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Ekumeniczny koncert kolęd w Dębowcu - 17.01.2014 r.
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Spotkanie ze Słowem Bożym

Znak rozpoznawczy

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wza-
jemną mieć będziecie. Jan 13,35

W marcu rozpoczyna się czas pasyjny. Jak to dobrze, że mamy taki okres roku ko-
ścielnego, który każe nam spojrzeć na krzyż Jezusa, upokorzyć się, pomyśleć o wyrze-
czeniach, o pokucie za grzechy, odnowić swoje życie z Bogiem. Czy umiemy ten czas 
dobrze wykorzystać ku naszemu pożytkowi? Życie w tym świecie tak łatwo ściąga nas ku 
zajmowaniu się tylko sprawami doczesnymi, ku pogoni za pieniądzem, rozrywką. A życie 
z Bogiem to tak naprawdę walka z pokusami, a przede wszystkim naśladowanie cech, 
jakimi odznaczał się sam Jezus Chrystus. 

U progu czasu pasyjnego powinniśmy więc wypowiedzieć w modlitwie: „Dziękuję 
Ci, Panie, że znowu dajesz mi taki czas, kiedy mogę przyjść pod Twój krzyż. Pomóż mi 
wejrzeć we własne serce, odnowić moją relację z Tobą, odrzucić od siebie, to co, cię nie 
chwali i nauczyć się tego, co jest cechą Jezusa”. Zawsze znajdzie się coś do wyznania 
i coś do naprawienia. Skorzystajmy z tego, bo w kościele mamy większą częstotliwość 
nabożeństw, spowiedzi i komunii  św., mamy też różnego rodzaju rekolekcje i zebrania.

Co takiego powinniśmy odnowić? Każdy ma swoje tematy, ale na pewno mamy je-
den wspólny. Słowo Boże powiada, że w jednym temacie nigdy nie jesteśmy doskonali, 
nigdy nie spłacimy długu. To jest miłość. Apostoł Paweł pisze: nikomu nic winni nie bądź-
cie, prócz miłości wzajemnej (Rz 13, 8).

Miłość to jest coś, czego nigdy dosyć. Tylko Pan Jezus mógł powiedzieć o sobie 
„Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swo-
ich” (J 15,13). My nie oddajemy życia za innych, dlatego nie osiągamy szczytu miłości. 
Ciągle jej za mało. A właśnie czas pasyjny przypomina nam o tej wielkiej miłości Jezusa, 
z której my też winniśmy skorzystać.

Są różne rodzaje miłości. Zapewne jedną z trudniejszych jest miłość nieprzyjaciół. 
Mogłoby się wydawać, że w takim razie miłość wzajemna między osobami bliskimi jest 
czymś łatwym. Ale wcale tak nie jest. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy mówi swoim 
uczniom, że właśnie taka miłość wzajemna między swoimi jest znakiem rozpoznawczym 
uczniów Jezusa.

Kiedy jesteśmy w gronie bliskich sobie osób bardzo łatwo wtedy o różne zgrzyty. 
Ocieramy się o siebie wzajemnie i to powoduje nieraz zranienia i bóle. Nie jest łatwo 
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kochać wszystkich jednakowo. Zawsze będą osoby, które są nam bliższe i takie, które – 
choć należą do naszego bliskiego otoczenia – wolelibyśmy omijać. Oczywiście wina za 
taki stan rzeczy zawsze będzie leżeć „po drugiej stronie”. To oni ponieważ są tacy, a tacy, 
nie są warci aby ich miłować.

A Jezus jednak uczy, aby miłować się wzajemnie. Jezus swoich uczniów miłował jed-
nakowo. Zawsze do nich zwracał się z ciepłym słowem. Gdy oni toczyli dyskusje, kto 
z nich jest największy, Jezus postawił dziecko w środku i wskazał na nie jako wzór pokory. 
Gdy oburzali się na Jana i Jakuba za to, że ci dwaj chcieli sobie zapewnić najwyższe stano-
wiska w Królestwie Bożym, Jezus z miłością tłumaczył im, że droga do wielkości prowadzi 
przez przyjęcie na siebie krzyża. Gdy Judasz sprzeniewierzał wspólne pieniądze, Jezus 
nikomu nie zdradził, że należy mieć go na oku. Jezus uczył miłości w praktyce. Ewangelie 
pokazują nam nawet, jak gdyby Jezus bardziej był zainteresowany nauczaniem uczniów 
niż pozyskiwaniem tłumów do naśladowania. Rzeczywiście, On wiedział, że gdy dobrze 
sobie przygotuje garstkę dwunastu, to oni dokonają potem wielkiego dzieła.

Jednym z najważniejszych tematów, jakie Jezus chciał zaszczepić wśród uczniów była 
miłość. Niejednokrotnie do niej wracał w podobieństwach i różnych sytuacjach życio-
wych. Ale przede wszystkim sam dał przykład wielkiej miłości. Miedzy innymi właśnie 
podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy umywał im nogi. Miłość połączona z pokorną służ-
bą, to była prawdziwa lekcja, a potem dał komentarz: Po tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. 

Co może przekonać świat, że warto być uczniem Jezusa? Wielu w nauce Kościoła nie 
widzi niczego zachęcającego, widzi tylko ideologię, a pośród niej nawet pewne błędy, 
które ludzie popełniają. Ale gdy świat zobaczy miłość, która jest inna, niż zwykła mię-
dzyludzka sympatia, to go może zainteresować. Zacznie wtedy stawiać pytania: Skąd tę 
miłość macie? Co jest jej źródłem? Wtedy będzie okazja do świadectwa.

Być członkiem Kościoła, to tak jak być w rodzinie. Wyobraźmy sobie harmonijną, 
kochającą się rodzinę. W takiej rodzinie tkwi pewna moc jedności i siła pozytywnego 
oddziaływania na zewnątrz. 

Tam, gdzie jest miłość, tam jest także wzajemne wsparcie. A na co dzień potrze-
bujemy takiego wsparcia. Mamy swoje upadki, popełniamy błędy, ulegamy pokusom, 
grzeszymy. Jakże trudno nie raz jest podnieść się samemu, gdy człowiek nie ma przy 
sobie tych, którzy przebaczą, dodają otuchy, pokrzepią ciepłym słowem? Tam, gdzie 
jest miłość, tam można mieć zaufanie do bliźnich, polegać na nich, wiedzieć, że się nie 
zawiedziemy. Tam gdzie jest miłość, tam też jest zachęta do zaangażowania, bo wiemy, 
że mamy szczerych współpracowników. Czyż w takiej społeczności nie warto być? Czyż 
nie warto samemu przyczyniać się do rozsiewania tej miłości?

Dlatego Jezus mówi, że taka miłość w rodzinie Bożej jest znakiem rozpoznawczym 
uczniów Jezusa.

Ks. Adam Podżorski
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Z kart historii...

Ks. Biskup Karol Kotula

 Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, 
a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.         Hbr. 13,7

W lutym br. minęła  130. rocznica uro-
dzin ks. bp. Karola Kotuli. W 1951 r. został on 
trzecim biskupem naszego Kościoła w Pol-
sce. Jego poprzednikami w tym urzędzie byli  
ks. bp dr Juliusz Bursche oraz p.o. biskupa 
– ks. prof. Jan Szeruda.

Karol Kotula urodził się 26 lutego 1884 
r. w wielodzietnej rodzinie w Cierlicku na 
Zaolziu. Jego ojciec z wykształcenia nauczy-
ciel osiadł na ojcowiźnie i został rolnikiem. 
„W domu swoim stworzył Soplicowo, gdzie 
dosłownie oddychało się polszczyzną, tęsk-
niło do Polski i walczyło o polskość. Stamtąd 
to właśnie mały Karol wyniósł wrażenia tak 
głębokie, że stały się jednym z nadrzędnych 
elementów Jego życia” powiedział po wielu 
latach w kazaniu pogrzebowym przy jego 
trumnie ks. bp Andrzej Wantuła. 

Karol Kotula ukończył Prywatne Polskie 
Gimnazjum w Cieszynie, a następnie studia 
teologiczne w Wiedniu i Halle. Po ordynacji 

w naszym kościele w Skoczowie (1910 r.) pracował najpierw jako wikariusz senio-
ralny w Drogomyślu, a po dwóch latach przeniósł się na Zaolzie i został katechetą 
w Prywatnym Polskim Gimnazjum w Orłowej. Należał tam do czołowych bojowników 
o polskość Karwińskiego Zagłębia Węglowego. 

Podczas pierwszej wojny światowej był ewangelickim kapelanem w armii au-
striackiej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę został w 1919 r. powołany na 
stanowisko radcy, a potem wizytatora polskiego szkolnictwa w Wielkopolsce. Tam też 
został współzałożycielem oraz pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Ewange-
lickiego w Poznaniu. 
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W skrócie

W 1927 r. przeniósł się do Łodzi jako duszpasterz Organizacji Polaków Ewangeli-
ków, przemienionej w 1937 r. w polską parafię. Tam także działał w różnych polskich 
organizacjach społecznych, jak również został wybrany członkiem Synodu Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Lata okupacji spędził w rodzinnej wiosce na 
Zaolziu, gdzie pracował jako robotnik rolny.

Po zakończeniu II wojny światowej organizował życie religijne na Górnym Śląsku, 
a potem wrócił do Łodzi, gdzie do 1951 r. piastował urząd proboszcza oraz seniora 
Diecezji Łódzkiej, którą później włączono do Diecezji Warszawskiej. 

Otrzymał tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie. Napisał wiele artykułów historycznych, społeczno-religijnych oraz po-
lemicznych. Był także autorem pozycji książkowych: „Polski lud ewangelicki w połu-
dniowo-wschodniej części województwa poznańskiego” (1929), repetytorium  sys-
tematyzujące wiedzę biblijną pt.: „Co to jest Biblia?” (1961) oraz zbiór całorocznych 
kazań „W ciszy i skupieniu” (1964).

Dnia 18 listopada 1951 r. został wybrany przez Synod biskupem Kościoła i pełnił 
ten urząd do dnia przejścia na emeryturę w maju 1959 r. Za swoją działalność dla 
dobra Ojczyzny został przed wojną odznaczony przez władze państwowe Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Polonia Restituta, a po wojnie Złotym Krzyżem Zasługi.

Ks. Bp Karol Kotula żył w szczęśliwym związku małżeńskim z Anną z d. Kubisz, 
córką ewangelickiego poety oraz działacza narodowego na Śląsku Cieszyńskim – Jana 
Kubisza. Mieli 6 dzieci. Jednym z nich był profesor Tadeusz Kotula, historyk specjali-
zujący się w dziejach Cesarstwa Rzymskiego.

Ks. bp dr Karol Kotula zmarł w wypadku drogowym w Warszawie 10 miesięcy po 
śmierci swojej żony, dnia 8 grudnia 1968 r. Spoczął na warszawskim cmentarzu ewan-
gelickim.

opr. Jerzy Sikora

W sobotę 11 stycznia odbył się finał diecezjalny konkursu biblijnego „Sola Scriptura” 
w Ustroniu. Do finału ogólnopolskiego (22 marca w Bielsku-Białej) zakwalifikowało się 
pięciu uczniów z naszej parafii.

W niedzielę 12 stycznia odbyło się z sali parafialnej noworoczne spotkanie dla pra-
cowników i wolontariuszy naszej parafii. W programie było rozmyślanie na temat po-
staci króla Dawida, prezentacja fotokroniki wydarzeń parafialnych z roku 2013. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowe drewniane serce ze świeczką i napisem „Dla kamie-
nia żywego” oraz werset biblijny w ciasteczkowej choince.

W piątek 17 stycznia odbył się w Dębowcu ekumeniczny koncert kolęd (relacja we-
wnątrz numeru).



Informator Parafialny nr 103/2014 Informator Parafialny nr 103/2014 7

W sobotę 18 stycznia odbył się w Nierodzimiu i Lipowcu diecezjalny turniej tenisa 
stołowego (relacja wewnątrz numeru). 

W niedzielę 19 stycznia Zespół Dzwonków wziął udział w ekumenicznym koncercie 
kolęd w kościele Franciszkanów w Opolu.

W piątek 24 stycznia odbyło się w Simoradzu spotkanie, na którym mgr teol. Marcin 
Podżorski prezentował biblijny i naukowy obraz historii potopu.

25 stycznia swoje spotkanie gwiazdkowe obchodził chór z Dębowca. 

28 stycznia chór „Gloria” przeprowadził zebranie sprawozdawcze. Dziękowano Panu 
Bogu za miniony rok – radosny w wielu aspektach, ale i ciężki z powodu wypadku długo-
letniego chórzysty – Stefana Białonia. Wytyczono również zamierzenia na 2014, a wśród 
nich: udział w uroczystości 100-lecia kościoła ewangelickiego w Marl (Niemcy) oraz ob-
chody jubileuszowe 95-lecia istnienia chóru „Gloria”, których centralna część przypad-
nie na ostatni weekend września.

W styczniu nasza parafia dołączy-
ła do akcji ks. Jana Byrta z Salmopola 
dotyczącej zbiórki czapek zimowych, 
która miała na celu przypomnieć ideę 
szlachetnej rywalizacji w podczas Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Ze-
braliśmy 34 czapki, które przekazaliśmy 
na rzecz biednych dzieci z Domu Samot-
nej Matki w Cieszynie. 



Informator Parafialny nr 103/20148 Informator Parafialny nr 103/2014

W sobotę 1 lutego odbył się parafialny turniej piłki nożnej halowej na sali w Pogó-
rzu. Wygrała drużyna z Simoradza (relacja wewnątrz numeru).

Odbyły się roczne zebrania sprawozdawcze w filiałach. W Simoradzu 12 stycznia, 
w Dębowcu 19 stycznia, w Pierśćcu 26 stycznia.

Roczne Zgromadzenie Parafialne odbyło się w Skoczowie w niedzielę 2 lutego. 
Uczestnicy zapoznali się ze statystyką i sprawozdaniami: proboszcza, finansowym i Ko-
misji Rewizyjnej za rok 2013. Został zatwierdzony budżet i plan pracy na rok 2014. Obej-
muje on:

- remont kościoła w Pierść-
cu w związku z 25-leciem ko-
ścioła (montaż nowej stolarki 
okiennej, malowanie kościoła)

- remont domku w Simora-
dzu (instalacja CO, montaż no-
wych okien i drzwi, przeróbki 
w kuchni i WC)

- montaż nowego płotu na 
cmentarzu w Skoczowie od 
strony granicy z cmentarzem 
rzymskokatolickim oraz wy-
znaczenie nowego sektora na 
groby

- budowa garażu przy ul. Schodowej

W poniedziałek 3 lutego odbył się w Katowicach pogrzeb śp. ks. biskupa Tadeusza 
Szurmana. Zmarły pochodził z Simoradza. Z naszej parafii w pogrzebie uczestniczyli 
wszyscy księża, mama i bliska rodzina oraz grupa parafian.

W czwartek 6 lutego rozpoczął się kurs przygotowawczy do konwersji, prowadzony 
przez ks. Marcina Ratkę–Matejko. W przygotowaniach uczestniczy 14 sympatyków na-
szego Kościoła. Konwersja będzie mieć miejsce w jeszcze w marcu.

W dniach 15 i 16 lutego z okazji walentynek odbyły się dwa spotkania dla małżeństw 
i narzeczonych w sali parafialnej. W trakcie pierwszego uczestnicy obejrzeli film pt.: „Fi-
reproof – Ognioodporni”, a na drugim redaktor Marek Cieślar przedstawił temat „Jak 
zaśpiewać wspólnie Pieśń nad Pieśniami?”. Uczestnicy otrzymali drobną pamiątkę – za-
kładkę do książki.
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W sobotę 15 lutego odbyło się w sali chórowej spotkanie Diecezjalnej Komisji Chó-
rów i Orkiestr oraz dyrygentów i prezesów chórów. Spotkanie było poświęcone spra-
wozdaniom za rok 2013 i planom na rok 2014.

W niedzielę 16 lutego chór „Gloria” uczestniczył w uroczystości 30-lecia reaktywo-
wania chóru „Laudate Dominum” działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej Piotra 
i Pawła w Skoczowie (relacja wewnątrz numeru).

Od niedzieli 16 lutego przez trzy tygodnie do Niedzieli Diakonii 
(1. Pasyjnej – 9 marca) trwa w naszej parafii akcja zbiórki żywności 
i środków chemicznych dla rodzin ubogich. W ubiegłym roku wspo-
mogliśmy w ten sposób kilka rodzin z naszej parafii, a także spoza 
parafii. Informacja odnośnie konkretnych produktów spożywczych 
lub chemicznych znajduje się w IP 102 i na stronie internetowej 
Parafii. Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się.

W parafii naszej zostały zainicjowane comiesięczne spotkania 
dla mężczyzn. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w piątek 21 lu-
tego. Następne będzie 21 marca. Serdecznie zapraszamy (relacja 
wewnątrz numeru).

W niedzielę 23 lutego odbyły się w Bielsku obrady wiosennej 
sesji Synodu Diecezjalnego. Naszą parafię w Synodzie reprezen-
tują księżą i 6 delegatów świeckich.

W dniach 25 i 26 lutego odbył się w sali parafialnej w Skoczowie rejonowy etap 
konkursu biblijnego „Jonasz” dla szkół podstawowych i gimnazjów. W szkołach ponad-
gimnazjalnych rozegrano finał w Cieszynie (21 lutego).

Ks. Adam Podżorski uczestniczył:
- 9 stycznia w spotkaniu proboszczów u p. Burmistrz w Skoczowie.
- 22 stycznia w jasełkach w okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkola nr 2 w MCK „Pod 

Pegazem” w Skoczowie.

Ks. Marcin Ratka-Matejko uczestniczył w dniach 27 stycznia – 1 lutego w zajęciach 
Instytutu Pastoralnego w Poznaniu. Kurs ten jest obligatoryjny dla wszystkich praktykan-
tów i wikariuszy naszego Kościoła.

W domu parafialnym w Dębowcu firma ADAMEX 
zamontowała system videofonu.

W Simoradzu rozpoczął się remont salki zboro-
wej. Na miejscu zewnętrznego WC urządzono ku-
chenkę z wejściem od strony salki, a w przedsionku 
w miejscu aneksu kuchennego urządzono WC. Założono nowe ogrzewanie (gazowe), 
nowe okna i drzwi oraz wykonano malowanie. Prace będą kontynuowane w marcu. 
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W filiale prowadzona jest zbiórka ofiar na listę na ten cel. Jeśli ktoś spoza filiału chciałby 
się dołączyć finansowo do tego przedsięwzięcia, można to uczynić w kancelarii w Sko-
czowie lub bezpośrednio w Simoradzu. Uroczyste otwarcie po remoncie, połączone 
z herbatką parafialną, planowane jest wstępnie na niedzielę 30 marca, po nabożeń-
stwie. Zapraszamy.

Luty 2015 – wycieczka parafialna „Śladami apostoła Pawła”: GrECjA (zapisy w kan-
celarii parafialnej)

Luty 2016 – wycieczka parafialna do Izraela i Jordanii zebrał Ks. A.P.

Terminy:
24 lutego - 28 marca - wystawa zdjęć Jadwigi Zipser w ArtAdresie w Skoczowie
9 marca – niedziela Diakonii – ofiara na parafialną diakonię i zakończenie zbiórki 

artykułów spożywczych i chemicznych dla ubogich
14 marca – miesięczne spotkanie filiału Pierściec – prelekcja na temat leśnych ko-

ściołów, g. 1700

22 marca – rekolekcje dla rad parafialnych i członków Synodu w Ustroniu g. 900 - 1300

29 marca – rekolekcje dla rad parafialnych i członków Synodu w Jaworzu g. 900 - 1300

29 marca – koncert Tomasza Żółtko w MCK w Skoczowie g. 1800 – wstęp wolny!
30 marca – ogólnoparafialna ofiara na remont kościoła w Pierśćcu w związku z jubi-

leuszem 25-lecia
2-4 kwietnia – rekolekcje dla uczniów w Skoczowie i Dębowcu
14-16 kwietnia – rekolekcje dla uczniów w Pierśćcu
25-27 kwietnia – wyjazd konfirmantów i młodzieży do Krakowa
1-4 maja – II Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzieży Ewangelickiej w Sycowie
18 maja – Złota i Diamentowa Konfirmacja
4-6 lipca – spotkanie chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej we Wrocławiu. Zapi-

sy tylko do 31 marca. Więcej informacji na: www.wroclaw2014.net
21-31 lipca – obóz młodzieżowy w Pieninach
4-9 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie
18-23 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu
25-31 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu
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Nasze Życie

W czwartek, 30 stycznia, zmarł biskup Tade-
usz Szurman. który urodził się 9 lipca 1954 roku 
w Simoradzu. W okresie nastoletnim czynnie 
angażował się w życie naszej parafii. Był m. in. 
członkiem zespołu młodzieżowego. Po studiach 
teologicznych w ChAT w Warszawie został or-
dynowany na duchownego 19 listopada 1978 
roku w Goleszowie, po czym podjął pracę jako 
wikariusz w Świętochłowicach, gdzie następnie 
w 1984 roku został proboszczem. Równocześnie 
w latach 1989-1990 był administratorem parafii 
w Zabrzu. Od 1993 roku był proboszczem ewan-
gelickiej parafii w Katowicach.

W latach 1982–1986 był duszpasterzem młodzieżowym diecezji katowickiej, zaś 
w latach 1984–1990 Ogólnopolskim Duszpasterzem Młodzieży i przewodniczącym Ko-
misji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 1991–2001 był radcą diece-
zjalnym Diecezji Katowickiej, w latach 1998–2002 był prezesem Synodu Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego.

Wybrany w październiku 2001 roku przez Synod Diecezjalny Biskupem Diecezji Kato-
wickiej, w urząd został wprowadzony w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Kato-
wicach 6 stycznia 2002 roku.

Od 2010 roku był zastępcą biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
Jest  autorem wielu artykułów z dziedziny teologii, spraw społecznych, historii, 

współpracował z kwartalnikiem „Myśl Protestancka”, był w radzie redakcyjnej kwar-
talnika „Ewangelik”, zainicjował program radiowy „Głos życia” w Radiu Katowice, wy-
dał trzy tomiki poezji: „Malowane niezdarnie” (2004), „Świeże powietrze” (2005) oraz 
„Z więzienia wolności (2010). Był  inicjatorem wielu przedsięwzięć ekumenicznych, kul-
turalnych i społecznych, za które wielokrotnie był nagradzany: m.in. był laureatem Na-
grody im. Karola Miarki oraz katolickiej nagrody im. ks. Szramka.

W roku 2012 został honorowym obywatelem Miasta Katowice. 
Biskup Tadeusz Szurman był przewodnikiem duchowym i mentorem dla wielu po-

koleń duchownych Kościoła. Pozostawił żonę i córkę z mężem oraz matkę i siostrę. Po-
grzeb śp. ks. bp. Tadeusza Szurmana odbył się w poniedziałek, 3 lutego. Kościół pękał 
w szwach. Zjechało się wielu przedstawicieli świata nauki i kultury. Przede wszystkim 
żegnała go najbliższa rodzina, parafianie i księża. 

śp. Ks. Biskup 
Tadeusz Szurman

1954 - 2014 
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Biskup Kościoła w kazaniu pogrzebowym odniósł się do choroby biskupa, która jak 
cierń towarzyszyła mu od najmłodszych lat. Był świadomy swoich fizycznych ograniczeń, 
a jednak działał z wielkim rozmachem, i pokorą jednocześnie.

Pogrzeb był swego rodzaju manifestacją ewangelicyzmu w Katowicach - na czas 
przejścia z kościoła na cmentarz zamknięto w środku dnia główne ulice miasta. Kondukt 
pogrzebowy, na którego czele szło ok. 150 księży, ciągnął się na kilkaset metrów. Biskup 
Szurman został pochowany zgodnie ze swoim życzeniem: jeśli umrę w czasie służby, 
chcę być pochowany w Katowicach. 

***
Spotykałem się z nim wiele razy w swoim życiu, najbardziej regularnie w czasie mo-

jego dwuletniego wikariatu w Katowicach (2008-10). Biskup ujmował rozwagą w my-
śleniu i słowach, pracowitością oraz niezwykłą przychylnością wobec młodych księży. 
Mimo wielu obowiązków znajdował czas na rozmowę, gdy ktoś tego potrzebował.

Traktował mnie jako człowieka „stela”. Szczególną moją bliskość z nim potęgował 
fakt, że mój tata też jest z rocznika 1954. Jednakże spośród szerokiej palety moich sko-
jarzeń z osobą Biskupa, na pierwszy plan ciśnie się to, że był dla mnie mecenasem, który 
stale dopingował do poszerzania horyzontów. Był też bardzo wymagający – najpierw od 
siebie, potem od innych. Chłonąłem z jego doświadczenia i mądrości całymi garściami. 
Dziś często łapię się na tym, że niejako automatycznie powołuję się na jego zdanie, gdy 
o czymś mówię albo stoję wobec jakiejś decyzji.

W rozmowach po latach odnosił się do parafii skoczowskiej z wielkim ciepłem i przy-
chylnością, choć nie jeden raz wypowiadał też słowa konstruktywnej krytyki. Wyczułem, 
że obok rodziców (których darzył wielkim autorytetem) jeszcze dwie osoby wywarły 
wydatny wpływ na jego osobowość – ks. Andrzej Czyż i pan inż. Jan Śliwka. W naszej 
parafii ostatni raz pojawił się oficjalnie podczas obchodów jubileuszu 150-lecia kościoła. 
W czasie popołudniowego programu w kościele mówił o swoim dzieciństwie, o ławce, 
na której siadywał z rodzicami i o swojej formacji duchowej, którą wyniósł właśnie z na-
szej parafii.

Ks. M. Czyż

śp. Ks. 
Robert Penczek

1968 - 2014 
24 stycznia 2014 r. na cmentarzu w Zduńskiej Woli spo-

czął ks. Robert Wiesław Penczek, urodzony 4 marca 1968 r. 
w Zduńskiej Woli. Ochrzczony i konfirmowany został w miej-
scowym kościele. Studiował na wydziale teologii ewange-
lickiej w ChAT w Warszawie.  Ordynowany na duchownego 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego został 24 lipca 1993 r. 
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w Zabrzu. Po zdaniu egzaminów kościelnych pracował jako duszpasterz w parafiach: 
Tczew, Elbląg, Suwałki, Skoczów i Węgrów.

Zmarł nagle i przedwcześnie 17 stycznia 2014 r. w Zduńskiej Woli.
Jego pogrzeb odbył się w Zduńskiej Woli. Uczestniczyło w nim 15 księży, w tym 

dwóch biskupów: ks. bp Jan Cieślar i ks. bp Marcin Hintz, którzy razem z księżmi-kolega-
mi ze studiów wynieśli trumnę zmarłego z kościoła po nabożeństwie żałobnym.

Słowo Boże wygłosił na nabożeństwie ks. bp Jan Cieślar, zaś koledzy księża wspomi-
nali zmarłego ciepło i z żalem. Proboszcz parafii ks. Cezary Jordan odczytał list kondolen-
cyjny Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca.

Na cmentarzu słowo pożegnania wygłosił i pobłogosławił trumnę ze zwłokami zmar-
łego ks. bp Marcin Hintz. Szczere zaś podziękowania do wszystkich uczestników uroczy-
stości pogrzebowej, szczególnie do księży biskupów i księży będących w urzędzie, rodzi-
ny, bliskich i delegacji z parafii, w których zmarły pełnił posługę duszpasterską skierował 
proboszcz parafii. za: www.luteranie.pl

Sprawozdanie
z życia Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Skoczowie za rok 2013 

(przedstawione na Zgromadzeniu Parafialnym w Skoczowie w dniu 2 lutego 2014)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Rok 2013 upływał w naszym Kościele pod hasłem Rok Reformatorów. Werset prze-

wodni, zaczerpnięty z książeczki „Z Biblią na co dzień”, wyznaczały słowa z Listu do He-
brajczyków 13,14: Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szuka-
my. Słowa te przypominają nam, że lud Boży jest w ciągłej pielgrzymce, a nasza ojczyzna 
jest w niebie. Na ziemi jesteśmy tylko przechodniami, a kiedyś wszystko trzeba będzie 
opuścić. Trwałą wartość będzie miał tylko skarb w niebie, czyli nasza wierna służba Bogu 
i bliźniemu.

Rok 2013 był kolejnym rokiem Bożego błogosławieństwa. Doświadczaliśmy Bożej 
opatrzności i wielu przejawów działania Ducha Świętego. 

Dla naszej parafii rok 2013 był rokiem jubileuszowym. Nasz kościół św. Trójcy w Sko-
czowie, którego kamień węgielny został poświęcony 31 maja 1863 roku, obchodził 150 
– lecie. Z tym jubileuszem było związanych wiele przygotowań, akcji i uroczystości.

W roku 2013 Rada Parafialna zebrała się pięć razy, trzy razy obradował Komitet Para-
fialny. Również jeden raz odbyło się Zgromadzenie Parafialne (27 stycznia), poświęcone 
głównie zatwierdzeniu sprawozdań, preliminarzy i planów pracy. Prezydium Rady Para-
fialnej zebrało się 12 razy, omawiając bieżące sprawy Parafii. Zwiększona intensywność 
pracy Rady Parafialnej i Komitetu była podyktowana przygotowaniami do obchodów 
150 – lecia kościoła. Pomimo wielu nieobecności proboszcza z powodu choroby (głów-
nie w pierwszej połowie roku) praca rozwijała się bez przeszkód. 
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Zgodnie z tradycją odbyło się coroczne spotkanie noworoczne Rady Parafialnej, 
pracowników i wolontariuszy. Część radnych uczestniczyła także w diecezjalnych reko-
lekcjach dla rad parafialnych w Wiśle – Jaworniku 9 marca. Tematem rekolekcji było: 
„Małżeństwo i rodzina w świetle Słowa Bożego”.

W roku sprawozdawczym nie zaszły żadne zmiany personalne. Jedynie praktykant 
Marcin Ratka – Matejko od dnia ordynacji, którą miał w Hołdunowie dnia 9 lutego, do-
łączył do grona duchownych i został mianowany wikariuszem naszej parafii.

Tak więc osoby zatrudnione w parafii to: ks. Adam Podżorski (proboszcz), ks. Miro-
sław Czyż (proboszcz pomocniczy), ks. Marcin Ratka-Matejko (wikariusz), Anna Grusz-
czyk (księgowa), Aneta Biegun (kościelna), Dorota Podżorska (organistka), Renata Świ-
der (bibliotekarka) i kościelni w filiałach: Bogusława Czyż (Dębowiec), Helena Krzywoń 
(Simoradz) oraz Maria Pawera (Pierściec).

Wybrane dane statystyczne za rok 2013

W poszczególnych pozycjach statystyki liczby kształtują się na podobnym poziomie, 
jak w 2012 roku. Można zwrócić uwagę na znaczne zwiększenie udziału w komunii św. 
o równe 500 osób. Liczba osób wprowadzających i wyprowadzających się z terenu para-
fii prawdopodobnie nie jest dokładna, gdyż nie wszyscy zgłaszają swoją zmianę adresu. 
Ważniejsze jednak od statystyki jest żywe uczestnictwo parafian w życiu kościelnym, 
nad czym wszyscy winniśmy pracować.

W minionym roku Bóg odwołał z grona żyjących śp. Pastorową Helenę Noga w wieku 
95. lat.

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

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

Sprawozdanie
z życia Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Skoczowie za rok 2013

(przedstawione na Zgromadzeniu Parafialnym w Skoczowie w dniu 02.lutego 2014)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Rok 2013 upływał w naszym Kościele pod hasłem „Rok Reformatorów”. Werset przewodni, 

zaczerpnięty z książeczki "Z Biblią na co dzień", wyznaczały słowa z Listu do Hebrajczyków, 
13,14: Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Słowa te 
przypominają nam, że lud Boży jest w ciągłej pielgrzymce, a nasza ojczyzna jest w niebie. Na 
ziemi jesteśmy tylko przechodniami, a kiedyś wszystko trzeba będzie opuścić. Trwałą wartość 
będzie miał tylko skarb w niebie, czyli nasza wierna służba Bogu i bliźniemu.

Rok 2013 był kolejnym rokiem Bożego błogosławieństwa. Doświadczaliśmy Bożej 
opatrzności i wielu przejawów działania Ducha Świętego. 

Dla naszej parafii rok 2013 był rokiem jubileuszowym. Nasz kościół św. Trójcy w Skoczowie, 
którego kamień węgielny został poświecony 31 maja 1863 roku obchodził 150 – lecie. Z tym 
jubileuszem było związanych wiele przygotowań, akcji i uroczystości.

W roku 2013 Rada Parafialna zebrała się pięć razy, trzy razy obradował Komitet Parafialny.
Również jeden raz odbyło się Zgromadzenie Parafialne (27 stycznia), poświęcone głównie 
zatwierdzeniu sprawozdań, preliminarzy i planów pracy. Prezydium Rady Parafialnej zebrało się 
12 razy, omawiając bieżące sprawy Parafii. Zwiększona intensywność pracy Rady Parafialnej i 
Komitetu była podyktowana przygotowaniami do obchodów 150 – lecia kościoła. Pomimo wielu 
nieobecności proboszcza z powodu choroby głównie w pierwszej połowie roku praca rozwijała się 
bez przeszkód. 

Zgodnie z tradycją odbyło się coroczne spotkanie noworoczne Rady Parafialnej, pracowników 
i wolontariuszy. Część radnych uczestniczyła także w diecezjalnych rekolekcjach dla rad 
parafialnych w Wiśle – Jaworniku 9 marca. Tematem rekolekcji było: „Małżeństwo i rodzina w 
świetle Słowa Bożego”.

W roku sprawozdawczym nie zaszły żadne zmiany personalne. Jedynie praktykant Marcin 
Ratka – Matejko od dnia ordynacji, którą miał w Hołdunowie dnia 9 lutego dołączył do grona 
duchownych i został mianowany wikariuszem naszej parafii.

Tak więc osoby zatrudnione w parafii to: ks. Adam Podżorski (proboszcz), ks. Mirosław Czyż 
(proboszcz pomocniczy), ks. Marcin Ratka-Matejko (wikariusz), Anna Gruszczyk (księgowa), 
Aneta Biegun (kościelna), Dorota Podżorska (organistka), Renata Świder (bibliotekarka) i
kościelni w filiałach: Bogusława Czyż (Dębowiec), Helena Krzywoń (Simoradz) oraz Maria 
Pawera (Pierściec).

Wybrane dane statystyczne za rok 2013

Statystyka za rok 2013
Ogółem Uwagi

2013 2012
Chrzty 44 42
Śluby 23 22 (Mieszanych 7) 
Pogrzeby 47 47
Konfirmanci 45 52
Komunikanci 5.818 5.318 Sk.4.550; Dęb. 453, Sim 343, P-c 398, domowe 74
Wstąpienia 7 11
Wystąpienia 1 2
Wprowadziło się 25 26
Wyprowadziło się 11 17

W poszczególnych pozycjach statystyki liczby kształtują się na podobnym poziomie, jak w
2012 roku. Można zwrócić uwagę na znaczne zwiększenie udziału w komunii św. o równe 500 
osób. Liczba osób wprowadzających i wyprowadzających się z terenu parafii prawdopodobnie nie 
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W okresie pasyjnym i adwentowym odbywały się w Skoczowie nabożeństwa tygodnio-
we (piątek) odprawiane przez zaproszonych księży. Tygodniowe nabożeństwa miały rów-
nież miejsce w Simoradzu, w Dębowcu i w Pierśćcu (odprawiali je miejscowi duchowni). 

Każdej niedzieli po nabożeństwie porannym w Skoczowie, a w pierwszą niedzielę 
miesiąca podczas porannego nabożeństwa młodzieżowego odbywa się spowiedź i ko-
munia św. Podczas nabożeństw młodzieżowych uczestnictwo w sakramencie jest liczne, 
natomiast w niedziele poza czasem adwentowym i pasyjnym jest znikome. W ostat-
nią Niedzielę Adwentu i Niedzielę Palmową, gdzie frekwencja przy Stole Pańskim jest 
szczególnie wysoka, została wprowadzona nowa forma dystrybucji, bez przyklękania 
przy ołtarzu, udzielana na stojąco przez dwa zespoły księży na schodkach przed ołta-
rzem. Forma ta znacznie skracająca czas dystrybucji została zaakceptowana przez więk-
szość uczestników.

W filiałach nabożeństwa komunijne odbywają się raz w miesiącu. W minionym roku 
już we wszystkich naszych kościołach przyjęła się komunia podczas nabożeństwa.

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

Po nabożeństwach młodzieżowych odbywają się w Skoczowie spotkania przy kawie 
lub herbacie w sali chórowej. Podobna tradycja istnieje w Dębowcu w każdą drugą nie-
dzielę miesiąca po nabożeństwie.

Spośród większych uroczystości wymienić należy: 
- 12 maja – konfirmacja 
- 2 czerwca – złota konfirmacja (50 – lecie)
- 9 czerwca – diamentowa konfirmacja (60 – lecie)
Gościnnymi kaznodziejami podczas pamiątek założenia w filiałach byli: w Simoradzu 

ks. Tomasz Bujok z Pruchnej (19 maja), w Dębowcu ks. Marcin Undas ze Zgierza wraz 
z chórem (14 lipca), a w Pierśćcu ks. Marcin Orawski z Wrocławia (13 października)

- Święto Żniw w Skoczowie i filiałach (wrzesień)
- Nabożeństwo ekumeniczne z okazji Święta Niepodległości (11 listopada)
- Odbywały się też koncerty m. in.: kolęd w Św. Epifanii, Ekumeniczny Koncert Kolęd 

w Dębowcu (18 stycznia), koncert pieśni pasyjnej w Niedzielę Palmową, poranek pieśni 
w ramach pamiątki założenia w Skoczowie i Dębowcu, koncert w ramach „Panoramy 
sztuki chrześcijańskiej – Musica Sacra” (maj) 

- Na szersze omówienie zasługuje uroczystość jubileuszu kościoła. W sobotę 25 maja 
odbył się koncert Zespołu „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z repertuarem ewangelickim 
„Solus Christus”. Niedziela 26 maja rozpoczęła się porankiem pieśni w wykonaniu na-
szych chórów i zespołów. Na nabożeństwie głównym kaznodzieją był biskup Kościoła 
ks. Jerzy Samiec. Wśród gości byli także ks. bp Paweł Anweiler oraz kilku innych księży 
z kraju i zagranicy, delegacje z parafii partnerskich, a także goście ekumeniczni i przed-
stawiciele władz samorządowych. W programie oprócz kazania, pozdrowień, występów 
chórów i zespołów było podziękowanie osobom najbardziej zasłużonym dla parafii. Po 
nabożeństwie parafia przygotowała dla wszystkich uczestników ciepły posiłek oraz kier-
masz z wieloma pamiątkami i gadżetami, wykonanymi specjalnie dla upamiętnienia wy-
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darzenia, wśród nich znalazła się książka Jako kamienie żywe. Popołudniowy program 
zawierał wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Praca z dziećmi
Łącznie z księżmi katechezę w 14 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych oraz w 6 przedszkolach prowadzi 9 katechetów. W roku sprawozdaw-
czym z grona katechetów odeszła Janina Boruta, która uczy teraz tylko w Cieszynie.

W sali parafialnej odbywają się lekcje nauki konfirmacyjnej w dwóch grupach (do 
konfirmacji, 1 czerwca, przygotowuje się 61 osób). Katecheci prowadzili także rekolekcje 
pasyjne w Skoczowie, Dębowcu i Pierśćcu. Katecheci przeprowadzili z uczniami konkur-
sy biblijne „Sola Scriptura” i „Jonasz” oraz zbiórkę „Skarbonki Diakonijnej”.

Szkółki niedzielne odbywały się w Skoczowie równolegle z nabożeństwami. Do 
czerwca dzieci były podzielone na trzy grupy wiekowe. W nowym roku szkolnym uczest-
ników podzielono na 2 grupy wiekowe. Ponadto we wszystkich filiałach szkółki w jednej 
grupie odbywają się równolegle z nabożeństwem. Do pracy w szkółkach dołączają mło-
dzi pomocnicy. W każdy pierwszy piątek miesiąca odbywa się w Skoczowie przygoto-
wanie dla pracowników szkółkowych, które prowadzi Kornelia Kłapa z Ustronia. W roku 
sprawozdawczym odbyła się wycieczka szkółkowa dzieci ze Skoczowa do Dzięgielowa, 
a dzieci z Simoradza i Pierśćca udały się na wycieczkę do Brennej i w góry, natomiast 
dzieci z Dębowca były w Warszowicach. 

W dniu 9 czerwca grupa artystyczna szkółki niedzielnej wraz z opiekunka Anną Jaro-
szewską wzięła udział w przeglądzie twórczości artystycznej w Jastrzębiu – Zdroju.

Odbywały się Tygodnie Dobrej Nowiny w Skoczowie, Dębowcu i w Pierśćcu prowa-
dzone przez pracowników szkółkowych i pomocników. 

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

Marcin Ratka-Matejko. Spotkania młodzieżowe w Skoczowie odbywały się w soboty, 
a w Dębowcu w piątki.  

 W prowadzeniu spotkań, jak i całej działalności młodzieżowej, dużo inicjatywy wy-
kazuje sama młodzież, zarówno w sprawach organizacyjnych, jak i przygotowaniu oraz 
przedstawieniu tematów biblijnych bądź dyskusyjnych. W spotkaniach uczestniczyli nie-
rzadko zaproszeni goście.

Młodzież angażuje się także w służbę w czasie nabożeństw: prowadzenie śpiewu, 
czytanie tekstów liturgicznych, obsługa techniczna i akustyczna, jak też obsługa regular-
nych transmisji nabożeństw w internecie. 

W okresie wakacyjnym odbył się obóz młodzieżowy w miejscowości Kunerad na Sło-
wacji prowadzony przez ks. M. Czyża i pomocników ze starszej młodzieży. Wzięło w nim 
udział 49 osób. Dla konfirmantów zorganizowano dwa weekendowe wyjazdy integra-
cyjne z naszą młodzieżą – do Krakowa (wiosną) i do Oldrzychowic (jesienią). Przygo-
towali je i prowadzili obaj opiekunowie młodzieży. Jak co roku, liczna grupa młodzieży 
angażowała się w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, głównie w służbie ży-
wienia i służbie akustyczno-technicznej. W dniach 27 - 29 września 20 - osobowa grupa 
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młodzieży wraz z opiekunem ks. Marcinem Ratka – Matejko uczestniczyła w Ogólnopol-
skim Zjeździe Młodzieży w Bielsku – Białej, a w wieczór reformacyjny 31 października 
uczestniczyła w Nocy z Lutrem w Czeskim Cieszynie. Młodzież ponadto pomagała przy 
Tygodniach Dobrej Nowiny, a także uczestniczyła w różnych rozgrywkach sportowych 
i wycieczkach. Przy współpracy z CME odbyła się w naszym kościele w Wielką Sobotę 
„Bezsenna Noc” (30 marca). Młodzież bardzo aktywnie włączyła się we wszelką organi-
zację i pomoc przy uroczystości 150 – lecia kościoła.

Chóry i zespoły parafialne
Parafialny chór Gloria obejmuje w swoim składzie chóry: mieszany, męski i żeński. 

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

- na pamiątce założenia kościoła w Międzyrzeczu – 21 lipca
 - udział w wiosennym i jesiennym zjeździe chórów w Cieszynie
- w koncercie ewangelickich chórów w Jaworzu 22.06
- w programie towarzyszącym ewangelizacji ProChrist w Skoczowie i Dębowcu. 
W roku 2014 chór „Gloria” będzie obchodził jubileusz 95 – lecia działalności.
Chór mieszany w Dębowcu służył m. in. w koncercie kolęd w Skoczowie 6 stycznia i w 

Dębowcu 1 lutego, w diecezjalnych zjazdach chórów i w uroczystościach miejscowych. 
Zespół „Vocalis” uczestniczył 1 stycznia w  jubileuszu katolickiego chóru w Dębowcu, 

a 10 sierpnia w Wejsuńskich Spotkaniach Międzykulturowych w Wejsunach na Mazu-
rach. Następnie zespół zaprzestał działalności z powodu wyprowadzenia się dyrygenta.

Zespół młodzieżowy 20+ występował dziesięć razy na terenie parafii. Zespół się roz-
wija i powiększa.

Zespół Dzwonków koncertował oprócz naszej parafii, w kilku parafiach diecezji cie-
szyńskiej i katowickiej oraz w Trzyńcu na Zaolziu, a w lutym zorganizował wyjazd integra-
cyjno – warsztatowy do Piosku w Czechach. Zespół przymierza się do wydania drugiej 
płyty oraz za przyznane pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego sprowadza nowy amery-
kański zestaw dzwonków, (które powinny nadejść w najbliższych dniach).

Aktywnie działa chórek dziecięcy „Nadzieja” ze Skoczowa. Dzieci oprócz udziału 
w kilku uroczystościach parafialnych brały udział m.in. w koncercie „Dzieci śpiewają ko-
lędy” w teatrze w Cieszynie oraz uczestniczyły w weekendowym wyjeździe integracyj-
nym do Wisły 20 – 22 września.

Chórek dziecięcy w Dębowcu działał z przerwami i śpiewa na uroczystościach 
w miejscowym kościele.

Najmłodszy z zespołów, młodzieżowy zespół „Be Happy” rozwija dynamicznie swo-
ją działalność. Oprócz kilku występów w parafii i poza parafią zorganizował dwa razy 
warsztaty muzyczne z piosenkarką Beatą Bednarz (20 i 21 września oraz 16 i 17 listo-
pada). Na zakończenie warsztatów odbył się koncert wraz ze wspomnianą piosenkarką 
w Pierśćcu. Zespół systematycznie uzupełnia swoja bazę sprzętową.

W Skoczowie ma swoją siedzibę i próby Diecezjalna Orkiestra Dęta, która uczestni-
czyła m. in. w koncertach kolęd i pieśni pasyjnej w Skoczowie oraz w 150 – leciu kościoła.
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Praca ewangelizacyjna, godziny biblijne i inne zebrania
Godziny biblijne odbywają się w Skoczowie w czwartki, w Dębowcu w poniedziałki, 

a w Pierśćcu w środy. Prowadzą je ewangeliści oraz miejscowi księża. 
Od czasu do czasu, dawniej regularnie co miesiąc, ostatnio nieregularnie zapraszani 

są goście, lub jest omawiana tematyka misyjna.
Zebrania dla kobiet odbywają się raz w miesiącu. W Skoczowie i Pierśćcu prowadzi je 

Ilona Hajewska, a w Simoradzu i Dębowcu pastorowa Helena Podżorska.
Co miesiąc odbywały się sobotnie spotkania nad Biblią. Wykłady prowadził ks. Adam 

Podżorski. 
Co tydzień odbywają się spotkania o charakterze biblijnym w bibliotece.
W Simoradzu kilkunastoosobowa grupa czytała całą Biblię w ciągu trzech lat według 

rozkładu zawartego w Informatorze Parafialnym. Na comiesięcznych spotkaniach księża 
omawiali przeczytany materiał.

W dniach 4 – 11 marca odbyła się ewangelizacja satelitarna „ProChrist”  ze Stuttgar-
tu z mówcą Ulrichem Parzanym. Przekaz w Skoczowie był odbierany w Centrum Kultury 
„Pod Pegazem”, a do organizacji włączyły się kościoły Wolnych Chrześcijan i Zielono-
świątkowy w Skoczowie. W Dębowcu przekaz był odbierany w sali domu zborowego.

Każde nabożeństwo w Skoczowie jest transmitowane przez internet i zachowywa-
ne w archiwum. Są osoby, które ciągle korzystają z nabożeństw nagrywanych na kase-
tach magnetofonowych.

Diakonia
Istnieje w parafii grono pań, które prowadzi systematyczne lub okazjonalne odwie-

dziny chorych, starszych i jubilatów, niosąc im chrześcijańską pociechę, a nierzadko także 
pomoc socjalną. Ewentualne koszty z tym związane są refundowane z parafialnego fun-
duszu diakonijnego. Jest to służba niezwykle cenna i wymagająca wielkiego poświęcenia. 

Do odwiedzin włączają się też członkowie Komitetu Parafialnego, którzy roznosili ka-
lendarze parafialne wszystkim rodzinom w parafii. Księża odwiedzają także najstarszych 
solenizantów urodzinowych.

Do diakonii należy zaliczyć także obsługę kulinarną różnych spotkań i uroczystości 
odbywających się w naszej parafii wykonywaną przez grono kobiet bez zapłaty z wielką 
ochotą i poświęceniem.

Parafia w roku sprawozdawczym podjęła się kilku akcji diakonijnych:
1. W niedzielę Diakonii 17 lutego oprócz ofiary na fundusz diakonijny przeprowa-

dzono zbiórkę artykułów spożywczych i chemicznych, które rozdzielono wśród ubogich 
rodzin w parafii i poza parafią.

2. W okresie pasyjnym dzieci i młodzież włączyła się w akcję „Skarbonka diakonijna”. 
3. W lipcu parafia włączyła się do zbiórki ogłoszonej przez Diakonię Kościoła w spra-

wie pomocy dla ofiar na rzecz poszkodowanych w czerwcowej powodzi.
4. W sierpniu parafia zorganizowała zbiórkę w ramach akcji „Wyprawka szkolna”, 

mającej na celu pomóc biednym rodzinom, także spoza naszego kościoła w skompleto-
waniu potrzebnych pomocy szkolnych.
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5. W dniach 8 – 15 września Parafia nasza włączyła się w zbiórkę makulatury, z której 
dochód miał służyć na misyjny cel budowy studni w Sudanie. Inicjatorem zbiórki była 
parafia rzymsko–katolicka w Dębowcu.

6. W niedzielę 29 września spłonęła stodoła rodziny Hussarek w Wilamowicach, Pa-
rafia przeznaczyła na pomoc poszkodowanym ofiarę ze Święta Żniw oraz przeprowadzi-
ła zbiórkę ofiar na listę.

7. W listopadzie, jak co roku prowadziliśmy zbiórkę paczek w ramach akcji „Prezent 
pod choinkę”. Tym razem paczki oprócz Ukrainy miały trafić do Rumunii i na Białoruś. 
Zabraliśmy 430 paczek i 5.740 zł.

8. W okresie adwentu były roznoszone paczki świąteczne dla osób starszych. Były one 
finansowane częściowo przez Parafię, a częściowo przez sponsorów, głównie firmę „Spar”.

9. Z inicjatywy biblioteki odbyło się kilka spotkań warsztatowych, na których wyko-
nywano kartki i inne ozdoby w celu sprzedaży na cele charytatywne. 

10. Młodzież sporządziła trzy paczki dla dzieci ulicy w Bytomiu.
Parafia nasza dopłaca do wyżywienia kilkorga dzieci w szkole w Kiczycach i w Dębowcu.
W naszym pomieszczeniu w budynku przy ul. Schodowej 19 miasto prowadzi jadło-

dajnię dla bezdomnych.

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

sywnie działa nasza biblioteka parafialna. Na dzień 31 grudnia 2013 w zbiorach znajdo-
wało się 8.032 książek. Stan się powiększył mimo wycofania 156 książek wieloegzem-
plarzowych. Ponadto jest 3.253 kaset audio, 1.184 płyt CD, 143 płyty CD–R, 738 płyt 
DvD. Liczba zapisanych czytelników wynosi 1.916,  a w roku 2013 wypożyczono 5.830 
egzemplarzy książek i płyt.

Biblioteka pokrywa znaczną część swoich wydatków dzięki ofiarom sponsorów. Na 
bieżąco nabywa się nowości o treści chrześcijańskiej. Łatwość dostępu do zasobów gwa-
rantuje katalog, do którego można sięgnąć także poprzez internet. 

Aktywnie działa także biblioteka w Pierśćcu, która posiada około 1.100 pozycji.

Kontakty zagraniczne, wycieczki i imprezy sportowe
Już po raz drugi zorganizowano wieczerzę paschalną (sederową) przypominającą ży-

dowskie zwyczaje i ich znaczenie koncentrujące się na Mesjaszu. Uczestniczyło 140 osób.
Gości z partnerskich parafii z Niemiec i Słowacji parafia nasza podejmowała w czasie 

jubileuszu 150 – lecia kościoła.
W dniach 30 maja – 1 czerwca ponad 50 – osobowa grupa wraz z ks. Mirosławem 

Czyżem uczestniczyła w wycieczce „Śladami protestantyzmu” i zwiedziła Herrnhut, Dre-
zno, Wartburg, Eisleben, Halle i Wittenbergę.

Tradycją stały się już wycieczki filiałów: 8 czerwca Pierściec wyjechał do Pszczyny, 30 
czerwca Simoradz wyjechał do Tarnowskich Gór i Radzionkowa, 21 września Dębowiec 
wyjechał na Zaolzie, do kilku parafii.

Na trzydniową wycieczkę do Wiednia i Bratysławy udał się chór „Gloria” w dniach 
23 – 25 sierpnia.
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Natomiast 19 maja gościliśmy u nas wycieczkę z parafii Katowice.
16 lutego odbył się kulig parafialny w Wiśle – Czarnem, w którym uczestniczyło oko-

ło 40 osób.
Nasi parafianie uczestniczyli 9 lutego w diecezjalnym turnieju ping – ponga w Ustro-

niu – Nierodzimiu. Parafialne turnieje piłki nożnej odbyły się 23 lutego w hali w Pogórzu 
i 3 maja na boisku „orlik” w Skoczowie.

Informator i internet
W minionym roku wydano sześć numerów Informatora Parafialnego w średnim na-

kładzie 650 egz. każdy. Redakcją zajmuje się ks. Mirosław Czyż przy pomocy ks. Marcina 
Ratka-Matejko. Materiały dostarczają często uczestnicy różnych wydarzeń.

Został również wydany parafialny kalendarz ścienny w nakładzie 1.400 egzempla-
rzy i był roznoszony bezpłatnie przez członków Komitetu Parafialnego jako adwentowe  
pozdrowienie od parafii.

Parafia posiada swoją witrynę w internecie. Jesteśmy również obecni na porta-
lu społecznościowym facebook. Swoje witryny posiadają także: filiał Dębowiec, chór 
„Gloria”, młodzież skoczowska, biblioteka, zespół dzwonków, „vocalis”, chórek dziecięcy 
i chór w Dębowcu, młodzież w Dębowcu. 

Ważniejsze wydarzenia parafialne zostały udokumentowane w formie fotokroniki 
2013 na DvD.

Nabożeństwa w Skoczowie są transmitowane na żywo przez internet. Średnia oglą-
dalność jednego nabożeństwa ostatnio wydatnie wzrosła i nierzadko przekracza 100 
komputerów. Transmisje są przeznaczone dla osób, które nie są w stanie przyjść do ko-
ścioła np. chorych, starszych i przebywających na wyjeździe lub za granicą. 

Działalność gospodarcza i finanse
Działalność gospodarcza parafii, posiadająca osobną księgowość, polega na wynaj-

mowaniu części powierzchni wieży kościoła w Skoczowie dla operatorów sieci komór-
kowej i internetowej. Niestety firma „Milmex”, nasz główny partner z działalności go-
spodarczej zalega z wpłatami, co jest spowodowane prawdopodobnie ciężką sytuacją 
finansową firmy. Jeżeli firma nie spłaci zaległości, parafia będzie zmuszona wypowie-
dzieć umowę.

W Skoczowie wykonano nowe nagłośnienie. Założyła je firma „Rduch”, dzięki cze-
mu poprawiła się słyszalność nabożeństw we wszystkich miejscach kościoła. Założono 
też nowe zabezpieczenie kościoła z alarmem przez firmę „Adamex”. Do sali parafialnej 
zakupiono nowe pianino elektryczne. Na cmentarzu w Skoczowie wycięto krzewy i po-
malowano kontenery. 

W Dębowcu przeprowadzono konserwację części ogrodzenia cmentarza i zamonto-
wano nową bramę boczną. Rodzina Wigłasz opróżniła pomieszczenie garażowe w bu-
dynku gospodarczym będącym własnością parafii, dzięki czemu ks. Marcin Ratka – Ma-
tejko może je użytkować. Czekamy jeszcze na całkowite opróżnienie budynku.

W Pierśćcu – wykonano malowanie dachu kościoła. 
W Simoradzu – położono w kościele nowe dywany.
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We wszystkich czterech kościołach założono poduszki wykonane z gąbki obłożonej 
materiałem na wszystkie siedzenia. Na ten cel przeprowadzono zbiórkę w całej parafii. 
Prace były wykonane w listopadzie i w grudniu, a w Pierśćcu początkiem stycznia 2014. 

Znowu ofiarność w naszej parafii wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem.  
Wprawdzie spadła liczba osób płacących składki, ale roczna suma składek wzrosła 
o 11%. Wzrasta liczba osób stosujących bardzo korzystną formę podania do banku sta-
łego zlecenia do potrącania miesięcznej składki kościelnej. Wtedy ofiarodawca nie od-
czuwa prawie żadnego uszczerbku na dochodach, a Parafia regularnie otrzymuje jego 
składkę. W Biblii znajdujemy obietnicę: ochotnego dawcę Bóg miłuje.

Nieznacznie wzrosły kolekty i ofiary za czynności parafialne. Te ostatnie od długiego 
czasu zostają na jednym poziomie, mimo iż wiele parafii podniosło już opłaty pogrzebo-
we, cmentarne i ślubne, a również zalecenie Diecezji idzie w tym kierunku. Cenne dla 
parafii są również dary od sponsorów na konkretne cele gospodarcze lub diakonijne. 
W minionym roku było takich sporo w związku z jubileuszem kościoła i wieloma akcjami 
diakonijnymi. 

Za wszelką ofiarność, składki, kolekty, ofiary, za wszelką pracę przy kościele skła-
dam wszystkim serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”. Dziękuję wszystkim za aktywne 
członkowstwo w kościele i za modlitwy. Jezus Chrystus mówi: Przeznaczyłem was, aby-
ście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały (J 15,16).

Drodzy Bracia i Siostry!
Dla mnie ubiegły rok był naznaczony drogą wielu doświadczeń. Począwszy od 

stycznia do grudnia miałem dziesięć pobytów w trzech szpitalach na pięciu oddziałach 
i przeszedłem przez trzy operacje i kilka innych zabiegów i kuracji. Nie miałem cierpień 
i przewlekłych bólów. Pan Bóg prowadził mnie przez doświadczenia, w których zawsze 
ma jakiś określony, pożyteczny cel, choć nie zawsze jesteśmy w stanie ten cel odkryć 
i zrozumieć.. Ale dzięki pobytom w szpitalu miałem więcej czasu na czytanie, rozmy-
ślanie i modlitwę. Każdy z nas tego potrzebuje, a jeśli sami to zaniedbamy, Pan Bóg ma 
sposoby, aby nas tego nauczyć. Pan Jezus powiedział: Kto nie bierze krzyża swojego, 
a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Niesienie krzyża jest nieodłączną cechą 
naśladowcy Jezusa, a więc chrześcijanina.

Dziś, patrząc z perspektywy jestem wdzięczny Panu za to wszystko, czego mnie na-
uczył w tym czasie choroby, nowe spojrzenie i chciałbym Mu jeszcze efektywniej służyć. 
Przy okazji chcę serdecznie podziękować wam wszystkim: proboszczowi pomocniczemu, 
ks. Mirkowi Czyżowi oraz wikariuszowi i Radzie Parafialnej za to, że tak odpowiedzial-
nie wzięliście na siebie wszystkie obowiązki i praca w parafii, pomimo długich moich 
nieobecności nie doznała uszczerbku. Dziękuję wszystkim, którzy mnie odwiedzili, czy 
to w szpitalu, czy w domu. Dziękuję wszystkim za pozdrowienia i modlitwy, które były 
cenne dla mnie, a u Boga nie pozostały daremne. Nade wszystko dziękuję Panu Kościoła 
Jezusowi Chrystusowi, który sprawia, że jego Kościół się ciągle rozwija.

Patrząc na naszą parafię, widzimy wiele Bożych błogosławieństw. Mamy pokój w kra-
ju i wolność wyznawania swojej wiary. Mamy względny dobrobyt, co się w pewnym 
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stopniu przekłada również na ofiarność w kościele, a skoro mamy też ubogich wokół 
siebie, jest to impuls dla diakonii. Mamy dobre warunki lokalowe i personalne, a zara-
zem przychylność władz lokalnych i środowiska, dzięki czemu mamy szerokie pole dzia-
łania nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz zboru. Mamy dobrą i harmonijną współpracę 
w gronie księży, pracowników i Rady Parafialnej. Gdyby czegoś z tego nam zabrakło, 
wówczas docenilibyśmy wartość tego rodzaju Bożych błogosławieństw. Wobec tak wie-
lu przejawów Bożych darów czego jeszcze potrzebujemy? Większej wdzięczności Bogu 
i wynikającego z niej większego zaangażowania, służby i ofiarności.

A jednak żyjemy równocześnie pośród ogromnych problemów. Te problemy stwarza 
nam dzisiejszy świat w postaci coraz bardziej szerzącego się zła. Coraz więcej jest skłó-
conych rodzin, rozbitych małżeństw, zaniedbywanych dzieci, przemocy w rodzinach, 
nieszczęść wywołanych nałogami. Coraz więcej jest chuligaństwa i przestępczości. Coraz 
więcej jest przejawów ateizmu, a nawet pojedynczych ataków wrogości wobec Kościoła, 
ludzi wierzących i Boga. Coraz łatwiej młodzi ludzie, wychowani w wierzących rodzinach 
odchodzą z drogi Bożej i przyjmują styl życia ludzi tego świata, uganiają się za dobrobytem 
i rozrywkami, zaniedbując posłuszeństwo woli Bożej.  Coraz mniej młodych osób przy wy-
borze partnera życiowego kieruje się wspólnotą wiary, coraz częściej wchodzą w niefor-
malny związek, zaniedbując błogosławieństwo ślubu, lub odkładając je na później.

Wychodząc naprzeciw tym problemom Kościół bierze na siebie krzyż. Nie mając in-
nego, podejmijmy ten krzyż i nie bądźmy obojętni wobec tych wyzwań. Nie zadowalaj-
my się tylko rosnącą na papierku liczbą dusz, ani rosnącą ofiarnością. Jesteśmy dużą 
parafią o znacznym potencjale. Weźmy na siebie ten wielki krzyż pomocy i ratownictwa. 
Niech Kościół nie dąży tylko do zachowania czy powiększania stanu, ale niech ma kon-
kretny cel: służbę misji i diakonii, blisko i daleko. Zacznijmy od modlitw.

Wkroczyliśmy w rok 2014
Rok ten został ogłoszony przez synod naszego Kościoła Rokiem Katechizmów. Chce-

my przypomnieć rolę, jaką odegrały te pomoce w czasach Reformacji. Duży Katechizm 
Reformator dedykuje nauczycielom, natomiast Mały ojcom rodzin. To w domach ma 
przebiegać podstawowe nauczanie prawd Bożych w słowie i w praktycznym życiu. 

 W 2014 r. czeka nas jubileusz kościoła w Pierśćcu. Będzie to 25-lecie poświęcenia 
kościoła i 100-lecie budowy pierwszego kościółka. Czeka nas też wiele wyzwań z dzie-
dziny diakonii i misji. Nowe hasło na rok 2014 brzmi: Lecz moim szczęściem być blisko 
Boga (Ps. 73,28). W czasach zamętu i szerzącego się zła niech każdy z nas na co dzień 
doświadcza prawdziwości tego stwierdzenia, bliskości Boga i szczęścia wypływającego 
z niego.

Ks. Adam Podżorski
Proboszcz 
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Ekumeniczny Koncert Kolęd w Dębowcu
Dnia 17 stycznia 2014 r. odbył się XvI. Ekumeniczny Koncert Kolęd w Dębowcu. Wy-

konawcy spotkali się tym razem w naszym kościele ewangelickim, który pękał w szwach.
Cieszy nas nie tylko nas liczba zespołów występujących w tym koncercie, ale również 

liczba przybyłych słuchaczy, która z roku na rok się powiększa. 
W koncercie gościliśmy m. in. wójta 

gminy – T. Brannego (śpiewał w zespole 
Albatesso), proboszcza parafii rzymsko-
katolickiej oraz gości spoza gminy. Kon-
cert prowadził  ks. M. Ratka-Matejko, 
a wystąpili w nim: Chór Nauczycieli (T. 
Kraszewski), Dabliu Age, Dzieci ze Szkół-
ki Niedzielnej w  Dębowcu (E. Kaleta), 
chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej  
(T. Kraszewski), Zespół Dziecięcy z Dę-
bowca (P. Moskała), Zespół Dziecięco-
Młodzieżowy „Iskierka Nadziei” (A. 
Czendlik), Chór młodzieży z Gimnazjum 
(T. Kraszewski), Chór Albatesso z Dę-

bowca (P. Moskała), Ewangelicki Chór z Dębowca(G. Targosz).
Zwieńczeniem koncertu był wspólny słodki poczęstunek, gdzie wszyscy uczestnicy 

mogli się wspólnie zintegrować i wymienić swoimi spostrzeżeniami.
Ewa i Daniel Kaleta

jeszcze z Dębowca

7 lutego na spotkaniu młodzieżowym gościliśmy mgr. teol. Tymka Bujoka (prak-
tykanta w CME), który mówił na temat szczęścia w naszym codziennym życiu. Mogliśmy 
sobie przypomnieć, za jak wiele rzeczy możemy Bogu być wdzięczni oraz jak wspaniałym 
darem jest możliwość przebywania w Jego pobliżu.

Odbyły się kolejne spotkania dla małżeństw. W czasie lutowej sesji gościliśmy 
małżeństwo Zbyszka i Nelę Kłapów, którzy podczas swej prezentacji starali się uwrażliwić 
nas na problemy, jakie można napotkać w trakcie wspólnej małżeńskiej wędrówki oraz 
na sposoby radzenia sobie z nimi. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania 1 marca 
i 5 kwietnia (będziemy gościli Mariolę i Romana Fengerów) o godzinie 1700.

Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego
18 stycznia 2014 r. odbył się 3. Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego. W szran-

ki przy stołach ping-pongowych stanęła rekordowa (dotychczas) ilość osób – prawie 
130. zawodników z 11. parafii ewangelickich Diecezji Cieszyńskiej. Rywalizacja toczyła 

***
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się w dwóch halach sportowych 
– w Ustroniu-Nierodzimiu oraz 
w Ustroniu-Lipowcu. Pojedynki, 
szczególnie te „o podium”, były 
niezwykle widowiskowe i zacięte.

Po 4-godzinnym 

boju wyłoniono indywidualnych zwycięz-
ców w sześciu kategoriach, którzy otrzymali 
medale, pamiątkowe dyplomy i nagrody. 
Puchar przechodni Biskupa Diecezji Cie-
szyńskiej powędrował na rok do parafii 
Wisła-Malinka – 31 pkt. Kolejne miejsca w klasyfikacji 
drużynowej zajęły: Skoczów (27) i Bładnice (21). 

W swoich kategoriach wygrali: Dawid Barański i Jerzy Wojnar – obaj z Pierśćca, 
a trzecie miejsca zajęli: Jakub Barański i Filip Chmiel. Na punktowanych miejscach zna-
leźli się jeszcze: Jakub Rokowski, Mateusz Mendroch i Tymoteusz Kaleta. 

Ks. M. Czyż

Parafialny Turniej piłki nożnej halowej
1 lutego nasza parafia zorganizowała kolej-

ny turniej piłki nożnej halowej. Wzięły w nim 
udział 4 drużyny: Simoradz, Młodzież, Galacticos 
oraz Wojnary&Co. Stoczono zacięte boje. Walka 
o punkty i zwycięstwo toczyła się do ostatniego 
meczu. 

Wygrała drużyna z Simoradza, w składzie któ-
rej grał najlepszy piłkarz turnieju – Grzegorz Ihas. 
Bramkarze przeciwnych drużyn dwoili się i troili, ale 
napastnik potrafił znaleźć lukę i strzelić w sumie 8 
bramek. Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki. Gra-
tulujemy! 

Wszyscy spędzili miły czas w dobrej atmosferze 
chrześcijańskiej rywalizacji. Zapraszamy na kolejny turniej, tym razem wiosną na boisku 
typu orlik na Bajerkach. Dawid Barański/ks. M. Czyż
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Spotkania dla mężczyzn – reaktywacja
21 lutego zainaugurowano spotkania dla mężczyzn, które koordynuje Marek Rymorz. 

Organizatorzy zakładali, że będzie to pierwsze takie spotkanie w naszej parafii. Okazało 
się jednak, że kilkadziesiąt lat temu odbywały się już spotkania mężczyzn, o czym opow-
iedzieli starsi uczestnicy. W czasie spotkania ustalono wstępne ramy i tematykę. Dla 
mnie największą radością był fakt, że wzięli w nim udział mężczyźni z różnych pokoleń. 
Jeśli ta tendencja się utrzyma, będzie to bardzo wartościowy czas, ponieważ nauczymy 
się czegoś od siebie nawzajem – stwierdził ks. M. Czyż.

Natomiast kurator z Simoradza, Rajmund Raszyk, wyraził następujące myśli: 
Mężczyzna ma rolę do spełnienia w swoim życiu. Współczesny świat zachwiał podsta-
wami rodziny, a przez to mężczyzna często nie potrafi dać stabilizacji swoim bliskim. 
Społeczeństwo szuka dziś modelu prawdziwego mężczyzny, który poradzi sobie 
z zapewnieniu rodzinie dobrego bytu, poświęcania wolnego czasu, pomocy w prow-
adzeniu domu, a z drugiej strony mężczyzny, który jest dyspozycyjny w pracy, wydajny 
i niezawodny. Nie da się pogodzić wszystkiego i wszystkich zadowolić, więc prawdzi-
wej mądrości trzeba szukać u najmądrzejszego doradcy, czyli naszego Pana. Rozterki 
współczesnego mężczyzny mogą kierować go w różną stronę – w stronę baru albo w ki-
erunku Kościoła. W naszej parafii jest możliwość, żeby porozmawiać i nauczyć się czegoś 
mądrego o samym sobie na spotkaniach dla mężczyzn, gdyż są to bardzo pouczające 
chwile. W męskim gronie można zawsze liczyć na konkretne rozwiązania!

Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek 21 marca o g. 1800. Zapraszamy!
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Składki kościelne
Składki kościelne (niesłusznie zwane podatkiem kościelnym) należą obok kolekt, 

ofiar i opłat za czynności kościelne do podstawowych przychodów parafii. Dla płacących 
składki są wyrazem przynależności do parafii i odpowiedzialnego udziału w jej finan-
sowym utrzymaniu.

Zgodnie z przepisami prawnymi naszego Kościoła każdy parafianin potwierdza 
przynależność do parafii i Kościoła opłacaniem składki kościelnej w wysokości 1% od 
wszystkich dochodów: wynagrodzenia, renty, emerytury, gospodarstwa itp. Kwota ta 
jest dobrowolnie deklarowana przez ofiarodawcę. Parafia nie kontroluje dochodów 
swoich członków, może co najwyżej pomóc w obliczeniu wysokości składki. Czyni tak, 
mając na uwadze chrześcijańskie sumienia członków parafii i licząc na uczciwość, 
dobrowolność oraz ofiarność swoich członków.

Dodatkową zachętą do płacenia składki jest możliwość odpisania kwoty składki od 
podstawy opodatkowania (w przypadku regulowania składki poprzez wpłatę na kon-
to bankowe).

Od płacenia składek kościelnych zwolnione są dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz 
osoby uczące się i studiujące. Osoby niepracujące, będące na utrzymaniu np. męża są 
uznane za płacące, gdy mąż opłaca swoją składkę i dopisze żonę przy wpłacie.

Do ofiarności na rzecz Kościoła zachęca Biblia i obiecuje błogosławieństwo, które 
spoczywa na ofiarodawcy, np.: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, 
obficie też żąć będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, gdyż ochotnego dawcę 
Bóg miłuje (2 Kor. 9,6-7).

Według Zakonu Mojżeszowego, Żydów obowiązywało składanie dziesięciny na rzecz 
świątyni. Wtedy, gdy składali ją ochotnie i szczerze, Bóg im obficie błogosławił. Jakże 
skromne w porównaniu z tym są wymagania naszego Kościoła, który zamiast 10% oc-
zekuje od swoich członków dziesięciokrotnie mniej. Może i dziś niejednemu wiodłoby 
się o wiele lepiej i miałby mniej powodów do narzekania, gdyby nie zaniedbywał 
składki kościelnej.

A wiem, że są osoby w parafii, które – zgodnie z zasadą biblijną – oddają 10% 
(dziesięcinę) na sprawy Boże i nawet takich systematycznie przybywa. Ze skromności jed-
nak się tym nie afiszują ani nie oczekują podziękowań. Pan Bóg to widzi i to wystarcza. 

Dziesięcinę najlepiej składać w następujący sposób (metoda wypróbowana). Przy 
każdym uzyskanym dochodzie oddzielić 10% na początku i odłożyć do osobnej koperty 
(pudełka). Można ewentualnie sobie te kwoty z datą zapisywać. Od tej pory te pieniądze 
należą do Boga. Każdy wydatek na składkę, kolektę, ofiarę, zbiórkę będzie brany z tych 
pieniędzy i nie spowoduje dalszego uszczerbku na dochodach. Po jakimś czasie ofiaro-
dawca zdziwi się, że może hojnie łożyć na wszelkie dobre cele, bez odczuwania uszczerbku 
na swoich finansach, a jeszcze sporo pozostaje na inne dobre cele. Pozna też, że pozostałe 
90%, które pozostają do jego dyspozycji, są naprawdę błogosławione przez Boga. 

Są takie osoby, które całą dziesięciną przelewają regularnie na parafię. Ale można też 
zastosować formę, którą praktykuje coraz więcej członków parafii: mając stałe dochody, 
dają zlecenie do banku, aby co miesiąc przelewać składkę kościelną. Wtedy ofiarodawca 
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nie odczuwa prawie żadnego uszczerbku na dochodach, a parafia regularnie otrzymuje 
jego składkę. Taka systematyczność stanowi wielką zaletę i wydatnie wpływa na utrzym-
anie płynności finansowej parafii, bo przecież parafii co miesiąc ponowi wydatki. 

Jeżeli składka za cały rok wpływa w grudniu, a tak czyni bardzo wielu, to tych 
pieniędzy już nie wykorzysta się w tym samym roku. A parafia potrzebuje bieżących 
wpływów, tak jak ma bieżące comiesięczne wydatki.

Z pieniędzy pochodzących m. in. ze składek parafia pokrywa swoje bieżące potrze-
by, jak też wykorzystuje je na remonty i inwestycje gospodarczo-budowlane. Ponadto 
każda parafia opłaca swoją składkę na cele ogólnokościelne i diecezjalne – parafia po-
nosi koszt za każdą ochrzczoną osobę – również za tych, którzy składki nie uiszczają. 
Oznacza to, że osoby niepłacące są pewnym obciążeniem finansowym dla parafii, 
gdyż nie mając od nich żadnego dochodu, parafia opłaca ich formalną przynależność 
do Kościoła. Za dzieci płacimy chętnie, choć od nich nie mamy dochodu, bo one są 
naszym skarbem i przyszłością Kościoła. Czy jednak mamy płacić za tych, którzy mają 
pieniądze, a od których nie mamy żadnego dochodu, a najczęściej nawet nie biorą 
udziału w życiu kościelnym? Choć może kłóci się to z poczuciem sprawiedliwości, to 
jednak taki obowiązek prawny ciąży na każdej parafii.

Osoby niepłacące na ogół nie zdają sobie sprawy z tego, że przy załatwianiu pogrze-
bu napotkają na wyższą opłatę. We wszystkich organizacjach funkcjonuje taki mecha-
nizm, że członkowie płacący składki mają prawo do zniżki. Tak jest i Kościele. Opłata 
za pogrzeb osoby niepłacącej składek jest taka sama jak osoby spoza parafii. Jest ona 
wysoka. Stanowi 100% opłaty za pogrzeb uchwalonej przez Radę Parafialną oraz 100% 
kwoty za miejsce na cmentarzu. Biorąc pod uwagę fakt, że koszty pogrzebu w zakładach 
pogrzebowych ciągle rosną, a ZUS zatrzymał na jednym poziomie zasiłek pogrze-
bowy, który przed paru laty obniżył z ponad 6 tys. do 4 tys., dla wielu koszty pogrzebu 
w kościele są również wysokie. A można byłoby ich uniknąć, gdyby regularnie opłacać 
składkę kościelną.

Zgodnie z wytycznymi Rady Diecezjalnej, Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie 
uchwaliło w tym roku podniesienie opłaty za czynności kościelne (od kilkunastu lat nie 
było w naszej parafii żadnej podwyżki). Opłata pełna (100%) za pogrzeb wynosi 1.500 zł 
(dla płacących składki trzykrotnie mniej, czyli 500 zł), a za miejsce pojedyncze na cmen-
tarzu 1.200 zł (dla płacących 400 zł).

Pośród niepłacących składek są też osoby, które są naprawdę biedne. Zdajemy so-
bie sprawę, że tacy wśród nas istnieją, a Kościół jest zobowiązany im pomóc. Mamy 
różnego rodzaju formy pomocy diakonijnej. Jeżeli tylko o takich osobach wiemy, a one 
nie wstydzą się nam swojej sytuacji przedstawić – chętnie okazujemy wsparcie. Nieraz 
takie osoby mimo trudnej sytuacji starają się płacić składkę, co bardzo doceniamy. 

Ale jest też możliwość zwolnienia od składki parafialnej. Wówczas trzeba wypełnić 
wniosek do Rady Parafialnej (gotowy druk do pobrania w kancelarii parafialnej), i Rada 
może zwolnić daną rodzinę ze składki parafialnej. Zwolnienie jest zawsze terminowe, 
do określonego czasu (np. rok lub maksymalnie 3 lata), a następnie można ewentu-
alnie złożyć ponowny wniosek i zwolnienie przedłużyć. Są jednak osoby w parafii, 
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które otrzymały zwolnienie, a po upływie terminu nie złożyły ponownego wniosku ani 
nie zapłaciły składki i są traktowane jak niepłacące. Osoba zwolniona ze składki jest 
traktowana w parafii jak płacąca i korzysta ze wszystkich przywilejów osób płacących.

W roku 2013 liczba osób płacących składki w naszej parafii zmniejszyła się w porów-
naniu z poprzednim rokiem (ok. 100 osób mniej), choć ogólna suma roczna składek 
wzrosła. Znaczy to, że przybywa osób, które nie zaniżają dochodów i przekazują 
rzeczywistą składkę w wysokości 1% lub więcej. Wszystkim, którzy w poczuciu 
odpowiedzialności za życie parafii regularnie płacą swoje składki serdecznie dziękujemy. 
Bóg zapłać. 

Ks. Adam Podżorski 

Wieści chórowe

Gloria ekumenicznie
Wspólne koncerty i współpraca pomiędzy skoczowskimi chórami „Laudate Domi-

num” z parafii rzymkatolickiej a „Glorią” z parafii ewangelickiej mają już swoją histo-
rię. Kolejne wydarzenie z udziałem wymienionych chórów miało miejsce w niedzielę,  
16 lutego br., w kościele rzymkat. św. Ap. Piotra i Pawła. 

Tym razem ewangelicki chór „Gloria” został zaproszony do udziału w koncercie zor-
ganizowanym z okazji 30-lecia reaktywacji działalności chóru „Laudate Dominum”. Bo-
gaty i różnorodny program koncertu wypełniła muzyka i śpiew pieśni różnych autorów 
oraz  kompozytorów.

Wśród wykonawców znaleźli się:
- chór Jubilat – dyr. Barbara Gruba, 
- chór  „Gloria” – dyr. Bolesław Noga 
Na organach grał Piotr Paszyna, któremu towarzyszyła na skrzypcach M. Postrzed-

nik oraz na trąbce Henryk Bańczyk. 
Koncert, który zgromadził liczną rzeszę słuchaczy bardzo sprawnie prowadziła Han-

na Blokesz-Bacza, która w interwałach pomiędzy poszczególnymi punktami programu 
w zarysie przypomniała ciekawą historię chóru „Laudate Dominum”. 

W koncercie uczestniczyli miejscowi duchowni, ks. A. Czyż, a także przedstawiciele 
władz samorządowych z burmistrz Janiną Żagan na czele.

Na zakończenie połączone chóry „Laudate” i „Gloria” wykonały dwa utwory: „Ave 
verum” (W. A. Mozart) oraz „Canticorum jubilo” (G. F. Haendel). Bezpośrednio po kon-
cercie odbyło się wspólne sympatyczne spotkanie wykonawców i zaproszonych gości… 
,,Tam gdzie dobroć jest i miłość, tam też mieszka Bóg” (ŚE nr 835).

Władysław W. Orawski
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Biblioteka

Bardzo chcę podziękować wszystkim członkom Kimitetu Parafialnego, którzy rozno-
sili ulotki biblioteki razem z kalendarzami ściennymi naszej parafii. Bóg zapłać.

Poszukuję wolontariusza, który mógłby nanosić streszczenia książek i płyt z zeszytów 
na komputer. Są dwie osoby robiące to, ale to jednak jest zbyt mało. Proszę o kontakt 
ze mną od poniedziałku do piątku, w godzinach 1230 do 1800 w bibliotece lub pod kom. 
509 366 875 (1200 do 2200).

Tym razem proponujemy książki na temat nałogów
Wyjść z matni: proste rozmowy o zgubnym nałogu – Dodziuk A. Kamecki W.
„Myślę, że takie pokazanie siebie – w niemalże każdej fazie picia i trzeźwienia – może 

pomóc innym uzależnionym i tym wciąż jeszcze samobójczo pijącym i tym, którzy wybra-
li trzeźwe życie. Ale przede wszystkim chciałabym, żeby dzięki tej książce ludzie, którzy 
mają nikłe pojęcie o naszej chorobie, mogli lepiej zrozumieć alkoholizm i alkoholików.”

Papieros na ławie oskarżonych czyli o nałogu palenia bez retuszu – Ball S.
„Jasno i jednoznacznie: nie ma innego sposobu uniknięcia chorób związanych z pa-

leniem jak – nie rozpoczynanie palenia lub rzucenie nałogu. Palenie szkodziło, szkodzi 
i zawsze będzie szkodzić, a bezpieczne papierosy nie istnieją. W książce tej znajdziesz 
szereg tematów obrazujących złożoność problemu.”

Od nałogu do miłości – Carnes P.
Książka ta dała nadzieję wielu ludziom, pomogła im znaleźć prawdziwe uczucie 

i odkryć lepszą, piękniejszą stronę życia. Współtworzą ją erotomani (autor skorzystał 
z ankiet blisko tysiąca respondentów). Wywodzą się oni często ze środowisk z wysokim 
prestiżem społecznym. Są wśród nich  lekarze, duchowni, terapeuci, politycy, ludzie biz-
nesu, nierzadko mający problem z innymi nałogami, takimi jak alkoholizm czy hazard...

Pod mocnym aniołem – Pilch J.
„Wspaniały styl deliryczno-barokowy oddaje doświadczenie uzależnienia, wyklucze-

nia, samotności i pokonywania jej przez miłość. Powieść ta otwiera na myślenie o no-
wych zadaniach literatury jako poznania i terapii. To pisarstwo darzy radością czytania.”

Renia Świder
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Kącik dla dzieci
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Kochani,
Przed nami kolejna część Ewangelii Łukasza, tym razem rozdziały 5-8. Przeczytaj je 

uważnie i uzupełnij zadania. Następnie kartkę wytnij i schowaj do koperty, gdzie masz 
już rozwiązania z wcześniejszego numeru IP.

1. Uzupełnij wersety.

a) Syn Człowieczy ma moc na ziemi ………………………….. …………………………….. .

b) A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie ……..….. …………. …………. ……….. 
…………….. .

c) Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest …………….. ……………….. .

2. Z którym podobieństwem kojarzy Ci się ten obrazek?

a) ...........................

b) ............................
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3. Na początku czytanego fragmentu Ewangelii Pan Jezus dwa razy daje nam przy-
kład, że udaje się w samotne miejsce, by się skupić na modlitwie. Napisz, w które miej-
sca poszedł? 

a)

b)

4. Uzupełnij krzyżówkę. Napisz, jak brzmiało pełne imię człowieka, które wyjdzie Ci 
w rozwiązaniu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Co nas zbawia?
2. Co jest ziarnem w przypowieści Pana Jezusa o siewcy?
3. Człowiek, który posłał po Pana Jezusa, bo jego sługa zachorował i był bliski śmierci.
4. Imię jednej z kobiet, która chodziła za Panem Jezusem.
5. Na co była chora od 12 lat kobieta, która dotknęła szaty Jezusa?
6. Gdzie mieszkał wskrzeszony przez Pana Jezusa młodzieniec?
7. Jak miał na imię demon który opętał człowieka w krainie Gerazeńczyków?
8. Jeden z uczniów Pana Jezusa.
9. Imię ojca wskrzeszonej dziewczynki. 

Opr. Ania Jaroszewska
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Pokoloruj obrazek: Podobieństwo o siewcy. Poproś kogoś, aby prze-
czytał Ci historię zapisaną w Ew. Łukasza 8,4-15

Propozycja dla 
najmłodszych:
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Z okazji zbliżającego się jubileuszu 500-lecia Re-
formacji (1517-2017) postanowiono przybliżyć na ła-
mach IP różne aspekty tego zjawiska, które rozpoczę-
ło się w niewielkim miasteczku Wittenberga, a jego 
konsekwencje są widoczne do dziś w całym świecie. 

Również w naszym kraju Reformacja odbija się 
znaczącym echem, choćby z uwagi na fakt istnienia 
nas, ewangelików, jako bezpośrednich spadkobier-
ców dzieła ks. dr. Marcina Lutra, skupionych w Ko-
ściele Ewangelicko-Augsburskim w RP. 

Przygodę z Reformacją rozpoczynamy od publi-
kowania w odcinkach niewielkiego dzieła pt.: „Krót-
ka Historya Reformacyi – dla użytku ewangielickiej 
młodzieży”, spisana przez Jana Śliwkę, nauczyciela 
w Cieszynie. Wydano w Cieszynie, drukiem i nakła-
dem Karola Prochaski, 1859. Książeczkę udostęp-
nili Redakcji – Lidia i Adam Pastucha z Dębowca.

Zachowując wierność stylowi tamtej epoki, Redak-
cja pozwala sobie dokonać drobnych zmian, uwspółcześniając pisownię do obecnych 
realiów. I tak dla przykładu: słowo „ewangielicki” zostanie oddane słowem ewangelicki, 
a wyraz Reformacya – Reformacja, chrześcianie – chrześcijanie, tem – tym, itp.

Zachęcamy do lektury (również młodzież), ponieważ zagłębiając się w ślady prze-
szłości, można odnaleźć wiele impulsów dla teraźniejszości i przyszłości ewangelic-
kiej tożsamości.

Wstęp
Kościół ewangelicki święci każdorocznie w dzień 31. Października „Święto reforma-

cji”. Słowo „r e f o r m a c j a” pochodzi z języka łacińskiego, pociąga się na kościół, 
a znaczy po naszemu: naprawienie, odnowienie lub oczyszczenie kościoła z błędów i ob-
rządków. Święto Reformacji, jest to ten dzień uroczysty, poświęcony wdzięcznej pamiąt-
ce odnowienia kościoła chrześcijańskiego, które się stało przed więcej niż 300 laty przez 
Doktora Marcina Lutra.

I. Przyczyny reformacji
1.

Chrześcijanie otrzymali przez Jezusa Chrystusa i Apostołów jego, czystą naukę zba-
wienną, zawartą w Ewangelii. Trzymając się wiernie tej nauki, odznaczali się pierwsi 

Jubileusz reformacji
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chrześcijanie tak świątobliwym życiem i roztropnym obcowaniem, że ich słusznie „zbo-
rem świętych” nazwano. Srogie prześladowania, które dla ewangelii Chrystusowej zno-
sić musieli, służyły im do tym większej stałości w wierze, do szczerego przestrzegania 
nauki Zbawiciela, i do mocniejszego upewnienia się w miłości braterskiej oraz też i do 
pomnażania się w cnocie i pobożności. 

Ale skoro się chrześcijaństwo znaczniej po świecie rozszerzyło, oziębła cokolwiek 
ona pierwotna gorliwość chrześcijan, a powoli wkradły się do kościoła chrześcijańskiego 
różne nauki błędne, podania i ustawy ludzkie, niezgadzające się z nauką Jezusową i apo-
stolską, w Piśmie świętym zawartą. 

Szczególnie zaczęła gasnąć ona pierwotna czystość nauki i życie w kościele chrześci-
jańskim, jak skoro się religia chrześć. stała religią panującą. Dotąd bowiem przyjmowali 
byli nową naukę tylko ci, którzy o zacności i mocy jej zbawiennej poniekąd przekonani, 
a z własnej woli i natchnienia do tego prowadzeni byli. 

Lecz odtąd stawali się już i tacy chrześcijanami, którzy przez przyjęcie tej nowej re-
ligii panującej, ziemskich korzyści, urzędów i władzy tym łatwiej dopiąć mniemali. Ci 
ostatni, nie mając prawdziwej wiary – zewnątrz chrześcijanie, wewnątrz żydzi i poganie 
– przenieśli różne zdania i obyczaje żydowskie i pogańskie do kościoła chrześcijańskiego. 
Niemniej byli i nauczyciele kościelni przyczyną do onego zboczenia kościoła od czystej 
nauki Pisma św. Oni bowiem, najwięcej dla zysku własnego, dla nabycia władzy ziem-
skiej i dla innych świeckich pożądliwości, opuściwszy Słowo Boże, nauczali różnych nauk 
i ustaw, zmierzających do wsparcia i wykonania ich doczesnych zamysłów i dążności. Do 
tego zaprowadzali wszelakie próżne obrządki i nadużycia do kościoła Chrystusowego, 
i tak zwolna powagę jego niszczyli i zepsowali. A żeby zaś lud świecką naukę ich bez-
warunkowo przyjmował i prawdy nie dociekł, odjęło mu źródło prawdziwej znajomości 
chrześcijańskiej i żywota pobożnego – zakazawszy czytanie Biblii.

To sprawiło bardzo żałosne skutki, smętne nastały też czasy! Chrześcijanie żyli 
w wielkiej nieświadomości i niewierze, grube błędy i zabobony panowały między nimi – 
cnota i pobożność wygasła w umysłach, a moralność i obyczajność znikła z obcowania. 

Dla tego powstały też głosy niemal we wszystkich wiekach chrześcijaństwa, wołają-
ce, żeby się kościół Chrystusowy do pierwotnej czystej nauki Pisma św. nawrócił. Albo-
wiem Jezus sam mówi: „niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nieprzeminą [pisownia 
oryginalna – przyp. red.]”.

Od czasu do czasu wzbudzał Bóg pobożnych i oświeconych mężów, którzy przez pil-
ne i uważne czytanie Biblii, czystą naukę Jezusową prawie poznali, błędy i mylne ustawy 
kościoła wykrywali – światło Ewangelii między chrześcijany wzniecali – smętnym pocie-
chę i pokój opowiadali. 

Do tych mężów należą osobliwie: Piotr Waldus, Jan Wiklef, Jan Hus, Doktor Marcin 
Luter i Filip Melanchton. Trzej pierwsi przygotowali cokolwiek reformację, którą potem 
Doktor Marcin Luter za radą i przejrzeniem Bożym dokonał, wspierany będąc od uczo-
nego przyjaciela swego Melanchtona. 

cdn.
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Reklamy i ogłoszenia

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

OBÓZ MŁODZIEŻY 2014

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: 730 zł 
(przejazd autokarem, ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie 3x dziennie, 

wycieczki: Trzy Korony, spływ pontonem po Dunajcu, 
zamki nad jez. Czorsztyńskim i inne atrakcje).

Druk zgłoszenia można pobrać w kancelarii parafialnej.
Ostateczny termin wpłat 

oraz spotkanie organizacyjne: 29 czerwca 
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Z życia kościoła

22 grudnia 2013 r. - 2 stycznia 2014 r. – w Domu Gościnnym Parafii E-A w Wiśle 
Jaworniku odbyły się wczasy świąteczno-noworoczne. Wzięło w nich udział 46 uczest-
ników z 3 diecezji naszego Kościoła. Uczestnikami opiekował się student v roku ChAT 
– Bogusław Sebesta. 

29 grudnia 2013 r. –  w ewangelickim Kościele Pokoju w Jaworze i Świdnicy gościł 
wraz z rodziną Stephen Mull, ambasador USA.

5 stycznia – Parafia 
Ewangelicko-Augsburska 
w Wiśle była organiza-
torem noworocznego spot-
kania samorządowców 
ewangelików wojewódz-
twa śląskiego. W spotka-
niu ewangelików czynnie 
zaangażowanych w pracę 
samorządów lokalnych 
udział wzięli również ks. bp 
Jerzy Samiec, ks. bp Paweł 
Anweiler, prof. Jerzy Buzek, 
poseł Czesław Gluza oraz 
poseł Aleksandra Trybuś.

10-13 stycznia – odbył się wyjazd rekolekcyjny dla pracowników Centrum 
Luterańskiego w Warszawie. Mieli oni możliwość m. in. zreflektowania elementów 
swojej duchowości i wiary oraz zobaczenia ciekawych miejsc związanych z ewangeli-
cyzmem na Śląsku Cieszyńskim. Uczestniczyli w nim: bp Jerzy Samiec oraz pracownicy 
biura Konsystorza, Kancelarii Biskupa Kościoła oraz Diakonii Polskiej wraz z rodzinami. 

15 stycznia – w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ogłoszone zostały wyniki 
kolejnej edycji: XvI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014. W Rankingu 
Liceów Ogólnokształcących 2014  bardzo wysokie pozycje zajmują szkoły o ewangelic-
kim obliczu i prowadzone przez ewangelickie stowarzyszenia. Spośród nich najwyższą 
pozycję zajmuje Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie – 
56. miejsce w Polsce (2. miejsce w województwie śląskim), Liceum Ogólnokształcące 
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej – miejsce 96. w kraju (4. miejsce 
w województwie śląskim), zaś vII Prywatne LO im. M. Reja z Krakowa – miejsce 147. 
w kraju (10. miejsce w woj. małopolskim). To wielki sukces szkół mających protes-
tancki rodowód.
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16 stycznia – odbyło się spotkanie noworoczne Polskiej Rady Ekumenicznej, oprócz 
przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Radzie, uczestniczyli hierarchowie Kościoła 
rzymskokatolickiego oraz reprezentanci Kancelarii Prezydenta i Premiera. Po raz pier-
wszy na spotkaniu obecny był minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

17 stycznia – w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się spotkanie zwier-
zchnich władz Kościoła poświęcone podsumowaniu pierwszego etapu rozmów prow-
adzonych ze stroną rządową w sprawie zawarcia z Radą Ministrów umowy dotyczącej 
nowelizacji ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

18-25 stycznia – odbywał się mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. Chrześcijanie różnych wyznań spotykali się na całym świecie na 
ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spot-
kaniach.

20-22 stycznia –  w Seevetal koło Hamburga w Niemczech miała miejsce konfer-
encja poszukująca odpowiedzi na pytanie: Jakie znaczenie ma dzisiaj wierność zasadom 
wyznania w kościołach ewangelickich? W konferencji uczestniczyła również delegacja 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Polski. 

9 lutego - w luterańskim kościele w Hadze odbyło się drugie z kolei polskie 
nabożeństwo ewangelickie w Holandii.

9 lutego – w Szczyrku odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji rozpoczęcia Zi-
mowych Igrzysk Olimpi-
jskich. Ks. Jan Byrt 
modlił się o pokój, 
uczciwą rywalizację 
i o błogosławieństwo dla 
polskiej reprezentacji 
za Zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich w Soczi. Po 
nabożeństwie uczest-
nikom nabożeństwa ro-
zdano kilkaset czapek 
mających przypominać 
ideę szlachetnej rywal-
izacji. Czapki przekazał 
między innymi  Premier 
Rzeczpospolitej Donald 
Tusk, prof. Jerzy Buzek i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do Szczyrku dotarły też puzzle 
z Pałacem Prezydenckim, ofiarowane przez Kancelarię Prezydenta RP. Część czapek (270 
szt.) została przekazana na Ukrainę. 
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11 lutego – Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał  
decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów w ramach wsparcia finansowego z pro-

gramu Konserwacja i re-
witalizacja dziedzictwa 
kulturowego w ramach 
Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarc-
zego i Norweskiego 
Mechanizmu Finan-
sowego na lata 2009-
2014. Kościół Pokoju 
w Świdnicy otrzymał 
d o f i n a n s o w a n i e 
w wysokości 14 milion-
ów złotych – zostaną 
one przeznaczone na 
remont zabytkowego 
kościoła i plebanii.

16 lutego –  w uroczystościach wprowadzenia w urząd nowego zwierzchnika Ni-
emieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Ukrainie – bp. Siergieja Maschews-
kiego uczestniczyli bp Jerzy Samiec oraz prezes Synodu ks. Grzegorz Giemza.
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Chrzty:
 
Amelia Sobierajska  19.01.2014 Pogórze, ul. Dworcowa
Ewelina Szpernol  02.02.2014 Skoczów, ul. Dolny Bór
Dawid Gluza 02.02.2014 Międzyświeć, ul. Potokowa
Anna Sikora 09.02.2014 Dębowiec, ul. Ogrodowa  
Inga Klus 09.02.2014 Kiczyce, ul. Pierściecka
Lidia Białożyt 16.02.2014 Dębowiec, ul. Katowicka

Śluby:

Michał Rychły i Dorota Wawrzyczek 11.01.2014

Pogrzeby:
 
Piotr Jabłoński noworodek 03.01.2014 cmentarz w Pierśćcu 
Jan Brojacz lat 84 15.01.2014 Simoradz, ul. Dębina
Gustaw Ciosk  lat 81  04.02.2014 Międzyświeć, ul. Cieszyńska
Wanda Olszewska  lat 75  07.02.2014 Skoczów, ul. Górny Bór
Emanuel Lapczyk lat  niespełna 78  10.02.2014 Pierściec, ul. Mostowa 
Jan Pilch lat 63 11.02.2014 Skoczów, ul. Targowa

Zapisano w księgach parafialnych

W czerwcu w Warszawie odbędzie się weekend ewangelizacyjny z udziałem Frank-
lina Grahama, syna wielkiego ewangelisty Billy’ego Grahama. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie: www.festiwalnadziei.pl
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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
MAŁŻEŃSKIE trzecia niedziela godz. 16.00
MĘŻCZYZN trzeci piątek godz. 18.00
SOBOTNIE SPOTKANIA Z BIBLIĄ
trzecia sobota godz. 18.00

GODZINY BIBLIjNE
Skoczów czwartek godz. 17.00
oprócz 1. 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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US£UGI FOTOGRAFICZNE



Parafialny Turniej piłki nożnej halowej - 1.02.2014 r.

Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego - 18.01.2014 r.


