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Do swej własności przyszedł, 
ale swoi go nie przyjęli... 
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9 lutego - spotkanie z v-ce mistrzem paraolimpijskim Januszem Rokickim

9 lutego - Uroczystość ordynacji  mgr. teol.  Marcina Ratki-Matejko



Informator Parafialny nr 97/2013 3

Spotkanie ze Słowem Bożym

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny. 

J 3,16
Drodzy czytelnicy
Słowa, które wybrałem, w pełni oddają nastroje, jakie będą nam towarzyszyły 

w marcu i kwietniu.
Marzec praktycznie w całości jest miesiącem pasyjnym. Przypominamy sobie 

prawdy związane z pierwszą częścią słów Jezusa: Albowiem tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego jednorodzonego dał… Ofiara, jaką poniósł Bóg w celu odkupienia czło-
wieka, jest tak wielka, że aż trudno nam sobie ją wyobrazić. Zrozumieć to potrafią 
pewnie tylko rodzice. Bóg mając jedynego Syna, posyła go na jedną z najbardziej hań-
biących mąk. Śmierć krzyżowa to publiczne cierpienie poprzedzone kpinami i chłostą 
ze strony oprawców. Bóg nie wahał się i posłał Jezusa na krzyż za mnie i za ciebie. 

Biblijne prawdy pokazują nam, że każdy, kto zgrzeszył zasługuje na śmierć. Nie ma 
wśród nas osoby, która by w swym życiu nie popełniła żadnego grzechu. Każdego dnia 
robimy lub myślimy coś, co łamie Bożą wolę, często też zaniedbujemy nasze chrześci-
jańskie obowiązki, wśród których pierwszym jest wzajemna miłość. Nikomu nic win-
ni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił 
(Rz 3,18). Natomiast On – Jezus Chrystus – nie zrobił nigdy nic złego, w swym życiu 
doświadczył wszystkiego tego, co my doświadczamy na co dzień, za wyjątkiem grze-
chu – dlatego nie zasłużył na karę. Śmierć, jaką poniósł na krzyżu, jest wyrazem tego, 
jak bardzo Bogu zależy na człowieku. 

W kwiecień wkroczymy już z kolejnym obrazem: …aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny. Słowa obrazują nam wieść, która w sposób szczególny 
wybrzmiewa w wielkanocny poranek i towarzyszy nam przez następne dni. Ze śmier-
cią Chrystusa nierozerwalnie związane są także wydarzenia mające miejsce trzy dni 
później. Wtedy w pełni objawiła się moc Boża – Jezus Chrystus zwyciężył grzech, któ-
ry zabrał ze sobą, zwyciężył śmierć i zmartwychwstał. Dzięki temu każdy, kto w swym 
życiu zaufał Bogu i szuka Jego woli może być pewny, że śmierć cielesna nie jest koń-
cem, lecz początkiem życia w wiecznej szczęśliwości w Bożym Królestwie. 

Drodzy życzę wam pełnego zadumy czasu pasyjnego prowadzącego do refleksji 
nad własnym życiem i stanem wiary, tak abyśmy mogli w wielkanocny poranek rado-
śnie przeżyć zwycięstwo nad grzechem i śmiercią – zwycięstwo, które zmienia życie. 

Amen. 

Ks. Marcin Ratka-Matejko 
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Z kart historii...

W Święto Trójcy Świętej, 26 maja br., nasza parafia będzie obchodzić piękny jubi-
leusz 150-tej rocznicy położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła. Uroczy-
stość ta miała miejsce 31 maja 1863 r. 

Idea budowy zrodziła się w sercu kupca Pawła Kozieła (w 1862 r. został pierw-
szym kuratorem parafii), który wydał w tej sprawie okolicznościową ulotkę i zwołał 
na dzień 27 grudnia 1849 r. zebranie organizacyjne u Jerzego Gurniaka (w niektórych 
dokumentach Górniaka) ze Skoczowa. Był to trudny początek starań naszych przod-
ków o powołanie w Skoczowie samodzielnej parafii ewangelickiej.

Treść ulotki podana jest w pisowni oryginalnej.

Mili Bracia!
Pęknął na reszcie czarny obłok, który przez stulecia niebo wolności duchownej za-

słoniał, opadły pęta, które sumienie nasze przez tak długi czas w niewoli utrzymywały. 
Najjaśniejszy Cesarz nasz Franciszek Józef I. uszczęśliwił nas Ewanielików wolnością 
wiary, użyczywszy nam praw, którycheśmy dotąd potajemnie tylko pragnęli. Piękny to 
dar. Któż jest między Wami bracia, którzy się słusznie Ewanielikami zowiecie, któż jest 
pytam się, któregoby serce, przy pomyśleniu na czas przeszły z wdzięczną radością ku 
Bogu się nie dźwigło i nie rzekło: „Panie Tyś jest sprawiedliwy!”.

Z radością w prawdzie widzimy, iż kilka zborów tego daru według godności uży-
wają nie mieszkawszy, żeby kościoły swoje, które dotąd skromnie między ich pomiesz-
kaniami stojąc, ledwie się od domu bogacza różniły, z chwalebną gorliwością wieżami 
ozdobić. 

Lecz spytajmyż też samych siebie bez wszystkiego względu, my zwłaszcza Ewa-
nielicy w około Skoczowa żyjący, cóżeśmy po teraz przy takiej przyleżytości uczynili? 
Czyli nam nic nie brakuje? Isto serce Wasze chrześcijańskie ubolewać musi, gdy wspo-
minacie iż czeladź, dziatki Wasze i Wy sami kilka tygodni Słowa Bożego nie słyszycie, 
dziatek Waszych do wyćwiki szkolnej także dla wielkiego oddalenia szkół porządnie 
posyłać nie możecie, albo je do szkoły wiary inszej, ku której duwierności nie macie, 
dać jesteście przynęconi. Dotąd Wam to było do wybaczenia, boście nie mieli ni szkoły 
ni kościoła w bliskości i jak dobrzy poddani myśliliście iż to inaczej być nie może. Teraz 
ale Wam Bóg dał moc i więcej będzie od Was żądać. Czego nam najbardziej potrze-
ba, jest kościół i szkoła w pobliskości; miejsce do tego najsposobniejsze jest miasto 
Skoczów. Jest w około 14 dziedzin, które większą częścią dalej jak mile od kościoła 
oddalone są; gdyby tedy w Skoczowie szkoła i kościół stał, tedy by Wam posyłanie 
dziatek Waszych do nauki daleko niebyło tak trudne, gdyż byście ćwierć albo najdalej 
puł mile od szkoły oddaleni byli.
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A czyli to jest co niemożnego. Pomyślcie za naszych przodków jak daleko więcej 
oni mieli trudności do przezwyciężenia żeby do skutku przywieść to, co dla dusz ich 
było najpotrzebniejsze. Patrzcie tylko na tą małą liczbę współobywateli naszych re-
ligii żydowskiej, którzy między nami w około Skoczowa żyją, oni się nie lękają przed 
kosztami budowania kościoła, zda się iż nas w prawdzie w tym uprzedzą. A my, któ-
rzyśmy zgoła dwadzieścia razy są liczniejsi od nich, mybyśmy się mieli dać w ten spo-
sób zawstydzić? Któż nas w grobie przed potomkami naszemi usprawiedliwi, gdyby-
śmy piękną tą przyleżytość ze sercem tak oziąbłym zaniedbali? Piękne, okazałe to 
jest przedsięwzięcie, lecz żadnym sposobem trudne siłom zjednoczonym. Dla tegoż 
bracia, podajcie sobie ręce, z Bogiem zaczniemy tą poważną rzecz i z Nim ku celu 
przyjdemy. Niepotrzebne się to zgoła zda napomnieć Was byście się niedali odstraszyć 
myślonkom, iżbyście musieli więcej płacić niżby w siłach Waszych stało. Zauiszczeni 
bądźcie iż nie na Was samych ten ciężar wpadnie, wszak i u obcych zborów słowo 
nasze miejsce znajdzie.

Do wyrozumienia wzajemnego każda z tych czternaście dziedzin w tenże sposób 
o tym przedsięwzięciu jest uwiadomiona z tą prośbą by się każda osobnie między 
sobą, tak też i Wy zgromadzili i te porachowali wiele familii i dusz ewanielickich się 
w niej znajduje. Dalej obierzcie sobie po 2,3 albo 4 z pomiędzy Was, którzy się w trze-
cie święto Godni na św. Jana Ewanielisty dnia 27. Grudnia 1849 u Pana Gurniaka 
w Skoczowie, który miejsce ku temu domu Bożemu bez wszelkiej nagrody dać chce, 
niechaj zgromadzą. O nich tedy niechajcie wiedzieć mniemanie Wasze o tej poważnej 
rzeczy, wiele każdy z Was przeszło by mogł albo chciał dopomóc, bądź w pieniądzach 
bądź w materyałach albo robocie, żebyśmy podług tego dalej się uradzić mogli.

Z Bogiem bracia mili, gdy On z nami któż przeciw nam!

Paweł Kozieł
Kupiec w Skoczowie

opr. Jerzy Sikora 

W skrócie

4 stycznia odbył się w kościele rzymskokatolickim w Dębowcu koncert kolęd 
z okazji jubileuszu istnienia chóru miejscowej parafii. W koncercie jako zaproszony 
gość ekumeniczny wziął udział żeński zespół „Vocalis” z naszej parafii.

5 stycznia przeprowadzono w Wiśle diecezjalny finał konkursu „Sola Scriptura”, 
w którym wzięło udział ponad 20. uczniów z naszej parafii. Część z nich przebrnęła 
do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w sobotę 16 marca w Bielsku-Białej.
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5 stycznia odbył się w naszym kościele koncert kolęd, w którym udział wzięli: Chór 
Jubileuszowy z orkiestrą Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, chór Laudate Do-
minum z katolickiej parafii Piotra i Pawła w Skoczowie oraz nasz chór Gloria.

6 stycznia w Święto Epifanii miał miejsce w naszym kościele doroczny koncert 
kolęd, w którym udział wzięły chóry i zespoły naszej parafii, zespół nauczyciel z ZS nr 1 
w Skoczowie oraz Diecezjalna Orkiestra Dęta.

6 stycznia odbyła się gwiazdka chóru Gloria
13 stycznia pracownicy i wolontariusze parafii uczestniczyli w spotkaniu nowo-

rocznym (relacja wewnątrz numeru). 
27 stycznia odbyło się roczne Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie. Omawiano 

kwestie zrealizowane w 2012 r., przedstawiono plan pracy na bieżący rok, a także 
dyskutowano nad sprawozdaniem finansowym 2012 oraz preliminarzem budżeto-
wym 2013. Dyskusje krążyły również wokół aktualiów z życia naszej parafii. Roczne 
zebrania w filiałach miały miejsce: Simoradz – 13 stycznia, Dębowiec i Pierściec – 20 
stycznia (pełny tekst sprawozdania z życia parafii wewnątrz numeru). 
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1 lutego odbył się w dębo-
wieckim kościele rzymskokatolic-
kim Ekumeniczny Koncert Kolęd 
z udziałem zespołów gminy Dę-
bowiec. Naszą parafię reprezen-
towali: chórek dziecięcy i chór 
mieszany z Dębowca

2 lutego w sali parafialnej 
w Dębowcu odbyła się gwiazdka 
chóru mieszanego. 

9 lutego odbył się w SP 6 
w Ustroniu-Nierodzimiu II Diece-

zjalny Turniej w ping-ponga. Nasza parafia była współorganizatorem. Najlepiej spo-
śród naszych zawodników zaprezentował się Jakub Rokowski, który zajął 3 miejsce. 
Klasyfikację generalną wygrała parafia Bładnice. GRATULUJEMy!

9 lutego w kościele ewangelickim w Hołdunowie odbyła się uroczystość ordynacji 
mgr. teol. Marcina Ratki-Matejko (relacja wewnątrz numeru).

13-16 lutego – Zespół Dzwonków – po intensywnym czasie koncertów kolędo-
wych związanych z nagraniem płyty CD (10-lecie zespołu) – zorganizował wyjazd inte-
gracyjno-warsztatowy do Pisku (Zaolzie). 

15 lutego zainicjowano w Pierśćcu miesięczne spotkania tamtejszego filiału. Jest 
to całkiem nowa inicjatywa. Co miesiąc będą omawiane tematy z różnych zakresów 
teologii – historia, dogmatyka, liturgika, etyka, teologia praktyczna itp. (relacja we-
wnątrz numeru).
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16 lutego prawie 40 osób wraz z ks. M. Czyżem uczestniczyło w rodzinnym kuligu 
parafialnym do Wisły-Czarnego. Czas w rejonie Białej Wisełki upłynął w bardzo miłej 
atmosferze. 

16-17 lutego odbyła się w Wiśle XII Zimowa Olimpiada 
Dzieci i Młodzieży Ewangelickiej, w której udział wzięło ponad 
150 zawodników. II miejsce w kategorii dzieci młodszych zajął 
Piotr Wojnar z Simoradza, a w grupie dojrzałych mężczyzn zło-
to wywalczył Włodzimierz Mołdysz. GRATULUJEMy! 

17 lutego w Niedzielę Diakonii przeprowadziliśmy po raz 
pierwszy w naszej parafii akcję diakonijną, której celem była 
nie tylko ofiara ołtarzowa przeznaczona na parafialny fundusz 
diakonijny, ale również zbiórka produktów spożywczych, ko-
smetycznych i chemicznych przeznaczonych dla ubogich ro-
dzin i osób samotnych (relacja wewnątrz numeru).

17 lutego małżonkowie i narzeczeni uczestniczyli w spo-
tkaniu walentynkowym, które odbyło się w sali parafialnej. 
W czasie spotkania emitowano fragment seminarium Marka 
Gungora pt. „Przez śmiech do lepszego małżeństwa”. Ok. 70 osób  miało możliwość 
zaznajomić się z różnicami na temat odbioru rzeczywistości przez kobietę i mężczyznę.

17-23 lutego w Pisku na Zaolziu miała miejsce kolejna sesja Instytutu Pastoralnego 
dla praktykantów i wikariuszy naszego Kościoła. Misją Instytutu jest podnoszenie kwali-
fikacji kandydatów do urzędu duchownego, a także młodych duchownych. W zajęciach 
brał udział wikariusz naszej Parafii ks. Marcin Ratka-Matejko.

23 lutego odbył się parafialny turniej piłki nożnej na hali w Pogórzu. Tym razem 
wzięło w nim udział 5 drużyn. Wygrał zespół Simoradz II (relacja wewnątrz numeru).
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23 lutego w sali szkółkowej w Starej Szkole kilkanaście osób uczestniczyło 
w warsztatach plastycznych, w czasie których wykonano ozdobne pudełka na Święta 
Wielkanocne. Zostaną one sprzedane, a uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną 
przekazane na pomoc dla dzieci z Burkina Faso. Całość koordynowała Iwona Nawrot 
z fundacji „Dodaj dzieciom skrzydeł” www.dodajdzieciomskrzydel.pl

 

Terminy:
3 marca, g. 16.00 – spotkanie dla małżonków i narzeczonych - kolejna sesja seminarium 
Marka Gungora pt. „Przez śmiech do lepszego małżeństwa”
4-11 marca, g. 18.00 – ewangelizacja ProChrist: MCK Skoczów, sala „Pod Pegazem” oraz 
Ewangelicki Dom Parafialny w Dębowcu
10 marca – spowiedź i komunia św. dla starszych w Pierśćcu
11-13 marca – rekolekcje dla uczniów ze Skoczowa i Dębowca 
14 marca, g. 18.30 – zebranie Rady Parafialnej w Skoczowie
16 marca – finał ogólnopolski konkursu biblijnego Sola Scriptura – Bielsko 
17 marca – spowiedź i komunia św. dla starszych w Skoczowie oraz w Dębowcu
18-20 marca – rekolekcje dla uczniów z Pierśćca
24 marca – koncert pieśni pasyjnej w kościele w Skoczowie
26 marca, g. 17.30 – kolacja sederowa (paschalna) w restauracji MEWA w Harbutowicach
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4-11 marca
godz. 18.00

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

30 marca – Bezsenna Noc w kościele w Skoczowie
12-14 kwietnia – wyjazd konfirmantów i młodzieży do Krakowa
19-21 kwietnia – warsztaty muzyczne w Skoczowie
27 kwietnia – diecezjalne spotkanie kobiet w Skoczowie
9 maja, g. 17.00 – święto Wniebowstąpienia połączone z egzaminem konfirmantów
12 maja, g. 9.00 – konfirmacja w Skoczowie

----
26 maja – pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie z udziałem bp. Jerzego 

Samca. W związku z jubileuszem 150-lecia zamierzamy wydać okolicznościową publi-
kację zawierającą wgląd w przeszłość i teraźniejszość naszej parafii. W związku z tym 
zwracamy się z prośbą o udostępnienie starych zdjęć dotyczących naszego kościoła. 
Zostaną one zeskanowane i oddane właścicielowi. 

zebrał xmcz

Tematy:
4 marca 

Gdzie jest szczęście?
5 marca 

Czy żyjemy w sieci grzechu?
6 marca

Co pieniądze mają 
wspólnego z wiarą?

7 marca
Co pomaga, 
gdy cierpienie rodzi gorycz?

8 marca 
Mój Bóg, twój Bóg, czyj Bóg?

9 marca 
Ile warte są nasze wartości?

10 marca  
A gdy miłość umiera?

11 marca
Czy przyszłość jest przegrana?
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Nasze Sprawy

Sprawozdanie
z życia Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Skoczowie za 
rok 2012 (przedstawione na Zgromadzeniu Parafialnym w 

Skoczowie w dniu 27.01.2013)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Rok 2012 upływał w naszym Kościele pod hasłem „Rok Nowych Wyzwań”. Werset 

przewodni, zaczerpnięty z książeczki „Z Biblią na co dzień”, wyznaczały słowa z 1. Listu 
Pawła do Koryntian (12,9): Pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Słowa te ujawniają 
prawdę o kondycji ludzkiej. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Doświadczamy wielu sła-
bości i upadków. Tylko od żyjącego Zbawiciela pochodzi prawdziwa moc do powstania 
z grzechu i codziennego naśladowania przykładu Mistrza. Doświadczaliśmy tej mocy 
niejednokrotnie w 2012 r., stając przed wyzwaniami – starymi i nowymi – w zakresie 
duszpasterskim, katechetycznym, diakonijnym, gospodarczym i personalnym.

W roku sprawozdawczym rozpoczęła się pięcioletnia kadencja nowej Rady Para-
fialnej (wprowadzenie 19 lutego 2012 r.), Komitetu Parafialnego oraz Synodu Diece-
zjalnego. Już w pierwszym roku działalności Panu Bogu upodobało się odwołać trzech 
członków Rady Parafialnej: śp. Tadeusza Michnę (6 marca), kuratora Parafii – śp. An-
drzeja Krehuta (23 czerwca) oraz śp. Jana Szymalę (21 listopada). W związku z tym 
w skład Rady Parafialnej powołani zostali zastępcy: Andrzej Kozieł i Beata Branc-Gor-
gosz (zostanie wprowadzona podczas najbliższego posiedzenia Rady Parafialnej). Do 
Synodu Diecezjalnego w miejsce śp. A. Krehuta wszedł Jan Szczypka. Na posiedzeniu 
Rady Parafialnej (31 sierpnia) wybrano nowego Kuratora Parafii. Został nim Ryszard 
Macura z Pogórza.

W roku 2012 Rada Parafialna zebrała się 4 razy, jeden raz obradował Komitet Pa-
rafialny. Również jeden raz odbyło się Zgromadzenie Parafialne (29 stycznia), w trak-
cie którego m. in. podziękowano za służbę ustępującym członkom prezydium Rady 
Parafialnej – Władysławowi Orawskiemu, Romanowi Pszczółce oraz Jerzemu Sikorze. 
Prezydium Rady Parafialnej zebrało się 12 razy, omawiając bieżące sprawy Parafii. 

Zgodnie z tradycją odbyło się coroczne spotkanie gwiazdkowe Rady Parafialnej, 
pracowników i wolontariuszy. Część radnych uczestniczyła także w diecezjalnych re-
kolekcjach dla rad parafialnych w Ustroniu na temat: „Strategia rozwoju Kościoła”.

Zaszły również zmiany w składzie duchownych i świeckich pracowników Parafii. 
Końcem lipca biskup Kościoła odwołał z naszej parafii ks. Roberta Penczka (służył 
w Skoczowie od 1 kwietnia 2010 r.), który został przeniesiony na dalszy okres służby 
do parafii Węgrów k. Warszawy.

Od 1 lutego funkcję kościelnej w Pierśćcu pełni Maria Pawera, która zastąpiła na 
tym stanowisku Barbarę Branc.
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Tak więc osoby zatrudnione w parafii to: ks. Adam Podżorski (proboszcz),  
ks. Mirosław Czyż (proboszcz pomocniczy), mgr teol. Marcin Ratka (praktykant), Anna 
Gruszczyk (księgowa), Aneta Biegun (kościelna), Dorota Podżorska (organistka), Re-
nata Świder (bibliotekarka) i kościelni w filiałach: Bogusława Czyż (Dębowiec), Helena 
Krzywoń (Simoradz) oraz Maria Pawera (Pierściec).

Zmieniła się także osoba pełniąca funkcję administratora cmentarza. Z dniem  
1 kwietnia Sławomira Karczewskiego zastąpił Waldemar Biegun.

Również w kontekście lokalowym zaszło kilka zmian. W związku z pozyskaniem 
środków od sponsora z Niemiec udało się przygotować mieszkanie w domu parafial-
nym w Dębowcu. Suma dotacji wyniosła 85%, pozostałe 15% wyasygnowano z kasy 
parafialnej. Po wykonaniu prac adaptacyjnych (gorące podziękowania dla W. Bieguna) 
od listopada 2012 r. zamieszkali w domu parafialnym państwo Ratka-Matejko (tu 
też nastąpiła zmiana: w maju 2012 r. nasz praktykant zawarł związek małżeński z Syl-
wią z d. Matejko). Na ich miejsce (mieszkanie przy ul. Schodowej) wprowadzili się 
państwo Biegun (kościelna oraz administrator cmentarza) wraz z dziećmi. Państwo 
Biegun płacą miesięczny czynsz na rzecz parafii oraz uiszczają opłaty za media.

Warta wzmianki jest również data 20 października, kiedy to pastorostwo Aniela 
i Andrzej Czyżowie obchodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego.

Na koniec tego wstępnego akapitu, pragnę przekazać informację, że w minioną 
środę, 23 stycznia, nasz praktykant mgr teol. Marcin Ratka-Matejko pomyślnie zdał 
I egzamin kościelny (pro venia concionandi), który uprawnia do ordynacji. Decyzją 
Konsystorza z dn. 24 stycznia, ordynacja odbędzie się 9 lutego o g. 11.00 w kościele 
ewangelickim w Lędzinach-Hołdunowie, a nowoordynowany duchowny pozostanie 
na dalszy okres służby w naszej parafii.

DANE STATYSTYCZNE za 2012 rok

Ogółem +/- Uwagi

2012 2011
Chrzty 42 44 -2
Śluby 22 23 -1 (mieszanych 8) 
Pogrzeby 47 53 -6
Konfirmanci 52 42 +10
Komunikanci 5.318 4.854 +464 Sk.4.149; Dęb. 409, Sim 274, P-c 423, 

domowe 63
Wstąpienia 11 7 +4
Wystąpienia 2 8 -6
Wprowadziło się 26 16 +10
Wyprowadziło się 17 11 +6
Ilość wszystkich 
parafian

3582 3569 +13

Ilość płacących 
składki

1689 1659 +30 Powinno płacić ok. 2500 osób

Średnia ofiarność 173,12 177,13 -4,01



Informator Parafialny nr 97/2013 Informator Parafialny nr 97/2013 13

W poszczególnych pozycjach statystyki liczby kształtują się podobnym poziomie, 
co w 2011 r. Liczba osób wprowadzających i wyprowadzających się z terenu parafii 
prawdopodobnie nie jest dokładna, gdyż nie wszyscy zgłaszają swoją zmianę adresu. 
Ważniejsze jednak od statystyki jest żywe uczestnictwo parafian w życiu kościelnym, 
nad czym wszyscy winniśmy pracować.

 Nabożeństwa
Nabożeństwa odbywają się według ustalonego planu. Co niedzielę odbywają się 

dwa nabożeństwa w Skoczowie i po jednym w każdym filiale. Dwa razy w miesiącu 
odbywają się  nabożeństwa młodzieżowe, prowadzone przez pięć zmieniających się 
kolejno zespołów (sporadycznie odbywają się również nabożeństwa młodzieżowe 
w Pierśćcu i Ogrodzonej). Młodzieżowy charakter mają także nabożeństwa rodzinne 
w drugie święto Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. W każdą drugą niedzielę miesią-
ca nasi księża prowadzą nabożeństwo w Ogrodzonej. 

W okresie pasyjnym i adwentowym odbywały się w Skoczowie nabożeństwa ty-
godniowe (piątek) odprawiane przez zaproszonych księży. Tygodniowe nabożeństwa 
miały również miejsce w Simoradzu, w Dębowcu i w Pierśćcu (odprawiali je miejsco-
wi duchowni). 

Każdej niedzieli po nabożeństwie porannym w Skoczowie, a w pierwszą niedzie-
lę miesiąca podczas porannego nabożeństwa młodzieżowego odbywa się spowiedź 
i komunia św. Do Sakramentu Ołtarza ewangelicy parafii Skoczów przystępują głów-
nie w czasie adwentowym i pasyjnym. Dobrą „frekwencją” (zdaję sobie sprawę, że 
ten termin nie oddaje teologicznej wagi sakramentu) u Stołu Pańskiego cieszą się 
natomiast nabożeństwa młodzieżowe. W tym kontekście chciałbym również dodać, 
że zanika zwyczaj wspólnego przystępowania do Sakramentu Ołtarza przez narzeczo-
nych na tydzień przed ślubem. 

W temacie Sakramentu Ołtarza powinniśmy rozbudzać wrażliwość parafian. 
Pomocnym do tego może się okazać przeżywany w 2013 r. Rok Reformatorów.  
Ks. Marcin Luter nie znał nabożeństw bez komunii i sam zapewne zachęcałby współcze-
snych ewangelików do regularnego uczestniczenia w niej, częściej niż dwa razy w roku. 
Niestety, w okresie racjonalizmu dokonano redukcji w liturgii nabożeństwa luterańskiego, 
wyrzucając Spowiedź i Komunię Św. poza ramy nabożeństwa, co pokutuje do dziś nie 
tylko w naszej parafii, ale także w innych dużych parafiach Śląska Cieszyńskiego.

W filiałach nabożeństwa komunijne odbywają się raz w miesiącu. I tutaj bardzo 
cieszy fakt, że od 2013 r. komunia we wszystkich filiałach będzie mieć miejsce w ra-
mach nabożeństwa (do Pierśćca i Dębowca dołączy Simoradz, gdzie taką decyzję 
podjęto na ostatnim zebraniu rocznym filiału, 13 stycznia br.). 

Odprawiliśmy również nabożeństwa połączone z komunią św. dla osób starszych: 
trzy razy w Skoczowie, dwa razy w Pierśćcu i dwa razy w Dębowcu. 

Po nabożeństwach młodzieżowych odbywają się w Skoczowie spotkania przy ka-
wie lub herbacie w sali chórowej. Podobną tradycję wprowadzono w Dębowcu w każ-
dą drugą niedzielę miesiąca po nabożeństwie.
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Spośród większych uroczystości wymienić należy: 
8 stycznia – 25-lecie śmierci ks. Jana Nogi 
20 maja – konfirmacja (21 dziewcząt, 31 chłopców)
3 czerwca – 149. pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie z udziałem ks. Ta-

deusza Byrta z Wisły-Głębiec. Gościnnymi kaznodziejami podczas pamiątek założenia 
w filiałach byli: w Simoradzu ks. Marcin Kotas z Warszawy (27 maja), a w Pierśćcu ks. 
Roman Dorda z Goleszowa (14 października).

Na szczególną uwagę zasługuje uroczystość 100-lecia kościoła Zbawiciela w Dębow-
cu, którą obchodziliśmy 15 lipca. Okolicznościowe kazanie wygłosił bp Paweł Anweiler 
– zwierzchnik naszej Diecezji. Z wieży kościoła wykonano jako pamiątkę zdjęcie panora-
miczne wszystkich uczestników. Z tej okazji nasza Parafia wydała także książkę pt. „Ewan-
gelicka gmina szkolna i cmentarna w Dębowcu” autorstwa Stanisława Kubiciusa.

17 czerwca –  jubileusz 50-lecia konfirmacji
Święto Żniw w Skoczowie i filiałach (wrzesień)
30 grudnia – spotkanie dla osób, które w 2012 r. obchodziły jubileusz 70-lecia 

urodzin (było to pierwsze tego typu spotkanie; pragniemy je wpisać na stałe w ka-
lendarz imprez)

Odbywały się też koncerty m. in.: kolęd w Św. Epifanii, Ekumeniczny Koncert Kolęd 
w Dębowcu (27 stycznia), koncert pieśni pasyjnej w Niedzielę Palmową, Ekumeniczny 
Koncert Pieśni Religijnej w Dębowcu (10 czerwca), poranek pieśni w ramach pamiątki 
założenia w Skoczowie i Dębowcu, koncert w ramach „Panoramy sztuki chrześcijańskiej 
– Musica Sacra” (maj), koncert promujący płytę kolęd Zespołu Dzwonków (2 grudnia).

 Praca z dziećmi
Zaszły zmiany w gronie katechetów. Do pracy po rocznym urlopie macierzyńskim 

wróciła Marzena Krehut (Dębowiec). Odeszła natomiast Sawa Podżorska-Brudny (ZS1 
na Górnym Borze). Łącznie z księżmi katechezę w 14 szkołach podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w 6 przedszkolach prowadzi 10 katechetów. 

W sali parafialnej odbywają się lekcje nauki konfirmacyjnej w dwóch grupach (do 
konfirmacji, 12 maja, przygotowuje się 45 osób). Katecheci prowadzili także rekolek-
cje pasyjne w Skoczowie, Dębowcu i Pierśćcu. Katecheci przeprowadzili z uczniami 
konkursy biblijne „Sola Scriptura” i „Jonasz” (kilku wychowanków zajmowało wysokie 
miejsca w finałach) oraz zbiórkę „Skarbonki Diakonijnej”.

Szkółki niedzielne odbywały się w Skoczowie równolegle z nabożeństwami. Do 
czerwca dzieci były podzielone na dwie grupy wiekowe (a więc w każdą niedzielę w Sko-
czowie były 4 grupy szkółki niedzielnej). Od września uczestników podzielono na 3 gru-
py wiekowe (więc razem 6 grup). Ponadto we wszystkich filiałach szkółki w jednej grupie 
odbywają się równolegle z nabożeństwem. Do pracy w szkółkach dołączają młodzi po-
mocnicy (cieszy szczególnie zaangażowanie chłopców w Pierśćcu, którzy podjęli tę służ-
bę po swojej konfirmacji). W każdy pierwszy piątek miesiąca odbywa się w Skoczowie 
przygotowanie dla pracowników szkółkowych, które prowadzi Kornelia Kłapa z Ustronia. 
W roku sprawozdawczym odbyła się wycieczka szkółkowa dzieci ze Skoczowa.
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Ze względu na małą ilość grup z USA nie odbyły się w 2012 r. półkolonie z językiem 
angielskim. Istnieje szansa zorganizowania English-Campu w roku bieżącym. Odby-
wały się Tygodnie Dobrej Nowiny w Skoczowie, Dębowcu i w Pierśćcu prowadzone 
przez pracowników szkółkowych i pomocników. Na uwagę zasługuje fakt, że na TDN 
w Dębowcu udało się pozyskać środki z konkursu ogłoszonego przez gminę Dębo-
wiec, za co władzom gminy wyrażam podziękowanie.

 Praca z młodzieżą
Opiekę nad młodzieżą w Skoczowie sprawuje ks. Mirosław Czyż, a w Dębowcu 

praktykant Marcin Ratka-Matejko. Spotkania młodzieżowe w Skoczowie odbywały 
się do czerwca w dwóch grupach; od września grupy połączono. 

 W prowadzeniu spotkań, jak i całej działalności młodzieżowej, dużo inicjatywy 
wykazuje sama młodzież, zarówno w sprawach organizacyjnych, jak i przygotowa-
niu oraz przedstawieniu tematów biblijnych bądź dyskusyjnych. Spotkania prowadzili 
również zaproszeni goście.

Młodzież angażuje się także w służbę w czasie nabożeństw: prowadzenie śpie-
wu, czytanie tekstów liturgicznych, obsługa techniczna i akustyczna, jak też regularne 
transmisje nabożeństw w internecie. 

W okresie wakacyjnym odbył się obóz młodzieżowy w Sorkwitach prowadzony 
przez ks. M. Czyża i pomocników ze starszej młodzieży. Wzięło w nim udział ponad 90 
osób. Dla konfirmantów zorganizowano dwa weekendowe wyjazdy integracyjne z na-
szą młodzieżą – do Krakowa (wiosną) i do Wisły-Gościejowa (jesienią). Przygotowali 
je i prowadzili obaj opiekunowie młodzieży. Jak co roku, liczna grupa młodzieży an-
gażowała się w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, głównie w służbie żywie-
nia i służbie akustyczno-technicznej. W dniach 28-30 września grupa młodzieży wraz 
z opiekunem mgr. Marcinem Ratką-Matejko uczestniczyła w Ogólnopolskim Zjeździe 
Młodzieży w Węgrowie. Młodzież ponadto pomagała w Tygodniach Dobrej Nowiny, 
a także uczestniczyła w różnych rozgrywkach sportowych (m. in. Diecezjalny Turniej Te-
nisa Stołowego w Ustroniu-Nierodzimiu, Olimpiada Letnia w Poznaniu) i wycieczkach. 
Przy współpracy z CME odbyła się w naszym kościele w Wielką Sobotę „Bezsenna Noc” 
(7 kwietnia). Latem młodzież pomalowała płot w ogrodach parafialnych przed kościo-
łem i przy Starej Szkole oraz przeprowadziła niewielki remont w sali młodzieżowej. 

Interesujące wyzwanie podjął jeden z członków naszej młodzieży, Piotr Chwa-
stek, który od września prowadzi szkołę językową „Lingua+” przy Domu Parafialnym 
w Dębowcu. Przy odpowiedniej liczbie chętnych zajęcia grupowe mogą odbywać się 
również w Skoczowie. Lekcje prowadzone są też indywidualnie.

Warto jeszcze podkreślić, że w roku 2012 młodzież postawiła sobie za wyzwanie 
nabycie profesjonalnego miksera Yamaha do nagłośnienia nabożeństw. Wyzwanie 
udało się zrealizować. Koszt miksera wyniósł 13.000 PLN (prawie 10.000 PLN kilka-
naście osób z młodzieży przekazało na ten cel ze swojej dziesięciny – serdecznie 
dziękujemy wszystkim ofiarodawcom).  
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 Chóry i zespoły parafialne
Parafialny chór „Gloria” obejmuje w swoim składzie chóry: mieszany, męski i żeński. 

Chóry służyły śpiewem podczas ważniejszych uroczystości w parafii, a także na niejed-
nym ślubie i pogrzebie. Gloria reprezentowała parafię również na zewnątrz, m. in:

- 8. Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pasyjnej i Pokutnej (marzec, 
Żory), gdzie „Gloria” wyśpiewała wyróżnienie,

- wyjazd do Pokoju i Lubieni (11-12 sierpnia), gdzie duszpasterzem jest nasz były wi-
kariusz – ks. Eneasz Kowalski. Chór uczestniczył w jubileuszu tamtejszego kościoła Zofii, 

- pamiątka poświęcenia kościoła w Gołkowicach (wrzesień), gdzie proboszczem 
jest pochodzący ze Skoczowa ks. Daniel Ferek,

- wycieczka do Torunia i służba w tamtejszym kościele ewangelickim (październik),
- występ dla pensjonariuszy hospicjum w Żorach (grudzień)
Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć o jubileuszu 15-lecia żeńskiego chóru 

„Gloria” pod dyr. G. Targosz (16 grudnia). W 2012 r. jubileusz 30-lecia pracy z chó-
rem świętował dyrygent Bolesław Noga, a jubileusz 20-lecia prezesowania obchodził 
Władysław W. Orawski. Jubilatom gratulujemy i życzymy przynoszenia wielu owo-
ców ze służby dla chwały Bożej.

Chór mieszany w Dębowcu obchodził swoje 5. urodziny (21 stycznia). Skład stale 
się powiększa, co bardzo cieszy. Chór służył m. in. podczas obchodów 100-lecia ko-
ścioła w Dębowcu (lipiec), jak też w kilku pamiątkach poświęcenia kościołów w róż-
nych miejscach Śląska Cieszyńskiego. Inicjatywą chóru była również wycieczka do 
Szczyrku-Salmopola (październik), gdzie po służbie w trakcie nabożeństwa zasadzono 
w Ogrodzie Reformacji dwa dęby z Dębowca. 

Zespół „Vocalis” jest zespołem ekumenicznym. Jego członkowie reprezentują 4 
wyznania, ale zespół działa przy naszej parafii. Zespół uczestniczył w koncertach i róż-
nych uroczystościach w wielu miejscach na terenie naszego kraju. 

Zespół młodzieżowy 20+, służył głównie w naszej parafii. 1 marca obchodził swo-
ją 1. rocznicę, a w czerwcu zorganizował wyjazd do Węgrowa i Warszawy wraz z Ze-
społem Dzwonków.

Do annałów parafialnych przejdzie jubileusz 10-lecia Zespołu Dzwonków, który 
przeżywaliśmy w czasie nabożeństwa 2 grudnia. Z tej okazji zespół nagrał płytę CD 
z kolędami pod tytułem „Cóż to za dziecię?”. W okresie grudnia 2012 i stycznia 2013 
zespół koncertował z repertuarem kolędowym w wielu parafiach i innych miejscach 
publicznych na terenie Śląska Cieszyńskiego, Górnego Śląska oraz Zaolzia.

Aktywnie działają chórki dziecięce: „Nadzieja” ze Skoczowa oraz chórek z Dę-
bowca. Dzieci oprócz udziału w kilku uroczystościach parafialnych brały udział m.in. 
w koncercie „Dzieci śpiewają kolędy” w teatrze w Cieszynie. 

Wielką radością napawa fakt, że również z Pierśćcu rozbudziło się życie muzyczne. 
Swą działalność rozpoczął nowy zespół o nazwie „Be Happy” (13 września). Zespół po-
wstał z inicjatywy Jana Stebla i skupia w swych szeregach kilkanaście młodych osób. Dy-
rygentowi i członkom zespołu życzymy Bożego błogosławieństwa i prawdziwej radości 
ze służby dla Pana Kościoła. Bądźcie radośni i „zarażajcie” tą radością innych! 
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W Skoczowie ma swoją siedzibę i cotygodniowe próby Diecezjalna Orkiestra 
Dęta, która uczestniczyła m. in. w uroczystości 100-lecia kościoła w Dębowcu.

 Praca ewangelizacyjna, godziny biblijne  
 i inne zebrania

Godziny biblijne odbywają się w Skoczowie w trzeci, czwarty i piąty czwartek 
miesiąca. W Dębowcu godziny biblijne odbywają się w poniedziałki, a w Pierśćcu we 
wtorki (wcześniej w środy). Prowadzą je ewangeliści oraz miejscowi księża. 

Raz w miesiącu (czwartek) odbywa się zebranie misyjne, na które są zapraszani 
misjonarze z relacjami z pól misyjnych. Alternatywnie omawia się jakieś zagadnienie 
misyjne lub ogląda film na ten temat. 

Zebrania dla kobiet odbywają się raz w miesiącu. W Skoczowie i Pierśćcu prowa-
dzi je Ilona Hajewska, a w Simoradzu i Dębowcu pastorowa Helena Podżorska.

Co miesiąc odbywały się sobotnie spotkania nad Biblią. Wykłady w oparciu o Ob-
jawienie Jana oraz Dzieje Apostolskie prowadził ks. Adam Podżorski. 

Co tydzień odbywają się w Starej Szkole spotkania dla mam. Koordynuje je pasto-
rowa Beata Czyż. Również co tydzień odbywają się spotkania o charakterze biblijnym 
w bibliotece.

Pozytywny oddźwięk wśród parafian zyskała propozycja codziennego czytania 
Pisma Świętego. Pośród indywidualnych czytelników z Simoradza zrodziła się i jest 
kontynuowana inicjatywa comiesięcznych spotkań dyskusyjnych z księżmi na temat 
przeczytanych ksiąg.

Nasza parafia współorganizowała spektakle ewangelizacyjne, które odbywały się 
w MCK w Skoczowie: „Bramy nieba i płomienie piekła” (10-11 marca) oraz „Ostatnia 
szansa” (15-16 grudnia). Część aktorów stanowili nasi parafianie.

Na półce ewangelizacyjnej sytuujemy również możliwość dotarcia do parafian 
poprzez nabożeństwa nagrane na kasetę magnetofonową (Skoczów) lub płytę cy-
frową (Dębowiec). Kilkanaście osób korzysta regularnie z tej formy duszpasterskiej 
pociechy. Zachęcam członków Rady Parafialnej, Komitetu i pozostałych parafian do 
rozpowszechniania informacji o możliwości słuchania nabożeństw z taśmy lub CD 
wśród naszych wiernych, którzy mogliby z niej skorzystać, a nie wiedzą, że ona istnie-
je. Czasem wystarczy prosta propozycja zobowiązania się do regularnego dostarcza-
nia kasety lub płyty osobie potrzebującej. Od niedawna istnieje również możliwość 
obejrzenia nabożeństwa z internetowego archiwum. 

 Diakonia
Jest to przestrzeń działalności parafii, w którą może zaangażować się każda oso-

ba. Pomoc bliźniemu to nie tylko nakaz religijny, ale szeroko pojęty imperatyw spo-
łeczny. W naszej parafii stale szukamy ścieżek, dzięki którym moglibyśmy docierać nie 
tylko do naszych wiernych, ale okazać pomoc także osobom z zewnątrz.

Najprostszą i najmniej zobowiązującą formą pomocy jest złożenie ofiary (Domy 
Opieki, Skarbonka Diakonijna, zakup świecy wigilijnej, itp.).
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W naszej parafii nie ograniczamy jednak działań diakonijnych do pomocy mate-
rialnej. I tak, grono pań prowadzi systematyczne lub okazjonalne odwiedziny cho-
rych, starszych i jubilatów niosąc im chrześcijańską pociechę, a nierzadko także po-
moc socjalną. Wszelkie tego typu szczytne inicjatywy są refundowane z parafialnego 
funduszu diakonijnego.

W roku sprawozdawczym powstała również komisja diakonijna, której zadaniem 
jest koordynowanie wszelkiej działalności charytatywnej. Jest to służba niejednokrot-
nie „niezapłacona”, czasem nie do końca przyjemna, ale niezwykle cenna. W tym 
kontekście pragnę uwydatnić działalność diakonii filiału Pierściec, gdzie pomoc cha-
rytatywna jest bardzo dobrze rozwinięta.

Poprzez pryzmat działalności diakonijnej postrzegane są również systematyczne 
odwiedziny duszpasterskie, które prowadzą księża. W 2012 r. ks. A. Podżorski odwie-
dzał rodziny w Międzyświeciu i Harbutowicach, a ks. Robert Penczek w Pierśćcu. 
Księża odwiedzają także najstarszych solenizantów urodzinowych.

Bardzo pozytywnym echem odbiła się już kolejny raz w naszej parafii akcja „Pre-
zent pod choinkę” dla biednych dzieci na Ukrainie. Zebraliśmy prawie 500 paczek 
(najwięcej – 102 prezenty przygotowali uczniowie z ZS1 z Górnego Boru), a do kasy 
CME przekazaliśmy 5980 zł na zakup kolejnych paczek i pokrycie kosztów transportu. 

Parafia nasza dopłaca do wyżywienia kilkorga dzieci w szkole w Kiczycach.
W naszym pomieszczeniu w budynku przy ul. Schodowej 19 miasto prowadzi ja-

dłodajnię dla bezdomnych.
Chcę w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy ewangeliczny nakaz Chrystu-

sa realizują poprzez płynący z serca czyn, wyrażający się w przyjaznym geście, słowie 
pociechy, pomocnej dłoni czy wsparciu finansowym.

 Biblioteka parafialna
Dzięki pracy bibliotekarki i zaangażowaniu szerokiego grona wolontariuszy inten-

sywnie działa nasza biblioteka parafialna. W zbiorach znajduje się prawie 8000 ksią-
żek, 3250 kaset audio, prawie 1000 płyt CD i ponad 600 płyt DVD. W 2012 r. bibliotekę 
odwiedziło 1539 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 4826 pozycji. Liczba wszyst-
kich zapisanych czytelników wzrosła do 1865.

Biblioteka pokrywa znaczną część swoich wydatków dzięki ofiarom sponsorów. 
Na bieżąco nabywa się nowości o treści chrześcijańskiej. Łatwość dostępu do zaso-
bów gwarantuje katalog, do którego można sięgnąć także poprzez Internet. 

Warto dodać, że w roku sprawozdawczym 159 filmów video z kaset VHS prze-
grano na płyty DVD. I jeszcze jedna inicjatywa jest warta podkreślenia: ze względu 
na wiele powtarzających się tytułów zubytkowano 562 książki, które przekazano 
głównie na rzecz innych bibliotek ewangelickich. Prezydium Rady Parafialnej spodzie-
wa się dalszych prac w tym zakresie w 2013 r. (poprzez nie nasza biblioteka zyskuje 
przestrzeń na swoich półkach, a biblioteki-filie wzbogacane są w wartościowe pozy-
cje książkowe).

Aktywnie działa także biblioteka w Pierśćcu, która posiada około 1.100 pozycji.
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Kontakty zagraniczne, partnerstwa, wycieczki, 
imprezy sportowe

W dniach 4-11 lutego prawie 100 osób z naszej parafii przebywało w Izraelu. 
Opiekę duszpasterską sprawowali obaj proboszczowie. Wyjazd ten z pewnością po-
zwolił uczestnikom inaczej spojrzeć na prawdy biblijne, na naród żydowski oraz na 
osobę Jezusa Chrystusa. Pokłosiem tego wyjazdu były spotkania powyjazdowe oraz 
kolacja sederowa (paschalna). Jeśli Pan pozwoli, planujemy taką kolację powtórzyć 
również w tym roku w Wielki Wtorek (26 marca), a w roku 2015 lub 2016 zorganizo-
wać kolejny wyjazd do Ziemi Świętego.

18 września odwiedził naszą parafię ks. Witold Chwastek (rodem z Łączki) wraz 
z grupą swoich parafian z północy Niemiec. 

Dobrym oddźwiękiem cieszą wyjazdy integracyjne. I tak, we wrześniu Simoradza-
nie zorganizowali wyjazd na Zaolzie, a zborownicy filiału w Pierśćcu udali się do 
Świdnicy oraz Wrocławia. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w lutym odbył się 
rodzinny kulig parafialny do Wisły-Czarnego.

W 2012 r. udało nam się zorganizować dwa parafialne turnieje piłki nożnej. Na 
hali wygrała drużyna z Łączki, a na boisku typu „orlik” sukces odnotowała drużyna 
z Simoradza. Tę tradycję pragniemy kontynuować również w bieżącym roku.

 Informator i Internet
W minionym roku wydano sześć numerów Informatora Parafialnego w średnim 

nakładzie 650 egz. każdy. Periodyk ten stanowi bogatą dawkę wiedzy o życiu naszej 
Parafii (także jako wartość historyczna). Redakcją zajmuje się ks. Mirosław Czyż. 
W 2012 r. pomagali mu głównie: mgr Marcin Ratka-Matejko oraz Katarzyna Niemiec. 
Materiały dostarczało stałe grono osób. Przy tej okazji zachęcam do odkrywania w so-
bie talentów pisarskich i fotograficznych, i podzielenia się nimi z szerszym gronem na 
łamach Informatora Parafialnego. 

Został również wydany parafialny kalendarz ścienny w nakładzie 1.400 egzem-
plarzy i był roznoszony bezpłatnie przez członków Komitetu Parafialnego jako pozdro-
wienie od parafii.

Parafia posiada swoją witrynę w Internecie. Jesteśmy również obecni na portalu 
społecznościowym facebook. Swoje witryny posiadają także: filiał Dębowiec, chór 
„Gloria”, młodzież skoczowska, biblioteka, zespół dzwonków, „Vocalis”, chórek dzie-
cięcy i chór w Dębowcu, młodzież w Dębowcu. 

Ważniejsze wydarzenia parafialne zostały udokumentowane w formie fotokroni-
ki 2012 na DVD.

Nabożeństwa w Skoczowie są transmitowane „live” przez Internet. W ostatnim 
czasie zakupiliśmy nowy komputer do transmisji oraz roczną licencję na program do 
emisji, przez co unikamy reklam w trakcie nabożeństw (co stanowiło poważną prze-
szkodę dla odbiorców). Dzięki tej inwestycji zyskaliśmy też znacząco na jakości obra-
zu. Z wszelkich łącz internetowych w Skoczowie oraz (od grudnia 2012 r.) w Dębowcu 
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parafia korzysta bezpłatnie w ramach umowy z firmą Pallox (chciałbym przy tej okazji 
podziękować radnemu parafii, a zarazem szefowi firmy, Pawłowi Chwastkowi, za życz-
liwość i korzystne dla parafii brzmienie treści umowy).

Średnia oglądalność jednego nabożeństwa wyniosła 45 komputerów. Transmi-
sje są przeznaczone dla osób, które nie są w stanie przyjść do kościoła np. chorych, 
starszych i przebywających na wyjeździe lub za granicą. Celem transmisji zatem nie 
jest „rozleniwianie” parafian! Mam świadomość, że lepiej jest być uczestnikiem na-
bożeństwa w Internecie niż nie mieć w ogóle kontaktu ze Słowem Bożym. Żywię jed-
nak pełne przekonanie co do słuszności tezy, że transmisja internetowa nie zastąpi 
w pełni uczestnictwa w społeczności nabożeństwa.

 Działalność gospodarcza i finanse
Z dniem 1 stycznia parafia nasza rozpoczęła działalność gospodarczą. Jej źró-

dłem jest wynajem części powierzchni wieży kościoła w Skoczowie dla operatorów 
sieci komórkowej i internetowej.

W roku sprawozdawczym przeprowadziliśmy kilka istotnych inwestycji.
Skoczów – decyzją Rady Parafialnej skupiono się na remoncie sali parafialnej. 

Obejmował on: wymianę okien, wymianę pieca i centralnego ogrzewania, instala-
cji ogrzewania podłogowego w sali, częściową wymianę sieci elektrycznej, montaż 
sufitu podwieszanego wraz z nowym oświetleniem sali, wyłożenie płytkami podłogi 
sali oraz ścian i podłogi w kuchni, malowanie, instalacja nagłośnienia oraz sprzętu 
audiowizualnego, nowa mównica i krzyż na ścianę, ocieplenie wełną mineralną na 
poddaszu, rolety na okna oraz wieszaki w holu. 

Pozostają jeszcze na ten rok drzwi rozsuwane do sali oraz dalsze prace w zakresie 
estetyki zewnętrznej budynku.

Serdecznie dziękujemy radnej Marzenie Kocaj oraz jej rodzinie, a także skoczow-
skiej kościelnej za wypielęgnowanie ogródka parafialnego, który stanowi jedną z wi-
zytówek parafii.

Dębowiec – z okazji jubileuszu 100-lecia kościoła m. in. wymalowano jego wnę-
trze, ułożono kostkę brukową przed kościołem, wykonano prace przy chodniku na 
cmentarzu, zdemontowano i zamontowano nowe ogrodzenie (części) cmentarza, do-
prowadzono wodę na cmentarz z Domu Zborowego, wykonano dodatkowe oświetlenie 
drogi do kościoła, wykończono i oddano do użytku mieszkanie w Domu Zborowym.

Pierściec – wymalowano zakrystię i korytarz (filiał zamierza zintensyfikować działa-
nia w roku bieżącym oraz w 2014 r., kiedy to kościół pierściecki będzie obchodził 25-le-
cie poświęcenia).

Simoradz – wykonano ogrodzenie od strony nowego parkingu (w tym brama wjaz-
dowa i bramka)

Przy tej okazji chciałbym podziękować wielu osobom, które nieodpłatnie wykonywały 
prace w Skoczowie i filiałach. Jednocześnie pragnę podziękować za ofiarność finansową: na 
remont sali parafialnej w Skoczowie zebraliśmy prawie 35.000 zł „na listę”; również znacz-
ną część prac w filiałach udało się wykonać dzięki wsparciu finansowemu zborowników.



Informator Parafialny nr 97/2013 Informator Parafialny nr 97/2013 21

Dziękuję również sponsorom, którzy w formie prezentu podarowali parafii m. in.: 
kosiarki do trawy, drabinę aluminiową, namiot, program komputerowy do składu Infor-
matora Parafialnego. 

Prawo kościelne zakłada m. in., że „każdy członek Parafii, który został konfirmo-
wany i ukończył 18 lat, zobowiązane 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”. W związku z powyższym, 
chcę w imieniu Rady Parafialnej podziękować wszystkim wiernym, którzy odpowie-
dzialnie i uczciwie regulowali swoją składkę kościelną. Dzięki tym darowiznom może-
my w parafii przeprowadzać wiele remontów i prac gospodarczych.

Wzrasta liczba osób stosujących bardzo korzystną formę podania do banku stałego 
zlecenia do potrącania miesięcznej składki kościelnej. Wtedy ofiarodawca nie odczuwa 
prawie żadnego uszczerbku na dochodach, a Parafia regularnie otrzymuje jego składkę. 
W Biblii znajdujemy obietnicę, która jest prawdą: ochotnego dawcę Bóg miłuje.

Zamykając rok 2012, nie sposób nie wyrazić głębokiego szacunku i wdzięczności 
Panu Bogu za Jego codzienne błogosławieństwa. 

Ważne jest również, by stale mieć przed oczyma Jakubową zasadę: jeżeli Pan zechce, 
będziemy żyli i zrobimy to lub owo (Jk 4,15). Wielu spośród naszych parafian, których 
w 2012 r. Pan Bóg zachował przy życiu, zaangażowało się z serca w służbę i wykonało 
„to lub owo” w szerokiej palecie działalności parafii, diecezji i Kościoła. Chcę więc 
wyrazić słowa podziękowania dla wszystkich, którzy nie uchylali się od służby i w różny 
sposób przykładali swoją rękę do Bożego pługa. W tym kontekście chcę również bardzo 
podziękować za wiele „niewidzialnych” służb – głównie za służbę modlitwy.

 Wkroczyliśmy w rok 2013
Rok ten został ogłoszony przez Synod naszego Kościoła „Rokiem Reformatorów”. 

Patrząc w przeszłość, pragniemy odnajdywać w nauce ks. Marcina Lutra i innych re-
formatorów swoją ewangelicką tożsamość. Ale samo patrzenie wstecz i afirmowanie 
minionych czasów niewiele przynosi. Jednym z ważnych impulsów w spuściźnie teolo-
gicznej Reformacji są słowa: „Ecclesia semper reformanda verbi divini” – Kościół stale 
reformujący się według Słowa Bożego. Nasza parafia otwiera się na wiele nowości, 
które mają pomóc w pogłębianiu wiary i życia zboru. Nie chcemy przyjmować każdej 
bezkrytycznie, lecz w pryzmacie Słowa Bożego. Kościół bowiem jest dla wszystkich, ale 
nie dla wszystkiego.

W 2013 r. będziemy koncentrować swoją uwagę głównie wokół jubileuszu 150-lecia 
kościoła Św. Trójcy w Skoczowie – kościoła, który pozostaje tylko zimnym i okazałym 
budynkiem, jeśli ubywa w nim lub brakuje wierzących serc. Niech więc Słowo Boże – sły-
szalne poprzez Zwiastowanie i widzialne poprzez Sakramenty dotyka naszych serc i zmie-
nia je, by mogły bić zgodnie z Bożym rytmem. Wtedy bowiem, gdy serca wiernych biją dla 
Pana, zbór pozostaje żywy i gorliwy w służbie; stale pamiętający, że Nie mamy tu miejsca 
trwałego, ale tego przyszłego szukamy (Hbr 13,14 – hasło Roku Pańskiego 2013). 

Ks. Mirosław Czyż - proboszcz pomocniczy



Informator Parafialny nr 97/201322 Informator Parafialny nr 97/2013

Noworoczne spotkanie pracowników  
i wolontariuszy

W niedzielę, 13 stycznia, spotkali się w sali parafialnej pracownicy i wolontariusze 
parafii. Są to przedstawiciele wszystkich zakresów służby w naszej parafii: radni para-
fialni, przedstawiciele chórów, szkółek, koła diakonii, koła pań, godzin biblijnych, grup 
młodzieżowych, kościelni, itd. Rokrocznie gromadzimy się w tym gronie, aby podzięko-
wać Panu Bogu za miniony rok i prosić o błogosławieństwo w służbie w roku bieżącym.

Co roku uświadamiamy sobie, że mamy za co dziękować w naszej parafii – za-
równo w aspekcie duszpastersko-diakonijnym, jak też gospodarczym. Często jednak 
z nutką ubolewania wypowiadamy słowa, że mamy tak liczną parafię i że więcej osób 
mogłoby się angażować w służbę, a z różnych powodów tego nie czynią.

Ks. M. Czyż odniósł się do tej kwestii i poruszył „przypowieść o talentach”. Wyraził 
marzenie, że pięknie by było, gdyby każdy parafianin zaangażował się w jedną formę 
działalności parafii. Wtedy każdy mógłby realizować swoje powołanie dla Chrystusa 
i Kościoła według talentów, które otrzymał (a przez to inni nie musieliby czuć się prze-
ciążeni służbą).

Wieczór umiliła pastorowa Aniela Czyż, która przytaczała fragmenty ogłoszeń 
parafialnych sprzed 100 lat (i innych przedwojennych lat). Ks. M. Czyż przeprowa-
dził konkurs wiedzowy (z różnych dziedzin), a pan Marcin Podżorski zaprezentował 
fotokronikę 2012. Czas przeplataliśmy kolędami, a całość zakończyliśmy modlitwą 
i pieśnią z ŚE 100,1: „Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony, przeżywać mogę każdy 
dzień i rok. Wiernością Twoją jestem pocieszony. Wiem, że mnie wiedzie Twej miłości 
wzrok. Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania, nie lękam się, co mi przyniesie dzień. 
Ty jesteś ze mną ciągle od zarania. Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień”.



Informator Parafialny nr 97/2013 Informator Parafialny nr 97/2013 23

Wszystkim, którzy przykładają ręką do pługa służby w naszej parafii składam tą 
drogą serdeczne podziękowania „Bóg zapłać”. Gdy uczynicie wszystko, co wam pole-
cono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyni-
liśmy (Łk 17,10).

Tekst: xmcz / fot. J. Sikora

Uroczystość ordynacji
W sobotę 9 lutego w kościele ewangelickim w Lędzinach-Hołdunowie miała miej-

sce uroczystość mojej (i moich kolegów) ordynacji. Przygotowania do tego uroczy-
stego dnia rozpoczęły się już wiele wcześniej. Praktyka, którą rozpocząłem w naszej 
parafii z dniem 1 września 2011 roku, była okresem przygotowawczym do służby du-
chownego. Po roku praktyk musiałem zdać I egzamin kościelny (pro venia concionan-
di) składający się z dwóch części (pisemnej i ustnej). Następnie uchwałą Konsystorza 
zostałem dopuszczony do ordynacji.

Ordynacja to szczególna uroczystość – 
zarówno dla mnie, jak i dla całej mojej ro-
dziny. Podczas uroczystego nabożeństwa 
wraz z moimi trzema kolegami składali-
śmy ślubowanie ordynacyjne, w którym 
przysięgaliśmy wierność Bogu w naucza-
niu Jego Słowa i sprawowaniu sakramen-
tów. 

Nabożeństwo rozpoczęło się od 
wspólnej spowiedzi. Następnie po kaza-
niu wygłoszonym przez biskupa Jerzego 
Samca zostaliśmy ordynowani poprzez 
modlitwę i nałożenie rąk. W tej uroczysto-
ści ważną rolę odgrywają także asystenci, 
którzy nałożyli mi białą komżę (albę ślą-
ską), której kolor jest symbolem czysto-
ści. Ma ona przypominać każdemu księ-
dzu, aby zwiastować Słowo Boże czysto 
i wiernie, a Sakramenty święte udzielać 
zgodnie z ustanowieniem Jezusa Chry-
stusa. Moimi asystentami byli: ks. Kornel 
Undas z mojej rodzinnej parafii w Mikoło-

wie oraz ks. Bogdan Wawrzeczko z parafii w Węgrowie (były wikariusz w Mikołowie, 
u którego boku stawiałem pierwsze kroki w pracy młodzieżowej). W końcowej części 
nabożeństwa miała miejsce Komunia Święta, którą udzielaliśmy wszystkim zgroma-
dzonym w kościele. 
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Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w swych modlitwach pamiętali o mnie 
i tej uroczystości. Dziękuję także tym, którzy swoją obecnością towarzyszyli mi w ko-
ściele w Hołdunowie podczas ordynacji. Dziękuję za wszystkie życzenia i ciepłe słowa 
skierowane pod moim adresem. Proszę o dalsze modlitwy.

Ks. Marcin Ratka-Matejko

Nowa inicjatywa w Pierśćcu
Na rocznym zebraniu w Pierśćcu padła propozycja, aby organizować cykliczne 

spotkania zborowników filiału. Celem tych spotkań ma być społeczność w Bogu i wza-
jemne budowanie się w wierze. Chcemy także lepiej się poznawać, dzielić się swoimi 
troskami i radościami, pogłębiać znajomości, zacieśniać przyjaźnie. 

W piątek 15 lutego o godz. 18:00 pierwsze „miesięczne spotkanie filiału” roz-
począł ks. Marcin Ratka-Matejko krótkim rozważaniem i modlitwą. Po kilku zaśpie-
wanych wspólnie pieśniach oglądaliśmy film z ubiegłorocznej wycieczki do Izraela, 
w czasie którego uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami. 

Ostatnią część wypełniły sprawy organizacyjne. W imieniu inicjatorów zaprasza-
my wszystkich w każdy piątek po drugiej środzie miesiąca o godz. 18:00. 15 marca 
planujemy obejrzeć razem film o tematyce chrześcijańskiej i trochę o nim porozma-
wiać. Na kwiecień i maj zamierzamy zaprosić osoby z CME zajmujące się Duszpaster-
stwem Dorosłych. W czerwcu, tydzień po planowanej wycieczce filiału do Pszczyny, 
chcemy zorganizować grilla. Myślę, że tego typu spotkania odbywające się w dosyć 
swobodnej atmosferze przy herbacie i kawie, przyczynią się do naszego wzrostu du-
chowego i rozwoju wzajemnych relacji.

Kurator filiału – Jerzy Niemiec
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Niedziela Diakonii
1. Niedziela Pasyjna (17 lutego) przybrała w naszej parafii nieconiedzielny charak-

ter. Od kilku lat właśnie ten dzień obchodzony jest w całym Kościele E-A w Polsce jako 
Niedziela Diakonii. 

Do tej pory prosiliśmy rokrocznie o złożenie ofiary ołtarzowej na parafialny fun-
dusz diakonijny, z którego parafia udziela drobnej pomocy potrzebującym (np. dofi-
nansowanie obozów dla dzieci i młodzieży, dożywianie w szkołach, itp.). W tym roku 
ofiara wyniosła 5747,50 zł.

Niemniej jednak tegoroczna Niedziela Diakonii przejdzie do annałów naszej pa-
rafii ze względu na praktyczną akcję pomocy. Niezwykły był to widok, gdy parafianie 
– obok śpiewnika – nieśli do kościoła siatki wypełnione produktami spożywczymi, 
chemicznymi i kosmetykami. 

Jezus uczy nas w Ewangelii, że nie potrzeba wielkich, spektakularnych czynów. 
W diakonii (pomocy charytatywnej) wystarczy drobny gest, prosty odruch serca (1 kg 
cukru, słoik dżemu czy mydło albo szampon). I rzeczywiście wielu przyniosło „coś”, 
a to „coś” urosło do znaczących rozmiarów.

Zebraliśmy m. in. 156 paczek makaronu, 106 kg cukru, 79 kg mąki, 46 l oleju, 38 
kg ryżu sypkiego, 93 mydła w kostce, 33 pasty do zębów, 33 szampony do włosów, 
27 płynów do naczyń i wiele, wiele innych produktów w mniejszych ilościach. Zostały 
one posortowane i podzielone przez wolontariuszy, a następnie rozwiezione do 5 
rodzin oraz 5 osób samotnych (głównie z terenu Simoradza i Pierśćca). Akcja prze-
kroczyła granice konfesyjne, ponieważ okazaliśmy także pomoc katolikom. Jestem 
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bowiem przekonany, że pomoc nie może ograniczać się jedynie do naszego ewange-
lickiego „ogródka”.

Sam pomysł zrodził się w listopadzie 2012 r. Rozmawiałem wtedy luźno z kurato-
rem filiału Simoradz – Rajmundem Raszykiem. Padła kwestia pomocy biednym rodzi-
nom simoradzkim – ewangelikom i katolikom. Zastanawialiśmy, jak im praktycznie 
pomóc. Dawać pieniądze bezpośrednio jest zawsze trudno (również w przypadku jeśli 
są to także „nie nasi” czyli katolicy).

Przypomniała mi się wtedy akcja, którą ewangelicka parafia z Dzięgielowa pro-
wadzi na rzecz biednych rodzin z Bieszczad. Dzięgielowianie co roku robią zbiórkę 
produktów spożywczych, kosmetycznych, chemicznych, mebli, artykułów AGD, itp. 
dla Bieszczad. Nie pytają o wyznanie. Po prostu pomagają.

Doszedłem do wniosku, że my możemy uczynić podobnie – z tym że pomoc skie-
rujemy do ludzi, których znamy, bo z nimi sąsiadujemy. Zarówno Rada Parafialna, jak 
i Zgromadzenie Parafialne pozytywnie odniosły się do tej idei. Ale postawiliśmy jeden 
istotny warunek: pomagamy osobom i rodzinom, gdzie nie ma problemu alkoholo-
wego.

Pierwszą edycję uważam za jak najbardziej udaną. Co do przyszłego roku, wiem, 
że musimy lekko zmodyfikować formułę. Tym razem zbieraliśmy tylko w jeden dzień. 
Niektórzy wierni przychodzi do kościoła i mówili: „księże, jo zapómnioł, tak mi przy-
kro”. W związku z tym za rok będziemy zbierać przez tydzień lub dwa, żeby jeszcze 
więcej osób miało szansę się zaangażować.

W tym roku – jeśli Pan Bóg pozwoli i ludzie odpowiedzą równie pozytywnie jak 
tym razem – planujemy jeszcze zorganizować zbiórkę pomocy szkolnych w okolicach 
sierpnia... i znów będziemy chcieli wyjść poza własny ewangelicki opłotek...

Dziękuję wszystkim parafianom, których serce i ręce służą nie tylko dobru własne-
mu, ale także dobru bliźniego. „Bóg zapłać”.

PS. Otrzymaliśmy sygnał od jednej wielodzietnej rodziny, że przydałaby im się me-
blościanka (szczególnie ważne są szafy na ubrania dla dzieci i półki np. na książki). Je-
śli ktoś z Was – drodzy parafianie – ma zamiar wymienić w najbliższym czasie starą na 
nową, a stara jest jeszcze w dobrej „kondycji”, uprzejmie proszę o kontakt z parafią.

Ks. Mirosław Czyż 

Simoradzanie współorganizują i wygrywają 
Kiedy rok temu parafianie z tego filiału po raz pierwszy wzięli główną odpowie-

dzialność za organizację parafialnego turnieju w piłkę nożną, mieli tylko jeden pro-
blem ze zorganizowaniem drużyny ze swojej wioski. Było ich za dużo na jeden skład, 
i jak się potem okazało – za mało na dwa. Brak ławki rezerwowych spowodował, że 
zmęczenie nie pozwoliło im na zagranie całego turnieju na równym poziomie i szyb-
ko musieli pożegnać się z marzeniami o miejscach w czołówce. Na majowy turniej 
w plenerze stworzyli już tylko jedną drużynę i pokazali, który filiał rozdaje w parafii 
piłkarskie karty. 
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Na rywalizację halową która miała miejsce 23 lutego br. znów musieli się podzie-
lić, jednak tym razem nie popełnili już błędu sprzed roku. Wyciągnęli wnioski. Zbudo-
wali dwa bardzo silne składy zarówno w polu, jak i na ławce i przed finałem można 
było stawiać w ciemno, kto zgarnie tytuł w pierwszym tegorocznym turnieju bo... 
zagrały o niego dwie drużyny z Simoradza. 

Wygrał skład numer dwa. „Jedynka” z poszarpanymi ambicjami będzie musiała 
poczekać na rewanż rok, bo zapewne tak jak Real jednoczy się z Barceloną w naj-
lepszą na świecie drużynę Hiszpanii, tak oba składy z Simoradza połączą siły, żeby za 
kilka miesięcy (na boisku typy orlik) zdobyć trzecie z rzędu mistrzostwo skoczowskiej 
parafii. Simoradz jak Hiszpania!

Szymon Wojnar

Wieści chórowe

W skoczowskiej  „Glorii” w dniu 5 lutego 2013 r. odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze, podczas którego podsumowano działalność chórów za 2012 rok, 
wybrano nowy zarząd oraz składy służb pomocniczych. Dokonano również nakreśle-
nia najbliższych chórowych zamierzeń i planów. Zebraniu przewodniczył proboszcz 
pomocniczy ks. Mirosław Czyż (w zastępstwie za proboszcza ks. Adama Podżorskiego 
– opiekuna chórów). 

W pierwszej części  zapoznano zebranych ze sprawozdaniami finansowymi i sprawoz-
daniem prezesa obejmującymi rok 2012 oraz 5-letnią kadencję Zarządu (2008-2012).  
W ostatnim pięcioleciu chór mieszany „Gloria” miał  233 próby oraz wystąpił 246 
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razy, chór żeński odpowiednio 218/156 a chór męski 221/216. Powyższe dane świad-
czą o wielkim zaangażowaniu chórzystów w służbie Bogu, Kościołowi i środowisku. Po 
przedstawieniu sprawozdań, prezentacji wizualnej oraz przeprowadzonej dyskusji, ustę-
pujący Zarząd otrzymał jednogłośne  absolutorium. 

Kolejnym etapem był wybór nowego Zarządu oraz służb pomocniczych. Z uwagi na 
brak zgody ustępujących członków zarządu na złożoną propozycję przeprowadzenia wy-
borów  przez aklamację przeprowadzono procedurę wyborów.  Z sali podano tylko 7. 
kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Z powodu braku podania większej 
ilości  kandydatów, za zgodą wyborców przeprowadzono jawne głosowanie. 

Po ukonstytuowaniu się Zarząd w kolejnej 5-letniej kadencji będzie pracował w skła-
dzie:   prezes – Władysław Walter Orawski, sekretarz – Dorota Rogol, skarbnik – Anna 
Gruszczyk, z-ca ds. chóru żeńskiego – Weronika Orawska oraz członkowie: Wanda Ju-
ranek, Aniela Fender, Piotr Gruszczyk. Wybrano również służby pomocnicze: odwie-
dzinową w składzie – Helena Kaleta, Anna Lorek, Maria Miech; nutowi: Wanda Ju-
ranek (chór żeński), Stefan Białoń i Piotr Gruszczyk (mieszany i męski); prowadzenie 
kroniki – Aniela Fender (zdjęcie na okładce). W imieniu  Zarządu podziękowania złożył 
Prezes, zwracając się jednocześnie z prośbą o pomoc i włączenie się wszystkich chórzy-
stów w realizację planów i zamierzeń. 

W najbliższych chórowych planach jest w organizacji tegorocznych obchodów 
150-lecia skoczowskiego kościoła Św. Trójcy (26 maja), jak też prawdopodobny wyjazd 
chóru do Wrocławia. Rozważana jest także możliwość organizacji rodzinno-chórowych 
wczasów nad Bałtykiem. Wpłynęło także zaproszenie chóru (kwiecień 2014 r.) do Nie-
miec, który prawdopodobnie zostanie połączony z wizytą Holandii.

Na zakończenie ks. Mirosław Czyż podziękował wszystkim za aktywny udział w służ-
bie Bogu i Kościołowi. Życzył, aby ta  służba  śpiewu docierała do wszystkich serc, które 
dostrzegają Bożą moc, dobroć i łaskę, ale również i do tych, którzy miotają się w życio-
wej wątpliwości w Jego istnienie. Zebranie zakończono pieśnią „Potrzebnyś mi” oraz 
wspólną modlitwą.   

Tekst: Władysław W. Orawski

Głos ma młodzież
9 lutego 2013 r., jak co tydzień, skoczowska młodzież zebrała się w naszej salce. 

Tego dnia jednak odwiedził nas wyjątkowy gość – Janusz Rokicki. Jest on wybitnym 
sportowcem, który w dyscyplinie „pchnięcie kulą” może poszczycić się sukcesami na 
światowej arenie. Jego najbardziej aktualne i największe osiągnięcie to srebrny me-
dal zdobyty na paraolimpiadzie w Londynie w 2012 roku. 

Gość podczas spotkania opowiadał o swoim życiu, pasji, a przy tym ciężkiej pra-
cy, jaką na co dzień są treningi olimpijczyka. Kiedy mówił, w obiegu po sali krążyły 
medale zdobywane w wielu zakątkach świata. W tle przeskakiwały slajdy prezentacji 
z prywatnymi zdjęciami, którą mistrz nazwał „zwykłe życie”. Dało się odczuć, że mimo 
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swoich osiągnięć i podróży po całym świecie, pozostaje skromnym i bardzo miłym 
człowiekiem, którego można bardzo szybko polubić. 

J. Rokicki w wyniku tragicznego wypadku kolejowego stracił dwie nogi. Wszelkie 
jego marzenia i plany legły wówczas w gruzach. Niemniej jednak nasz gość jest bar-
dzo silny psychicznie.  Wiedział, że nie może się poddawać i się nie załamał. W cho-
dzeniu pomagają mu dwie nowoczesne protezy, które bardzo ułatwiają życie. Jego 
opowiadania pozwoliły nam na chwilę odejść od naszych zwykłych problemów i za-
stanowić czy nie są błahe, że nie z takimi trudnościami człowiek musi sobie poradzić. 

Doświadczenia życiowe, przez które pan Rokicki przechodził, nie były zagroże-
niem dla jego relacji z Bogiem. Wychował się w wierzącej rodzinie, a jego wypadek 
i osiągnięcia sportowe jeszcze bardziej przybliżyły go do Pana. W swoim opowiadaniu 
podkreślił, że choć jest wybitnym sportowcem i bardzo silnym mężczyzną, wie, komu 
zawdzięcza swoje sukcesy i co jest w życiu ważne. Jak mówi, nawet, kiedy był pewny 
siebie i idealnie przygotowany na to, aby sięgnąć po złoto, nie udało mu się to, bo 
wierzył tylko w swoje umiejętności zamiast w Boga. 

Było to dla nas wszystkich bardzo cenne, że pan Rokicki znalazł czas, aby dać świa-
dectwo o swoim życiu, odwiedzając naszą grupę młodzieży. 

Po spotkaniu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, a pan Janusz nie odmówił fa-
nom rozdania autografów ze swoim zdjęciem. 

Dzięki temu spotkaniu mogliśmy uświadomić sobie, że nie warto się poddawać, 
bo Bóg dla nas wszystkich ma jakiś plan. Dawid Barański
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Kącik dla dzieci

Jak Wasze noworoczne postanowienia, udaje Wam się ich dotrzymać? Olek stara 
się jak może. Pamięta o modlitwie i rozmawia z Panem Bogiem codziennie, stara się 
też regularnie czytać Biblię, ale nie zawsze mu to wychodzi. Pewnej niedzieli dziadek 
postanowił zrobić mu niespodziankę:

- Olek, popatrz, co mam dla Ciebie! - zawołał go dziadek.
- Kalendarz? - zdziwił się chłopak. – Ale dziadku, już jest marzec!
- Bo to nie jest kalendarz, tylko rozpiska Nowego Testamentu. Rozpisałem ci go 

na 3 miesiące, żeby łatwiej ci było się zmobilizować. Możesz czytać codziennie rano 
lub wieczorem, kiedy masz czas. Dzięki tej rozpisce będziesz mógł kontrolować swoje 
postępy, no i w końcu przeczytasz cały Nowy Testament! Pomoże Ci to też pamiętać 
o codziennym czytaniu Słowa Bożego – wytłumaczył mu dziadek.

Olek przypiął go sobie na korkowej tablicy, która wisi nad jego biurkiem. Codzien-
nie odznacza, że przeczytał dany fragment. Dzięki temu udaje mu się dotrzymać po-
stanowienia o czytaniu Biblii, z czego jest bardzo dumny.

Może Ty też chcesz, tak jak Olek, mieć swoją rozpiskę Nowego Testamentu na 3 
miesiące? Nie ma sprawy, zaczynamy już dziś, 3 marca. Wystarczy, że zabierzesz ją ze 
sobą z kancelarii lub zgłosisz się do opiekuna najstarszej grupy na szkółce. Pamiętaj, 

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. 700 zł 
obejmuje: 
nocleg, wyżywienie, 
ubezpieczenie, 
przejazd, wycieczki.

Uwaga! Ilość ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

Formularz 
zgłoszeniowy 

na stronie: 
www.skoczow.vel.pl

Wypełnione
 zgłoszenie 

wraz z 
przedpłatą 

w wysokości 
100 zł. można 

składać  w kancelarii parafialnej.
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jeśli data 3 marca już przeminęła, to nie jest żaden problem. Możesz zacząć w dowol-
nym momencie! Po prostu zacznij!

Nasze dzisiejsze zadania to kontynuacja historii opisanych na samym początku 
Biblii. Zachęcam Cię do rozwiązania ich samodzielnie, żeby sprawdzić, jak dobrze pa-
miętasz to, czego nauczyliśmy się na szkółce, a potem sprawdź swoje odpowiedzi z Bi-
blią, żeby upewnić się, czy wszystko jest dobrze. Ostatnie zadanie to krótka powtórka 
z wersetów, których uczyliśmy się ostatnio.

Baw się dobrze!
 
1. Ułóż w kolejności (nadaj odpowiednie numery) zdarzenia z życia Józefa:

Józef namiestnikiem Egiptu
żona Potyfara próbuje uwieść Józefa
narodziny Józefa
Józef opowiada sny rodzinie
Józef wykłada sny współwięźniów
Jakub wysyła Józefa do braci
sprzedanie Józefa do Egiptu
Józef wykłada sny faraona
bracia postanawiają zabić Józefa

2. Uzupełnij drzewo genealogiczne Józefa:

                       Abraham + Sara

                                   Izaak           +Rebeka

                    Ezaw                Jakub     +Lea
                                                            +Ra- chela
                                                
                                                      Józef    Beniamin*

* w ostatnie pole wpisz imię brata Józefa „z tej samej matki”. Pamiętaj, że poza 
nim Józef miał jeszcze 10 innych braci.

Sara

Izaak

Jakub

Józef

Lea
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3. Połącz osobę z jej snem:

Józef

Jakub

faraon

podczaszy

piekarz

4. Rozwiąż krzyżówkę:

1. Księga Starego Testamentu, w której jest opisana historia Józefa, to I Księga...
2. Z czego podczaszy wyciskał sok faraonowi do pucharu? (odpowiedź znajdziesz 

w księdze, która jest odpowiedzią na 1 pytanie, w 40 rozdziale, wersety 9-11)
3. Miejsce, gdzie Józef wyłożył sny podczaszego i piekarza
4. Imię człowieka, u którego służył Józef po sprzedaniu do Egiptu
5. Miejsce, do którego wrzucili Józefa bracia, zamiast go zabijać

HASŁO: _ _ _ _ _
*Napisz, z jaką jeszcze inną historią biblijną (poza Józefem) kojarzy Ci się to 

miejsce: ____________________________________________

5. W wersetach, których uczyliśmy się w styczniu i lutym, pogubiły się słowa. 
Uzupełnij je! Spróbuj najpierw samodzielnie, a dopiero potem sięgnij po Biblię lub 
swój notes z wersetami.

a) Zaufaj Panu z całego swojego …. i nie polegaj na własnym …. . Przyp. Sal. 3,5
b) Dlatego, że jesteś w moich ... drogi , cenny i Ja cię …. . Izajasz 43,4
c)Takie jest … moje, abyście się wzajemnie … jak Ja was umiłowałem. Ew. Jana 15,12
d) Każdy, kto popełnia …, i … przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. I Jana 3,4
e) Idąc na cały …. głoście … wszystkiemu stworzeniu. Marek 16,15
f) … Pana, wszyscy wierni Jego! Pan … wiernych, a wyniosłemu odpłaca tak, jak na to... . 
Psalm 31, 24

siedem kłosów pustych zjada siedem kosów pełnych
wyciska grona do pucharu i podaje je faraonowi
kłaniające się gwiazdy, słońce i księżyc
drabina do nieba, po której wchodzili i schodzili aniołowie
kruki wydziobują biały chleb z koszy na głowie
kłaniające się snopy zboża
siedem chudych krów pożera siedem tłustych

1.

2.

3.

4.

5.
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opr. A. Jaroszewska

Za prawidłowe rozwiązanie możesz otrzymać nagrodę. Wystarczy, że swoje odpo-
wiedzi na pytania 1-5 zapiszesz na kartce A4 i dostarczysz je w kopercie do kancelarii 
parafialnej do dnia 24 marca. Na kopercie napisz „Konkurs IP 97”, 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 
rodzinnego 1 kwietnia o g. 9.00. POWODZENIA!!!

Propozycja dla najmłodszych (poza konkursem) - pokoloruj obra-
zek: Józef i jego bracia przed faraonem. 

Biblioteka

„Miłość na całe życie”
Kiedy czytałam tę książkę, moja mama pomyślała, że to kolejne „romansidło”, któ-

re mogłaby dopaść w swoje ręce. Nic z tych rzeczy, ale ta książka na pewno pomoże 
Ci stworzyć i utrzymać romantyczność w związku, jakim jest małżeństwo. Sam autor 
– dr James Dobson – opisuje wydarzenia związane ze swoim małżeństwem, różnice 
i podobieństwa z jego żoną. Poza zasadami w ich związku, miłością, wiernością, nie-
ustannie towarzyszy Bóg, do którego zwracają się nie tylko w razie problemów.
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Początkowo sądziłam, że to lektura tylko dla osób młodych, lecz znalazłam tam 
też porady, z których mogą korzystać małżeństwa z wieloletnim stażem. Bo przecież 
dobre początki nie muszą oznaczać dalszego dobrego pożycia. Liczy się to, jak prze-
biegało całe małżeństwo, czy będziemy dalej się kochać i poświęcać sobie tyle czasu 
co na początku, czy staniemy się obcymi dla siebie ludźmi? Autor daje nam wskazów-
ki jak trwać w małżeństwie do końca życia. Radzi jak unikać i łagodzić problemy, które 
dotyczą każdej pary.

Za najważniejsze zagrożenia dla związku, które omawiał Dobson, uznałam: nad-
używanie alkoholu i innych środków odurzających, egoizm, wtrącanie się teściów, 
a także konflikty z powodu wydawania pieniędzy. Równie ważne jest też, by od part-
nera nie oczekiwać rzeczy niemożliwych, bądź takich, do których nie jest zdolny. Na-
sze wyobrażenia i nadzieje niekoniecznie będą miały swoje pokrycie w rzeczywistości. 
Fizyczność współmałżonków również została poruszona. Niektórym kobietom wy-
starczy pocałunek czy ukrycie w ramionach kochanego mężczyzny, ale dla innych to 
stanowczo za mało. „Gdy kobieta czuje się blisko związana ze swoim mężem, gdy 
czuje, że jest przez niego kochana i otaczana opieką, bardziej pragnie go fizycznie”. 
„Przypływ namiętności rodzi się z jego dotyku i z czułości, jaką jej okazuje”.  Tak pisze 
autor przed poszczególnymi rozdziałami!

Oprócz miłości istotne jest też oddanie. To jeden z licznych elementów budują-
cych zdrową relację. Znam niewiele par, które zasługują na miano dobrze żyjących 
w swych związkach, chociaż niektórym należałoby pogratulować. Nie wiem, jaka jest 
recepta na ich udany związek, ale jeśli Ty lub Wy nie macie jeszcze takiej, to życzę, 
byście ją szybko znaleźli.

Bez względu na wiek, płeć i jakość Waszego związku (bądź na razie jego brak) po-
lecam lekturę „Miłość na całe życie” Jamesa Dobsona.

Sonia Binek
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Ewangelicki Punkt Widzenia

O udzielaniu komunii świętej nie-luteranom

W 2013 r., który obchodzimy w naszym Kościele jako Rok Reformatorów, chciał-
bym przybliżyć kilka prawd na temat Sakramentu Ołtarza. Jako luteranie skoczowscy 
mamy problem z pojmowaniem tego sakramentu, co też (prawdopodobnie) przekła-
da się na rzadkie przystępowanie wiernych do Stołu Pańskiego. Z danych statystycz-
nych wynika bowiem, że skoczowski parafianin przystępuje do Komunii Świętej śred-
nio dwa razy w roku (dla przykładu: w parafii Dzięgielów średnio siedem razy w roku).

W związku z przeżywanym okresem pasyjnym, gdy ma miejsce powszechna mobi-
lizacja wiernych w kontekście uczestniczenia w eucharystii, pragnę się skoncentrować 
na ewangelickim podejściu do przyjmowania darów Stołów Pańskiego przez wier-
nych z innych wyznań chrześcijańskich. 

Sprawa dotyczy przede wszystkim małżeństw o różnej przynależności wyzna-
niowej (choć oczywiście również osób w „stanie wolnym”), gdzie jedna strona jest 
ewangelicka, a druga (najczęściej) rzymskokatolicka. Czy taka para może wspólnie 
przystąpić do komunii w Kościele Ewangelickim? TAK!

W perspektywie prawa obowiązującego w Kościele Rzymskokatolickim taka prak-
tyka jest niemożliwa. W Pragmatyce Służbowej Kościoła Luterańskiego czytamy nato-
miast w §190 między innymi takie słowa:

„Nie ograniczamy wspólnoty Sakramentów i urzędu Kościoła tylko do Kościołów 
wyrosłych z Reformacji. Otwarci jesteśmy na siostrzaną i braterską wspólnotę także 
z Kościołami Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościołem Rzymskokatolickim… 

Nie odmawiamy też wspólnoty Stołu Pańskiego na prawach „gościnnej Komunii” 
tym chrześcijanom, którzy przyjmując Sakrament Ołtarza w Kościele E-A:

- wierzą w słowa „za was się daje i za was się wylewa”
- wierzą w obecność ciała i krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina”.
Wynika stąd wyraźnie, że przystępowanie wiernych innych wyznań do Wieczerzy 

Pańskiej w Kościele Luterańskim jest możliwe i sakrament jest ważny.
Skąd takie ujęcie sprawy? Otóż sam Pan Jezus zaprosił do Ostatniej Wieczerzy 

(sederu) wszystkich swoich uczniów, bez wyjątku. Skoro Jezus nikogo nie pominął, 
jakim prawem człowiek miałby zabraniać innemu człowiekowi (z innego wyznania) 
kosztowania darów Stołu Pańskiego?

Zdaję sobie sprawę, że gdy nie-ewangelicka strona małżeństwa pójdzie do swoje-
go duszpasterza i powie mu mniej więcej tak: „księże, byłem/am dziś ze swoją żoną/
swoim mężem przy Komunii w kościele ewangelickim”, w odpowiedzi (najprawdopo-
dobniej) usłyszy: „ta komunia jest nieważna”.

Jakie prawo obowiązuje w takim podejściu do sprawy? W moim przekonaniu jest 
to wyłącznie interpretacja ludzka. W ewangelickim rozumieniu Bóg nie odmawia da-
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KOLACJA SEDEROWA (PASCHALNA)

Podobnie jak chrześcijanie przeżywają szczególną atmosferę w czasie wieczerzy 
wigilijnej, tak też wyznawcy judaizmu pielęgnują zwyczaj kolacji sederowej. Odbywa 
się ona zawsze w okresie Święta Paschy i ma na celu upamiętnienie wyjścia narodu 
izraelskiego z Ziemi Egipskiej.

Pragniemy w naszej parafii po-
znać głębię tamtego wydarzenia 
sprzed wieków i odnieść je 
do Jezusa Chrystusa, który 
sam spożywał tę kolację 
z uczniami podczas 
Ostatniej Wieczerzy 
i sam też stał się 
ofiarą paschalną za 
grzech całego świa-
ta.

Świat judaizmu 
i chrześcijaństwa 
połączy dla nas pa-
stor Kazimierz Bar-
czuk z Warszawy pod-
czas kolacji sederowej, 
którą umili żydowskimi 
pieśniami zespół HALEVAI 
z Trzyńca. 

Kolacja odbędzie się do restaura-
cji MEWA w Harbutowicach, w dniu 26 marca,  
o g. 17.30, koszt 35 zł/os. Zapisy w kancelarii parafialnej do 24 marca lub do wyczer-
pania miejsc.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

rów Stołu Pańskiego nikomu, kto wierzy (jak to zostało wyrażone w Pragmatyce), że 
ciało Jezusa za niego się daje, a krew Jezusa za niego się wylewa i kto wierzy, że pod 
postacią chleba i wina są obecne ciało i krew Pana Jezusa.

Zapraszam więc i zachęcam, by w czasie pasyjnym wspólnie przystępować do 
Stołu Pańskiego. Wtedy małżonkowie będą stanowić jedność nie tylko w wymiarze 
zewnętrznym, ale swoją więź będą mogli pogłębiać także poprzez wspólne uczestnic-
two w Sakramencie Ołtarza.

Ks. Mirosław Czyż
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Końcem 2012 roku dokonano wielu modernizacji transmisji internetowej.Dokona-
na została zmiana darmowego operatora przesyłu wizji na operatora profesjonalnego, 
który za opłatą udostępnia kanał przesyłowy bez reklam.Nowa technologia pozwala nie 
tylko oglądać nabożeństwa na żywo, ale także archiwizuje wybrane przez nas transmi-
sje. Archiwalne nagrania można obejrzeć na tej samej stronie co „transmisje na żywo”. 
Zauważono także problem pikselizacji (widoczne kratki powodujące nieczytelność 
obrazu), co było przyczyną kupna nowego komputera, który pozwala nam realizować 
transmisję w dwóch jakościach (200kbps oraz 670kbps). Jakości przełączają się automa-
tycznie w zależności od łącza internetowego u użytkownika. Na parafii zainstalowano 
także serwer, który pozwolił nam zrezygnować z niektórych comiesięcznych zobowią-
zań finansowych związanych z utrzymaniem transmisji. Wszelkie problemy techniczne 
dotyczące bieżącej transmisji najlepiej zgłaszać przez komunikator gadu-gadu, gdyż to 
pozwala nam na szybką interwencję i pomoc użytkownikowi. Ogólne uwagi, sugestie 
i podziękowania prosimy kierować na adres: skoczowlive@gmail.com.

Tomek Cypcer

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy regularnie opłacają składkę kościelną. Wpła-
ty można uiszczać w kancelarii parafialnej lub wpłacając na konto w Banku Spółdzielczym: 

63 8126 0007 0009 5136 2000 0010  
z dopiskiem:„darowizna na cele kultu”

Sumę przeznaczoną na składkę parafialną można odliczyć od podatku w rocznym 
sprawozdaniu podatkowym (jeżeli jest wpłacona przez bank). Spore grono naszych pa-
rafian korzysta z możliwości tzw. automatycznego przelewu przez swój bank. Przelew 
taki jest dokonywany raz w miesiącu, raz na kwartał lub raz na rok. W większości ban-
ków jest on realizowany bez dodatkowych opłat. Jest to o tyle prostsza droga, że usta-
wiając sobie tę opcję w banku, nie trzeba pamiętać o wpłacaniu składki. Bank dokonuje 
tej czynności automatycznie zgodnie z częstotliwością ustaloną przez Zleceniodawcę.

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

§7.1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowią-
zany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% 
jego dochodu. Z opłacania składki są zwolnieni uczniowie i studenci nie posiadający 
własnych dochodów.

Podziękowania i informacje
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Stary Testament na każdy dzień

3 marca Estery 3 5 kwietnia Joba26
4 marca Estery 4 6 kwietnia Joba 27
5 marca Estery 5 7 kwietnia Joba 28
6 marca Estery 6 8 kwietnia Joba 29
7 marca Estery 7 9 kwietnia Joba 30
8 marca Estery 8 10 kwietnia Joba 31
9 marca Estery 9 11 kwietnia Joba 32

10 marca Estery 10 12 kwietnia Joba 33
11 marca Joba 1 13 kwietnia Joba 34
12 marca Joba 2 14 kwietnia Joba 35
13 marca Joba 3 15 kwietnia Joba 36
14 marca Joba 4 16 kwietnia Joba 37
15 marca Joba 5 17 kwietnia Joba 38
16 marca Joba 6 18 kwietnia Joba 39
17 marca Joba 7 19 kwietnia Joba 40
18 marca Joba 8 20 kwietnia Joba 41
19 marca Joba 9 21 kwietnia Joba 42
20 marca Joba 10 22 kwietnia Prz. Sal. 1
21 marca Joba 11 23 kwietnia Prz. Sal. 2
22 marca Joba 12 24 kwietnia Prz. Sal. 3
23 marca Joba 13 25 kwietnia Prz. Sal. 4
24 marca Joba 14 26 kwietnia Prz. Sal. 5
25 marca Joba 15 27 kwietnia Prz. Sal. 6
26 marca Joba 16 28 kwietnia Prz. Sal. 7
27 marca Joba 17 29 kwietnia Prz. Sal. 8
28 marca Joba 18 30 kwietnia Prz. Sal. 9
29 marca Joba 19 1 maja Prz. Sal. 10
30 marca Joba 20 2 maja Prz. Sal. 11
31 marca Joba 21 3 maja Prz. Sal. 12
1 kwietnia Joba 22 4 maja Prz. Sal. 13
2 kwietnia Joba 23 5 maja Prz. Sal. 14
3 kwietnia Joba 24 6 maja Prz. Sal. 15
4 kwietnia Joba 25 7 maja Prz. Sal. 16

W naszej codziennej lekturze Biblii wkraczamy w krąg tzw. literatury mądrościo-
wej. Zalicza się do niej księga Psalmów (którą już czytaliśmy), a także księgi: Joba 
(Hioba), Przypowieści Salomona, Kaznodziei Salomona oraz Pieśń nad Pieśniami. 

Księgi mądrościowe znacznie różnią się od siebie treścią. Mają jednak także wie-
le cech wspólnych. Każda z nich dotyczy zachowania i codziennego życia. Bóg jest 
we wszystkich tych księgach najważniejszy i widzimy Go bardziej w domu i w działa-
niu, niż w świątyni. Księgi mądrościowe mają także wspólne przesłanie, mówiące, że 
zgodnie z wolą Bożą ludzie znajdują mądrość, gdy szanują Boga i postępują zgodnie 
z Jego prawami.

Księga Hioba, wokół której głównie będziemy koncentrować naszą uwagę, sta-
nowi poemat na temat sensu cierpienia. W obliczu różnych doświadczeń, z którymi 
także współczesny człowiek musi się zmagać, warto zaznajomić się z historią „naj-
większego cierpiętnika” Biblii, posłuchać „hiobowych wieści”, czy też zastanowić się 
nad głębią słów: Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? 
(Hi 2,10) albo: Wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! (Hi 
19,25).

W Księdze Przypowieści Salomona odkryjemy natomiast zbiór prostych, życiowych 
prawideł, z których wiele można odnieść także do współczesności. xmcz
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Z życia kościoła

Rok 2013 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce to ROK REFORMA-
TORÓW. Ten rok rozpoczyna pięć lat poświęconych tematyce związanej z Refor-
macją. Celem jest przygotowanie do obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji 
w 2017 roku.

10 stycznia w zabytkowym Pałacu Goldsteinów w Katowicach, podczas nadzwy-
czajnej sesji Rady Miasta, biskup Tadeusz Szurman (rodem z Simoradza), zwierzchnik 
Diecezji Katowickiej oraz proboszcz parafii w Katowicach otrzymał tytuł „Honorowy 
Obywatel Miasta Katowice”.

12-13 stycznia w Warszawie zainaugurowano rok jubileuszowy „Zwiastuna Ewan-
gelickiego”. Podczas obchodów 150-lecia jego istnienia wręczone zostały Nagrody 
im. ks. Leopolda Otto w XI. edycji. Nagrodami zostali uhonorowani: eurodeputowany 
prof. Jerzy Buzek oraz pisarz Jerzy Pilch. 

15 stycznia w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się tradycyjne spotkanie 
noworoczne Polskiej Rady Ekumenicznej. Oprócz przedstawicieli Kościołów zrzeszo-
nych w PRE, uczestniczyli w nim: hierarchowie Kościoła Rzymskokatolickiego, repre-
zentanci Kancelarii Prezydenta i Premiera, Sejmu i Senatu oraz przedstawiciele świata 
kultury i nauki.

18-25 stycznia miał miejsce cieszący się już ponad stuletnią tradycją Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Chrześcijanie różnych wyznań spotykali się na całym 
świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i in-
nych spotkaniach.

3 lutego biskup Jerzy Samiec wraz z delegacją Kościoła E-A uczestniczył w spotkaniu 
z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w jego wiślańskiej rezydencji „Zameczek”.

3 lutego ks. Marcin Kotas (nasz były wikariusz), dotychczasowy proboszcz-
administrator parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, został wybrany pro-
boszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu. 

9 lutego odbył się II Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Ustroniu-Nierodzimiu. Zawody zorganizowane zostały przez parafię 
ewangelicką w Bładnicach i naszą parafię. Wśród naszych pingpongistów najlepiej zapre-
zentował się gimnazjalista Jakub Rokowski, który zajął 3. miejsce. GRATULUJEMy!

9 lutego w kościele Św. Trójcy w Lędzinach Hołdunowie odbyła się uroczystość ordy-
nacji czterech magistrów teologii na księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Aktu 
ordynacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk apostolskim zwyczajem dokonał Biskup Ko-
ścioła ks. Jerzy Samiec wraz z asystentami (relacja wewnątrz numeru).

10 lutego ks. dr Dariusz Chwastek (rodem z Łączki), dotychczasowy proboszcz parafii 
w Lublinie, został wybrany proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstą-
pienia Pańskiego w Warszawie.
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Chrzty:
Adrian Biłko  13.01.2013 Skoczów, ul. Targowa
Wojciech Gawlas  20.01.2013 Wiślica
Nadia Bołuk  20.01.2013 Simoradz, ul. Górna
Tobiasz Bołuk  20.01.2013 Simoradz, ul. Górna
Jakub Fender  27.01.2013 Skoczów, ul. Bracka

Pogrzeby:
Karolina Jaworska lat 84 08.01.2013 Sk., ul. Ciężarowa
Zofia Smelik           niespełna 80 lat 10.01.2013 Simoradz
Robert Chraścina lat 70 11.01.2013 Iłownica
Gustaw Tessarczik lat 75 12.01.2013 Sk., ul. Bajerki
Jan Podżorski  lat 82 26.01.2013 Sk., ul. Słoneczna
Jerzy Jaworski lat 79 02.02.2013 Pierściec, ul. Skoczowska
Henryk Foltyn lat 70 21.02.2013 Simoradz, ul. Kasztanowa

Zapisano w księgach parafialnych

10 lutego – w parafii częstochowskiej miała miejsce podniosła uroczystość. Tego 
dnia poświęcono nową kaplicę lublinieckiego filiału. 

13 lutego w dniu pokuty i modlitwy (Środę Popielcową) rozpoczął się Czas Pasyjny. 
To czas zadumy i refleksji przede wszystkim nad zbawczym dziełem Jezusa Chrystusa na 
krzyżu jak i nad własnym życiem. Od kilku lat w naszym Kościele organizowana jest ak-
cja 7BEZ, do udziału w której zachęcamy. Wszystkie informacje znajdują się na stronie: 
www.7bez.cme.org.pl 

13-17 lutego odbyła się Druga Europejska Konferencja w Krzyżowej. Temat Konfe-
rencji brzmiał: „Zaufanie - Odpowiedzialność - Przyszłość. Społeczne i polityczne per-
spektywy duszpasterstwa”.  W konferencji wzięli udział uczestnicy z Ukrainy, Finlandii, 
Rumunii, Węgier, Holandii, Niemiec i Polski.

17 lutego – ewangelicy w Białymstoku świętowali jubileusz 210-lecia istnienia swo-
jej parafii. W uroczystości uczestniczył bp Jerzy Samiec.

24 lutego – odbyła się 3. sesja V kadencji Synodu Diecezji Cieszyńskiej. Oprócz 
przedstawienia części sprawozdawczej, dyskutowano także nad aktualnymi problema-
mi, takimi jak: nie opłacanie składki kościelnej przez znaczną część parafian oraz odpis 
0,5% z podatku.

zebrał ks. M. Ratka-Matejko
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Transmisja nabożeństw   www.transmisja.skoczow.vel.pl
Młodzież  www.skoczow.vel.pl; www.mlodziezdebowiec.pl.tl
Zesół Dzwonków  www.zespoldzwonkow.pl
Chór Gloria  www.gloria.skoczow.pl; gloria@ptew.org.pl
Filiał Dębowiec  www.debowiecluteranie.pl.tl
Chór Dębowiec  www.debowiec-chor.luteranie.pl
Zespół Vocalis www.vocalis.pl
Biblioteka www.biblioteka.skoczow.pl
Proboszcz ks. Adam Podżorski  tel. 853 34 91  e-mail: apodzorski@luteranie.pl
Proboszcz pom. ks. Mirosław Czyż  tel. 853 34 91 e-mail: mczyz@luteranie.pl
Wikariusz ks. Marcin Ratka-Matejko tel. 853 34 91  e-mail: marcinek87@gmail.com
Ks. Andrzej Czyż  tel. 853 03 89 
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Adres Redakcji: 43-430 Skoczów,  ul. Z. Kossak - Szatkowskiej 74  ( 33 853 34 91 
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Skład i druk:
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KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
poniedziałek - czwartek godz. 10.00-14.00
piątek   godz. 14.00-18.00
w niedziele i święta przed i po nabożeństwie

Spotkania parafialne

ZEBRANIA MŁODZIEŻY
Skoczów sobota godz. 18.00
Dębowiec piątek godz. 17.30

ZEBRANIA MISYJNE
drugi czwartek godz. 17.00

SOBOTNIE SPOTKANIA Z BIBLIĄ
czwarta sobota godz. 18.00

GODZINY BIBLIJNE
Skoczów czwartek godz. 17.00
oprócz 1. i 2. czwartku miesiąca
Dębowiec poniedziałek godz. 15.15
Pierściec wtorek godz. 16.30

SZKÓŁKI NIEDZIELNE
Skoczów godz. 8.00 i 10.00

Dębowiec podczas nabożeństwa
Pierściec podczas nabożeństwa
Simoradz podczas nabożeństwa

KOŁA PAŃ
Skoczów 1.śr m-ca godz.17.00

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

Simoradz 1.pt m-ca godz.14.30

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

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

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



5 lutego - wybrany Zarząd Chóru „Gloria”

17 lutego - dary z Niedzieli Diakonii


