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Spotkanie 
ze Słowem Bożym
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Nie bój się, lecz mów 
i nie milcz, bo Ja jestem z tobą. 
Dz 18,9-10

Wyrażanie swoich myśli, swojego zdania przez sło-
wa to podstawowe narzędzie komunikacji człowieka. 
W słowach przekazujemy innym to, jakimi jesteśmy 
ludźmi. Codziennie każdy z nas wypowiada tysiące 
słów. W wielu tematach mamy zapewne dużo do po-
wiedzenia. Czasami jednak wolimy zamilknąć, zacho-
wać coś dla siebie. Nie wypowiadamy się, nie zabiera-
my głosu. Może czynimy tak z obawy „co też o mnie 
pomyślą”? Może boimy się i uważamy, że lepiej nie 
przyznawać się do czegoś. Może wstydzimy się tego 
przed innymi.

Przytoczony fragment biblijny pochodzi z opisu 
pobytu apostoła Pawła w Koryncie. W tym pogańskim 
mieście, pełnym rozpusty, bałwochwalstwa i obrzydli-
wości ten jeden człowiek miał być posłańcem, który 
przyniesie Dobrą Nowinę. Naturalne jest, że musiał 
mieć pewne obawy – jak będzie przyjęty, czy nie zosta-
nie odrzucony, a nawet prześladowany z tego powodu. 
Bóg jednak zachęca go, by odważnie głosił zbawienie 
w Chrystusie, bo On jest z nim.

Ale misja Pawła nie polegała tylko na samym mó-
wieniu. W Koryncie spędził długie miesiące i zapewne 
był obserwowany przez ludzi, którzy go słuchali. Wi-
dywali go w codziennych obowiązkach, zajęciach, przy 
pracy (Biblia podaje, że wyrabiał namioty). Wielu też 
być może, obserwując Pawła, porównywało, czy ten 
człowiek rzeczywiście żyje na co dzień tym, co tak pięk-
nie głosi. 

Człowiek „mówi” nie tylko swoimi ustami, ale tak 
naprawdę całym sobą. Nasze postępowanie „mówi” 
o nas nie raz o wiele więcej niż tylko nasze słowa. Dla 
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Apostoła być może nawet większym wyzwaniem niż nauczanie Bożego Słowa było „mó-
wienie” o Nim swoich zachowaniem.

W dzisiejszym świecie pada wiele słów. Ale tracą one powoli swoją wartość. W wie-
lu sytuacjach widzimy, że są to tylko puste słowa. Obietnice wyborcze polityków, nasze 
piękne deklaracje poprawy, to często tylko wyrazy, które nie mają przełożenia na czyny 
i przez to okazują się niewiele warte. Świat domaga się więc potwierdzenia mową ciała, 
a nie tylko ust. 

Podobnie jest w chrześcijaństwie. Być może łatwo przychodzi nam „mówienie” 
o Bogu w kościele czy na jakimś spotkaniu, podczas wspólnej modlitwy bądź śpiewania 
pieśni. Ale czy na co dzień całym sobą „mówimy” o Bogu? Czy nasze zachowanie pokazu-
je to, kim On jest w naszym życiu? 

A może boimy się tego? Bo przecież tak nie wypada. Co też inni powiedzą? Dzisiejszy 
świat promuje przecież często zupełnie odmienne wartości. Łatwiej więc może nieraz 
„zamilknąć”, wtopić się w tłum, iść z prądem. 

Jezus Chrystus chce jednak, byśmy byli jego świadkami na co dzień. To właśnie świa-
dectwo życia, „opowiadanie bez słów” może mieć jeszcze większe oddziaływanie na ludzi 
wokół nas niż niejedno kazanie.

Tak więc nie bój się i nie milcz. Te słowa Bóg kieruje do każdego z nas. Nie milczmy, gdy 
jesteśmy na co dzień w swoich domach, wśród sąsiadów, w rodzinie, gdy wyjeżdżamy na 
wakacje, na urlop, czy odpoczywamy w domu. Niech nasze życie „opowiada” Boże cuda, 
a On sam daje wspaniałą obietnicę: Nie bój się… Ja jestem z tobą!

Amen.

mgr teol. Marcin Podżorski
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Z kart historii...

Pan Marcin Podżorski przeżył w ostatnim okresie wiele istotnych chwil w swoim życiu. 
14 czerwca obronił w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pracę magister-
ską pisaną pod kierunkiem ks. bp. prof. Marcina Hintza. Jej tytuł: Motyw eklezjologiczny 
w przekazie teologicznym Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie w latach 1998-2012. 

W związku z ukończeniem studiów teologicznych i obroną pracy magisterskiej został 
decyzją biskupa Kościoła skierowany z dniem 15 lipca 2013 r. na praktykę kandydacką 
(przedordynacyjną) do parafii Cieszyn (zamieszka w filiale Hażlach).

Na farze nie zamieszka jednak sam. W sobotę, 29 czerwca, poślubił w naszym kościele 
w Skoczowie Elżbietę z d. Pilch, parafiankę z Wisły-Czarne (absolwentkę Szkoły Biblijnej 
w Dzięgielowie, studentkę V roku ekonomii w Katowicach).

W tym miejscu pragniemy podziękować Marcinowi za jego bez mała 15-letnią służbę 
w parafii skoczowskiej – głównie w zakresie pracy młodzieżowej. 

A świeżo upieczonym Małżonkom życzymy wiele satysfakcji oraz spełnienia w odkry-
waniu szerokiej palety podobieństw i różnic pomiędzy męskością a kobiecością. Życzymy 
również, aby Bóg położył i trzymał swoją błogosławiącą dłoń nad Waszą małżeńską przy-
godą, w którą wplatacie doświadczenie krzyża służby dla Pana i jego ludu – Kościoła. 

Z modlitwą

Wdzięczni parafianie ze Skoczowa

Kodeks Synajski
W 1844 r. niemiecki, protestancki biblista Konstantin von Tischendorf odkrył tzw. 

Kodeks Synajski. Jest to najstarszy, pochodzący z IV w. n. e. rękopis z tekstem Starego 
i Nowego Testamentu, który traktuje się jako najważniejszy, dotychczas znaleziony 
manuskrypt Biblii. 

Sztukę drukarską wynaleziono dopiero w XV wieku. Do tego czasu książek nie dru-
kowano lecz przepisywano. Zajęciem tym zajmowali się przede wszystkim zakonnicy, 
którzy w klasztornych murach z gęsim piórem w ręku oraz kałamarzem u boku zapeł-
niali kolejne zwoje papirusu. Tylko najbogatsze klasztory i kościoły posiadały w owych 
czasach rękopisy Biblii, które traktowano jak największy skarb. Po upowszechnieniu 
się druku zaprzestano się nimi interesować, dlatego też przez stulecia leżały w kurzu 
na bibliotecznych półkach.

Nadszedł jednak czas, gdy te stare dzieła ręcznego piśmiennictwa stały się znowu 
bardzo poszukiwane. Zaczęto bowiem czynić starania o uzyskanie jak najstarszego, 
a przez to jak najdokładniejszego tekstu Biblii i to w językach oryginalnych – czyli 
hebrajskim i greckim.
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Jednym z najbardziej zaangażowanych poszukiwaczy ręcznie przepisywanych Bi-
blii  został wspomniany Konstantin von Tischendorf. Urodził się 18 stycznia 1815 r. 
Odkrył ponad 20 takich starodruków. Znał wszystkie starożytne języki, na które zo-
stała przetłumaczona i przepisana Biblia, stąd też wiedział, czego szuka. W roku 1844 
wyruszył na Górę Synaj i tam w prawosławnym klasztorze św. Katarzyny dokonał swe-
go największego odkrycia – Kodeksu Synajskiego.

Do tej ufortyfikowanej twierdzy greckich mnichów można się było dostać je-
dynie w koszu opuszczanym na linie przez niewielki otwór w ścianie. Po dotarciu 
do środka pozwolono mu przez kilka dni prowadzić poszukiwania w trzech klasz-
tornych bibliotekach, ale jego wysiłki nie przyniosły żadnego rezultatu. Kiedy zmę-
czony przygotowywał się do opuszczenia klasztoru, jego wzrok padł na kosz pe-
łen śmieci, który mnisi zamierzali spalić podobnie jak dwa wcześniejsze. Nie chcąc 
niczego zaniedbać, Konstantin wysypał zawartość kosza na ziemię, aby zobaczyć, 
co zawiera. Po chwili, przeglądając papiery z wrażenia zaniemówił. Oto w swoich 
rękach trzymał kilka kart pergaminowych zapisanych pismem greckim, zawiera-
jących ustępy Biblii. Zaczął je dokładnie zbierać. Ostatecznie odnalazł 129 takich 
kart. Wszystkie były greckim przekładem Starego Testamentu (tzw. Septuaginta). 
A ponieważ zawartość kosza była przeznaczona na spalenie, przełożony klasztoru 
zgodził się podarować Tischendorfowi 43 karty. Te, które pozostały w klasztorze, 
Konstantin polecił troskliwie przechować, ponieważ zamierzał tam jeszcze wrócić 
i zabrać do Europy. 

W styczniu 1853 r., mając poparcie rosyjskiego cara, ponownie odwiedził synaj-
ski klasztor. Powitano go jak dobrego znajomego, ale tym razem czekało go przykre 
rozczarowanie. Nikt bowiem nie pamiętał, co stało się z pozostawioną tam częścią 
Kodeksu Synajskiego. Przywiózł natomiast do Europy szereg innych rękopisów pocho-
dzących ze średniowiecza.  

Klasztor na Synaju nie pozwalał jednak Tischendorfowi spać spokojnie. Ciągle bo-
wiem myślał o cennym zaginionym rękopisie. Dlatego postanowił wrócić do klasztoru 
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po raz  trzeci. Zaopatrzony w pomoc materialną i moralną ze strony cara oraz nie-
mieckiego rządu udał się w podróż w 1859 r.

Przyjęto go bardzo serdecznie i obiecano wszelką pomoc w odnalezieniu zguby.  
Pomimo kilkudniowych poszukiwań, rękopisu jednak nie odnaleziono. Przygnębiony 
Tischendorf w przeddzień wyjazdu wybrał się na wycieczkę na Górę Synaj wraz mło-
dym mnichem. Gdy obaj wędrowcy wrócili do klasztoru, młody mnich zaprosił towa-
rzysza wycieczki do swojej celi, obiecując, że mu coś pokaże. Poszedł do kąta pokoju 
i przyniósł jakiś przedmiot owinięty w czerwoną chustę. Położył go na stole i rozwinął. 
Na widok zawartości niemiecki badacz o mało nie zemdlał z wrażenia. W drżących 
rękach trzymał bowiem nie tylko owych 86 zaginionych kart, ale także resztę cennego 
manuskryptu, a więc całą Biblię. To, do czego tęsknił latami, leżało przed nim na stole. 
Znalazł najstarszy rękopis Pisma Świętego. Na jego prośbę pozwolono mu zabrać rę-
kopis do swojego pokoju. Tu też – dopiero w samotności – dał upust swoim emocjom. 
Padł na kolana i w pokorze dziękował Bogu za 
to, że go tu kolejny raz zaprowadził i pozwolił 
mu odnaleźć ten cenny skarb.

Mnisi zgodzili się wypożyczyć Kodeks 
i przewieźć go do Kairu, celem skopiowania. 
Początkowo nie było mowy o jego sprzedaży. 
Był to jednak okres, kiedy klasztor nie miał 
przeora, a wybór nowego się przedłużał. Kan-
dydatem mnichów był Cyryl, jednak patriar-
cha Jerozolimy wyrażał co do jego osoby pew-
ne zastrzeżenia. 

Wtedy Tischendorf  zagrał politycznie. Za-
oferował Cyrylowi poparcie rosyjskiego cara 
w zamian za Kodeks. Układ się powiódł i we 
wrześniu w 1859 r. Kodeks został podarowa-
ny carowi Rosji – Aleksandrowi II. Biblista nie 
zwlekając, wsiadł na okręt i jadąc przez Wie-
deń, gdzie pokazał rękopis cesarzowi Franciszkowi Józefowi I, udał się do Petersburga. 
Tu przyjęto go z honorami i urządzono wystawę, na której pokazano rękopis. 

Tischendorf postanowił wydać Kodeks drukiem. Postawił nawet warunek, aby 
zewnętrzna okładka była jak najbardziej zbliżona do oryginału. Wykonana praca się 
udała i jest to prawdziwe dzieło artystyczne. 

Po  dojściu  bolszewików do władzy w Rosji (znali oni wartość rękopisu), posta-
nowiono spieniężyć Kodeks. Po długich pertraktacjach, w 1933 r. nabyło go Muzeum 
Brytyjskie w Londynie za astronomiczną wówczas kwotę 500 tys. dolarów. Tam też 
jest przechowywany do dnia dzisiejszego. 

Opr. Jerzy Sikora 
Na podstawie artykułu ks. bp. Andrzeja Wantuły  

„Dziwne przygody jednego rękopisu Biblii”
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W skrócie

1 maja odbyła się w Skoczowie konfirmacja, w trakcie której ślubowanie wierno-
ści złożyła i do Sakramentu Ołtarza przystąpiła Sara Szela, uczennica Zespołu Szkół 
Specjalnych w Skoczowie. Konfirmację prowadzili: ks. M. Czyż oraz mgr teol. Bogu-
sław Czyż, który przygotowywał Sarę osobnym trybem.

3 maja miał miejsce kolejny parafialny turniej piłki nożnej na boisku typu orlik na 
Bajerkach (relacja wewnątrz numeru).

9 maja w czasie nabożeństwa z okazji święta Wniebowstąpienia Pańskiego odbył 
się egzamin tegorocznych konfirmantów.

12 maja przeżywaliśmy w Skoczowie uroczystość konfirmacji: 23 dziewczyny i 21 
chłopców. W uroczystości wzięli udział księża: Andrzej Czyż, Mirosław Czyż, Wiesław 
Łyżbicki i Marcin Ratka-Matejko. Śpiewał chór „Gloria” oraz zespół młodzieżowy 
„20+”. Konfirmanci posadzili drzewko w ogrodzie przy „Starej Szkole” (zdjęcie i opis 
na okładce).

18 maja w spotkaniu młodzieży wziął udział znany himalaista Ryszard Pawłowski 
– partner śp. Jerzego Kukuczki (relacja wewnątrz numeru).

19 maja świętowano 85. rocznicę poświęcenia kościoła filialnego w Simoradzu. 
Słowo Boże zwiastował ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla, a nabożeństwo wzbogacił 
swoim śpiewem zespół „Cantate” z Jaworza.
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19 maja rozpoczął się nowy cykl w ramach spotkań dla małżeństw. Uczestnicy za-
poznają się z treścią serii „Skuteczne rodzicielstwo w świecie pełnym zagrożeń”. Spo-
tkania odbywają się w każdą 3. niedzielę miesiąca. Najbliższe 21 lipca – Zapraszamy!

19 maja gościliśmy po południu zaprzyjaźnioną parafię z Katowic. Goście ze sto-
licy Górnego Śląska zwiedzili nasz kościół, podziwiali widoki z „Kaplicówki”, wzięli 
udział we wspólnym spotkaniu „przy jajecznicy” z chórem „Gloria”, a na zakończenie 
udali się do muzeum Kossaków w Górkach.

25 maja odbył się w naszym kościele koncert „Solus Christus” w wykonaniu Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk” pod dyr. J.-C. Hauptmanna. Koncert zgromadził ok. 850 
słuchaczy, którzy wysłuchali wielu ewangelickich pieśni. Rolę konferansjera pełnił ks. 
Marcin Brzóska ze Świętochłowic (przewodniczący Komitetu Obchodów 500-lecia 
Reformacji w 2017 r.), a utwór na bis pt: „Za rękę weź mnie, Panie” zaśpiewał solista  
Śląska w duecie z ks. Mirkiem.

26 maja obchodziliśmy jubileusz 150-lecia założenia kościoła Św. Trójcy w Skoczo-
wie. Uroczystości zgromadziły wielu wiernych z naszej parafii, jak też z innych czę-
ści kraju i zagranicy, w tym również gości ekumenicznych. Kazanie wygłosił Biskup 
Kościoła – ks. Jerzy Samiec. Po nabożeństwie odbył się piknik parafialny z wieloma 
atrakcjami (relacja wewnątrz numeru).

30.05-01.06 – ponad 50-os. grupa naszych parafian przemierzała wraz z ks. M. Czy-
żem „Szlak Protestantyzmu” – Herrnhut, Drezno, Wartburg, Eisleben, Wittenberga.

31.05.-02.06 odbył się w naszej parafii kurs dla wychowawców kolonijnych i kierow-
ników placówek wypoczynku. W szkoleniu, prowadzonym przez biuro Krak-Wis, wzięło 
udział ponad 30 osób, które po zdanym egzaminie otrzymały stosowne zaświadczenia.
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2 czerwca jubileusz Złotej Konfirmacji przeżyło 36 osób, które dokładnie przed 
półwieczem 26 maja 1963 (w 100-lecie kościoła) składały ślubowanie konfirmacyjne 
(zdjęcie na okładce).

2 czerwca męski chór „Gloria” uczestniczył w pamiątce poświęcenia kościoła 
w Górkach.

8 czerwca zborownicy z filiału w Pierśćcu zorganizowali wycieczkę integracyjną do 
Pszczyny (relacja wewnątrz numeru).

9 czerwca do Sakramentu Ołtarza uroczyście przystąpiło 22 Diamentowych Kon-
firmantów. W nabożeństwie dziękowali za 60 lat błogosławieństwa, jakie 24 maja 
1953 r. otrzymali od Boga w dniu swojej konfirmacji – wtedy było ich 57 osób (zdjęcie 
na okładce).

9 czerwca grupa artystyczna ze szkółki niedzielnej uczestniczyła wraz ze swoją 
opiekunką – Anną Jaroszewską w XIII Przeglądzie Twórczości Artystycznej organizo-
wanym przez parafię w Jastrzębiu Zdroju. Artyści zaprezentowali program pt.: „Prze-
pis na Kościół” (relacja wewnątrz numeru).

16 czerwca dzieci ze szkółki niedzielnej w Skoczowie wybrały się na wycieczkę do 
Dzięgielowa. Uczestniczyły w nabożeństwie dla dzieci, odwiedziły seniorów w Domu 
Opieki, a także dobrze się bawiły na świeżym powietrzu (relacja wewnątrz numeru).

21 czerwca odbyło się zebranie Rady Parafialnej, w czasie którego m. in. podsu-
mowano jubileusz 150-lecia oraz wytyczono plany na lato i jesień w Skoczowie oraz 
w filiałach.

22 czerwca nasza Biblioteka zorganizowała kolejne warsztaty, w czasie których 
wykonywano małe „gadżety” na wsparcie „Misji w Afryce”. Warsztaty prowadziła ko-
ordynatorka akcji – Iwona Nawrot.
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22 czerwca część chórzystów „Glorii” wzięło udział w Międzynarodowym Kon-
cercie Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej. Imprezę w miejscowym amfiteatrze 
rokrocznie organizuje parafia w Jaworzu.  

22 czerwca dzieci ze szkółki niedzielnej w Dębowcu pojechały do Warszowic k. Żor, 
by spędzić miły czas z rówieśnikami z tamtej parafii.

23 czerwca dzieci ze szkółek w Simoradzu i Pierśćcu wybrały się na wycieczkę do 
Brennej. Stamtąd na piechotę przeszły na Błatnią, gdzie spędziły wartościowy czas ze 
swymi opiekunami (relacja wewnątrz numeru).

23 czerwca ks. Marcin Ratka-Matejko był kaznodzieją podczas pamiątki poświęcenia 
kościoła w Cisownicy.

23 czerwca odbyły się w Skoczowie ostatnie szkółki niedzielne przed wakacjami, 
podczas których najpilniejsi uczestnicy otrzymali nagrody za regularne uczestnictwo 
i zdawane przez cały rok wersety biblijne.

28 czerwca odbyło się w kościele w Dębowcu nabożeństwo na zakończenie roku 
szkolnego, które poprowadził ks. A. Podżorski.

29 czerwca młodzież skoczowska zorganizowała ognisko, które – zgodnie z tradycją – 
wieńczyło całoroczny cykl spotkań. W miesiącach wakacyjnych spotkania młodzieżowe 
nie będą się odbywać (zapraszamy na nabożeństwa). Pierwsze spotkanie po wakacjach 
odbędzie się 7 września.

30 czerwca parafianie z Simoradza wraz ks. M. Ratką-Matejko i pastorową Sylwią 
wybrali się na kolejną wycieczkę integracyjną. Tym razem celem były Tarnowskie Góry, 
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gdzie uczestniczyli w nabożeństwie, a następnie zwiedzali Dom Chleba w Radzionkowie 
(relacja wewnątrz numeru).

1 lipca w ogrodzie przy „Starej szkole” spotkali się tegoroczni konfirmanci wraz 
z ks. M. Czyżem. Przy kiełbasce rozmawiali o dniu konfirmacji i dalszym zaangażowaniu  
w parafii.

1-3 lipca miała miejsce w Wiśle-Jaworniku Ogólnopolska Konferencja Duchownych, 
w której uczestniczyli również nasi księża parafialni. Zastanawiano się m. in. nad rolą Ka-
techizmów w życiu człowieka. Obok tego odbyło się zebranie Polskiego Oddziału Świa-
towej Federacji Luterańskiej, a biskup Kościoła – ks. Jerzy Samiec zapoznał wszystkich 
z aktualnymi sprawami w Kościele.

W Pierśćcu pomalowano dach kościoła – to kolejna inicjatywa przez zbliżającą się 
w przyszłym roku 25. pamiątką założenia i poświęcenia kościoła.

W maju wykonaliśmy gruntowną wymianę nagłośnienia w kościele w Skoczowie. 
Prace wykonała firma RDUCH.

W miesiącu czerwcu zakupiliśmy do sali parafialnej nowe pianino elektryczne, które 
zastąpiło stare organy. Fundusze na ten cel pochodziły z środków uzyskanych w loterii 
fantowej oraz z ofiary konfirmantów – rodzicom konfirmantów serdecznie dziękujemy.

Terminy:

6-14 lipca – Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
14 lipca, g. 10.00 – pamiątka założenia kościoła w Dębowcu
20 lipca, g. 18.00 – miesięczne spotkanie nad Biblią
21 lipca – spotkanie uczestników wyjeżdżających na obóz młodzieży na Słowację 
21 lipca, g. 17.00 – miesięczne spotkanie dla małżeństw
5-10 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie
6-16 sierpnia – obóz młodzieżowy na Słowacji w Rajeckich Teplicach
19-25 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu
26 sierpnia – 1 września – Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu
1 września – nabożeństwa z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

zebrał xmcz
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Nasze Życie

Turniej Piłki Nożnej na Orliku
Mimo jesiennej aury, jaka przywitała nas 3 maja, kolejny raz udało się zorganizo-

wać parafialny turniej w piłkę nożną. Tym razem orlik na Bajerkach zgromadził około 
30 osób reprezentujących cztery drużyny i kibiców. Każdy mecz obfitował w ciekawe 
zwroty akcji, bezpardonowe potyczki oraz spektakularne strzały, jak i robinsonady. 
Ostatecznie zwycięzcą została najmłodsza, jednak jak się okazało najbardziej wytrzy-
mała, a zarazem najskuteczniejsza drużyna skoczowskiej młodzieżówki, zostawiając 
za sobą m. in. etatowych zwycięzców parafialnych turniejów, czyli drużynę Simoradza. 

Warto odnotować fakt, iż mimo emocji jakie towarzyszyły rozgrywkom, poza bo-
iskiem panowała rodzinna atmosfera. Pokazaliśmy przez to, że ważniejszy od wyni-
ków jest wspólnie spędzony czas oraz integracja z ludźmi, z którymi kontakt niejed-
nokrotnie ogranicza się do kościelnych ławek. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak 
czekać na kolejne spotkanie turniejowe.

***
Z tego też miejsca pragniemy podziękować parafii, która zaopatrzyła nas w nie-

zbędne do gry węglowodany oraz wszystkim osobom, które po raz kolejny podjęły się 
organizacji tego turnieju.

Piotr Chwastek

Jubileusz w Skoczowie
„Jako kamienie żywe” – to tytuł okolicznościowej publikacji skoczowskiej para-

fii, wydanej z okazji 150-lecia założenia swojego kościoła Świętej Trójcy. Zawiera ona 
historię powstania parafii oraz budowy kościoła, a także przedstawia jej życie współ-
czesne.
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Cofnijmy się zatem w czasie do połowy XIX wieku. Człowiekiem, któremu sko-
czowscy ewangelicy zawdzięczają inicjatywę powstania parafii oraz budowę kościoła, 
był skoczowski kupiec Paweł Kozieł. On to w płomiennej odezwie zapowiedział zwoła-
nie w dniu 27 grudnia 1849 r. zebrania organizacyjnego w tej sprawie u Jerzego Gur-
niaka. Pisał w niej i zarazem apelował do serc „braci Ewanielików” o poparcie tej idei. 

Jego gorący apel nie pozostał bez echa. Na zebranie stawili się wszyscy, którym 
myśl powstania parafii była bliska sercu. Dnia 29 marca 1850 r. wybrano Komitet bu-
dowy kościoła pod Jego przewodnictwem. Z zapałem przystąpiono do pracy. Wysłano 
odpowiednie pisma do C.K. Wydziału Powiatowego oraz Superintendentury  moraw-
sko-śląskiej w Brnie. Jednak dzieło budowy musiało zostać odsunięte w czasie przede 
wszystkim z powodu trudności z ustaleniem granic nowej parafii oraz niepełnym rów-
nouprawnieniem Kościoła Ewangelickiego w Cesarstwie Austriackim.

Idea budowy na nowo mocno przyspieszyła dopiero po ogłoszeniu 8 kwietnia 
1861 r. przez cesarza Franciszka Józefa I tzw. Patentu Protestanckiego, który stworzył 
prawną podstawę bytu Kościoła Ewangelickiego w kraju. Wtedy to wszystkie formal-
ności dotyczące budowy zostały szybko załatwione i w 1862 r. otrzymano upragnione 
pozwolenie na rozpoczęcie pracy.

31 maja 1863 r. w Święto Trójcy Świętej wmurowano kamień węgielny pod bu-
dowę kościoła. Poświęcił go „pastor drogomyski” ks. Andrzej Drózd, który został tak-
że administratorem parafii do czasu wyboru proboszcza. Chwili tej nie dożył główny 
inicjator budowy, a zarazem pierwszy kurator parafii Paweł Kozieł, który zmarł 19 
listopada 1862 r. Grunt pod budowę kościoła „na Kępie” ofiarowali Katarzyna i Jerzy 
Morcinek, a drewno darowali Jan Stonawski z Pogórza oraz baron Zobel z Grodźca. 
Plan budowy wykonał wiedeński architekt Josef Horky, zaś kierowanie budową po-
wierzono Emanuelowi Rest z Białej.

Parafia w dniu jej powołania do życia liczyła 2.086 dusz. Szybko i z wielkim zapa-
łem przystąpiono do wznoszenia murów kościoła. Po dwóch latach nowa ewangelic-
ka świątynia zaczęła dominować w krajobrazie Skoczowa, majestatycznie spoglądając 
ze wzgórza Kaplicówki na stare miasto. 

Kościół wybudowano w stylu neogotyckim. Jego długość wynosi 40,2 m, szero-
kość 18 m a wysokość nawy głównej  16 m. Wnętrze jest trójnawowe z dwoma bocz-
nymi pawlaczami po obu stronach, które podparte są drewnianymi filarami. Organy 
do kościoła wykonała firma mistrza Sapalskiego z Krakowa. W 1929 r. poświęcono 
nowe organy zbudowane przez firmę Dominika Biernackiego z Włocławka. Na wieży 
kościoła zawieszono trzy stalowe dzwony wykonane przez firmę J. Silzer z Wiener-
Neustadt.

Kościół poświęcił 1 listopada w obecności tysięcy wiernych ks. superintendent 
Karol Samuel Schneider w asyście ks. sen. dr. Teodora Haase oraz ks. Andrzeja Drózda, 
nadając mu imię Trójcy Świętej.

W parafii skoczowskiej dotychczas służbę pełniło 7 proboszczów, dwóch admi-
nistratorów, a także wielu wikariuszy, którzy przygotowywali się tutaj do swojej sa-
modzielnej  pracy w Kościele. Pierwszy proboszczem został wybrany ks. Jan Karzeł 
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z Wędryni, który swój urząd sprawował w latach 1866-1888. Następnymi byli: ks. su-
perintendent dr Andrzej Krzywoń /1889-1911/, ks. Józef Gabryś /1912-1945/ oraz ks. 
Gustaw Broda /1945-1956/. W latach 1957-1959 parafią administrowali: ks. Leopold 
Raabe /1957-1958/ oraz ks. Otton Kubaczka /1958-1959/. 1 listopada 1959 r. przybył 
do Skoczowa ks. Jan Noga, który był proboszczem do 1986 r. Jego następcą został ks. 
sen. Andrzej Czyż w latach 1986-2002. 

Należy tutaj przypomnieć, że 22 maja 1995 r. świątynia ta gościła polskiego papie-
ża Jana Pawła II, którego na ekumenicznej modlitwie przyjął ks. bp Paweł Anweiler 
wraz z ks. sen. Andrzejem Czyżem w obecności wiernych obu wyznań. Obecnie pro-
boszczem jest ks. Adam Podżorski, a w pracy pomaga mu proboszcz pomocniczy ks. 
Mirosław Czyż oraz wikariusz ks. Marcin Ratka-Matejko.

Główne uroczystości związane z obchodami 150-lecia poświęcenia kamienia wę-
gielnego skoczowskiego kościoła obchodzono przez dwa dni. 

W sobotę 25 maja 2013 r. świętowanie zainaugurował swoim występem Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, dając koncert ewangelickiej pieśni pt. 
„Solus Christus”.

Niedziela, 26 maja, rozpoczęła się Porankiem Pieśni i Muzyki Kościelnej w wyko-
naniu parafialnych chórów i zespołów. Śpiewał chór z Dębowca i „Gloria” /żeński, mę-
ski i mieszany/ ze Skoczowa oraz zespół „20+”. Na placu kościelnym grała Diecezjalna 
Orkiestra Dęta.

O g. 10.00 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo z udziałem biskupa Kościoła – 
ks. Jerzego Samca oraz biskupa Diecezji Cieszyńskiej – ks. Pawła Anweilera. Kościół 
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rzymsko-katolicki reprezentował ks. 
prałat Alojzy Zuber oraz ks. Piotr Ko-
cur, natomiast władze samorządowe: 
poseł Czesław Gluza (który w prezen-
cie ofiarował Parafii nowy zestaw na-
czyń komunijnych), przewodniczący 
Rady Powiatu Stanisław Kubicius oraz 
burmistrz Skoczowa Janina Żagan. 
Obecne były także delegacje z zaprzy-
jaźnionych parafii z Niemiec oraz Sło-
wacji. Na parafialnym święcie zabrakło 
ks. proboszcza Adama Podżorskiego, 
który przebywał w tym czasie w szpita-
lu, ale sercem i myślami był ze swoimi parafianami. Dzwoniąc do ks. M. Czyża, prosił 
o wyrażenie życzeń Bożego błogosławieństwa wszystkim obecnym oraz słów: „Mirku, 
przekaż wszystkim parafianom oraz gościom, że to za Bożą wolą nie mnie wśród Was”.

Po procesjonalnym wejściu do kościoła księży, 
Rady Parafialnej oraz tegorocznych konfirmantów, 
wiersz na „150-lecie kościoła” autorstwa parafialnej 
poetki – Krystyny Krehut-Wojnar deklamowała Wikto-
ria Kawulok. 

Liturgię wstępną odprawili: diakon Karina Chwa-
stek-Kamieniorz, ks. Witold Chwastek (rodzeństwo 
pochodzące ze skoczowskiej parafii) oraz ks. Marcin 
Ratka-Matejko. 

Uroczyste świąteczne kazanie ks. bp Jerzy Samiec 
oparł na Słowie Bożym z Ew. Marka 4,30-34: Do czego 
przyrównamy Królestwo Boże albo jakim podobień-
stwem je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczyczne, któ-
re, gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze 
wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, 
wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn, i wy-

puszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. 
„Z tego maleńkiego ziarenka kiedyś zasianego tutaj ideą paru ludzi spoglądamy na 

wielkie wyrośnięte drzewo... Ale od drzewa oczekujemy, żeby  owocowało.” – mówił 
biskup. „Chcę Wam powiedzieć, że możecie być dumni ze swojej parafii, ze swojego 
zboru, z tego co robiliście i z tego co robicie. Ale jednocześnie z tą dumą musi wią-
zać się duża doza pokory i posłuszeństwa Bogu, i  pytania Go o to, jakimi drogami 
macie jako społeczność kroczyć. Miejcie świadomość, że potrzebujemy Boga – Boga 
jako Pana, który panuje, a nie Boga, który podporządkowuje się naszym pragnieniom. 
Chcę Was więc prosić, abyście ciągle na nowo uczyli się pokory i poszukiwali Bożych 
odpowiedzi na pytania o drogi i kierunki, którymi macie iść. Pamiętajcie, że jeżeli 



Informator Parafialny nr 99/2013 Informator Parafialny nr 99/2013 17

będziecie trwali w Jezusie Chrystusie, to On jest w stanie kształtować Wasze życie 
tak, że będziecie błogosławieństwem dla wszystkich, którzy Was będą otaczali. A jed-
nocześnie będziecie prowadzili błogosławione czyli szczęśliwe życie. Tego błogosła-
wieństwa i Bożego szczęścia w Skoczowie i okolicy Wam życzę. Amen.” – zakończył 
świąteczny kaznodzieja.

Po kazaniu bp. Jerzego Samca, słowa pozdrowienia dla parafii przekazali goście 
z Niemiec oraz Słowacji, a w imieniu katolickiej społeczności Skoczowa ks. prałat Aloj-
zy Zuber. Burmistrz miasta Janina Żagan w swoim wystąpieniu powiedziała: „życzę 
całej parafii ewangelickiej, aby ten Dom Słowa Bożego i Modlitwy przez kolejne wieki 
gromadził serca chętne do słuchania i do modlenia się. Życzę wszystkiego, co najlep-
sze i wiele Łask Bożych.”   

Następnie ks. Mirosław Czyż wraz z kuratorem parafii Ryszardem Macurą wręczyli 
okolicznościowe upominki kilku osobom, dziękując za serce i trud poświęcony dla jej 
rozwoju w przestrzeni duchowej, gospodarczej i społecznej.

Po ofierze ołtarzowej 
złożonej przez wszystkich 
uczestników jubileuszo-
wego nabożeństwa, koń-
cowego Błogosławieństwa 
Bożego udzielił biskup Ko-
ścioła ks. Jerzy Samiec. Przy 
wyjściu wszyscy otrzymali 
pamiątkowy podarunek 
w formie małej książeczki 
z wydrukowanym hasłem 
przewodnim: Wy sami jako 
kamienie żywe budujcie się 
w dom duchowy 1 P 2,5a 
oraz schowaną w środku 
czekoladką. 

W trakcie nabożeństwa 
śpiewał parafialny chór „Gloria” pod dyr. Bolesława Nogi i Gabrieli Targosz oraz grał 
„Zespół Dzwonków” pod dyr. Agnieszki Hussarek (w zastępstwie chorej Doroty Pod-
żorskiej). 

Po uroczystym nabożeństwie wszyscy obecni zostali zaproszeni na ciepły posiłek 
w parafialnych ogrodach, po którym rozpoczął się program popołudniowy. Obejmo-
wał on różne gry i zabawy dla dzieci oraz występy dzieci i chóru III warsztatów mu-
zycznych w kościele. W ich trakcie ks. M. Czyż rozdał nagrody osobom, które wykona-
ły prace plastyczne w konkursie pt: „Ja i mój kościół”. Słowa pozdrowienia przekazał 
również pochodzący ze skoczowskiej parafii bp Diecezji Katowickiej – ks. Tadeusz 
Szurman, który ze względu na służbę kaznodziejską w Cieszynie (tam też obchodzono 
„poświąckę”), nie mógł uczestniczyć w przedpołudniowych uroczystościach. 

Od lewej: Stefan Białoń (gospodarz), Franciszek Prochownik (od-
powiedzialny za remont kościoła w latach 80-tych), Karol Mrózek 

(kurator), Jerzy Malik (burmistrz), Jan Wojnar (kurator), Otton 
Michna (gospodarz), córka śp. Andrzeja Krehuta (kuratora).
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Świąteczny czas można było spędzić także przy ciastach z napojami oraz pyszno-
ściach z grilla. Czynne było stoisko z okolicznościową publikacją i pamiątkami oraz 
losami loterii fantowej, w której każdy los wygrywał. Chórzyści skoczowskiej „Glorii” 
prowadzili stoisko z regionalnymi „kołoczami”. 

Chętni wpisywali się do księgi pamiątkowej oraz wspólnie przepisywali księgę 
Dziejów Apostolskich w zakrystii kościoła.
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Ks. prof. Marek Uglorz (były wikariusz parafii) wygłosił wykład dla zainteresowa-
nych  pt. „Skoczów w cieniu Kaplicówki – o potencjale i zadaniach ewangelickiej parafii”. 
W kościele śpiew uwielbienia prowadził zespół „Be happy” z Pierśćca pod dyr. J. Stebla.

Na zakończenie pragniemy podziękować Panu Bogu za Jego błogosławieństwo na 
to nasze parafialne święto oraz piękną słoneczna pogodę, która nam towarzyszyła, 
ponieważ dni poprzedzające były w Skoczowie zimne i deszczowe. 

Tekst: Jerzy Sikora 
Zdjęcia: Bartek Kukucz

W imieniu Organizatorów chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania Komite-
towi Parafialnemu oraz wszystkim wolontariuszom, którzy wnieśli ogromny wkład 
w powodzenie naszej uroczystości. Otrzymałem wiele ciepłych słów od niejednego 
uczestnika odnośnie bardzo dobrej organizacji. To wszystko jednak nie byłoby możli-
we bez zaangażowania rzeszy osób, które poświęciły swój czas dla „dobra jubileuszu”. 
– Z SERCA DZIĘKUJĘ.

Dwudniowe święto nie odbyłoby się bez pomocy sponsorów i darczyńców. Swoją 
kieszeń otwarli dla nas: Musica Sacra, Bank Spółdzielczy w Skoczowie, DONEX, Cyw-
ka-Trans, Sobik, Riethmüller, Perrot, Spółka Mężyk, Teksid, HDI Asekuracja i sponsorzy 
anonimowi, natomiast artykuły spożywcze na gulasz i grilla przekazały m.in. firmy 
CHWASTEK z Dębowca oraz SPAR ze Skoczowa. Pozyskaliśmy również środki z Gminy 
Skoczów oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Wszystkim sponsorom i darczyń-
com serdecznie dziękuję za okazaną życzliwość.

Nasze okolicznościowe pamiątki powoli znajdują swoich nabywców. Niemniej 
jednak w dalszym ciągu można kupić: publikację z dołączoną płytą CD (ponad 1800 
zdjęć), grafikę z kościołem, torbę, t-shirty, breloczki, czekoladkę.

ks. M. Czyż
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Simoradzanie po raz 
kolejny zorganizowali 
wycieczkę integracyjną, 
w czasie której towa-
rzyszył im ks. Marcin 
Ratka-Matejko z żoną 
Sylwią. Tym razem ce-
lem wspólnej wyprawy 
były Tarnowskie Góry, 
a dokładnie kościół Zba-
wiciela, umiejscowiony 
przy uroczym rynku.

Ku zaskoczeniu wy-
cieczkowiczów, w pro-
gu świątyni przywitał 
wszystkich dobrze zna-
ny i lubiany ks. Jan Kur-
ko – niedawno wika-
riusz skoczowskiej para-
fii, a obecnie proboszcz 
parafii w Bytomiu-Mie-
chowicach. Wraz z księ-
dzem Jasiem nabożeń-
stwo poprowadził ks. 

Sebastian Mendrok, administrator parafii w Tarnowskich Górach.
Po nabożeństwie czekała na wszystkich gorąca kawa i ciasto. W czasie poczęstunku 

simoradzanie mieli okazję posłuchać wielu ciekawostek dotyczących specyfiki pracy 
duszpasterskiej 
na Górnym 
Śląsku (szkody 
górnicze, mało 
liczne parafie 
itp.) oraz po-
znać historię 
luteranizmu na 
tych ziemiach.

K o l e j n y m 
punktem wy-
cieczki było 
Muzeum Chle-

Wycieczka z Simoradza
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ba w Radzionkowie. Zbiór setek przedmiotów używanych w gospodarstwie domo-
wym w dawnych czasach rozbudził wspomnienia z dzieciństwa u wielu wycieczko-
wiczów. Goście muzeum wypiekali sami bułeczki, odgadywali nazwy dziwnych sta-
rych przedmiotów, a nawet siedzieli w starych szkolnych ławach. Przewodnią myślą 
powstania muzeum, a także motywem odwiedzenia tego niezwykłego miejsca przez 
turystów z Simoradza i Skoczowa, było przywrócenie szacunku wobec chleba, który 
w dzisiejszych czasach podupadł. Oprowadzanie wycieczki po muzeum zwykle trwa 
około 1,5 godziny, ale nasze zwiedzanie trwało o godzinę dłużej! Wspaniała atmosfe-
ra udzieliła się nie tylko odwiedzającym, ale także i właścicielowi muzeum, co spowo-
dowało zawieszenie w czasoprzestrzeni.

Rajmund Raszyk

Wieści z Pierśćca

Wycieczka do Pszczyny
Po mokrym i zimnym pierwszy tygodniu czerwca, sobotni poranek przywitał nas 

słońcem. Ks. Marcin Ratka-Matejko rozpoczął wycieczkę tekstami przeznaczonymi na 
dzień 08 czerwca 2013 i modlitwą. Do Pszczyny wyruszyliśmy w dobrych nastrojach.  

W „Pokazowej Zagrodzie Żubrów”  byliśmy pierwszymi gośćmi, co dało nam dużą 
swobodę w zwiedzaniu obiektu zamieszkałego przez żubry, łosia, jelenie, daniele, dzi-
ki, muflony i wiele gatunków ptaków. Z ciekawością zapoznaliśmy się również z eks-
pozycją prezentowaną w pawilonie muzealno-edukacyjnym. 

Z zagrody żubrów przeszliśmy na rynek. Po drodze zatrzymaliśmy się przy kaplicz-
ce ”Bądź Wola Twoja” i przy grobach ostatnich książąt pszczyńskich Hochbergów. 
W centralnym punkcie rynku, jakby przyklejony do ratusza, znajduje się Kościół Ewan-
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gelicki. W kościele przywitała nas Pani Pastorowa – Jadwiga Badura, która w bardzo 
interesujący sposób opowiedziała nam o historii i obecnej sytuacji parafii. Niektórzy 
z nas mieli okazję siedzieć na przyławku, (ale żeby dowiedzieć się co to jest, musisz 
drogi czytelniku, wybrać się do kościoła w Pszczynie). 

Muzeum Zamkowe było kolejnym punktem programu. Prawie dwugodzinną po-
dróż po zamku i jego historii zakończyliśmy pełni wrażeń, ale również zmęczeni i głod-
ni. Wszyscy z nieukrywaną radością przyjęli informację o przerwie na odpoczynek 
i posiłek. To również był wartościowy czas, mogliśmy zregenerować siły, pobyć ze 
sobą i wymienić się wrażeniami. 

Po przerwie przeszliśmy do parku, który o tej porze roku jest szczególnie urokliwy. 
Zieleń, woda, kwitnące rododendrony, alejki, łukowe mosty między wyspami, popo-
łudniowe słońce, piękno natury, której dyskretnie pomógł człowiek – zachwycające! 
W parku odwiedziliśmy zabytkową herbaciarnię na wyspie, po czym weszliśmy na 
pagórek zwany Eiskeller, by obejrzeć wieżę lodową i odnaleźć nekropolię książęcego 
rodu Anhalt. Następnie udaliśmy się w kierunku tzw. parku dworcowego, minęliśmy 
domek ogrodnika książęcego i dotarliśmy do skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej. 

Skromne drewniane zabudowania i ich wyposażenie silnie kontrastowały z zam-
kowym przepychem, którego obraz mieliśmy jeszcze w głowie. Dzięki pełnej entu-
zjazmu pani przewodnik łatwo jednak przenieśliśmy się w świat wsi przełomu XIX 
i XX wieku. Wiele z eksponowanych przedmiotów używano kiedyś również w naszych 
gospodarstwach, chociaż nosiły inne gwarowe nazwy. 

Zwiedzanie Pszczyny zakończyliśmy przy obecnym Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Bolesława Chrobrego. Istniejący budynek szkoły pochodzi z XIX w., ale jego 
historia sięga pierwszej połowy XVIII wieku, gdy powstał jako „książęca ewangelicka 
szkoła miejska”. 

Do Pierśćca wróciliśmy późnym popołudniem. Kiedy ks. Marcin w modlitwie dzię-
kował za Boże prowadzenie i błogosławieństwo w tym dniu, czuliśmy wdzięczność.

Jerzy Niemiec 

Rodzinne spotkanie parafialne w Pierśćcu

Nową tradycją w Pierśćcu stały się comiesięczne spotkania parafialne. 14 czerwca 
odbyło się ostatnie w tym sezonie (przed przerwą wakacyjną), w pewnym sensie pod-
sumowujące. Uczestniczyło w nim ok. 40 parafian oraz ks. Wiesław Łyżbicki z żoną 
i dziećmi. 

W formie prezentacji multimedialnej obejrzeliśmy uwiecznione na zdjęciach piękne 
miejsca z wycieczki parafian do Pszczyny. Czas ten spędziliśmy w miłej atmosferze przy 
kawie i ciastach upieczonych przez parafianki. Wspólny śpiew poprowadził zespół „Be 
happy”, który z ogromną radością po raz pierwszy miał okazję wykorzystać nowy sprzęt 
i nagłośnienie. Na zakończenie wszyscy przenieśli się na wspólne grillowanie.
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Wspólne „biesiadowanie”, rozmo-
wy, zabawy z najmłodszymi, śpiewy 
i modlitwy na chwałę Pana to z pew-
nością dobry sposób na spędzenie 
piątkowego wieczoru i rozpoczę-
cie weekendu.

Już  dziś zapraszamy wszystkich 
na spotkania parafialne do Pierśćca, 
po wakacjach.

Urszula Barańska

Z życia „Be happy” 
Praktycznie od początku istnienia zespołu, nasz dyrygent, Jan Stebel, starał się 

o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Nieraz wiązało się to z wyjazdami 
do Katowic w celu załatwienia formalności i wypełnianiem wielu dokumentów. I w 
końcu – udało się! Dzięki funduszom, które otrzymaliśmy, zakupiliśmy nowy keyboard 

oraz sprzęt nagłaśniający. 
Dzięki temu staliśmy się 
„niezależni”, ponieważ 
nie musimy już pożyczać 
sprzętu ze Skoczowa na 
nasze koncerty i nabo-
żeństwa młodzieżowe. 
Ponadto chłopcy z ze-
społu będą mieli szansę 
rozwijać się jako akusty-
cy, a zdobyte umiejętno-
ści będą mogli wykorzy-
stać w służbie w parafii. 

***
W ramach współpracy z chórem „Falstart” z Chorzowa, który także jest prowadzo-

ny przez naszego dyrygenta, mieliśmy połączyć siły i wystąpić wspólnie na Przeglądzie 
Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Diecezji Ka-
towickiej w Jastrzębiu Zdroju. Niespodziewanie w ostatniej chwili okazało się, że chór 
z Górnego Śląska nie będzie mógł wziąć udziału w tym wydarzeniu, ale nie zrezygno-
waliśmy z występu i pojechaliśmy w pierścieckim składzie. 
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Słoneczna niedziela, 9 czerwca, była w Jastrzębiu Zdroju świętem pieśni i mu-
zyki. Na hasło Przeglądu zostały wybrane słowa Psalmu 13,6: Będę śpiewał Panu, bo 
okazał mi dobroć. Całość rozpoczęła się uroczystym nabożeństwem, podczas którego 
wystąpili aktorzy ze szkółki niedzielnej ze Skoczowa, przedstawiając widzom w bardzo 
obrazowy sposób, czym jest żywy Kościół. Następnie przyszedł czas na wspólne biesia-
dowanie, zabawy na świeżym powietrzu oraz konkurs „Mam talent”, w którym trzech 
chłopaków z naszego zespołu zostało wyróżnionych za zaprezentowany skecz. Uwień-
czeniem i punktem kulminacyjnym dnia był urozmaicony i dynamiczny koncert zapro-
szonych chórów i zespołów. 

Kasia Niemiec

Głos ma młodzież

18 maja grupę młodzieżową w Skoczowie odwiedzi-
ła wybitna osobowość świata gór, Ryszard Pawłowski. 
Wydawałoby się, że to nierealne, ponieważ jest czołowy 
himalaista nie tylko Polski, ale z całą pewnością i świata. 
Zdobywca dziesięciu z czternastu gór ośmiotysięcznych. 
Czterokrotnie wchodził na Mount Everest. Zdobył też górę 
gór, drugi szczyt ziemi K2, co sam uważa za swoje najwięk-
sze osiągnięcie.

A jednak przyjął zaproszenie i pojawił się. Niewysoki, 
szczupły i niepozorny. Wysłuchał modlitwy oraz naszego 
śpiewu, a potem poproszony przeszedł do starannie przy-
gotowanej prelekcji. 

Opowiedział w sposób ciekawy niezwykłą historię swo-
jego życia. Dorastając w szarej rzeczywistości Śląska lat sie-
demdziesiątych, usilnie szukał świata innego, ciekawszego 
– takiego, gdzie mógłby przeżyć wielką przygodę. 

To pragnienie zaprowadziło go w góry. Początkowo były 
to Tatry, gdzie szlifował swoje umiejętności wspinaczkowe. 
Potem pojawiały się coraz wyższe i bardziej egzotyczne pa-
sma: Kaukaz, Alpy Południowe Nowej Zelandii, Patagonia, 
Andy, Kordyliery aż wreszcie góry Azji, góry najwyższe: Pa-

mir, Hindukusz, Himalaje oraz Karakorum. Często były to wspinaczki pionierskie, wy-
tyczał nowe drogi i niejednokrotnie ocierał się o śmierć. 

Był też partnerem Jerzego Kukuczki w jego ostatniej wspinaczce na bodaj najwięk-
szym urwisku świata, czterokilometrowej, południowej ścianie Lhotse. Szczytu nie 
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udało sie zdobyć, “Jurek odpadł niemal tuż przed wierzchołkiem” – powiedział krótko 
Pawłowki i nie chciał szerzej rozwijać tego trudnego tematu.

Mimo że wyprawy pana Ryszarda były czasem dramamatyczne, a wspinaczki eks-
tremalne, to jak sam podkreśla, nigdy nie robił tego dla wyczynu czy sportowego 
wyniku, ale dla przeżycia wielkiej przygody. To zawsze było jego główną motywacją. 
Zdumiewającym jest fakt, że jeden człowiek mógł tyle przeżyć i tyle zobaczyć. Swoimi 
historiami mógłby obdarować wiele osób i każda z nich byłaby bardzo bogata w gór-
skie doznania.

Dzięki zachwycającym zdjęciom oraz krótkim filmikom i my mogliśmy podziwiać 
w ten wieczór urzekające panoramy gór całego świata. Dobitnie nam to uświadomiło, 
jak wielki jest Pan Bóg i jak potężne dzieła stworzył. Być może nikt z nas nigdy nie 
wybierze sie w takie góry i nie zobaczy takiego świata... Dlatego tym bardziej chciej-
my się trzymać Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela, który obiecuje w swoim Słowie 
każdemu, kto się do niego przyznaje: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co 
do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. 1 Kor 2,9

Robert Szczypka
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Kącik dla dzieci

Przyjemnie i pożytecznie – wycieczka szkółki 
niedzielnej

W niedzielny poranek o g. 9.00 (16.06.2013) na parkingu przed parafią zazieleniło 
się, zaróżowiło i zaniebieściło plecakami, które najmłodsi członkowie naszej parafii 
przynieśli na swoich plecach. Oczekiwał już na nich autobus, który miał zawieźć dzieci 
na tradycyjną wycieczkę z okazji końca roku szkolnego. „Ja siedzę z tobą, ok?” – dało 
się usłyszeć tu i ówdzie z ust podekscytowanych wycieczkowiczów. Wreszcie auto-
bus ruszył.

Pierwszym celem podróży była dzięgielowska parafia, gdzie podzieleni na dwie 
grupy uczestnicy mogli wziąć udział w szkółce niedzielnej, której przewodnim tema-
tem było okazywanie innym miłości za przykładem Pana Jezusa. Następnie dzieci uda-
ły się do ogrodu parafialnego, gdzie miały możliwość zagrać w piłkę nożną, uczestni-
czyć zabawach przygotowanych przez opiekunów lub po prostu spędzić razem czas. 
Najważniejszym punktem programu w ogrodzie było jednak ognisko, na którym wła-
snoręcznie upiekły sobie obiad. – Cała wycieczka była fajna, ale najbardziej podobało 
mi się właśnie granie w piłkę w ogrodzie – przyznał po powrocie 13-letni Mateusz.  

Po skończonym posiłku i krótkiej próbie dzieci udały się do domu opieki „Emaus”, 
w którym odwiedziły mieszkańców i wykonały dla nich kilka pieśni z akompaniamen-
tem gitary oraz wręczyły własnoręcznie ozdobione kartki z wersetami biblijnymi i cze-



Informator Parafialny nr 99/2013 Informator Parafialny nr 99/2013 27

koladki. Niektórzy mieszkańcy ukradkiem ocierali łzę, a odwiedziny, jak się okazało, 
podobały się nie tylko im: – Według mnie najfajniejsza była wizyta do domu opieki, 
bo mogliśmy pokazać tym starszym ludziom, co umiemy i usłużyć im – podzieliła się 
swoimi wrażeniami 10-letnia Ania. – Podobało mi się, jak śpiewaliśmy w domu opie-
ki, bo miałam tam taki fajny czas – powiedziała Lidzia z grupy maluszków. Ostatnim 
celem podróży była góra Chełm, gdzie dzieci miały czas dla siebie, który wykorzystały 
na zabawy, rozmowy i jedzenie lodów. Po wygodnym ulokowaniu się w autobusie 
wycieczka wróciła do Skoczowa, a na parkingu przed parafią czekał już tłum stęsknio-
nych rodziców.

– Myślę, że wycieczka się udała i cieszę się, że Pan Bóg dał nam taką wspaniałą 
pogodę – podzieliła się swoimi wrażeniami pastorowa Beata Czyż, organizatorka wy-
cieczki. – Dzieci, oprócz czasu na zabawę i integrację, miały możliwość zastosować 
w praktyce to, czego uczą się na szkółkach i usłużyć w domu opieki „Emaus”. Chcia-
łabym bardzo podziękować parafii w Dzięgielowie i osobom, które otoczyły nas tam 
opieką i pomogły w ognisku – dodała.

Ania Jaroszewska

Wycieczka dzieci z Simoradza i Pierśćca
23 czerwca okazał się idealnym dniem na wyjście w góry. Pogoda szczególnie nam 

dopisywała - podczas całej wycieczki było słonecznie i ciepło, przez co przebywanie na 
świeżym powietrzu stało się prawdziwą przyjemnością. W wyprawie wzięła udział kilku-
nastoosobowa grupa dzieci ze szkółek niedzielnych z Simoradza i Pierśćca, kilkoro cioć 
i wujków, a także trzech tatusiów.
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Rano pojechaliśmy autobusem do Brennej, a stamtąd przeszliśmy pieszo na Przełęcz 
Karkoszczonkę. Wejście było bardzo przyjemne i łagodne, więc nawet najmłodsze dzieci 
dzielnie poradziły sobie z dotarciem na szczyt. Tam zjedliśmy ciepły posiłek i lody, a na-
stępnie przyszedł czas na wygłupy i rozładowanie nadmiaru energii podczas wspólnych 
gier i zabaw. Ponadto można było podziwiać piękne górskie widoki, posiedzieć w sło-
neczku na polance i zregenerować siły.

Potem pozostało nam już tylko zejść i w dobrych humorach wrócić do domów. Wy-
cieczka była wspaniałym sposobem na aktywne spędzenie tej słonecznej niedzieli. Być 
może będzie to początek bliższej współpracy naszych dwóch filiałów.

Kasia Niemiec

Młodzi artyści w Jastrzębiu
Dzieci ze szkółki niedzielnej wraz z scenką „Przepis na Kościół”, wystawioną u nas 

z okazji 150-lecia parafii, 
zostały zaproszone do 
Jastrzębia-Zdroju, gdzie 
9.06.2013 odbywał się 
XIII Przegląd Twórczo-
ści Artystycznej Chórów 
i Zespołów Dziecięcych 
i Młodzieżowych Diecezji 
Katowickiej. 

Mali aktorzy wraz 
z opiekunami pojawili 
się na nabożeństwie, na 
którym zaprezentowali 
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scenkę i towarzy-
szące jej wiersze. 
Występ został bar-
dzo ciepło przyję-
ty przez uczestni-
ków nabożeństwa, 
a proboszcz, ks. Jan 
Raszyk, nawiązał do 
scenki w kazaniu. 
Po nabożeństwie 
dzieci zostały zapro-
szone na obiad oraz 
ciasto, a następ-
nie wzięły udział 
w grach i zabawach 
organizowanych przez młodzież z tamtejszej parafii. Obejrzały także występ młodych 
talentów, na którym skoczowską grupę reprezentowała 10-letnia Ania z recytacją 
wiersza. Miłym akcentem było także spotkanie starszych kolegów z parafii – zespołu 
młodzieżowego „Be happy” z Pierścca. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria 
fantowa, dzięki której kilka mam zostało po powrocie obdarowanych kwiatem do-
niczkowym – nasze dzieci miały bowiem szczęście do ich losowania. Po wzajemnych 
podziękowaniach za zaproszenie i jego przyjęcie oraz otrzymaniu przez nasze dzieci 
małego podarunku – ozdobnych świec – zadowolone dzieci wróciły do domu. 

Ania Jaroszewska

Witajcie!
Zaczynają się wakacje, czas odpoczynku i regeneracji sił. Olek bardzo cieszył się 

na wakacje, bo w tym roku wyjeżdżał wraz z rodzicami na Mazury. Kiedy się pakował, 
przyszedł dziadek i wręczył mu dwie książki wypożyczone z biblioteki parafialnej. – 
Nie ma nic przyjemniejszego niż dobra książka wieczorem nad jeziorem – powiedział 
do wnuka. Olek skrzywił się. – Dziadku, przecież są wakacje! – powiedział. – No wła-
śnie, masz więc więcej czasu, który możesz poświęcić dla Pana Boga. Znalazłem dla 
ciebie ciekawe i wartościowe książki, które nie tylko powinny ci się spodobać, ale też 
będą dla ciebie dobrym duchowym pokarmem. Przecież nie chcesz spędzić pochmur-
nych dni, siedząc przy komputerze. To skończyłoby się dla twojej duszy tak, jak ciągłe 
jedzenie chipsów na wszystkie posiłki, czyli zatruciem organizmu! – odpowiedział mu 
dziadek. Olek przestraszył się. Nie chciałby mieć zatrutej duszy. Do swojej walizki za-
pakował więc nie tylko książki od dziadka, ale przede wszystkim kieszonkową Biblię 
i obiecał sobie, że rano będzie zaczynał od niej dzień. Bo dzień zaczęty z Biblią jest dla 
naszej duszy jak najzdrowsze śniadanie dla naszego ciała! Tę praktykę Olek proponuje 
również tobie!
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Zadanie 1
Żeby odczytać zaszyfrowaną wiadomość, musisz wykreślić wszystkie litery P, F, O, 

G, E, W. Jeśli to wykonasz, dowiesz się, co powinieneś robić każdego dnia.

MFPÓODWGELSOEIĘICPGZFEGYTGOAPJWBOIFGBLWIOEĘW

Rozwiązanie:

Zadanie 2 
Podkreśl, co jest dla nas dobrym duchowym pokarmem: 

czytanie Biblii,     oglądanie telewizji,     brutalne gry komputerowe, 
plotkowanie z koleżankami,     śpiewanie piosenek ze szkółki,      kłamstwo, 
modlitwa,      wróżenie z kart

Zadanie 3
Wypisz przynajmniej 10 rzeczy, za które możesz dziękować Panu Bogu.

1.     6.

2.     7.

3.    8.

4.    9.

5.    10.

Zadanie 4
Połącz osobę z przedmiotem, z którym Ci się kojarzy.
 Maria    grób
 Marta    naczynia
 Judasz   perfumy (olejek)
 Łazarz   pieniądze

Zadanie 5
Z rozsypanych sylab ułóż imiona pewnego małżeństwa.
USZ DE ZE SA BE ME LO
O co kobieta prosiła Pana Jezusa? 
Jeśli nie pamiętasz, sprawdź w Ew. Mt. 20,17-28 
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Za prawidłowe rozwiązanie możesz otrzymać nagrodę. Wystarczy, że swoje odpo-
wiedzi na pytania 1-6 zapiszesz na kartce A4 i dostarczysz je w kopercie do kancelarii 
parafialnej do dnia 25 sierpnia. Na kopercie napisz „Konkurs IP 99”, a do środka oprócz 
rozwiązania włóż również informację z twoimi danymi – imię, nazwisko, wiek, nr telefo-
nu (Redakcja zapewnia, że twoje dane zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą o ochro-
nie danych osobowych). Rozlosujemy 3 nagrody, które rozdamy w trakcie nabożeństwa 
na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września o g. 8.00. POWODZENIA!!!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rozwiązanie krzyżówki

Zadanie 6
Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, kto chce być Twoim przyjacielem na dobre i złe.

           

1. Przeciwieństwo pychy
2. Miejscowość, w której mieszkały Maria i Marta
3. Nazwy ksiąg, które opisują życie Pana Jezusa
4. Apostoł, brat Jana
5. Ciągle knuli, jak zabić Pana Jezusa
6. Brat Marii i Marty
7. Był niski, więc wszedł na drzewo, by zobaczyć Pana Jezusa
8. Był oburzony, że Maria obmyła stopy Pana Jezusa drogocennym olejkiem

opr. Ania Jaroszewska
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Biblioteka

Czego nie powie Ci horoskop
„Mars jest w konflikcie z położeniem Marsa w dniu Twojego urodzenia: Na ten 

dzień negatywnie wpłyną konflikty emocjonalne, ale inicjatywa,jaką się wykażesz, to 
bardzo przydatna cecha...”

Jeżeli zechcesz, możesz znaleźć taki horoskop wszędzie! W telewizji, w internecie, 
w gazecie, ba! - są nawet specjalne kanały telewizyjne dotyczące astrologii. Czy kie-
dykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego to czytasz? A może uznajesz to za dobry porad-
nik, wskazówki, jak żyć, co robić, a czego nie robić? Może myślisz – to tylko horoskop, 
czy coś w tym złego? Czy próbowałeś się przyjrzeć tej religio – nauce od „kuchni”?

„Astrologia to wielki i nadal prężnie rozwijający się biznes”. Prosty, ogólnodostęp-
ny, często darmowy produkt, który schodzi jak świeże bułeczki. To kultura masowa, 
która ma na celu m. in. odwrócenie uwagi od Boga, bo przecież On powinien być dla 
nas pomocą, a nie horoskop.

Autor książki „Czego nie powie ci horoskop”, Charles Strohmer, zajmował się nie-
gdyś astrologią. W publikacji opowiada o swoich doświadczeniach związanych z jej 
praktykowaniem. Uświadamia nas, czym jest owa kultura masowa, a czym na pewno 
nie jest... Z pewnością zaskakuje czytelnika. Wiele mówi o naszym życiu, przeszłości 
i przyszłości. „Dokonywanie szczegółowych ustaleń fascynuje większość ludzi pragną-
cych wiedzieć więcej na swój temat i zaufać temu systemowi”.

Czasem zastanawiamy się – skoro horoskop się sprawdza, to dlaczego nie mieliby-
śmy się nim sugerować? W gruncie rzeczy jest to „zasłona dymna”. 

Możemy to wytłumaczyć w dwojaki sposób:
1) Zbieg okoliczności (im więcej, tym bardziej jesteśmy przekonani co do wiary-

godności horoskopu)
2) Za astrologią stoi jakaś moc (zwodnicza)
Astrologia na pewno nie jest... prawdą. To droga prowadząca donikąd, nie wnosi 

do naszego życia niczego dobrego. A żeby Wam przedstawić bliżej owe kłamstwo, 
wyjawię, iż nie istnieje nic takiego jak wpływ planetarny. Czy to coś zmienia?

Strohmer rozważa w swej książce – czy można polegać na astrologii, czy też jest to 
religia fałszywa? Planety nie dadzą nam wskazówek, a co za tym idzie – wszystko to 
zostało zmyślone. Sugerowano się jedynie mitami. Jak sam pisze: „astrologia opiera 
się więc w ogromnym stopniu na fikcyjnych cechach fikcyjnych bóstw. Czy w coś ta-
kiego można wierzyć? Sami rozważcie odpowiedź na to pytanie...”

Jeśli Państwa szczególnie interesuje znajdowanie prawdy na temat horoskopu i astro-
logii,zachęcam do przeczytania książki pt.: „Czego nie powie ci horoskop” Ch. Strohmera.

Sonia Binek
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Stary Testament na każdy dzień

Przed nami „ostatnia prosta” - księgi prorockie. Dzielą się one na tzw. proroków wiel-
kich: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel i 12. proroków małych. Na początek najbardziej 
znane proroctwa - Izajasza i Jeremiasza - ponieważ z tych ksiąg pochodzi najwięcej czy-
tań liturgicznych w ciągu roku kościelnego. Wszystkim Czytelnikom życzę wytrwałości.

xmcz

7 lipca Izajasza 26 10 sierpnia Izajasza 59
8 lipca Izajasza 27 11 sierpnia Izajasza 60
9 lipca Izajasza 28 12 sierpnia Izajasza 61

10 lipca Izajasza 29 13 sierpnia Izajasza 62
11 lipca Izajasza 30 14 sierpnia Izajasza 63
12 lipca Izajasza 31 15 sierpnia Izajasza 64
13 lipca Izajasza 32 16 sierpnia Izajasza 65
14 lipca Izajasza 33 17 sierpnia Izajasza 66
15 lipca Izajasza 34 18 sierpnia Jeremiasza 1
16 lipca Izajasza 35 19 sierpnia Jeremiasza 2
17 lipca Izajasza 36 20 sierpnia Jeremiasza 3
18 lipca Izajasza 37 21 sierpnia Jeremiasza 4
19 lipca Izajasza 38 22 sierpnia Jeremiasza 5
20 lipca Izajasza 39 23 sierpnia Jeremiasza 6
21 lipca Izajasza 40 24 sierpnia Jeremiasza 7
22 lipca Izajasza 41 25 sierpnia Jeremiasza 8
23 lipca Izajasza 42 26 sierpnia Jeremiasza 9 
24 lipca Izajasza 43 27 sierpnia Jeremiasza 10
25 lipca Izajasza 44 28 sierpnia Jeremiasza 11
26 lipca Izajasza 45 29 sierpnia Jeremiasza 12
27 lipca Izajasza 46 30 sierpnia Jeremiasza 13
28 lipca Izajasza 47 30 sierpnia Jeremiasza 14
29 lipca Izajasza 48 31 sierpnia Jeremiasza 15
30 lipca Izajasza 49 1 września Jeremiasza 16
31 lipca Izajasza 50 2 września Jeremiasza 17

1 sierpnia Izajasza 51 3 września Jeremiasza 18
2 sierpnia Izajasza 52 4 września Jeremiasza 19
3 sierpnia Izajasza 53 5 września Jeremiasza 20
4 sierpnia Izajasza 54 6 września Jeremiasza 21
5 sierpnia Izajasza 55 7 września Jeremiasza 22
7 sierpnia Izajasza 56 8 września Jeremiasza 23
8 sierpnia Izajasza 57 9 września Jeremiasza 24
9 sierpnia Izajasza 58 10 września Jeremiasza 25



Informator Parafialny nr 99/201334 Informator Parafialny nr 99/2013

Z życia kościoła

27 kwietnia odbyło się wprowadzenie ks. Marcina Kotasa (naszego byłego wika-
riusza) w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, wybranego 
na tę funkcję przez Zgromadzenie Parafialne w dniu 3 lutego 2013 r.

28 kwietnia w niedzielę Cantate odbył się kolejny 67. diecezjalny zjazd chórów 
Diecezji Katowickiej. Tym razem chóry udały się w podróż do Nowego Sącza, gdzie 
proboszczem jest ks. Dariusz Chwastek (nasz były wikariusz).

W dniach 1-5 maja w Hamburgu odbywały się Ewangelickie Dni Kościoła, często 
zwane przez uczestników „Kirchentagiem”. Tegoroczne święto ewangelików przebiegało 
pod hasłem „Tyle, ile potrzebujesz” w oparciu o tekst z 2. Mż 16,18.

11 maja w kościele Świętej Trójcy w Szczecinie miała miejsce podniosła uroczystość 
ordynacji Izabeli Sikory na duchownego ewangelickiego w posłudze diakona. Święceń 
diakonackich dokonał bp Jerzy Samiec. Asystentami ordynowanej byli: ks. Karol Bau-
man oraz ks. Sławomir J. Sikora ze Szczecina. Błogosławieństwa udzielił również ks. dr 
Christopher Ehricht oraz superintendent z Pasewalku ks. Andreas Haerter, a do grona 
duchownych Diecezji Wrocławskiej przyjął nową diakon bp Ryszard Bogusz.

19 i 20 maja w kościele Św. Ducha w Orzeszu odbyły się uroczystości z okazji 100-le-
cia tamtejszego kościoła. W czasie uroczystego nabożeństwa kazanie wygłosił bp Je-
rzy Samiec.

23 maja w sali synodalnej warszawskiego Centrum Luterańskiego odbyła się między-
narodowa konferencja, której tematem była: Hermeneutyka spowiedzi i jej praktyczny 
wymiar w życiu Kościoła ewangelickiego. W konferencji wzięli udział m. in. duchowni 
z kraju i z zagranicy, nauczyciele akademiccy oraz studenci ChAT. Wśród nich zwierzchnik 
Kościoła bp Jerzy Samiec, prezes Synodu ks. Grzegorz Giemza oraz biskupi diecezjalni: 
bp Jan Cieślar i bp prof. Marcin Hintz, który prowadził obrady. Uczestnikami spotkania 
byli także duchowni z Kościołów na Zaolziu w Republice Czeskiej.

25 maja w ramach obchodów 150. lat istnienia „Zwiastuna Ewangelickiego”, Wy-
dawnictwo Augustana zorganizowało promocję dwóch nowych książek. Wśród uczestni-
ków obecni byli biskupi  dwóch luterańskich Kościołów bp Jerzy Samiec z Polski i bp Jan 
Wacławek z Czech oraz zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Paweł Anweiler.

30 maja kolejny raz odbyło się tradycyjne nabożeństwo „przy Kamieniu” na stoku 
Równicy w Ustroniu. Takie nabożeństwa są odprawiane co każdego roku na pamiątkę 
prześladowań ewangelików w czasach kontrreformacji, gdy ewangelicy zbierali się pota-
jemnie na modlitwie w lasach, również na stokach Równicy. Kazanie podczas tegorocz-
nego nabożeństwa wygłosił ks. Dariusz Dawid z Zabrza. Towarzyszyli mu miejscowi księ-
ża z proboszczem, ks. Piotrem Wowry na czele. Mimo deszczowej pogody na nabożeń-
stwie pojawiło się wiele osób, chcących w ten sposób przeżywać ten świąteczny dzień.
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30 maja w Bielsku odbył się jubileuszowy, 150. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa 
Adolfa. W zjeździe wziął udział m.in. zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, zwierzchnik 
Diecezji Cieszyńskiej bp Paweł Anweiler, przedstawiciele Konsystorza – radcy Bożena Polak 
i Korneliusz Glajcar oraz goście zagraniczni: ks. Enno Haaks – Sekretarz Generalny GAW, ks. 
sup. prof. Werner Horn (Austria), ks. Friedhelm Hans – przew. GAW w Palatynacie.

Na serwisie społecznościowym Facebook pojawiła się nowa strona „Luter w cy-
tatach”, która jest kolejną inicjatywą portalu Luter2017.pl. Na stronie publikowane 
będą cytaty ks. Marcina Lutra, dotyczące duchowości i Kościoła. Zapraszamy do po-
lubienia i lektury inspirujących myśli Wittenberskiego Reformatora www.facebook.
com/LuterCytaty

Na swoim posiedzeniu końcem maja Konsystorz skreślił z listy dwóch duchownych 
naszego Kościoła (czasowo służyli również w naszej parafii): ks. Zdzisława Niedobę i ks. 
Roberta Penczka.

1 czerwca odbyło się uroczyste oddanie po remoncie „budynku dolnego” ośrodka 
w Sorkwitach. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Gustaw-Adolf-Werk i Mar-
tin-Luther-Bund z Niemiec oraz zwierzchnicy naszego Kościoła.

2 czerwca Parafia w Zabrzu świętowała swoje 140-lecie założenia i poświęcenia Kościoła.
2 czerwca odbyło się wprowadzenie ks. Sebastiana Kozieła (rodem z Iskrzyczyna) 

w urząd proboszcza parafii w Jeleniej Górze Cieplicach.
9 czerwca w 155. rocznicę śmierci ks. seniora Józefa Franciszka Schimko, odbyło się 

nabożeństwo na stoku Dębowca w Bielsku-Białej. Wspomnienie bielskiego proboszcza 
i seniora śląskiego odbyło się w tak wyjątkowym miejscu, gdyż ks. Józef Schimko zmarł 
nagle 9 czerwca 1858 r. podczas wycieczki na Dębowiec. W listopadzie 1864 r. ustawiono 
w tym miejscu pamiątkowy „kamień seniora”. Nabożeństwu przewodniczył bp P. Anweiler.

11 czerwca po raz ósmy na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach 
odbył się Wojewódzki Integracyjny Zjazd Środowiskowych Domów Samopomocy.

12 czerwca dokładnie w dzień 140. urodzin ks. sen. Karola Kulisza, odbyło się w kapli-
cy Domu Sióstr Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie spotkanie wspomnie-
niowe, w którym udział wzięli zainteresowani z obu stron granicznej rzeki Olzy. Prelekcję 
na temat tego zasłużonego duchownego prowadził ks. radca Jan Badura z Pszczyny.

14/15 czerwca z inicjatywy bp. J. Samca odbyło się w Warszawie spotkanie zwierzch-
ników i kuratorów diecezjalnych, członków Konsystorza oraz radców diecezjalnych. Dla 
części uczestników była to pierwsza możliwość poznania osób pełniących funkcję w Ra-
dach Diecezjalnych i Konsystorzu.

17 czerwca w Genewie i Watykanie ogłoszono wspólny dokument teologów rzym-
skokatolickich i luterańskich pt. Od konfliktu do komunii. Dokument powstał w ramach 
ekumenicznej grupy roboczej powołanej przez Światową Federację Luterańską (ŚFL) 
oraz Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan.

ks. Marcin Ratka-Matejko
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Informacje

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.

W lutym 2013 r. przeprowadziliśmy w całej parafii akcję pod hasłem: „Niedziela 
Diakonii”. Wielu wiernych przynosiło wówczas artykuły spożywcze i chemiczne, które 
następnie rozdzieliliśmy i przekazaliśmy wielodzietnym rodzinom oraz osobom sa-
motnym z Simoradza i Pierśćca. Idea zyskała szerszy rozgłos, m. in. dzięki artykułowi, 
jaki ukazał się na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej. 

Podobną „szczytną” akcję chcemy przeprowadzić w okresie 1-11 sierpnia. Tym ra-
zem zachęcamy do kupna różnych przyborów szkolnych (zeszyty, kredki, nożyczki, kle-
je, farby, piórniki, zestawy do geometrii, pióra, ołówki, długopisy itp.), które (zgodnie 
z listą zapotrzebowań, jaką otrzymaliśmy z kilku szkół z gminy Skoczów i Dębowiec) 
przekażemy dzieciom z ubogich rodzin (bez względu na wyznanie). W kancelarii para-
fialnej będzie również w tym czasie otwarta lista ofiar na ten cel diakonijny.

Bliższe informacje będziemy podawać w ogłoszeniach parafialnych. Można je też 
uzyskać w kancelarii parafialnej. Kolejny raz chcemy udowodnić, że „nie trzeba dać 
wiele, aby uzyskać więcej”. Bo im więcej osób włączy się w ten projekt i przyniesie 
choćby jedną rzecz, tym więcej uzbieramy i tym więcej dzieci skorzysta z pomocy.

Na prośbę znacznej liczby parafian i zgodnie z decyzją Zgromadzenia Parafialnego 
będziemy chcieli wyściełać ławki w naszych kościołach poduszką, aby wygodniej się 
siedziało, a w zimie było cieplej. W tym celu będziemy prosić parafian o ofiary na listę. 
Akcję przeprowadzimy we wrześniu i październiku.
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Zachęceni pomysłem z Pierśćca, ogłaszamy 
konkurs fotograficzny pod hasłem: „Wakacje 
z Kościołem”. 

Może w nim wziąć udział każdy parafianin, 
który w czasie wakacji odwiedzi dowolną parafię 
ewangelicką w Polsce bądź za granicą i uwieczni 
tę wizytę na 1-3 zdjęć. Fotografie mogą przed-
stawiać uczestników na tle budynków sakralnych 
bądź wydarzenia związane z życiem kościoła, np. 
ewangelizacje, koncerty, pamiątki założeń, akcje 
ekumeniczne, spotkania nad Biblią i inne. 

Celem konkursu jest zachęcenie do odwie-
dzenia parafii ewangelickich w czasie urlopu, 
szczególnie tych w diasporze. 

Zdjęcia prosimy przynosić do kancelarii para-
fialnej bądź przesyłać mailowo na adres mczyz@luteranie.pl do 6 września, z poda-
niem autora i kontaktu, datę, i miejsce wykonania, a także krótki opis.  

Dostarczone prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej parafii, a wyróż-
nione zdjęcia zostaną nagrodzone.

Konkurs fotograficzny 
„Wakacje z Kościołem”

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

Szukam pracy 
administracyjno-biurowej 

lub w księgowości. 

Jestem sumienna, uczciwa 
i pracowita. Posiadam spore 
doświadczenie zawodowe. 

tel.728 957 804
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Chrzty:
Tymoteusz Żarski   27.04.2013 Pogwizdów, ul. G. Morcinka
Viktoria Cieślar   28.04.2013 Goleszów, ul. Cieszyńska 
Małgorzata Smelik  05.05.2013 Iskrzyczyn
Martin Krøjer   05.05.2013 Odense (Dania)
Aaron Chwastek   25.05.2013 Fahrdorf (Niemcy)
Alan Krajewski   06.06.2013 Międzyświeć, ul. Blokowa
Mateusz Masternak  16.06.2013 Ochaby Wielkie, ul. Kameralna
Magdalena Kostka  22.06.2013 Harbutowice, ul. Trzech Braci
Dawid Madzia    23.06.2013 Skoczów, ul. Leśna
Patrycja Berek   30.06.2013 Simoradz, ul. Kwiatowa

Śluby:
Dariusz Brzeziński  Dorota Cypcer  02.05.2013 (ślub w Warszawie)
Dawid Mocha  Agata Tekla  03.05.2013
Jan Szczotka  Agnieszka Setnicka 18.05.2013
Tomasz Glac  Monika Mrózek  01.06.2013
Paweł Tumidajewicz Gabriela Heczko  08.06.2013
Jan Lipoński  Izabela Rybicka  22.06.2013
Marcin Podżorski  Elżbieta Pilch  29.06.2013

Pogrzeby:
Zuzanna Tolasz  lat 91 26.04.2013 Skoczów, ul. Wiślańska
Irena Boruta  lat 69 15.05.2013 Pierściec, ul. ks. Sobeckiego 
Emilia Kozieł   lat 75 22.05.2013 Cieszyn, ul. Przykopa
Elżbieta Hubczyk  lat 85 08.06.2013 Skoczów, ul. G. Morcinka
Emilia Wawronowicz lat 82 15.06.2013 Skoczów, ul. G. Morcinka
Janina Chodura  lat 66 19.06.2013 Kiczyce, ul. Długa
Marta Kajzar  lat 90 20.06.2013 Simoradz, ul. Kręta

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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Konfirmanci
Rząd 1: Krystyna 

Krehut-Wojnar, Irena 
Gringel (Krużołek), 

Anna Szklorz (Farana), 
Stanisława Szindler 
(Sikora), Bogusława 

Hliśnikowska (Raszyk), 
Łucja Jaworska (Kukla), 

Zofia Cywka, Urszula 
Jehorynko (Pszczółka), 

ks. Andrzej Czyż

Rząd 2: Ks. Manfred 
Gringel, Maria Klega 

(Raszyk), Anna Hausot-
ter, Małgorzata Lazar, 
Danuta Klon (Janota), 
Zofia Szczurek (Krzy-

woń), Aniela Gluza, ks. 
Mirosław Czyż

Rząd 3: Danuta Wi-
glasz (Polak), Krystyna 

Brojacz (Makula), Lucy-
na Lorek, Irena Więcek 
(Greń), Halina Wałach 

(Gruszczyk), Lidia 
Pszczółka (Filipek)

Rząd 4: Anna Broda 
(Hubczyk), Anna 

Bathelt (Brudny), Jerzy 
Pilch, Jerzy Krzywoń, 

Roman Raszka

Rząd 5: Adam Chole-
wa, Roman Czyż, Piotr 

Tomiczek, Zbigniew 
Jaworski

Rząd 6: Jan Wacławik, 
Gustaw Kajzar, Roman 
Bojda, Leopold Zapal-

ski, Jerzy Procner, Jerzy 
Krzywoń, Jan Brudny



2 czerwca - „Złota Konfirmacja”
9 czerwca - „Diamentowa Konfirmacja”

Rząd 1: Helena Kohut (Małysz), Olga Tomiczek (Mitręga), Olga Pietraszko (Kowala), Aniela Ciosk 
(Malik), Julia Bruchajzer (Cywka), Aniela Kokoszewska (Madzia), Janina Brychlec (Tomiczek), 
Małgorzata Michalunio (Wojnar)
Rząd 2: Anna Pszczółka (Dziadek), Anna Hojdysz (Kluz), Lidia Gremlik (Cieślar), Eugenia Malik 
(Orawska), Eleonora Gibiec (Cymorek), Danuta Ferek – s. Daniela, Emilia Borska (Pinkas)
Rząd 3: Ks. Mirosław Czyż, Adolf Lapczyk, Henryk Obracaj, Romuald Ferek, Jan Śniegoń, Karol 
Kohut, Emil Jany, Stanisław Wojnar, mgr teol. Marcin Podżorski



Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk - „Solus Christus” - 25 maja 2013
150 lat kościoła św. Trójcy w Skoczowie

Uroczyste nabożeństwo - 26 maja 2013


