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Biblijne hasło roku 2014:

... moim szczęściem
być blisko Boga.

    Ps 73,28

 .   Skoczów   .   Dębowiec   .   Simoradz   .   Pierściec    . 
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Koncert zespołu Be happy 
z Beatą Bednarz - 17.11.2013 r. w Pierśćcu

„Inny adwent” w Dębowcu - 1.12.2013 r.
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Spotkanie ze Słowem Bożym

Moim szczęściem być blisko Boga. 
            Ps 73,28

Hasło Roku Pańskiego 2014

Wkroczyliśmy w Nowy Rok. 
W pierwszych tygodniach Nowego Roku dobrze jest zatrzymać się choć na chwilę 

i spojrzeć, zarówno wokoło siebie, jak i w głąb siebie. Spojrzeć również w tył na mi-
nione 12 miesięcy, które było dane nam przeżyć. Wtedy jesteśmy w stanie zauważyć, 
jak wiele Bożych błogosławieństw otrzymaliśmy, jak Bóg dawał nam wiele powodów 
do wdzięczności lub też jak dzięki Bożej pomocy udało nam się przejść przez sytuacje 
trudne i kryzysowe. Takie Boże działanie często widzimy dopiero po pewnym czasie, 
dlatego właśnie początek roku powinien być dla nas szczególną okazją do tego, aby 
podziękować Bogu za opiekę i pomoc.

W naszej parafii także przeżyliśmy wiele chwil radości na przykład podczas rado-
snego świętowania 150-lecia skoczowskiego kościoła. Jednocześnie, jako społeczność 
staraliśmy się być otwarci i wrażliwi na potrzeby bliźnich, stąd różnego rodzaju akcje 
diakonijne i pomocowe. Jako wspólnota mamy więc za co Bogu dziękować – przede 
wszystkim za Jego łaskę i miłość okazywaną nam każdego dnia przez Ewangelię o Je-
zusie Chrystusie, ale także za siebie nawzajem i wiele talentów, którymi możemy się 
dzielić. 

Przy samym początku tego Roku myślimy także o przyszłości. Z jakim nastawie-
niem patrzymy na te następne 12 miesięcy, które chcemy z Bożej łaski przyjmować? 
Wiele osób patrzy z nadzieją, że Nowy Rok będzie lepszym od poprzedniego. Jest jed-
nak także wiele osób, które – myśląc o przyszłości – są pełne obawy o to: czy będzie 
praca, czy dopisze zdrowie, czy nic złego się nie przytrafi. Te obawy mogą powodować 
strach w naszych sercach.

Strach może mieć różny charakter. Czasem bywa potrzebny, bo pozwala nam od-
powiednio zareagować i uniknąć niebezpieczeństwa. Jednak często bywa też parali-
żujący; wtedy bywa niebezpieczny, bo może oddalać nas od Boga. Dlatego właśnie 
musimy z Bożą pomocą nauczyć się, jak sobie ze strachem radzić. Pomocy w każ-
dej chwili i sytuacji możemy, a nawet powinniśmy, szukać w naszym Ojcu. W takich 
sytuacjach mottem dla nas mogą być słowa hasła 2014 roku: moim szczęściem być 
blisko Boga.

Nasze poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości wzrasta wtedy, gdy 
mamy pewność tego, że jest ktoś blisko nas, ktoś, kto nas wspiera i dobrze o nas 



Informator Parafialny nr 102/20144 Informator Parafialny nr 102/2014

Z kart historii...

myśli: Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie 
o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją (Jr 29,11).

Jeśli w swym życiu zaufamy Bożej łasce, możemy być pewni tego, że niezależnie, 
co nas na naszych drogach spotka, Bóg będzie blisko nas, a przez sytuacje z naszej 
perspektywy nie do przejścia – przeniesie nas na swoich ramionach. Bóg ma dobre 
myśli o tych, którzy Mu zaufali. On chce wnosić w nasze życie pokój i spokój, czy-
li poczucie bezpieczeństwa w Jego ramionach. Dlatego powinniśmy wychwalać Go 
i świadczyć o Nim zarówno w chwilach radości, jak i smutku. 

Chciejmy więc w każdej sytuacji, która spotka nas w 2014 roku, szukać bliskości 
Boga i przypominać sobie słowa psalmisty: Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Po-
kładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich.

Amen.
Ks. Marcin Ratka-Matejko 

Miasteczko małe, Betlejem…

Jednym z najbardziej znanych miast leżących na terenie Autonomii Palestyńskiej 
jest Betlejem. Położone  w odległości 8 km na południe od Jerozolimy, na wysokości 
770 m n.p.m. Betlejem w języku hebrajskim znaczy „Dom chleba”. Znane było także 
pod nazwą Efrata (urodzajny) lub też jako Miasto Dawida. 

Betlejem kilkakrotnie jest wymieniane na kartach Pisma Świętego. Pierwsza 
wzmianka związana jest z żoną Jakuba – Rachelą, która w drodze z Betelu do Betlejem 
zmarła przy porodzie Benjamina i tam została pochowana. W Betlejem rozgrywa się 
także piękna historia Rut Moabitki, która poprzez małżeństwo z Boazem weszła do ge-
nealogii  króla Dawida oraz Jezusa. Wreszcie 7 wieków przed Jezusem, prorok Micheasz 
wypowiedział proroctwo o narodzeniu Zbawiciela: Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniej-
szy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela (Mi 5,1).

Proroctwo to wypełniło się za panowania cesarza Oktawiana Augusta, który za-
rządził spis powszechny w całym imperium rzymskim. Poszedł zatem i Józef z ciężarną 
Marią do Betlejem, ponieważ musiał się poddać spisowi w miejscu swego urodzenia. 
W owych czasach była to niewielka  wioska leżąca przy szlaku karawan w górskiej doli-
nie, która liczyła około 200 mieszkańców.  Ewangelista Łukasz pisze: I gdy tam byli, nad-
szedł czas aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki 
i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łuk.2.6,7). 

Prawdopodobnie rodzice Jezusa sami wybrali sobie to miejsce, ponieważ sądzili 
że grota stajenna  będzie o wiele spokojniejsza niż zatłoczona wędrowcami gospoda. 
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Pierwotnie utrzymywano (na podstawie wszelkich dostępnych danych), że tym miej-
scem była tzw. Grota Mleczna, gdzie obecnie stoi mała kaplica. 

Wielu historyków i biblistów kwestionowało jednak to miejsce, bowiem 300 m 
dalej znajduje się inna grota, którą ostatecznie przyjęto za miejsce narodzenia na-
szego Zbawiciela. W 135 r.n.e. (aby ukryć chrześcijański wyraz tego terenu) cesarz 
Hadrian postawił tam pogański ołtarz oraz zasadził oliwny gaj ku czci greckiego bożka 
Adonisa. Ołtarz ten został zniszczony przez matkę cesarza Konstantyna Wielkiego – 
Helenę, która zbudowała tam, na planie krzyża łacińskiego, pierwszą Bazylikę Naro-
dzenia Pańskiego (329 r.). Z tego okresu zachowały się w świątyni mozaiczne kafle na 
posadzce, które można oglądać po dzień dzisiejszy. 

Uszkodzona w okresie wielkiego powstania Samarytanów, została odbudowana przez 
cesarza Justyniana I w połowie VI wieku. Główne wejście do bazyliki było systematycznie 
zmniejszane, aby utrudnić wjazd muzułmańskich wojowników na koniach, którzy grabili 
oraz bezcześcili świątynię w pierwszych latach ich panowania w Palestynie.  

Obecne wejście (120x80 cm) sprawia, że trzeba mocno pochylić głowę, aby do-
stać się do środka. Prowadzi do kruchty i dalej poprzez drewniane drzwi z 1227 r. do 
wnętrza. 

Cztery rzędy kolumn w stylu korynckim dzielą przestrzeń na pięć naw. Długość ba-
zyliki wynosi 54 m a szerokość 36 m. Prezbiterium znajduje się dokładnie nad Grotą 
Narodzenia. Prowadzą do niej dwa wejścia. Po pokonaniu kilkunastu schodów doj-
dziemy do kamiennej groty, gdzie (według przyjętej tradycji) mógł narodzić się nasz 
Zbawiciel. Ma ona 12 m długości, 3,5 m szerokości oraz 3 m wysokości. 

W niszy między wejściami wmurowana jest srebrna gwiazda z 1717 r., na której 
widnieje napis: „HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST” (Tu z Marii 
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Dziewicy narodził się Jezus Chrystus). 14 ramion gwiazdy symbolizuje 14 pokoleń 
Narodu Wybranego – od króla Dawida do przyjścia na świat Dzieciątka Jezus. Grota 
pozbawiona jest naturalnego światła. Jej mroki rozświetlają (oprócz lamp elektrycz-
nych) 53 lampy oliwne.

Wokół  Bazyliki Narodzenia Pańskiego powstały na przestrzeni wieków 3 klasztory 
zakonne, które opiekują się świątynią: klasztor grecko-prawosławny, klasztor ormiań-
ski oraz katolicki klasztor franciszkanów wraz z kościołem św. Katarzyny (stąd m. in. 
transmitowana jest pasterka bożonarodzeniowa). 

Początkiem XII w. na terenie Ziemi Świętej jako lenno Watykanu zostało założone 
przez krzyżowców Królestwo Jerozolimy. Istniało ono przez 200 lat. Jego  pierwszym 
królem został Baldwin I, a koronacja władcy odbyła się w Bazylice w Święto Bożego 
Narodzenia 1100 r. 

W Betlejem mieszkał także św. Hieronim, który pracował tam nad przekładem Pi-
sma Świętego z języków oryginalnych na język łaciński. Przekład ten nazwano później 
Wulgatą. Biblia ta jako pierwsza  książka na świecie została wydana drukiem w 1455 r. 
przez Jana Gutenberga z Moguncji.

Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem jest jednym z najstarszych, nieprze-
rwanie funkcjonujących kościołów chrześcijańskich na świece. Dnia 29 czerwca 2012 
r. wpisano ją na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Pierwszymi ludźmi, którzy dowiedzieli się o narodzeniu Zbawiciela oraz oddali mu 
pokłon, byli: pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. 
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Obecnie, niedaleko Bazyliki znajduje się Pole Pasterzy z pięknym ogrodem oraz kapli-
cą poświeconą temu wydarzeniu.  

Małe dzieciątko witały także wraz z aniołem wojska niebieskie, które chwaliły 
Boga i głosiły: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których 
ma upodobanie. 

I wreszcie, Zbawiciela znaleźli także mędrcy ze wschodu. Drogę do stajenki w Be-
tlejem wskazywała im gwiazda na niebie. Gdy ujrzeli Dzieciątko, upadli na kolana, 
oddali mu pokłon oraz złożyli w darze  złoto, kadzidło i mirrę. Na pamiątkę tego 
wydarzenia i w naszych kościołach w okresie Świąt Bożego Narodzenia wieszane są 
gwiazdy, które przypominają nam o drodze prowadzącej nas grzeszników do Zbawi-
ciela świata.

Treść jednej z kolęd brzmi: „Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie pa-
sterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie 
przywitać Pana”.

Idźmy zatem i my do Betlejem z pasterzami, aniołami i mędrcami, i szukajmy Zba-
wiciela oraz otwórzmy swoje serca dla Niego, aby także w nas mógł się na nowo na-
rodzić.

opr. Jerzy Sikora

W czwartek 31 października młodzież z naszej parafii uczestniczyła w tradycyjnej 
„Nocy z Lutrem”, która tym razem odbyła się w Czeskim Cieszynie.

W skrócie

W czwartek 31 października odbyło się po nabożeństwie reformacyjnym spotkanie 
uczestników wycieczki „Śladami Lutra”, która miała miejsce w maju/czerwcu 2013 roku. 
Uczestnicy oglądali zdjęcia i dzielili się wrażeniami. Ks. M. Czyż zaprosił także do udziału 
w kolejnej wycieczce parafialnej – w czerwcu 2014 r. planujemy zwiedzić trzy stolice: 
Bratysławę, Budapeszt i Wiedeń.
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W święto zmarłych 1 listopada odbyło się nabożeństwo na cmentarzu w Skoczowie. 
Prowadził je ks. M. Czyż.

W czwartek 7 listopada odbył się w sali parafialnej Wieczór Świadectw, prowadzony 
przez grupę ze stowarzyszenia „Elim” – misji prowadzącej pracę ratowniczą wśród alko-
holików. Uczestnicy opowiadali o wyzwoleniu z nałogu.

W sobotę 9 listopada odbyło się spotkanie dla małżeństw w Dębowcu. Gośćmi byli 
Mariola i Roman Fengerowie, którzy poruszyli temat strachu. 

Niedziela 10 listopada była poświęcona modlitwie za prześladowanych chrześcijan. 
Na nabożeństwie rannym w Skoczowie gościł Maciej Wilkosz, (prezes stowarzyszenia 
„Głos Prześladowanych Chrześcijan”), który przedstawiał relację oraz prezentację multi-
medialną o współczesnych prześladowaniach Kościoła w różnych krajach.

W poniedziałek 11 listopada odbyło się w naszym kościele 
nabożeństwo ekumeniczne z okazji Święta Niepodległości. Ka-
zania wygłosili: ks. A. Podżorski, ks. prałat Alojzy Zuber, a mo-
tywujące do pokoju słowa pozdrowienia przekazał Burmistrz 
Janina Żagan. Śpiewał chór „Gloria”.

Do 15 listopada prowadzona była akcja „Prezent pod cho-
inkę”. Tym razem paczki były przeznaczone nie tylko dla dzie-
ci na Ukrainie, ale także na Białorusi i w Rumunii. Wszystkim, 
którzy sporządzili paczkę lub wpłacili pieniądze na ten cel, 
składamy serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”. Zebraliśmy 
430 paczek i 5740 zł.

15 listopada odbyło się w Pierśćcu kolejne miesięczne spotkanie filiału. Tym razem 
było ono poświęcone wspomnieniom wakacyjnym, związanym z konkursem fotogra-
ficznym „Wakacje z Kościołem”. Uczestnicy zwiedzili (dzięki zdjęciom) część Niemiec, 
Słowacji oraz Ukrainy.

W dniach 16 i 17 listopada odbyły się już drugie warsztaty muzyczne w Pierśćcu. 
Inicjator imprezy, Jan Stebel, zaprosił piosenkarkę Beatę Bednarz, która uczyła młodzież 
śpiewu, a w niedzielę po południu odbył się w kościele koncert uczestników warsztatów 
z udziałem artystki (relacja wewnątrz numeru).

W niedziele 24 listopada i 1 grudnia wszystkie dzieci na szkółce otrzymały jako pre-
zent od parafii kalendarz adwentowy wydany przez wydawnictwo „Augustana”, zawie-
rający materiały adwentowe dla dzieci do samodzielnego wykonania. Rozdano ogółem 
178 kalendarzy.

W czwartek 28 listopada odbyło się zebranie Komitetu Parafialnego. Członkowie 
ustalili m. in. kwestię paczek dla seniorów oraz sprawę dystrybucji kalendarza parafial-
nego jako prezentu dla naszych parafian. W okresie adwentowym rozdano seniorom 
(77+) ok. 250 paczek, z czego koszt 140 pokryła firma SPAR, a 85 ufundowali  indywidu-
alni sponsorzy – serdecznie dziękujemy. 
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W dniu 28 listopada obchodziła 102. 
urodziny nasza najstarsza parafianka Ste-
fania Otręba z ul. Targowej, która w wyni-
ku wypadku skazana jest na pobyt w łóż-
ku. Życzenia w imieniu parafii złożyli jej ks. 
Mirosław Czyż i radny Roman Kukucz.

W niedzielę 1 grudnia odbyło się 
w Dębowcu spotkanie pod nazwą „Inny 
Adwent”. Uczestnicy na inaugurację tego 
okresu roku kościelnego wykonywali ozdo-
by adwentowe (relacja wewnątrz numeru).

W środę 4 grudnia odbyło się adwentowe spotkanie kobiet w Skoczowie, które pro-
wadziła Ilona Hajewska. Sala była pełna.

W czwartek 5 grudnia odbyły się w sali parafialnej warsztaty plastyczne organizowa-
ne przez naszą bibliotekę. Uczestnicy wykonywali kartki świąteczne.

W sobotę 7 grudnia odbyło się w naszych salach parafialnych szkolenie pracowni-
ków szkółkowych prowadzone przez Kornelię i Zbigniewa Kłapów z Ustronia.

W niedzielę 8 grudnia odbyło się nabożeństwo z komunią św. dla starszych w Sko-
czowie, a po nabożeństwie poczęstunek w sali chórowej. Podobna uroczystość odbyła 
się tego samego dnia w Pierśćcu.

W niedzielę 8 grudnia Zespół Dzwonków zaprezentował program kolędowy w parafii 
ewangelickiej w Trzyńcu. 

9 grudnia nasza młodzież przygotowała i przesłała 4 paczki dla „dzieci ulicy” z Byto-
mia. W tych trudnych warunkach pracę prowadzi m. in. nasza parafianka Kasia Kukucz, 
która poprosiła o paczki w ramach akcji „Prezent od Dzieciątka” (na Górnym Śląsku pre-
zenty przynosi Dzieciątko, nie Aniołek). Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

W piątek 13 grudnia w strażnicy OSP w Simoradzu odbył się wykład na temat 
„Stworzenie czy ewolucja?” prowadzony przez Zbigniewa Kłapę z Ustronia (relacja we-
wnątrz numeru).

W piątek 13 grudnia odbyło 
się miesięczne spotkanie filiału 
w Pierśćcu, na którym ks. Wie-
sław Łyżbicki opowiadał o misji na 
Ukrainie (2009-2014: biskup Uland 
Spahlinger (trzeci z lewej); od 2014 r. 
funkcję biskupa będzie pełnił Ukra-
iniec – ks. Serge Maschewski).

W sobotę 14 grudnia odby-
ło się spotkanie dla małżeństw 
w Dębowcu. 
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Piątkowe nabożeństwa adwentowe w Skoczowie prowadzili:
6 grudnia – mgr teol. Marcin Podżorski z Hażlacha
13 grudnia – ks. Marek Twardzik z Cisownicy
20 grudnia – ks. Leszek Czyż z Wisły-Malinki 
20 grudnia odbyła się gwiazdka młodzieży w Dębowcu (relacja wewnątrz numeru).
W niedzielę 22 grudnia komunia św. w czasie nabożeństwa porannego odbyła się 

w formie „nietradycyjnej” tzn. bez przyklękania przy ołtarzu. Komunikanci podchodzili 
do schodów i na stojąco otrzymywali od księży opłatek oraz wino. Taka forma ze wzglę-
du na dużą ilość uczestników odbywa się tylko dwa razy w roku: w ostatnią niedzielę 
Adwentu i w niedzielę Palmową.

W niedzielę 22 grudnia zorganizowano po nabożeństwie kiermasz, na którym moż-
na było nabyć pamiątki ze 150-lecia kościoła za połowę ceny. Pozostałą część pamiątek 
(t-shirty, torby, grafiki i jubileuszowe książki) można w dalszym ciągu nabywać ze znacz-
nym upustem cenowym.

W niedzielę 22 grudnia odbyła się gwiazdka rodzinna w Dębowcu (relacja we-
wnątrz numeru).

W niedzielę 22 grudnia odbyła się także gwiazdka młodzieży w Skoczowie. Ze wzglę-
du na dużą ilość uczestników już od kilku lat te gwiazdki odbywają się Domu Kultury 
„Pod Pegazem” przy ul. Targowej (relacja wewnątrz numeru).

25 grudnia odbyło się w Pierśćcu nabożeństwo rodzinne z liturgią młodzieżową, na 
którym dzieci ze szkółki niedzielnej miały swój występ (śpiewały kolędy i recytowały 
wierszyki) oraz otrzymały paczki świąteczne.

26 grudnia tradycyjnie już w 2. Święto Bożego Narodzenia miało miejsce w Sko-
czowie nabożeństwo rodzinne. Ania Jaroszeska przygotowała wraz z dziećmi scenkę 
oraz wierszyki. Śpiewał chórek „Nadzieja” oraz zespół „20+”. Na koniec wszystkie dzieci 
otrzymały słodką niespodziankę.
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W sobotę 28 grudnia nasz chórek dziecięcy „Nadzieja” uczestniczył jak co roku 
w koncercie „Dzieci śpiewają kolędy” w teatrze w Cieszynie (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 28 grudnia odbyło się w Dębowcu spotkanie świąteczne zorganizowane 
przez mgr. teol. Bogusława Czyża. Wzięły w nim udział osoby, które uczęszczały na spot-
kania młodzieżowe w Dębowcu w latach 90. i początkiem 2000.

W niedzielę 29 grudnia w Dębowcu odbyła się gwiazdka dla seniorów, na której 
gościł ks. Andrzej Czyż z Małżonką (relacja wewnątrz numeru).

W wieczór sylwestrowy odbyło się oczekiwanie Nowego Roku w sali parafialnej. 
Uczestniczyło ok. 40 osób. W tym samym czasie oczekiwano Nowego Roku w Dębowcu 
w gronie 18 osób. Grupa młodzieży skoczowskiej (12 osób) oczekiwała Nowego Roku 
w Dzięgielowie wraz z tamtejszą młodzieżą (relacje wewnątrz numeru).

W piątek 3 stycznia odbyło się w Simoradzu spotkanie osób, które przez trzy lata 
wiernie czytały Biblię według planu zamieszczonego w Informatorze Parafialnym. Ta-
kich osób jest w Simoradzu kilkanaście. Co miesiąc odbywały się spotkania z udziałem  
księży, w czasie którego omawiano daną księgę biblijną i dyskutowano nad pytaniami 
czytelników (relacja wewnątrz numeru). 

W niedzielę 5 stycznia odbyła się gwiazdka chóru „Gloria” (relacja wewnątrz numeru).
W niedzielę 5 stycznia odbyła się w OSP Simoradz gwiazdka dla dzieci (relacja we-

wnątrz numeru).
W święto Epifanii 6 stycznia odbył się w kościele w Skoczowie tradycyjny Koncert Ko-

lęd. Oprócz naszych chórów i zespołów kolędy śpiewali też laureaci Szkolnego Konkursu 
Kolęd Gminy Skoczów z Gimnazjum nr 1 (relacja wewnątrz numeru). Po południu Zespół 
Dzwonków wziął udział w koncercie kolęd w Cisownicy.

26 grudnia odbyło się wspól-
ne kolędowanie na skoczowskim rynku, 

w którym wzięli udział również nasi parafianie. 
Koncert prowadziła Beata Branc-Gorgosz, a akompa-
niował Bolesław Noga.
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Ks. A. Podżorski uczestniczył:
- 19 grudnia w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez sołectwo w Pogórzu, 
- 30 grudnia w wigilijce Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w hotelu Karet,
Ks. Mirosław Czyż uczestniczył:
- 19 grudnia w spotkaniu opłatkowym w SP 3 (wraz z ks. Andrzejem Czyżem i pasto-

rową Anielą Czyż),
- 20 grudnia w spotkaniu opłatkowym ZSTiO w Skoczowie,
Ks. Marcin Ratka-Matejko uczestniczył:
- 20 grudnia w spotkaniu opłatkowym SP w Simoradzu,
We wszystkich naszych kościołach tj. w Skoczowie, Simoradzu, Dębowcu i Pierśćcu 

zostały założone poduszki na ławki. Przy okazji dziękujemy za ofiary, które napływały od 
parafian na ten cel (w Skoczowie zebrano: 15.623 zł – koszt: 13.888 zł; w Dębowcu ze-
brano: 2.500 zł – koszt: 3.122 zł; w Simoradzu zebrano 1750 zł – koszt 1876 zł; w Pierść-
cu zebrano: 1920 zł – koszt: 4200 zł).

W kościele w Skoczowie został założony system alarmowy firmy „Adamex”.
Do kościoła w Simoradzu zakupiono nowe chodniki w kolorze bordowym. Dodatko-

wo, parafianka zasponsorowała również nowy dywan do prezbiterium. W imieniu zarzą-
du filiału serdecznie dziękujemy za ten dar.

Dziękujemy wszystkim rodzinom, które podarowały choinki do naszych kościołów.

TERMINY:
12 stycznia – roczne zebranie filiału w Simoradzu
19 stycznia – roczne zebranie filiału w Dębowcu
26 stycznia – roczne zebranie filiału w Pierśćcu
  2 lutego – roczne Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie

17 stycznia, g. 17.00 – ekumeniczny koncert kolęd w Dębowcu
17 stycznia, g. 18.00 – zebranie Rady Parafialnej
18 stycznia, g. 10.00 – Diecezjalny Turniej w ping-ponga w SP 6 w Ustroniu-Nierodzi-

miu (więcej informacji oraz regulamin na www.skoczow.luteranie.pl)
19 stycznia, g. 16.00 – miesięczne spotkanie dla małżeństw w Skoczowie
25 stycznia – gwiazdka chóru w Dębowcu
1 lutego, g. 10.00 – parafialny turniej w piłkę nożną halową (szkoła w Pogórzu)
1 marca – koncert Tomasza Żółtko w MCK w Skoczowie organizowany przez naszą 

parafię

Czerwiec 2014 – wycieczka parafialna do trzech stolic: Bratysława, Budapeszt, Wiedeń
Luty 2015 – wycieczka parafialna „Śladami apostoła Pawła”: Grecja lub Turcja (szcze-

góły w następnym numerze IP)
Luty 2016 – wycieczka parafialna do Izraela i (prawdopodobnie) Jordanii

Zebrał A.P.
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Nasze Życie - Skoczów

Oczekiwanie Nowego Roku
Kościół większości ludzi kojarzy się tylko z nabożeństwami i pogrzebami. Rzadziej 

ślubami. Przyznaję, niektórym także ze spotkaniami przykościelnymi, o charakterze 
ewangelizacyjnym, misyjnym lub wzrostowym. Ale żeby w noc sylwestrową w kościele? 
Naprawdę?

Na przekór stereotypom grupa czterdziestu osób zebrała się w Sylwestra o godzi-
nie 21.00 w sali parafialnej, by oczekiwać nowego roku. Jak przystało na sylwestrową 
imprezę, było coś smacznego – wymyślne kanapki, ciastka, owoce oraz napoje. Uczes-
tnicy oczekiwali także czegoś dla ducha i nie zawiedli się – ks. Podżorski przygotował 
film pt.: „Rada”. I w tym miejscu nie będzie oczekiwanego przez wszystkich zarysowania 
fabuły. Będzie za to zachęcenie: wypożycz z biblioteki parafialnej. Bo warto.

Tradycją stają się już konkursy sylwestrowe. W tym roku (jak nieoficjalnie 
dowiedziałam się od uczestników zeszłorocznej imprezy) prowadząca starała się, 
by pytania nie wywołały konsternacji uczestników. Pytania pytaniami, ale i tak każdy 
losując numer pytania liczył na to, że trafi na los z nagrodą (a były cenne, m. in. figurka 
psa, która była obiektem westchnień małej pomocnicy prowadzącej, piękne lusterko lub 
łakocie). Drugi konkurs przygotował proboszcz, znany z tego, że nie lubi iść na łatwiznę. 
Miłościwie podzielił nas na grupy – w końcu co kilka głów to nie jedna, tym bardziej 
o tak późnej porze. Konkurs polegał na uzupełnieniu warunków Bożych obietnic. Rywa-
lizacja była ostra, ale – pochwalę się, a co – wygrała moja grupa. I to wcale nie dlatego, 
że to ja zapisywałam punkty na tablicy. 

Północ przywitaliśmy modlitwą, po której uczestnicy zaczęli składać sobie nawzajem 
życzenia i oglądali fajerwerki. 

Ania Jaroszewska

Charytatywny Koncert Kolęd
Corocznie w dniu 6 stycznia  w kościele ewangelickim Św. Trójcy w Skoczowie organi-

zowany jest „Koncert Kolęd”, który zazwyczaj gromadzi wielu wykonawców i słuchaczy. 
Organizator koncertu – chór „Gloria”, przy wsparciu Parafii i wszystkich wykonawców – 
postanowił przy okazji wspólnej modlitwy wyrażanej piękną muzyką i kolędową pieśnią 
wesprzeć akcję zbierania funduszy na budowę pierwszego stacjonarnego hospicjum 
w powiecie cieszyńskim, jakie powstaje w Skoczowie przy ul. Mickiewicza.

Na ten szczytny cel odpowiedziało wielu „Aniołów” dobrych serc, którzy  przyby-
li na koncert, aby ofiarować też swoją cegiełkę na budowę tak społecznie potrzebnego 
obiektu. Zebrano ofiarę w wysokości 6 272,30 zł oraz 20 euro. Wszystkim ofiarodawcom 
bardzo serdecznie dziękujemy.
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Koncert, który prowadził 
proboszcz skoczowskiej pa-
rafii ks. Adam Podżorski, za-
szczycili swoją obecnością 
i wsparciem: poseł na Sejm 
RP – Czesław Gluza oraz 
burmistrz miasta Skoczowa 
– Janina Żagan. 

Głos pomiędzy występa-
mi zespołów zabrała Wiolet-
ta Staniek (przewodnicząca 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Chorych Hospicjum „Otwar-

te Drzwi”), która przybliżyła  uczestnikom koncertu  ideę budowy hospicjum.
Program koncertu wypełniły zespoły i chóry skoczowskiej parafii: Orkiestra Diece-

zjalna, Chór Dzieci „Nadzieja”, Zespół ” „Dzwonki”, solistka i chór mieszany z Dębowca,  
Zespół „20+”, Zespół Młodzieżowy „Be Happy” z Pierśćca, chór „Gloria”. Gościnnie wy-
stąpiły Laureatki Gminnego Konkursu Kolęd z Gimnazjum nr 1. Na zakończenie koncertu 
zaśpiewał wielopokoleniowy chór w składzie chóru dzieci „Nadzieja” i chóru mieszane-
go „Gloria”.

„Charytatywnym Koncertem Kolęd” skoczowski chór „Gloria” zainicjował Jubile-
uszowy Rok 95-lecia działalności, którego główne obchody zaplanowano na ostatni 
weekend miesiąca września br.  

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
zorganizowania koncertu i przeprowadzonej zbiórki. „Kochać to nieść nadzieję tym, co 
noc cierpienia zasłania słońce.”

Władysław W. Orawski

***
Budowę hospicjum 

w Skoczowie można 
wesprzeć, wpłacając na 
konto: BANK ŚLĄSKI  57 
1050 1083 1000 0090 
7210 0499 z dop. Hospi-
cjum w Skoczowie. Ist-
nieje również możliwość 
przekazania 1% podatku 
na Stowarzyszenie Przy-
jaciół Chorych Hospi-
cjum „Otwarte Drzwi”.
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Nasze Życie - Dębowiec

Inny Adwent
W pierwszą niedzielę Adwentu (1 grudnia) w domu zborowym w Dębowcu zebra-

ły się rodziny, aby w niekonwencjonalny sposób rozpocząć ten szczególny czas ocze-
kiwania.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, po której ks. Mirosław Czyż podzielił 
się z zebranymi swoimi przemyśleniami związanymi z Adwentem. Każda rodzina mia-
ła także okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat Adwentu – jego historii i tradycji  
(w formie krótkiego testu).

 Druga część spotkania przeznaczona była na praktyczne działania. Dorośli wyko-
nywali wieńce adwentowe pod okiem Dagmary Lapczyk (serdecznie dziękujemy). Nie 
tylko każda rodzina samodzielnie mogła wykonać własny wieniec, ale na każdym eta-
pie pracy jedni drugim służyli pomocą i praktycznymi wskazówkami. W tym samym 
czasie dzieci malowały ozdoby gipsowe, które można było wykorzystać jako dekora-
cje wieńca lub zostawić do powieszenia na choince.

Wszystkim uczestnikom towarzyszył dobry nastrój – całe rodziny bardzo aktywnie 
uczestniczyły w spotkaniu. Był to czas, który sprzyjał integracji i rozmowom. Każda ro-
dzina wróciła do domu z pięknie wykonanym wieńcem. Będzie on przypominał o spo-
tkaniu oraz mobilizował do przeżywania Adwentu w domowej społeczności wspólnie 
z Bogiem.

Pomysłodawcy wyrażają nadzieję, że w ten sposób została zapoczątkowana nowa 
tradycja wspólnej inauguracji Adwentu.

Sylwia Ratka-Matejko
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Gwiazdka rodzinna 
Dnia 22 grudnia 2013 r. odbyła się świąteczna „Gwiazdka” dla dzieci uczęszczają-

cych na szkółki niedzielne oraz ich rodzin. 
Gdy zebrani zasiedli już przy stołach, ks. Marcin przywitał wszystkich i oficjalnie 

rozpoczął spotkanie. Następnie wspólnie zaśpiewano kilka kolęd przy akompania-
mencie keyboardu (grał Jerzy Pastucha). Od razu można było odczuć atmosferę Świąt 
Bożego Narodzenia, gdy tembr wielu głosów radośnie rozbrzmiewał w tym otoczeniu.

Później wszystkie 
„szkółkowe” dzieci pod 
kier. Ewy Kalety przed-
stawiły swój program 
przybliżający historię 
narodzenia Jezusa. 
Pięknie wyrecytowane 
wierszyki i zaśpiewa-
ne kolędy można było 
ponownie usłyszeć 

na wigilijnym 
nabożeństwie 
w kościele. Pod-
czas solowego 
wykonywania 
ostatniej kolędy 
„Nie było miej-
sca dla Ciebie” 
chyba niejednej 
osobie napłynę-
ły łzy do oczu, 
bo jest to jednak smutna kolęda, mówiąca o nieczułych ludzkich sercach. Dodatkowej 
dramaturgii dodała melodia skrzypiec. Występ dzieci nagrodzono gromkimi brawami.

Potem zgromadzeni mogli sobie porozmawiać, poczęstować się owocami oraz 
ciasteczkami, wypić herbatę lub kawę. W międzyczasie państwo Pastuchowie rozdali 
dzieciom aż po 3 kartki, dzięki którym można było wygrać nagrody w konkursie rze-
czowym, a były to: różne książeczki, świeca z Diakonii oraz słodycze. 

Kolejnym punktem spotkania było obdarowanie dzieci paczkami. Następnie ks. 
Marcin podzielił się dobrym słowem na temat świątecznego oczekiwania i przygoto-
wań zarówno tych zewnętrznych jak i duchowych, a potem zachęcił do podzielenia 
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się opłatkiem. Po życzeniach, czas spędzono na śpiewie i rozmowach, a na zakończe-
nie wzniesiono serca i myśli do Boga we wspólnej modlitwie.

Miło było się znowu spotkać podczas „Gwiazdki”, usłyszeć przyjemny gwar roz-
mów, zobaczyć uśmiechy na twarzach dzieci oraz dorosłych, spędzić ten czas RAZEM 
w blasku świec i światełek ozdobionej choinki.

W tym miejscu pragnę wyrazić podziękowania dla dzieci za to, że przychodzą na 
szkółki niedzielne, bo dzięki temu można organizować dla nich „Gwiazdki”; dla ro-
dziców za to, że przyprowadzają swoje dzieci i że wzięli udział również w gwiazdce 
rodzinnej; dla organizatorów, prowadzących i sponsorów. Jednocześnie serdecznie 
zapraszam na kolejne szkółki, aby było nas jak najwięcej. 

Sylwia Sikora-Worek

Gwiazdka dla seniorów
29 grudnia, po południu, odbyła się gwiazdka dla seniorów w Dębowcu, na której 

gościliśmy ks. Andrzeja Czyża z Małżonką. Było dużo kolędowania, wysłuchaliśmy krót-
kiego rozmyślania ks. Czyża o pasterzach, o tym, że oni nie tylko poszli do Betlejem 
przywitać Jezusa, ale potem wszystkim opowiadali o tym, co widzieli. 

W nawiązaniu do tego rozmyślania wysłuchaliśmy jednego opowiadania z książki 
Lidzi Czyż pt.: „Gdzie jest Betlejem”. Pani pastorowa zaś przeczytała nam o zwyczajach, 
jakie panowały na naszym terenie w okresie Świąt Godowych. Obejrzeliśmy również 
prezentację zdjęć z wydarzeń filiału w Dębowcu w 2013 roku przygotowaną przez Ma-
teusza Czyża. 

Potem jeszcze Pani Parotowa podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat modli-
twy i wszystkim uczestnikom spotkania podarowała broszurkę ks. Tomasza Bruella pt.: 
„Modlitwa”. 

Mieliśmy też czas na rozmowy i poczęstunek przy pięknie nakrytych stołach. Na 
koniec złożyliśmy sobie życzenia noworoczne, łamiąc się opłatkiem, a potem najstarsi 
otrzymali prezenty spod choinki. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze i planu-
jemy je powtórzyć znów za rok. Lidia Pastucha
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Oczekiwanie Nowego Roku

Już po raz drugi z rzędu spotkaliśmy się w Sylwestra w sali w Domu Zborowym 
w Dębowcu, na wspólnym oczekiwaniu Nowego Roku.

Spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym śpiewem i modlitwą o godzinie 21:00. Pro-
gram spotkania był bardzo różnorodny. Mieliśmy m. in. czas na zabawy integracyjne 
i zapoznawcze. Jedna z nich pozwoliła nam pozytywnie spojrzeć na siebie oraz na 
innych, kolejna wymagała nieco sprawności ruchowej. Musieliśmy również wykazać 
się swoją znajomością Biblii, Kościoła oraz pieśni ze śpiewnika w jednym z konkursów. 
Młodzież, która również była obecna na spotkaniu, miała możliwość grania w gry 
planszowe. 

W trakcie spotkania był 
także czas na skosztowanie 
różnych słodkich smakołyków 
przygotowanych przez uczest-
ników oraz barszczu z paszte-
cikami. Przed północą usłyszeli-
śmy krótkie rozważanie, po czym 
z modlitwą wkroczyliśmy w Nowy 
Rok. 

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za mile spędzony czas.

Sylwia Ratka-Matejko 
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Nasze Życie - Pierściec

Koncert finałowy warsztatów z Beatą Bednarz
Kiedy cofam się myślami do 17 listopada, do finałowego koncertu z Beatą Bed-

narz, przede wszystkim przypominam sobie związane z nim emocje. Na początku 
niedowierzanie. No bo jak to? Nasz pierściecki zespolik, który niedawno jeszcze nie 
istniał, ma dać koncert i w dodatku wystąpić z prawdziwą profesjonalistką? Nawet 
kiedy pani Beata była już z nami, miałam wrażenie, że to nie dzieje się naprawdę 
i ktoś musiał mnie uszczypnąć, żeby wreszcie to do mnie dotarło. 

W dniu koncertu, podczas próby generalnej, kiedy jeszcze wprowadzaliśmy ostat-
nie poprawki, pojawiło się napięcie. Graliśmy i śpiewaliśmy, a nawet nie wiedzieliśmy, 
jak brzmimy całościowo jako zespół, ponieważ w odsłuchach słyszymy się inaczej niż 
widownia. Musieliśmy być maksymalnie skupieni, żeby zapamiętać wszystkie uwagi 
dyrygenta i pani Beaty, a jednocześnie oszczędzać głosy, żeby nie były przeciążone już 
na samym występie. Towarzyszył nam stres, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, 
to znaczy: zmobilizowani i zachęceni, aby dać z siebie wszystko. 

Pomimo tego miejscami do głosu dochodziła niepewność. Co prawda koncert był 
ogłaszany i reklamowany, ale czy w ogóle przyjdzie ktoś poza naszymi rodzicami? Czy 
po występnie będziemy z siebie zadowoleni? A nasi odbiorcy, jak oni zareagują? I tak 
w szybkim tempie minęły ostatnie godziny do występu… 

W końcu zaczęli pojawiać się pierwsi słuchacze, a potem następni i następni… 
Ostatecznie, ku naszemu zdziwieniu i radości kościół pękał w szwach od przybyłych 
gości. Przyszli nie tylko nasi zborownicy (ewangelicy ze skoczowskiej i okolicznych 
parafii), ale także ci na co dzień niezwiązani z naszym Kościołem. Byli to ludzie w każ-
dym wieku, z bliższa i dalsza, nasi nauczyciele, sąsiedzi, znajomi, a także osoby nam 
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zupełnie nieznane. Niektórzy zainteresowali się koncertem, ponieważ słyszeli nas na 
innych występach, np. w szkole w Pierśćcu. Jednak raczej nikt nie ma wątpliwości, że 
to nazwisko pani Beaty zadziałało jak magnes i sprowadziło tak liczne audytorium. 

Nadszedł czas na wymienienie ostatnich uwag, zabranie głębokiego oddechu, 
ostatnią modlitwę i 3, 2, 1… koncert się zaczął! W swoim repertuarze mieliśmy kil-
kanaście pieśni. Oczywiście kilka z nich wykonaliśmy wspólnie z Beatą Bednarz. Były 
to jej znane utwory, które poznawaliśmy na warsztatach, tj. „W cieniu twoich rąk”, 

„Ciebie wołam” i „Pieśń błogosławieństw”. Ze swojej strony dorzuciliśmy kilka pieśni, 
które wykonywaliśmy jako zespół już wcześniej, ale zostały doszlifowane pod czuj-
nym okiem naszego eksperta – Jana Stebla. Nie zabrakło też pieśni, które są ogólnie 
znane i śpiewane, przeznaczone do wspólnego uwielbienia. Chcieliśmy, aby przybyli 
goście nie byli tylko widzami, ale aktywnymi uczestnikami naszego koncertu i to się 
udało. Wielu śpiewało razem z nami, a nawet klaskało i powstało. Pieśni wykonywali-
śmy przy akompaniamencie gitar, klawisza i kahonu. Ponadto można było wysłuchać 
kilkoro solistów. 

Podczas koncertu było radośnie, rodzinnie, miejscami refleksyjnie… Zrobiło się 
nawet wzruszająco, kiedy dziękowaliśmy pani Beacie i Jankowi za prowadzenie „Be 
Happy” w tym przedsięwzięciu. A gdy wykonaliśmy ostatnią pieśń, nadszedł dla nas 
moment nieopisanej radości, kiedy widzowie powstali i bili brawo na stojąco. A więc 
koncert okazał się sukcesem! Nawet po tym jak zabrzmiała pieśń „na bis”, uczestnicy 
chętnie zostali jeszcze na chwilę w kościele, aby wykupić premierowe płyty Beaty 
Bednarz i podzielić się swoimi pozytywnymi wrażeniami… 

Każdy z nas, z członków zespołu, pewnie inaczej przeżył całe warsztaty i koncert. 
Jednak podsumowując, pozwolę sobie napisać, że było to dla nas wyzwaniem, przy-
godą, zaszczytem, sukcesem, krokiem w rozwoju, wielkim przeżyciem i dowodem na 
to, że Bóg spełnia marzenia. Kasia Niemiec



Informator Parafialny nr 102/2014 Informator Parafialny nr 102/2014 21

Stworzenie czy ewolucja?
Niezwykle ciekawa prelekcja miała miejsce 13 grudnia w sali OSP w Simoradzu. 

Zbigniew Kłapa (biolog z wykształcenia) opowiedział o zasadniczo dwóch różnych po-
glądach traktujących o początkach Ziemi i człowieka. Teorie ewolucji i kreacjonizmu 
są przeciwstawnymi biegunami w wymiarze światopoglądowym, lecz nie jest prawdą, 

iż teoria ewolucji jest „tą” naukową, a teoria 
stworzenia świata przez Boga „tą” biblijną. 

Prelegent podawał dziesiątki argumentów, 
iż teoria biblijna może być w gruncie rzeczy 
bardziej logiczna i prawdopodobna. Każdy słu-
chacz miał okazję skonfrontować się z tym, co 
usłyszał i każdy miał szansę zrewidować do-
tychczasowe poglądy w tej materii. 

Współcześnie każdy z nas jest „od dziecka” 
nauczany, że wszystko zaczęło się od wielkiego 

wybuchu miliardy lat temu i życie ewoluowało z form prostszych do bardziej złożonych. Przez 
tę ewolucyjną wiedzę (wpajaną na różnych szczeblach edukacji), jesteśmy zaimpregnowani 
na inne spojrzenie (biblijne), ale czy rzeczywiście taka nauka jest jedynym wyjaśnieniem? 

Wystarczy popatrzeć na ten temat z innej perspektywy i zgłębić tezy kreacjonistów, 
by dostrzec rzeczy, o których powszechna edukacja i media milczą...

Rajmund Raszyk 

Nasze Życie - Simoradz

Spotkania nad Biblią
Są jak profesjonalni Boży sportowcy. Poprzez regularne czytanie nauczyli się dyscypli-

ny duchowej. Gdy czasem nie udało się przeczytać jednego rozdziału, następnego dnia 
nadrabiali stracony dystans. Osobiście podziwiam ich wytrwałość w dążeniu do celu. 

Trzeba dużo zapału i wytrwałości, by przeczytać Biblię po jednym rozdziale dziennie 
w ciągu trzech lat. Fragmenty Pisma Świętego przytaczane w kościele czy wersety za-
warte w książeczce „Z Biblią na co dzień” nie są w stanie odsłonić nawet małej części 
mądrości, które są zawarte w Słowie Bożym. Dopiero systematyczne i wnikliwe pozna-
wanie Nowego i Starego Testamentu (w tej kolejności) dało nam możliwość odpowiedzi 
na wiele trudnych pytań. Największą rolę w tym poznaniu odegrali dwaj nasi probosz-
czowie: Ks. Adam Podżorski i Ks. Mirosław Czyż, którzy zawsze cierpliwie wykładali nam 
znaczenie i przesłanie tekstów oraz odpowiadali na nieraz przedziwne pytania. Przez te 
trzy lata poszerzyliśmy naszą wiedzę, wyrobiliśmy w sobie nawyk systematycznego stu-
diowania Pisma Świętego i wzmocniliśmy naszą wiarę – pisze kurator filiału, Rajmund 
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Raszyk, który wraz z żoną Dorotą poddał mi myśl, by ludzie nie tylko samodzielnie czy-
tali, ale mieli również możliwość dyskutowania i zadawania pytań.

W ten oto sposób krótko po tym, jak w styczniu 2011 roku rozpoczęliśmy w naszym IP 
drukować wykaz tekstów biblijnych do czytania na każdy dzień, uformowała się w Simo-
radzu kilkunastoosobowa grupa, która raz w miesiącu spotykała się w salce lub w domu.

Jako osoba, która obserwowała cały proces z boku, mogę powiedzieć, że ta inicjaty-
wa okazała się bardzo cenna. Czytelnicy nawzajem motywowali się do czytania, zada-
wali wiele ciekawych pytań, stawiali mnie i ks. Podżorskiego nie raz „pod ścianą”, bo nie 

w każdej kwestii da się 
udzielić odpowiedź. 

Zresztą niech powiedzą sami, co myślą:
Słowo Boże to pokarm, którego potrzebuję na każdy 

dzień. Uważam, że jeśli czujemy się związani z naszym kościołem i często 
odwołujemy się do Marcina Lutra, który przecież podkreślał znaczenie Bożego Słowa, 
to tak samo powinniśmy je czytać. Cieszę się, że u nas w Simoradzu kilkanaście osób 
podjęło to wyzwanie, by w 3 lata przeczytać całą Biblię i na comiesięcznych spotkaniach 
z księżmi pogłębić jej treść – Mirosław Wojnar.

Z niecierpliwością oczekiwałam na każde spotkanie, które pozwalało nam się wza-
jemnie lepiej zintegrować. Jestem pełna podziwu dla wiedzy ks. Podżorskiego i jego zna-
jomości Biblii. Systematyczne czytanie Biblii pozwalało mi się wyciszyć po trudach dnia 
i ugruntowało w przekonaniu, że Boża droga jest dla nas najlepsza, choć nieraz trudna 
do zaakceptowania. Okazywanie miłości Bogu było problemem Izraela i jest problemem 
współczesnego człowieka – Janina Kajzar. 

W naszej grupie mieliśmy też wielopokoleniową rodzinę Foltynów. To jest piękny ob-
raz, gdy cały dom karmi się Bożym Słowem. Oto, co napisali o swoich doświadczeniach:

Dzięki studiowaniu przez trzy lata Biblii, zapragnęłam jeszcze bardziej odkrywać coś 
nowego w Słowie Bożym. Dzięki wyjaśnieniom księży mogłam poznać, co Pan Bóg chce 
nam przekazać na życie – Janina Foltyn-Chruszcz. Jej syn Dariusz przyłączył się do naszej 
grupy zaraz po wycieczce do Izraela: Kiedy czytałem słowa czy historie, nie rozumiałem ich 
do końca. Na spotkaniach, w kameralnym gronie, mogłem pogłębić swoją wiedzę dzięki 
informacjom uzyskanym od księży. Bardzo pomógł mi wyjazd do Izraela, bo kiedy czyta-
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Gwiazdka dzieci w Simoradzu
Pewnie rzadko się zdarza, że sala OSP w Simoradzu wypełnia się po brzegi. Tak stało 

się w niedzielne popołudnie (5 stycznia). Filiał simoradzki obchodził wtedy gwiazdkę 
dla dzieci. Swoim pociechom towarzyszyli rodzice. Cieszy fakt, że z roku na rok dzieci 
uczęszczających na szkółkę jest więcej.

Spotkanie rozpoczął ks. M. Czyż, który został zaproszony z całą rodziną. Następnie 
program wypełniły takie punkty jak: kolędy w wykonaniu dzieci, rodzinny konkurs kolęd 
(każda rodzina losowała jedną 
pieśń bożonarodzeniową 
i przy akompaniamencie gi-
tary Sz. Wojnara), zgadywanki 
(rodzice mieli odgadnąć, jaką 
historię biblijną narysowało 
ich dziecko). Nie obyło się bez 
biblijnego „kółka-krzyżyka” 
rodzice kontra dzieci (tym ra-
zem zwyciężyły dzieci).

Zawsze przy tej oka-
zji stoły są przyozdobione 

łem, widziałem niektóre historie jakby się działy w naturalnej scenerii. Natomiast wnuk  
często czytał wspólnie z babcią. Konrad jest najmłodszą osobą, jaką znam, która przeczy-
tała Biblię w całości (klasa 6 SP) – „czapki z głów”. Oto, co myśli: Poprzez to długotrwałe, 
trzyletnie czytanie Biblii odczułem w sobie to, że moja wiedza o Bogu i Piśmie Świętym 
wzrosła, a także moja wiara się umocniła. Moja chęć czytania stale wzrastała i teraz chcę 
dalej uczestniczyć w spotkaniach nad Biblią i dalej poszerzać swoją wiedzę.

Trzyletni cykl zwieńczyliśmy uroczystym spotkaniem w domu Foltynów. Każdy czy-
telnik otrzymał drobny upominek. Nagrodę specjalną przyznaliśmy Konradowi, któremu 
ofiarowaliśmy dużą Biblię. Pod dedykacją do słów tegorocznego hasła biblijnego „Moim 
szczęściem być blisko Boga” podpisali się wszyscy uczestnicy spotkania. Ufam, że ten 
egzemplarz będzie dla Konrada szczególną pamiątką na całe życie.

Kto czyta, ten wiem, że Słowo Boże się nie nudzi. Ciągle zaskakuje czymś nowym, 
skłania do refleksji i do pracy nad jakością swego życia. Zachęceni dotychczasowymi 
efektami, chcemy kontynuować simoradzkie spotkania nad Biblią. 

W 2014 r. bierzemy sobie za cel bardziej szczegółowe omówienie ksiąg małych pro-
roków (zazwyczaj traktowanych marginalnie). Pierwsze spotkanie w nowym cyklu od-
będzie się w piątek 31 stycznia w salce. Będziemy omawiać proroka Ozeasza, któremu 
Bóg kazał poślubić prostytutkę! Zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko z Simoradza. 
Ozeasz zawiera jedynie 14 krótkich rozdziałów. Może i Ty, Drogi Czytelniku, zmotywujesz 
się, przeczytasz i przyjdziesz? Może i dla Ciebie będzie to początek pięknej przygody ze 
Słowem Bożym? Zapraszam :) Ks. M. Czyż 
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W związku z falą pożarów, jakie dotknęły w 2013 r. gminę Skoczów, ucierpiała rów-
nież ewangelicka rodzina Hussarek w Wilamowicach. Spłonęła stodoła, sprzęt rolniczy, 
słoma, drewno opałowe. W październiku prowadziliśmy w całej parafii zbiórkę na li-
stę, by okazać pomoc. Ks. M. Czyż oraz kurator Parafii – Ryszard Macura przekazali na 
ręce pani Małgorzaty Hussarek kwotę 40.000 PLN (z czego 8.900 zł pochodziło z ofiary 
żniwnej – 29 września). Wszystkim ofiarodawcom składamy w imieniu Rady Parafialnej, 
a przede wszystkim poszkodowanej rodziny, serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”. 
Przy tej okazji dziękujemy również tym, którzy świadczą pomoc w darach naturalnych 
(słoma, zboże), w akcjach społecznikowskich (sprzątanie pogorzeliska, wylewka), w za-
łatwieniach formalnych, jak też poprzez okazywanie życzliwości oraz dobre słowo.

Akcja diakonijna: 16 lutego - 9 marca
Pragniemy w tym roku zorganizować ponownie akcję „Diakonia w praktyce”. W okre-

sie przedpostnym 16 lutego – 9 marca będziemy zbierać w całej parafii artykuły spożyw-
cze, chemiczne i kosmetyczne (można również wpłacać ofiary na listę), które następnie 
zostaną podarowane osobom samotnym oraz ubogim rodzinom z naszej parafii oraz 
z wyznania rzymsko-katolickiego.

Ubiegłoroczna akcja wywołała pozytywny oddźwięk wśród obdarowanych (głównie osoby 
z Simoradza i Pierśćca), a także zyskała szeroki rozgłos w mediach. Jest to szczytne działanie, 
gdy parafia wychodzi poza swoje mury i w praktyczny sposób udziela pomocy potrzebującym.

Plakat znajduje się na ostatniej stronie okładki; a oto, co można złożyć w kancelarii 
w Skoczowie lub do kościoła filialnego:

Artykuły 
spożywcze

cukier, mąka, kasza, grysik, ryż, płatki owsiane, sól, makarony, 
przyprawy, olej spożywczy, herbata, kawa, miód, dżemy, konser-
wy, słodycze, soki owocowe, budynie, owoce w puszkach 

Produkty 
chemiczne

proszek do prania, płyn do płukania, odplamiacz, płyn do WC, 
płyn do mycia podłóg, płyn do naczyń, ścierki/gąbki do naczyń, 
płyn do mycia okien, ręczniki papierowe

Artykuły 
kosmetyczne 
i higieniczne

szampon, żel pod prysznic, płyn do higieny intymnej, mydło, my-
dło w płynie, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, tampony, 
podpaski, ręczniki, pampersy, chusteczki pielęgnacyjne dla nie-
mowląt, dezodorant 

Diakonia Parafialna

smakołykami, którymi chętnie zajadali się wszyscy zaproszeni, prowadząc rozmowy na 
różne tematy. (Prawie) końcowym akcentem było rozdanie paczek dzieciom (ach, że też 
one muszą tak bardzo uczyć się cierpliwości)

Dziękujemy Organizatorom za miły czas. Osobiście cieszę się, że w Simoradzu rodzi 
się coraz więcej inicjatyw, które mają na celu rozbudzanie sfery duchowej. Ks. M. Czyż



Informator Parafialny nr 102/2014 Informator Parafialny nr 102/2014 25

Wieści chórowe

Gwiazdka chóru „Gloria”
Chórzyści skoczowskiej  ”Glorii” od  bez mała 95. lat organizują tzw. gwiazdkę chó-

rową. W niedzielne popołudnie, 5 stycznia br., chórową salę wypełniło prawie 70 osób. 
Coroczne spotkania gwiazdkowe mają wyjątkową atmosferę, podczas których w bla-
sku rozświetlonej choinki – chórzyści z rodzinami, dyrygenci, opiekunowie duchowi, za-
proszeni goście –wspólnie cieszą się z przeżytych świąt bożonarodzeniowych, śpiewając 
kolędy czy na nowo przypominając sobie biblijny opis historii narodzenia Jezusa. Jest też 
okazja porozmawiania przy nakrytych świątecznie stołach, gdzie każdy otrzymuje m. in. 
„wyroczek” czyli werset wyciągnięty z Pisma Świętego (jako swoiste życzenia i przesła-
nie  na nowy rok). Przy tej okazji wspomina się również służbę w roku minionym.

Tegorocznym gościem gwiazdki był ks. Bogdan Wawrzeczko (proboszcz  parafii 
w Węgrowie, Diec. Warszawska ), który przybył wraz z Małżonką i zaprosił ”Glorię” do 
odwiedzenia Węgrowa. 

W części  rozrywkowej „Gwiazdki”  jest też miejsce na quizy, filmy i wspólne kon-
kursy. Odczytywana jest korespondencja z życzeniami, jaką chór otrzymuje pocztą,  
e-mailem od innych, zespołów, chórów, zaprzyjaźnionych osób z kraju i zagranicy. Nie-
odzownym punktem jest też konkurs z nagrodami, które uczestnicy przygotowują dla 
siebie nawzajem i otrzymują po wyciągnięciu kartki z numerkiem. 

Tegoroczna chórowa gwiazdka upłynęła w miłej atmosferze, choć zdajemy sobie 
sprawę , że w społeczności 65. charakterów nie zawsze można znaleźć jedność spojrze-
nia na życiowe problemy. Mimo to zawsze przyświeca nam wspólna idea służenia Bogu, 
Kościołowi, parafii, środowisku oraz bliźniemu.

Władysław W. Orawski



Informator Parafialny nr 102/201426 Informator Parafialny nr 102/2014

Głos ma młodzież

Gwiazdka młodzieży w Dębowcu
Okres Adwentu jest czasem, w którym – oprócz przygotowań do nadchodzących 

świąt – możemy znaleźć wiele okazji do spotkań w gronie znajomych lub rodziny. 
W szkołach, przedsiębiorstwach i innych instytucjach organizowane są spotkania 
gwiazdkowe. Jest ich tyle, że często musimy zastanowić się, na które się wybrać? 

W naszej parafii zorganizowano wiele podobnych spotkań. Jednym z nich była 
gwiazdka młodzieży w Dębowcu. Zgodnie z planem spotkaliśmy się 22 grudnia 2013 r. 
Wspólny śpiew, czas refleksji, dzielenia się opłatkiem, ale przede wszystkim wspomi-
nanie i radość z przyjścia Pana Jezusa na świat.

Rozpoczęliśmy modlitwą i kilkoma kolędami. W tym roku mogliśmy też tradycyj-
nie przypomnieć sobie, jak to było z narodzeniem Jezusa. Jednak mieliśmy okazję 
spojrzeć na tę wspaniałą historię z innej perspektywy; kogoś, kto często jest pomi-
jany w te święta, a jednak cały czas towarzyszył wydarzeniom z Betlejem. „To była 
najdziwniejsza rodzina, jaką dotąd spotkałem (…) Przed nami było około 150 kilo-
metrów. (…) Szczególnie dla tej kobiety droga musiała być bardzo trudna, gdyż była 
w zaawansowanej ciąży”. 

Bohater i narrator tej opowieści, wyjętej z książki „Gdzie jest Betlejem” Lidii Czyż, 
opowiada szczegółowo o wydarzeniach związanych z narodzeniem Jezusa. Wsłuchu-
jąc się w historię, można było się domyślać kto relacjonuje te wydarzenia. Na końcu 
odsłania, kim jest, i nawiązuje do tego, że wielu ludzi nie wierzy w historię narodzenia 
Mesjasza: „Po powrocie chciałem o tym wszystkim opowiedzieć (…), że to nie jest 
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zwyczajny człowiek! Ale czy ktoś uwierzy w to, co myśli prosty osiołek?” Takie spoj-
rzenie może pomóc w refleksji nad tym, kto i po co się wtedy narodził. Po tylu latach 
wielu jest takich, dla których wydarzenia z Betlejem są dziwne i nieprawdopodobne, 
a nawet niemożliwe. 

W międzyczasie mogliśmy delektować się smakowitymi przekąskami przygoto-
wanymi przez większość z nas. Nie zabrakło dania głównego, którym (podobnie, jak 
w poprzednim roku) był smaczny barszcz z krokietami. Nasze spotkanie wypełniły 
życzenia i dzielenie się opłatkiem, wiele rozmów, radości, a także mogliśmy podsu-
mować kolejny rok. Podzieliliśmy się wspomnieniami z roku 2013 i propozycjami na 
kolejny rok. Myślę, że wszyscy uczestnicy naszego spotkania wyszli z niego podbudo-
wani i zadowoleni.

Po takim spotkaniu można łatwiej zdecydować, na które z wielu podobnych się 
wybrać. Nie liczy się forma, czy ludzie, którzy tam są – ale to, czy obecny jest Bóg. 
W tym cały sens. Na jaką gwiazdkę Ty się wybrałeś? Do zobaczenia 2014 roku.

Konrad Górniok

Gwiazdka młodzieży w Skoczowie
22 grudnia 2013 r. w Miejskim Centrum Kultury odbyła się kolejna gwiazdka mło-

dzieży. Co roku jest to wyjątkowe spotkanie, chociażby ze względu na podniosłą for-
mę, frekwencję, a przede wszystkim atmosferę. 

Reżyserii całości podjęły się Dominika Wojnar i Justyna Wałach. O oprawę arty-
styczną zadbała grupa muzyczna pod dyr. Szymona Wojnara, składająca się z kilku 
wokalistów oraz muzyków grajków, którzy wspólnie wykreowali podniosły klimat 
podczas śpiewania kolęd w częstokroć nowych i pomysłowych aranżacjach. 
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Słowem Bożym podzielił się teolog Tymoteusz Bujok, który nawiązał do przewod-
niej myśli spotkania gwiazdkowego – światłości. Najbardziej dotknęły mnie słowa: 
czy ty jesteś na co dzień światłością dla innych ludzi?... 

Nasze spotkanie nie mogło się oczywiście obyć bez świetnego jedzenia, przygo-
towanego przez grupę naszych wspaniałych koleżanek pod kier. Oli Brzeziny (przy 
pomocy kilku kolegów). Dzięki nim mogliśmy poczuć przedsmak wieczerzy wigilijnej.

Następnie odbył się teleturniej przypominający „Awanturę o kasę”. W pierwszej 
fazie brały w nim udział 3 drużyny. Ostatecznie, po intensywnej rywalizacji wygrała 
drużyna Szymona Pszczółki. W rundzie finałowej czekało na nich nie lada wyzwanie, 
ponieważ musieli stawić czoła ekipie mistrzów, w której rolę kapitana pełnił ks. Mirek 
Czyż. Drużyna Szymona walczyła dzielnie, jednak niestety nie znała odpowiedzi na 
pytanie o walutę Bhutanu, co w konsekwencji przyniosło zwycięstwo mistrzom.

Po części oficjalnej nadszedł długo oczekiwany przez wielu czas na to, aby poroz-
mawiać i złożyć sobie nawzajem życzenia, dzieląc się opłatkiem. Odczułem prawdzi-
wie domową atmosferę. Był też czas na refleksje przy stoliku. 

Bardzo mi się po-
dobało. Dziękuję 
wszystkim, którzy byli 
zaangażowani w orga-
nizację. Myślę, że będę 
wyrazicielem nie tylko 
swoich wrażeń, gdy 
napiszę: z niecierpliwo-
ścią czekamy na kolejne 
spotkanie gwiazdkowe 
w 2014 r.

Mateusz Mendroch

Sylwester Młodzieżowy 2013/14
W ostatni dzień minionego roku udaliśmy się w grupie skoczowskiej młodzieżówki 

(10 mężczyzn + 1 kobieta) do Dzięgielowa, aby razem z naszymi znajomymi z tamtej-
szej parafii świętować rozpoczęcie Nowego Roku. 

Zostaliśmy bardzo mile przywitani przez organizatorów. Po modlitwie na inaugu-
rację zostaliśmy podzieleni na 3 grupy, w których wykonywaliśmy wyznaczone nam 
zadania. Czekały nas takie atrakcje, jak chociażby przewożenie dziewczyn na taczkach 
na błotnistym boisku, co wielokrotnie dawało sporo ‘satysfakcji’ obydwu stronom.  

O g. 22.00 byliśmy już w kościele i uczestniczyliśmy w Sylwestrowej Nocy Chwały.  
Słowo na Nowy Rok wygłosił ks. Mirek Czyż, który opowiadał o dwóch wilkach i ich 



Informator Parafialny nr 102/2014 Informator Parafialny nr 102/2014 29

wpływie na nasze życie. Podczas wspólnego uwielbiania Boga była również możli-
wość uczestnictwa w spowiedzi i komunii świętej. 

O północy opuściliśmy kościół i razem udaliśmy się na pobliską górkę, aby oglądać 
pokaz sztucznych ogni. Po chwili wracaliśmy z powrotem do budynku parafii, gdzie 
organizatorzy Sylwestra (pod bacznym okiem Marty Londzin) przygotowali dla nas 
ciepły posiłek. Mieliśmy do wyboru choćby takie rarytasy jak: kurczak, bigos czy też 

sałatki. Mimo stosunkowo późnej 
godziny (było około 1:00 w nocy), 
wszyscy byliśmy pełni zapału 
i pełni energii. 

Jak się okazało nie było 
żadnego problemu z jej 
wyładowaniem, gdyż ko-
lejne zabawy wymagały 
niezłej sprawności fi-
zycznej, jak też dobrego 
refleksu. W jednej z nich nasz 
kolega Łukasz czytał historyjkę (ro-
dem z wesel), podczas której należało 
biegać wokół rzędu krzeseł i wracać na wła-
sne miejsce, gdy usłyszało się nazwę odgrywanej 
postaci. Szczególnie słowo „woźnica” będzie wyjątkowe 
dla jednego z naszych kolegów, gdyż musiał on pokonać kilka-
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naście razy wyznaczony dystans i robił to niczym Usain Bolt na igrzyskach w Pekinie. 
Nasz czas był wypełniony ciągłymi atrakcjami, tak że każdy mógł znaleźć dla sie-

bie coś odpowiedniego. Mieliśmy również możliwość, aby sprawdzić nasze taneczne 
umiejętności.  Była też chwila na łamigłówki, które również okazały się świetną i zara-
zem zaskakującą zabawą. Na koniec oglądaliśmy film, który pomimo późnej pory nie 
pozwolił nam zasnąć. 

Około godziny 7.00, pełni pozytywnych wrażeń, wyjechaliśmy z Dzięgielowa. Był 
to bardzo dobrze spędzony i błogosławiony czas. Czekamy na kolejnego sylwestra 
w 2014 r. (może w jeszcze większym gronie?).

Mateusz Mendroch/Kinga Macura

Biblioteka

O potrzebie i błogosławieństwie czytania dzieciom
Tak mi się w życiu ułożyło, że co prawda nie mam własnych dzieci, ale za to mam 

przemiłych siostrzeńców. Zdarza się, że temu starszemu czytam na dobranoc książki 
z naszej biblioteki. Z radością obserwuję jak Tymek pochłania czytane mu zdania. Przy 
tej okazji też sobie rozmawiamy jak nas coś poruszy. Bardzo cenię sobie te chwile.

Drogi rodzicu, babciu, dziadku, ciociu, wujku itp. Czy czytasz dzieciom z swojej rodzi-
ny książki? Czy umiesz znaleźć na to czas?

A oto co niedawno znalazłam na ten temat w pewnym świeckim czasopiśmie 
(„Skarb” - Rossman nr 11/2013): „Czytanie dziecku znakomicie wspiera jego rozwój inte-
lektualny i społeczny. Jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy 
tym przynosi ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.”

Co ty na to? Biblioteka z swoimi obfitymi zbiorami, również z zbiorami książek i płyt 
dla dzieci czeka. A więc Zapraszamy. Renata Świder
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Moi drodzy, 
witam Was serdecznie w nowym roku. Przed nami sześć numerów Informatora, 

w których będziemy chcieli lepiej zapoznać się z jedną z ksiąg Nowego Testamentu 
– Ewangelią Łukasza. Jej autor, Łukasz, z zawodu był lekarzem. Był to bardzo mądry 
i wykształcony człowiek, który kochał Pana Boga. Był także misjonarzem (towarzyszył 
Pawłowi w jego podróżach misyjnych) oraz pisarzem. Poza Ewangelią napisał także kro-
nikę o losach apostołów po wniebowstąpieniu Pana Jezusa oraz początkach Kościoła. Na 
pewno znasz tę kronikę – to Dzieje Apostolskie. 

W każdym numerze Informatora Parafialnego będziesz rozwiązywać zagadki z czte-
rech rozdziałów Ewangelii Łukasza. Bardzo Cię proszę, zanim zaczniesz rozwiązywać za-
gadki, weź Biblię i przeczytaj te rozdziały, które będziemy omawiać. W tym numerze 
będą to rozdziały 1 – 4. 

Wytnij rozwiązanie i przechowaj do końca roku. W ostatnim tegorocznym numerze 
znajdziesz informację, do kiedy należy dostarczyć wszystkie odpowiedzi z całego roku. 
Jeśli będziesz wytrwały i rozwiążesz zadania z całej Ewangelii, będzie czekała na Ciebie 
specjalna niespodzianka oraz dyplom.

Powodzenia!
1. Uzupełnij tabelkę.

Jan Jezus
Imię matki
Imię prawdziwego ojca
Komu anioł Gabriel oznaj-
mił o jego narodzeniu?
Czy jego matka była stara 
czy młoda?

2. Niektóre zdania są prawdziwe, inne nie. Zaznacz te prawdziwe.
a) Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa Chrystusa. A
b) Pierwszymi ludźmi, którzy przyszli zobaczyć narodzonego Jezusa, był gospodarz 

karczmy i jego żona. S
c) Po wizycie anioła Zachariasz stracił głos i odzyskał go dopiero po urodzeniu się 

jego syna. N
d) Pan Jezus uległ za trzecim razem, gdy szatan go kusił. E

Kącik dla dzieci
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e) Pan Jezus uzdrowił chorą na gorączkę teściową Piotra. N
f) Dwunastoletni Jezus został w Jerozolimie po Święcie Paschy. Maria i Józef znaleźli 

go w synagodze, gdzie rozmawiał z nauczycielami. A
g) Jan Chrzciciel był zazdrosny o Pana Jezusa, że ma większą moc niż on. D

Litery przy prawidłowych zdaniach tworzą hasło. Przepisz je poniżej i w jednym zda-
niu napisz, kim była ta osoba (jest wzmianka o niej w Ew. Łuk., w czytanych rozdziałach).

Hasło: ………............................……………………………………………………………………………….

3. Rozwiąż wężową łamigłówkę. Wpisuj literki hasła po kolei w kratki. Ostatnia litera 
danego hasła jest jednocześnie pierwszą literą kolejnego.

C I

a) Demony wiedziały, że Jezus to…
b) Ten człowiek w świątyni w Jerozolimie błogosławił malutkiego Jezusa.
c) Miasto, w którym mieszkała Maria i dowiedziała się, że urodzi syna.
d) Imię człowieka, któremu Łukasz postanowił opisać dzieje życia Pana Jezusa (ad-

resat księgi).
e) Drugie wymienione imię w Ew. Łuk. 3,24.

4. Zdania pochodzą kolejno z rozdziałów Ewangelii, ale pogubiły słowa. Uzupełnij je. 
Jeśli będziesz miał problemy, przeczytaj rozdziały 1 – 4 jeszcze raz?

a) Gabriel powiedział Marii: 
„U Boga żadna rzecz nie jest …………........ .”
b) Anioł oznajmił wystraszonym pasterzom:
„Nie ......……….. się, bo oto zwiastuję wam …………....... wielką, która będzie udziałem 

wszystkiego ludu.”
c) Jan Chrzciciel zapowiadał działalność Pana Jezusa: 
„Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem go-

dzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie ………………………………… 
i ………….. .”

d) Pan Jezus powiedział do tłumów słuchających Go: 
„Muszę i w innych miastach zwiastować ………… ………….. o Królestwie …………, gdyż 

na to zostałem posłany.”
Opr. Ania Jaroszewska
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Z życia chórku „Nadzieja”
Od listopada chórek dziecięcy „Nadzieja” pilnie ćwiczył kolędy i przygotowywał 

się do występów świątecznych. Nie zapomniał o nas Mikołaj, który 7 grudnia przy-
niósł nam prezenty. 
Mikołajowi podzię-
kowaliśmy śpiewem. 

Nadszedł czas 
świąt. W 2. Święto 
Bożego Narodzenia 
na uroczystym nabo-
żeństwie rodzinnym 
mogliśmy zaśpiewać 
kilka kolęd. Dzieci 
z naszego chórku 
brały również udział 
w scence. 

28 grudnia wystą-
piliśmy w czasie kon-

certu „Dzieci śpiewają kolędy” w teatrze w Cieszynie. Koncerty te odbywają się co roku, 
my uczestniczyliśmy w nim już po raz dziesiąty. Jest to dobra okazja do zaprezentowa-
nia się szerszej publiczności oraz do posłuchania i zapoznania się z innymi chórkami  
(w tym roku wystąpiły w tym samym dniu m. in. Bażanowice, Marklowice, Jawornik. 
Głębce). 

W Święto Epifanii, 6 stycznia, chórek „Nadzieja” wraz z innymi zespołami i chó-
rami naszej pa-
rafii wziął udział 
w koncercie 
kolęd w na-
szym kościele. 
Koncert ten był 
zakończeniem 
okresu kolędo-
wania. Teraz bę-
dziemy ćwiczyć 
nowy repertuar. 

J e s t e ś m y 
wdzięczni Panu 
Bogu za nasz 
chórek i od-
danie naszych opiekunów. Zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią śpiewać. Próby 
chórku odbywają się w każdą sobotę o 9:45 w sali młodzieżowej.

Ola Czudek
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Pokoloruj obrazek: Chrzest Pana Jezusa. Poproś kogoś, 
aby przeczytał Ci historię zapisaną w Ew. Mateusza 3,13-17

Propzycja dla 
najmłodszych:
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Raz do roku organizujemy Tydzień Ewangelizacyjny 
w Dzięgielowie. Cały rok realizujemy projekty 
ze środków, które uzyskamy z 1%:

Dziękujemy za zaufanie i przekazanie 1% swojego podatku 
na CME. W 2013 roku otrzymaliśmy 69 481,36 złotych. 
Więcej na www.1procent.cme.org.pl.

1% dla poprawy jakości życia
Centrum Misji i Ewangelizacji 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

KRS 0000225011

Będziemy wdzięczni, jeśli Państwo zdecydują się na przekazanie 1% swojego podatku 
na rzecz naszej organizacji w 2014 roku.

• Działalność pedagogów ulicy 
• Daj dzieciom nadzieję – wspieranie wypoczynku 
   dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, 
   znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
• Rodzina rodzinie – pomoc finansowa rodzinom                
   znajdującym się w nagłych sytuacjach kryzysowych 



Informator Parafialny nr 102/201436 Informator Parafialny nr 102/2014

Reklamy i ogłoszenia

 Suknie ślubne 
Szycie miarowe, komis, wypożyczalnia. 

Przystępne ceny.
tel. 510 776 517

 FRYZJER 
Strzyżenie damskie, męskie. Strzyżenie dzieci.

Fryzury ślubne, wieczorowe, 
konferencyjne, koloryzacja. 

Możliwość dojazdu do klienta.
tel. 507 303 590

FIRMA SPRZĄTAJĄCA ŚWIETLIKI -  usługi porządkowe dla firm i domu
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

- sprzątanie  biur i  mieszkań, mycie okien
- pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej
- sprzątanie poremontowe
- całoroczna  opieka nad grobami
   oraz wiele innych usług
- realizujemy zlecenia stałe i jednorazowe                                                           

Więcej szczegółów na:  www.firmaswietliki.pl
 kontakt: Bogumiła i Leszek Sztefka, Dzięgielów, ul. Cieszyńska 29
 tel: 512 635 135; 505 146 799
 e-mail: leszek@firmaswietliki.pl
 biuro: Cieszyn, Plac Wolności 3 (II piętro)

Zapraszamy: poniedziałki, środy, piątki od 16-17
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Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy regularnie opłacają składkę kościelną. Wpła-
ty można uiszczać w kancelarii parafialnej lub wpłacając na konto w Banku Spółdzielczym: 

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

Sumę przeznaczoną na składkę parafialną można odliczyć od podatku w rocznym 
sprawozdaniu podatkowym (jeżeli jest wpłacona przez bank). Spore grono naszych pa-
rafian korzysta z możliwości tzw. automatycznego przelewu przez swój bank. 

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

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

Parafie Ewangelicko-Augsburskie

w Skoczowie oraz w Bładnicach

zapraszają na

Parafie Ewangelicko-Augsburskie

w Skoczowie oraz w Bładnicach

zapraszają na

TERMIN:
18 stycznia 2014 r., godzina 10.00

MIEJSCE:
sala gimnastyczna SP6 Nierodzim

ul.Kreta 6, 43-450 Ustroń

ZGŁOSZENIA:
w macierzystej parafii do 15 stycznia 2014 r.

SZCZEGÓŁY I REGULAMIN:
www.skoczow.luteranie.pl

(zakładka TURNIEJ PING-PONGA) 

DIECEZJALNY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
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Z życia kościoła

26 października w Centrum Luterańskim w Warszawie odbył się Dzień Holenderski. 
Spotkanie było okazją do uczczenia 20-lecia Komisji ds. kontaktów polsko-holender-
skich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego w Polsce 
z Kościołem Protestanckim w Holandii.

31 października już 
po raz dziesiąty zostały 
wręczone w kościele 
ewangelickim w Katow-
icach Śląskie Szmaragdy. 
W 2013 roku to zaszczytne 
wyróżnienie otrzymali: 
prof. dr hab. Jan Pilarczyk 
oraz prof. dr hab. Ta-
deusz Sławek.

Listopad – na stronie 
internetowej 500-lecia Re-
formacji www.luter2017.pl 
ukazał się w polskiej wersji językowej wspólny dokument teologów rzymskokatolickich 
i luterańskich “Od konfliktu do komunii”.

10 listopada w kościele Świętej Trójcy w Warszawie odbyło się nabożeństwo ekumen-
iczne na rozpoczęcie Szczytu Klimatycznego. Nabożeństwo zgromadziło warszawskich 
parafian, gości ekumenicznych oraz kilku przedstawicieli religii niechrześcijańskich.

17 listopada w ewangelickim kościele Zbawicie-
la w Sopocie odbyło się uroczyste nabożeństwo 
połączone z ordynacją na duchownych Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego dwóch magistrów 
teologii ewangelickiej. Poprzez akt ordynacji do 
służby Słowa Bożego i Sakramentów powołani 
zostali: ks. Marcin Rayss (pochodzi z Bydgoszczy, 
skierowany na wikariat do Sopotu) oraz ks. Łukasz 
Zieliński (pochodzi z Mikołowa, skierowany na wi-
kariat do Kłodzka).

18 listopada pamięć ks. Franciszka Michejdy uczcił Sejmik Województwa Śląskiego.  
W uroczystościach brał udział m. in. zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, bp senior Jan 
Szarek, bp Tadeusz Szurman, bp Paweł Anweiler i inni zaproszeni goście.



Informator Parafialny nr 102/2014 Informator Parafialny nr 102/2014 39

20 listopada już po raz trzeci, w ramach Dnia Duszpasterstwa, odbyła się konfer-
encja poświęcona duszpasterskim wyzwaniom współczesności. Tegoroczne spotkanie 
koncentrowało się na reflektowaniu istniejących barier w rozmowach duszpasterskich 
z „innymi”.

20-21 listopada w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
poświęcona pierwszemu przekładowi Pisma Świętego z języków oryginalnych na język 
polski czyli Biblii Brzeskiej zwanej Radziwiłłowską. Jej organizatorem był Wydział Teolog-
iczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Wydział „Artes Libera-
les” Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat honorowy objął Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski.

27 listopada odbyła się w warszawskim Centrum Luterańskim 
konferencja ekumeniczna poświęcona rzymskokatolicko-
luterańskiemu dokumentowi „Od konfliktu do komunii”. Tekst 
przygotowała Komisja ds. Jedności powołana przez Światową 
Federację Luterańską (ŚFL) oraz Papieską Radę ds. Jedności 
Chrześcijan. Dokument dotyczy zbliżającego się jubileuszu 
500-lecia Reformacji i możliwości jej wspólnego upamiętnienia 
przez rzymskich katolików i ewangelików tradycji luterańskiej.

11 grudnia dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, 
Małgorzata Platajs, znalazła się wśród siedmiorga tegoroc-
znych laureatów Nagrody im. św. Brata Alberta – Adama 
Chmielowskiego. Kapituła nagrody doceniła w ten sposób jej 
działalność ekumeniczną.

13 grudnia odbyło się spotkanie Konsystorzy Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego 
i Ewangelicko-Reformowanego oraz Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

14 grudnia odbył się w Świętoszowie koncert dla rodzin żołnierzy, którzy nadchodzące 
święta Bożego Narodzenia spędzą na służbie poza granicami kraju. Błogosławieństwa 
misjonarzom udzielili przedstawiciele ordynariatów, a życzenia popłynęły również 

w stronę żołnierzy pełniących misję 
w Kosowie, Mali, Bośni i Hercegowinie. 
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 
reprezentował Ewangelicki Biskup Wojs-
kowy ks. płk Mirosław Wola.

15 grudnia w ewangelickim kościele 
Jezusowym w Cieszynie obchodzono 
jubileusz 50-lecia służby diakonackiej 
czterech diakonek: Janiny Kiszy-Bruell, 
Heleny Gajdacz, Emilii Grochal oraz 
nieobecnej Krystyny Frank-Smoleńskiej.

ks. M. Ratka-Matejko
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Chrzty:
 
Zuzanna Burawa 03.11.2013 Simoradz, ul. Główna
Kajetan Chrapek-Lewandowski 10.11.2013 Skoczów, ul. Osiedlowa
Dawid Miecznikowski 17.11.2013 Skoczów, ul. Osiedlowa
Stanisław Puchowski 24.11.2013 Skoczów, ul. Kolonia
Fabian Kozubek 15.12.2013 Skoczów, ul. G. Morcinka
Bryan Luks 15.12.2013 Skoczów, ul. Stalmacha 
Nikodem Mendrok 05.01.2014 Pogórze, ul. Bielska
Tobiasz Nogowczyk 05.01.2014 Dębowiec, ul. Leśna 
Lena Nogowczyk 05.01.2014 Dębowiec, ul. Leśna

Pogrzeby:

Anna Makula lat 97 28.10.2013 Skoczów, ul. Stalmacha
Karol Marszałek lat 69 28.10.2013 Simoradz, ul. Górna
Stefania Cieślar lat 70 04.11.2013 Skoczów ul. Objazdowa
Jan Szteler lat 67 19.11.2013 Kiczyce, ul. Prosta
Irena Mendrok lat 59 21.11.2013 Pogórze, ul. Bielska
Jan Pinkas lat 26 22.11.2013 Międzyświeć, ul. Bładnicka
Paweł Szczurek  lat 83 23.11.2013 Skoczów, ul. Wiślicka
Ewa Zając lat 59 24.11.2013 Bładnice Dolne
Jerzy Koziołek lat 62 30.11.2013 Skoczów, ul. Górny Bór
Ludwika Kreis lat 72 11.12.2013 Skoczów, ul. Osiedlowa
Gustaw Macura lat 83 13.12.2013 EDO Emaus Dzięgielów
Zygmunt Graczyk lat 75 28.12.2013 Harbutowice, ul. Alabastrowa

Zapisano w księgach parafialnych

Czapki olimpijskie
Nasza parafia chce się włączyć w akcję zainicjowaną przez ks. J. Byrta, której celem 

jest zbiórka czapek zimowych (nowych) z okazji Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Mają one 
przypominać o duchu zdrowej rywalizacji. Czapki można przynieść do kancelarii para-
fialnej do końca stycznia. 
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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.debowiec.luteranie.pl
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: adam.podzorski@luteranie.pl
Proboszcz pom. ks. Mirosław Czyż  tel. 853 34 91 e-mail: miroslaw.czyz@luteranie.pl
Wikariusz ks. Marcin Ratka-Matejko tel. 853 34 91  e-mail: marcin.ratka-matejko@luteranie.pl
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 Nadzieja 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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Gwiazdka dzieci - 5.01.2014 r.

SIMORADZ

Zakończenie 3-letniego cyklu czytania Biblii   
- najmłodszy czytelnik Konrad Foltyn - 3.01.2014 r.




