samiec. W darze dla ewange-
lickiej parafii w Cieszynie prezydent Komorowski ofiarował posrebrzany krzyż ołtarzo-
wy ze złoconą postacią Chrystusa. Według prezydenta, symboliczny dar, który trafi do 
istniejącego przy kościele Jezusowym Muzeum Reformacji, ma być „znakiem wspólnej 
drogi wiary, nadziei i miłości”. Wśród modlących się, obok przedstawicieli lokalnych sa-
morządów ze Śląska Cieszyńskiego, znalazł się również były przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego – Jerzy Buzek.

Kwiecień GUS podał dane dotyczące przynależności religijnej Polaków. Luteranizm 
jest czwartym wyznaniem pod względem liczby wiernych (rzymskokatolicyzm, prawo-
sławie, Świadkowie Jehowy). Kościół Ewangelicko-Augsburski, liczy prawie 71 tys. osób, 
co stanowi 0,18 proc. ogółu ludności Polski – podał Główny Urząd Statystyczny.   

5-7 kwietnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Synodu Kościoła. Sesja rozpoczęła 
się od nabożeństwa w kościele Św. Trójcy, a późniejsze obrady miały miejsce w Centrum 
Luterańskim przy ul. Miodowej. Wiosenna sesji skoncentrowana była na zagadnieniach 
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podsumowujących działalność Kościoła w roku 2012. Sesję Synodu zakończyło nabożeń-
stwo, w którym kazanie wygłosił prezes Synodu – ks. Grzegorz Giemza.

13 kwietnia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, Diecezjalna Komisja Wycho-
wania Chrześcijańskiego oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zabrzu zorganizowały  
SPOTKANIE NA POZIOMIE 320 w Zabytkowej Kopalni „Guido” w Zabrzu.

14 kwietnia ks. Witlod Chwastek (rodem z Łączki), został wprowadzony w urząd pro-
boszcza w niemieckiej parafii luterańskiej w Haddeby (Land: Schleswig-Holstein)

19-23 kwietnia w parafii ewangelickiej w Szczyrku gościła holenderska orkiestra 
młodzieżowa „Graijdanus”. Orkiestra przyjechała w Dekadzie Reformacji (2007-2017) 
do Szczyrku i dała kilka koncertów na południu Polski z okazji zbliżającego się jubileuszu 
500-lecia Reformacji (1517-2017). Koncerty organizowane były pod tytułem Soli Deo 
Gloria („Tylko Bogu chwała”).

28 kwietnia odbyło się w Salmopolu uroczyste, ekumeniczne nabożeństwo 
dla motocyklistów Diecezji Cieszyńskiej oraz innych diecezji. Nabożeństwo to było 
oficjalnym początkiem sezonu i prośbą do Pana o ochronę i błogosławieństwo.

Ks. Marcin Ratka-Matejko

Biblioteka

Książka Marty Norman „NOWOCZESNA BABCIA” wzbudziła we mnie ciepłe, pozy-
tywne emocje. Okładka z zadowoloną twarzą kobiety dojrzałej o srebrnych włosach, 
przyjazna dłoniom wielkość książki oraz przejrzysty druk. Czytając, zauważa się lekką 
treść, z wielu porównaniami i kojarzącymi się z tematem wersetami z Biblii.

We wstępie autorka pisze: „Jestem przekonana, że każda z nas 
ma na tym świecie jakieś wyjątkowe zadanie do wykonania. Bycie 
babcią to dar i błogosławieństwo. Można wiele z siebie dać, kiedy 
samemu jest się hojnie obdarowanym”.

W książce uzewnętrznione są przeżycia autorki związane ze sta-
rzeniem się. W tle tego zawsze jest rodzina, a zwłaszcza ta jej część, 
która jeszcze jest kształtowana czyli wnuki. To babcie, dzięki Bożej 
łasce, swojemu doświadczeniu, zwolnionemu tempu życia, mają 
szanse zasiać ziarno pobożności, tak by wiara i mądrość przyniosły 
obfity owoc w życiu ziemskim i pozaziemskim dorosłych wnuków. 

Babcią nie stajemy się nagle. To jest proces, podniecenie, niepewność i nowa perspek-
tywa. Najpierw trzeba przestać być matką (wyczuwać moment wycofywania się z życia 
dzieci). Należy uruchomić nasz wrodzony instynkt oraz pokłady miłości darowane przez 
Boga. Zrozumieć, że to ludzie na ziemi są najważniejsi, wypracować nowy sposób zaży-
łości międzyludzkiej (dostrzegać obustronne plusy).
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Naszą zapłatą za „babciowanie” jest entuzjazm i umiejętność zachwycania się ży-
ciem, którymi od wnuków się zarażamy oraz najpiękniejsze słowa „kocham cię babciu”.

Przykładem postawy życiowej naszej autorki jest biblijna Noemi.
Ciekawą refleksję autorka przedstawia na temat modlitwy – nieco różni się od tej, 

którą wszyscy znamy.
Oceniam, że książka ma bardzo wartościowe 3 ostatnie rozdziały. Poruszające, tro-

chę u nas temat tabu, czyli przygotowania do odejścia, przekazywanie ważnego dzie-
dzictwa dla następców, z pierwszym miejscem dla wiary oraz wielką wiarę w siłę od-
działywania jednostki.

Wspaniała książka! Warto przeczytać!
Nie ukrywam, że dla mnie – nie mamy i nie babci – czytanie tej książki wywołało 

odrobinę żalu. Jednakże zrozumiałam, że Bóg daje mi możliwość dawania siebie każde-
mu dziecku, jak również innym potrzebującym dzieciom Bożym, postawionym na mojej 
życiowej drodze. Sama więc również skorzystałam z przemyśleń autorki.

Ewa Bujok

Przed nami kolejne „tabletki” mądrości zapisanej w Biblii. Tym razem zetkniemy się 
z sentencjami, które przypisywane są słynącemu z mądrości królowi Salomonowi. Te 
bardzo praktyczne rady charakteryzują codzienność ludzkiego życia – zarówno w za-
kresie prostych kwestii, jak też filozoficznych wynurzeń. To spod ręki tego męża wyszły 
zdania typu: „Marność nad marnościami, wszystko marność”, „Lepiej jest dwom niż jed-
nemu”, „Wszystko ma swój czas”. Zachęcam do wnikliwej lektury i podkreślenia sobie 
w Biblii ważniejszych myśli. 

W czerwcu natomiast przejdziemy do lektury ostatniej części Biblii Hebrajskiej – 
Newiim czyli ksiąg prorockich. Na początku zmierzymy się z dziejami ludu izraelskiego 
w czasie działalności proroka Izajasza. W nowszej biblistyce księgę dzieli się na 3 części: 
Proto-Izajasz (rozdziały 1-39, nazywane „Księgą gróźb”) wypowiada mowy przeciw Ju-

Stary Testament na każdy dzień
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dzie, Jerozolimie oraz innym narodom – zwłaszcza Asyrii. Czas redakcji: VIII-VI w. p. n. 
e. Deutero-Izajasz (rozdziały 40-55, nazywane „Księgą pocieszenia”) zapowiada wyzwo-
lenie z niewoli babilońskiej, datowany na połowę V wieku p.n.e. Trito-Izajasz (rozdziały 
56-66, nazywane „Księgą triumfu”) ma charakter mesjański. Opisuje przyszłą chwałę Je-
rozolimy; datowany na koniec V wieku p.n.e.

xmcz
 

26 kwietnia Prz. Sal. 5 29 maja Kaz. Sal. 7
27 kwietnia Prz. Sal. 6 30 maja Kaz. Sal. 8
28 kwietnia Prz. Sal. 7 31 maja Kaz. Sal. 9
29 kwietnia Prz. Sal. 8 1 czerwca Kaz. Sal. 10
30 kwietnia Prz. Sal. 9 2 czerwca Kaz. Sal. 11
1 maja Prz. Sal. 10 3 czerwca Kaz. Sal. 12
2 maja Prz. Sal. 11 4 czerwca Pieśni n. Pieśniami 1
3 maja Prz. Sal. 12 5 czerwca Pieśni n. Pieśniami 2
4 maja Prz. Sal. 13 6 czerwca Pieśni n. Pieśniami 3
5 maja Prz. Sal. 14 7 czerwca Pieśni n. Pieśniami 4
6 maja Prz. Sal. 15 8 czerwca Pieśni n. Pieśniami 5
7 maja Prz. Sal. 16 9 czerwca Pieśni n. Pieśniami 6
8 maja Prz. Sal. 17 10 czerwca Pieśni n. Pieśniami 7
9 maja Prz. Sal. 18 11 czerwca Pieśni n. Pieśniami 8
10 maja Prz. Sal. 19 12 czerwca  Izajasza 1
11 maja Prz. Sal. 20 13 czerwca Izajasza 2
12 maja Prz. Sal. 21 14 czerwca Izajasza 3
13 maja Prz. Sal. 22 15 czerwca Izajasza 4
14 maja Prz. Sal. 23 16 czerwca Izajasza 5
15 maja Prz. Sal. 24 17 czerwca Izajasza 6
16 maja Prz. Sal. 25 18 czerwca Izajasza 7
17 maja Prz. Sal. 26 19 czerwca Izajasza 8
18 maja Prz. Sal. 27 20 czerwca Izajasza 9
19 maja Prz. Sal. 28 21 czerwca Izajasza 10
20 maja Prz. Sal. 29 22 czerwca Izajasza 11
21 maja Prz. Sal. 30 23 czerwca Izajasza 12
22 maja Prz. Sal. 31 24 czerwca Izajasza 13
23 maja Kaz. Sal. 1 25 czerwca Izajasza 14
24 maja Kaz. Sal. 2 26 czerwca Izajasza 15
25 maja Kaz. Sal. 3 27 czerwca Izajasza 16
26 maja Kaz. Sal. 4 28 czerwca Izajasza 17
27 maja Kaz. Sal. 5 29 czerwca Izajasza 18
28 maja Kaz. Sal. 6 30 czerwca Izajasza 19
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Zapraszamy do placówki  
partnerskiej Alior Banku:

Skoczów, Rynek 6
33 472 01 30

pożycZkA gotówkowA

RAchunki BeZ opłAt

Przykład reprezentatywny. kwota pożyczki: 27 000 zł, liczba rat: 57, oprocentowanie nominalne: 13,5%, składka 
na ubezpieczenie na życie: 4 617 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 9 719,10 zł, RRSo: 25,13%, rata: 
644,19 zł. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty pożyczki 
oraz daty płatności pierwszej raty. warunki oferty – wg stanu na 5.11.2012 r. 

nie musisz już zastanawiać się, która oferta 
pożyczki jest najlepsza. gwarantujemy, że rata 
pożyczki w Alior Banku będzie niższa 
od oferowanej przez inne banki – przy takiej 
samej kwocie i identycznym okresie pożyczki. 
A dodatkowo: 

0% prowizji;
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń;
środki nawet w 1 dzień.

w placówkach Alior Banku 
możesz zapłacić wszystkie swoje 
rachunki (np. za telefon, gaz, 
prąd, telewizję) bez żadnych opłat!
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Chrzty:
Amelia Machej  10.03.2013 Skoczów, ul. Leśna
Piotr Raszka   31.03.2013 Pogórze, ul. Wierzbowa
Antoni Chrząszcz  01.04.2013 Skoczów, ul. Podkępie
Szymon Szypulski  01.04.2013 Bładnice Dolne
Arkadiusz Sikora  14.04.2013 Poznań, ul. Przybyszewskiego
Paweł Kurcjus   21.04.2013 Simoradz, ul. Główna

Śluby:
Krzysztof Wigłasz Maria Fryda 20.04.2013
Krzysztof Suchy Michalina Kajzar 27.04.2013

Pogrzeby:
Elżbieta Ryłko  lat 82 28.02.2013 Kisielów, ul. Morawiny
Adam Sikora  lat 76 28.02.2013 Dębowiec, ul. Osiedlowa
Andrzej Makula lat 64 06.03.2013 Skoczów, ul. Stalmacha
Lidia Rucka-Kos lat 66 10.03.2013 Bielsko-Biała, ul. Rychlińskiego
Bronisława Para  lat 87 15.03.2012 Skoczów, ul. Rynek
Emilia Bojda  lat 90 30.03.2013 Skoczów, ul. Dolny Bór
Gustaw Wojnar lat 92 02.04.2013 Skoczów, ul. Bielska
Helena Czyż niespełna lat 71  07.04.2013 Skoczów, ul. Targowa
Anna Macura  lat 91 07.04.2013 Iskrzyczyn
Maria Smelik  lat 76 10.04.2013 Iskrzyczyn
Franciszka Tomzik lat 85 18.04.2013 Skoczów, ul. Żebroka
Ruta Skiba  lat 74 20.04.2013 Skoczów, ul. Górny Bór

Zapisano w księgach parafialnych

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy regularnie opłacają składkę kościelną. Wpłaty 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 podatko-
wym (jeżeli jest wpłacona przez bank). Spore grono naszych parafian korzysta z możliwości tzw. automatycz-
nego przelewu przez swój bank. 

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

§7.1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia 
składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu. Z opłacania składki są zwol-
nieni uczniowie i studenci nie posiadający własnych dochodów.
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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
Wikariusz ks. 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, ks. Marcin Ratka-Matejko    
Skład i druk: Skoczów,  ul. Cieszyńska 9,  tel. 33 853 22 55,  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. 18.00

SOBOTNIE SPOTKANIA Z BIBLIĄ
czwarta sobota godz. 18.00

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

SZKÓŁKI NIEDZIELNE
Skoczów godz. 8.00 i 10.00

Dębowiec podczas nabożeństwa
Pierściec podczas nabożeństwa
Simoradz podczas nabożeństwa

KOŁA PAŃ
Skoczów 1.śr m-ca godz.17.00

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

Simoradz 1.pt m-ca godz.14.30

PRÓBY CHÓRÓW I ZESPOŁÓW
Chór męski i żeński pon godz.18.30
Chór mieszany wt godz.18.00
Chór dziecięcy sob godz.9.45
Zespół 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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31 marca - „zimowe” 1. Święto Wielkanocne
1 kwietnia - nabożeństwo rodzinne w Skoczowie



Wiosenny Zjazd Chórów i Orkiestr w Kościele Jezusowym
21 kwietnia 2013

Koncert Finałowy III Warsztatów Muzycznych - Teatr w Cieszynie


