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Ześlij światło i prawdę swoją 
- niech mnie prowadzą.      Ps 43,3a

 .   Skoczów   .   Dębowiec   .   Simoradz   .   Pierściec    . 
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Spotkanie ze Słowem Bożym

W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 
               J 1,4

I znów się kończy. 2013 rok powoli zamyka za sobą drzwi. Kolejny raz doświadczamy 
nieuchronnej prawidłowości, że przemijamy. Z każdym rokiem – ba, z każdym dniem, zbli-
żamy się do końca. Długie noce i krótkie dni potęgują w nas to – przyznajmy – nieprzyjem-
ne odczucie. 

W kulturze średniowiecza z premedytacją podkreślano akcent przemijalności, wpro-
wadzając tzw. taniec śmierci (danse macabre). Odradzał się on również w późniejszych 
epokach w różnych odcieniach, co zresztą ma miejsce aż do dziś. W tańcu śmierci chodzi 
zasadniczo o to, że za kościotrupem podążają ludzie (bez względu na kolor skóry, wyzna-
nie, zasób portfela, itp.). Wszyscy oni są równi w obliczu śmierci.

Choć postęp cywilizacyjny od tamtych czasów jest niebotyczny, ciągle funkcjonujemy 
w kulturze śmierci. Doświadczamy jej wśród naszych bliskich. Słyszymy o niej na nabożeń-
stwach w czasie wspomnień lub ogłoszeń „z żałobnej karty”. Najdobitniej zaś odczuwamy 
jej piętno w ogrodzie śmierci, jakim jest cmentarz. 

Końcem października i początkiem listopada niezliczone tłumy ludzi wydają niezliczo-
ną ilość pieniędzy, by przyozdobić groby. W jakim celu? Aby zrobić wrażenie na innych? 
Marna motywacja! Zmarli (tak myślę) ani nie poczują się cieplej od zniczy, ani nie uśmiech-
ną się na feerię kolorów powodowaną przez kwiaty.

Ale pamiętać trzeba! Wiele przecież zawdzięczamy tym, którzy odeszli. Jednakże py-
tam się samego siebie nie raz, co to znaczy godnie i właściwie kultywować pamięć o zmar-
łych? Czy wystarczy zdjęcie w ramce na biurku? Czy wystarczy cicha modlitwa na cmen-
tarzu? Czy trzeba popadać w niewolę komercji, by zaprezentować wszystkim wokół swoją 
pamięć o zmarłych?

Mam wrażenie, że prześciganie się w ilości i jakości kwiatów oraz zniczy na grobach nie 
jest niczym innym jak tylko hołdowaniem kulturze śmierci. A może lepiej przekazać pienią-
dze na Kościół, na hospicjum, na fundację dobroczynną – a więc zasilić kulturę życia? Bo 
przecież wszystkie te organizacje (i inne także) walczą o godne życie drugiego człowieka! 

Zapytano mnie niedawno w mailu, czy ewangelik może stawiać znicze na grobach? Czy 
nie jest to zbyt „katolickie”? Odpowiedziałem, że trzeba popatrzeć na nasze cmentarze 
w dniu 1 listopada. Wtedy wyraźnie widać, że można. Dopasowujemy się do innej tradycji 
religijnej, bo tak jest po prostu ładniej i przyjemniej. Świeci. Jest ciepło i kolorowo. 

W odpowiedzi dodałem, że ja nigdy nie kupuję znicza. Pieniądze, które przeznaczył-
bym na zakup tych sztucznych ozdób, przekazuję na cel promujący kulturę życia. Czynię 

Kultura życia



Informator Parafialny nr 101/20134 Informator Parafialny nr 101/2013

tak, ponieważ mój Zbawiciel jest życiem. On napełnia prawdziwym światłem i zawsze stoi 
po stronie życia: W nim było życie, a życie było światłością ludzi.

***
Wielu ludzi współczesnej doby, również wielu naszych parafian, przyklasnęłoby i pod-

pisałoby się po tym czasownikiem „było”, ujętym w czasie przeszłym. Szanuję poglądy 
tych osób, które twierdzą, że Jezusa i Jego Kościół należy traktować w kategoriach zbliża-
jących się do końca albo skończonych. Osobiście jednak nie przyłączę się do tej grupy i nie 
podzielę tych poglądów.

Dlaczego? Choć kończy się rok i śmierć dalej tańczy swój danse macabre, to jednak  
grudniowe dni, wprowadzają cyklicznie atmosferę życia. W adwencie na nowo rozbrzmie-
wają nuty ewangelii o prawdziwym życiu i prawdziwym świetle, które zajaśniało dla świata 
w małym miasteczku Betlejem. 

Jako wierzący nie traktujemy tych treści w kategoriach li tylko przeszłych. Słowo Boże 
zapewnia nas, że Jezus jest życiem i światłem dla ludzi. Czasownik „jest” oznacza trwałość, 
ukazuje teraźniejszość oraz wlewa nadzieję na przyszłość. Cieszę się na ciepło adwentowej 
świecy, która tak mocno przypomina mi, że Jezus żyje, świeci i ogrzewa ludzkie serca. 

Niech to Chrystusowe światło przenika nasze wspólnoty domowe i naszą społeczność 
parafialną, by było coraz więcej życia i światła w nas, a nie śmierci i ciemności – rozumia-
nych jako: kłótnie, awantury, ból psychiczny czy fizyczny, zanikanie relacji…

***
Modlę się o to, by parafianie skoczowscy (skupieni w dwóch gminach: Skoczów i Dę-

bowiec) byli „nosicielami” kultury życia, a nie kultury śmierci. Mogłem w mijającym roku 
doświadczyć wielu życiodajnych promieni w naszej parafii. 

Jubileusz 150-lecia poświęcenia kościoła w Skoczowie pokazał mi (a także wielu innym 
osobom), że nie tylko chlubnie wspominamy naszych „ojców i matki wiary”. Bo przecież 
pamiętać trzeba! Uroczystości upewniły mnie jednak, że Jezus nie tylko „był” motorem 
pobożności dla minionych pokoleń. On „jest” ciągle wśród nas obecny i chce nam dalej 
błogosławić. 

Jednakże nie tylko wielki jubileusz wpisuje się w kulturę życia naszego zboru. Akcje 
diakonijne: zimowa (artykuły spożywcze i chemiczne), letnia (wyprawka szkolna), jesienna 
(zbiórka ofiar dla pogorzelców z Wilamowic oraz Prezent pod choinkę) – to wszystko są 
promienie światła, które przekazujemy dalej, bo najpierw otrzymaliśmy je od Chrystusa. 

Ludzkie życie gaśnie i kończy się. Światło znicza na cmentarzu również przestaje się tlić 
po jakimś czasie. Ale prawdziwego życia i światła nie da się zgasić. Nie da się ich również 
zatrzymać jedynie dla siebie. Należy je podawać innym. 

Dalej, wszelkie mniejsze (choć nie wiem, czy to słowo „mniejsze” jest adekwatne) ak-
cje w parafii (Tygodnie Dobrej Nowiny, obóz młodzieżowy, remonty, regularne spotkania 
modlitewne, godziny biblijne, szkółki niedzielne itd.) i drobne gesty stanowią świadectwo, 
że nie tylko byliśmy, ale ciągle jesteśmy, i z Bożym błogosławieństwem nadal będziemy.

Wszystkim, którzy byli i są „nosicielami” kultury życia w naszej parafii, z serca DZIĘ-
KUJĘ. Oby szeregi tych, co hołdują życiu a nie śmieci, powiększały się – dla chwały i czci 
naszego żywego Boga. Amen.

ks. M. Czyż
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Z kart historii...

„Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus 
powiada: pokutujcie – to chce, aby całe 
życie wiernych było nieustanną pokutą” 
– teza 1.

Rok 2013 został w naszym Kościele 
ogłoszony Rokiem Reformatorów. Spośród 
wielu, pierwsze miejsce zajmuje ks. Marcin 
Luter. 530. Rocznicę jego urodzin będziemy 
obchodzić za kilka dni.

Marcin Luter urodził się 10 listopada 
1483 r. w niemieckim  miasteczku Eisle-
ben jako drugi syn Jana i Małgorzaty z d. 
Lindemann. Rodzice wychowywali swoje 
dzieci w surowej karności, a zarazem w du-
chu szczerej pobożności. Mały Marcin roz-
począł  szkolną edukację w miejscowości 
Mansfeld. Następnie oddał go ojciec do 
łacińskiej szkoły w Eisenach. Tam też biedni 
uczniowie zarabiali na życie śpiewem pieśni 

przed domami zamożnych mieszczan. W czasie jednego z takich występów poznała 
Marcina pewna bogata mieszczka – Urszula Cotta, która go przygarnęła do swojego 
domu i przez  lata nauki także utrzymywała. W 1501 r. udał się zgodnie z wolą ojca 
do Erfurtu, aby studiować filozofię oraz nauki prawnicze. Po czterech latach zdobył 
tytuł magistra filozofii i rozpoczął wykłady na tamtejszym uniwersytecie. Równolegle 
studiował prawo. 

Podczas jednej z wizyt w bibliotece uniwersyteckiej znalazł egzemplarz Pisma 
Świętego w języku łacińskim. Zaczął je gorliwie czytać i szukać prawdziwej drogi do 
zbawienia oraz życia podobającego się Bogu.

2 czerwca 1505 r. młodego Marcina zaskoczyła w drodze gwałtowna burza, którą 
zinterpretował jako wyraz Bożego gniewu. Mocno wystraszony padł na ziemię i przy-
rzekł (pod ołtarzem św. Anny), że jeżeli przeżyje, to zostanie zakonnikiem, aby w ten 
sposób jeszcze lepiej służyć Bogu. Swoją obietnicę, ku zmartwieniu rodziców, wy-
pełnił 17 czerwca 1505 r., wstępując do zakonu augustianów eremitów w Erfurcie. 
W 1506 r. złożył śluby zakonne, a 4 kwietnia 1507 r. przyjął święcenia kapłańskie w ka-
tedrze w Erfurcie i rozpoczął studia teologiczne. W tym czasie prowadził też wykłady 
wydziale sztuk wyzwolonych. 
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W 1508 r. został przeniesiony do klasztoru w Wittenberdze i nominowany na sta-
nowisko wykładowcy na uniwersytecie założonym przez elektora saskiego – Fryde-
ryka Mądrego.  Po uzyskaniu tytułu doktora teologii objął katedrę biblistyki. Podczas 
wykładów kolejnych ksiąg biblijnych, ks. dr Marcin Luter powoli odkrywał prawdę 
o usprawiedliwieniu i zbawieniu człowieka tylko z łaski przez wiarę.

Wydarzeniem, które ostatecznie skłoniło Lutra do reformacyjnego wystąpienia, 
była sprzedaż odpustów w Niemczech. Papież Leon X budował w tym czasie bazylikę 
św. Piotra w Rzymie i potrzebował na tę inwestycję znacznych funduszy. Aby je uzy-
skać, zlecił sprzedaż odpustów (gwarancji na piśmie, że za pieniądze można wykupić 
grzechy swoje i swoich bliskich). 

W okolicach Wittenbergi pracę tę prowadził dominikanin – Jan Tetzel. Zakup od-
pustu zachwalał w jarmarczny sposób hasłem „Skoro pieniądz brzęknie w skrzyni, 
dusza w niebo skok uczyni” (inna wersja: „Skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę 
z czyśćca do nieba wygoni”). Widząc to gorszące, niechrześcijańskie postępowanie oraz 
brak reakcji biskupów, Luter postanowił publicznie odnieść się do tych wydarzeń.

31 października 1517 r. przybił na drzwiach kościoła zamkowego swoje 95 tez. Nie 
zwracały się one przeciwko ówczesnemu Kościołowi. Miały jedynie doprowadzić do po-
wszechnej dyskusji na temat mocy odpustów. Reformacyjne tezy rozpowszechniły się 
wkrótce w całych Niemczech (dzięki wynalazkowi druku przez Gutenberga). Dotarły tak-
że do Rzymu. 

Papież Leon X postanowił wezwać Lutra przed swoje oblicze, aby go przesłuchać. 
Jednakże elektor saski – Fryderyk Mądry, obawiając się o życie swego podwładnego, 
wystarał się o to, aby przesłuchanie odbyło się w Augsburgu przed kardynałem Kajeta-
nem. Kardynał usiłował przekonać Lutra, że błądzi i żądał odwołania opublikowanych 
tez pod groźbą wyklęcia z Kościoła. Luter stał jednak niewzruszenie na fundamencie 
Pisma Świętego jako jedynego i nieomylnego źródła prawdy i wiary. W 1520 r. papież 
wydał zatem bullę na wittenberskiego księdza, w której ponownie zażądał odwołania 
swojej nauki oraz całkowitego poddania się papiestwu. Reakcją Lutra było spalenie bulli 
przy Bramie Elsterskiej w Wittenberdze, co oznaczało zerwanie z Rzymem. 

Rok później Luter został ekskomunikowany, lecz dzięki opiece Fryderyka Mądrego 
nie pociągnęło to za sobą wyroku śmierci. Musiał jedynie stawić się przed cesarzem 
Karolem V na sejmie w Wormacji. Tam także odmówił odwołania swoich poglądów ar-
gumentując, że autorytet soborów oraz papieża nie może przewyższać autorytetu Pi-
sma Świętego. Swoją mowę zakończył słowami „Tak stoję, inaczej nie mogę. Tak mi, 
Boże, dopomóż. Amen”. Aby uchronić Reformatora przed niechybną śmiercią, Fryderyk 
Mądry ukartował napad na Lutra i uprowadził go na zamek w Wartburgu. Przebywał 
tam w przebraniu, pod kryptonimem rycerz Jerzy. W ciągu kilku miesięcy przetłumaczył 
Nowy Testament na język niemiecki oraz napisał Postyllę domową (zbiór kazań).  

Od 1522 r. rozpoczął reformę Kościoła w Saksonii, skąd Reformacja zaczęła oddzia-
ływać na pozostałe części Niemiec oraz państwa ościenne. W 1524 r. Luter zrzucił habit 
zakonny. Rok później (13 czerwca 1525 r.) ożenił się z Katarzyną von Bora. Małżonko-
wie zamieszkali w byłym klasztorze w Wittenberdze. Katarzyna była wielkim wsparciem 
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w jego służbie i pracy duszpasterskiej, tworząc prawdziwie chrześcijański dom. Prowa-
dziła przy okazji duże gospodarstwo oraz wynajmowała pokoje gościnne, przez co dbała 
o dostatnie życie swej rodziny. Dzięki uczciwej pracy oraz zapobiegliwości Lutrowie mo-
gli także pomagać wielu studentom oraz biednym, którzy przewijali się przez ich dom. 
Pan Bóg obdarzył ich małżeństwo sześciorgiem dzieci (3 synowie i 3 córki). Katarzyna 
Luter zmarła 20 grudnia 1552 r. i została pochowana w niemieckim miasteczku Torgau.

Ks. dr Marcin Luter zmarł w czwartek 18 lutego 1546 r. w rodzinnym miasteczku 
Eisleben. Jego ciało zostało następnie przewiezione przez Halle do Wittenbergi. Trumna 
została złożona w podziemiach tego kościoła, na którego drzwiach przybił swoje słynne 
tezy dające początek reformie ówczesnego Kościoła powszechnego. Mowy pogrzebowe 
wygłosili przyjaciele zmarłego – ks. Jan Bugenhagen oraz Filip Melanchton.

Marcin Luter stał się nie tylko Reformatorem 
Kościoła, ale także autorem wielu dzieł, których 
wymowa jest aktualna do naszych czasów. W 1534 
r. ukazał się jego przekład całej Biblii na język nie-
miecki. W czasie wizytacji szkół i parafii dostrzegł 
słabą znajomość zasad wiary, co  skłoniło go do na-
pisania w 1529 r. dwóch katechizmów. „Mały” dedy-
kował dzieciom i ojcom rodzin, a „Duży” nauczycie-
lom oraz księżom. W 1537 r. opublikował Artykuły 
Szmalkaldzkie, które weszły później (podobnie jak 
oba Katechizmy) w skład Ksiąg Wyznaniowych Ko-
ścioła Luterańskiego. Był także autorem postylli do 
czytania w rodzinnym gronie oraz licznych rozpraw 
i polemik dotyczących zasad wiary. Pisał także pie-
śni kościelne, z których wiele znajduje się w naszym 
śpiewniku. Od niego pochodzi również pieśń Wa-
rownym grodem, nazywana hymnem luterańskim. 
Dorobek pisarski Lutra miał też znaczny wpływ na 

rozwój literackiego języka niemieckiego, co sytuuje Reformatora nie tylko w przestrzeni 
religijnej, ale także społecznej i lingwistycznej.

W reformatorskim dziele naprawy Kościoła Luter znalazł wielu przyjaciół oraz współ-
pracowników. Najbardziej cenił pomoc profesora wittenberskiego uniwersytetu – Filipa 
Melanchtona. Jest on m. in. autorem Konfesji Augsburskiej – dokumentu streszczające-
go doktrynę luterańską, który odczytał w czasie Sejmu w Augsburgu (1530). Rok później 
napisał jeszcze Obronę Wyznania Augsburskiego.

Rozpocząłem swój artykuł od tezy 1. Zakończę treścią tezy 62.: „Prawdziwym skar-
bem Kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej”. Nie możemy, jako spad-
kobiercy Reformacji, o tym zapomnieć! 

opr. Jerzy Sikora 
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W skrócie

W sobotę 31 sierpnia młodzież z Dębowca wraz z ks. Marcinem Ratką-Matejko 
udała się na wycieczkę rowerową do Ustronia (relacja wewnątrz numeru).

Rozpoczął naukę nowy rocznik konfirmantów. Nauki odbywają się w dwóch gru-
pach, w piątek o g. 15.30 i w sobotę o g. 8.30. Naukę rozpoczęło 63 konfirmantów. 
W niedzielę 6 października miało miejsce spotkanie rodziców konfirmantów. Konfir-
macja odbędzie się 1 czerwca 2014 r.

Na spotkaniu misyjnym w dniu 12 września gościliśmy Annę Pinkas z Wisły, która 
przygotowuje się do wyjazdu misyjnego do szpitala w Asuanie w Egipcie (ulotka in-
formacyjna wewnątrz numeru).

W dniach 8-15 września nasza parafia 
włączyła się w ekumeniczną akcję zbiórki 
makulatury, do której impuls dała parafia 
rzymskokatolicka z Dębowca. Łącznie uda-
ło się zebrać w Skoczowie i Dębowcu 4,5 
tony makulatury, co stanowi równowartość 
1160 zł. Cała kwota została przekazana na 
budowę studni w Sudanie. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy zaangażowali się 
w to przedsięwzięcie, a szczególnie nauczy-
cielom i uczniom gimnazjum w Dębowcu 
oraz Zespołu Szkół nr 1 w Skoczowie.

W sobotę 21 września odbyła się jednodniowa wycieczka filiału Dębowiec na Za-
olzie. Wycieczkę zorganizował pan Stanisław Kubicius, a z grupą pojechał opiekun 
filiału ks. Marcin Ratka-Matejko (relacja wewnątrz numeru).

W dniach 20-22 września chór dziecięcy „Nadzieja” spędził weekend w Wiśle na 
wyjeździe integracyjno-szkoleniowym. Uczestniczyło 35 dzieci wraz z opiekunami (re-
lacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 22 września odbyło się w Skoczowie nabożeństwo z komunią św. dla 
osób starszych. Po nabożeństwie odbył się poczęstunek w sali chórowej, podczas 
którego ks. M. Czyż opowiedział o inicjatywach związanych z jubileuszem 150-lecia 
kościoła w Skoczowie.

W sobotę i niedzielę 21 i 22 września zespół „Be happy” z Pierśćca zorganizował 
warsztaty muzyczne. Instruktorką była znana piosenkarka – Beata Bednarz. Koncert fi-
nałowy odbędzie się w niedzielę, 17 listopada. (relacja wewnątrz numeru).
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W dniach 27-29 września odbył się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej 
w Bielsku. Z naszej parafii uczestniczyła ponad 20-osobowa grupa młodzieży wraz 
z ks. Marcinem Ratką-Matejko (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 29 września odbyło się 
Dziękczynne  Święto Żniw w Skoczowie. 
Dary na ołtarz przynieśli i kościół przystro-
ili tym razem zborownicy z Wilamowic. 
Po nabożeństwie przed kościołem można 

było się poczę-
stować chle-
bem z miodem, 
a także owoca-
mi. Poczęstu-
nek przygoto-
wali chórzyści 
chóru „Gloria”. 

Święta Żniw 
w filiałach od-
były się: w Si-
moradzu i Dębowcu 15 września, a w Pierśćcu 22 września. Wszędzie były kościo-
ły przystrojone darami żniwnymi, a po nabożeństwach uczestnicy kosztowali chleb 
z miodem.

W niedzielę 29 wrze-
śnia rano spłonęła stodoła 
rodziny Hussarek z Wila-
mowic wraz ze sprzętem 
rolniczym i słomą. Posta-
nowiono przeznaczyć całą 
ofiarę ołtarzową z nabo-
żeństwa żniwnego w Sko-
czowie na pomoc poszko-
dowanej rodzinie (8.829 
zł). Na listę spływają ciągle 
ofiary od życzliwych para-
fian i osób spoza parafii na 
pomoc w odbudowie .
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W dniach 11 i 12 października grupa konfirmantów i młodzieży wraz z ks. Mar-
cinem Ratką-Matejko spędziła weekend do domu gościnnym w Oldrzychowicach na 
Zaolziu (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 13 października odbyła się 
w Pierśćcu uroczystość pamiątki założenia 
i poświęcenia kościoła. Gościem był ks. Marcin 
Orawski z Wrocławia, który wygłosił kazanie, a  
rolę gospodarza pełnił ks. Andrzej Czyż. Podczas 
nabożeństwa śpiewał chór żeński „Gloria” oraz 
miejscowy zespół młodzieżowy „Be Happy”.

22 października w Szkole Podstawowej w Dębowcu w filii w Iskrzyczynie odbył 
się Pierwszy Gminny Eku-
meniczny Przegląd Pio-
senki Religijnej „Exultate 
Deo”. Wzięło w nim udział 
37 dzieci ze szkół podsta-
wowych znajdujących się 
na terenie całej gminy. Na 
zakończenie każdy z wyko-
nawców otrzymał pamiąt-
kowy dyplom oraz drobny 
upominek. W jury zasiadał 
m. in. ks. M. Ratka-Matejko.
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W Dębowcu zostały zainicjowane comiesięczne spotkania dla małżeństw. Pierw-
sze odbyło się w sobotę 19 października (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 26 października około 20 osób pracowało przy porządkowaniu cmenta-
rza w Skoczowie. Pomalowano kontenery na odpady i wycinano krzewy.

W sobotę 26 października chór męski „Gloria” uczestniczył w koncercie jubile-
uszowym w Goleszowie z okazji 35-lecia działalności tamtejszego chóru męskiego 
„Cantus”.

W niedzielę 27 października odbyło się nabożeństwo z komunią św. dla osób star-
szych w Dębowcu, które poprowadził ks. A. Podżorski. Po nabożeństwie odbył się 
poczęstunek w Domu Zborowym.
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W niedzielę 27 października chór Gloria oraz chór z Dębowca uczestniczyły w die-
cezjalnym zjeździe chórów w  Cieszynie.

W kościele w Skoczowie zostało założone nowe zabezpieczenie z systemem alar-
mowym firmy Adamex.

Na przełomie września i październi-
ka miały miejsce prace konserwatorskie 
ogrodzenia wokół kościoła w Dębowcu. 
Grupa mężczyzn wyczyściła i odmalowa-
ła sztachety w płocie. Dalsza część prac 
– wymiana siatki, planowana jest na wio-
snę przyszłego roku. Za wykonaną pracę 
serdecznie dziękujemy.

W listopadzie zostaną położone po-
duszki na ławki we wszystkich naszych 
czterech kościołach. Na ten cel są składane ofiary na listę. Za każdy dar dziękujemy.

Trwa akcja „Prezent pod choinkę”. W ubiegłym roku zebraliśmy w parafii i szko-
łach na naszym terenie 503 paczki oraz 5.980 zł. Czy w tym roku też staniemy na 
wysokości zadania?

W okresie adwentu członkowie Komitetu Parafialnego będą roznosić po domach 
nasz parafialny kalendarz ścienny.

Ks. Adam Podżorski uczestniczył:
- 7 września w miejsko-gminnych dożynkach na rynku w Skoczowie
- 14 września w gminnych dożynkach w Simoradzu
- 25 października w 50-leciu Przedszkola Publicznego nr 2 w Skoczowie.

Terminy
  1 listopada  godz. 15.00  – nabożeństwo na cmentarzu w Skoczowie
17 listopada Pierściec – koncert finałowy warsztatów muzycznych z Beatą Bednarz
28 listopada godz. 18.30 – zebranie Komitetu Parafialnego
  2 grudnia godz. 10.00 – komunia dla starszych w Pierśćcu
  4 grudnia godz. 17.00 – spotkanie adwentowe pań w Skoczowie
  8 grudnia godz. 10.00  – komunia dla starszych w Skoczowie
  8 grudnia godz. 10.00  – komunia dla starszych w Pierśćcu
20 grudnia godz. 18.00 – gwiazdka młodzieży w Dębowcu
22 grudnia godz. 16.00 – gwiazdka młodzieży w Skoczowie
31 grudnia godz. 20.00 – Sylwester młodzieży w Dzięgielowie
31 grudnia godz. 21.00 – oczekiwanie Nowego Roku w Dębowcu i Skoczowie
  6 stycznia godz. 10.00 – koncert kolęd w Skoczowie

Zebrał A.P.
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Nasze Życie

Konkurs fotograficzny

W wakacyjnym numerze IP został ogłoszony konkurs fotograficzny pod hasłem: 
„Wakacje z Kościołem”. Na adres Redakcji spłynęły zdjęcia od czterech osób, które 
w miesiącach letnich odwiedziły Niemcy/Austrię/Słowację/Ukrainę oraz leśne ko-
ścioły. Autorzy zdjęć otrzymali drobne upominki. Dziękujemy i gratulujemy!

Magdalena Czyż z Pierśćca część urlopu 
spędziła w Niemczech i Austrii. Zwiedziła m. in. 
katedrę Stefana (Szczepana) w Wiedniu.

Andrzej Czyż (uczeń SP w Dębowcu, na zdj. 
z aparatem) uczestniczył ze swoim starszym bra-
tem w kilku pamiątkach założenia kościołów. 
Oprócz tego odbył z najbliższymi kilka wycieczek. 
Dotarł m. in. do leśnego kościoła przy kamieniu 
na Goduli (Czechy).
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Jak widać na załączonych zdjęciach, Kościół/kościół może przybierać różne postaci. 
Najważniejszy jednak pozostaje fakt, abyśmy my pełnili rolę żywych kamieniami w 
Kościele Jezusa Chrystusa. Staje się to szczególnie cenne, gdy towarzyszą nam naj-
bliżsi.	 	 	 	 	 	 	 	 							xmcz

Jan Oczadły z Pierśćca zabrał rodzinę do słowackiego Bardejova – miejscowości 
wpisanej na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Spacerując po uro-
kliwym miasteczku, natrafili na kościół ewangelicki zbudowany po patencie toleran-
cyjnym cesarza Józefa II.

Jerzy Niemiec uczestniczył wraz ze swoją małżonką Barbarą w międzynarodo-
wych wczasach rodzinnych w miejscowoście Kurortne nad Morzem Czarnym, które 
zostały zorganizowane przez Niemiecki Ewangelicko-Luterański Kościół Ukrainy oraz 
Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.
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W dniach 20-22 września chórek dziecięcy „Nadzieja” ćwiczył piosenki na wy-
jeździe integracyjnym w Wiśle-Gościejowie. Obok prób był też czas na zabawy i gry 
integracyjne, dzięki którym mogliśmy się lepiej poznać. Wieczory spędzaliśmy, oglą-
dając wartościowe filmy. Warto dodać, że mimo zmęczenia noce były bardzo aktyw-
ne. Największą atrakcją była jak zwykle wycieczka do pobliskiego sklepiku ,,Bajeczka”, 
w której uzupełniliśmy zapasy. Nasz wyjazd nie mógł obyć się bez Słowa Bożego, stąd 
też w niedzielę zorganizowano dla wszystkich szkółkę.

Bardzo dziękujemy Paniom, które zorganizowały wyjazd i gotowały nam pyszne 
posiłki. Myślę, że ta trzydniowa próba chórku była najdłuższą i najciekawszą próbą.

Marta Żwak

„Nadzieja” w Wiśle-Gościejowie

TRZY STOLICE – WYCIECZKA PARAFIALNA 2014

Zapraszamy do wzięcia udziału w wycieczce parafialnej 
w dniach 19-22 czerwca 2014. Tym razem celem będą trzy 

stolice: Bratysława, Budapeszt, Wiedeń. Przewidywany koszt 
ok. 550-600 zł/os (transport, noclegi w kościelnym 

ośrodku diakonijnym na Słowacji, śniadania i obiadokolacje, 
ubezpieczenie, opieka pilota). 

Zapisy w kancelarii parafialnej do wyczerpania miejsc.
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Wieści z Dębowca

Wycieczka rowerowa
W ostatni pią-

tek wakacji grupa 
młodzieży z Dę-
bowca wyruszała 
spod domu zboro-
wego na wycieczkę 
do Ustronia. Aby 
uniknąć większych 
wzniesień, zadecy-
dowaliśmy, że po-
jedziemy okrężną 
drogą przez Ocha-

by i Skoczów, a następnie wałami do Ustronia. Pogoda była wręcz idealna, ponieważ 
świeciło słońce, a jednocześnie nie było zbyt upalnie. 

Gdy dotarliśmy na miejsce, zostaliśmy przywitani przez ks. Darka Lercha oraz tam-
tejszą młodzież. Spotkanie młodzieżowe rozpoczęło się od wspólnej modlitwy oraz 
śpiewania piosenek. Temat mówiący o byciu światłością prowadził jeden z liderów 
młodzieży. Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólne rozmowy i integrację przy 
ognisku, kiełbaskach i przekąskach. Cały czas panowała miła i radosna atmosfera.

Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. Musieliśmy wyruszyć w drogę po-
wrotną. Mimo zmęczenia, wielu z uczestników ścigało się ze sobą nawzajem. 

Do Dębowca dotarliśmy już po zmroku. Nie było to proste, ponieważ wiele osób 
zapomniało niestety o oświetleniu swoich rowerów. Przez cały czas dopisywały nam 
jednak humory. 

Tak oto zainauguro-
waliśmy wraz z księdzem 
Marcinem nowy sezon 
(2013/14) spotkań mło-
dzieżowych w Dębowcu, 
na które wszystkich bar-
dzo serdecznie zaprasza-
my w każdy piątek o go-
dzinie 17:30.

Kornelia i Dominika  
Lapczyk
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Wycieczka filiału na Zaolzie
22 września odbyła się wycieczka filiału z Dębowca na Zaolzie, której głównym 

organizatorem był pan Stanisław Kubicius. 
Rankiem wyruszyliśmy w kierunku przełęczy jabłonkowskiej, gdzie wraz z prze-

wodnikiem spacerowaliśmy po ruinach warowni obronnej. Kolejnym miejscem, które 
odwiedziliśmy był kościół ewangelicki w Nawsiu. Tam zapoznaliśmy się zarówno z hi-
storią tego miejsca, jak i obecnymi działaniami prowadzonymi przez parafię i miej-
scowych duchownych. Z Nawsia pojechaliśmy do kościoła Braterskiego w Gródku. 
Gospodarz miejsca opowiedział nam o powstaniu tamtejszej parafii i domu samotnej 
matki prowadzonym przez Kościół. W czasie naszego pobytu mogliśmy przez chwilę 
uczestniczyć w próbie tamtejszego chóru i orkiestry, a dzięki inicjatywie dyrygenta 
wspólnie wykonać jedną pieśń. Duże wrażenie wywołała specjalnie dla nas zaśpiewa-
na pieśń „Jeruzalem”.

Następnie przyszedł czas na krótką przerwę przy kawie, herbacie i czymś do je-
dzenia. Gdy już wszyscy od-
poczęli i posilili się, mogliśmy 
ruszyć dalej do Bystrzycy. 
Tam w kościele przyjął nas 
miejscowy proboszcz, który 
przybliżył nam historię ko-
ścioła i parafii oraz nie zawsze 
proste relacje ewangelików 
w Czechach.

Ostatnim punktem na-
szej wycieczki był wyjazd 
wyciągiem krzesełkowym na 
Jaworowy. Gdy dotarliśmy 
do schroniska, mogliśmy 
rozgrzać się przy kawie i her-
bacie. Niestety wszystko, co 
dobre, szybko się kończy. Po 
odpoczynku zjechaliśmy do 
dolnej stacji kolejki, gdzie 
czekał na nas autokar. Wie-
czorem wszyscy w dobrych 
humorach i pełni wrażeń 
wróciliśmy do Dębowca.

Już dziś wielu nie potrafi 
doczekać się kolejnej wspól-
nej wycieczki.

Sylwia Ratka-Matejko
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Wycieczka chóru z Dębowca
12 października chórzyści wraz z swoimi znajomymi, przyjaciółmi i przewodnikiem 

udali się na jednodniową wycieczkę do Czech, w okolice Stramberga. Po drodze do-
świadczyliśmy awarii autobusu, co nam wcale humoru nie zepsuło, ponieważ nasz 
kierowca Karol G. o wszystko zadbał i zamówił szybko zastępczy autobus, którym uda-
liśmy się dalej. Najpierw do Nowego Jiczyna, gdzie zwiedziliśmy muzeum regionu. 
Główną część stanowiła wystawa produkowanych tam kapeluszy. 

Po krótkiej 
przerwie udaliśmy 
się do Koprzyw-
nicy do muzeum 
„Tatry”, gdzie moż-
na było podziwiać 
różne modele sa-
mochodu Tatra 
– od osobowych 
do ciężarowych 
i nie tylko. Była też 
przerwa na kawę 
i małe co nieco. 

N a s t ę p n y m 
punktem naszej 
wycieczki był 

Stramberg, gdzie po krótkiej prelekcji przewodnika, zwiedzaliśmy urokliwą starówkę. 
Ci, którzy mieli jeszcze przed obiadem siły, wspinali się na zabytkową wieżę, z której 
rozpościerał się piękny widok na okolicę. Po obiedzie był czas wolny. O godz. 17.00 
udaliśmy się w drogę powrotną, zaopatrzeni w pyszne „stramberskie uszy”. Na zakoń-
czenie zatrzymali-
śmy się na krótko 
w Trzyńcu przy 
pomniku Żwirki 
i Wigury. 

W y c i e c z k a 
była wartościo-
wa, wpłynęła na 
integrację zespo-
łu chórowego 
oraz dostarczyła 
wszystkim wie-
le wrażeń.

Daniel Kaleta
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Spotkanie dla małżeństw
19 października 

odbyło się pierwsze 
spotkanie dla mał-
żeństw, w czasie 
którego oglądaliśmy 
pierwszą część wy-
kładu Marka Gun-
gora z cyklu: „Przez 
śmiech do lepsze-
go małżeństwa”. 
W spotkaniu wzięły 
udział trzy pary. Bar-
dzo serdecznie za-

praszamy na kolejne spotkania, które odbędą się 9 listopada – gościć będziemy państwa 
Mariolę i Romana Fengerów. Poruszą oni temat: „Rozwiązać nierozwiązywalne – czyli 
o wstydzie”. Natomiast następne spotkanie odbędzie się 14 grudnia. Wtedy obejrzymy 
kolejną część wykładów Gungora.

Wieści z Pierśćca

Podczas tegorocznego Tygodnia Dobrej Nowiny padł absolutny rekord w ilości 
uczestników – w najbardziej „obleganym” dniu do pierścieckiego kościoła przybyło 
aż 70 dzieci! To znaczy, że z roku na rok TDN cieszy się coraz większą popularnością. 
Uczestnicy nie tylko przychodzą ponownie w kolejnych latach, ale także przyprowa-
dzają ze sobą swoich kolegów i koleżanki. Dla wielu TDN jest nieodłącznym i oczeki-
wanym elementem wakacji. 

Nie ma co ukrywać, zapanowanie nad taką żywiołową gromadką nie jest łatwe. 
Bo jak spożytkować nieskończone pokłady dziecięcej energii?  Jak ogarnąć 20-osobo-
wą grupę maluszków, z których każdy chce robić coś innego? Jak poskromić najwięk-
szych łobuziaków? Na szczęście w odpowiedzi na te i inne pytania bardzo pomogło 
nam doświadczenie z poprzednich lat. Kluczem do sukcesu okazała się sprawna orga-
nizacja, odpowiednie zaplecze techniczne oraz zgrana i oddana ekipa wolontariuszy.

W tym roku uczestnicy udali się w podróż do świata Innego. Była to pacynka, która 
w codziennej scence przeżywała ciekawe i pouczające przygody, omawiane później 
na lekcji biblijnej. W ten sposób nauczyliśmy się, że choć ludzie różnią się od siebie, 
to każdy z nas jest wartościowy i kochany przez Boga. Odwiedzili nas także goście spe-
cjalni: tym razem dzieci miały okazję poznać podstawowe słówka z języka migowego, 
wejść na wóz strażacki, wziąć lekcję pantomimy, potrenować znajomość angielskiego 
i posłuchać o życiu w Afryce. W programie nie zabrakło oczywiście prac plastycznych, 
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tańca, słodkiego poczęstunku oraz gier i zabaw. W tak bogatym planie dnia każdy 
znalazł coś dla siebie i nie sposób było się nudzić. 

Szczególnym dniem była sobota, kiedy do wspólnej zabawy dołączyli nasi rodzice. 
Rozpoczęliśmy śpiewem, a potem przybyli do nas nietypowi goście... Jakie było zasko-
czenie uczestników, kiedy zobaczyli dwoje klaunów w kolorowych strojach. Z ręką na 
sercu mogę przyznać, że ich skecze rozbawiły nie tylko najmłodszych, ale całą publicz-
ność. Kolejnymi atrakcjami były wspólne tańce i zabawy, malowanie buziek, skręca-
nie balonów, z których powstawały dowolne kształty, no i… grill. Na mnie szczególnie 
pozytywne wrażenie wywarli rodzice i ks. Marcin Ratka-Matejko, którzy mieli na tyle 
dużo dystansu do siebie, by razem z dziećmi się wygłupiać, np. tańcząc znane nam 

wszystkim “ka-
czuszki”. Dzięki 
temu było wy-
jątkowo wesoło 
i rodzinnie.

TDN zakoń-
czyliśmy oficjal-
nie niedzielnym 
nabożeństwem 
z występem 
dzieci oraz 
oglądaniem fil-
mu z całego ty-
godnia.

Kasia Niemiec
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Warsztaty muzyczne
Szok! Niedowierzanie! Sensacja! Takich słów często używają współczesne media 

w celu przyciągnięcia uwagi słuchacza lub czytelnika. Nierzadko określenia te stosuje się 
na wyrost. Są jednak sytuacje, w których użycie tych słów jest w pełni uzasadnione. Prze-
nosząc te zasady z mediów na nasze parafialne podwórko, z taką sensacją mamy ostatnio 
do czynienia w pierścieckim filiale, a  „winnym” całej sytuacji jest nasz zespół młodzieżowy. 

Oto bowiem w skromne progi naszego kościoła wkroczyła znana postać w celu prowa-
dzenia warsztatów muzycznych. Osoba ta współpracuje z czołowymi postaciami polskiego 
rynku muzycznego, takimi jak: Edyta Górniak, Kayah, Stanisław Soyka, Maryla Rodowicz, 
Halina Frąckowiak, Krzysztof Krawczyk, Perfect, Budka Suflera, Varius Manx i wielu innych. 
Kobieta, której głos rozbrzmiewał w programach telewizyjnych, takich jak „Idol” czy „Ta-
niec z gwiazdami”. Wreszcie, osoba będąca obecnie jedną z najbardziej znanych wokalistek 
wykonujących muzykę chrześcijańską w Polsce. Tak, mowa oczywiście o Beacie Bednarz.

Zanim jednak nieco więcej o warsztatach, cofnijmy się do września roku 2012. Kiedy 
nieco ponad rok temu w Pierśćcu powstawał nasz zespół, chyba nikt nie mógł przewidzieć, 
jak rozwinie się jego działalność. Wszak jeszcze kilka lat wcześniej niemożliwym było ze-
branie kilku osób z młodzieży naszego filiału i organizowanie młodzieżówek. Czemu więc 
miałoby się udać? Czy będziemy w stanie spotykać się co tydzień na próbach? Oczywiście 
na początku każdy był pełen chęci, ale można było mieć obawy czy to nie minie. Zdarza 
się bowiem, że pierwszy zapał słabnie, ludzie się zniechęcają i z szumnych planów pozo-
staje jedynie rozczarowanie. Dziś można śmiało powiedzieć, że ten pomysł był strzałem 
w dziesiątkę. Oprócz wspólnego śpiewu na chwałę Bogu, spotkania dają nam możliwość 
spędzania czasu ze sobą, budowania społeczności, relacji i wzajemnej odpowiedzialności 
za nas wszystkich. Jest to o tyle prostsze, że próby przebiegają w atmosferze pracowitej, 
ale jednocześnie luźnej, okraszonej wieloma żartami czy rozmowami o rzeczach nieko-
niecznie poważnych. Ćwiczymy po to, aby nasz śpiew był przyjemny dla słuchaczy. Bo choć 
najważniejszym jest to, aby wszystko czynić z duszy jako dla Pana, a nie dla ludzi (Kol 3,23), 
nie chcemy, by utwory w naszym wykonaniu były odbierane tak jak w pewnym dowcipie, 
gdzie dżentelmen rozmawiał z kobietą:

– Madame, słyszałem wczoraj jak Pani śpiewała.
– To tak dla zabicia czasu – odpowiedziała zawstydzona.
– To straszną broń Pani wybrała!
Trzeba się więc rozwijać, bo – jak rozbrzmiewa znane przysłowie – kto stoi w miej-

scu, ten się cofa. Kiedy podczas jednego ze spotkań nasz dyrygent Janek przedstawił nam 
swoje plany organizacji warsztatów prowadzonych przez Beatę Bednarz, wielu z nas z nie-
dowierzaniem pokiwało głowami. „Szaleniec!” – pomyśleliśmy. Beata Bednarz? W Pierść-
cu? To chyba niemożliwe!?! Minęło trochę czasu i plany przerodziły się w rzeczywistość. 
Wystarczy chcieć. Tylko i aż chcieć. Już jakiś czas temu pisaliśmy na łamach Informatora 
Parafialnego o zakupie sprzętu nagłaśniającego dzięki funduszom unijnym. Zaplecze tech-
niczne to tylko część projektu objętego dofinansowaniem, drugą część stanowią wspo-
mniane warsztaty.

Pierwszy etap warsztatów miał miejsce 21-22 września. W sobotnie przedpołudnie ze-



Informator Parafialny nr 101/201322 Informator Parafialny nr 101/2013

braliśmy się w kościele, oczekując na przybycie pani Beaty. Chyba każdy z nas zastanawiał 
się wtedy: „jaka ona jest?”. Wszak dotąd chyba nikt z nas nie miał możliwości współpra-
cy z taką profesjonalistką. Mimo pewnych problemów znalazła pierściecki kościół. We-
szła, przywitała się i rozpoczęliśmy. Z nauką śpiewu jest jak z nauką w szkole. Nauczyciel 
powinien mieć ogromną wiedzę w danej dziedzinie, ale musi też umieć ją odpowiednio 
„sprzedać”, zainteresować uczniów, zachęcić do nauki. Beata Bednarz wiedzę na temat 
śpiewu ma doprawdy nieprzeciętną, a i podejście do nas było zaskakujące. Bardzo szybko 
złapała z nami kontakt sprawiając, że czuliśmy się bardzo swobodnie. Jednocześnie potra-
fiła w sposób zrozumiały, przystępny i zabawny wytłumaczyć nam, czego od nas oczekuje. 
Pracowaliśmy nad emisją głosu, właściwym wypowiadaniem samogłosek, rytmiką, ćwi-
czeniem przepony, itp. Ćwiczyliśmy również konkretne utwory, takie jak „Jesteśmy Panie”, 
„Pieśń błogosławieństw” czy „W cieniu Twoich rąk”. W wolnym czasie nie odmówiliśmy 
sobie również rozmów na temat „Tańca z gwiazdami”, jego uczestników, artystów, z który-
mi Beata Bednarz współpracowała. 

Następnego dnia kontynuowaliśmy to, co zaczęliśmy w sobotę. W warsztatach uczest-
niczyło 17 osób, będących członkami zespołu „Be happy” oraz zespołu „Falstart” z para-
fii w Chorzowie. Oba te zespoły łączy osoba dyrygenta, Janka Stebla. Z niecierpliwością 
czekamy na drugą część warsztatów, która odbędzie się 16-17 listopada. Całość zostanie 
podsumowana koncertem z udziałem Beaty Bednarz, zorganizowanym w ostatni dzień 
naszych ćwiczeń, t.j. w niedzielę 17 listopada, na który wszystkich serdecznie zapraszamy. 

Kilka tygodni temu nasze warsztaty były przyszłością, teraz stały się teraźniejszością, 
a niebawem przejdą do przeszłości. Pozostaną nam wspomnienia i porady wskazujące 
drogę do rozwoju nas i naszego zespołu. Pozostanie też jeszcze większa motywacja do 
tego, co robimy. A nasz śpiew? No cóż. Jak to ujął nasz dyrygent, ważne by „śpiew płynął 
prosto z serca, czyli technicznie z przepony :)”

Łukasz Bażanowski
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Głos ma młodzież

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej
W dniach 27-29 września w Bielsku-Białej odbywał się Ogólnopolski Zjazd Mło-

dzieży Ewangelickiej. Jak co roku grupa naszej młodzieży postanowiła wziąć w nim 
udział. Jako że Parafia w Bielsku znajduje się stosunkowo blisko Skoczowa, część mło-
dzieży zrezygnowała z noclegów i dojeżdżała na miejsce, aby uczestniczyć w boga-
to przygotowanym programie. Natomiast kilkanaście osób – zarówno chłopców jak 
i dziewczyn – nocowało w szkołach w pobliżu Placu Lutra. 

Tematem przewodnim tegorocznego zjazdu były „Metamorfozy”. Każdy z uczest-
ników mógł się zastanowić nad tym, jakie metamorfozy przydałyby się w jego życiu, 
a także, jakie zmiany można byłoby wprowadzić w naszych grupach młodzieżowych, 
parafiach i kościołach. 

Każdy z uczestników zjazdu mógł znaleźć w programie coś dla siebie. Były koncer-
ty, wykłady, seminaria, warsztaty, projekcje filmów, a dla tych, którzy chcieli zapoznać 
się z miastem (jego historią i topografią) przygotowano specjalną wycieczkę z prze-
wodnikiem. Chętni mogli także zwiedzać Studio Filmów Rysunkowych. Tam poznali 
historię powstania między innymi: „Reksia”, „Bolka i Lolka” czy też nowszych filmów 
animowanych np. „Gwiazdy Kopernika”. 

Wszystko zakończyło się w niedzielne przedpołudnie uroczystym nabożeństwem, 
podczas którego kazanie wygłosił Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży ks. Grzegorz 
Giemza. 

Już dziś wielu nie może się doczekać przyszłorocznego zjazdu, który wyjątkowo 
odbędzie się w dniach 04-06 lipca 2014 r. we Wrocławiu i będzie połączony ze Spo-
tkaniem Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej.

Ks. Marcin Ratka-Matejko 
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Konfirmanci i młodzież w Oldrzychowicach
W dniach 11-12 października konfirmanci wraz z grupą młodzieży wyruszyli pod 

batutą ks. Marcina Ratki-Matejko w fascynującą podróż do kolorowych, jesiennych 
Oldrzychowic. Nie wiem, z jakim nastawieniem konfirmanci i młodzież jechali na ten 
nasz wspólny wyjazd. Może niektórzy pomyśleli, że jest to świetny sposób na inte-
grację; inni, że może być śmiesznie i zabawnie; jeszcze inni chcieli pobyć ze sobą na-
wzajem i uwolnić się chociaż na dwa dni od szarej rzeczywistości i rodziców; kolejni 
może tak po prostu chcieli dowiedzieć się czegoś o Panu Bogu, skupić się na Nim. 
Konfirmanci może chcieli doświadczyć, jak wygląda wyjazd z osobami z młodzieży, 
jak młodzież postrzega kwestie związane z Panem i co dla nich jest istotne. Nie ważne 
jest jednak to, czego oczekiwaliśmy. Generalnie chyba nikt się nie zawiódł, a wniosek 
z tego wyjazdu może być jeden: BYŁO SUPER! 

Ale zaczynając od początku…
Droga ze Skoczowa do Czech była krótka, nieco może ponad pół godziny zajął nam 

dojazd na zimny i ponury przystanek, gdzie wysadził nas kierowca. Mieliśmy przed 
sobą około 20-minutową przechadzkę troszkę pod górkę do naszego głównego celu, 
gdzie mieliśmy spędzić nadchodzące niecałe dwa dni.  

Pierwszy dzień był czasem zapoznawania się. Po przybyciu do domku konfirmanci 
i młodzież mieli czas, by rozpakować się i zawrzeć nowe znajomości. Wieczorem roz-
poczęliśmy przygotowaną przez młodzież oficjalną część, czyli coś w rodzaju spotka-
nia młodzieżowego. Chcieliśmy pokazać konfirmantom, że życie z Panem Bogiem nie 
musi być nudne. Chcieliśmy przekonać ich, by przyszli na nasze spotkania odbywające 
się w każdą sobotę w sali młodzieżowej. 

Jak zwykle zaśpiewaliśmy kilka piosenek młodzieżowych. Był też czas na luźną 
część spotkania, czyli scenki. Konfirmanci z młodzieżą zostali podzieleni na grupy. 
Każda grupa miała lidera, którym była osoba z młodzieży. Ogólnie grupy miały za-
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prezentować jakiś fragment z Biblii. Można było zrobić to dowolnie, wpleść nowo-
czesność (tablety, laptopy, komórki), przebrać się, wykorzystać wszystko, znajdowało 
się pod ręką. Z pewnością była to jedna z najciekawszych i najzabawniejszych części 
tego wieczoru. 

Jedna gru-
pa na przykład 
p r ze d staw i a ł a 
w skrócie histo-
rię Jonasza, inna 
historię Marii 
i Józefa, jeszcze 
inni wypędzenie 
demona z opę-
tanego i wejście 
tego demona do 
stada świń. Było 
bardzo dużo cie-
kawych pomy-
słów. Każda gru-
pa w indywidu-

alny i totalnie zaskakujący sposób wywiązała się z tego zadania. Wszystkim grupom 
gratuluję pomysłowości :).  

Po części humorystycznej („z jajem”), przyszedł czas na poważniejszą, refleksyjną 
część naszego piątkowego spotkania, którą prowadził ks. Marcin. Mam nadzieję, że 
każdy mógł wynieść coś ciekawego. 

Po spotkaniu przyszedł znowu czas na integrację i szykowanie się do kimania. Do 
godziny 0.00 konfirmanci i młodzież mogli „hasać” do woli, jednakże po tej godzinie, 
każdy miał grzecznie spać w swoim łóżeczku, albo na podłodze :).  Czy tak rzeczywi-
ście było? No cóż… można powiedzieć, że tak, ale jak można się spodziewać – bywało 
różnie. Nie obyło się bez „krzesełek” czy pompek za głośne gadanie. Noc również 
była bardzo interesująca. Młodzież wykazała się kreatywnością, której konfirmanci 
zapewne nigdy nie zapomną. Nad ranem przeżyliśmy głośną pobudkę (szczegółów 
nie zdradzam).  

Dzień drugi rozpoczął się śniadaniem, a zaraz potem naukami konfirmacyjnymi. 
Młodzież mogła wtedy odespać nieprzespaną noc. Po naukach konfirmanci mieli czas 
wolny, by spakować się, ponieważ około południa czekał na nas bigos z chlebem czyli 
to, co każdy lubi najbardziej na takich wyjazdach. Bigos wszystkim, jak się można było 
spodziewać,  smakował (paniom: D. Urbaniak i E. Malik z Simoradza serdecznie dzię-
kujemy za przygotowanie go dla nas). Po pożywnym obiedzie ruszyliśmy w góry. Nasz 
cel: Jaworowy. Kilka danych informacyjnych: Jaworowy to szczyt górski w Beskidzie 
Śląsko-Morawskim w Czechach, w pobliżu Trzyńca. Wysokość: 1032 m.n.p.m. Spośród 
wszystkich możliwych szlaków wybraliśmy najkrótszy, jednakże najbardziej stromy. Gdy 
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po morderczej wspinaczce dotarliśmy wykończeni na szczyt, mieliśmy czas, by napić się 
kofoli w schronisku. Potem znowu w dół, poszło szybciej, chociaż kilka osób nabawi-
ło się plam na spodniach w dolnej części pleców. Gdy dotarliśmy do naszego domku, 
pozostało nam tylko zabranie rzeczy i znowu w dół na przystanek, gdzie czekał na nas 
autobus, by zabrać nas w podróż powrotną do domu. 

W ten właśnie sposób nasz wyjazd dobiegł końca. Po nieprzespanej nocy, z zakwa-
sami po wchodzeniu na Jaworowy, zmęczeni, wykończeni, jednakże z uśmiechami na 
twarzach, wróciliśmy do domów. Dla mnie był to wyjątkowy czas i myślę, że dla więk-
szości konfirmantów i młodzieży również. Nie tylko zintegrowałam się z tegorocznymi 
konfirmantami. Mam nadzieję, że zachęciłam ich do przyjścia na młodzieżówkę. Spędzi-
liśmy także wartościowy czas z Panem Bogiem i sialiśmy trochę Jego wspaniałego słowa 
w konfirmantach, którzy w przyszłym roku będą ślubować wiarę, ufność w Niego i chęć 
życia z Bogiem. Mam nadzieję, że wielu z nich wyniosło coś z tego wspólnego czasu, że 
moc Boża zakiełkuje w ich sercach i będzie się rozwijać. 

Pozostaje mi tylko dopisać: konfirmanci – do zobaczenia na naszych spotkaniach 
młodzieżowych :) 

Kornelia Arndt 

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować panu K. Chwastkowi za podaro-
wanie mięsa na bigos oraz właścicielom firmy SPAR za przekazanie innych produktów. 
Wyjazd został dofinansowany ze środków, które parafia otrzymała od Joannitów.

OBÓZ MŁODZIEŻY 2014 – FIRST MINUTE

Zapraszamy osoby z roczników 1995-2000 (mile widziani rów-
nież starsi) do wzięcia udziału w obozie młodzieżowym, 

który odbędzie się w ośrodku H.A.T.A w Niedzicy (Pieniny) – 
www.hata.pl.

DATA: 21-31.07.2014, PRZEWIDYWANY KOSZT: 750 – max. 800 zł 
(przejazd autokarem, ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie 3x dziennie, 
wycieczki: Trzy Korony, spływ pontonem po Dunajcu, zamki nad jez. 

Czorsztyńskim i inne atrakcje). 
 Wszyscy, którzy zgłoszą swój udział (wpłacając zaliczkę w wysokości 
100 zł w kancelarii parafialnej do 31 grudnia 2013 r.), otrzymają co 

najmniej 50 zł upustu od ceny finalnej, która ze względu na wczesny 
termin rezerwacji zostanie doprecyzowana wiosną 2014 r.
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Kącik dla dzieci

Witajcie!
Nasza przygoda z przypowieściami, których uczyliśmy się na szkółce niedzielnej, 

kończy się. Kto z Was uzbierał wszystkie karty z historiami? Jeżeli nie pamiętacie do-
kładnie którejś z historii, sięgnijcie do nich, żeby sobie przypomnieć. Bawcie się do-
brze podczas rozwiązywania zadań!

I. Pod każdym obrazkiem napisz tytuł przypowieści, której dotyczy.

a) dom

b) ziarno

c) świnie

II. Mądry budowniczy budował dom na mocnym fundamencie i z porządnych ma-
teriałów. Dla nas takim mocnym fundamentem „domu”, czyli naszego życia powinien 
być Bóg. A czym są cegły? Poszukaj w Biblii i napisz, jakie to „cegły”:

a) Mt 22,37-39 - 

b) Ef 4,25 -

c) Kol 3,13 -

d) Ef 4,32 -

e) 1 Tes 5,15 -

f) Prz Sal 10,9 -
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III. Uzupełnij tabelkę, wpisując jak faryzeusza i celnika widzieli ludzie, a jak widział 
ich Bóg. 

Faryzeusz Celnik

Ludzie

Bóg

pokorny, żałuje za swoje grzechy
złodziej, zły człowiek, nie powinien wchodzić do świątyni
pobożny człowiek, uczciwy, naprawdę religijny
pyszny, zadowolony z siebie, tylko udaje pobożnego

IV. Przeczytaj uważnie pytania i zaznacz właściwą odpowiedź. Litery obok rozwią-
zań dadzą hasło. Następnie zaznacz, czym jest nazwa podana w haśle.

1. Kto pomógł człowiekowi napadniętemu w drodze do Jerycha?
a) kapłan  G
b) lewita  F
c) Samarytanin  D

2.  Dlaczego marnotrawny syn postanowił wrócił do domu?
a) tęsknił za jedzeniem swojej mamy  I
b)skończyły mu się pieniądze i musiał paść świnie  E
c) tęsknił za rodziną  A

3. Dlaczego gospodarz wyprosił jednego z gości weselnych?
a) nie miał właściwej szaty N
b) nie miał zaproszenia  M
c) nie miał prezentu  B

4. Dlaczego król chciał sprzedać swojego sługę wraz z rodziną?
a) bo był złym pracownikiem  O
b) bo zdradził króla  E
c) bo miał u króla ogromny dług A
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5. Który słuchacz Słowa Bożego jest dobrym ziarnem z przypowieści?
a) taki, który dużo pamięta  S
b) taki, który robi to, czego uczy Słowo Boże  R
c) taki, który regularnie go słucha T

Hasło: …………………………………

Co to jest?
a) nazwa jednego z plemion Izraela
b) dawna jednostka płatnicza (pieniądz)
c) rodzaj naczynia na oliwę

V. Każda litera polskiego alfabetu ma swoją liczbę (1-32). Wykonaj obliczenia, 
przyporządkuj literę do liczby i napisz hasło.

a) 40-23
b) 24:2
c) 4x4
d) 100:5
e) 5x5
f) 79-74

Hasło: ………………………………. to robienie dobrych rzeczy dla innych.

VI. Każdy z nas ma coś, czym może podzielić się z innymi. Napisz jeden przykład, 
jak Ty mógłbyś podzielić się z innymi swoim:

a) czasem

b) zabawkami, ubraniami lub otrzymanymi słodyczami

opr. Ania Jaroszewska

Za prawidłowe rozwiązanie możesz otrzymać nagrodę. Wystarczy, że swoje odpowie-
dzi na zadania I-VI dostarczysz w kopercie do kancelarii parafialnej do dnia 15 grudnia. 
Na kopercie napisz „Konkurs IP 101”, a do środka oprócz rozwiązania włóż również infor-
mację z twoimi danymi – imię, nazwisko, wiek, nr telefonu (Redakcja zapewnia, że twoje 
dane zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych). Rozlosu-
jemy 3 nagrody, które rozdamy w trakcie nabożeństwa rodzinnego, 26 grudnia, o godz. 
9.00. POWODZENIA!!! (UWAGA: konkurs przeznaczony dla uczniów SP)
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Biblioteka

„KTO JADŁ OBIAD Z ABRAHAMEM”
Dobra książka, niosąca wiele analiz i interpretacji biblijnych. Autor ASHER IN-

TRATER jest dyrektorem Revive Israel Ministries – organizacji łączącej tych, którzy 
działają na rzecz przebudzenia 
w Izraelu. Wielu Żydów akceptu-
je hebrajskie księgi Biblii, ale nie 
przyjmuje Jezusowego Nowego 
Przymierza. 

W tych czasach prawo zosta-
ło zapisane w naszych sercach. 
Wiele nieporozumień wśród Ży-
dów wywołuje prawo szabatowe 
i tu autor podkreśla, że szabat 
ustanowiony jest dla dobra czło-
wieka. Panem szabatu jest Jezus 
(Bóg w ludzkiej postaci). Dla Ży-
dów tradycyjnych jednak nie do 
przyjęcia jest założenie, że ktoś 
może być Bogiem i człowiekiem 
jednocześnie. Mesjanistyczni 
Żydzi zrozumieli, że przykazania 
miłości i moralności przewyższa-
ją żydowskie zasady rytualne. 
Książka ma za zadanie pobudzić 
do przemyśleń i chrześcijan, i wy-
znawców judaizmu oraz zbudo-
wać most łączący ich różne rozu-
mienie Boga.

Ewa Bujok
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Jako Centrum Misji i Ewangelizacji chcemy wspierać wy-
jazd naszej wolontariuszki Anny Pinkas do Asuanu 
w Egipcie, gdzie działa nasz partner Evangeliumsge-
meinschaft Mittlerer Osten (Wspólnota Ewangeliczna Bli-
ski Wschód), który prowadzi tam szpital. Szpital został 
ufundowany w 1913 roku przez chrześcijan z Niemiec, ofe-
ruje pomoc medyczną na wysokim poziomie i jest znany 
w całym Egipcie. Obecnie szpitalem zarządzają Egip-
cjanie, ale nadal otrzymuje on wsparcie personalne 
i finansowe z Niemiec. Placówka zaspokaja medycz-
ne potrzeby ludzi biednych i najbiedniejszych oraz 
pomaga im całościowo, troszcząc się o ducha i cia-
ło, bez względu na ich wyznanie czy pochodzenie 
etniczne. Nasza wolontariuszka Ania przygotowu-
je się do kilkuletniej pracy w szpitalu w Asuanie jako 
pielęgniarka, którą poprzedzą kurs języka arabskiego 
w Kairze i inne zadania.

Ania o sobie
Od czasów szkoły podstawowej chciałam zostać 
misjonarką w kraju afrykańskim. Wierzę, że to 
Bóg wkładał te marzenia w moje serce. Wtedy też 
zaczęłam modlić się o to, by zostać lekarzem-
misjonarzem, ale Bóg wskazał mi inną drogę 
i zostałam pielęgniarką. Teraz wiem, że była to dla 
mnie najlepsza droga. Pewnego lipcowego dnia 
moja znajoma zachęciła mnie, abym poszła z nią 
na spotkanie dotyczące Afryki. Pomyślałam, że to 
świetny pomysł, i tak zaangażowałam się w działania 
misyjne, które zaowocowały możliwością odwiedzenia 
tego kontynentu. Zaczęłam działać w CME w ramach  
projektu Misja Serca i Ewangelii. Już na pierwszym 
spotkaniu wolontariuszy zostałam zapytana, czy nie 
chciałabym pojechać jako pielęgniarka do szpitala 
w Asuanie. Był 2007 rok, byłam na drugim roku 
studiów, zostały mi jeszcze cztery lata nauki. Idealny 
czas na przygotowania. Od tej chwili moje myśli 
krążyły wokół Asuanu. W 2010 r. razem z grupą 
wolontariuszy wyjechałam do Burkina Faso. Moim 
zadaniem było prowadzenie szkoleń z udzielania 
pierwszej pomocy w gimnazjum w Pobe Mengao 
oraz udzielanie pierwszej pomocy potrzebującym 
Afrykańczykom. W międzyczasie ukończyłam studia 
i otrzymałam prawo wykonywania zawodu. Kolejne 
lata były czasem nawiązywania kontaktów z misją 
EMO oraz dały mi możliwość odwiedzenia szpitala 
w Asuanie w kwietniu 2013 roku. Miałam czas, by 
przemyśleć decyzję o wyjeździe, poznałam wielu 
ludzi, którym Afryka też jest bliska. Przede mną wiele 
zmian i ważnych decyzji do podjęcia.

Asuan
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Dziękujemy! 
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego, www.cme.org.pl, cme@cme.org.pl

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego 
KRS 0000225011

Jeśli chcesz wspierać Anię modlitwą i/lub finansami  
– prosimy, wypełnij deklarację, która znajduje się 
poniżej, i prześlij ją do nas na adres: CME, ul. Misyj-
na 8, 43-445 Dzięgielów.

Konto, na które można wpłacać pieniądze dla Ani: 
Bank Spółdzielczy w Cieszynie 66 8113 0007 2001 
0003 9909 0002, w polu tytułem wpisać „Darowizna 
– Ania”.    

Imię i nazwisko

data i podpis

Adres/telefon/e-mail

Chcę otrzymywać cztery razy w roku biuletyn 
informacyjny CME „Rozmowa pisana”.

Deklaracja wsparcia
Będę modlić się o Anię

Chcę wesprzeć Anię finansowo

kwotą

Przez okres

rocznie

jednorazowo miesięcznie

kwartalnie

jednego roku  
dwóch lat  
pięciu lat  
inne 
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Ogłoszenia

 Suknie ślubne 
Szycie miarowe, komis, wypożyczalnia. 

Przystępne ceny.
tel. 510-776-517

 FRYZJER 
Damski, męski, dziecięcy. Fryzury ślubne, 
wieczorowe i konfirmacyjne. Możliwość 

dojazdu do klienta.
tel. 609 879 736

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.
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Stary Testament na każdy dzień

Drogi Czytelniku! Zanim złożę Ci gratulacje z okazji zakończenia trzyletniego cyklu 
czytania Biblii, zapraszam do zapoznania się z treścią księgi Daniela oraz 12. ksiąg tzw. 
„małych proroków”. Znajdziesz wśród nich m. in. skomplikowane losy Ozeasza, któremu 
sam Bóg nakazał poślubić prostytutkę, czy też barwne życie Jonasza połkniętego przez 
wielką rybę. Świat „małych proroków” jest bardzo złożony, ale też niesie wiele praktycz-
nych zastosowań do życia. Życzę wytrwałości na ostatniej prostej…

xmcz

1 listopada Ezechiel 20 1 grudnia Joel 1, 2, 3
2 listopada Ezechiel 21 2 grudnia Amos 1, 2
3 listopada Ezechiel 22 3 grudnia Amos 3, 4
4 listopada Ezechiel 23 4 grudnia Amos 5, 6
5 listopada Ezechiel 24 5 grudnia Amos 7, 8
6 listopada Ezechiel 25, 26 6 grudnia Amos 9
7 listopada Ezechiel 27, 28 7 grudnia Abdiasz
8 listopada Ezechiel 29, 30 8 grudnia Jonasz 1, 2
9 listopada Ezechiel 31, 32 9 grudnia Jonasz 3, 4

10 listopada Ezechiel 33, 34 10 grudnia Micheasz 1, 2
11 listopada Ezechiel 35, 36 11 grudnia Micheasz 3, 4
12 listopada Ezechiel 37, 38 12 grudnia Micheasz 5, 6
13 listopada Ezechiel 39, 40 13 grudnia Micheasz 7
14 listopada Ezechiel 41, 42 14 grudnia Nahum 1, 2, 3
15 listopada Ezechiel 43, 44 15 grudnia Habakuk 1, 2, 3
16 listopada Ezechiel 45, 46 16 grudnia Sofoniasz 1, 2, 3
17 listopada Ezechiel 47, 48 17 grudnia Aggeusz 1, 2
18 listopada Daniel 1, 2 18 grudnia Zachariasz 1, 2
19 listopada Daniel 3, 4 19 grudnia Zachariasz 3, 4
20 listopada Daniel 5, 6 20 grudnia Zachariasz 5, 6
21 listopada Daniel 7, 8 21 grudnia Zachariasz 7, 8
22 listopada Daniel 9, 10 22 grudnia Zachariasz 9
23 listopada Daniel 11, 12 23 grudnia Zachariasz 10
24 listopada Ozeasz 1, 2 24 grudnia Zachariasz 11
25 listopada Ozeasz 3, 4 25 grudnia
26 listopada Ozeasz 5, 6 26 grudnia
27 listopada Ozeasz 7, 8 27 grudnia Zachariasz 12
28 listopada Ozeasz 9, 10 28 grudnia Zachariasz 13
29 listopada Ozeasz 11, 12 29 grudnia Zachariasz 14
30 listopada Ozeasz 13, 14 30 grudnia Malachiasz 1, 2, 3

31 grudnia GRATULACJE!
	 W sercu moim przechowuję Słowo Twoje. Ps 119,11a 
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Z życia kościoła

5-8 września w warszawskim Centrum Luterańskim odbyły się rekolekcje dla 
emerytowanych duchownych i pastorowych. Program religijny przygotowali sami 
uczestnicy, dzieląc się swoim doświadczeniem wiary podczas porannych i wieczor-
nych rozważań. Uczestnicy skupili się głównie na roli wiary w życiu chrześcijanina. 
Nie zabrakło też dyskusji na aktualne tematy etyczne, takie jak: zapłodnienie in vitro, 
homoseksualizm, aborcja, eutanazja. Wzięło w nich udział 15 osób.

8 września w Wo-
dzisławiu (gdzie pro-
boszczem jest pocho-
dzący ze Skoczowa ks. 
Daniel Ferek) po czter-
nastu miesiącach prac 
została uroczyście po-
święcona nowa pleba-
nia. Aktu poświęcenia 
dokonał słowem i mo-
dlitwą zwierzchnik Ko-
ścioła bp Jerzy Samiec 
wraz z biskupem die-
cezji katowickiej Tade-
uszem Szurmanem.

13-15 września odbyło się XIX Forum Ewangelickie w Koszalinie. Tematem przewod-
nim spotkania było hasło: Przyszłość Kościoła – Kościół przyszłości.

15 września obchodzono jubileusz 90-lecia Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie. 
Dziękczynne nabożeństwo połączone było z przyczynną modlitwą za jubileusze służby 

diakonackiej sióstr diakonis: siostry 
Zuzanny Lazar - 65 lat służby i siostry 
Ireny Morawiec - 50 lat służby, a tak-
że 40 lat służby siostry Anny Cieślar, 
siostry Heleny Pinkas oraz siostry 
przełożonej Ewy Cieślar. W nabożeń-
stwie brali udział licznie zgromadzeni 
duchowni z Biskupem Kościoła Jerzym 
Samcem, biskupem cieszyńskim Paw-
łem Anweilerem, biskupem wrocław-
skim Ryszardem Boguszem – Preze-
sem Diakonii Polskiej oraz biskupem 
seniorem Janem Szarkiem. 
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21 września, w sali „Parnassos” Biblioteki Śląskiej, odbyła się sesja popularnonau-
kowa wpisana w Rok Reformatorów, a poświęcona księdzu Jerzemu Trzanowskiemu – 
słowiańskiemu Lutrowi. 

21 września w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wmurowania i poświęcenia kamie-
nia węgielnego pod budowę Ewangelickiego Centrum Parafialnego. W czasie uroczyste-
go nabożeństwa bp Jerzy Samiec w asyście bp. prof. Marcina Hintza i duchowieństwa 
dokonał aktu wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego pod powstające nowe 
Centrum Parafialne. Planowane zakończenie budowy przewidziano na jesień 2014 roku.

20-22 września w Warszawie, odbyło się XXII Forum Kobiet Luterańskich. Temat Fo-
rum brzmiał: Kobiety Reformacji. W spotkaniu brały udział panie reprezentujące parafie 
ewangelickie z Polski oraz zaproszeni goście. Tematykę konferencji przedstawiono w re-
feratach Agnieszki Godfrejów-Tarnogórskiej: „Współpracownice Apostoła Pawła” oraz 
dr Małgorzaty Grzywacz: „Kobiety Reformacji”. Dyskutowano również w grupach.

27-29 września w Pstrążnej koło Kudowy Zdroju odbyło się spotkanie ewangelickich 
przewodników i krajoznawców.

29 września w czasie uroczystego nabożeństwa ewangelicy w Wałbrzychu obcho-
dzili jubileusz 225-lecia poświęcenia miejscowego kościoła Zbawiciela. W nabożeństwie 
wziął udział biskup wrocławski Ryszard Bogusz, zaproszeni księża, goście ekumeniczni 
z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz samorządowych oraz zgromadzeni parafianie. 
Jubileuszowe kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła – bp Jerzy Samiec.

5 października w Luterańskim Kościele Szwecji odbyły się wybory na urząd arcybi-
skupa Uppsali i prymasa Kościoła Szwecji. Biskup diecezji Lund Antje Jackelén zdobyła 

ponad 55% głosów elektorskich. W ten sposób 
po raz pierwszy kobieta stanie na czele Kościoła 
Szwecji, największego Kościoła luterańskiego na 
świecie. Nowa arcybiskup Uppsali obejmie swój 
urząd 15 czerwca 2014 roku.

5 października w Warszawie, podczas eku-
menicznej gali Ubi Caritas zostały wręczone Na-
grody Diakonii Polskiej dla ludzi wyróżniających 
się w pracy na rzecz potrzebujących. Wyróż-
nienia Diakonii zostały przyznane Edycie Felkle 
z Wrocławia za zaangażowanie w służbę odwie-
dzinową wśród osób chorych i seniorów oraz 
Barbarze Walewskiej z Warszawy za niesienie 
bezinteresownej pomocy osobom samotnym 
i nieradzącym sobie z trudnościami codziennej 
egzystencji.  Nagrody i wyróżnienia przyznał tak-
że Caritas Polska oraz Eleos Kościoła Prawosław-
nego. 
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10-13 października młodzi ewangelicy z Polski reprezentowali Kościół na międzyna-
rodowej konferencji „Faith and Unity in Central Europe” w Budapeszcie. Koordynato-
rem wyjazdu było Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła.

7-13 października Śląski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej zorganizował kolejny 
Tydzień Biblii. Hasłem przewodnim Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblii był w tym 
roku werset z Listu do Hebrajczyków: Nie mamy tu przecież trwałego miasta, ale poszu-
kujemy przyszłego.

11-13 października po raz pierwszy Polska gościła doroczny zjazd przedsiębiorców 
ewangelickich Europy Środkowo-Wschodniej. Do Wrocławia zjechali biznesmeni z dzie-
więciu krajów, stawiający sobie za cel promowanie etyki ewangelickiej w gospodarce 
nowych krajów Unii Europejskiej. 

14 października w auli Kampusu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycy-
ny Laboratoryjnej w Sosnowcu odbyła się konferencja pt. Zgromadzenia zakonne w me-
dycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu. W konferencji uczestniczyła delegacja Diakonatu 
Eben-Ezer w Dzięgielowie w składzie: s. Ewa Cieślar (siostra przełożona), s. Lidia Gott-
schalk, ks. Marek Londzin, ks. Emil Gajdacz, diakon Helena Gajdacz oraz diakon Aleksan-
dra Błahut-Kowalczyk, która wygłosiła 
wykład zatytułowany: „Ewangelickie 
diakonise w służbie chorym na Ślą-
sku”. Diecezję Katowicką reprezento-
wała Dorota Fenger.

18-20 października miały miejsce 
obrady Synodu naszego Kościoła. Po 
raz pierwszy w historii obrady Synodu 
odbywały się w Warcinie - na terenie 
Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.
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Chrzty:
Piotr Badura    25.08.2013 Simoradz, ul. Dębina
Antoni Palica   08.09.2013 Simoradz, ul. Kręta
Anna Burka   15.09.2013 Skoczów, ul. Targowa
Kacper Tylkowski   15.09.2013 Skoczów, ul. Leśna
Martyna Cieślar   21.09.2013 Skoczów, ul. Słoneczna 
Milena Salamon   29.09.2013 Dębowiec, ul. Szkolna
Tomasz Szczotka   06.10.2013 Dębowiec, ul. Dębowa
Mateusz Buchta   06.10.2013 Simoradz, ul. Główna
Aniela Bujok   13.10.2013 Harbutowice, ul. Chabrowa
Emilia Sikora   20.10.2013 Pierściec, ul. Graniczna
Julia Moody   27.10.2013 Basildon (Anglia)

Śluby:
Marcin Mikler  Anna Borecka  31.08.2013
Grzegorz Rynkar  Ewelina Raszyk  31.08.2013 
Sebastian Sornek   Judyta Fender  07.09.2013
Edward Pelar   Katarzyna Chybiorz 14.09.2013
Andrzej Piecha  Ewelina Mięciel  14.09.2013
Tomasz Cypcer  Urszula Szarzec   14.09.2013 (w Wiśle)
Paweł Pilch  Kornelia Kozok  14.09.2013 (w Malince)
Konrad Wierzgoń  Daria Ciepielewska 21.09.2013 
Kamil Machej  Sylwia Górniok  12.10.2013

Pogrzeby:
Ewa Jaworska  lat 91 09.09.2013 Skoczów, ul. Dolny Bór
Zuzanna Kohut  lat 58 12.09.2013 Iskrzyczyn
Stefania Kaleta  lat 80 22.09.2013 Skoczów, ul. Raszki
Dariusz Jedz  lat 50 20.09.2013 Strzelce Opolskie
Antonina Bojda  lat 81 27.09.2013 Skoczów, ul. Dolny Bór
Henryk Olszewski  lat 82 28.09.2013 Skoczów, ul. Górny Bór
Henryk Maśnik   lat 53 13.10.2013 Skoczów, ul. Górecka 
Karol Smelik   lat 79 17.10.2013 Kostkowice
Anna Mazur  lat 84 18.10.2013 Pierściec, ul. Pod Dębiną
Wanda Waleczek  lat 87 27.10.2013 Międzyświeć, ul. Bładnicka 

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. 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. 15.00
Pierściec środa godz. 16.00

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. 19.00
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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ł.    i 10:00

8:30
10:00

10:00
6 grudnia

1. piątek Adw
entu

17:00 
czw

artek 17:30 
czw

artek 16:30
środa 17:00

8 grudnia
2. N

iedziela Adw
entu

8:00 i 10:00
8:30

10:00
10:00

13 grudnia
2. piątek Adw

entu
17:00 

czw
artek 16:30

czw
artek 17:30

środa 17:00
15 grudnia

3. N
iedziela Adw

entu
8:00 m

ł. i 10:00
10:00 

8:30 
10:00 

20 grudnia
3. piątek Adw

entu
17:00 

czw
artek 17:30

czw
artek 16:30

środa 17:00
22 grudnia

4. N
iedziela Adw

entu
8:00 

 i 10:00
10:00

8:30
10:00

24 grudnia
W

igilia 
22:00

16:00
16:00

16:00
25 grudnia

Boże N
arodzenie

10:00
9:30

6:00
10:00

26 grudnia
2. Św

ięto B.N
.

9:00 – rodzinne
8:30

10:00
10:00

29 grudnia
1. N

iedziela po B.N
.

8:00 i 10:00
10:00

8:30
10:00

31 grudnia
Zakończenie roku

17:00
17:30

16:30
17:00

1 stycznia
N

ow
y Rok

10:00
10:00

10:00
10:00

5 stycznia
N

iedziela po N
.R.

8:00 m
ł.    i 10:00

8:30
10:00

10:00
6 stycznia

Św
ięto Epifanii

10:00 - kon. kolęd
--------

--------
--------

Spow
iedź i Kom

unia Św
ięta w

 Skoczow
ie odbyw

a się w
 każdą niedzielę o godz. 9:00

W
 2. niedzielę m

iesiąca księża ze Skoczow
a prow

adzą nabożeństw
a w

 O
grodzonej o godz. 8:30



Konfirmanci i młodzież w Oldrzychowicach  
11-12.10.2013




