
 .
  

 S
ko

cz
ów

  
 .

  
 D

ęb
ow

ie
c 

  
.  

  
Si

m
or

ad
z 

  
.  

  
Pi

er
śc

ie
c 

  
 .

 

nr 106
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

w SKOCZOWIE

W
rz

es
ie

ń 
Pa

źd
zi

er
ni

k 
20

14

B
ą

D
źC

IE
 W

D
ZI

ęC
Zn

I.
..

  K
ol

 3
,1

5



Informator Parafialny nr 106/2014

Dom Hundertwassera

W
yc

ie
cz

ka
 –

 T
rz

y 
st

ol
ic

e 
19

-2
2.

06
.2

01
4



Informator Parafialny nr 106/2014 3

Spotkanie ze Słowem Bożym

Wdzięczność

 
(15) Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się 

czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim... (18) Za wszystko dziękujcie; taka 
jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.

1 Tes 5,15.18

Wrzesień i październik to w naszej parafii miesiące, w których spora część naszej 
uwagi koncentrowana jest wokoło tematyki dziękczynienia. Trzy z czterech wrześnio-
wych niedziel to czas przeżywania w kościołach filialnych dziękczynnych nabożeństw 
z okazji Święta Żniw. Natomiast już w pierwszą niedzielę października cała nasza parafia 
w Skoczowie będzie wspólnie przed Bogiem stawała z wdzięcznością za każdy dar, jaki 
otrzymujemy z Bożej ręki. Za każdym razem Dziękczynne Święto Żniw przypomina nam 
ważne przesłanie, które moglibyśmy wyrazić słowami Pawła z 1 Listu do Tesaloniczan: 
Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.  
Przesłanie to niestety często z różnych powodów bywa na co dzień zapominane. 

W wielu rozmowach mogę zaobserwować, że o wiele łatwiej przychodzi ludziom na-
rzekanie i skupianie się na tym, czego nam brakuje, co złe i trudne w życiu niż z wdzięcz-
nością dziękować Bogu nawet za drobne rzeczy. Zastanówmy się, czy gdyby ktoś z ze-
wnątrz przyglądał i przysługiwał się nam, to zauważyłby osobę:

– Ciągle smutną i przygnębioną?
– Wdzięczną Bogu za każdy dzień i łaskę zbawienia, jaką nas obdarza?
To, że mamy siły, to, że mamy możliwość życia w wolnym kraju, gdzie bycie osobą 

wierzącą w Jezusa Chrystusa nie wiąże się z zagrożeniem życia, jest wspaniałym obja-
wem Bożej łaski. Gdybyśmy częściej skupiali się na tym, co otrzymujemy od Boga i szu-
kali tego, co dobre, wierzę, że o wiele łatwiej byłoby nam być chrześcijanami składają-
cymi prawdziwe świadectwo wiary.

W tym miejscu przypomina mi się jedna grafika (na następnej stronie), którą znala-
złem kiedyś w Internecie, przedstawiająca proste rzeczy, za które tak zwyczajnie może-
my być wdzięczni.

Dziękczynienie za pokarm podczas Święta Żniw zmusza nas również do refleksji nad 
tym, jakie podejście mamy do jedzenia oraz czy je szanujemy? Niestety bardzo często 
można zauważyć, że również wśród nas wiele pokarmów jest marnowanych i niszczo-
nych. Szacunek, jakim dawniej darzono na przykład chleb, powinien być dla nas przykła-
dem i impulsem do refleksji. 
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Dziękczynienie za wszelkiego 
rodzaju Boże dary skłania nas rów-
nież do tego, abyśmy zastanowili 
się nad tym, co mogę zrobić dla dru-
giego człowieka, czym mógłbym się 
podzielić? Paweł również do tego 
nas zachęca: starajcie się czynić do-
brze sobie nawzajem i wszystkim.  
W naszej parafii mamy kilka możli-
wości do tego, aby dzielić się tym, 
co posiadamy. Dwie akcje diakonij-
ne (spożywcza i wyprawka szkolna) 
mogą być świadectwem tego, że 
będąc obdarowanymi przez Boga, 
chcemy dzielić się tymi darami 
z innymi, nie patrząc na wyznanie 
lub pochodzenie. Jednak chciejmy 
również w innych sytuacjach stoso-
wać się do wskazówki, którą otrzy-
mujemy w tym fragmencie listu 
i wyciągać pomocną dłoń zawsze, 
kiedy tylko mamy taką możliwość. 
Dzielenie się z potrzebującym czło-
wiekiem tym, co mamy to wielkie 

błogosławieństwo i jednocześnie może być także formą dziękczynienia Bogu za Jego 
dary. 

W jaki sposób wyrażać wdzięczność? Często ludzie zatrzymują się tylko na stwier-
dzeniu „dziękuję Ci Boże…” – to jedna z form, która też jest ważna, ale jest coś jeszcze. 
W śpiewniku „Chwalmy Pana” znajduje się pieśń, która dobrze oddaje to, w jaki sposób 
najlepiej jest wyrażać wdzięczność Bogu:

Nie umiem dziękować Ci Panie
Bo małe są moje słowa.
Zechciej przyjąć moje milczenie
I naucz mnie życiem dziękować.
Chciejmy w naszym życiu szukać powodów do wdzięczności, szukajmy tego, co Bóg 

nam daje każdego dnia, a życie z Bogiem stanie się dla nas niezwykłą przygodą, w której 
nawet, gdy przyjdzie jakieś zmartwienie będziemy wiedzieli, do kogo się z nim udać. 
Wtedy właśnie w Bożych ramionach będziemy mogli znaleźć pocieszenie i kolejny po-
wód do wdzięczności.

Amen.

ks. Marcin Ratka-Matejko
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Z kart historii...

Szkoła Ewangelicka w Skoczowie

1 września (jak co roku) nasze dzieci powracają po wakacjach do szkolnych ławek. 
Przy tej okazji warto przypomnieć historię powstania ewangelickiej szkoły „na Kępie”. 

Jej początki sięgają roku 1840, kiedy to ówczesny pastor zboru ustrońskiego ks. Karol 
Kotschy założył w Bładnicach Dolnych szkołę ludową dla luterańskich dzieci z okolic Sko-
czowa. W 1856 r. została ona przeniesiona do Skoczowa do budynku tzw. „Syberii” na 
Górnym Borze. 8 kwietnia 1861 r. w Cesarstwie Austrii został wydany dla ewangelików 
tzw. Patent Protestancki, który regulował między innymi kwestie dotyczące zakładania 
szkół wyznaniowych. 

W par. 11 ustawodawca postanowił: „Wolno jest ewangelikom … wszędzie po swej 
woli  szkoły zakładać, z zachowaniem prawnych przepisów nauczycieli i profesorów do 
nich powoływać i stanowić o zakresie i metodzie nauki religijnej. Nauki z przedmiotów 
świeckich udzielać należy … podług prawodawstwa naukowego.” 

Po  poświęceniu kościoła Św. Trójcy w Skoczowie w 1865 r. przystąpiono zatem na 
mocy tego Patentu do budowy bliźniaczo-podobnego do plebanii budynku nowej szkoły 
na placu kościelnym, która na początku swojej edukacyjnej działalności miała wymiar 
dwuklasowy.  

Jej uroczystego poświęcenia dokonano 8 września 1870 r. w obecności  superinten-
denta  morawsko-śląskiego ks. Karola Samuela Schneidera,  seniora  śląskich  ewange-
lików ks. dr. Teodora Karola Haase oraz proboszcza ks. Jana Karzeła. Wtedy też przenie-
siono uczniów ze starej, małej szkoły na Górnym Borze do okazałego jak na owe czasy, 
nowego budynku na Kaplicówce. 

W roku 1869 r. przeprowadzono w całej Monarchii Austro-Węgierskiej reformę sys-
temu oświaty. Na mocy ustawy zlikwidowano szkoły wyznaniowe, przekształcając je w  
szkoły ludowe. Zmiany te objęły zarówno szkołę katolicką w Skoczowie, jak i ewangelic-
ką „na Kępie”.

Na pierwszego kierownika szkoły powołano Maurycego Gorgonia, który pełnił tę 
funkcję przez przeszło 30 lat. W 1902 r. nowym kierownikiem został (pracujący w szkole 
od 1898 r.) znany na Śląsku działacz społeczny i samorządowy Józef Kożdoń. Po I woj-
nie światowej kierownictwo szkoły objął znakomity pedagog Jan Bolek z Wilamowic. 
Niestety, ten (urodzony 24. 05. 1882 r. w Błędowicach na Zaolziu) polski patriota za 
swoją niezłomną postawę zapłacił cenę najwyższą. Jako jeden z pierwszych skoczowian 
został po wybuchu II wojny światowej aresztowany przez Gestapo i wywieziony do obo-
zu zagłady Dachau, a potem Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 11. 09. 1940 r. Za jego 
kadencji bardzo wzrósł poziom nauki w szkole, a placówkę przekształcono w roku szkol-
nym 1922/23 na szkołę 3-klasową, a w roku następnym na 4-klasową. W tym miejscu 
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warto wspomnieć, że w czasie bitwy pod Skoczowem podczas wojny polsko-czeskiej 
w styczniu 1919 r. w szkole oraz na plebanii stacjonował sztab armii polskiej brygadiera 
Franciszka Latinika. W roku szkolnym 1938/39 ze względu na przepełnienie klas w szko-
łach powszechnych nr 1 przy ul. Mickiewicza i nr 2 przy ul. Bielskiej postanowiono zli-
kwidować gminę szkolną „na Kępie” i podporządkować ją administracyjnie szkole przy 
ul. Mickiewicza.

Wczesnym rankiem, 1 maja 1945 r., do Skoczowa wkroczyły wojska Armii Czerwonej. 
Dla miasteczka rozpoczął się czas odbudowy i nowej organizacji potrzebnych instytu-
cji oraz szkolnictwa. Na podstawie zarządzenia ówczesnego Ministra Oświaty w całej 
Polsce zreorganizowano system edukacji, wprowadzając obowiązkowe szkoły podsta-
wowe. Dosyć szybko udało się oddać do użytku obie szkoły w mieście oraz szkołę „na 
Kępie”, będącą odtąd filią Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Mickiewicza, której kie-
rownikiem został wspaniały pedagog – Karol Santarius (pełnił tę funkcję przez 24 lata).

Po niedługim czasie szkoła „na Kępie” przestała pełnić rolę, dla której została wy-
budowana. Jej pomieszczenia przekazano na biura dyrekcji Rejonu Eksploatacji Dróg 
Publicznych ze Skoczowa. 

W latach 1957-1985 budynek został jeszcze raz przejęty przez skoczowską oświatę 
i umieszczono w niej filię Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gdzie uczennice zdobywały 
zawód w specjalności „gospodarstwo domowe i zbiorowe”. Ponieważ uczyły się tam 
doskonale piec ciasta oraz gotować, wydział ten był znany w okolicy jako „szkoła do-
brych żon”.

Na fali przemian ustrojowych i własnościowych w Polsce w latach 80-tych XX w., gdy 
proboszczem był ks. Andrzej Czyż, udało się Parafii odzyskać na stałe budynek szkoły. Po 
jej generalnym remoncie uzyskano salę chórową z zapleczem kuchennym oraz sanita-
riatami, salę dla młodzieży oraz mieszkanie dla drugiego księdza pracującego w Parafii. 
Nieco później dla potrzeb szkółki niedzielnej zaadaptowano dwie małe salki na parterze. 

W ten oto sposób koło historii szkoły ewangelickiej „na Kępie” się zamknęło. Budy-
nek szkoły został w 1870 r. poświęcony ewangelickim dzieciom, aby mogły poznawać 
Boga i zdobywać wiedzę potrzebną do życia i pracy. Współcześnie, po wielu historycz-

nych  zawirowaniach, w bu-
dynku tym na nowo dzieci 
małe i „już nieco starsze” 
uczą się „Po prostu z Jezusem 
żyć, zwyczajnie bez wielkich 
słów; każdy dzień powierzać 
Mu, stale przy Nim być”  na 
szkółkach niedzielnych, spo-
tkaniach młodzieżowych 
i próbach chóru.

Opr. Jerzy Sikora
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W związku z pozytywnym odzewem skoczowskich parafian odnośnie udzielania 
Komunii Świętej w nabożeństwie głównym, jakie miało miejsce 30 czerwca, Prezy-
dium Rady Parafialnej podjęło decyzję o włączeniu Sakramentu Ołtarza w liturgię na-
bożeństwa w każdą 3. niedzielę miesiąca. nowy zwyczaj rozpoczynamy od września.

W piątek 27 czerwca przed pójściem do szkoły po świadectwa uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Dębowcu zebrali się w kościele na dziękczynnym nabożeństwie.

W niedzielę 29 czerwca filiał w Simoradzu zorganizował wycieczkę do Istebnej, Ja-
worzynki – Trójstyku i na górę Żar (relacja wewnątrz numeru).

W dniach od 30 czerwca do 2 lipca księża wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji 
Duchownych w Karpaczu.

W dniach 5-13 lipca odbył się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Wiele osób 
dojeżdżało na cały dzień lub na popołudniowe ewangelizacje. Jak co roku grupa naszej 
młodzieży była zaangażowana w służbie żywienia i technicznej.

W niedzielę 13 lipca odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła w Dębowcu. Za-
proszonym kaznodzieją był ks. Roman Kluz z Brennej (rodem z Iskrzyczyna). uroczystość 
śpiewem wzbogacił chór mieszany z Brennej oraz miejscowy chór mieszany. Po nabo-
żeństwie tradycyjnie miał miejsce piknik przy Domu Zborowym (fotorelacja wewnątrz 
numeru). 

W dniach 21-31 lipca odbył się obóz młodzieżowy w Niedzicy w Pieninach, prowadzo-
ny przez ks. Mirosława Czyża, w który wzięło udział 98 osób (relacja wewnątrz numeru).

W dniach 4-8 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie (relacja we-
wnątrz numeru). 

Podobnie jak w roku ubiegłym parafia nasza zorganizowała akcję diakonijną „Wy-
prawka szkolna”, aby dzieciom z rodzin o niskich dochodach pomóc w skompletowaniu 
szkolnych pomocy. W tym celu zebraliśmy materiały szkolne, a w niedzielę 10 sierpnia 
w całej parafii była złożona ofiara na ten cel (relacja wewnątrz numeru). 

W niedzielę 17 sierpnia gościem parafii był ks. Franciszek Czudek z Mikołajek, który 
poprowadził oba nabożeństwa w Skoczowie.

W dniach 18-23 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu (relacja we-
wnątrz numeru)

W lipcu w Dębowcu wyremontowano fragment ogrodzenia cmentarza od strony 
ul. Katowickiej

W skrócie
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Przy ul. Schodowej 19 w Skoczowie trwa budowa garażu. Pozostały jeszcze prace wy-
kończeniowe.

Dzięki sponsorom filiał Simoradz na-
był nowy projektor mutlimedialny, który 
będzie służył dzieciom i dorosłym w salce 
przy kościele. Zainstalowano tam również łą-
cze internetowe.

Zachęcamy do udziału w weekendowym 
treningu w ramach programu Outback, który 
odbędzie się 12-14 września br. w ośrodku 
H2O w Kiczycach. Zaproszenie skierowane 
jest dla małżeństw oraz rodzica z nastolat-
kiem. Szczegóły w poprzednim numerze IP. 

Przypominamy o możliwości skorzysta-
nia z bezpłatnych porad w Ośrodku Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, 
który w ramach działalności naszego Kościoła 
funkcjonuje w Cieszynie przy ul. Wyższa Bra-
ma 29; telefon 690 458 724 (czynny w czasie 
dyżuru osoby pierwszego kontaktu); e-mail: 
pokrzywdzeni@cme.org.pl. Więcej informa-
cji: http://cme.org.pl/index.php?D=730

Terminy:

6 września godz. 9:00  – pierwsze nauki konfirmacyjne

14 września godz. 10:00  – Dziękczynne Święto Żniw w Simoradzu

21 września godz. 10:00 – Dziękczynne Święto Żniw w Dębowcu

27 września godz. 17:00  – koncert jubileuszowy z okazji 95-lecia Chóru „Gloria”

28 września godz. 10:00  – Dziękczynne Święto Żniw w Pierśćcu

28 września godz. 10:00  – nabożeństwo z udziałem gości Chóru „Gloria”

5 października godz. 10:00  – Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie

12 października godz. 10:00 – jubileusz 25-lecia kościoła w Pierśćcu z udziałem 
     ks. bp. Jerzego Samca

zebrał A.P.
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W związku z nasilającą się falą rozwodów i generalnym trendem osłabiania instytu-
cji małżeństwa pomiędzy mężczyzną a kobietą postanowiliśmy przemodelować rozmowy 
przedmałżeńskie w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Do tej pory spotkania odby-
wały się wyłącznie z księżmi, a że świat zmierza do profesjonalizacji zaprosiliśmy do współ-
pracy małżeństwo Zbigniewa i Kornelii Kłapów, którzy w ramach swojej służby w Kościele 
prowadzą również zajęcia z poradnictwa rodzinnego.

Terminy 2015: 11 i 25 stycznia oraz 1 i 22 lutego
Czas: godz. 15.00-19.00
Miejsce: sala parafialna w Skoczowie
Koszt: ok. 30 zł od pary

Udział w kursie jest obowiązkowy dla par, które będą brać ślub w 2015 r. 

Przy okazji zachęcamy również małżeństwa z krótkim stażem (do pięciu lat po ślubie) 
do udziału w kursie.  ks. M. Czyż

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 2015

Nasze Życie

Simoradzanie w Beskidach
Tradycją filiału Simoradz są coroczne wycieczki do innych parafii. W tym roku simo-

radzanie obrali sobie za cel Istebną. W niedzielę 29 czerwca program wycieczki rozpo-
czął się od nabożeństwa w Parafii Istebna, które prowadził tamtejszy proboszcz – ks. 
Alfred Staniek. Po nabożeństwie był czas na rozmowy i podziwianie piękna Beskidów. 
Kolejnym przystankiem był Trójstyk w Jaworzynce, gdzie stykają się granice Polski, Czech 
i Słowacji. Po krótkim pobycie w tych trzech państwach wycieczkowicze udali się na 
górę Żar.  Wspaniała pogoda pozwoliła ze szczytu góry (761 m  n.p.m.) zobaczyć Żywiec, 
panoramę gór okolic Miedzybrodzia i widok na Górny Śląsk. Osobliwym widokiem na 
Żarze jest betonowy zbiornik  wodny, przez co sama góra może się kojarzyć z wulkanem, 
który ma krater wypełniony wodą. Zbiornik wchodzi w skład elektrowni szczytowo-

pompowej Porąbka-Żar. Góra Żar 
jest również miejscem szkoły szy-
bowcowej i paralotniarstwa.  

Kolejna wycieczka (2015 r.) 
planowana jest wstępnie do Kra-
kowa lub Starego Sącza. Już teraz 
serdecznie zapraszamy.

Rajmund Raszyk
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Wspomnienie z wycieczki do trzech stolic 
19-22.06.2014 

W dniu 19 czerwca 2014 r. pięćdziesięcioosobowa grupa ze skoczowskiej parafii 
wyjechała na czterodniową wycieczkę do trzech stolic europejskich – Bratysławy, Bu-
dapesztu i Wiednia. Opiekunem duchowym miłośników zwiedzania był ks. Mirosław 
Czyż, a przewodnikiem pan 
Piotr Brenner, współwyznawca 
z Cieszyna.

 Wczesnym rankiem pełen 
autokar rozentuzjazmowanych 
podróżnych wyruszył w stronę 
Słowacji do Bratysławy. Poło-
żona nad Dunajem Bratysława 
ma malowniczą, acz niewielką 
starówkę. Spacer po słowac-
kiej stolicy rozpoczęliśmy od 
wyjścia na wzgórze Zamku Bra-
tysławskiego, z którego rozpo-
ścierała się wspaniała panora-
ma Starego Miasta. 

Po zejściu z zamkowego wzgórza znaleźliśmy się w samym historycznym centrum 
miasta, pełnym krętych i wąskich uliczek z mnóstwem galerii i muzeów. Bramą wejścio-
wą do Starego Miasta jest Brama Michalska z nieodłącznym symbolem, jakim jest wieża 
z dachem w kształcie cebuli i tarasem widokowym. W historycznym centrum Bratysławy 
najbardziej urokliwy jest Rynek Główny. Dodatkową atrakcję stanowi fontanna Maksy-
miliana. Ciekawym i fotogenicznym bohaterem jest wynurzający się z ulicznego kanału 
Cumil. Ozdobą miasta jest także Pałac Prymasowski i katedra św. Marcina – dawny ko-
ściół koronacyjny monarchów węgierskich. Godną uwagi jest również reprezentacyjna 

budowla Słowackiego Te-
atru Narodowego. Atrak-
cją dla wszystkich był 
rejs statkiem po Dunaju, 
gdzie w zasięgu wzroku 
mieliśmy bratysławską 
Starówkę, mosty i zamek 
na wzgórzu. Wieczorem 
udaliśmy się na nocleg do 
ewangelickiego ośrodka 
diakonijnego w Svatym 
Jurze. 
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W drugim dniu pojechaliśmy do Budapesztu, jednej z najpiękniejszych stolic Europy. 
Leży nad rzeką Dunaj, która dzieli go na dwie części prawobrzeżną, pagórkowatą Budę 
i lewobrzeżny, nizinny Peszt. Nasz plan zwiedzania zakładał obejrzenie miejsc, które 

uznaje się w Budapesz-
cie za najciekawsze. 
Wzgórze Zamkowe 
jest bez wątpienia 
najbardziej reprezen-
tacyjnym miejscem 
w Budapeszcie. Ze 
względu na niezwykle 
bogate dzieje, jak rów-
nież ogromną liczbę 
zabytków znajdujących 
się w jego obrębie, 
obejmujących mię-
dzy innymi Pałac Kró-
lewski, Pałac Sándor 

czy barokową zabudowę Starego Miasta wraz z Placem św. Trójcy, kościołem Macieja 
i Basztą Rybacką rozpoczęliśmy zwiedzanie od tego miejsca. Zwiedzaliśmy place, uliczki, 

oglądaliśmy zabytkowe 
kamienice oraz pomni-
ki. Samo wzniesienie, 
okolone historyczny-
mi murami obronny-
mi, stanowi doskonały 
punkt widokowy, ofe-
rując wspaniałą pano-
ramę Dunaju i Pesztu. 
Mostem Łańcucho-
wym przejechaliśmy na 
drugą stronę Dunaju. 
Naszą uwagę zwróciły 
wielkie kamienne lwy, 
które czuwają po oby-

dwu krańcach mostu. Najbardziej okazałym zabytkiem Pesztu jest budynek Parlamentu. 
Gmach stanowi nie tylko siedzibę Węgierskiego Parlamentu, ale jest także miejscem 
przechowywania cennych insygniów królewskich, w tym korony św. Stefana, berła, jabł-
ka i szczerbca. Najważniejszym obiektem religijnym stolicy jest Bazylika św. Stefana. 
Naszym kolejnym celem był ogromny Plac Bohaterów. Stoi na nim imponujących roz-
miarów pomnik, zbudowany dla uczczenia tysiąclecia państwowości Węgier. Za placem 
rozpoczyna się Lasek Miejski, który właściwie jest parkiem. Natrafiamy w nim na kilka 
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niewielkich pomników, 
zbiornik wodny i bajko-
wy zamek Vajdahuny-
ad. Po wizycie w sto-
licy Węgier udaliśmy 
się na nocleg do Sva-
tego Jura.

Zwiedzanie Wied-
nia rozpoczęliśmy od 
wzgórza Kahlenberg. 
Z tego miejsca w 1683 
roku król Polski Jan 
III Sobieski dowodził 
zwycięską bitwą pod 
Wiedniem nad potęgą 

imperium tureckiego. Gdy autobus krętą drogą wyjeżdżał na wzgórze, nasz przewodnik 
ekspresyjnie relacjonował przebieg bitwy. Na szczycie góry znajduje się kościół prowa-
dzony przez polskich księży, a w nim izba upamiętniająca zwycięstwo polskie w Odsie-
czy Wiedeńskiej.

Wybierając się następnie na spacer po mieście, przeszliśmy pod Parlament wzoro-
wany na architekturze starożytnych Aten. Tuż obok gmachu Parlamentu rozciąga się 
Rathaus Park. W samym środku parku mieści się neogotycki Ratusz Miejski ze strzelistą 
100 metrową wieżą. Kolejnym miejscem zwiedzania był Volksgarten, jeden z najpięk-
niejszych ogrodów w centrum Wiednia z uroczym (i jedynym) pomnikiem cesarzowej 
Elżbiety, żony cesarza Franciszka Józefa, zwanej pieszczotliwie Sissi oraz mnóstwem 
odmian róż. Przeszliśmy obok wspaniałego gmachu opery wiedeńskiej, w której odby-
wają się słynne bale noworoczne. W najstarszej części miasta wznosi się imponująca 
katedra św. Szczepana z dwiema strzelistymi wieżami, która zachwyciła nas swoją ar-
chitekturą. Następnie udaliśmy się na dziedziniec Pałacu Cesarskiego Hofburg, siedziby 
Habsburgów, który urzekł wszystkich swoim ogromem i pięknem. Jedną z turystycznych 
atrakcji Wiednia jest ekscentryczny budynek austriackiego artysty F. Hundertwassera 
(zdj. na okładce). Ten niezwykły budynek wymalowany jest wszystkimi możliwymi kolo-
rami, każde okno różni się kształtem od poprzedniego, z balkonów i z dachu wyrastają 
krzewy i różne rośliny. 

Po kolacji wybraliśmy się podziwiać Wiedeń nocą. Spacerowaliśmy oświetlonymi za-
ułkami miasta i reprezentacyjnymi deptakami starówki. Urokliwe uliczki pełne były róż-
nojęzycznych turystów i dorożek. Światło podkreślało kontury starych budynków, a ulice 
żyły własnym nocnym rytmem. 

W ostatnim dniu wycieczki z wielką przyjemnością cały ranek poświęciliśmy na zwie-
dzanie barokowego pałacu letniego Schönbrunn. Do pałacu wchodzi się przez ogromny 
dziedziniec. Część grupy zdecydowała się zwiedzić wnętrze. Korzystając z przewodnika 
tyou Audio Guide obejrzeliśmy 26 pomieszczeń, które zachwyciły nas swoim wystrojem. 
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Spacerowaliśmy także po alejkach ogrodów – zarówno tych reprezentacyjnych, geome-
trycznie zaprojektowanych z kolorowymi kwietnymi klombami, jak i tych wyciszonych, 
schowanych między labiryntami żywopłotów. Zwieńczeniem ogrodów jest pawilon Glo-
rietty, wznoszący się nad orzeźwiającą fontanną Neptuna. Po obiedzie i zakupieniu upo-
minków wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Pełni wrażeń powróciliśmy do domów, przywożąc ze sobą wspomnienia w fotogra-
fiach z tej interesującej wycieczki. Cztery dni to za mało, by zwiedzić Wiedeń, Buda-
peszt i Bratysławę, ale w zupełności wystarczy, żeby zakochać się w każdym z tych miast 
z osobna i wrócić tam jeszcze raz.

Danuta Krzemień-Podżorska

Pęknięte serce dzwonu w Dębowcu

3 lipca w samo południe pękło serce dzwonu w naszym kościele. Dzięki zaangażo-
waniu i pracy paru osób w ciągu kilku dni udało się opanować kryzysową sytuację i już 
w niedzielny poranek (6 lipca) dźwięk dzwonu mógł wzywać nas do przeżywania spo-
łeczności z Bogiem podczas nabożeństwa. Dziękujemy każdemu, kto zaangażował się 
w prace naprawcze.

Pęknięte serce... Po naprawie...
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7 lipca została wymieniona część starego ogrodzenia cmentarza od strony ośrodka 
zdrowia. Przy tej okazji udało się wykonać 
także kilka innych drobnych rekonstrukcji 
ogrodzenia na terenie przy Domu Zboro-
wym. Tego samego dnia powstał maszt, 
na którym w podczas uroczystości z okazji 
Pamiątki Poświęcenia tutejszego kościoła 
powiewała flaga Kościoła Ewangelickiego. 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy poświęcili swój czas i wysiłek podczas 
wyżej wspomnianych prac.

Prace przy kościele w Dębowcu

Pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu

     13.07.2014
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Skoczowski Tydzień Dobrej NowinY

W grupie młodszej 
Było wesoło, a zarazem ciekawie z ponad trzydziestką maluchów. Dzieci uczyły sie 

o Panu Jezusie poprzez historie biblijne i różne zabawy. W pierwszy dzień mówiliśmy 
o czerpaku, którego samotna Samarytanka używała przy studni (J 4,1-42).W ten dzień 
bawiliśmy się również w podchody, ale niestety przegraliśmy z deszczem, który nas 
„przegonił” z powrotem do sali. Przeorganizowaliśmy się i kontynuowaliśmy zabawę we-
wnątrz. We wtorek była mowa o stągwiach, które Pan Jezus zapełnił winem, kiedy go za-
brakło na weselu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12). Atrakcją dla dzieci w ten dzień były pysz-
ne gofry z bitą śmietaną, malinami, brzoskwiniami, posypką i polewą. W trzeci dzień mó-
wiliśmy o bańce, w której nigdy miało nie zabraknąć oliwy do wyrobu chleba (1 Kr 17,8-
24). Po skończonej 
historii biblijnej 
dzieci mogły spró-
bować pieczywa, 
jakie spożywano 
kiedyś. W kolejnym 
dniu poruszony był 
temat alabastro-
wego słoika, któ-
ry Maria rozbiła, 
a zawartość wtarła 
w nogi Pana Jezu-
sa, ponieważ chcia-
ła mu pokazać, jak 
bardzo go kocha (J 
12,1-11). Ostatnie-
go dnia omawialiśmy historię o dzbanku, którym Rebeka czerpała wodę ze studni dla 
Eliezera i jego wielbłądów (1 Mż 24,1-67). Później dzieci miały rzucać balonami z wodą 
w jednego z wujków. No ale jak to dzieci – zamiast jednego wujka mokrego, wszyscy 
wujkowie byli mokrzy.

Codziennie dzieci wykonywały różnego rodzaju prace plastyczne, np.: kolorowy wa-
chlarzyk wkładany do czerpaków zrobionych wcześniej przez opiekunów czy ozdabianie 
słoików podartymi kawałkami kolorowego papieru. Był też czas na różne zabawy grupo-
we. W jeden dzień (gdy omawialiśmy historię wesela w Kanie Galilejskiej) uczyliśmy się 
nawet weselnych tańców żydowskich.

Każdy dzień kończył się fragmentem historii misyjnej o dwóch bliźniaczkach i ich star-
szym bracie, którzy szukali wujka. Po długim czasie udało się im go ostatecznie odnaleźć. 

Nie sposób nie wspomnieć o przerwie kulinarnej, w czasie której dzieciaki smakowa-
ły rarytasy przygotowane przez panie z kuchni: herbata i chleb z nutellą, dżemem albo 
szynką i serem żółtym.
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A sponsorom dzięku-
jemy za arbuzy, których 
wystarczyło na cały ty-
dzień oraz pyszne słody-
cze, które otrzymaliśmy 
od Trumpf-Mauxion-Cho-
colates.

Sonia Procner 

W grupie starszej 

Codziennie w zaję-
ciach starszej grupy uczestniczyło ok. 40 dzieci oraz 12 wolontariuszy, którzy razem 
przeżyli świetny tydzień. Tematem tegorocznego TDN były – zarówno w grupie starszej, 
jak i młodszej – „naczynia zaszczytne i pospolite”. Salę parafialną wypełniły przedmioty, 
które służą do różnych celów. Naczynia te miały nam uzmysłowić, że każdy z nas może 
zostać przemieniony przez krew Jezusa Chrystusa i stać się użytecznym w Jego Kościele. 

Czas 9.00-13.00 wypełniała lekcja biblijna, śpiew, nauka wersetów, konkursy oraz 
dobra zabawa. Eksperymentalnie podzieliśmy dzieci na cztery grupy, które przez cały ty-
dzień rywalizowały z sobą. Trzeba przyznać, że pomimo trudnych zadań, jakie dzieciaki 
miały do wykonania, wszyscy dzielnie walczyli do końca, świetnie radząc sobie również 
z porażkami.W czasie alternatywnym każdy z młodych uczestników mógł znaleźć coś dla 
siebie: miłośnicy zajęć plastycznych mieli możliwość wykonywania i ozdabiania różnych 
naczyń, a sportowcy mogli pograć w piłkę nożną lub siatkówkę. No i było też specjal-
ne miejsce dla dziewczyn, które chciały zrobić sobie kolorową fryzurę. W jeden dzień 

uczyliśmy się tań-
ców żydowskich. 
Nie można tutaj nie 
wspomnieć, że na-
sze brzuszki też nie 
narzekały, o czym 
zostało już wspo-
mniane w powyż-
szej relacji.

Czas minął szyb-
ko, zatem z niecier-
pliwością czekamy 
na następny TDN. Do 
zobaczenia za rok!

Marta Żwak
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Wyprawka szkolna
Już po raz drugi nasza 

parafia zorganizowała ak-
cję diakonijną „Wyprawka 
szkolna”. Po zeszłorocznym 
pozytywnym wydźwięku 
i w tym roku z zapałem 
zabraliśmy się za przygo-
towania. W ramach akcji 
zebraliśmy artykuły szkol-
ne takie jak: zeszyty, bloki 
rysunkowe i techniczne, 
farby, plasteliny, kredki itp. 
Były też zbierane ofiary 
pieniężne na listę. Zbiórkę 
zakończyliśmy podczas na-

bożeństwa 10 sierpnia, kiedy to w całej parafii zebrana została ofiara w całości przezna-
czona na ten cel.

Podobnie jak w poprzednim roku udało nam się zebrać wiele potrzebnych artykułów 
szkolnych. Suma ofiar (na listę i w czasie nabożeństwa) wyniosła 9421,50 zł.

W tym roku zapotrzebowanie, jakie otrzymaliśmy od szkół, było ponad dwukrot-
nie większe niż w roku ubiegłym. Do przygotowania mieliśmy ponad 250 pakietów dla 
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, które odpowiedziały na naszą 
propozycję pomocy.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się zebrane artykuły podzielić oraz spo-
rządzić listę rzeczy, które należało jeszcze dokupić.

Dzięki pomocy i ofiarności właściciela Hurtowni Artykułów Papierniczych BESKID 
z Cieszyna możliwe było doposażenie wyprawek. Część artykułów otrzymaliśmy w da-
rze, a resztę zakupiliśmy po preferencyjnych cenach.

Pozostałość 6329,76 zł została podzielona w następujący sposób: 5000,00 zł rozdzie-
liliśmy na szkoły, które wzięły udział w naszej akcji. Pieniądze te zostaną przeznaczone 
na dofinansowanie różnego typu artykułów dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebują-
cych, niezależnie od wyznania.

Do dyspozycji pozostała jeszcz kwota w wysokości 1329,76 zł. Zostanie ona przezna-
czona na dofinansowanie podręczników do lekcji religii dla dzieci z naszej parafii, które 
będą zamawiane za pośrednictwem katechetów.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, ofiarodawcom i wolontariu-
szom za włączenie się w nasze działania, diakonijne. Wierzymy, że pomoc, którą uda-
ło nam się wspólnie zorganizować i przekazać potrzebującym, ułatwi start w nowy rok 
szkolny. A wszystkim dzieciom i młodzieży życzymy sukcesów.

Ks. Marcin Ratka-Matejko
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Głos ma młodzież

NASZ PIERWSZY RAZ W PIENINACH
Każdy obóz jest inny, to rzecz raczej powszechnie wiadoma. Wszyscy wyjeżdżaliśmy 

pełni nadziei, ciekawości, nawet ekscytacji, czując, iż te dziesięć dni będzie z pewnością 
niezapomnianymi. Początkowo wielu z nas nie wiedziało, czego się spodziewać (zwłasz-
cza po wspomnieniach zeszłorocznych z gospodarzem). Na miejscu okazało się jednak, 
że wszelkie obawy są bezpodstawne.

Ośrodek już z zewnątrz prezentował się zachęcająco. Gościniec o wdzięcznej nazwie 
H.A.T.A powitał nas błękitem ścian z zewnątrz i wręcz luksusowymi warunkami w środ-
ku. Spaliśmy w pokojach 2-, 3-, 4- oraz 5-os. (nie licząc wyjątkowego pokoju 8-os.), a każ-
dy z nich posiadał 
stolik, stołeczki, 
szafę i własną ła-
zienkę, pięknie 
wykafe lkowaną, 
z prysznicem. Jak 
wspólnie uznali-
śmy – full wypas. 
Posiłki jedliśmy 
w przestronnej ja-
dalni, a w dalszej 
jej części mogli-
śmy również grać 
w trambambulę 
czy ping-ponga, jak 
również urządzać 
codzienne spotka-
nia. Boiska za ośrodkiem zachęcały do gry w m.in. siatkówkę czy baseball, a wygodne ła-
weczki sprzyjały przyjemnym pogawędkom lub czytaniu na świeżym powietrzu. Dużym 
plusem dla niemal każdego uczestnika bądź kadrowicza był sklep w pobliżu Gościńca.

Program: co dzień rano budziła nas żywa i dodająca energii muzyka, która najwięk-
szego śpiocha wyciągnęłaby z łóżka. Jeśli ktoś mimo to wykazywał tendencję do zbyt 
długiego wylegiwania się w pościeli, kadra chętnie pomagała podnieść się na nogi, 
oczywiście wedle własnej kreatywności. Później mogliśmy zrobić sobie „Cichy czas” (in-
dywidualne „spotkanie” z Panem Bogiem na modlitwie i czytaniu Słowa Bożego), po 
którym schodziliśmy na pyszne śniadanie. Bezpośrednio po nim odbywała się poran-
na społeczność, podczas której ks. Mirek sprawdzał wiedzę obozowiczów z czytanych 
fragmentów księgi Jozuego. Dobra odpowiedź skutkowała słodką nagrodą – tradycyjnie 
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cukierek „nimm2”. Podsumowaniem porannych społecz-
ności były spotkania w grupach, w których omawialiśmy 
zagadnienia na dany dzień, jak Kościół, marzenia, szczę-
ście, pieniądze.

W czasie przed- i popołudniowym mogliśmy rozru-
szać nasze kości bądź sprawdzić swe umysły we wsze-
lakich grach planszowych, karcianych i zespołowych, 
zajęciach artystycznych, a także – cieszących się wielką 
popularnością – zajęciach tanecznych dla par z salsy, pro-
wadzonych przez „Pietra” (Piotra Chwastka). 

Wieczorami ponownie spotykaliśmy się wszyscy ra-
zem, by śpiewać Bogu, chwalić Go i słuchać ciekawych 
wykładów. Tematem przewodnim zawsze była cyfra, 
choć nie wiązały się wcale tak bardzo z matematyką, jak 
mogłoby się wydawać. Dowiedzieliśmy się o znaczeniach 

takich cyfr jak: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 w odniesieniu do Biblii, praktycznego chrześcijańskiego 
życia i nie tylko. Później mieliśmy jeszcze czas na luźne rozmowy i ogólnie miłe spędze-
nie ostatnich wieczornych godzin, by potem grzecznie – mniej lub bardziej – ułożyć się 

do snu i nabrać sił na 
kolejny dzień.

Wycieczki: Pew-
nego pięknego, 
mglistego poranka 
wybraliśmy się na 
szlak prowadzący na 
Trzy Korony.Choć po-
czątkowo mieliśmy 
obawy, czy deszcz 
nie zrobi nam miłej 
niespodzianki, niebo 
szybko rozjaśniło się, 
a my mogliśmy podzi-
wiać niezwykłe wido-
ki wynurzających się 

z mlecznego oceanu szczytów górskich. Wędrowaliśmy przez trzy godziny w błocie i mo-
krej trawie. W trakcie pierwszego odcinka próbowaliśmy unikać kleistej, brązowej mazi, 
jednak niedługo to trwało, póki przestaliśmy zwracać na nią uwagę, a niektórzy nawet 
na specjalne życzenie kamerzysty wbiegali w sam jej środek. Pod koniec byliśmy uma-
zani, ubłoceniu, zmęczeni, ale jakże szczęśliwi, że podziwiamy widoki z samego szczytu 
(najwyższy szczyt Trzech Koron – Okrąglica 982 m.n.p.m). Droga powrotna minęła już 
bez większych ekscesów.

Wiele frajdy i adrenaliny dostarczył nam rafting po Dunajcu czyli spływ pontonami. 
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Laliśmy się z wioseł, tak że do celu nikt nie dotarł suchy. Niektórzy zaliczyli również dar-
mową kąpiel w rzece. 

Niemniejszym wzięciem cieszył się park linowy z róż-
nymi przeszkodami, wśród których główną atrakcją był 
przejazd „tyrolką” nad Dunajcem (ponad 100 m na linie 
w jedną stronę). Z wielką chęcią chodziliśmy także nad 
Jezioro Czorsztyńskie, by skorzystać z przyjemnej, ale nie-
zwykle zimnej wody – jedynie dla ludzi o silnych nerwach. 
Pomimo tych jakże „sprzyjających” warunków, chłopcy 
i tak „wyciągali” dziewczyny z wody. Przy okazji odbyliśmy 
też rejs statkiem po jeziorze i zwiedziliśmy pozostałości 
jednego z zamków.

Uczestnicy: Równo 98 osób, każdy inny, każdy wy-
różniający się na swój indywidualny sposób, w tym 89 
uczestników (stałych bywalców i nowych twarzy), a także 
9 kreatywnych kadrowiczów, którzy dbali o rozrywkowe 
spędzanie czasu. 

Obóz ten był niezwykły również z innego powodu – wiele bliskich więzi zdołało się 
spleść w ciągu tych kilku dni. Jest to dowód na to, jak bardzo potrafi zbliżać dobra at-
mosfera i wzajemny szacunek. Z częścią osób znamy się z poprzednich lat, z innym po-
znaliśmy się dopiero w tym roku i najlepszym potwierdzeniem na to, jak przyjemnie 
spędziliśmy ten czas, były głosy wielu, zgodnie twierdzących – szkoda, że tak krótko. 

Na zakończenie: Nie sposób ująć w takim skrócie wszystkiego, co działo się podczas 
tych wspaniałych dziesięciu dni (21-31 lipca). Tym trudniej jest opisać, jak wspaniałych 
ludzi poznaliśmy i jak niezwykły był to czas. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, co 
dzień zraszającej nas deszczem, zrealizowaliśmy wszystkie plany i wspominamy ten czas 
z uśmiechem na ustach. Na pewno każdy z nas mógłby ubarwić te ogóły swym własnym 
wkładem i zrobiłby to z niezwykłą przyjemnością. Jeśliś ciekaw, drogi Czytelniku, co wię-
cej działo się na naszym obozie, podejdź, zapytaj, a może zrodzi się w Twym sercu chęć, 
by nam towarzyszyć następnym razem. Do zobaczenia za rok!

 Arleta Kidoń
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Dzieje 
Biblioteki 
Parafialnej

Przeglądając książkę 
R. Świder i A. Uljasza pt. 
”Biblioteka dla każdego” 
(misja, historia, współ-
czesność), przypomina 
mi się przemyślenie 
naszego proboszcza ks. 
A. Podżorskiego: pełnia 
życia chrześcijanina to: 
modlitwa, czytanie Sło-
wa Bożego, społeczność 
z innymi wiernymi i pra-
ca dla Boga. Realizuje 
to praktycznie nasza 
parafialna „Biblioteka 
dla każdego”.

Również największe 
przykazanie chrześcijań-
skie (o miłości do Boga 
i bliźniego) na co dzień 
urzeczywistniają pra-
cownice oraz duża liczba 
wolontariuszy, współ-
pracowników i darczyń-
ców (których publikacja 

wymienia). Praca wykonywana jest w trudnych warunkach lokalowych (w porównaniu 
z biblioteką miejską), wymaga więc wiele determinacji i dużej chęci służenia Bogu.

Biblioteka określana jest jako najstarsza i największa z parafialnych  protestanckich 
w Polsce. Jej początki sięgają lat 60-tych ub. stulecia, potem jest okres stagnacji, reakty-
wowana w 1986 r. przy zbiorach liczących 387 książek. Obecnie liczy ok. 14000 wolumi-
nów (w tym 8200 książek, płyty CD (w tym audiobooki), DVD, kasety, mp3 z wykładami, 
muzyką i filmami chrześcijańskimi oraz czasopisma chrześcijańskie. Korzysta z niej obec-
nie 1948 czytelników.

Biblioteka
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Biblioteka, oprócz działalności związanej typowo z jej założeniami statutowymi, pro-
wadzi działalność misyjną poprzez zakładanie innych bibliotek chrześcijańskich, wspie-
ranie życia dzieci o trudnej sytuacji (Afryka i Polska), wspieranie duchowe i prawne osób 
borykających się z depresją i schizofrenią, współorganizowanie wieczorów świadectw 
dla wychodzących z różnych nałogów, prowadzenie  klubu biblijnego dla młodych doro-
słych, modlitwy celowe  i dziękczynne.

Książka odpowiada również na pytanie – dlaczego czyta się literaturę chrześcijańską, 
cytuje co mówią o bibliotece inne publikacje. 

Lektura zawiera również dokumentację zdjęciową, a także informuje o ważnych no-
wościach książkowych, fonicznych i filmowych  z lat 2013-2014.

Głównym animatorem powyższych działań biblioteki (przez 28 lat) jest Renata Świ-
der. Mottem jej pracy (cytuję za książką) są następujące wersety „Pan jest pasterzem 
moim” (Ps 23,1), „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, 
a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,34), „Będę ci błogosławił obficie” (1 Mż 
22,17), „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce” (Ps 90,12).

Książka polecana jest w zasobach biblioteki do wypożyczenia oraz kupienia. Nabyć ją 
można  również w kancelarii parafialnej. Myślę, że może zainspirować do czytelnictwa, 
wolontariatu bibliotecznego (w pracach już prowadzonych oraz planowanych), wspiera-
nia finansowego działań biblioteki i uczestniczenia w spotkaniach bibliotecznych. Książ-
ka mogłaby być cennym prezentem-wzorcem dla znajomych i rodziny z innych rejonów 
Polski, chcących służyć Bogu przez rozpowszechnianie literatury i muzyki chrześcijań-
skiej. Renata Świder jest gotowa do pomocy w realizowaniu takich inicjatyw. 

A może Tobie, Drogi Czytelniku, Bóg położył na serce inne zadania, które wspólnie 
z ludźmi z biblioteki mógłbyś wykonywać – czekamy na propozycje.

W nadziei błogosławieństwa Bożego w powyższych sprawach oraz w imieniu auto-
rów i Biblioteki jako wydawcy, polecam tę niecodzienną książkę. Proszę jednocześnie 
o modlitwy przyczynne za owoce pracy biblioteki, środki na nowości i ciągle chętne 
serca do pracy w bibliotece.

Jeżeli Czytelniku nie masz nawyku czytania książek odwiedź naszą bibliotekę poprzez 
stronę internetową –  www.biblioteka.skoczow.pl lub konto na Facebooku. Może to być 
Twój pierwszy krok z Bogiem („życie z Nim jest pełne przygód” – jak mówi autorka R. 
Świder).                  E. Bujok
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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 samocho-
dowej

 - 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

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy 
regularnie opłacają składkę kościelną. 

Wpłaty można uiszczać w kancelarii pa-
rafialnej lub wpłacając na konto w Banku 

Spółdzielczym: 

63 8126 0007 0009 5136 2000 0010  
z dopiskiem: 

„darowizna na cele kultu”

Sumę przeznaczoną na składkę parafialną 
można odliczyć od podatku w rocznym 
sprawozdaniu podatkowym (jeżeli jest 

wpłacona przez bank). Spore grono 
naszych parafian korzysta z możliwości 

tzw. automatycznego przelewu przez swój 
bank. 

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Regula-
minu Parafialnego Kościoła Ewangelic-

ko-Augsburskiego w RP dotyczący zasad 
opłacania składki kościelnej:

§7.1. Każdy członek Parafii, który został 
konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowią-

zany jest do płacenia składek parafial-
nych. Składki te powinny wynosić co 

najmniej 1% jego dochodu. Z opłacania 
składki są zwolnieni uczniowie i studenci 

nie posiadający własnych dochodów.

W związku z jubileuszem 500. lat 
Reformacji oferujemy kubki z wizerun-
kiem Reformatora lub logo jubileuszu.  
Z drugiej strony każdego kubka znajduje 
się Róża Lutra.

Kubki w różnych kolorach można na-
być w kancelarii w cenie 15 zł/szt.
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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. 4).

4. Hus
Jan Hus był synem ubogiego wieśniaka ze wsi Husyniec w Czechach, a narodził się 

6. lipca 1373 r. Poświęciwszy wiek swój młody nauce, stał się w r. 1393 nauczycielem 
na akademii w Pradze, gdzie się wielką umiejętnością wyznaczał, i dla niej sławionym 
był. Niemniej słynął jako kaznodzieja, za którego tamże poźniej powołanym został. Dla 
zachwycającej wymówy, tak się sława jego rozniósła, iż go sama krolowna za swego 
kaznodzieję postanowiła. Z jego podwyższeniem, wzrastała i jego gorliwość. Wszakże 
różniła się kazania jego znacznie od kazań innych nauczycieli kościelnych. Albowiem 
czytanie pism Wiklefa zachęciło go do usilnego czytania Pisma św., a dla tego poznawał 
coraz lepiej zbawienną prawdę ewangelii, którą też potem wiernie opowiadał. On stał 
się w Pradze właśnie tem samem, czem był Wiklef w Anglii, mówił przeciw odpusz-
czaniu grzechów za pieniądze, spowiedzi dosznej, wzywaniu obrazów; wykrył niejedną 
zdrożność duchowieństwa i ganił rozpustne życie ludu pospolitego. Przytem prowadził 
Hus tak przykładny żywot i wyznaczał się tak chrześcijańskiem obcowaniem, iż nawet 
niektóry z nieprzyjaciół jego to o nim wydał świadectwo: „Jego (Husa) poważne i naśla-
dowania godne wzorowe obcowanie, jego stateczność i twarz żałośliwa, jego życzliwa 
dobrotliwość: przemawia daleko silniej i wzrusza o wiele skuteczniej, niż wszelka wy-
mówa języka.”

Przez to wszystko Zyskał Hus coraz więcej przyjaciół – imię jego słynęło. Lecz i nie-
przyjaciele mnożyli się, czyhając nań, jakoby go oskarżyć. Między tem rozniosły się pi-
sma i nauka Wiklefa daleko szeroko po Czechach a to szczególnie przez Husa i jego 
przyjacieli. Z tej przyczyny więc oskarżyli go przeciwnicy jego u króla Wacława, a gdy go 
tenże uniewinnił, zaskarżyli Husa u papieża. Tedy rozkazał papież biskupowi, żeby pisma 
Wiklefa dał pozabierać i spalić; na Husa zaś wydał klątwę, potępiwszy postępowanie 
i naukę jego. Ale klątwa papieża nieszkodziła bynajmniej Husowi, ponieważ mu król 
Wacław udzielał obrony.

A było na ten czas w mieście Kostnic1 wielkie zgromadzenia (sobor) biskupów. Tam 
tedy wezwano Husa, aby się swej nauki publicznie wyrzekł. Za pośrednictwem krola 
Wacława dał mu cesarz Zygmunt list cesarski do podróży, t. j. uroczyste pisemne zarę-
czenie, iż może bez naruszenia, bezpiecznie do Kostnic i nazad podróżować. (cdn).

opr. ks. M. Czyż

1     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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Cześć!
Przed Wami kolejna część Ewangelii Łukasza, tym razem czytamy rozdziały 17-19. Po 

przeczytaniu zachęcam do rozwiązania zagadek.

1. Wykreśl z tabeli 6 osób, które występują w przeczytanym fragmencie (hasła piono-
wo i poziomo).

C S N B C A T D U W
E F A R Y Z E U S Z
L A S O T A T O B Y
N B N S E C Z P O W
I A L Z C H S M L D
K G I W D E R Y I O
O T J E Z U S D P W
C A D N I S F O W A
A B M I S Z U L A C
P I O T R E L K G L

2. Z porozrzucanych liter ułóż nazwy miejscowości/regionów, które Pan Jezus odwie-
dził lub o których wspomniał w rozdziałach 17-19.

 
AEOOIRZMLJ 
MODASO 
LAEGILA
ROCHYJE
RASIAMA
TEBIANA

3. Kto to powiedział?

a) Weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem!-…......................

b) Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.-...........................

Kącik dla dzieci
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c) Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.-.........................

d) Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną!-............................

4. Odpowiedz na pytania:

a) Co, według słów samego Pana Jezusa, uzdrowiło ślepego? ….............................

b) Czy Panu Jezusowi podoba się, gdy dzieci przychodzą do Niego? …........................

c) Jak my dziś możemy „przyjść” do Pana Jezusa?* …................................

*Jeśli masz problem z odpowiedzią na to pytanie, zapytaj prowadzącego na szkółce.

opr. A. Jaroszewska
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Z życia kościoła

2-5 czerwca – odbyła się w Trójmieście XV Konferencja Ewangelickich Kapelanów 
Krajów Nadbałtyckich. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe gościło na Wybrzeżu 
blisko czterdziestu zagranicznych kapelanów.

19 czerwca – odbyło się 
kolejne nabożeństwo „Przy 
Kamieniu” na zboczu Równicy. 
W nabożeństwie wzięło udział 
ponad 1500 osób a kazanie 
wygłosił ks. radca Waldemar 
Pytel ze Świdnicy. Towarzyszyli 
mu ks. proboszcz Piotr Wow-
ry, ks. Dariusz Lerch oraz mgr 
teol. Oskar Wild. Oprawę mu-
zyczną zapewniła Diecezjalna 
Orkiestra Dęta.

28-29 czerwca – w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się ogólnopolskie 
spotkanie żon duchownych Kościoła Ewangelickiego. W spotkaniu pastorowych bra-
ło udział osiemnaście kobiet z wszystkich diecezji Kościoła. Celem spotkania było m. 
in. stworzenie płaszczyzny rozmowy, wymiany doświadczeń i wzajemne poznanie się 
w gronie kobiet, które łączy szczególny rodzaj wspólnoty - służba w Kościele współmał-
żonków.

25-30 czerwca – od-
była się w Legnicy sesja 
dokształcająca w ra-
mach Instytutu Pasto-
ralnego. Podczas insty-
tutu odbywającego się 
w Legnicy wikariusze 
i praktykanci Kościoła 
poszerzali swoją wiedzę 
m.in. na temat moż-
liwości pozyskiwania 

środków publicznych i prowadzenia księgowości parafialnej. Jeden dzień w trakcie sesji 
był poświęcony zagadnieniom związanym z Sakramentem Chrztu Świętego. Uczestnicy 
odwiedzili parafie w Lubaniu, Wałbrzychu i Jaworze, a także udali się do miasteczka 
Herrnhut w Niemczech
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28-29 czerwca – 
w Warszawie odbył 
się Festiwal Nadziei. 
Festiwal Nadziei to 
kontynuacja działalno-
ści znanego w świecie 
ewangelisty Billy’ego 
Grahama, którą dziś 
prowadzi jego syn 
- Franklin Graham. 
Głównym celem Fe-
stiwalu jest zachęce-
nie chrześcijan, aby 
dzielili się swoją wiarą 
w Chrystusa z najbliższymi, docierali z Ewangelią do innych ludzi i wywierali pozytywny 
wpływ na otaczający ich świat. Festiwal to także wydarzenie ekumeniczne, tworzone 
we współpracy z Kościołami nurtu ewangelicznego, Kościołami ewangelickimi i Kościo-
łem Rzymskokatolickim.

29 czerwca – w Koninie został wprowadzony w urząd proboszcza ks. Waldemar 
Wunsz. Tego samego dnia w Katowicach parafianie wybrali na swojego proboszcza ks. 
dr. Mariana Niemca z Opola.

26 czerwca - 2 lipca – na pokładzie zabytkowego, 96-letniego żaglowca „Kapitan 
Borchardt” po raz pierwszy odbyły się ewangelickie „Rekolekcje pod żaglami”, w któ-
rych wzięło udział 13 osób, głównie z parafii warszawskich (choć także z  m.in. Krakowa, 
Sopotu czy Kolonii).

30 czerwca - 2 lipca – w Kar-
paczu odbywała się Ogólnopol-
ska Konferencja Duchownych 
z naszego Kościoła. Tematyka 
konferencji związana była z wizją 
rozwoju Kościoła na najbliższe 
lata. Gościem duchownych był 
ks. Martin Junge – sekretarz ge-
neralny Światowej Federacji Lu-
terańskiej.

4-6 lipca – we Wrocławiu 
odbywało się Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. Każdego dnia we 
wrocławskich kościołach i Hali Stulecia trwały modlitwy, studia biblijne, seminaria, 
warsztaty, panele, koncerty i różnorodne inne formy spotkania uczestników w językach: 
angielskim, słowackim, czeskim, węgierskim, niemieckim i polskim. Temat Spotkania 
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– Być wolnym w Chrystusie – 
odnosił się do fragmentu Listu 
Apostoła Pawła do Galacjan 
i nawiązywał do jubileuszu 
upadku komunizmu w Europie.

23 lipca – o godz. 19.20 zo-
stał zaprószony ogień w drew-
nianym kościele ewangelickim 
w Bytomiu Bobrku, filiale Para-
fii Ewangelicko – Augsburskiej 
w Bytomiu Miechowicach. Po-

żar strawił część dachu, wieżę i pomieszczenia go-
spodarcze. Kościół został wybudowany w 1932 r. 
z drewnianych prefabrykatów i należał do po-
bliskiej huty. W tym kościele na nabożeństwach 
i modlitwach spotykali się hutnicy i górnicy wy-
znania ewangelickiego z dzielnic Bobrek i Karb. 

28 lipca – Cmentarz Ewangelicko-Augsburski 
Parafii Świętej Trójcy w Warszawie został – wraz 
z czterema innymi stołecznymi nekropoliami – 
wpisany na listę Pomników Historii.

2-3 sierpnia – odbyło się uroczyste nabożeń-
stwo w Karpaczu z okazji 170. rocznicy rekonse-
kracji ewangelickiego kościoła Wang. Miejsco-
wi parafianie uroczyście świętowali jubileusz 
z udziałem m. in. zwierzchnika Kościoła bp. Jerze-
go Samca, biskupa wrocławskiego Ryszarda Bo-
gusza, ks. Jana Kozieła - poprzedniego proboszcza parafii oraz pięćdziesięcioosobowej 
grupy parafian z miejscowości Vang w Norwegii, a także gości z Czech, Niemiec, Francji 
i Węgier. 

10 sierpnia – w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Warszawie odbyło się uroczyste nabożeństwo z sakramentem Wieczerzy Pańskiej 
z okazji święta Wojska Polskiego, które obchodzone jest 15 sierpnia. Organizatorem 
uroczystości było Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe.

16 sierpnia – w wieku 81 lat zmarł ks. Tadeusz Narzyński, emerytowany proboszcz 
ewangelickiej parafii w Bydgoszczy.

zebrał ks. M. Ratka-Matejko
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Chrzty:
 

Bartosz Mandzij 22.06.2014 Skoczów, ul. Osiedlowa
Patryk Brudny 29.06.2014 Dębowiec, ul. Polna 
Zuzanna Cel 29.06.2014 Łazy
Szymon Jasiulek 06.07.2014 Skoczów, ul. Górecka
Wiktoria Boruta 06.07.2014 Skoczów, ul. Kiczycka
Anna Wiśniańska 20.07.2014 Pierściec, ul. Gromadzka
Lilia Tomiczek 20.07.2014 Harbutowice, ul. Artystów
Urszula Kemona 20.07.2014 Skoczów, ul. Morcinka
Natasza Krajewska 27.07.2014 Aberdeen (Szkocja)
Adam Machej 10.08.2014 Rudnik, ul. Świerkowa
Marta Marekwica 10.08.2014 Simoradz, ul. Główna
Martyna Jarzynka 17.08.2014 Skoczów, ul. Górecka

Śluby:

Patryk Wyderski Jolanta Eszyk 28.06.2014
Adam Rakus Izabela Chrobok 12.07.2014
Mateusz Białożyt Anita Ciupka 19.07.2014
Remigiusz Burawa Wioleta Porębska 19.07.2014
Jakub Gabryś Joanna Broda 26.07.2014
Paweł Kuś Anna Malik 08.08.2014
Jacek Wulczyński Daria Kurus 09.08.2014
Piotr Kwiecień Paulina Kwiecień (z d. Richert) 09.08.2014
Marcin Gawroński Katarzyna Sadowska 09.08.2014
Paweł Zok Agnieszka Szlauer 23.08.2014
Andrzej Bobek Magdalena Kopyt 23.08.2014

Pogrzeby:

Leszek Brudny   lat 44  24.06.2014 Skoczów, ul. Katowicka
Małgorzata Sojka lat 76 24.06.2014 Ochaby, ul. Górna
Ernest Walla lat 74 04.07.2014 Skoczów, ul. Targowa
Erwin Czyż lat 82 05.07.2014 Kiczyce, ul. Kolejowa
Monika Chwastek niespełna lat 35 07.07.2014 Skoczów, ul. A. Raszki
Helena Czyż lat 82 21.07.2014 Kiczyce, ul. Kolejowa
Jan Wilczek lat 83 12.08.2014 Skoczów, ul. Osiedlowa
Jan Cieślar lat 74 20.08.2014 Cieszyn, ul. Św. Jerzego
Janina Kobiela lat 74 23.08.2014 Skoczów, ul. Kolonia

Zapisano w księgach parafialnych



Informator Parafialny nr 106/2014 Informator Parafialny nr 106/2014 3333

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 
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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
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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.17.00

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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