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Nr 86 Maj, Czerwiec 2011

Gdy na ten świat spoglądam
Wielki Boże...
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Spotkanie ze Słowem Bożym

„Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich do-
brodziejstw Jego” 
Ps. 103, 2

Psalm zachęca: Błogosław duszo moja Panu. A więc Psalmista kieruje wezwanie do 
własnej duszy, zachęca siebie samego, aby dziękować Panu. Rzeczywiście, dziękowania 
nigdy nie jest dość. Darów Bożych jest tak wiele, że żadna ilość podziękowań nie będzie 
wystarczająca. Gdyby tylko choć przez chwilę się zastanowić i próbować wyliczyć Boże 
dary, wkrótce dojdziemy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wymienić. 
Dojdziemy też do wniosku, że samo podziękowanie nie wystarczy, aby zrównoważyć 
Boży dar, że zawsze będzie jeszcze niedosyt naszej wdzięczności. Bóg nam daje wiele 
darów. Nie zasługujemy na nie i nie jesteśmy – jako grzesznicy – ich godni.

Ale Psalmista zachęca: błogosław. To słowo często słyszymy w odwrotnym odniesie-
niu. To Bóg błogosławi nam. To my życzymy sobie nawzajem Bożego błogosławieństwa. 
Słowo to zawiera całą obszerną gamę Bożych darów dla ciała i duszy. Wiemy dobrze, że 
takich darów, jakie od Boga otrzymujemy, sami nie jesteśmy w stanie sobie nawzajem 
udzielać. Co to więc znaczy: błogosław duszo moja Panu?

Odnoszę wrażenie, że Psalmista widzi wiele powodów do dziękowania, a  także 
swoją bezradność w odpowiednim ilościowym i jakościowym dziękowaniu. Dlatego 
zaczerpnął słowo, które jest bardzo bogate w treść, choć zdaje sobie sprawę, że nie 
jest w stanie błogosławić Panu, tak, jak Pan błogosławi mu. A jednak używa tego sa-
mego słowa, chcąc podkreślić, że tu jest potrzebne jakby wzmocnione dziękowanie.

Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego. Człowiek ma tendencję do zapomi-
nania. Tego, co inni są nam winni, oczywiście nigdy się nie zapomina; ale to, co my 
jesteśmy winni komuś innemu, jakże szybko ucieka z pamięci. A może już tak bardzo 
przyzwyczailiśmy się do Bożych darów, że uważamy je za coś normalnego, że one się 
nam należą i nie trzeba za nie dziękować, aby stale były nam udzielane. Jednak jeżeli 
któregoś z nich zabraknie, wtedy jest problem. Staramy się prosić, usilnie o nie prosić, 
jakby Bóg zapomniał i trzeba Mu odświeżyć pamięć.

A może Boże dary byłyby przez nas lepiej dostrzegane, gdybyśmy za nie regularnie 
dziękowali? Myślę, że Bogu milsze są podziękowania niż prośby. Czy my podobnie nie 
postępujemy z naszymi dziećmi? Wiemy, czego potrzebują i co sprawia im radość, 
ale miło nam jest, gdy dzieci to docenią i zwrócą się z podziękowaniem do rodziców.

Błogosław
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Z kart historii...

Czy przychodzi nam na myśl, aby pośród tematów do dziękowania umieścić też ko-
ściół, swoją parafię, duszpasterzy. Czy nie korzystamy z dobrodziejstw, jakie uczestnic-
two w życiu Kościoła nam niesie? A są to dobrodziejstwa, których nie zastąpi nam nic. 

Tym razem mamy kilka okazji do szczególnych podziękowań.
Po pierwsze nasz IP doczekał się setnego numeru. To piękny jubileusz. Ciekaw 

jestem, czy są w parafii rodziny, które mają skompletowane wszystkie 100 numerów. 
Spójrzcie na nie i podziękujcie Bogu. Co dwa miesiące grono kilku osób daje wielki 
wkład pracy w to, abyśmy w domach mieli informację o tym, co się dzieje w parafii, 
czym parafia żyje, i mieli materiał budujący Słowa Bożego.

Po drugie minęły wakacje. Przed nami nowy rok szkolny. Też okazja do podzięko-
wania: za wakacyjny wypoczynek, za Bożą ochronę. Ci którzy brali udział w Tygodniu 
Ewangelizacyjnym, obozie młodzieżowym, tygodniach dobrej nowiny, mogą być do-
datkowo wdzięczni Bogu za możliwość budowania się w społeczności wierzących. 

Po trzecie rozpoczyna się nowy rok szkolny. Nasze dzieci i młodzież podejmu-
ją nowe obowiązki. Szczególnie pierwszoklasistom życzymy wytrwałości i chęci do 
nauki. Nauczycielom życzymy cierpliwości i sił w ich niełatwej pracy. Zaczynamy też 
nową grupę młodzieży przygotowywać do konfirmacji. W parafii znowu rozpoczną się 
szkółki niedzielne, spotkania młodzieży. Jakże wiele mamy sposobności do dziękowa-
nia, a także próśb do Boga. Myślę, że wszystkim nam leżą na sercu przynajmniej nie-
które z wymienionych tematów. Oprócz nich na pewno mamy jeszcze swoje osobiste, 
rodzinne, zawodowe. To wszystko razem możemy zebrać w jedną bardzo obszerną 
myśl: „Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego”

Ks. Adam Podżorski

Jubileuszowy numer Informatora Parafialnego
W ostatnim okresie czasu nasza parafia obchodziła kilka znaczących jubileuszy 

świadczących także o życiu duchowym jej członków. W grudniu 2012 r. Zespół Dzwon-
ków świętował  10-lecie swojej służby oraz nagranie pierwszego krążka CD z kolędami. 
19 maja tego roku przeżywaliśmy 85-tą rocznicę poświęcenia kościoła filialnego w Si-
moradzu, natomiast 26 maja 150-lecie poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę 
kościoła parafialnego w Skoczowie. W te uroczystości wpisuje się także Informator Pa-
rafialny, którego jubileuszowy setny numer teraz, Drogi Czytelniku, trzymasz w ręku.

Już od ponad 16 lat – co dwa miesiące – „przychodzimy” do domów i piszemy 
o historii i dawnych czasach oraz podajemy aktualne wydarzenia dotyczące parafii 
oraz życia całego Kościoła w Polsce. Przypominamy także, kto przez Chrzest został 
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włączony w społeczność Kościoła, jakie pary zawarły ślub oraz kogo pożegnaliśmy 
do wieczności.

Pierwszym redaktorem naszego pisma został wikariusz – ks. Andrzej Krzykowski, 
a pomagali mu ks. Alfred Borski oraz ówczesny student teologii Marcin Orawski (dziś 
proboszcz pomocniczy parafii we Wrocławiu). Egzemplarz z numerem 1 wyszedł na mie-
siące luty i marzec 1997 r. W słowie wstępnym napisano: „Z radością oddajemy w Twoje 
ręce pierwszy numer Informatora Parafialnego zboru w Skoczowie... Celem naszym jest, 
aby przybliżyć to wszystko, co dzieje się w parafii... Z nadzieją, że kolejne numery wzbo-
gacać się będą w treści i ilości materiału, oddajemy tę nową formę służby w Bożą opiekę 
i prowadzenie”. Numer był wydany w czarno-białej szacie w objętości 20 stron oraz na-
kładzie 500 szt. Grafikę kościoła na stronie tytułowej wykonała Anna Komornicka. 

Od numeru 3. ks. Marcina Orawskiego zastąpił przy obróbce komputerowej dwu-
miesięcznika Jan Szczypka. W 1998 r. w wydawaniu Informatora nastąpiła istotna 
zmiana. Numery 6, 7 i 8 wyszły w formacie większym tj. A-4, a kolportowano gjew 
ramach wychodzącej w Cieszynie „Gazety Ewangelickiej”. Zmiana ta nie spotkała się 
jednak z przychylnym przyjęciem parafian i kolejne numery wróciły do poprzedniego 
formatu oraz samodzielnego wydawania przez parafię. Z redakcji odszedł ks. Andrzej 
Krzykowski, który został przeniesiony do Jaworza, a jego miejsce zajął ks. Adam Pod-
żorski. Zmieniono także grafikę kościoła na stronie tytułowej, której  autorem został 
nauczyciel Jan Broda jun. Grafika ta wita nas w każdym kolejnym numerze aż do dnia 
dzisiejszego. Numer świąteczny na Boże Narodzenie w 1998 r. udało się po raz pierw-
szy wydać na twardym kolorowym papierze. Nr 27 oraz kilka kolejnych roznosiła mło-
dzież bezpośrednio do domów naszych parafian. Jednakże ten rodzaj dystrybucji się 
nie przyjął i wrócono do bezpośredniego nabywania kolejnych egzemplarzy w kan-
celarii parafialnej za dobrowolnymi datkami. Przez kolejne lata w redakcji naszego 
dwumiesięcznika pracowali: Daniel Szczypka, mgr teologii Marcin Podżorski, oraz ów-
czesny nasz praktykant mgr teologii Mirosław Czyż (2003-04).

Jubileuszowy 50-ty numer udało się znowu wydać na pięknym kredowym papie-
rze z kolorowymi zdjęciami. Niestety, ze względu na koszty druku, z następnymi nu-
merami powrócono do wydawania w kolorze czarno-białym na zwykłym papierze.  
Zmiany kadrowe w parafii wymuszały także zmiany w redakcji Informatora. Kolejne 
numery opracowywali: ks. Marcin Kotas, pastorostwo Eneasz i Katarzyna Kowalscy 
oraz ponownie ks. Mirosław Czyż, który wrócił do Skoczowa i objął w 2010 r. stanowi-
sko proboszcza pomocniczego.

Nr 86 naszego dwumiesięcznika przyniósł wielką zmianę w jego grafice oraz wyglą-
dzie. Jest on odtąd wydawany na papierze wysokiej jakości z kolorowymi okładkami. 
Zmiana ta pozwoliła na prezentowanie bardzo wyraźnych i pięknych kolorowych zdjęć.

Obecną redakcję  tworzą ks. Mirosław Czyż oraz ks. Marcin Ratka-Matejko. W jego 
przygotowywaniu oraz pisaniu tekstów i artykułów pomaga im kilku stałych współ-
pracowników oraz kilku autorów piszących okazjonalnie na różne tematy.

Od wielu lat jest on drukowany przez drukarnię „MADAR” ze Skoczowa ze średnim 
nakładem 600 szt.
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Słowa z pierwszego numeru pisane „z nadzieją, że kolejne numery wzbogacać się 
będą w treści i ilości materiału” okazały się „prorocze”. Pan Bóg błogosławi tę naszą 
służbę. Informator rozrósł się objętościowo z początkowych 20 stron do 30, a w nie-
których numerach nawet 40 stron treści. Zmieniliśmy także zupełnie szatę graficzną. 
Z numerów czarno-białych przeszliśmy na wydania (częściowo) kolorowe. Zwiększyło 
się także grono naszych współpracowników, przez co udało się na bieżąco przybliżyć 
Wam, Drodzy Czytelnicy, wszystko to, co dzieje się w naszej parafii.

opr. Jerzy Sikora

W dobie nowych mediów, postępującej elektronizacji i wirtualizacji życia, nasze 
czasopismo ciągle znajduje liczne grono odbiorców, za co Wam, Drodzy Czytelnicy, 
serdecznie dziękuję. Cieszy mnie fakt, że trud osób zaangażowanych w opracowanie 
i redakcję skoczowskiego IP napotyka na Wasze przychylne przyjęcie. W tym miejscu 
chciałbym też podziękować wszystkim, którzy z większą bądź mniejszą regularnością 
zamieszczają swoje artykuły i informacje w naszym dwumiesięczniku. Pragnę rów-
nież docenić wieloletniego redaktora Jana Szczypkę za jego wkład i zaangażowanie 
w powstawanie naszego periodyku. Szczególne zaś podziękowania kieruję w stronę 
pana Jerzego Sikory, który jest z naszym Informatorem związany najdłużej, regularnie 
opracowując dział „Z kart historii”. 

ks. M. Czyż

W skrócie

W dniach 7-14 lipca odbył się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Jak co 
roku z naszej parafii było sporo młodzieży, którzy udzielali się jako wolontariusze 
w służbie żywienia i technicznej.

W niedzielę 14 lipca odbyła się uroczystość 101. rocznicy poświęcenia kościoła 
Zbawiciela w Dębowcu. Gościem był ks. Marcin Undas wraz z chórem ze Zgierza (re-
lacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 21 lipca odbyło się kolejne miesięczne spotkanie dla małżeństw. Te-
matem było: „Jak wychować posłuszne dziecko?”

Parafia nasza włączyła się do akcji ogłoszonej przez Diakonię Kościoła w sprawie 
zbiórki ofiar na poszkodowanych w czerwcowej powodzi naszych współwyznawców. 
Zebraliśmy 4.610 zł. Serdeczne wszystkim podziękowanie ”Bóg zapłać”.

W dniach 5-10 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej nowiny w Skoczowie. Codziennie 
przychodziło 70-80 dzieci, a także kilkunastu prowadzących i wolontariuszy. Zajęcia od-
bywały się w dwóch grupach wiekowych (relacja wewnątrz numeru).

W dniach 6-16 sierpnia odbył się obóz naszej młodzieży w miejscowości Kune-
rad na Słowacji. Obóz zorganizował i prowadził ks. M. Czyż wraz z 6-osobową kadrą. 
Uczestniczyło 50 młodych w tym kilku z sąsiednich parafii (relacja wewnątrz numeru)
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W sobotę 10 sierpnia zespół 
„Vocalis” śpiewał na I. Wejsuńskich 
Spotkaniach Międzykulturowych 
w kościele w Wejsunach należącym 
do parafii Pisz na Mazurach.

Parafia nasza podjęła inicjaty-
wę pomocy szkołom na naszym te-
renie w zorganizowaniu wyprawki 
szkolnej dla uczniów o trudnej sy-
tuacji materialnej.

W Pierśćcu został pomalowany 
dach kościoła. Prace wykonała fir-
ma „HiWork” naszego członka parafii Artura Jasiulka. 

W dniach 19-24 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej nowiny dla dzieci w Dębowcu 
(relacja wewnątrz numeru).

W dniach 23-25 sierpnia odbyła się wycieczka chóru „Gloria” do Wiednia (relacja 
wewnątrz numeru).

W dniach 26-31 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej Nowiny dla Dzieci w Pierśćcu.

Ks. Adam Podżorski uczestniczył:
9 lipca w modlitwie ekumenicznej przy złożeniu do grobu na cmentarzu przy ul. 

Wiślickiej szczątków 17 żołnierzy radzieckich ekshumowanych przy robotach drogo-
wych w Ochabach.

15 sierpnia w uroczystości 60-lecia KS „Iskra” i odsłonięcia tablicy nadania imienia 
Stanisława Gabzdyla stadionowi w Iskrzyczynie.

24 sierpnia w 140-leciu OSP w Skoczowie.

Terminy

7 września – sobota g. 8.30 – pierwsze spotkanie nowego rocznika konfirmantów 
w sali parafialnej. Konfirmacja odbędzie się 1 czerwca 2014.

15 września – Święto Żniw w Simoradzu
15 września – Święto Żniw w Dębowcu
22 września – komunia dla osób starszych w Skoczowie
22 września – Święto Żniw w Pierśćcu 
29 września – Święto Żniw w Skoczowie
13 października – pamiątka poświęcenia kościoła w Pierśćcu – kazanie ks. Marcin 

Orawski 

Zebrał A.P.

„Vocalis” w kościele w Wejsunach
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Kącik dla dzieci

Witajcie!
Ostatnio Olek był jakiś nieswój. Dziadek postanowił zabrać go na spacer, by po-

rozmawiać.
- Olku, co się z tobą dzieje ostatnio? Jakiś zły chodzisz, łatwo się denerwujesz… - 

zaczął dziadek.
- Dziadku, bo ja… Chyba nie jestem dobrym chrześcijaninem. Ciągle coś mnie 

kusi dziadku. Chłopaki w szkole, żebym ściągnął. Jurek z podwórka, żebyśmy zapalili 
papierosy, które ukradł swojemu wujkowi. I jakiś wewnętrzny głos podpowiada mi, 
żebym pograł w grę, o której wiem, że nie jest dobra… - Olek poczuł ulgę, że może to 
w końcu komuś powiedzieć. 

- I dlatego uważasz, że jesteś złym chrześcijaninem? Każdy chrześcijanin jest ku-
szony. I nawet Pan Jezus był kuszony. Szatan o wiele bardziej kusi tych, którzy bardzo 
mocno się Pana Boga trzymają. Chce pokazać, że jest górą. To jest test, który przecho-
dzi każdy z nas. Pytanie, co z tą pokusą zrobisz? – wytłumaczył mu dziadek.

Ty też na pewno jesteś kuszony przez szatana do grzechu. Pytanie, co wtedy robisz?

Za prawidłowe rozwiązanie możesz otrzymać nagrodę. Wystarczy, że swoje odpowie-
dzi na zadania 1-6 wytniesz i dostarczysz w kopercie do kancelarii parafialnej do dnia 22 
września (krótki termin). Na kopercie napisz „Konkurs IP 100”, a do środka oprócz roz-
wiązania włóż również informację z twoimi danymi – imię, nazwisko, wiek, nr telefonu 
(Redakcja zapewnia, że twoje dane zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych). Rozlosujemy 3 nagrody specjalne, które rozdamy w trakcie nabo-
żeństwa z okazji Święta Żniw, 29 września, o godz. 10.00. POWODZENIA!!!
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Zadanie 1
Jeżeli Ty też jesteś kuszony, pamiętaj, że Pan Bóg ma dla Ciebie wiadomość. Prze-

czytasz ją, gdy wykreślisz litery A, C, N, L, W z tekstu poniżej. 

ANJLEASWATAECAWMNLPARWCZAYATCLNONBAWICWACNEWA

Zadanie 2
Niektórzy bohaterowie biblijni również byli kuszeni, i to nie raz! Połącz ich imiona 

z tym, jak skończyła się ich walka z pokusą.
 

 Uciekał nago Ananiasz

 Walczył cytując Słowo Boże Adam

 Uległ grzechowi i umarł Józef

 Uległ grzechowi i musiał odejść z raju Pan Jezus
 
Jeżeli nie pamiętasz tych historii, tu możesz przeczytać je jeszcze raz: 
1. Mojżeszowa 3,1-7, 1. Mojżeszowa 39,1-12, Ew. Mateusza 4,1-11, Dzieje Apo-

stolskie 5,1-10

Zadanie 3 
Pan Bóg nie pozwolił, byśmy byli bezbronni wobec pokus szatana. Uzbroił nas na 

wojnę z nim! Przypomnij sobie, jak nazywają się poszczególne elementy zbroi Bożego 
żołnierza, a jeśli nie pamiętasz, zerknij do Listu do Efezjan 6,10-17 i połącz je razem.

 Pas zbawienia

 Pancerz Ducha

 Buty wiary

 Tarcza prawdy

 Przyłbica pokoju

 Miecz sprawiedliwości

#
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Grzechy  
wobec Pana Boga

Grzechy  
wobec ludzi

Oglądanie bajek zamiast pójście do kościoła

Kradzież batonika w sklepiku szkolnym

Okłamanie mamy

Wzdychanie „o Jezu!” gdy coś nam się nie chce lub 
jesteśmy zniecierpliwieni

Plotkowanie

Potajemne oglądanie filmu,  
którego zabronili oglądać rodzice

Zadanie 4 
Dla żołnierza bardzo ważny jest miecz! Jeden z nich, bardzo Ci potrzebny, jest zapi-

sany w 1. Liście do Koryntian 10,13. Przeczytaj go i uzupełnij brakujące słowa:

Dotąd nie przyszło na was ..................................., które by ................................

...…….. ludzkie, lecz Bóg jest ……… i nie……........., abyście byli ...................................

ponad ………. wasze, ale z ...................................da i ..................................., abyście je 

mogli ……...........................….. .

Zadanie 5 
Co zrobić, by nie poddać się pokusie? Przeczytaj w swojej Biblii dwa poniższe wer-

sety i napisz na kartce, co radzi Ci Biblia.

Ew. Mateusza 26,41

List Jakuba 4,7

Zadanie 6 
Popełniamy różne rodzaje grzechu, niektóre w stosunku do ludzi, inne w stosunku 

do Pana Boga. Podziel je według tego kryterium.

opr. A. Jaroszewska
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Nasze Życie

W sierpniu nasza parafia przeprowadziła kolejną 
w tym roku akcję diakonijną. Tym razem pod hasłem: 
„Wyprawka szkolna”. W ramach tej akcji zbieraliśmy 
artykuły szkolne takie jak: zeszyty, długopisy, kred-
ki, bloki, farby itp. W tym czasie wielu ludzi wpła-
cało także ofiary pieniężne. Zbiórkę zakończyliśmy 
w niedzielę 11 sierpnia, gdy podczas wszystkich na-
bożeństw zebrana została ofiara w całości przezna-
czona na ten cel.

Inicjatywa ta spotkała się z pozytywną reakcją wie-
lu ludzi, dlatego udało się nam zebrać wiele potrzeb-
nych artykułów oraz ofiary na łączną kwotę: 7816 zł. 

Zapotrzebowanie obejmowało 110-u uczniów 
z kilku szkół, które odpowiedziały na naszą propozy-
cję przygotowania tej formy pomocy.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się ze-
brane artykuły uporządkować oraz sporządzić listę rzeczy, które trzeba dokupić. 

Dzięki ofiarności właściciela hurtowni Artykułów Papierniczych BESKID z Cieszyna 
możliwe było doposażenie wyprawek. Znaczną część artykułów otrzymaliśmy w darze.  
Pozostałe pieniądze zostały podzielone w sposób następujący: 5000 zł zostało rozdzie-
lone na wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazja znajdujące się na terenie naszej 
parafii. Pieniądze te zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników 
dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących niezależnie od wyznania. Pomoc zarówno 
materialna jak i finansowa, za pośrednictwem katechetów została przekazana do szkół. 

Pozostałe 2016 zł. zostaną przeznaczone na dofinansowanie podręczników do lek-
cji religii dla dzieci z naszej parafii, które 
będą zamawiane za pośrednictwem kate-
chetów i kancelarii.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom, ofiarodawcom oraz wo-
lontariuszom za włączenie się w nasze 
działania diakonijne - Bóg zapłać.

ks. Marcin Ratka-Matejko

Akcja „Wyprawka szkolna”
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Tydzień Dobrej Nowiny 
w Skoczowie

Pod takim właśnie hasłem odbywał się te-
goroczny Tydzień Dobrej Nowiny w dniach 5-10 
sierpnia. Codziennie w dwóch grupach spo-
tykało się około 70 dzieci, które pod czujnym 
okiem wolontariuszy mogły spędzić wspólnie 
3,5 godziny. Każdego ranka rozpoczynaliśmy 
wspólnym śpiewem oraz słuchaniem historii bi-
blijnych. Następnie był czas na wspólne gry i za-
bawy. Największą popularnością cieszyła się gra 
w piłkę nożną oraz gra „kaczka, kaczka, gęś”. Po 
tak aktywnie spędzonym czasie wszyscy chęt-
nie spożywaliśmy pyszne kanapki oraz ciasta. 
Pełni energii oraz zapału mogliśmy uczestniczyć 
w zajęciach plastycznych lub kulinarnych. Na 
zakończenie mogliśmy sprawdzić swoją wie-
dzę w konkursach oraz poznać historie misyjne 
w formie filmów animowanych. 

Pan Bóg obdarzył nas wspaniałą pogodą, 
więc w środę zorganizowany został dzień wod-
ny. Każdy, kto trafił w głowę gąbką opiekunowi, 
wygrywał wiaderko wody, które mógł wylać na 
wybraną przez siebie osobę. 

Każdego dnia uczyliśmy się wiele na temat 
miłości. Poznaliśmy nową piosenkę oraz nauczy-
liśmy się na pamięć hymn o miłości zapisany 
w 1. Liście do Koryntian 13,3-7, które podczas 
porannego nabożeństwa (11 sierpnia) przedsta-
wiliśmy dla naszego zboru. Prawdy, których się 
uczyliśmy, postaramy się zastosować w naszym 
codziennym życiu. 

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, 
którzy upiekli ciasta oraz paniom z kuchni za 
trud włożony w przygotowanie poczęstunku. 
Przede wszystkim chcemy podziękować Panu 
Bogu za czas, który mogliśmy spędzić, poznając 
Go, za jego ochronę i błogosławieństwo. 

Do zobaczenia od września na szkółkach. 

Kinga Macura
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31 lipca 2013 roku wczesnym rankiem przeżyw-
szy ponad 95 lat zmarła śp. Pastorowa Helena Noga 
wdowa po śp. Janie Noga w domu w Wilamowicach, 
ul. Spokojna 25.

Śp. Helena Noga z domu Kaleta urodziła się 
23.03.1918 roku w Puńcowie jako najstarsza cór-
ka z dziesięciorga dzieci Kaletów: Karola i Marii z d. 
Czudek. Troje dzieci zmarło w wieku niemowlęcym. 
Dzieciństwo i młodość spędziła na Zaolziu. Najdłużej 
mieszkała w Gródku. Wychowana została w bardzo 

religijnej, prawdziwie chrześcijańskiej rodzinie. Ojciec mimo, że był hutnikiem rów-
nocześnie bardzo aktywnie działał w kościele, w Społeczności Chrześcijańskiej i żył 
zgodnie z ideami pierwszych chrześcijan. Czytanie Słowa Bożego było codziennym 
chlebem, którego nigdy nie brakowało. Miłość Boga i bliźnich objawiała się w wycho-
waniu dzieci, pomaganiu innym potrzebującym, a nawet w leczeniu chorych. Dom 
w Gródku był ostoją, gdzie prócz rodziny znajdowali miejsce rekonwalescenci, wyklu-
czeni i ludzie potrzebujący duchowej pomocy.

Dlatego śp. Helenka po ukończeniu Polskiej Szkoły Żeńskiej w Orłowej zajęła się 
dietetyką i gotowaniem dla chorych po przebytej gruźlicy. Jednym z jej podopiecz-
nych był również były premier Witos w czasie, gdy przebywał na wygnaniu. W Rożno-
wie w czasie pracy u Witosa udaremniła zamach na jego życie. W 1937 wyszła za mąż 
za Jana Goryczkę, który był nauczycielem w Karpentnej. Niestety po 1,5 roku zmarł na 
białaczkę – wtedy wróciła do domu w Gródku. W czasie wojny pracowała w Trzyńcu 
i w domu dziecka na Górnym Śląsku. W 1943 roku poślubiła Jana Nogę. Był nauczy-
cielem, który w 1940 roku wrócił z obozu z niewoli niemieckiej. W Gródku przyszły 
na świat dwie córki Aniela i Urszula. Niestety w 1945 rodzina musiała w ciągu 8 dni 
opuścić Czechosłowację i zamieszkać w Ustroniu. Tu doczekali się 2 synów Bogdana 
i Bolesława. Mąż nadal był nauczycielem i dyrygentem chóru kościelnego. W 1955 
zdecydował się studiować teologię i na dwa lata zamieszkał w Warszawie. W 1957 
po ukończeniu teologii został wysłany wraz z rodziną do Nawiad na Mazurach. Był to 
bardzo trudny okres dla Kościoła. Trzeba było wiele sił i zapału, by podołać odbudo-
wie życia kościelnego na Mazurach. Wśród zadań był remont plebanii, prowadzenie 
domu, wychowanie dzieci, ogród i hodowla zwierząt, by utrzymać rodzinę. Po dwóch 
latach ks. Jan Noga został skierowany do Skoczowa, gdzie również nie było łatwo roz-
począć pracę proboszcza. Po roku reszta rodziny przybyła na plebanię w Skoczowie. 
Ciągłe remonty, prace budowlane, odbudowanie życia parafialnego wymagało wiele 

śp. Helena Noga
23.03.1918 - 31.07.2013
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sił, samozaparcia i cierpliwości. Pastorowa była podporą i pomocą w służbie dla Pana 
i bliźnich. Miała otwarte, pełne miłości serce dla dzieci, wnuków, prawnuków, ale rów-
nież dom pastorski był zawsze otwarty dla wszystkich potrzebujących. Również tutaj 
pracowała w domu, ogrodzie, prowadziła małe gospodarstwo. Odwiedzała rodziców 
aż do ich śmierci oraz swoje rodzeństwo w Czechach. Nie miała czasu na wypoczynek, 
świeckie rozrywki i przyjemności. Służyła Panu Bogu przez prowadzenie zebrań nie-
wiast, odwiedziny starszych i chorych, prowadzenie korespondencji, nauczanie religii, 
śpiew solowy w czasie ślubów i pogrzebów. Jej życie było wzorem i żywym kazaniem. 
Wielka radością i nagrodą było dla niej zaangażowanie dzieci i wnuków w pracy dla 
Pana. Po śmierci męża ks. Jana Nogi w 1987 roku, z którym przeżyła 44 lata w małżeń-
stwie, zamieszkała w wspólnie budowanym domu z synem Bolesławem i jego rodziną 
w Wilamowicach i tam też pozostała do śmierci. W ostatnich 5 latach wymagała stałej 
opieki, gdyż stopniowo zanikały jej siły i pamięć. Bóg jednak oszczędził jej cierpień 
i bólu, zsyłając w tym okresie całodniowy sen i również pozwolił jej spokojnie we 
śnie odejść. Rodzina mogła się również z nią pożegnać, chociaż ona może już tego 
świadomie nie przeżywała.

Pozostali: 2 córki z mężami, syn z żoną, 5 wnuczek, 3 wnuków, 11 prawnucząt,  
2 siostry, brat z bratowa, szwagier i ich rodziny.

Do wieczności wyprzedzili ją: rodzice, teściowie, mężowie, syn Bogdan, wnuczek 
Łukaszek, prawnuczek Jonaszek, dwie siostry, 4 szwagrów oraz brat z bratową.

Bogusław Czyż

Uwagi wstępne: poczynić zapis na temat obozu, gdy ma się na karku 49 osób w wie-
ku 13-18 lat – nie jest łatwo. Głównie z tego powodu, że paleta wydarzeń i kreatywnych 
pomysłów znacząco wykracza poza ramy zwykłego artykułu. Fakt ten sprawia, że część 
moich znajomych twierdzi nawet, iż organizowanie wyjazdu na tak długi czas dla tylu 
ludzi graniczy z cudem i jest działaniem karkołomnym. A jednak 50. uczestników bez 
jednego pod okiem 7. opiekunów spędziło niezapomniane 10 dni (6-16 sierpnia) w ma-
lowniczej miejscowości Kunerad k. Rajeckich Teplic na Słowacji.

Ośrodek, w którym przeżywaliśmy wspólny czas, nosi nazwę Paradise (Raj). Rzeczy-
wiście czuliśmy się prawie jak „w raju”: pokoje 2-,3-,4-osobowe z pościelą, wykładziną 
i szafami (z jednym wyjątkiem 6-osob.), pięknie wykafelkowane łazienki, duży hol i świe-
tlica, stoły do trambambuli i bilarda, nastrojowa jadalnia z pięknie nakrytymi stołami 
– a wszystko to w górskiej scenerii, wśród drzew, bez Wi-Fi. Wielu czułoby się naprawdę 
sielsko i anielsko, gdyby nie owo słowo „prawie” (które czyni różnicę). Fundamentalny 

Głos ma młodzież

Ach, cóż to był za obóz…
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brak stanowiła nad-
to uboga dieta śnia-
daniowo-obiado-
wo-kolacjowa. Tzn. 
trudno narzekać na 
ilość, bardziej idzie 
o różnorodność…

Program: ran-
kiem budziła nas 
słodka i pełna dy-
namizmu muzyka, 
o co zadbali głów-

nie Dawid P. i Olaf W. Potem mieliśmy „Cichy czas” i śniadanie, a zaraz po nim społecz-
ność poranną, podczas której ks. Mirek sprawdzał znajomość czytanych ksiąg biblijnych 
– Rut, Jonasza i Estery (nagrodą za dobrą odpowiedź był tradycyjnie cukierek „nimm2”). 
Zwieńczeniem społeczności porannej była dyskusja w grupkach na tematy, do których 
wprowadzenie stanowił filmik z serii „Messy mondays”. 

Przed obiadem, jak i po nim mieliśmy czas na rozruszanie kości i umysłów przy grach 
planszowych, stołowych i zespołowych, zajęciach artystycznych, a także przy – bardzo 
przez uczestników lubianych – tańcach prowadzonych przez Agnieszkę K. 

Wieczorami wszyscy spotykali się ponownie, aby śpiewać Bogu na chwałę, modlić 
się i słuchać ciekawych wykładów, jakie prezentowali członkowie kadry, np. muzyka 
chrześcijańska, przemoc, mądrość, wartość każdego człowieka, świadectwo życia, Oj-
czenasz, więcej niż fan. Później był czas na luźne rozmowy i inne ciekawostki, a po wie-
czornej „ablucji” wszyscy szli grzecznie spać, by wypocząć przed następnym dniem.

Wycieczki: w upalny dzień (blisko +40 w cieniu) wybraliśmy się na Mały Rozsutec 
(1346 m) malowniczym szlakiem okolonym skałami, pomiędzy którymi płynie orzeź-
wiający strumyk. 
Nazywa się to miej-
sce Janosikowymi 
Dierami (bardzo po-
lecam!). Płynęliśmy 
również tratwami 
po rzece Wag (zdj. 
3a). Wielkim entu-
zjazmem cieszyły się 
wycieczki rowerowe 
na baseny do Rajec-
kich Teplic i Rajca, 
gdzie szaleliśmy na 
zjeżdżalniach, od-
dawaliśmy się „pod-
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wodnym medytacjom” i siatkówce plażowej, a także podziwialiśmy pokazy „orki”. Dwa 
razy zwiedzaliśmy „TESCO”, co – jak nietrudno się domyślić – sprawiło młodzieży wiele 
satysfakcji (np. Kofola za 1 Euro). 

Ekstremalne przeżycia: według mojego rozeznania były takowe trzy. Pierwsze to 
wejście na sam szczyt Małego Rozsutca i potem zejście. Około połowa wycieczkowiczów 
zdobyła się na to ryzyko – gratuluję! Drugie to nocna burza i grzmoty, których decybele 
i intensywność obudziłyby nawet najtwardszym snem śpiących śpiochów (takie przynaj-
mniej odniosłem wrażenie, słuchając tego, co działo się na zewnątrz). Okazało się jed-
nak, że kilka osób nawet nie drgnęło podczas grzmotów i przespało spokojnie całą noc. 

Trzecie przeżycie to powrót z kąpieliska w Rajcu. Zapowiadało się w miarę normalnie, 
ale rowerzystów dopadł sążnisty deszcz i mocny grad (wtedy wszyscy zrozumieli, po co 
są kaski ochronne na głowę). Pomimo tej nawałnicy – w opinii wielu – była to najfajniej-
sza wycieczka rowerowa w ich życiu.

Uczestnicy: 24 niezwykłe dziewczyny i 25 niezwykłych chłopaków. Zdecydowaną więk-
szość stanowili konfirmanci z rocznika 2013. Nikt nie był szary. Każdy miał swoją wartość 
i wniósł swoją cząstkę w ogólny koloryt obozu. Przyznać jednak muszę, że niektórzy w spo-
sób szczególny zadbali o różnorodność: mała „Szuszu”, grajek Czesio, mistrz szachownicy, 
dziewczyna z potłuczonym przez ks. Mirka nosem, mistrzynie trambambuli, rodzący chłop-
cy, dzięgielowski siłacz i siłaczka z Goleszowa, gadający (prawdopodobnie) przyszły pón 
tatulek, brygada w kamizelkach odblaskowych, miss obozu wraz ze swą siostrą bliźniaczką 
i pokój 11 (Marta, Magda, Justyna, Żaklina – dużo by pisać o perypetiach z tym kwartetem).

Kadra: 7 odmiennych w sposobie bycia osób, które podjęły się tego „karkołomnego” 
dzieła, dbało o to, aby na obozie było jak najmniej nudy, a jak najwięcej duchowego 
wzrostu i fizycznej aktywności. Każdy z nich jest niepowtarzalny i obdarzony różnorod-
nymi talentami (Aga Krawiec, Kasia Kukucz, Iza Chrobok, Adam Rakus, Dawid Podżorski, 
Dawid Szwarc zwany Dżadżem i ks. Mirek). Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć te ta-
lenty w akcji. 
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Dodać należy, że nad wyraz kreatywni okazali się panowie z kadry, którzy po ciszy 
nocnej kreatywnie „umilali” niektórym nocny wypoczynek (było sympatycznie, grzecz-
nie, zdroworozsądkowo i bardzo przyzwoicie).

***
Na zakończenie: opisać 10 dni spędzonych za granicą w tak doborowym gronie 

uczestników i kadrowiczów – nie jest łatwo. Jeśli nie wszystko zrozumiałeś – Drogi Czy-
telniku – chętnie każdy z nas ubarwi ten opis w indywidualnej rozmowie. Jeśli w któ-
rymś młodym sercu zrodzi się żal i słowa: „szkoda, że mnie tam nie było” – to dobrze… 

Powyższy skrót musi wystarczyć, by dowieść faktu, że choć organizowanie obozu jest 
zadaniem „karkołomnym”, warto je podejmować – dla dobra młodzieży, dla integracji 
w grupie, dla – mam nadzieję – przyszłości parafii i społeczności lokalnej, (a może też 
przyszłych małżeństw?).

Podziękowania: Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim uczestnikom 
i wszystkim kadrowiczom za ich indywidualny wkład, jaki wnieśli w całokształt naszego 
obozu. Dziękuję anonimowym sponsorom, którzy z dobrego serca dofinansowali wyjazd 
kilkunastu uczestnikom (bez tego wsparcia ci młodzi ludzie nie mogliby pojechać). Trak-
tuję ten gest jako bardzo szczytny i cieszę się, że mamy w parafii takich ludzi. A w imieniu 
wszystkich obozowiczów gorące podziękowania składam na ręce pana Andrzeja Cywki, 
który bezpłatnie przetransportował nasze rowery i inne sprzęty tam i z powrotem.

Do zaś – za rok!

Ks. M. Czyż
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Międzyrzecze to urocza miejscowość należąca do gminy Jasienica (woj. śląskie), le-
żąca pomiędzy dwiema rzekami: Jasienicą i rzeką Wapienica stąd nazwa Międzyrzecze. 
Miejscowość posiada nie tylko bogatą historię sięgającą XV wieku, ale również historię 
niedawnych czasów, kiedy to w styczniu 1993 roku spłonął doszczętnie miejscowy za-
bytkowy kościoł katolicki zbudowany w 1522 roku. Z tego też powodu w kartach histo-
rii Międzyrzecza zapisano szczególny gest miejscowych ewangelików, którzy w okresie 
siedmiu lat użyczali braciom katolikom swój kościół, aż do czasu wybudowania nowe-
go Domu Bożego. Ten dobroczynny gest ewangelików odbił się szerokim pozytywnym 
echem jako przykład bratniej pomocy i dobrze pojętego ekumenizmu. 

W niedzielę 21 lipca 2013 roku międzyrzecka parafia ewangelicka świętowała 147. 
pamiątkę założenia i poświęcenia swojego kościoła. Uroczystość rozpoczęła się poran-
kiem muzycznym, podczas którego śpiewał miejscowy chór mieszany oraz chór dzieci 
”Allegro”. Wystąpił również z pieśnią solową Paweł Mikler i Zespół Młodzieżowy z Wisły 
oraz śpiewały skoczowskie chóry „Gloria” (żeński, męski i mieszany). Gospodarzem nie-
dzielnej uroczystości był miejscowy proboszcz ks. Andrzej Dyczek. Podczas uroczystego 
nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Waldemar Szajthauer – proboszcz z Wisły Centrum. 
Śpiewały połączone chóry z Międzyrzecza i Skoczowa, Zespół Młodzieżowy z Wisły, chór 
mieszany i żeński „Gloria” ze Skoczowa. Ewangelicki kościół w Międzyrzeczu ma wiele 
wspólnego z kościołem w Skoczowie (zbud. 1863-1865) nie tylko bardzo zbliżoną ar-
chitekturą (zewnątrz i wewnątrz), ale również tym, że jego budowa trwała także 2 lata 
(1864-1866), zaś pierwszym proboszczem był ks. Andrzej Krzywoń, późniejszy proboszcz 
skoczowskiej parafii w latach 1889-1911 . Parafia w Międzyrzeczu nie należy do liczeb-
nych, bo skupia ok. 530 parafian, ale jak można było zauważyć, tworzy aktywny, żywy 
Kościół zbudowany na fundamencie wiary w Bożą moc i błogosławieństwo.

W. Orawski

Gloria w Międzyrzeczu

Wieści Chórowe
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„Gloria” w Bratysławie i Wiedniu

W dniach 23-25 sierpnia 2013 roku chórzyści „Glorii” oraz członkowie ich rodzin 
mieli okazję zobaczyć kolejne europejskie stolice. Tym razem w planach zwiedzania 
i poznawania znalazły się Bratysława na Słowacji oraz Wiedeń w Austrii.

Turystyczna przygoda rozpoczęła się na placu kościelnym w piątkowy poranek 
23 sierpnia, gdzie Słowem Bożym i modlitwą pożegnał wycieczkowiczów ksiądz pro-
boszcz Adam Podżorski. Autokar firmy WOJ-TUR z turystami śpiewającymi pieśń „Kie-
dy ranne wstają zorze” odjechał w kierunku przejścia granicznego w Cieszynie-Bogu-
szowicach. Tam spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem, panem Markiem Gawla-
sem, który miał towarzyszyć nam w najbliższych dniach, wzbogacając naszą wiedzę 
w zakresie historii, nie tylko docelowych miast, ale również naszej małej ojczyzny 

– Śląska Cieszyńskiego za czasów Habs-
burgów, jak również tych nowszych z XX 
wieku, o różne ciekawostki. 

Podróż na Słowację szybko minęła 
i po południu mogliśmy się zakwatero-
wać w Ewangelickim Centrum „Agape” 
w miejscowości Sväty Jur odległej od 
Bratysławy o około 30 km. Po krótkim 
odpoczynku i obiedzie wyruszyliśmy na 
„podbój” słowackiej stolicy. Słoneczna 
pogoda i humor towarzyszyły nam w tej 
eskapadzie. Pan Marek oprowadzał nas 
po najciekawszych miejscach miasta, 

okraszając spacer ciekawymi informacjami. W ten sposób obejrzeliśmy Rynek, Sta-
ry Ratusz, Pałac Prymasowski, Słowacki Teatr Narodowy, restaurowany kościół św. 
Marcina – miejsce koronacji królów węgierskich, ulicę Michalską. Mogliśmy podzi-
wiać urok przepięknych kamieniczek, tak bardzo przypominających rodzimy Cieszyn 
oraz białą flotę na Dunaju. Trochę zmęczeni a i na pewno pełni wrażeń wróciliśmy na 
kwatery, by przygotować się do następnego, bardziej  ekspansywnego pod względem 
zwiedzania dnia. Tutaj czekała nas niespodzianka. W drodze na lotnisko w Budapesz-
cie zatrzymał się, by spotkać się z nami, kurator parafii w Dudincach na Słowacji pan 
Bohuslav Benuch z rodziną, dzięki któremu mieliśmy namiary na ośrodek „Agape”, 
naszą bazę wypadową podczas tej wycieczki.

 Sobota przywitała nas w Svätym Jurze pochmurną pogodą, lecz dobrych humo-
rów i pozytywnego nastawienia nic nie mogło nam zepsuć. Wiedeń na „dzień dobry” 
sprezentował nam  lekką mżawkę, mimo to rozpoczęliśmy poznawanie tego pięknego 
miasta. Ze stolicą Austrii przywitaliśmy się na Placu Marii Teresy, z którego mieliśmy 
już widok na pałac cesarski – Hofburg. Przechodząc przez poszczególne dziedzińce 
podziwialiśmy rozmach architektoniczny zabudowy, przepiękne detale zdobnicze, 
sztukaterię. Zimowa siedziba Habsburgów wywarła na nas ogromne wrażenie. Kate-
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dra św. Szczepana, Grabenstrasse, Ratusz, kościół kapucynów, budynek Parlamentu, 
Teatr Dworski  i wiele innych budowli – perełki zabudowy Wiednia trudne do opisania 
kilkoma słowami, a do których jedynie można zachęcić w celu samodzielnego obej-
rzenia w miarę możliwości i okazji – to kolejne punkty na naszej „mapie” poznawania 
miasta. Nie byłoby możliwe zwiedzić Wiednia, nie odwiedzając chociaż jednego z jego 
urokliwych parków. Naprzeciw Parlamentu, w Parku Ludowym, podziwialiśmy setki 
róż oraz zobaczyliśmy po-
mnik cesarzowej Elżbiety 
zwanej Sissi. Żegnaliśmy 
Wiedeń odjeżdżając Ring-
strasse, szeroką aleją po-
wstałą w miejscu murów 
obronnych. Przez szyby 
autobusu podziwialiśmy 
kolejne miejsca Wiednia 
stale okraszane,  uzupeł-
niane informacjami pana 
Marka. 

Niedzielę, 25 sierpnia, 
przeznaczyliśmy na zwiedzanie letniego zespołu pałacowego  Schönbrunn. Piękne 
ogrody pałacowe, fontanny, architektura ogrodowa urzekały nasze oczy. Dla chętnych 
zaistniała możliwość obejrzenia apartamentów cesarskich, a kto nie był ich ciekaw, 
mógł spędzić więcej czasu w ogrodach, poznając inne, równie ciekawe miejsca. Ze 
Schönbrunnu przejechaliśmy autokarem na wzgórze Kahlenberg, z którego podziwia-
liśmy panoramę miasta, trochę niezbyt wyraźną ze względu na pochmurna pogodę. 
Wzgórze Kahlenberg jest miejscem szczególnym dla Polaków. Z niego, w roku 1683, 
król Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą z Turkami o Wiedeń. Znajduje się tu 
również kościół św. Józefa z pamiątkami po tej sławetnej bitwie. Wiedeń i Austrię 
pożegnaliśmy w kroplach deszczu, przejeżdżając przez tereny winnic, mając w pamię-
ci widok atrakcyjnych, urzekających miejsc, w których żyli ludzie posiadający wpływ 
również i na naszą, cieszyniaków, historię.

Każdy dzień rozpoczynaliśmy Słowem Bożym odczytywanym z książeczki „Z Biblią 
na co dzień” oraz pieśnią „Kiedy ranne”. Chwile spędzone na wycieczce na pewno na 
długo pozostaną w naszej pamięci. Te piękne wspomnienia i niezapomniane chwi-
le zawdzięczamy kilku osobom, które przyczyniły się do zorganizowania wycieczki, 
za co należy im się szczególne podziękowanie. A mianowicie: prezesowi chóru panu 
Walterowi Orawskiemu za całokształt organizacji, naszemu pilotowi – panu Markowi 
Gawlasowi, za merytoryczną oprawę, panu kierowcy Heniowi – szczęśliwe i bezko-
lizyjne przewożenie nas z miejsca na miejsce, wszystkim uczestnikom za wspaniałą 
atmosferę podczas całego wyjazdu, a przede wszystkim naszemu Zbawicielowi, że 
czuwał nad nami i w zdrowiu pozwolił wrócić w rodzinne strony.

Aniela Fender
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Wieści z Dębowca

Dnia 14 lipca w Dębowcu odbyło się nabożeństwo – nabożeństwo niezwykłe, bo 
urodzinowe. Solenizantem był nasz kościół Zbawiciela, który obchodził 101. rocznicę 
swego poświęcenia. Z okazji uroczystości parafianie z Dębowca zaprosili do siebie 
chór ze Zgierza i Ozorkowa, który przyjechał w sobotę wraz z ks. Marcinem Undasem. 
Wzięli oni udział w ewangelizacji w Dzięgielowie, a następnie wraz z chórem z Dę-
bowca urządzili grilla pod namiotem ustawionym obok Domu Zborowego. 

Niedzielna uroczystość rozpoczęła 
się o godz. 9:00 porankiem pieśni, w któ-
rym wystąpiły chórek dziecięcy, chór 
z Dębowca oraz chór ze Zgierza i Ozor-
kowa. Przerwy pomiędzy chórami wzbo-
gacił solista na klarnecie wraz z akompa-
niamentem, który był członkiem gościn-
nego chóru. Nabożeństwo rozpoczęło 
się o godz. 10:00. Kazanie wygłosił ks. 
Marcin Undas. Po nabożeństwie wszy-
scy goście i uczestnicy zostali zaproszeni 
na gulasz, kawę i herbatę przygotowaną 

przez miejscowych parafian. Można było również zakupić pamiątki 150-lecia kościoła 
w Skoczowie, książkę na temat historii dębowieckiego zboru oraz kołocze, które zo-
stały upieczone przez chór specjalnie na tę okazję. Nasi goście byli szczęśliwi, że mo-

gli odwiedzić naszą 
piękną parafię. Dzię-
kujemy wszystkim, 
którzy dobrowolnie 
włączyli się w orga-
nizację tego święta 
i życzymy naszemu fi-
liałowi błogosławień-
stwa w dalszej służ-
bie dla Dębowczan.

Mateusz Czyż

101. Rocznica poświęcenia kościoła w Dębowcu
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Idźcie na cały świat… – tak brzmiało motto Tygodnia Dobrej Nowiny, który trwał 
od poniedziałku 19 sierpnia do niedzieli 24 sierpnia w Dębowcu.

Wspólny czas rozpoczynaliśmy w Kościele od modlitwy i śpiewu. Później ks. Mar-
cin opowiadał historię biblijną, która miała uwrażliwić na konkretną cechę, jaką powi-
nien posiadać chrześcijanin – misjonarz:

M – MIŁUJE Boga ponad wszystko;
I – INWESTUJE w siebie, poznaje i studiuje 

Boże Słowo;
S – SŁUŻY wszystkim ludziom;
J – JEDZIE dokądkolwiek Bóg go pośle;
A – AKTYWNIE podejmuje różnorodne pró-

by, działania.
Codziennie uczyliśmy się wersetu biblij-

nego, który związany był z omawianą cechą. 
Poznawaliśmy także kraje, do których jeżdżą 
misjonarze i opowiadają tamtejszym ludziom 
o Bogu. Następnie był czas na gry i zabawy, 
które jeszcze bardziej integrowały dzieci i mło-
dzież. Dzieci wykonywały także różnorodne 
prace plastyczne – lepiły rybki z gliny, składały 
model roweru, zaplatały ludziki z włóczki, skła-
dały origami. Każdego dnia nie zabrakło rów-
nież słodkiego poczęstunku, owoców i soków. 

W sobotę podsumowaliśmy minione pięć 
dni, a atrakcją jaka pojawiła się dla dzieci było 
ognisko. Na zakończenie Tygodnia Dobrej No-
winy – w niedzielę, odbyło się nabożeństwo, 
podczas którego wszyscy obejrzeliśmy prezen-
tację zdjęć, będącą krótką relacją tego, co mo-
gliśmy przeżywać w ostatnim tygodniu.

Wszystkie dzieci chętnie i aktywnie uczest-
niczyły w zajęciach. Był to radosny czas, dzięki 
któremu dzieci poznały jak w swoim domu, 
szkole czy przedszkolu mogą zostać misjona-
rzem.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób zaangażowali się w tegoroczny 
Tydzień Dobrej Nowiny.

Sylwia Ratka-Matejko

Tydzień Dobrej Nowiny
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Biblioteka

Przeglądając katalog książek w Interne-
cie, balsamem dla mojej duszy okazała się 
książka pt. „Błogosławieństwo ciszy”, któ-
rej autorem jest norweski duszpasterz i pu-
blicysta OLE HALLESBY. Książka ta należy do 
starych zbiorów biblioteki (wydana w Polsce 
1989 r. z tłumaczeniem ks. A. Podżorskiego).

We wstępie opatrzonym tytułem „Aby ra-
dość wasza była zupełna” - czytamy: „książka 
zaprasza nas do ciszy - w której może rozma-
wiać z nami Bóg, a my zanosimy mu nasze 
troski, duchowe niedostatki, radości, sukce-
sy.” Autor pyta czy my jednak za tą ciszą tę-
sknimy, czy z jakiegoś powodu boimy się spo-
tkania z nią sam na sam? Wyciszenie przed 
Panem należy do największych i najtrudniej-
szych czynów wiary.

W życiu chrześcijanina nie chodzi o prze-
sadny rozwój pracy dla Boga, lecz o wzmoc-
nienie życia wewnętrznego, aby wytrzymać 
próby codzienności. Wiele uwagi autor poświęca Bożemu błogosławieństwu, o które 
prosimy i chętnie je przyjmujemy. Trudniej natomiast nam jest przyjąć błogosławień-
stwo duchowe w ofierze Syna. Książka mówi wiele o wzmocnieniu wiary, praktykowa-
niu chrześcijaństwa wśród świeckich zasad. Wiele mówi się o przeżywaniu Chrystusa, 
na co odzień. M. Luter i H.N. Hauge (norweski teolog) kładli duży nacisk na powsze-
dnie chrześcijaństwo, a nie niedzielne. Stąd płynie zachęta do aktywności i pobożno-
ści na każdy dzień.

Płyty CD
Wykład z Ko(nferencji dla kobiet – marzec 2013 w Wiśle-Jaworniku – diakon M. 

Gaś przedstawia Marię, jako kobietę, żonę oraz matkę. Ks. J. Kurko – Józefa, jako męż-
czyznę, męża i ojca. Obie postacie to wzór do naśladowania.

Warto przeczytać warto przesłuchać
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Płyty CD (mp3) - seminaria z TE 2013 w Dzięgielowie

Słowa, słowa, słowa – prelegent Aleksandra Bła-
hut-Kowalczyk. Każde słowo ma moc, wypowiedzia-
ne wywoła efekt – trzeba więc nad nimi panować. 
W liście Jakuba napisano „Z tych samych ust wycho-
dzi błogosławieństwo oraz przekleństwo. Tak bracia 
moi być nie powinno”. 

Patrząc sobie w oczy – Ilona Hajewska – Semina-
rium przedstawia doświadczenia z pracy mediatora 
między skonfliktowanymi stronami (głównie skłóco-
nymi małżonkami) w oparciu o Słowo Boże. W rela-
cjach powinniśmy się kierować przebaczeniem, Bożym 
miłosierdziem oraz tym, że On jest w stanie wyrwać z pokuszenia. Część 
wykładu poświęcona jest złym emocjom, które są często wnoszone do małżeństwa 
z relacji w biologicznych rodzinach. Prezentowane jest pozapsychologiczne uwolnienie, 
w oparciu o cudowną moc Chrystusowego Krzyża oraz zawierzeniu Bożym obietnicom.

Gdzie jest ukryty cel ludzkiego życia? – ks. dr Piotr Gąsiorowski – autor semi-
narium pokazuje cel wierzącego na tle obecnego świata. Seminarium poparte jest 
wieloma szokującymi danymi statystycznymi i faktami z życia mieszkańców liczących 
się krajów świata.

Związki partnerskie a małżeństwo – redaktor i publicysta, Marek Cieślar, zgłę-
bia palące zagadnienie, na które wiele osób poszukuje odpowiedzi. W czasach, gdy 
panuje coraz większe przyzwolenie na związki partnerskie (na kocią łapę, na kartę 
rowerową), wspólne zamieszkanie przed ślubem, seminarzysta wyciąga kilka biblij-
nych prawd (głównie z 1 Mż oraz z Pieśni nad Pieśniami), w których można znaleźć 
argumenty na obronę tradycyjnego modelu, jakim jest małżeństwo. Płytę polecam 
nastolatkom, rodzicom i małżonkom.

E.Bujok

Wydawnictwo WARTOul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
tel. 33 852 97 81, faks 33 852 90 40
warto@cme.org.pl, www.cme.org.pl
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W lipcu na półki księgarskie trafiła powieść Lidii Czyż pt. „Mocniejsza niż śmierć”, 
wydana przez wydawnictwo WARTO. To książka o listach będących ostatnią deską 
ratunku, o historii nieprawdopodobnej, lecz niestety prawdziwej, oraz o sile zdolnej 
wyrwać człowieka z samego dna rozpaczy. Książkę można nabyć również w naszej 
kancelarii parafialnej.

Reklama
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Reklama
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Stary Testament na każdy dzień

Tym razem wnikamy w treści ksiąg prorockich dotyczących czasów niewoli babi-
lońskiej (VI w. p. n. e.). Jeremiasz i Ezechiel analizują przyczynę niewoli, wyrażają róż-
ne reakcje i emocje z powodu grzechów popełnianych przez Izraelitów, zapowiadają 
Bożą obietnicę wyzwolenia.  

xmcz

1 września Jeremiasza 16 4 października Jeremiasza 49
2 września Jeremiasza 17 5 października Jeremiasza 50
3 września Jeremiasza 18 6 października Jeremiasza 51
4 września Jeremiasza 19 7 października Jeremiasza 52
5 września Jeremiasza 20 8 października Treny 1
6 września Jeremiasza 21 9 października Treny 2
7 września Jeremiasza 22 10 października Treny 3
8 września Jeremiasza 23 11 października Treny 4
9 września Jeremiasza 24 12 października Treny 5

10 września Jeremiasza 25 13 października Ezechiela 1
11 września Jeremiasza 26 14 października Ezechiela 2
12 września Jeremiasza 27 15 października Ezechiela 3
13 września Jeremiasza 28 16 października Ezechiela 4
14 września Jeremiasza 29 17 października Ezechiela 5
15 września Jeremiasza 30 18 października Ezechiela 6
16 września Jeremiasza 31 19 października Ezechiela 7
17 września Jeremiasza 32 20 października Ezechiela 8
18 września Jeremiasza 33 21 października Ezechiela 9
19 września Jeremiasza 34 22 października Ezechiela 10
20 września Jeremiasza 35 23 października Ezechiela 11
21 września Jeremiasza 36 24 października Ezechiela 12
22 września Jeremiasza 37 25 października Ezechiela 13
23 września Jeremiasza 38 26 października Ezechiela 14
24 września Jeremiasza 39 27 października Ezechiela 15
25 września Jeremiasza 40 28 października Ezechiela 16
26 września Jeremiasza 41 29 października Ezechiela 17
27 września Jeremiasza 42 30 października Ezechiela 18
28 września Jeremiasza 43 31 października Ezechiela 19
29 września Jeremiasza 44 1 listopada Ezechiela 20
30 września Jeremiasza 45 2 listopada Ezechiela 21

1 października Jeremiasza 46 3 listopada Ezechiela 22
2 października Jeremiasza 47 4 listopada Ezechiela 23
3 października Jeremiasza 48 5 listopada Ezechiela 24
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Z życia kościoła

22 czerwca w Jastrzębiu Zdroju odbyło się XII Ekumeniczne Spotkanie Strażaków. 
Inicjatorem tych spotkań jest ks. kpt. Adam Glajcar, Kapelan Krajowy Strażaków Ko-
ścioła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce.

22 i 23 czerwca odbyły się uroczystości rocznicowe dwóch ewangelickich kościo-
łów parafialnych na Kujawach. W czasie uroczystych nabożeństw, ewangelicy ziemi 
dobrzyńskiej i michałowskiej, dziękowali za 145 lat kościoła w Lipnie oraz 125 lat ko-
ścioła w Rypinie.  

30 czerwca Ewangelicy wiślańscy świętowali jubileusz 175 lat poświęcenia para-
fialnego kościoła Apostołów Piotra i Pawła.

1-3 lipca w Wiśle Jaworniku odbyła się doroczna Ogólnopolska Konferencja Du-
chownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podstawowa tematyka konferencji 
związana była z Rokiem Katechiz-mów (zagadnieniem tym Kościół będzie się zajmo-
wał w roku 2014). W konferencji tej uczestniczyli księża z naszej parafii.

3-9 lipca miała miejsce kolejna sesja Instytutu Pastoralnego dla praktykantów 
i wikariuszy z naszego Kościoła. 
Pierwsza część kursu miała miejsce 
w Parafii w Pokoju, natomiast dru-
ga w Kamieniu Śląskim na Opolsz-
czyźnie. W zajęciach brał udział ks. 
Marcin Ratka-Matejko.

6 lipca w Hotelu Gołębiewski 
w Wiśle po raz 8. kobiety z różnych stron kraju miały okazję spotkać się na Śniadaniu 
dla Kobiet. W spotkaniu uczestniczyło ponad 800 kobiet. Program zawierał szereg 
atrakcji i liczne niespodzianki, m.in. inspirujące świadectwa życia oraz recital Tomasza 
Żółtko. Głównym gościem była Jagoda Markiewicz, która w swoim wykładzie podjęła 
próbę odpowiedzi na pytania zadawane przez niejedną kobietę: Różne sytuacje ży-
ciowe kobiet, potrzeby i próby oraz sposoby ich zaspokojenia – czy zawsze właściwe? 
Jak być gotowym, by zaspokoić potrzeby nie tylko własne, ale i innych? Komu zaufać 
w swoim życiu?

6-14 lipca w Dzięgielowie dobywał się Tydzień Ewangelizacyjny. Hasłem całego tygo-
dnia było: „Czas zmian”. Spotkania Ewangelizacyjne prowadził dr Alvern L. Vom Steeg. 

7 lipca w Nasalach na Opolszczyźnie dokonano poświęcenia kościoła Apostołów 
Piotr i Pawła. W uroczystościach poświęcenia nowo wybudowanego kościoła uczest-
niczyli przedstawiciele lokalnych władz, architekci i wykonawcy świątyni. Poświęce-
nia kościoła Słowem Bożym i modlitwą, dokonał bp Jerzy Samiec w obecności biskupa 
katowickiego Tadeusza Szurmana oraz miejscowego duchowieństwa.

13-23 lipca w Domu Gościnnym w Lubieni odbył się obóz ekologiczny dla dzieci 
z naszego Kościoła. W kolonii udział wzięło 18-cioro dzieci, głównie z południowej 
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Polski - z Gliwic, Zabrza, Chorzo-
wa, Cieszyna, Wisły Jawornika 
i Bielska-Białej. Podczas wypo-
czynku dzieci przypominały sobie 
zagadnienia związane z ekologią, 
jak również poznawały program 
pt. „Pan Bóg też jest ekologiem”. 

17 lipca zwierzchnik Kościo-
ła ks. bp Jerzy Samiec odwiedził 
Ambasadę Finlandii w Warsza-
wie. Podczas spotkania z Amba-
sadorem Jarim Vilénem, Biskup 
Kościoła przedstawił perspektywę 
wzajemnych kontaktów Luterań-
skich Kościołów w Polsce i Fin-
landii. Była to również okazja do 
zaprezentowania miejsca i roli 
polskich ewangelików w warun-
kach diaspory. Ambasador wyraził 
wolę współpracy z Kościołem na 
płaszczyźnie edukacyjnej poprzez 
partnerstwa szkół fińskich ze 
szkołami ewangelickimi w Polsce.

18-20 lipca w Ustroniu miały miejsce XXX Dni Jakubowe, które poprzedzają pa-
miątkę poświęcenia tamtejszego kościoła. Biorą w nich udział zaproszeni artyści, któ-
rzy od czwartku do soboty koncertują w ewangelickiej świątyni apostoła Jakuba Star-
szego w centrum Ustronia. Uroczyste nabożeństwo odbyło się 21 lipca. Świątecznymi 
kaznodziejami byli: ks. Janusz Staszczak i bp Jerzy Samiec.

21-28 lipca w Zelowie odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny, którego organizato-
rami są: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diecezja 
Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Kościół Ewangelicko-Reformo-
wany i Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie. Tegorocznym mówcą wieczo-
rów był ks Tomasz Pieczko ze Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii.

4 sierpnia parafia w Brennej obchodziła 25 rocznicę poświęcenia kościoła Aposto-
ła Bartłomieja. Parafialne święto rozpoczął poranek pieśni i muzyki religijnej. W na-
bożeństwie wziął udział bp Jerzy Samiec, który wygłosił kazanie. 

18-25 sierpnia w Mrągowie odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny. Hasłem prze-
wodnim spotkań ewangelizacyjnych prowadzonych przez pana Marka Cieślara było: 
„Bóg zawsze zmienia człowieka”. Wykładowcą był  ks. prof. Marek J. Uglorz.

24 sierpnia w Zborze Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie przy ul. Osiedlo-
wej odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę pastora Włodzimierza Pilcha.

ks. Marcin Ratka-Matejko
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Informacje

Szanowni Państwo!

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o gwaran-
cjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiony 
projekt zakłada możliwość przekazania przez osoby fizyczne 0,5% podatku na rzecz 
wybranego Kościoła lub związku wyznaniowego, na podobnych zasadach, jak przeka-
zywanie 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego.

Wprowadzenie takiego zapisu będzie miało duży wpływ na funkcjonowanie naszego 
Kościoła.

Naszą szczególną troskę budzi kwestia wspólnego opodatkowania małżeństw miesza-
nych wyznaniowo, które stanowią 50% wszystkich małżeństw zawieranych w naszym 
Kościele. Uważamy, że małżonkowie powinni mieć możliwość podziału dokonywa-
nego odpisu pomiędzy dwa różne kościoły, stosownie do swojej przynależności wy-
znaniowej. Takie rozwiązanie nie stawiałoby małżonków przed koniecznością wyboru 
jednego kościoła, na który przekażą swój odpis podatkowy.

Nasz postulat do tej pory nie został uwzględniony przez projektodawcę.

Jeśli takie rozwiązanie również i Państwu wydaje się słuszne, prosimy Państwa o prze-
syłanie Ministerstwu swojego głosu w tej ważnej dla nas wszystkich sprawie.

Swoją opinię można wyrazić poprzez następujące strony internetowe:

https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/messa-
ge/34283

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/171075/katalog/171080
 
Serdecznie dziękujemy za każdy Państwa głos!

0,5 %
Kosultacje społeczne
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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. 

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.

Ogłoszenia

 Sprzedam 

dom o pow. 100 m2 

w Pierśćcu przy ul. Skoczowskiej 59.
tel. 692 677 297

 Sprzedam 
działki budowlane 

przy ul. Kiczyckiej w Skoczowie
tel. 609 879 736
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Chrzty:
Laura Pytlarz  14.07.2013  Skoczów, ul. Targowa
Iga Gaś   21.07.2013  Cieszyn, ul. Macierzy Szkolnej
Julia Niemczyk  21.07.2013  Harbutowice, ul. Stara Droga
Karol Gruszczyk  21.07.2013  Skoczów, ul. Fabryczna
Julia Kroczek   28.07.2013   Skoczów, ul. G. Bór
Wiktor Czyż  04.08.2013  Skoczów, ul. Osiedlowa
Eryk Rybicki  11.08.2013  Skoczów, ul. G. Morcinka
Ksawery Górniok  11.08.2013  Skoczów, ul. Słoneczna 
Agata Hósar   11.08.2013  Kiczyce, ul. Pierściecka
Piotr Badura   25.08.2013   Simoradz, ul. Dębina

Śluby:
Frank Hüffell  Iwona Puczyłowska 05.07.2013
Kazimierz Bujok  Alina Bojda  06.07.2013
Łukasz Rakowski   Monika Spratek  03.08.2013
Andrzej Broda  Halina Waligóra  03.08.2013
Radosław Fryda  Dominika Pałka  10.08.2013
Bartłomiej Szczurek Agnieszka Hussarek 17.08.2013
Zbigniew Cywka  Elżbieta Sikora  24.08.2013

Pogrzeby:
Krystyna Krużołek  lat 66 09.07.2013 Pierściec, ul. Dworska
Zbigniew Małysz  lat 66 27.07.2013 Skoczów, ul. Powstańców Śl.
Helena Noga  lat 95 31.07.2013 Wilamowice, ul. Spokojna 
Stanisław Trąbała  lat 64 15.08.2013 Simoradz, ul. Osiedle

Zapisano w księgach parafialnych
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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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19-24 sierpnia 2013 – TDN w Dębowcu

23-25 sierpnia 2013 – wycieczka chóru „Gloria” do Wiednia


