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Jam zawsze z tobą. Ps 73,23a

Oto ponownie „koło czasu” otwiera przed nami 
drzwi z napisem: WAKACJE. Zdecydowana więk-
szość z nas korzysta wtedy z urlopu. Rozkoszujemy 
się dniami wolnymi od pracy. Spędzamy wspólne 
chwile z najbliższymi w zaciszu domostwa bądź też 
wyjeżdżając w bliższe lub dalsze okolice. Ogólnie 
patrząc, wyrywamy się z codzienności, którą znamy 
i która jawi nam się w miarę bezpieczna. Urlopowe 
podróże i wakacyjne wyzwania oznaczają stawianie 
kroków w nieznane, mniej bezpieczne, bardziej ry-
zykowne.

Zastanawiając się głębiej nad czynnikami zwią-
zanymi z wakacjami, trzeba powiedzieć szczerze, 
że oczywiście jest to okres inny niż wszystkie. Nie-
mniej jednak każdy nasz dzień – także ten, który 
wydaje się najbardziej szary z szarych i który nijak 
nas nie zaskoczy – niesie z sobą zawsze pewną daw-
kę nieznanego, niebezpiecznego, ryzykownego. 

Każdy z nas posiada swoją indywidualną grani-
cę bezpieczeństwa i tolerancję ryzyka. Niektórym 
sporadycznie wystarcza jakieś mocniejsze przeży-
cie i zwiększona dawka adrenaliny. Inni niemal co-
dziennie potrzebują zastrzyków nowych wrażeń, by 
nie zanudzić się dniem powszednim.

I w tym miejscu warto sobie przypomnieć waż-
ną prawdę: bez względu na sposób nastawienia do 
życia, nikt z nas nie jest w stanie okiełznać żadne-
go dnia i powiedzieć, że dziś będzie tak jak zawsze, 
nic nowego mnie nie spotka. W przeciwnym razie 
trzeba by to nazwać ludzką uzurpacją wykraczają-
cą ponad kompetencje, jakie zostały człowiekowi 
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dane. Któż bowiem może sam nadać kształt 
swej codzienności?! Oczywiście da się i nawet 
potrzeba zaplanować pewne rzeczy, ale za-
wsze może przyjść element zaskoczenia, które 
ma pozytywny lub negatywny odcień. Niech 
znamiennym przykładem tej prawdy będzie 
jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń, 
jakie rozegrały się w minionym czasie w naszej 
parafii. Oto 26-letni młody człowiek miał kon-
kretny plan. Jechał w tym celu na Śląsk, aby go 
zrealizować. Nic nie zapowiadało dramatu. To 
był zwykły wypad. Dobek (tak go nazywaliśmy) 
nie dotarł do celu. Zginął w wypadku. 

Drodzy! Podobnych sytuacji – które niosą 
pozytywny lub negatywny finał – można by 
zapisać całe stronice. Wszystkie one potwier-
dzają fakt, że nawet najbardziej szary z szarych 
dni nie jest w naszych rękach, lecz w Bożych. 
Stąd też sam Wszechmocny Pan przychodzi 
do nas z zapewnieniem, które przez Psalmistę 
wyraża bardzo lapidarnie: Jam zawsze z tobą. 

I w domu, i w kraju, i za granicą, i na szczytach gór, i nad morzem, i w powietrzu, i na 
lądzie, i w chwilach euforii, i w czasie rozpaczy, i na wyżynach swoich możliwości, i na 
moralnym dnie: Ja jestem zawsze z tobą – mówi Pan.

Czy potrzebujemy jakiejś innej frazy do zapamiętania? Czy potrzeba nam czegoś 
więcej aniżeli zapewnienie o Bożej bliskości – w każdym dniu i w każdym doświadcze-
niu? On, od którego wszystko zależy i który cały wszechświat stworzył, wyraża się mak-
symalnie prosto i zrozumiale: Ja jestem zawsze z tobą. Dobek o tym wiedział. Czy ty też 
żyjesz tą prawdą?

A teraz czas na odwrócenie ról. Stawiam przed tobą, Drogi Czytelniku, wyzwanie: 
otóż słowa obietnicy wyrażonej w Psalmie ukazują relację od Boga do człowieka. Grot 
strzałki znajduje się przy tobie. Odwrócenie ról i wyzwanie polega na tym, by szczerze 
przed sobą i w pokorze przed Bogiem odpowiedzieć: czy twoje życie (twój urlopowy 
czas i twoja codzienność) obrazują też relację biegnącą w przeciwną stronę? Czy kieru-
jesz grot swojej życiowej strzałki ku Bogu i mówisz: ja jestem zawsze z Tobą, Boże?

Żadne inne wyzwanie życiowe nie niesie z sobą tak wielkiej niepewności i ryzyka jak 
to, gdy wybierasz Boga i opowiadasz się po Jego stronie. Ono dostarcza wielką dawkę 
adrenaliny, ponieważ trzeba walczyć w grzesznym świecie o swoją chrześcijańską toż-
samość i bronić swojej godności w imię Bożych standardów. Podejmujesz to ryzyko? 
Stajesz do takiej walki? Ryzyko wyboru Boga jest najbardziej wartościowym spośród 
wszystkich życiowych „ryzyk”. Dobrych refleksji na czas wakacji życzę… Amen.

Ks. M. Czyż
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Z kart historii...

Ks. Dr Teodor Karol Haase

W lipcu br. minie 180-ta rocznica urodzin  
ks. Teodora Haase. Był on jednym z ośmiu su-
perintendentów /biskupów/ morawsko-śląskich  
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Austrii. 

(Dotychczas na łamach IP została przed-
stawiona służba ks. superintendenta dr. An-
drzeja Krzywonia /Nr 88/, który był siód-
mym z kolei zwierzchnikiem Kościoła oraz  
ks. superintendenta Karola Samuela Schneidera  
/Nr 93/, który był piątą w kolejności osobą na 
tym stanowisku).

Teodor Haase urodził się 14 lipca 1834 r. we 
Lwowie. Był synem ewangelickiego superinten-
denta Galicji i Bukowiny ks. Adolfa Teodora Ha-
ase. Po uzyskaniu matury w 1852 r. w Niemieckim 
Gimnazjum we Lwowie, studiował teologię ewan-

gelicką w Wiedniu, Getyndze oraz Berlinie. 
Dnia 10 kwietnia 1859 r. został w Bielsku ordynowany przez swego ojca, gdzie też 

został proboszczem dwujęzycznej parafii ewangelickiej. Tutaj dał się poznać nie tylko 
jako doskonały duszpasterz i kaznodzieja, ale włączył się także w życie społeczne mia-
sta. Był radnym miejskim oraz członkiem Rady Szkolnej. Jego staraniem Bielsko stało się 
miastem słynącym z wysokiego poziomu szkolnictwa. W 1860 r. założył Szkołę Realną, 
w 1867 r. Seminarium Nauczycielskie, a w 1871 r. C.K. Gimnazjum Państwowe. Był tak-
że założycielem Stowarzyszenia Gustawa Adolfa (obecnie Bratnia Pomoc im. Gustawa 
Adolfa), w którym od 1882 r. pełnił funkcję przewodniczącego zarządu. 

Dnia 27 maja 1880 r. odbyło się w naszym kościele w Skoczowie 19-te zgromadzenie 
Stowarzyszenia, podczas którego kazanie wygłosił ks. dr Jan Pindór z Cieszyna. Lokalny 
kronikarz Jerzy Brudny z Kowal tak o tym pisał: „Jak Go (ks. Haase) ucieszyło gościnne 
przyjęcie Stowarzyszenia Gustawa Adolfa w Skoczowie świadczy to, że po nabożeństwie 
jeszcze raz szedł obejrzeć kościół pięknie zielenią ozdobiony i polecił ówczesnemu pasto-
rowi Janowi Karzłowi w imieniu własnym podziękować uprzejmie zborowi za ozdobie-
nie kościoła.”

W roku 1865 ks. Teodor Hasse został wybrany seniorem śląskich ewangelików i z 
urzędu zasiadł w Generalnym Synodzie Kościoła. W 1876 r. został proboszczem parafii 
w Cieszynie. W tym samym roku wybrano go także z listy Niemiecko-Liberalnego Stron-
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nictwa Austriackiego posłem do Sejmu Opawskiego, a trzy lata później posłem do Parla-
mentu Austriackiego z okręgu wyborczego: Bielsko, Strumień, Skoczów oraz Jabłonków. 
W 1882 r., po śmierci ks. Karola Samuela Schneidera, został wybrany szóstym z kolei 
superintendentem morawsko-śląskim. Od 1905 r. był członkiem Izby Panów, czyli Au-
striackiej Rady Państwa.

Ks. Teodor Haase uzyskał w 1856 r. doktorat z filozofii na Uniwersytecie w Rostocku, 
zaś w 1868 r. honorowy doktorat teologii przyznał mu Uniwersytet w Heidelbergu.

Służba ks. dr. Haase w Cieszynie zapisała się szczególnie w sercach mieszkańców 
Śląska Cieszyńskiego. Jego trwałym pomnikiem, istniejącym do dzisiaj, stał się założo-
ny przez niego Szpital Ewangelicki (obecnie Śląski) w Cieszynie. Placówkę otworzono  
14 czerwca 1892 r. W 2012 r. powróciło na teren szpitala (konkretnie do holu głównego) 
jego popiersie autorstwa Jana Raszki, które było przechowywane od 1952 r. w Koście-
le Jezusowym.

Oprócz służby duszpasterskiej oraz działalności społecznej i politycznej był także wy-
dawcą niemieckojęzycznego liberalnego tygodnika „Neue protestantische Blätter” oraz 

polskojęzycznego tygodnika „Nowy Czas” i „Prze-
gląd Rolniczy”. Dla polskich ewangelików wydał 
także „Postyllę Grzegorza z Żarnowca” i „Kazania 
Mikołaja Reja” oraz założył w Cieszynie Czytel-
nię Ewangelicką.

Ks. superintendent dr Teodor Karol Haase 
zmarł w Cieszynie dnia 27 marca 1909 r. Kazania 
pogrzebowe w Kościele Jezusowym wygłosili ks. 
Andrzej Krzywoń ze Skoczowa po niemiecku oraz 
ks. Andrzej Glajcar z Drogomyśla po polsku, zaś 
nad grobem w Bielsku zmarłego pożegnał bielski 
proboszcz ks. Marcin Modl.

Opr.  Jerzy Sikora
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W skrócie

W dniach 25-27 kwietnia grupa konfirmantów i młodzieży wraz z ks. Marcinem Rat-
ką-Matejko spędziła weekend na wyjeździe w Krakowie (relacja wewnątrz numeru). 

W czwartek 1 maja młodzież wybrała się z ks. M. Czyżem na rowerach nad Jez. Go-
czałkowickie (relacja wewnątrz numeru). 

W czwartek 1 maja odbyło się w naszym kościele w Dębowcu ekumeniczne nabo-
żeństwo dla strażaków (relacja wewnątrz numeru).

 W czwartek 8 maja odbyło się spotkanie katechetów i nauczycieli w ramach szko-
lenia z superwizji czyli pomocy dla nauczających z zakresu duszpasterstwa i psychologii. 
Prowadził je ks. G. Giemza.

W sobotę 17 maja odbył się w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie recital ballad 
chrześcijańskich w autorskim wykonaniu naszego parafianina Milana Michalskiego, za-
angażowanego w służbę ratowniczą wśród alkoholików. 

W niedzielę 18 maja odbyła się uroczystość podwójnego jubileuszu konfirmacji: 
50-lecie i 60-lecie. W nabożeństwie obie grupy przystąpiły do Stołu Pańskiego, a po na-
bożeństwie był najpierw wspólny obiad, a następnie w swoich grupach wspomnieniom 
nie było końca (zdjęcia wraz z opisem na okładce).

W sobotę 24 maja odbyło się gruntowne mycie i sprzątanie kościoła, w którym 
uczestniczyli głównie konfirmanci ich rodzice. 

W sobotę 24 maja w ramach festiwalu „Panorama Sztuki Chrześcijańskiej – Musi-
ca Sacra” odbył się w naszym kościele koncert kameralny, podczas którego ks. biskup 
Paweł Anweiler czytał swoje wiersze. Tomik poezji biskupa pt. „Mój pasterz” można 
zakupić w kancelarii parafialnej.
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W sobotę 24 maja filiał w Dębowcu zorganizował wycieczkę do Mosznej i Opola. 
Uczestniczyło około 50 osób z ks. M. Ratką-Matejko (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 25 maja odbyła się wycieczka szkółki niedzielnej ze Skoczowa. Dzieci 
wraz z opiekunami wzięły udział najpierw w szkółce w Wiśle-Centrum, następnie prze-
jechały na Kubalonkę, skąd pieszo udały się na Stecówkę. Po czasie spędzonym na obiad 
i zabawy dotarły szlakiem górski do Wisły-Czarnego i autobusem powróciły do Skoczo-
wa (relacja wewnątrz numeru).

W czwartek 29 maja delegacja Rady Parafialnej złożyła życzenia pani Pastorowej 
Anieli Czyż z okazji jubileuszu 70. urodzin.

W czwartek 29 maja podczas nabożeństwa w święto Wniebowstąpienia odbył się 
egzamin konfirmantów, przez który wszyscy przeszli pomyślnie.

W niedzielę 1 czerwca odbyła się konfirmacja. Ślubowanie złożyło 60 konfirmantów: 
30 dziewczyn i 30 chłopców.

W niedzielę 8 czerwca odbyła się uroczystość pamiątki założenia i poświęcenia ko-
ścioła w Simoradzu. Gościem był ks. Bogdan Taska z Trzyńca. Uroczystość ubogacił śpie-
wem chór męski „Gloria” (relacja wewnątrz numeru).

W Poniedziałek Zielonoświątkowy 9 czerwca odbył się w naszym kościele ekume-
niczny koncert charytatywny, z którego dochód (2211 zł) przeznaczony był na pomoc 
w zakupie protezy ręki Adriana Andrzejewskiego, który uległ poważnemu wypadkowi 
samochodowemu. Po nabożeństwie nasi chórzyści zaprosili chór „Laudate Dominum” 
z parafii rzymskokatolickiej oraz nasz „Zespół Dzwonków” na wspólną jajecznicę.

W sobotę 14 czerwca dzieci ze szkółki niedzielnej w Dębowcu były wraz z rodzicami 
i opiekunami na wycieczce w Leśnym Parku Niespodzianek.

W sobotę 14 czerwca odbył się na sali gimnastycznej SP w Pogórzu diecezjalny tur-
niej siatkówki. Uczestniczyły cztery zespoły. Drużyna naszej parafii zajęła 3. miejsce. 
Wygrała Wisła-Malinka. Turniej zainaugurował obchody jubileuszu kościoła św. Trójcy. 
Kontynuacja parafialnego święta miała inny charakter. Po południu odbył się w kościele 
w Skoczowie koncert zespołu „Be Happy” z Pierśćca wraz z solistką Pauliną Pudło. 

Następnego dnia 15 czerwca odbyła się uroczystość pamiątki założenia kościoła w Sko-
czowie. O g. 9.00 odbył się poranek pieśni z udziałem naszych chórów i zespołów oraz 
Diecezjalnej Orkiestry Dętej. O g. 10.00 w nabożeństwie Słowem Bożym służył ks. Marcin 
Kotas, proboszcz w Poznaniu, a po nabożeństwie odbył się piknik parafialny.

Zakończyła się tegoroczna zbiórka na Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa. Zebraliśmy 
18.375 zł, to jest o 335 zł mniej niż w roku ubiegłym. Konfirmanci złożyli 350 zł.

W czwartek 19 czerwca, trzyosobowa delegacja z naszej parafii uczestniczyła w zjeź-
dzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa w Katowicach. 

W piątek 20 czerwca w Pierśćcu odbyło się spotkanie filiału. Składało się ono z pod-
sumowania prac przygotowawczych do jubileuszu kościoła, chwili śpiewu pod kierun-
kiem zespołu „Be Happy” oraz z spotkania przy ognisku (relacja wewnątrz numeru).
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W piątek 20 czerwca młodzież z Dębowca udała się na wycieczkę rowerową do Go-
leszowa na spotkanie z tamtejszą młodzieżą (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 21 czerwca chór „Glo-
ria” wziął udział w spotkaniu chórów 
w amfiteatrze w Jaworzu.

W niedzielę 22 czerwca chór „Glo-
ria” śpiewał na pamiątce założenia ko-
ścioła w Cisownicy. 

W dniach 19-22 czerwca odbyła 
się wycieczka parafialna do trzech sto-
lic: Bratysławy, Budapesztu i Wiednia. 
Wzięło w niej udział 50 osób. 

W środę 25 czerwca ks. M. Czyż wziął udział w nabożeństwie ekumenicznym 
w Pierśćcu z okazji zakończenia roku szkolnego przez klasy trzecie gimnazjum.

W czasie pasyjnym dzieci w szkołach otrzymały od katechetów „Skarbonki Diakonij-
ne”. Zebrały w sumie 1.436 zł. Serdecznie dziękujemy. 

W Pierśćcu wykonano prace remontowe w ramach przygotowań do jubileuszu ko-
ścioła. Zostały wymienione okna, wykonano malowanie wnętrza oraz odnowienie par-
kietu w części ołtarzowej.

W Skoczowie na posesji przy ul. Schodowej 19 zaczęto budować dwustanowiskowy 
garaż. 

UWAGA! Od Wielkiego Tygodnia nabożeństwa internetowe są nadawane pod 
adresem www.transmisja.skoczow.pl (zmieniono także adres strony młodzieży na  
www.mlodziez.skoczow.pl). Stare adresy będą aktywne do sierpnia br.

Terminy:

 5-13 lipca – Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
 13 lipca g. 10.00 – Pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu 
     kazanie ks. Roman Kluz
 21-31 lipca – obóz młodzieżowy w Pieninach

	 27 lipca-10 sierpnia – akcja „Wyprawka szkolna”

 4-9 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie
 18-23 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu
 25-31 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu

Zebrał Ks. A.P.
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Nasze Życie

Nabożeństwo dla strażaków w Dębowcu
1 maja w naszym kościele od-

było się tradycyjne nabożeństwo 
ekumeniczne z okazji dnia strażaka. 
W nabożeństwie wzięła udział dele-
gacja strażaków z gminy Dębowiec 
z pocztem sztandarowym na czele. 
Podczas nabożeństwa kazanie wy-
głosił ks. Marian Kubecki z parafii 
rzymsko-katolickiej. Po nabożeń-
stwie ks. Marcin Ratka-Matejko 
wraz z żoną wzięli udział w uroczy-
stym obiedzie w strażnicy OSP.

ks. M. Ratka-Matejko

Dębowczanie na Opolszczyźnie
24 maja odbyła się kolejna wycieczka filiału Dębowiec. Tym razem wybraliśmy się 

na Opolszczyznę. Pierwszym punktem był zamek w Mosznej, którego właścicielami była 
ewangelicka rodzina von Tiele-Winckler. Mogliśmy tam zapoznać się z historią zamku 
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oraz z dziejami rodu hrabiego Fran-
za-Huberta. Poznaliśmy także miejsce 
szczególne dla Matki Ewy, która była 
założycielką diakonatu w Miechowi-
cach oraz organizatorką pomocy dla 
bezdomnych, biednych i chorych. 
Mieliśmy również czas na odpoczynek 
w ogrodach zamkowych. 

Następnie udaliśmy się do Opola. 
Tam w miejscowej parafii przywitał 
nas proboszcz bp elekt Marian Nie-
miec. W ciekawy sposób przedstawił 

historię parafii, jej początki oraz obecną działalność zboru. Duże wrażenie na uczestni-
kach wycieczki wywarły tabliczki pamiątkowe wskazujące poziom wody podczas powo-
dzi w 1997 roku. Przedstawiciele naszej grupy złożyli, w imieniu wszystkich, gratulacje 
i życzenia w związku z wyborem na stanowisko biskupa diecezji katowickiej ks. M. Niem-
cowi. Proboszcz wraz z żoną zaprosili nas do sali parafialnej, gdzie czekały na nas pyszne 
ciasta, kawa i herbata. Później był również czas na indywidualne zwiedzanie miasta, jego 
zabytków i około godziny 17:00 spotkaliśmy się pod Opolskim Amfiteatrem aby udać się 
w drogę powrotną do domu. W czasie podróży mogliśmy podziwiać piękną tęczę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji wycieczki oraz wszystkim uczestnikom. Już dziś czekamy na kolejny wyjazd. 

Sylwia Ratka-Matejko

Dzieci ze Skoczowa w Wiśle
Dnia 25 maja odbyła się szkółkowa wycieczka ze Skoczowa do Wisły. O godz. 7.45 

wraz z opiekunami zebraliśmy się na placu przed kościołem, gdzie pastorowa Beata Czyż 
sprawdziła listę obecności. Gdy wszyscy zajęli swoje miejsca w autokarze, mogliśmy 
ruszać w drogę. Zanim autobus się rozpędził, pastorowa Helena Podżorska rozpoczęła 
podróż modlitwą. Poprosiliśmy Boga o ładną pogodę i bezpieczne dotarcie na miejsce. 

O godz. 8.30 zagościliśmy w Wiśle-Centrum, by tam uczestniczyć w szkółce niedziel-
nej. Nasza liczna grupa wypełniła salę do ostatniego miejsca. Przywitano nas bardzo 
gościnnie. Szkółkę rozpoczęliśmy śpiewem, a potem pomodliliśmy się modlitwą „Ojcze 
Nasz”. Następnie rozdzieliliśmy się na grupy. Tematem obu grup była dobra nowina, czy-
li wykupienie ziemi Rut i Noemi przez Boaza. Po zakończeniu młodsza grupa dołączyła 
do grupy starszej, aby wyruszyć w dalszą drogę na Kubalonkę. 

Podzieleni na mniejsze grupki, maszerowaliśmy na Stecówkę. Tempo narzucone 
przez niektóre dzieci było nieprawdopodobnie szybkie. Mniej więcej w połowie dro-
gi, zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek. Po chwili wytchnienia, ruszyliśmy w dal-
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szą drogę. Na miejsce dotarliśmy około godz. 12.00  
i z niecierpliwością czekaliśmy na obiad. O równej 
12.30 zawołano nas do jadalni. Zamieszanie, któ-
re tam panowało, nie pozwoliło zniknąć uśmiechom 
z naszych twarzy. Zaśpiewaliśmy „Chodźcie jeść...” 
i pomodliliśmy się. Posiłek szybko wylądował w na-
szych brzuchach, bo wszyscy byli już bardzo głodni. 

Po obiedzie niektórzy pobiegli do sklepiku, a inni 
na dwór. Wszystkie zorganizowane zabawy spowodo-
wały, że czas bardzo szybko minął. Na koniec wycieczki 
usłyszeliśmy historię misyjną o dziewczynce z Afryki 
imieniem Araba, która borykała się z nieposłuszeń-
stwem, ale ostatecznie doznała wypełnienia obietnicy, 
którą złożył jej tata, że otrzyma chustę. Podobnie Pan 
Bóg pragnie, abyśmy byli posłuszni. On też składa wie-
le obietnic, które zawsze wypełnia. 

Następnie wszyscy udaliśmy się dłuższą drogą do 
autokaru. Czas, który przeżyliśmy na tym wyjeździe, 
spędziliśmy razem z Bogiem. Po ponad godzinnej wę-
drówce, zmęczeni, wsiedliśmy do autokaru. Podzię-
kowaliśmy Bogu za miniony dzień i pogodę. Również 
podziękowaliśmy panu kierowcy, który spędził z nami 
cały dzień. 

Jako zdanie podsumowujące wyjazd zamieszczam 
werset z Psalmu 73,28: „Lecz moim szczęściem być bli-
sko Boga”.

Karolina Mleczko
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Założenie w Simoradzu
Słońce opierało się mocno od samego rana o simoradzką ziemię w niedzielne przed-

południe 8 czerwca, kiedy świętowano pamiątkę założenia i poświęcenia małego kościół-
ka ewangelickiego. Kto zdążył, skrył się wewnątrz świątyni, gdzie nie dosięgały promienie. 
Reszta cieszyła się piękną pogodą i Słowem Bożym, siedząc na placu przed kościołem.

Już na kwadrans przed nabożeństwem skoczowski chór męski „Gloria” pod batutą Bo-
lesława Nogi zaśpiewał trzy pieśni, wprowadzając wszystkich w radosną atmosferę świę-
towania. Liturgię prowadził ks. Mirosław Czyż, a pomagali mu konfirmanci: Aleksandra 
Wawrzyczek i Jakub Rokowski, którzy (pierwszy raz w historii) czytali fragmenty Starego 
i Nowego Testamentu przeznaczone na tę niedzielę. Bardzo miło było posłuchać konfir-
mantów, których nie zjadła trema i wspaniale wywiązali się z powierzonego im zadania.

Pamiątka założenia i poświęcenia kościoła Zesłania Ducha Świętego w Simoradzu 
zgromadziła licznych parafian, którzy mieli okazję posłuchać kazania ks. Bogdana Taski 
z czeskiego Trzyńca. Wybór duchownego nie był przypadkowy, gdyż równo dwa lata 
temu simoradzanie odwiedzili parafię w Trzyńcu w ramach wycieczki objazdowej po 
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Zaolziu. Ks. Taska w kazaniu zmagał się z odpowiedziami na trudne pytania, które czę-
sto padają dziś w sporach o prawdziwą religię (wg. Ew. Jana 4). Męskie głosy chóru 
„Gloria” ubogacały nabożeństwo, a błogosławieństwo w języku czeskim pozostanie na 
pewno w naszej pamięci na długo. Po nabożeństwie był czas na wspólne zdjęcia, luźne 
rozmowy z kaznodziejami i chórzystami. Na koniec „Gloria” została zaproszona do salki 
na mały poczęstunek.

D. i R. Raszyk

Dębowieckie dzieci w Leśnym Parku Niespodzianek
W sobotę 14.06.2014r. dzieci ze Szkółki Niedzielnej w Dę-

bowcu wyjechały wraz z rodzicami i opiekunami na wyciecz-
kę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. W drodze do 
Ustronia padał deszcz, lecz gdy dotarliśmy na miejsce przywita-
ło nas słońce, dlatego mogliśmy bez przeszkód podziwiać jego 
uroki. 

Zwiedzaliśmy park, podziwiając tam zwierzęta: sarny, dziki, 
jelenie, lamy, kozy i inne. Niektóre można było nakarmić i po-
głaskać. Z dużym zainteresowaniem dzieci zwiedzały aleję z baj-
kami, ale największym powodzeniem cieszył się plac zabaw.

Końcowym punktem programu był pokaz lotów ptaków drapieżnych, które przelatywa-
ły nad głowami obserwujących. Niespodzianką przed wyjściem z parku były pyszne lody. 

I tak to wszyscy w dobrych humorach wróciliśmy do Dębowca.
Ewa Kaleta
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Przedwakacyjne spotkanie małżeństw
14 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie dla małżeństw w Dębow-

cu. Tym razem miało ono zupełnie inny charakter. Spotkaliśmy się w ogrodzie u państwa 
Pastuchów, gdzie przy ognisku śpiewaliśmy pieśni na chwałę Boga oraz dokonaliśmy 
krótkiego podsumowania tego wszystkiego, co wspólnie z grupą mogliśmy przeżywać 

w minionych miesiącach. Uda-
ło się nam również zarysować 
plany na następny sezon spo-
tkań, który rozpocznie się już 
po wakacjach. Był to naprawdę 
wyjątkowy i wartościowy czas. 
Dlatego już dziś zapraszamy na 
kolejne spotkania.

ks. M. Ratka-Matejko

Święto parafialne w Skoczowie
Jak co roku, tydzień po świętach Zesłania Ducha czyli w Święto Trójcy Świętej przy-

pada jubileusz skoczowskiego kościoła, któremu przed 151 laty nadano właśnie to imię, 
wyrażając w ten sposób wdzięczność Jedynemu Bogu objawiającemu się w Trzech Oso-
bach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. 

Niedzielną uroczystość w dniu 15 czerwca 2014 roku tradycyjnie rozpoczęto poran-
kiem muzycznym, którego program wypełnił: „Zespół Dzwonków”, chór dziecięcy „Na-
dzieja”, Zespół „20+”, chór „Gloria” oraz Diecezjalna Orkiestra Dęta. Koncert prowadził 
proboszcz – ks. Adam Podżorski. 

Główne nabożeń-
stwo, które zgromadziło 
liczną rzeszę wiernych, 
rozpoczęło się o godz. 
10:00. Było ono przeka-
zywane również na plac 
kościelny oraz bezpo-
średnio do internetu. 

Uroczystość pro-
wadzili skoczowscy du-
chowni, zaś okoliczno-
ściowe kazanie wygłosił 
proboszcz kościoła „Ła-
ski Bożej” w Poznaniu, 
pochodzący z Cieszy-
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na – ks. Marcin Kotas. W latach 2005-2006  
ks. M. Kotas odbywał praktykę w skoczowskiej 
parafii, zaś po ordynacji w 2006 roku przez 
okres dwóch lat pełnił funkcję wikariusza. 
Wygłoszone kazanie oparł na 2. Liście Pawła 
do Koryntian (zw. „listem pisanym ze łzami”). 
Znamiennie wybrzmiewają końcowe słowa 
tego poselstwa, które znamy z nabożeństw: 
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, 
i społeczność Ducha Świętego niech będzie 
z wami wszystkimi”. Podczas nabożeństwa 
śpiewał chór „Gloria”. 

Bezpośrednio po nabożeństwie wszyscy 
jego uczestnicy zostali zaproszeni na piknik parafialny, gdzie przygotowano liczne atrak-
cje kulinarne, rekreacyjne oraz zabawy dla dzieci .

Walter Orawski 

Remont kościoła w Pierśćcu
W związku z przypadającą na rok 2014 roczni-

cą 25-lecia obecnego budynku kościoła w Pierść-
cu oraz 100. rocznicy poświęcenia nieistniejącej 
już kaplicy, społeczność pierścieckiego filiału po-
stanowiła wyjątkowo przygotować się do tychże 
okoliczności. Już od początku roku planowano 
remont budynku, a przede wszystkim malowanie 
wnętrza i wymianę okien. Podczas comiesięcz-
nych zebrań filiału powołano Komitet Obchodów 
Jubileuszu 25-lecia kościoła. Wspólnie omawiano 
plany, podejmowano decyzje; wstępnie przewi-
dziano prace remontowe na maj – czerwiec. 

Ekipa wymieniająca okna rozpoczęła swe pra-
ce 12 maja. W tym samym czasie parafianie przy-
gotowywali główną część Kościoła do malowania: 
zabezpieczano ławki, rozkładano rusztowania, 
odkręcano żyrandole.  Aby zminimalizować kosz-
ty tego znacznego przedsięwzięcia, zdecydowano 

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom i sponsorom za zaangażowanie  
i wkład wniesione w nasze parafialne święto.
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odmalować Dom Boży tzw. sys-
temem gospodarczym. W ciągu 
dwóch tygodni wnętrze pier-
ścieckiego kościoła przybrało 
nowych ciepłych barw. Odno-
wiono także ołtarz (szlifowanie 
i lakierowanie powierzchni par-
kietu). 

Dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu parafian, którzy przez 
kilka tygodni pracowali codzien-
nie przy pracach remontowych, 
nasz Kościół wygląda jak nowy. 
Każdy, kto chciał, znalazł dla sie-

bie zajęcie – oczywiście najwięcej pracy mieli panowie, ale panie i młodzież również 
włączali się w prace porządkowe. Podstawową część remontu ukończono ku wielkiej 
naszej radości i niezmierzonej wdzięczności do Najwyższego jeszcze przed planowanym 
terminem. Pierwsze nabożeństwo odbyło się już 8 czerwca. Remont ten jeszcze bardziej 
zespolił naszą niewielką wspólnotę. Z całego serca dziękujemy za Bożą opiekę i błogo-
sławieństwo. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do prac w naszym 
Kościele, serdeczne „Bóg zapłać”. 

Urszula Barańska
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Piknik rodzinny w Pierśćcu
W piątek 20 czerwca odbył się piknik rodzinny. Chcieliśmy w ten sposób „uczcić” 

zakończenie pierwszej części remontu naszego kościoła zaplanowanego z okazji rocz-
nicy 25-lecia istnienia obecnego budynku. Na początku odbyło się zebranie Komitetu 
Obchodów Jubileuszu 25-lecia kościoła, na którym podsumowano i omówiono przebieg 
pierwszego etapu remontu. 

Później wielbiliśmy Pana w pieśniach 
wspólnie z naszym zespołem „Be happy”. 

Następnie spędziliśmy wspaniały, po-
godny czas na rozmowach przy kawie 
i ciastku oraz kiełbasce z grilla i sałatkach 
przygotowanych przez nasze parafianki. 
Najmłodsi  również tryskali radością i ener-
gią, ciesząc się z ładnej pogody i rodzin-
nej atmosfery. Ku wielkiej naszej radości 
na pikniku spotkało się około 60 osób, by 
wspólnie spędzić czas na chwałę Pana i po-
dziwiać odremontowany kościół.

Urszula Barańska
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Prace na cmentarzu w Dębowcu
W czerwcu rozpoczął się kolejny etap prac związanych z remontem ogrodzenia wo-

koło cmentarza. Przed pamiątką poświęcenia naszego kościoła planujemy je zakończyć. 
Już teraz dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym. 

ks. M. Ratka-Matejko

Głos ma młodzież

Wyjazd konfirmantóW i młodzieży do krakoWa

W dniach 25-27 kwietnia br. grupa konfirmantów i młodzieży pod czujnym okiem 
ks. Marcina Ratki-Matejko spędziła czas w dawnej siedzibie królów Polski – Krakowie.

W piątek 55 osobowa załoga wyruszyła w podróż. Na miejsce dotarliśmy około  
g. 19.00, po czym każdy rozlokował się w swoich klasach i zaznajamiał się z nowo pozna-
nymi osobami. Pod wieczór zrobiliśmy sobie społeczność połączoną ze śpiewem. Tego 
dnia pogoda jednak nie dopisywała, dlatego planowany wieczorny spacer nie odbył się.

Następny dzień był pełen atrakcji. Po śniadaniu i porannej społeczności odbyła się 
GRA MIEJSKA, która polegała na tym aby wykonać jak najlepiej powierzone nam zada-
nia. Przekazano nam mapki oraz karty zadań. Dzięki tej grze, pomimo niesprzyjającej 
pogody, mogliśmy poznać lepiej Kraków i jego zabytki, m. in. Zamek na Wawelu, Sukien-
nice, Kościół Mariacki czy najstarszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego czyli Colle-
gium Maius, a także pokazać swe umiejętności w znajomości języka angielskiego i łaciny. 
Zmagania wygrała drużyna w składzie: Dawid Barański, Damian Rusin, Mateusz Sikora, 
Kuba Rokowski i Szymon Madzia. Po męczącej grze przyszła pora na spożycie obiadu 
(bograczu), po którym konfirmanci udali się na nauki konfirmacyjne, a młodzież w tym 
czasie miała czas wolny. Wiele osób z grupy młodzieżowej spacerowało w tym czasie po 
całym Starym Mieście. O godzinie 18.30 zasiedliśmy do kolacji. Następnie przyszła pora 
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na ostatnią wyjazdową społeczność, która była głównie kierowana do konfirmantów. 
Po społeczności był czas wolny, gdzie odbywały się różne gry i zabawy, dzięki którym 
wszyscy mogli się wyśmienicie integrować. 

Nadszedł ostatni dzień wyjazdu. Po śniadaniu cała grupa poszła do kościoła na po-
ranne nabożeństwo. Kazanie wygłosił proboszcz parafii – ks. Roman Pracki. Po nabożeń-
stwie zostaliśmy mniej więcej kwadrans w kościele, aby zobaczyć jak wygląda Zgroma-
dzenie Parafialne w krakowskiej parafii. Około godziny 12.00 nadszedł czas wyjazdu…

Myślę, że chodź wycieczka każdemu zleciała bardzo szybko i pomimo nieudanej po-
gody, to jednak każdy zaliczy ją do udanych. 

To był bardzo błogosławiony czas i pełen radości. Dziękujemy Panu Bogu, że miał nas 
w swej opiece. Dziękujemy również ks. Marcinowi za jego wyrozumiałość względem nas 

i zapewnienie nam stałej opieki.

Ania Hussarek  
i Damian Rusin
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„Olimpiada” Młodzieży w Sycowie
W dniach od 1 do 4 maja 2014 roku w Sycowie na Dolnym Śląsku odbyły się Między-

narodowe Mistrzostwa Młodzieży Ewangelickiej, których celem była integracja poprzez 
rywalizację i udział w konkurencjach sportowych młodzieży ewangelickiej.

Uczestnicy startowali w dyscyplinach lekkoatletycznych, rywalizacji drużynowej, 
w szachach, zawodach kajakarskich i łuczniczych. Odbyły się także I Sycowskie Integra-
cyjne Biegi Majowe, w których wzięło udział wielu uczestników w różnych kategoriach 
wiekowych, również mieszkańców miasta. 

W rywalizacji 
ogólnej pierwsze 
miejsce zajęła 
młodzież z parafii 
w Dzięgielowie.

Mistrzostwa 
Młodzieży 2014 
zakończyło nie-
dzielne nabożeń-
stwo w kościele 
zamkowym ap. 
Jana i Piotra 
w Sycowie. Wzię-
li w nim udział 

wierni, zaproszeni goście – w tym lokalne władze samorządowe – oraz duchowni ze 
zwierzchnikiem Kościoła bp. Jerzym Samcem, bp. wrocławskim Ryszardem Boguszem 
i prezesem Synodu Kościoła ks. Grzegorzem Giemzą.

W kazaniu skierowanym do sportowców bp Samiec porównał Jezusa Chrystusa - 
Dobrego Pasterza do trenera sportowego, któremu zawodnik ufa i słucha jego poleceń 
po to, aby osiągnąć zamierzony efekt. Kaznodzieja wzywał do powierzenia swojego ży-
cia Chrystusowi jako najlepszemu z trenerów, dającemu właściwe rozwiązania i wska-
zówki dla codzien-
nego życia każde-
go człowieka. 

Ogłoszono, że 
następne mistrzo-
stwa w roku 2016 
odbędą się w Mi-
kołowie na Gór-
nym Śląsku. 

za www.luteranie.pl

Naszą parafię reprezentowali (od lewej): Kamil Czyż, Dawid Podżorski, 
Jakub Pieszka i Tomasz Bochenek.
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Młodzież na rowerach
W czwartek 1 maja skorzystaliśmy z pięk-

nej pogody oraz dnia wolnego od szkoły 
i wybraliśmy się na rowerach nad Jezioro Go-
czałkowickie pięknym szlakiem leśnym przez 
Pierściec (tu przy kościele pomodliliśmy się 
o bezpieczeństwo), Uchylany i Landek. Gdy 
dotarliśmy nad zaporę, pstryknęliśmy pa-
miątkową fotkę w różnych odsłonach, jak też 
zjedliśmy małe co nieco. Następnie ruszyli-
śmy w drogę powrotną. A że nikt nie chciał 
wracać tą samą drogą, zrobiliśmy półpętlę 
wokół zalewu i przez Drogomyśl dotarliśmy wałem do Skoczowa.

Długa droga niejednemu dała się we znaki. Ktoś złapał „gumę”, ktoś rozdarł kolano, 
ktoś mocno sapał. Takie zmaganie się z własnymi słabościami oraz stawianie czoła ze-
wnętrznym przeciwnościom wyzwala hart ducha i kształtuje osobowość. Bardzo lubię 
stawiać takie wyzwania sobie i młodzieży. Cieszę się z tego wspólnego czasu i zapraszam 
na kolejny wypad jesienią do leśnych kościołów na Spowiedzisku pod Małą Czantorią 
i w Nydku (Czechy).

Ks. M. Czyż

W piątek 20 czerwca (po południu) 
zebraliśmy się przed domem parafial-
nym w Dębowcu, by wyruszyć na wy-
cieczkę rowerową do Goleszowa. Nie-
wielka grupa rowerzystów pod okiem 
ks. Marcina Ratki-Matejko zapoznała 
się z trasą, która choć niedługa wy-
magała sporo kondycji i wytrwałości. 
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W drodze można było podziwiać piękne krajobrazy okolicznych miejscowości. Po nieca-
łej godzinie jazdy dotarliśmy do Goleszowa. Tam spotkaliśmy się z miejscową grupą mło-
dzieżową wraz z ks. Łukaszem Stachelkiem. Rozpaliliśmy ognisko. Bawiliśmy się w różne 
zabawy i gry integracyjne, piekliśmy kiełbasę. Po smacznym posiłku graliśmy w siatków-
kę i piłkę nożną. Niestety czas szybko minął i o godzinie 20:00 ruszyliśmy w powrotną 
drogę. Był to świetnie spędzony czas. Z niecierpliwością czekam na kolejny taki wyjazd.

Tomasz Bochenek 

Szukasz dobrej książki? Dobrej płyty z muzyką? A może dobrego filmu?  Jesteś nasto-
latkiem słuchającym rapu czy matką mającą problem ze swoimi dorastającymi dziećmi? 
Może chciałbyś przeczytać swoim wnukom ciekawą bajkę na dobranoc albo dowiedzieć 
się, jak rozpalić ogień w relacji ze swoją żoną? Masz ochotę zobaczyć interesujący film, 
a może sprawdzić swój nowy zestaw audio na jednym z nagrań koncertowych najwięk-
szych sław muzyki rockowej? Wierzysz w Boga, a może jest ci On zupełnie obcy? 

Biblioteka
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Tego rodzaju pytań mógłbym zadać wiele. Samodzielnie potrafisz przyporządkować 
się do jakiejś z grup, czy to wymienionych przeze mnie, czy swoich własnych. Ważne jest 
to, że niezależnie jaką grupę stworzysz, to i ona znajdzie coś dla siebie w BIBLIOTECE 
DLA KAŻDEGO. 

Nie wierzysz? Przyjdź i przekonaj się. Gwarantujemy ci, że nie wyjdziesz z pustymi 
rękami. W naszych zbiorach masz możliwość wyboru między rozmaitymi książkami o te-
matyce chrześcijańskiej i nie tylko (kilka tysięcy pozycji), płytami muzycznymi począwszy 
od muzyki klasycznej, skończywszy na rapie czy ska (kilkaset pozycji) oraz filmami DVD 

(kilkadziesiąt pozycji). Wspól-
nie z naszymi pracownikami, 
a także wolontariuszami wy-
bierzesz coś dla siebie.

Miła atmosfera, przy-
jazne otoczenie i to co naj-
ważniejsze: materiały bogate 
w treść.

Piotr Chwastek

***
W tym miejscu Redakcja 

poleca również album CD  Pio-
tra Chwastka pt.: „Bajki z koń-
ca świata”. Można go wypo-
życzyć w bibliotece lub nabyć 
w kancelarii parafialnej.

Filia Biblioteki w Simoradzu
Simoradzki filiał dąży cały czas do rozwoju i w murach świeżo wyremontowanej salki 

chce uruchomić filię skoczowskiej biblioteki. Już na etapie remontu pomysł został wdro-
żony w realizację, dzięki czemu w holu pojawiła się specjalna szafa biblioteczna.

Dzięki uprzejmości Renaty Świder udało się starannie wyselekcjonować z zasobów 
skoczowskiej biblioteki kilkaset książek, które będzie można wypożyczać w Simoradzu. 
Biblioteczka będzie czynna po każdym nabożeństwie i przy okazji spotkań tygodnio-
wych, czyli koła pań, spotkań biblijnych oraz śpiewaczych (kolejna nowa inicjatywa si-
moradzan). Rada filiału jest pełna optymizmu i ma nadzieję, że książki będą cieszyć się 
dużym powodzeniem wśród miejscowych parafian, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Na 
czytelników czekają powieści, opowiadania, poradniki i komentarze biblijne. Inaugura-
cja działalności simoradzkiej filii biblioteki – niedziela, 6 lipca.

D. i R. Raszyk
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Kącik dla dzieci

Moi drodzy, przed Wami zagadki z rozdziałów 13-16 z Ewangelii Łukasza. 

1. Odpowiedz na pytania:
 a) Przez ile lat drzewo figowe nie wydawało owocu?

 b) Ilu Galilejczyków zginęło, gdy upadła na nich wieża przy Syloe?

 c) Przez ile lat chorowała kobieta, która nie umiała się wyprostować? 

 d) Ile par wołów kupił mężczyzna, który wykręcił się tym przed przyjściem na 
       ucztę? 

 e) Ile owiec pozostawił pasterz, gdy szedł szukać jednej zgubionej?

 f) Ile drachm miała kobieta, zanim zgubiła jedną z nich? 

2. Do której historii dopasujesz to zwierzę:

3. Rozwiąż krzyżówkę. Ostania litera wyrazu to pierwsza litera następnego.
 a) Kto wg faryzeuszów chciał zabić Jezusa? 
 b) ... figowe
 c) 100 baryłek czego dłużnik był winien bogatemu człowiekowi (mianownik)?
 d) Czyją córką została nazwana chora kobieta? 
 e) Jak inaczej są określane w Biblii pieniądze?
 f) Kto cieszy się w niebie z upamiętnia grzeszników? 
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opr. Anna Jaroszewska
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Propozycja dla najmłodszych. Pokoloruj obrazek: Dobry Pasterz. Poproś kogoś, aby przeczytał 
Ci historię zapisaną w Ew. Łukasza 15,1-7.
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Jubileusz reformacji

W związku z jubileuszem Reformacji publikujemy dalszą część niewielkiego dzieła 
pt.: „Krótka Historya Reformacyi – dla użytku ewangielickiej młodzieży”, spisana przez 
Jana Śliwkę, nauczyciela w Cieszynie. Redakcja zachowuje wierność stylowi tamtej epoki 
i nie dokonuje żadnej ingerencji w tekst (cz. 3).

3. Wiklef

Jan Wiklef, uczony i wolnomyślny nauczyciel z akademii w Oxfordzie, powstał w An-
glii jako reformator, około roku 1370. Obdarzony wielkiemi zdolnościami ducha, nie-
przestawał szukać prawdy i dociekać wszelkich znajomości. Gorliwe czytanie biblii1 dało 
mu poznać prawdziwą naukę zbawienną, a rozwiozłe życie mnichów uczyniło go uważ-
nym na błędy kościoła. Wiklef rozszerzał naukę, nabytą z Pisma św. a nabył dla tego, 
jako też i dla swej głębokiej umiejętności wielkiej czci i sławy. Rozjątrznieni tem mniszy 
[mnisi – przyp. red.] gniewali się na niego i starali się, jakoby go z akademii wyłączyli. 
A gdy zaś i niegodziwości ich wykrywał i ganił, oskarżyli go u papieża i musiał posadę 
swą nauczycielską na akademii opuścić. Ale za to wynagrodził go król, u którego znalazł 
wielką łaskę, powoławszy go za kaznodzieję do Luterwortu2.

Tu w zaciszu miał Wiklef tem więcej czasu i sposobności do nauki i pisania, której tej 
wiernie używał. Tu dokończył już dawniej zaczęte tłumaczenie biblii na język angielski 
i wydał wiele pism przeciw naukom i obrządkom kościoła, niezgadzającym się z nauką 
Pisma św. Tu podał ludowi biblię, nauczał według niej, dowodząc, iż ona zawiera wszel-
kie potrzebne nauki do żywota prawdziwie chrześciańskiego. Bogaci i ubodzy radzi słu-
chali i szanowali Wiklefa, a pisma tak jako nauka jego wydały godne owoce błogosławio-
ne, nie tylko w Anglii, lecz także i w Czechach, gdzie je Jan Hus, mąż pełen nauki, wzór 
moralnego postępowania i chrześciańskiej łagodności, potężnie zastępował i gorliwie 
rozszerzał. Atoli papież na Wiklefa klątwę rzucił i pisma jego potępił, żył on przecie w Lu-
terworcie spokojnie aż do swojej śmierci, † r. 1384. Ale co zemsta na żywym wykonać 
nie mogła, to uczyniła na martwym. Na rozkaz zgromadzonych w Kostnicach3 biskupów, 
wydobyto w roku 1428 z grobu jego kości i spalono je. Popioły wsypano do potoka 
mimo [obok – przyp. red.] płynącego. Również spalono też na ten czas i wielką część 
zabranych jego książek. Mimo to i wszelkich prześladowań naśladowców Wiklefa, tak 
sie nauka jego po świecie rozeszła i zakrzewiła, że go za najważniejszego poprzednika 
reformacyi uważać należy.                    opr. ks. M. Czyż

1 „biblii” i „kościoła” – pisownia oryginalna; dziś trzeba by te terminy pisać dużą literą [przyp. red].
2  Miasto Lutterworth – leży w pobliżu Birmingham, w środkowej części Wielkiej Brytanii [przyp. red].
3  Chodzi o miasto Konstancja w południowych Niemczech, gdzie w latach 1414-18 odbył się sobór po-
wszechny Kościoła Katolickiego [przyp. red].
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Z życia kościoła

25-27 kwietnia – w Centrum Luterańskim w Warszawie miała miejsce wiosenna 
sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W czasie sesji Synodu, bp 
Jerzy Samiec zaprezentował nowe logo Dekady Reformacji - jubileuszu 500 lat wydarzeń 
z 1517 roku, kiedy to ks. Marcin Luter zapoczątkował proces odnowy Kościoła. Jednym 
z punktów obrad było sprawozdanie z działalności Biskupa Kościoła, w który oprócz re-
lacji z podjętych działań bp Jerzy Samiec zaprezentował również wizję Kościoła na lata 
2014-2020. Dokument ten został opublikowany w Internecie. Można go znaleźć również 
na stronie internetowej naszej parafii.

 29 kwietnia – urna z prochami Tadeusza Różewicza spoczęła zgodnie z wolą poety 
na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Karpaczu, przy kościele Wang.

1-4 maja – W Sycowie na Dolnym Śląsku odbyły się drugie Międzynarodowe Mi-
strzostwa Młodzieży Ewangelickiej. W zawo-
dach wzięło udział blisko 150 uczestników re-
prezentujących drużyny młodzieżowe z terenu 
całej Polski.

4-10 maja – w Katowicach i Sosnowcu od-
były się Ekumeniczne Dni Biblii.

9-11 maja – w Poznaniu odbył się 
1. Ewangelicki Zlot Motocyklowy.

10 maja – Synod Diecezji Katowickiej wy-
brał na swojego zwierzchnika ks. dr. Maria-
na Niemca, proboszcza ewangelickiej parafii 
w Opolu. Biskup elekt ma 53 lata. 

17 maja – w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo 
z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, w ramach, którego wspominano 100. rocz-
nicę urodzin Klemensa Matusiaka – twórcy polskiego pożarnictwa na ziemi cieszyńskiej. 

17 maja – w Bielsku-Białej wręczono Nagrody im. ks. Leopolda Otto, przyznawane 
corocznie przez „Zwiastun Ewangelicki” kapituła uhonorowała trójkę laureatów: diako-
nise z Dzięgielowa na ręce s. przełożonej Ewy Cieślar, Aldona Karska z Warszawy i Piotr 
Mańka ze Słupska. Nagroda ta przyznawana jest osobom, które – tak jak jej patron – 
swoim zaangażowaniem na różnych płaszczyznach, postawą i dokonaniami składają 
świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa oraz wywierają istotny wpływ na życie Kościoła 
luterańskiego w Polsce.

21 maja – Biskup  Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zadebiutował w roli blogera. 
W ten sposób Kościół sukcesywnie poszerza swą obecność w Internecie, od portali in-
formacyjnych, poprzez fanpage’a na facebooku oraz twitterze, po wspomnianego bloga. 
Znajduje się on pod następującym adresem: www.biskupkosciola.wordpress.com.
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6 czerwca – parafia ewangelicka w Wiśle oraz diecezjalna komisja obchodów 500 
lat Reformacji zorganizowali promocję dwóch książek. Wydawnictwo wiślańskiej parafii 
„Luteranin” promowało książkę pt. Czytanie Reformatora. Zostały w niej zebrane teksty 
Jerzego Sojki, które wcześniej publikował w kwartalniku „Luteranin”. Książka jest zapro-
szeniem dla czytelnika do samodzielnej lektury pism Marcina Lutra. Wydawnictwo Au-
gustana z kolei prezentowało nowe tłumaczenie Małego katechizmu ks. Marcina Lutra 
oraz wystawę powstałą w oparciu o wydaną w ubiegłym roku książkę Reformatorzy.

7 czerwca – w Jastrzębiu odbył się XIV Przegląd Twórczości Artystycznej Chórów i Ze-
społów Dziecięcych i Młodzieżowych Diecezji Katowickiej.  Do Jastrzębia przybyli młodzi 
ludzie z Mikołowa, Golasowic, Hołdunowa, Wodzisławia Śląskiego, Katowic, gościnnie 
wystąpił również zespół Be Happy z Pierśćca. 

15 czerwca – W kościele w Szczyrku Salmopolu odbyło się pierwsze z pięciu na-
bożeństw ekumenicznych z okazji Mundialu w Brazylii 2014. Przez cały okres trwania 
mistrzostw ks. J. Byrt będzie w czasie nabożeństw losował 11 piłek, które podarowali 
rozmaici sponsorzy.

15 czerwca – Po raz 14. w Ustroniu  odbyło się ekumeniczne spotkane pracowników 
i funkcjonariuszy Straży Granicznej, należących do różnych wyznań. Uroczystość rozpo-
częła się nabożeństwem, podczas którego kazanie wygłosił ks. bp płk Mirosław Wola. Po 
nabożeństwie odbył się koncert muzyki gospel w wykonaniu Stra-
żogranicznego Chóru Ekumenicznego. Ostatnim punktem uroczy-
stości było spotkanie rodzin na Równicy, gdzie w starym schronisku 
wszyscy uczestnicy zostali podjęci poczęstunkiem.

15 czerwca – w Szwecji bp Antje Jackelen, dotychczasowa bi-
skup diecezji Lund, została wprowadzona w urząd Arcybiskupa Up-
psali i Prymasa Szwecji. Abp Jackelen jest pierwszą kobietą, która 
objęła arcybiskupią katedrę Uppsali. Kościół Ewangelicko-Augsbur-
ski w Polsce reprezentowali w Uppsali biskup Jerzy Samiec i prezes 
Synodu ks. Grzegorz Giemza.

 19 czerwca – w Katowicach odbył się 151. zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa 
Adolfa. W zjeździe wzięła udział delegacja z naszej parafii. W tym roku zebrano 248 

tys. zł. Ofiary wspomogą Diakonat Eben-Ezer w Dzięgielo-
wie, parafię w Czechowicach-Dziedzicach, Jaworzu (Jasieni-
ca), Międzyrzeczu, Starym Bielsku, Wiśle Głębcach, Bytomiu, 
Wołczynie (Gierałcice), Kluczborku, Orzeszu, Pyskowicach, 
Siemianowicach, Sosnowcu i Świętochłowicach, Sopocie 
i Szczecinie. Wybrano także nowy zarząd: prezesem Brat-
niej Pomocy im. Gustawa Adolfa został ks. Daniel Ferek 
z Wodzisławia Śląskiego. W skład nowego zarządu weszli: 
Anna Czudek (Goleszów), ks. Marcin Makula (Golasowice),  
ks. Mirosław Sikora (Rybnik).
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Centrum Misji i Ewangelizacji organizuje pomoc psychologiczną, prawną oraz 
materialną w nowo otwartym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem. 
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Reklamy i ogłoszenia

FIRMA SPRZĄTAJĄCA  

ŚWIETLIKI 
- usługi porządkowe 

dla firm i domu

Zapraszamy do skorzystania z na-
szych 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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Chrzty:
 

Nadia Romanek-Matula 27.04.2014 Skoczów, ul. Stalmacha
Gabriel Kubala 27.04.2014 Skoczów, ul. Kossak-Szatkowskiej
Nikola Małysz 04.05.2014 Dzięgielów, ul. Polna
Dominik Dobner 11.05.2014 Simoradz, ul. Kręta
Oliver Sałęga 18.05.2014 Dublin (Irlandia)
Jakub Rychły 18.05.2014 Dębowiec, ul. Żniwna
Natan Knapczyk 01.06.2014 Skoczów, ul. G. Morcinka
Amelia Tkacz 08.06.2014 Kowale, ul. Dolny Bór

Śluby:

Adam Sułkowski Mariola Sułkowska 24.05.2014
Piotr Łupieżowiec Klaudia Gabryś 07.06.2014
Arkadiusz Byrski Anna Herda 21.06.2014

Pogrzeby:

Maria Cichy  lat 75 23.04.2014 Skoczów, ul. Morcinka
Helena Krupa lat 87 30.04.2014 Skoczów, ul. Górecka
Paweł Szarzec  niespełna lat 90 05.05.2014 Skoczów, ul. Podkępie
Dorota Badura  lat 29 13.05.2014 Simoradz, ul. Dębina
Dobromir Glac  lat 25 13.05.2014 Wilamowice, ul. Cieszyńska
Jadwiga Zipser lat 77 15.05.2014 Harbutowice, ul. Wiślańska
Władysław Kawulok lat 43 07.06.2014 Simoradz, ul Sportowa

Zapisano w księgach parafialnych

Informator Parafialny nr 103/2014

Serdecznie dziękujemy rodzinie Benek-Masterniak z Wilamowic za oka-
zaną nam pomoc w trudnym dla nas okresie życia. Odczuliśmy błogosławień-
stwo słów z Listu do Galacjan 6,2: „Jedni drugich brzemiona noście...”.

        Ewa i Jurek Bujokowie

Podziękowanie
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Transmisja nabożeństw   www.transmisja.skoczow.pl
Młodzież  www.mlodziez.skoczow.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-Szatkowskiej 74  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. 19.00
SOBOTNIE SPOTKANIA Z BIBLIĄ
trzecia sobota godz. 18.00

GODZINY BIBLIJNE
Skoczów czwartek godz. 18.00
oprócz 1. czwartku miesiąca
Dębowiec poniedziałek godz. 17.00
Pierściec środa godz. 18.00 SZKÓŁKI NIEDZIELNE

Skoczów godz. 8.00 i 10.00
Dębowiec podczas nabożeństwa

Pierściec podczas nabożeństwa
Simoradz podczas nabożeństwa

KOŁA PAŃ
Skoczów 1.śr m-ca godz.17.00

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

Simoradz 1.pt m-ca godz.14.30

PRÓBY CHÓRÓW I ZESPOŁÓW
Chór męski i żeński pon godz. 18.30
Chór mieszany wt godz. 18.00
Chór dziecięcy 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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18 m
aja - „Złota Konfirm

acja” i „Diam
entow

a Konfirm
acja”

od lewej IV rząd: Erwin POMPER, Walter MACURA, Ernest MALIK, Erwin PILCH.
III rząd: Jan (Wilhelm) PYKA, Jan MENDROK, ks. Jan (Otton) KRZYWOŃ, Michał PROCNER, Władysław 
(Walter) ORAWSKI, Jan WOJNAR.
II rząd: Marta KOLARCZYK (Oczadły), Krystyna JAWORSKA (Brzezina), Hildegarda SIKORA (Brudny), Herta 
BŁAHUT (Białek), Hermina BAŻANOWSKA (Duda).
I rząd: Anna PRZEWŁOCKA (Smelik), ks. Andrzej CZYŻ, Gertruda TOMAN (Czyż), Anna KUCZ 
(Wojnar), Marta MATTES (Broda), Emilia MACURA (Kubala), Wiesława STEFAŃSKA (Broda), Anna KLUZ  
(Sikora), ks. Adam PODŻORSKI.

od lewej V rząd: Bogusław BOJDA, Bronisław BRUDNY, Piotr BRUDNY, Leon BORECKI.
IV rząd: Józef HUBCZYK, Jan WOJNAR, Karol PLINTA, Adam PINKAS, Adam DUDA, Julian CIENCIAŁA, 
Andrzej RASZKA.
III rząd: Danuta PIPREK (Pustówka), Halina CHWASTEK (Smelik), Olga BRUDNY (Krzywoń), Wanda BRZEZINA 
(Fiedor), Barbara LIPOŃSKA (Kołodka).
II rząd: ks. Andrzej CZYŻ, Zuzanna SIKORA (Witoszek), Halina PSZCZóŁKA (Kohót), Halina STANIEK (Macura), 
Barbara KREHUT (Kubaczka), Pawełka KAJSTURA (Cymorek), Lidia FRYDA (Powada), ks. Adam PODŻORSKI.
I rząd: Łucja JAWORSKA (Białoń), Helena GRABOWSKA (Cieślar), Anna DUBEL (Broda), Małgorzata CIEŚLAR 
(Nitsch), Urszula HERNIK (Krzok), Anna TOMCZYK (Jedzok), Danuta FARANDA (Rymorz).
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