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Spotkanie ze Słowem Bożym

Moim szczęściem być blisko Boga – tak brzmiało hasło minionego roku 2014. 
Towarzyszyło nam ono na różnego rodzaju spotkaniach, nabożeństwach, także na 
ewangelizacjach (chociażby w Dzięgielowie). Niby dosyć proste słowa, a jakże głęboki 
przekaz, jeśli tak szczerze się nad nim zastanowimy. 

Coś się kończy. Coś się zaczyna. Wchodzimy w rok 2015, co jednak oczywiście nie 
oznacza, że możemy zapomnieć o haśle minionego roku. Wręcz przeciwnie, w życiu 
chrześcijanina powinno ono przyświecać na każdym kroku. Myślę, że pięknie kompo-
nuje się ono z hasłem biblijnym na rok 2015: Przyjmujcie się wzajemnie, jak i Chrystus 
przyjął was ku chwale Boga (Rz 15,7).

Kiedy jesteśmy w sklepie, generalnie każdy chce kupić jak najlepszą rzecz, która 
będzie z pozoru idealna, co jest zrozumiałe. Jednak Pan Jezus nie wybierał, kto zasłu-
guje na jego cierpienie bardziej, a kto mniej. Cierpiał i poniósł śmierć za cały świat, za 
Ciebie i za mnie, bez względu na nasze wady i zalety. On zatem przyjął nas wszystkich, 
choć nikt z nas to nie zasługiwał. 

Ale takie właściwie jak to jest, że przyjął nas wszystkich? Myślę, że trudno so-
bie wyobrazić tak wielkie poświęcenie kogoś, kto przecież był zarówno Bogiem, jak 
i człowiekiem. Jezus, umierając na krzyżu Golgoty, powiedział przecież, że wybacza 
tym, co są odpowiedzialni za jego cierpienie, gdyż nie wiedzą, co czynią. Jego ofiara 
była absolutnie idealna, przez co można powiedzieć, że nigdy nie stanie się „przeter-
minowana”.   

I właśnie ze względu na tą drugą część (czyli Chrystusowe dzieło dla nas), niebaga-
telne znaczenie ma początek tego wersetu – mianowicie: przyjmujcie się wzajemnie. 
Apostoł chce nam zwrócić uwagę na to, abyśmy siebie samych wzajemnie akcepto-
wali. Jest to poniekąd odwołanie do przykazania, które daje nam Jezus mówiąc: Miłuj 
bliźniego swego, jak siebie samego. Jakże ciężko czasem okazywać szacunek wobec 
innych; wobec ludzi, którzy niekoniecznie myślą tak samo jak „JA”; mają różne po-
glądy. Myślę, że łatwo przychodzi nam mówienie o miłości do bliźniego w kontekście 
osób, które są nam bliskie, które coś dla nas znaczą. 

Ale co z pozostałymi? Co z tymi, którzy nas zranili? W środowisku kościelnym wy-
pada przecież chociaż pozornie udawać, że wszystko jest w porządku. Tego zapewne 
oczekują inni. Jednak chodzi tutaj o szczerość serca. Przecież jeśli robimy coś na po-
kaz, czy ma to jakikolwiek sens!? 

Paweł koncentruje się na tym, abyśmy umieli dostrzegać w innych ludziach pozy-
tywne cechy, a nie tylko skupiać uwagę na tym, co jest negatywne. Myślę, że ten wer-
set wiąże się również ze słowem przebaczenie. Wszyscy dobrze znamy przypowieść 

Przyjęci przez Zbawiciela



Informator Parafialny nr 108/20154 Informator Parafialny nr 108/2015

Z kart historii...

o synu marnotrawnym. Wiemy, jak zareagował ojciec, gdy jego syn wrócił, po tym jak 
roztrwonił całą część majątku, którą uprzednio dostał od swego ojca. Tata z otwarty-
mi ramionami przywitał swego syna, który przecież teoretycznie na to nie zasłużył. 

Dzisiaj również potrzeba nam przebaczenia w życiu codziennym. Przecież nikt 
z nas nie jest idealny. Osobiście zdarza mi się powiedzieć coś, czego do końca nie 
przemyślę, a potem tego żałuję. Jednak staram się z tym walczyć. Tacy już jesteśmy, 
z wieloma słabościami. 

Lecz właśnie na tym polega Boża łaska, która podnosi i obmywa ludzkie serca po-
przez ofiarę naszego Zbawiciela. Pytanie czy chcemy tej ofiary? Czy jesteśmy w stanie 
przyznać się do wad, jakie niewątpliwie niestety posiadamy? A także, czy jesteśmy 
w stanie popatrzeć na naszych bliźnich i ze świadomością naszej ludzkiej natury, po-
wiedzieć wybaczam, tak jak pokazuje to przykład Pana Jezusa, który wybaczył nam 
tak wiele, ponosząc tak ogromną ofiarę.

Jeśli mamy się uczyć, to przecież od najlepszych. Częstokroć jakiś celebryta bądź 
człowiek, którego wcale bezpośrednio nie znamy, staje się naszym idolem. Czy chce-
my poznać naukę Syna Bożego i pozwolić na to, aby to właśnie On był naszym „ido-
lem”?  Jakimi wartościami Ty kierujesz się w życiu? Kto jest Twoim wzorem do naśla-
dowania?

Mateusz Mendroch (student I roku teologii)

Kancjonał ks. Jerzego Heczki 
Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu Jego! Psalm 68,5

Przed 150. laty ukazało się w sprzedaży pierwsze wydanie śpiewnika kościelnego 
ks. Jerzego Heczki. To doniosłe dla Kościoła Ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim 
wydarzenie miało miejsce w Cieszynie w lutym 1865 r.

Pieśń i Słowo Boże od czasów Reformacji odgrywało w życiu chrześcijanina istot-
ną rolę. Pięknie ujął to ks. Jerzy Trzanowski w słowie wstępnym do swojej „Cithara 
Sanctorum”, której pierwsze wydanie ukazało się w 1636 r.: „Pieśń rodzi wśród lu-
dzi wszystko dobre. Jest w niej pouczenie, napomnienie i pocieszenie… wzburzone 
serce uspakaja... przyjaciół jednoczy, nieprzyjaciół zawstydza. Śpiewanie jest pracą 
niebiańską, która się zaczyna w doczesności, a dokańczać się będzie w niebiesiech – 
wiecznie”.

Do połowy XIX wieku śpiewano podczas ewangelickich nabożeństw na Śląsku 
Cieszyńskim ze wspomnianego powyżej kancjonału ks. Jerzego Trzanowskiego. Wy-
danie nowego śpiewnika wydawało się zatem potrzebą chwili tym bardziej, że na 
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tym terenie zaczęły szybko powstawać nowe parafie, a dzieci w szkołach przestano 
uczyć języka czeskiego. Dodatkowo zdobycie Cithary okazywało się coraz trudniejsze, 
gdyż zaprzestano jej wznowień, ponieważ Słowacy i Morawianie wydali już swoje 
nowe śpiewniki.

W celu opracowania nowego śpiewnika utworzono zatem komitet redakcyjny, do 
którego weszli miedzy innymi księża: Andrzej Żlik z Cieszyna, Wilchelm Raschke z By-
strzycy, Jan Winkler z Nawsia, Andrzej Drózd z Drogomyśla oraz działacz narodowy 
redaktor Paweł Stalmach. Gorącym orędownikiem tego pomysłu został także znany 
we Lwowie księgarz Jan Milikowski. Przesłał on w 1850 r. na ręce komitetu 16 różnych 
polskich śpiewników kościelnych wydanych w minionych stuleciach w różnych stro-
nach Polski w celu wykorzystania zamieszczonych w nich pieśni. 

Księża zaangażowani w tworzenie nowego śpiewnika odbyli kilka posiedzeń, jed-
nak rezultat ich pracy nie był zadawalający. Dopiero włączenie do zespołu młode-
go księdza Jerzego Heczki z Ligotki Kameralnej dało oczekiwane efekty. Przekazano 
mu bowiem dotychczas zebrane i przygotowane materiały oraz udzielono księdzu 
wszelkich pełnomocnictw do dalszej pracy. Wtedy już sam zajął się bardzo gorliwie 
realizacją powierzonego zadania. Przetłumaczył z języka czeskiego najbardziej znane 
i lubiane pieśni z kancjonału ks. Trzanowskiego, przetłumaczył wiele pieśni z innych 
języków, dołożył 60 własnych pieśni oraz niektóre oryginalne pieśni polskie. 

Rękopis kancjonału został ukończony w 1863 r. W tym też roku ukazał się prospekt 
(16 stron) zawierający 18 pieśni, który przesłano do wielu parafii jako „próbkę” przy-
szłego kancjonału. 

Wreszcie początkiem 1865 r. ukazało się dzieło życia ks. Jerzego Heczki wydane 
przez drukarnię Karola Prochaski z Cieszyna pod tytułem „Kancjonał czyli Śpiewnik 
dla chrześcijan ewangelickich”. Rozprowadzenia śpiewnika podjęła się księgarnia Fe-

Wydanie 4. z 1871 roku
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itzingera z Cieszyna. Pierwsze jego wydania były drukowane czcionkami gotyckimi, 
które cieszyński lud doskonale znał. Oprócz pieśni śpiewnik zawierał także modlitwy 
na różne okoliczności życia.

Pierwszą parafią, która wprowadziła śpiewnik do użytku zaraz po jego wydaniu, 
była parafia w Cieszynie. Śpiewano z niego w Kościele Jezusowym od Wielkanocy 
16 kwietnia 1865 r. W parafii autora, w Ligotce Kameralnej, zaczęto z niego śpiewać 
w 1867 r. Do roku 1869 wprowadzono go w parafiach w: Jaworzu, Goleszowie, Dro-
gomyślu, Skoczowie, Bystrzycy, Ustroniu i Międzyrzeczu. W Wiśle wprowadzono go 
dopiero po I wojnie światowej w styczniu 1922 r. O tym, jak wielka była potrzeba 
wydania polskiego śpiewnika, świadczy fakt, że pierwsze wydanie rozeszło się w ciągu 
roku. Drugie wydano w roku następnym, wydanie trzecie ukazało się w 1868, a czwar-
te w 1871 roku. W roku 1933 ukazało się wydanie 18-te uzupełnione 50. nowymi 
pieśniami, porządkiem nabożeństwa oraz introitami na wszystkie niedziele i święta. 
Ogółem do śmierci autora ukazało się 14 wznowień, a ostatnie 23. wydanie ujrzało 
światło dzienne w Czeskim Cieszynie w 1988 roku.

W przedmowie do wydania pierwszego autor pisał: /pisownia oryginalna/
„Z pomocą Bożą podaje się niniejszy zbiór pieśni nabożnych zacnym Zborom 

ewangelickim do przychylnego przyjęcia i zbawiennego używania. Od dawna bowiem 
wszyscy baczniejsi na potrzeby polskich ewangelików w Śląsku austriackim, jak też 
z obowiązku dbali mężowie o dobro dusz opiece swojej powierzonych, uznali w tym 
wielki niedostatek duchowny, że dotąd przy nabożeństwie polskim używa się pieśni 
czeskich. Podobnego przykładu nikt nie znajdzie między ewangelikami, którzy podług 
przyjętej zasady, że całe nabożeństwo powinno być odprawiane w języku macierzyń-
skim, wszędzie śpiewają tak, jak się im Słowo Boże opowiada i jak ze sobą mówią. 
Wszak już apostoł św. Paweł powiedział: „We zborze wolę pięć słów zrozumitelnie 
przemówić, abym i drugich nauczył, niżeli dziesięć tysięcy słów w języku obcym” (1 
Kor 14,19). Aczkolwiek język czeski jako pobratymczy nam Polakom dość jest zrozu-
miały, przecie nikt nie zaprzeczy, że nasz ojczysty jest nam najzrozumialszy, czego nie-
zbitym dowodem jest i to, że u nas wszędzie polskie Biblie czytane, polskie modlitwy 
i kazania mówione bywają, i że w naszych szkołach polskie książki zaprowadzone są. 
Więc jasna to rzecz, że i nasz śpiew nabożny powinien być polski, aby nas tym lepiej 
zbudować mógł...

…Niechże ta praca, jak była z miłością powzięta i wykonana, z miłością też przy-
jęta będzie, z miłością ku Panu Bogu i Zbawicielowi naszemu, któremu należy cześć 
i chwała i uwielbienie na wieki wieków!”

W styczniu 1865 Ks. Jerzy Heczko

Kancjonał ks. Jerzego Heczki dawno już opuścił mury naszych kościołów, jednak 
praca Księdza nie została zapomniana. W śpiewnikach współczesnych zamieszczono 
wiele pieśni Jego autorstwa lub ich opracowania. Dalej są chętnie śpiewane ze wzglę-
du na bardzo „głęboką” treść i piękną melodię.

Opr. Jerzy Sikora
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31 października w całej parafii uczestnicy nabożeństw 
reformacyjnych otrzymali przy wyjściu z kościoła po jed-
nym egzemplarzu nowego przekładu Małego Katechizmu 
ks. Marcina Lutra. Pozycję można nabyć w kancelarii pa-
rafialnej.

31 października po nabożeństwie reformacyjnym 
w Skoczowie mieli swoje spotkanie uczestnicy czerwcowej 
wycieczki parafialnej do trzech stolic (Bratysława, Buda-
peszt, Wiedeń), gdzie wspominali przeżyte chwile, dzielili 
się wrażeniami i oglądali zdjęcia.

31 października Pamiątkę Reformacji wieczorem gru-
pa naszej młodzieży wraz z ks. M. Ratką-Matejko wzięła 
udział w „Nocy z Lutrem” w Czeskim Cieszynie. Głównym 
punktem spotkania był koncert w ramach IV Warsztatów Muzycznych. Chór tworzyło 
ponad 100 młodych artystów. 

W skrócie
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W dzień Pamiątki Umarłych 1 listopada odbyło się nabożeństwo na cmentarzu 
w Skoczowie. W gablotce cmentarnej została wywieszona lista osób zalegających z opła-
tami grobów oraz nowy regulamin cmentarza. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim, 
którzy uregulowali swoje zaległości za groby.

W Święto Niepodległości 11 listopada odbyło się w teatrze w Cieszynie rozdanie 
Srebrnych Cieszynianek. Laureatem z gminy Dębowiec został nasz parafianin pan Jan 
Wojnar z Simoradza (relacja wewnątrz numeru).

Na spotkaniu młodzieżowym w Dębowcu 14 listopada gościła grupa młodzieży 
z Ustronia – Polany i Dobki z ks. Oskarem Wildem (relacja wewnątrz numeru).

W piątek 14 listopada odbyło się w Pierśćcu spotkanie filiału, na którym oglądano 
film na temat ks. D. Bonhoeffera.

W sobotę 15 listopada w sali Domu Zborowego w Dębowcu został rozłożony duży 
tor do wyścigów modeli samochodowych, gdzie dzieci i młodzież mogły korzystać z cie-
kawych atrakcji. Podobna inicjatywa zostanie zrealizowana w Skoczowie w czasie ferii 
zimowych - 7 lutego (relacja wewnątrz numeru).

W ramach akcji „Prezent pod 
Choinkę” zebraliśmy w tym roku 
426 paczek i ofiarę w wysokości 
7.560 zł. W sobotę 15 listopada 
nasza młodzież sprawdzała paczki 
pod względem zawartości, a na-
stępnie zabrał je transport z CME 
do Dzięgielowa, skąd pojechały 
tym razem na Ukrainę, Białoruś 
i do Rumunii.

W czwartek 27 listopada od-
było się zebranie Komitetu Para-

fialnego, w czasie którego omówiono 
kwestię dystrybucji kalendarzy i paczek 
dla seniorów oraz podano propozycje prac 
gospodarczo-budowlanych na 2015 r.

W piątek 28 listopada proboszcz 
wraz z radnym Romanem Kukuczem 
odwiedzili panią Stefanię Otręba 
w dniu jej 103. urodzin.

W niedzielę 30 listopada odbyło się 
w Dębowcu spotkanie „Inny Adwent” 
na którym wykonywano różne przed-
mioty adwentowe i świąteczne (relacja 
wewnątrz numeru).
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W niedzielę 30 listopada nasz Zespół Dzwonków brał udział w koncercie w parafii 
Chorzów z okazji odbywającego się tam kiermaszu adwentowego.

W październiku i listopadzie był prowadzony kurs dla konwertytów, dla których 
w niedzielę 30 listopada odbyło się osobne nabożeństwo z komunią św. Do parafii wstą-
piło 5 nowych osób. Kurs prowadził ks. Marcin Ratka-Matejko. Ponadto konwersja dla 
jednej osoby odbyła się 31 grudnia.

Przez trzy soboty (22 i 29 listopada oraz 6 grudnia) był prowadzony w naszej parafii 
kurs dla pracowników szkółki niedzielnej. Wykładowcami byli: Kornelia i Zbigniew Kła-
powie. Pośród prawie 20 uczestników naszą parafię reprezentowały 4 osoby. 

W listopadzie wykonano prace w Simoradzu: montaż nowego oświetlenia zewnętrz-
nego (energooszczędne LED) przy kościele oraz na domku, a także zainstalowano złącze 
internetowe. Serdecznie dziękujemy Henrykowi Krużołkowi i Pawłowi Chwastkowi za 
wykonaną pracę.

Początkiem grudnia nasza młodzież zebrała na spotkaniu młodzieżowym fundusze, 
a następnie przygotowała 3 paczki dla dzieci ulicy z Bytomia-Bobrku, gdzie prowadzona 
jest akcja streetworkingu (jedną z wychowawczyń jest nasza parafianka – Kasia Kukucz). 
Serdecznie dziękujemy. 

Miesięczne zebranie kobiet w dniu 3 grudnia miało charakter gwiazdkowy.
W sobotę, 6 grudnia, dzieci z chórku „Nadzieja” odwiedził podczas próby Mikołaj. 

Radosny uśmiech zagościł na twarzy każdego dziecka, gdyż Mikołaj nie przyszedł z pu-
stymi rękoma.

W piątek 12 grudnia odbyła się w Simoradzu prelekcja pt. „Izrael – nasz starszy brat” 
(relacja wewnątrz numeru).

W piątek 12 grudnia miało miejsce miesięczne spotkanie filiału w Pierśćcu, podczas 
którego emitowano film pt: „Świąteczna historia”.

W sobotę 13 grudnia odbyła się w kościele w Skoczowie ordynacja czterech mło-
dych duchownych: Roberta Augustyna, Tymoteusza Bujoka, Adriana Lazara i Marcina 
Podżorskiego. Ordynacji dokonał ks. bp Jerzy Samiec (relacja wewnątrz numeru).
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W niedzielę 14 grudnia odbyła się w nabożeństwie głównym komunia św. dla osób 
starszych, a po nabożeństwie poczęstunek w sali. Podobna uroczystość miała miejsce 
tego samego dnia w Pierśćcu.

W niedzielę 14 grudnia nasz Zespół Dzwonków uczestniczył w koncercie kolęd w pa-
rafii w Ligotce Kameralnej na Zaolziu.

18 grudnia odbyła się w Dębowcu gwiazdka młodzieży studiującej i pracującej, a na-
stępnego dnia, 19 grudnia, gwiazdka młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (rela-
cja wewnątrz numeru).

W okresie adwentu członkowie Komitetu Parafialnego roznosili po domach kalen-
darz ścienny wydany przez naszą parafię, a także paczki dla seniorów, które ufundowała 
firma SPAR oraz anonimowi sponsorzy. Serdecznie dziękujemy. 

W Simoradzu – oprócz kalendarza – parafianie otrzymali dodatkowy prezent, ufun-
dowany przez anonimowych sponsorów. Pod każdą ewangelicką strzechę trafiła bar-
dzo treściwa i inspirująca książka pt. „Wierzący-Niepraktykujący”. Pomysłodawcy żywią 
nadzieję, że lektura tej publikacji pobudzi Czytelników do zamyślenia na własną wiarą 
i jakością więzi z Bogiem. 

Przy tej okazji anonimowi Simoradzanie przekazali przez parafialne konto bankowe 
ofiarę w wysokości 350 zł na rzecz wielodzietnej rodziny z tamtejszego filiału. 

Dzięki wsparciu finansowemu kilku darczyńców zakupiono do Domku w Simora-
dzu nowy laptop, co w połączeniu z nabytym wcześniej projektorem multimedialnym, 
znacznie uatrakcyjni różne spotkania filiału. W imieniu zarządu filiału z serca dziękujemy 
za to wsparcie.

Nabożeństwa tygodniowe w adwencie prowadzili: 
- 5 grudnia ks. Andrzej Mendrok z Jasienicy, 
- 12 grudnia ks. Łukasz Ostruszka z Katowic-Szopienic, 
- a 19 grudnia ks. Marcin Podżorski z Hażlacha. 
Nabożeństwa w filiałach prowadzili miejscowi księża.
Ks. Adam Podżorski uczestniczył:
11 listopada w ekumenicznym nabożeństwie z okazji Święta Niepodległości w ko-

ściele rzymskokatolickim św. Piotra i Pawła w Skoczowie,
5 grudnia w spotkaniu w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie z okazji wizyty 

rzymskokatolickiego Biskupa Piotra Gregera.
16 grudnia w wigilijce Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w MCK w Skoczowie
19 grudnia w wigilijce szkoły w Pierśćcu
20 grudnia w jubileuszu 111-lecia Zespołu Szkół nr 3 w Teatrze Elektrycznym
29 grudnia w wigilijce seniorów PKPS w hotelu „Karet”
5 stycznia w spotkaniu Burmistrza z proboszczami gminy Skoczów
Ks. Andrzej Czyż uczestniczył 19 grudnia w wigilijce Szkoły Podstawowej nr 3 w Sko-

czowie
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Gwiazdka szkółki niedzielnej odbyła się w Skoczowie 21 grudnia.
W niedzielę 21 grudnia odbyła się gwiazdka filiału w Dębowcu (relacja wewn. numeru).
W niedzielę 21 grudnia młodzież skoczowska urządziła sobie tradycyjną gwiazdkę 

w MCK w Skoczowie (relacja wewnątrz numeru). 
Nabożeństwo rodzinne 26 grudnia w Skoczowie miało bogaty program. Dzieci ze 

szkółki przedstawiały scenkę. Śpiewał chórek dziecięcy „Nadzieja”, grały Dzwonki. Roz-
dano nagrody z całego roku łamigłówek z IP. Na koniec wszystkie dzieci obecne w ko-
ściele otrzymały słodycze. 
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W sobotę 27 grudnia dzieci, które 
przedstawiały scenkę świąteczną na 
nabożeństwie rodzinnym, pojechały 
ze swoim programem do Domu Opie-
ki „Emaus” do Dzięgielowa.

Gwiazdka dla seniorów 
w Dębowcu odbyła się w nie-
dzielę 28 grudnia (relacja we-
wnątrz numeru).

W wieczór Sylwestrowy od-
było się oczekiwanie Nowego 
Roku w sali parafialnej. Uczestniczyło około 80 osób w tym 29-osobowa grupa młodzie-
ży. Młodzież po północy spędzała jeszcze czas w swojej sali do rana przy różnych grach 
(relacja wewnątrz numeru).

Podobne oczekiwanie Nowego Roku odbyło się w Dębowcu, gdzie uczestniczyło 
około 20 osób (relacja wewnątrz numeru).

W piątek 2 stycznia odbyło się w Skoczowie w kościele rodzinne kolędowanie pro-
wadzone przez zespół młodzieżowy. Inicjatywa wypłynęła z grona młodzieży. Przybyło 
ponad 100 osób, które z chęcią i entuzjazmem śpiewały kolędy, oglądały krótkie filmiki 
i słuchały rozważania ks. Tymoteusza Bujoka .

W sobotę 3 stycznia nasz chórek dziecięcy „Nadzieja” wziął udział w koncercie 
„Dzieci śpiewają kolędy” w teatrze w Cieszynie.



Informator Parafialny nr 108/2015 Informator Parafialny nr 108/2015 13

W niedzielę 4 stycznia odbyło się spotkanie pracowników i wolontariuszy parafii 
Skoczów, na którym m. in. oglądano „Fotokronikę parafialną za rok 2014” opracowaną 
przez ks. Marcina Ratkę-Matejko.

W Święto Epifanii 6 stycznia odbył się w kościele w Skoczowie tradycyjny koncert 
kolęd, który prowadził ks. A. Podżorski. Uczestniczyli: Chór dziecięcy „Nadzieja”, chór 
z Dębowca, Zespół Dzwonków, zespół „BeHappy”, zespół „20+”, „Zespół Nauczycieli i Ro-
dziców ZS nr 1” oraz chór „Gloria” męski, żeński i mieszany.
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Terminy:

11 stycznia g. 1500 – pierwsze spotkanie kursu przedmałżeńskiego (pozostałe termi-
ny: 25 stycznia oraz 1 i 22 lutego)

11 stycznia  - zebranie roczne filiału w Simoradzu
18 stycznia - zebranie roczne filiału w Dębowcu i w Pierśćcu
25 stycznia  - Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie
30.01-01.02 - Zimowa Olimpiada Ewangelicka w Wiśle i Istebnej
7 lutego - diecezjalny turniej w ping-ponga w Ustroniu-Nierodzimiu
7 lutego  - zabawa z samochodami wyścigowym w sali młodzieżowej 
7-14 lutego  - wycieczka parafialna do Grecji
14 lutego - parafialny turniej w piłkę nożną na hali w Pogórzu

Akcja Diakonijna: 1-22 lutego 

Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do włączenia się w akcję na rzecz potrzebujących 
(plakat znajduje się na ostatniej stronie okładki). 

Oto, co można złożyć w kancelarii w Skoczowie lub do kościoła filialnego:

Artykuły 
spożywcze

cukier, mąka, kasza, grysik, ryż, płatki owsiane, sól, makarony, przy-
prawy, olej spożywczy, herbata, kawa, miód, dżemy, konserwy, sło-
dycze, soki owocowe, budynie, owoce w puszkach 

Produkty 
chemiczne

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

Artykuły 
kosmetyczne 
i higieniczne

szampon, żel pod prysznic, płyn do higieny intymnej, mydło, mydło 
w płynie, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, tampony, podpaski, 
ręczniki, pampersy, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dez-
odorant 

W Święto Epifanii 6 stycznia odbyła się w Simoradzu w remizie OSP gwiazdka dla 
dzieci (relacja wewnątrz numeru).

Wycieczki parafialne
Jeśli Pan Bóg pozwoli i zbierze się odpowiednia grupa osób, w drugiej połowie 

lutego 2016 r. planujemy zorganizować tygodniową wycieczkę parafialną do Izra-
ela i Jordanii.

Grupa I – Izrael podstawowy (dla tych, którzy jeszcze nie byli w Ziemi Świętej)
Grupa II – Izrael + Jordania (dla tych, którzy byli już w Ziemi Świętej)
Koszt każdej z wycieczek wynosi ok. 3500-4000 zł/os. Bliższe informacje w kolej-

nym numerze IP. 
Zgłoszenia są już przyjmowane w kancelarii parafialnej. 



Informator Parafialny nr 108/2015 Informator Parafialny nr 108/2015 15

Cieszynianka dla Jana 
Wojnara

11 listopada w cieszyńskim Teatrze im. 
A. Mickiewicza po raz kolejny wręczono 
nagrody Srebrnej Cieszynianki osobom 
najbardziej zasłużonym w gminach Po-
wiatu Cieszyńskiego. W 2014 roku gmina 
Dębowiec desygnowała do tej nagrody 
naszego parafianina Jana Wojnara z Simo-
radza

Wielu mieszkańcom gminy Dębowiec 
oraz osobom znającym Jana Wojnara oso-
bowość Laureata sprowadza się do jedne-
go mianownika – społecznik. Do najważ-
niejszych przestrzeni jego aktywności na-
leży zaliczyć Ludowy Klub Sportowy w Si-
moradzu oraz Ochotniczą Straż Pożarną. 

Przygodę z działalnością społeczną rozpoczął w 1959 r. jako przewodniczący Związku 
Młodzieży Wiejskiej w Simoradzu. Z czasem to zaangażowanie coraz bardziej zazębiało 
się z działalnością OSP w Simoradzu. W 1963 r. druh Wojnar został naczelnikiem OSP, 
a w latach 1973-2007 Laureat pełnił funkcję Gminnego Komendanta Straży Pożarnej 
w Dębowcu. To dzięki jego staraniom rozpoczęto w 1972 r. budowę strażnicy. 

W 1966 r. z inicjatywy Straży powołano do życia Ludowy Zespół Sportowy w Simora-
dzu. Pozyskano teren pod boisko do piłki nożnej. Następnie zrodził się pomysł budowy 
nowego pawilonu sportowego, który uzyskał poparcie różnych gremiów. Na czele Spo-
łecznego Komitetu stanął Jan Wojnar. Większość prac realizowano w czynie społecznym, 
z czego blisko 2000 godzin przepracował Laureat. Obiekt otwarto w 1985 r. Jan Wojnar 
był prezesem klubu w latach 1982-92. Zajmował również znaczące stanowiska w LZS 
w Cieszynie oraz na szczeblu wojewódzkim. Praca społeczna to dla Jana Wojnara pasja 
i realizacja ewangelickiego etosu. 

Równolegle Laureat jest wziętym fotografem oraz myśliwym.
Warto podkreślić, że Jan Wojnar aktywnie działa również w przestrzeni parafialnej 

i kościelnej. Był m. in. kuratorem parafii Skoczów oraz członkiem Synodu Diecezjalnego 
i Synodu Kościoła.

Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia.
Ks. M. Czyż (na podstawie informacji z biuletynu Cieszynianki 2014)

Nasze Życie
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Ordynacja w Skoczowie

Po kilku latach przerwy (ostatnim ordynowanym był ks. Eneasz Kowalski 1 czerwca 
2009 r.), w naszym kościele odbyła się ordynacja czterech magistrów teologii. Hasło, 
które młodzi teolodzy wybrali sobie za motto, zaczerpnięte zostało z księgi Jozuego 
24,15: Ja i dom mój służyć będziemy Panu. W ślubowaniu towarzyszyło im prawie 50 
duchownych z bp. Kościoła Jerzym Samcem na czele. Na uroczystość przybyły rodziny 
ordynowanych oraz parafianie z ich rodzinnych parafii i miejsc obecnej służby.

Bp Jerzy Samiec w kazaniu opartym na Księdze Jeremiasza 1,4-8 przypomniał przy-
szłym księżom, że to Pan Bóg ich powołał. Jednocześnie wskazał też na zadania i wyzwa-
nia stojące przed duchownymi. Nie są one łatwe, ale muszą oni pamiętać, że i dzisiaj Bóg 
do nich mówi tak, jak do Jeremiasza: „Nie bój się, bo ja jestem z tobą”.

Następnie przez modlitwę i nałożenie rąk biskup Kościoła dokonał ordynacji. Jego 
asystentami byli: 

- przy ks. Robercie Augustynie: ks. Leszek Czyż i ks. Bogusław Juroszek - po ordynacji 
skierowany na wikariat do parafii Mikołajki na Mazurach;

- przy ks. Tymoteuszu Bujoku: bp Marian Niemiec i ks. Zdzisław Sztwiertnia – po or-
dynacji skierowany na wikariat w Opolu do 6 stycznia 2015, a następnie do CME w Dzię-
gielowie; 

- przy ks. Adrianie Lazarze: ks. Adrian Korczago i ks. Marcin Pysz – po ordynacji skie-
rowany na wikariat w parafii Olsztyn na Mazurach; 

- przy ks. Marcinie Podżorskim: ks. Adam Podżorski i ks. Janusz Sikora – po ordynacji 
skierowany na wikariat w parafii Cieszyn.
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Nabożeństwo uświetniły śpiewem chóry: z Wisły-Malinki, z Hażlacha i nasz chór 
„Gloria”.

Parafianom ze Skoczowa zostaną 
zapewne szczególnie w pamięci słowa 
skierowane przez ojca do syna: „Marci-
nie, synu mój” oraz dedykacja z 1 księgi 
Kronik 28,20: Rzekł Dawid do Salomona, 
swego syna: Zabierz się dzielnie i ochotnie 
do dzieła, nie bój się i nie lękaj się, gdyż 
Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie za-
wiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie bę-
dzie wykonana cała praca wokoło służby 
w świątyni Pana.

Potem ordynowani mówili o swojej 
drodze życiowej i dziękowali tym, którzy 
byli dla nich wsparciem. 

Ks. Marcin Podżorski nawiązał do czasu swego nawrócenia oraz do tabliczki, któ-
ra wisi przy wejściu do mieszkania jego rodziców – pastorostwa Adama i Heleny Pod-
żorskich. Na niej wygrawerowane są słowa motta ordynacyjnego: Ja i dom mój służyć 
będziemy Panu. Powiedział, że jego pragnieniem jest wcielanie tego hasła w swoim ży-
ciu i w życiu swojej rodziny. Obok podziękowań skierowanych na ręce rodziców, żony 
i bliskich, ks. M. Podżorski wyraził też wdzięczność parafianom skoczowskim za wspar-
cie w jego pierwszych krokach w różnych dziedzinach służby parafialnej, którą reali-
zował wśród nas. Życzenia od naszej parafii przekazał nowemu duchownemu kurator 
Ryszard Macura.

Ks. M. Czyż, Zdj. Dominika Czyż

Sylwester „na farze”
Jak co roku w noc sylwestrową grono parafian spotkało się o godzinie 21.00 na 

chrześcijańskim spotkaniu pod nazwą „Oczekiwanie nowego roku”. Przy stołach za-
stawionych smacznymi kanapkami, owocami i ciastkami, a także kawą i herbatą, za-
siadło około 80 uczestników (w tym 29-osobowa grupa młodzieży). 

Spotkanie rozpoczął ks. Adam Podżorski modlitwą oraz przypomnieniem biblijne-
go hasła na upływający rok z Ps 73,28 „Moim szczęściem być blisko Boga”. Wspólnie 
spędzone ostatnie 3 godziny starego roku bardzo szybko upłynęły w miłej, radosnej 
atmosferze. 

Czas ten został wypełniony śpiewem kolęd oraz rozmowami. Mogliśmy także 
sprawdzić naszą wiedzę w konkursach ze znajomości Pisma Świętego oraz treści na-
szych pięknych kolęd. 
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Ks. Mirek Czyż przygotował krótki, ale interesujący film z serii I am second – je-
stem drugi. Bohater – Robert „Litza” Friedrich z zespołu rockowego Luxtorpeda – 
opowiadał o swojej osobistej relacji z Bogiem. 

Każdy z uczestników otrzymał 
także prezent: „wyroczek” biblijny 
ukryty w malutkiej papierowej cho-
ince. Proboszcz poprosił wszystkich 
uczestników o zabranie go nie tyl-
ko do domu, ale przede wszystkim 
do nauczenia się go na pamięć, aby 
był takim osobistym drogowskazem 
w życiu dla każdego z nas w No-
wym Roku.

Spotkanie zakończyło się modli-
twą oraz odczytaniem hasła Roku 
Pańskiego 2015 „Przyjmujcie jedni 

drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga” (Rz. 15,7). Po północy przełamali-
śmy się opłatkiem i wdzięczni Ojcu Niebiańskiemu za przeprowadzenie przez cały rok 
rozeszliśmy się do domów.

Jolanta i Jerzy Sikorowie

Goście z Polany i Dobki
14 listopada na spotkaniu młodzieżowym w Dębowcu gościliśmy młodzież 

z Ustronia Polany i Dobki wraz z ks. Oskarem Wildem. Podczas spotkania zastanawia-
liśmy się w grupach nad wybranymi fragmentami ze Słowa Bożego na temat szacunku 
do otaczających nas ludzi. Ta forma studium Biblijnego pozwoliła nam na wymianę 
myśli oraz lepsze poznanie gości. W drugiej części spotkania graliśmy w gry planszo-
we i karciane. Głośnym rozmowom i śmiechom nie było końca. Niestety nasi goście 
musieli szybko wracać do swoich domów. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze 
kiedyś wspólnie spotkać. 

Wieści z Dębowca
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Niecodzienne ściganie 
W sobotę 15 listopada Dom Zbo-

rowy i przestrzeń wokół niego zajęły 
rajdówki. Różnej wielkości samocho-
dy zdalnie sterowane znalazły się na 
naszym terenie dzięki uprzejmości 
pana Stanisława Głowackiego z mo-
delarni „Delfin” z Dębowca. Najpierw 

zbudowaliśmy tory i rozmieściliśmy 
przeszkody, a potem ściganie roz-
poczęło się na dobre. Emocje były 
przy tym wielkie. A bawić można się 
było niezależnie od wieku. Czeka-
my na powtórkę, prawdopodobnie 
wiosną. 

„Andrzejkowe” spotkanie
28 listopada spotkanie młodzieżowe miało 

niecodzienny przebieg. Spotkaliśmy się o godzi-
nę wcześniej niż zwykle tym razem nie w sali, lecz 
w kuchni, aby wspólnie przygotować Pizzę. Każdy 
z uczestników miał coś do roboty – obieranie, kro-
jenie, szatkowanie, tarcie, mieszanie składników. 
Później wspólne dekorowanie wyrośniętego ciasta 
chwila oczekiwania aż wszystko dobrze się upiecze 
to przepis na pyszną i aromatyczną pizzę która zna-

lazła się na naszych stołach. Resztę 
wieczoru spędziliśmy na wspólnym 
śpiewie oraz grach integracyjnych. 
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 Adwentu nadszedł czas...
Czas wypełniony zgiełkiem reklam produktów, bez których nie będzie prawdziwych 

świąt, niepowtarzalnych wyprzedaży, pogonią za prezentami, porządkami w domach... 
czy czas ciszy i skupienia, ogromnej radości i nadziei, jaką daje nam przyjście Pana Jezusa  
na świat... 

Chcąc sobie przypomnieć prawdziwe przesłanie adwentu, już po raz drugi spotkaliśmy się  
w domu zborowym w Dębowcu, w pierwszą niedzielę roku kościelnego (30 listopada). 
Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, po której - przy słodkim poczęstunku i akompania-
mencie organowym Jurka Pastuchy (serdecznie dziękujemy) - wspólnie śpiewaliśmy pieśni 
na Bożą chwałę. Ks. Marcin Ratka-Matejko przytoczył historię wieńca adwentowego oraz  
w prezentacji multimedialnej przypomniał istotę Adwentu i Bożego Narodzenia.

W drugiej części spotkania można było sprawdzić swoje umiejętności artystyczne 
i zrobić wieniec adwentowy z pięknych gałązek daglezji dostarczonych przez Stanisława 
Kubiciusa (serdecznie dziękujemy). Nad tą częścią czuwała Dagmara Lapczyk (pięknie 
dziękujemy), a także jedni drugim służyli pomocą i radą. Wiele osób pamiętało nauki  
z zeszłego roku. Dzieci wykonywały piękne choinki z tektury, pod czujnym okiem Sylwii 
Ratki-Matejko. W efekcie, wśród wspólnych rozmów, wspomnień, powstały prawdziwe 
arcydzieła, które każda rodzina zabrała do domu.

Własnoręcznie wykonany wieniec adwentowy był nie tylko ozdobą stołu w naszych 
domach podczas tego pięknego okresu przygotowań do świąt Bożego Narodzenia,  
ale zapalając kolejną świecę, mogliśmy się skupić przy nim na wspólnych modlitwach  
i radosnym oczekiwaniu. Przypominał nam też o tym, że nie tylko zakupy, lśniący czysto-
ścią dom, ale bliskość rodziny, miła i ciepła atmosfera tworzą prawdziwy klimat świąt.

Mamy nadzieję, że tradycja „innego adwentu”, robienia wieńca adwentowego na 
stałe wpisze się w kalendarz dębowieckiego filiału.

 Gwiazdka młodzieży starszej
Podczas ostatniego spotkania przed Świętami Bożego Narodzenia (18 grudnia) 

grupa młodzieży starszej zorganizowała wspólną gwiazdkę. Uczestnicy przynieśli py-
sze sałatki, ciasteczka, owoce, krokiety, a na miejscu przygotowaliśmy barszcz. W cza-



Informator Parafialny nr 108/2015 Informator Parafialny nr 108/2015 21

sie spotkania wspólnie przyjrzeliśmy się wszystkim opisom narodzin Jezusa Chry-
stusa, które czytaliśmy z Ewangelii. Była to dobra okazja do wymiany spostrzeżeń 

oraz wspomnień związanych z tą historią. Wspólnie śpiewaliśmy również kolędy przy 
akompaniamencie Jurka Pastuchy. Czas bardzo szybko minął, każdy z nas pozostał 
z wartościowymi myślami na Święta. 

Zapraszamy na spotkania w każdy czwartek o godz. 1800 do sali w Domu Zboro-
wym w Dębowcu!

Gwiazdka młodzieży
19 grudnia grupa młodzieżowa w Dębowcu przeżywała swoją gwiazdkę. Na spo-

tkanie młodzież przygotowała ciasteczka i napoje oraz jak co roku przygotowany 
został barszcz z krokietami. Podczas spotkania wspólnie przyglądaliśmy się proroc-
twom starotestamentowym mówiącym o narodzeniu Mesjasza oraz ich wypełnieniu 

opisanemu w Ewangeliach. Był również czas na śpiewanie kolęd oraz dzielenie się 
wspomnieniami z tego, jak przeżywaliśmy święta w dzieciństwie. Pod koniec spotka-
nia złożyliśmy sobie życzenia świąteczne, a rozchodząc się do domów, planowaliśmy 
wspólne spotkania w Nowym Roku.

Zapraszamy na spotkania w każdy piątek o godz. 1730 do sali w Domu Zboro-
wym w Dębowcu!
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Gwiazdka Rodzinna
W czwartą niedzielę Adwentu po południu odbyła się tradycyjna Gwizdka Rodzin-

na. Sala w Domu Zborowym wypełniła się prawie do ostatniego miejsca. Podczas 
spotkania dzieci ze Szkółki Niedzielnej przedstawiły biblijną historię narodzenia Je-
zusa (w oparciu o dialogi zaczerpnięte z Ewangelii). Podczas spotkania wszyscy mogli 

skosztować pyszne ciasta i ciasteczka przygotowane przez rodziców. Wspólnie śpie-
waliśmy kolędy. Dzieci – jak co roku – wyciągały karteczki z numerami. Każdy uczest-
nik otrzymał miły upominek. Niespodzianką dla dzieci były odwiedziny mikołaja, któ-
ry rozdał prezenty każdemu dziecku, które regularnie uczęszcza na Szkółkę Niedziel-
ną. Dla dorosłych zostało przygotowane krótkie rozważanie biblijne oraz projekcja 
piosenki świątecznej pod tytułem: „świąteczne buty”. Wszyscy uczestnicy spotkania 
mieli czas, aby złożyć sobie świąteczne życzenia i podzielić się opłatkiem. 

Serdecznie dziękujemy osobom, które pomogły zorganizować gwiazdkę. Serdecz-
nie zapraszamy na szkółki niedzielne oraz na kolejną gwiazdkę już za rok. J

Gwiazdka dla seniorów
W niedzielę po świętach Bożego Narodzenia (28 grudnia) w Domu Zborowym 

w Dębowcu odbyła się tradycyjna gwiazdka dla seniorów. W spotkaniu uczestniczyło 
kilkanaście osób. Gościem byli ks. Andrzej Czyż z Małżonką Anielą. Podczas spotkania 
seniorzy wspólnie kolędowali, dzielili się opłatkiem. Był również czas na poczęstunek 
oraz spotkanie ze Słowem. Tradycyjnie podczas gwiazdki seniorzy mogli obejrzeć pre-
zentację zdjęć przedstawiającą życie filiału w Dębowcu.

Seniorzy zostali obdarowani świątecznymi prezentami. Czas spędzony na gwiazd-
ce był z pewnością dla każdego bardzo wartościowy, gdyż jest to jedna z niewielu 
okazji do spotkania się w takim gronie. 

Pęknięte serce dzwonu
30 grudnia w samo południe, po raz drugi w tym roku, spadło serce dzwonu na 

wieży kościelnej. Mamy nadzieję, że jak najprędzej uda się wszystko naprawić i swym 
dźwiękiem dzwon będzie wzywał nas do wspólnej modlitwy.
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Oczekiwanie Nowego Roku
Na przełomie Starego i Nowego Roku grupa 21 osób spotkała się 

w sali Domu Zborowego na wspólnym oczekiwa-
niu. W pierwszej części spotkania pani Lidia 
Pastucha prowadziła konkurs ze znajomości 
kolęd. Mogłoby się wydawać, że nic w tym 
trudnego, jednak kolędy rozpoznawaliśmy po 
pierwszych słowach drugich zwrotek – co oka-
zało się już sporym wyzwaniem. Po prawidło-
wym odgadnięciu tytułu wspólnie śpiewaliśmy 
ją. Był to również czas na rozmowy oraz często-
wanie się ciasteczkami, owocami oraz pysznym 
barszczem z mięsnymi pasztecikami. Około 23:30 
rozpoczęła się druga część spotkania mająca miej-
sce w kościele. Przy blasku świec wsłuchaliśmy się 
w krótkie rozważanie Słowa Bożego oraz przystą-
piliśmy do Sakramentu Ołtarza, który udzielany 
był w niecodziennej formie – uczestnicy jeden dru-
giemu podawali najpierw Ciało, a następnie Krew 
Chrystusa. W ten szczególny sposób wkroczyliśmy 
w Nowy Rok. Wychodząc z kościoła, niebo wokoło 
nas rozświetlały fajerwerki. W bardzo dobrych humo-

rach pozostaliśmy jeszcze kilka chwil w sali, które spędziliśmy na rozmowach. Następ-
nie z najlepszymi życzeniami Noworocznymi rozeszliśmy się do domów.

Zebrali: Sylwia i Marcin Ratka-Matejko
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Wieści z Simoradza

O Izraelu
Państwo Izrael było podstawą prelekcji w Simoradzu, 

którą prowadził Gustaw Chraścina (12 grudnia). Prelegent 
przedstawiał wiele ciekawostek dotyczących państwa ży-
dowskiego, na przykład odsetek procentowy laureatów 
nagrody Nobla pochodzenia żydowskiego w różnych dzie-
dzinach naukowych. 

Wszyscy zebrani mieli okazję przeczytać tłumaczenie 
„Hatikwy” („Nadzieja”), czyli hymnu Izraela, którego autorem był Naftali Hirsz Imber, 
polski Żyd ze Złoczowa (nie Skoczowa :-) na Ziemi Lwowskiej. 

Dowiedzieliśmy się również, że informacje o konfliktach zbrojnych, które słyszy się 
w telewizji bywają zniekształcone i często wypaczają nasze wyobrażenie o tychże wyda-
rzeniach. Było można także posłuchać o wprowadzeniu języka hebrajskiego w Izraelu, 
w momencie gdy był już praktycznie martwy, gdyż Żydzi raczej posługiwali się językiem 
zamieszkiwanych terenów lub mieszanymi (jidysz, ladino, judeo-arabskim). Prelekcja 
była tym ciekawsza, że wykładowca przybliżył wiele związków Izraela z Polską. 

Rajmund Raszyk 

Gwiazdka dla dzieci
Niestety Święta Bożego Narodzenia znów minęły szybko, jednak dzieci z Simoradza 

wspominały je jeszcze na corocznej gwiazdce. Rodzinne spotkanie – jak jest to w naszej 
tradycji – odbyło się 6 stycznia w sali OSP Simoradz. Gwiazdka przebiegała w miłej, ra-
dosnej atmosferze, przy słodko zastawionych stołach. Program dzieci, kolędowanie, 

konkursy dla młod-
szych i starszych 
(państwa-miasta, 
zgadnij kto to) oraz 
rozdanie paczek 
świątecznych wy-
pełniły wspólny 
czas. Dziękujemy 
ks. M. Czyżowi 
i jego rodzinie za 
obecność oraz ak-
tywny udział w na-
szym spotkaniu.

Renata Wojnar
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Wieści chórowe

„Gloria” w Istebnej
W przeddzień wyborów samorządowych, 15 listopada, na zaproszenie proboszcza 

istebniańskiej parafii ks. Alfreda Stańka oraz władz samorządowych Gminy Istebna, chór 
„Gloria” wziął udział w II Koncercie Pieśni Patriotycznej zorganizowanym z okazji Święta 
Niepodległości. Głównymi wykonawcami byli: młodzież z Gimnazjum w Istebnej oraz 
chór „Gloria” we wszystkich trzech odsłonach: męskiej, żeńskiej i mieszanej. 

W uroczystą atmosferę wprowadził ks. Alfred Staniek, wspominając postać syna 
Cieszyńskiej Ziemi, urodzonego w Jaworzynce Jana Łyska – nauczyciela, porucznika 
Legionów Śląskich, poległego w 1915 roku, a pochowanego na ewangelickim cmenta-
rzu w Cieszynie, autora dramatu „Śpiący rycerze”. Słowa poety „Budźcie się do czynu! 
Wszystkich was chcemy – ziemi naszej synów – widzieć nad nami jako gazdów wolnych” 
zainaugurowały uroczysty koncert.

Po godzinie 17:00 młodzież Gimna-
zjum z różnych stron weszła do kościoła, 
by zająć swoje miejsca na przygotowa-
nej przed ołtarzem scenie. Przy akompa-
niamencie specjalnie dobranej muzyki 
rozpoczął się montaż słowno-muzyczny 
„Polska to...”. Piękna recytacja, utożsa-
mienie się w wypowiadanymi słowami 
i doskonała gra aktorów sprawiła, że 
słuchacze z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchali i obejrzeli przygotowany pro-
gram. Myślę, że szczególnie ostatnie wiersze, które nawiązywały do miejsca naszego 
urodzenia, miejsca, gdzie chodzimy do szkoły, do pracy, w szczególny sposób utkwiły 
w naszej pamięci i pobudziły nas na długo, aby kochać to miejsce, gdzie jesteśmy – na-
szą małą Ojczyznę. 

Następnie prowadzący koncert ks. Alfred Staniek zapowiedział występ chóru Gloria 
we wszystkich trzech odsłonach: żeńskiej pod kierownictwem Gabrieli Targosz, męskiej 
i mieszanej pod dyrekcją Bolesława Nogi. Chór wykonał 12 pieśni o tematyce patrio-
tycznej i o pokoju, zaś przedostatnia pieśń: „Słowo” wprowadziła nas w apel poległych, 
który poprowadził ks. płk Zbigniew Kowalczyk z Cieszyna. Wszyscy uczestnicy koncertu 
włączyli się w wezwania księdza pułkownika: „Chwała bohaterom! – Cześć ich pamięci!”. 
Zakończeniem apelu była zaśpiewane wspólnie z chórem pieśni: „Ojcowski dom to istny 
raj, dar Ojca Niebieskiego…” oraz „Boże coś Polskę”. 

Na zakończenie padły jeszcze słowa podziękowania – zarówno ze strony organiza-
torów, jak i uczestników – za możliwość wzięcia udziału w tej podniosłej uroczystości.

Aniela Fender
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Głos ma młodzież

Spotkanie młodzieżowe z nietypowym człowiekiem

Gościliśmy w sobotę (8 listopada) nietypowego człowieka na spotkaniu młodzieżo-
wym. Jego nietypowość uwidacznia się w tym, że w swoim wieku nastoletnim omijał 
szerokim łukiem kręgi spotkań chrześcijańskich. Gdyby mu ktoś wtedy powiedział, że 
będzie się udzielał w Kościele Jezusa Chrystusa, że będzie nawet pastorem jednego ze 
zborów i będzie w różnych gremiach skła-
dał świadectwo działania Ducha Bożego 
w swoim życiu – pewnie taki ktoś dostałby 
„z miśka”.

Ryszard Artl wychował się na Górnym 
Śląsku. W młodości fascynowała go muzy-
ka oraz sporty walki. Niestety w wieku na-
stoletnim wdepnął w błoto półświatka kry-
minogennego. Pierwszy raz został skazany 
na 5 lat więzienia w wieku 17. lat. Ogółem 
spędził w więzieniach ponad 14 lat. Zmar-
nował najpiękniejszy czas pomiędzy 17 
a 32 rokiem swojego życia. 

Dziś wspomina przeszłość z bólem 
sumienia. Niechętnie wraca do tamtych 
wydarzeń. Z jednej strony wie, że są one 
nieodłączną częścią jego egzystencji, ale 
z drugiej wie też, że Bóg wszystko mu prze-
baczył. Doświadczył tego przebaczenia i na-
wrócenia w więzieniu w Jastrzębiu Zdroju. 
Miało to miejsce ponad 20 lat temu. Od 
tamtej pory prowadzi normalne zawodowe 
i rodzinne życie. Jest górnikiem, a od kilku 
lat też pastorem zboru z nurtu ewangelikalnego. Z pełną świadomością podkreśla, że 
sam moment nawrócenia jest niezwykle istotny w życiu człowieka. Niemniej jednak do-
świadczenie jego oraz znajomych pokazuje, że równie ważne (i trudne zarazem) jest 
wytrwanie na tej drodze.

Tamtego wieczoru było nas dużo na spotkaniu. Wszyscy z uwagą śledziliśmy naj-
pierw film (można go obejrzeć w Internecie, wpisując imię i nazwisko naszego gościa 
w znanym portalu z bezpłatnymi filmami). A potem słuchaliśmy opowieści człowieka, 
który stał przed nami z Biblią w ręku i z wielką wiarygodnością opowiadał o swojej głę-



Informator Parafialny nr 108/2015 Informator Parafialny nr 108/2015 27

bokiej relacji z Jezusem. Był też czas na zadawanie pytań, kiedy to częściowo „grzebali-
śmy” w jego przeszłości, a częściowo pytaliśmy o aktualne doświadczenia wiary.

Zanim oddam głos młodzieży, podzielę się swoją refleksją: zastanawiałem się, co by 
było, gdyby nasz gość stanął na skoczowskiej ambonie, powiedział budujące kazanie, 
a potem przybliżył swój życiorys. Zapanowałoby w twoich myślach święte oburzenie, jak 
taki ktoś w ogóle ma czelność przemawiać w imieniu Jezusa? A może w modlitwie po-
dziękowałbyś Bogu, że potrafi dokonać tak wielkich cudów, zmieniając życie gangstera 
i bandyty w życie wiernego sługi Słowa?

Po spotkaniu poprosiłem młodzież o krótką wypowiedź. Oto, co napisali:
- Spotkanie było na pewno inspirujące. Trochę jak udowodnienie, że teoria działa 

w praktyce. Człowiek poprzez wiarę zmienił się w kogoś zupełnie innego. Widać było, że 
słowa, które wypowiadał nie były puste. jego znajomość pisma jest wręcz zawstydzająca 
(Kornelia K.). 

- Mi osobiście się bardzo podobało. Lubię takie spotkania, na które zaproszeni są 
nietuzinkowi goście, których życie nie było kiedyś przykładem godnym do naśladowania, 
ale podnieśli sie z dna i żyją obecnie zgodnie z Jezusem. Szkoda, że pastor jednak trosz-
kę więcej nie opowiedział o tym jego gangsterskim życiu, aby mieć lepszy obraz na to, 
jakim kiedyś był i jakim obecnie jest człowiekiem, i móc jeszcze lepiej dostrzec kontrast 
miedzy przeszłością a teraźniejszością (Szymon B.).

- Fajne świadectwo, takie prawdziwe, mocne. Ciekawi mnie jedynie czy według niego 
chrześcijanin nie powinien trenować sztuk walki, bo takie odniosłem wrażenie (Adam R.). 

- Gość był ciekawy. Nie nudził mówiąc. Miłym akcentem, którym mnie zaskoczył, było 
to, że gra na gitarze i śpiewa. Ogółem rzecz biorąc, temat był bardzo ciekawy, skłaniają-
cy do przemyśleń (Dawid C.).

- Fajny temat był. Podobało mi się. Trochę mi przeszkadzało to, że w odpowiedziach 
nie raz odchodził od sedna pytania i mówił, że bez Biblii sie pogubimy. Wydaje mi się, że 
poprzez to chciał nas uwrażliwić, że wszystko jest drugorzędne w porównaniu z życiem 
według Biblii. Wielkim zaskoczeniem dla mnie (i chyba dla wszystkich) było, to, że potrafi 
tak ładnie grać na gitarze i śpiewać (Annika W.).

- Według mnie bardzo ciekawy temat. Nie spodziewałem się, że Bóg może tak zmie-
nić człowieka. Bardzo ładnie grał na gitarze i śpiewał (Kuba B.).

- Zastanawiałam, co czasem się musi dziać w jego głowie? Czy jeszcze myśli o swo-
ich „ofiarach”? Owszem, Bóg wybacza, ale czasu niestety nie da się cofnąć. Niektórzy 
być może doznali uszczerbku na zdrowiu: fizycznym to tam jeszcze się wyzdrowieje, ale 
o psychiczne bardziej mi chodzi. Podobało mi się bardzo, jak mówił, że to nie był żaden 
wpływ złego towarzystwa, że nikt go nie namawiał, że źródło zła jest w człowieku i może 
winić za to tylko siebie – wielki szacun za to, bo trzeba mieć odwagę, żeby tak się otwar-
cie do tego przyznać... Miałam buuuurzę myśli w trakcie i po tym wszystkim. Nie trafiało 
do mnie, że ten człowiek, który tak po prostu przed nami stał, jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu był zupełnie inny... (Agnieszka O.).

Ks. M. Czyż
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Gwiazdka 2014
21 grudnia minionego roku w Miejskim Centrum Kultury w Skoczowie, odbyła się 

gwiazdka młodzieży. Myślę, że większość z nas z niecierpliwością na nią czekało, aby 
przeżyć ten czas w gronie swoich przyjaciół, wspólnie pośpiewać kolędy, wysłuchać 
zwiastowanego słowa, a przede wszystkim podzielić się opłatkiem. Ja chyba szcze-
gólnie, chociażby ze względu na to, że wraz z rozpoczęciem roku akademickiego nie 
mam możliwości być już na każdej młodzieżówce. Głównym mottem przewodnim 
naszego spotkania był temat: Dziecię narodziło się nam. Jakże wielką radością jest 
pojawienie się dziecka dla rodziców. Myślę, że jeszcze większą powinno być dla nas, 
chrześcijan, pojawienie się na świecie Zbawiciela; kogoś, kto zmienia sens historii. 
W Święta najważniejsza jest treść, żebyśmy znaleźli miejsce dla Niego w naszych ser-
cach na co dzień.

 I właśnie w czasie Gwiazdki mogliśmy po-
czuć przedsmak zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia i wejść w nie z pozytywną ener-
gią. W uroczystości wziął udział dobrze znany 
wielu naszym parafianom ksiądz Jan Kurko, 
który służył kilka lat w naszej parafii. Miał on 
temat, dzięki któremu mogliśmy sobie uświa-
domić główny sens i wymiar tych pięknych, 
najbardziej rodzinnych świąt. Mówił przede 
wszystkim o nadziei, uczuciu, które jakże czę-
sto towarzyszyło Izraelitom. Przecież przez tak 
długi czas nie mieli własnego państwa. W in-
nym kontekście nadzieja przyświeca rodzicom 

oczekującym narodzin dziecka. Kibic z nadzieją liczy na wygraną swojego zespołu. 
Każdy z nas czegoś oczekuje z nadzieją, a Pan Jezus stał się tą wyczekiwaną nadzieją 
dla nas wszystkich. Widzimy jednak, że częstokroć w ludzkiej naturze jest odrzucanie 
tego, na co tak bardzo czekamy, np. zobojętnienie wobec nadziei obietnicy powtór-
nego przyjścia Pana Jezusa. 

 Cały wieczór miał wielu 
bohaterów, których warto 
wymienić. Świetnie spisała 
się grupa odpowiedzialna 
za śpiew w składzie Marle-
na Plinta, Kamila Klaczań-
ska oraz bracia Kuba i Da-
wid Barańscy. Nie sposób 
pominąć naszych grajków: 
Kuby Wałacha, Agnieszki 
Krawiec, Piotra Chwastka 
i Uli Cypcer, którzy prowa-
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dzeni przez maestro z Simoradza – Szymona 
Wojnara dali z siebie bardzo wiele, i dzięki 
ich wspólnym wysiłkom mogliśmy się poczuć 
niczym na profesjonalnym śpiewie uwielbie-
niowym. Za część merytoryczną odpowiedzial-
na była Justyna Wałach, Kornelia Arndt, Nisia 
Wojnar i Klaudia Cywka. Stoły MCK uginały 
się od różnych pyszności. Mogliśmy próbować 
wielu bardzo dobrych rzeczy przygotowanych 
przez duet Oli i Jarka Brzezinów, przy wsparciu 
Kasi Niemiec, Ani Wojnar, Kingi Macury, i Ani 
Hussarek. O stronę techniczną dbali Tomek 

Cypcer wraz z Mateuszem Gwoździem.
Po wspólnym kolędowaniu, wysłuchaniu tematu ks. Kurko i podziękowaniach oraz 

życzeniach wyrażonych przez ks. Mirka Czyża (który odpowiada za skoczowską mło-
dzieżówkę), odbyła się zabawa w formie quizu dotycząca zarówno zagadnień z życia 
młodzieży, jak również ze świata. Oczywiście częstokroć pytania były układane z lek-
kim przymrużeniem oka. Te część prowadziłem razem z Damianem Rusinem.

 Co dobre szybko się kończy. Jednakże część oficjalna nie była wcale ostatecznym 
finałem, gdyż właśnie po niej zaczęliśmy wspólnie dzielić się opłatkiem. Było często-
kroć wzruszająco, ale bardzo rodzinnie, ze względu na świetną atmosferę. Nie pozo-
staje nic, jak tylko mieć nadzieję, że w przyszłym roku również spotkamy się w takim 
samym, a może nawet liczniejszym gronie (było prawie 100 osób). 

Mateusz Mendroch
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Sylwester 2014

W minionych la-
tach młodzież żegnała 
rok w Dzigielowie wraz 
z tamtejszą młodzieżą. 
Ty razem spędziliśmy syl-
westra w Skoczowie ze 
„starsza młodzieżą”.

Zaczęliśmy  o  g. 2100 
w sali parafialnej. Pierw-
szą cześć poprowadził ks. 
A. Podżorski. Były kon-
kursy na temat Biblii oraz 

konkurs ze znajomości kolęd. W tym 
drugim młodzież mocno zapunkto-
wała. Niektóre osoby zdobyły nawet 
nagrodę, np. misia, ramkę na zdjęcia 
i słodycze. 

O g. 2345 pożegnaliśmy się ze 
„starszą młodzieżą”. Poszliśmy z gru-
pą młodzieżową (liczącą 28 osób) 

pod opieką Dawida Podżorskiego na Kapli-
cówkę oglądać fajerwerki. Nasze oczy nie 
umiały się nacieszyć tym wspaniałym wi-
dokiem. Było troszeczkę niebezpiecznie ale 
ekscytująco. 

Po zejściu z Kaplicówki poszliśmy do sta-
rej szkoły wypić ciepły barszcz i zjeść pyszne 
krokieciki. Około g. 100 zaczęliśmy grać w roż-
ne zabawy przygotowane przez uczestników. 
Byli wygrani i przegrani, ale nikt nie czuł się 
tym przegranym. Jedliśmy też dużo smako-
łyków (chipsy, ciasta) i piliśmy napoje (cole, 
sok). Bawiliśmy się do samego rana, niektó-
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rzy nawet do samego na-
bożeństwa noworoczne-
go, które rozpoczynało 
się o g. 1000.

Myślę, że wszyscy 
czuli się zadowoleni 
i szczęśliwi. Cieszymy 
się, że rozpoczęliśmy 
ten nowy rok z Panem 
Bogiem i w gronie faj-
nych ludzi.

Marlena Plinta

OBÓZ MŁODZIEŻOWY – DYMIN 2015
Zapraszamy na obóz młodzieży, który tym razem odbędzie się 

w miejscowości Dymin, gmina Koczała.
Miejsce: Jaworowy Dwór – www.jaworowydwor.com.pl 
Termin: 27.07-06.08.2015
Koszt: 830 zł 
(przy zgłoszeniu w kancelarii parafialnej do 30 stycznia cena 800 zł)
W cenie: przejazd PKP, ubezpieczenie, noclegi w domkach campingo-

wych (pokoje 2-4 os. z węzłem sanitarnym), wyżywienie (3 x dziennie), do-
stęp do jeziora i kajaków (prywatna plaża), paintball, wycieczka do Borów 
Tucholskich, i inne atrakcje (w zależności od kreatywności kadry).

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 31 maja. Ilość miejsc ograniczona. 
Przyjmujemy młodzież urodzoną w 2001 r. i starszą. 
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Biblioteka

Bóg stworzył „instytucję małżeństwa”, abyśmy się nie czuli 
samotni, lecz czerpali radość z życia, wychowywali potomstwo 
i osiągali satysfakcję z bliskości; abyśmy mieli pomoc w rozwią-
zywaniu problemów oraz pokonywaniu własnego egoizmu.

Najważniejszą rzeczą w małżeństwie jest umiejętność ko-
chania miłością bezwarunkową. Taką miłość nie określa oso-
ba, która jest nią obdarowana, ale osoba, która podejmuje 
wybór obdarzania miłością.

Miłość bezwarunkowa to miłość w chorobie i zdrowiu, 
na okres bogactwa i ubóstwa, na chwile lepsze i gorsze. Nie 
ulega więc zmianie pod wpływem czasu i warunków. Tylko, 
aby kochać taką miłością, trzeba podjąć decyzję o przyję-
ciu jej najpierw od Boga (czego dowód mamy w męczeń-
skiej śmierci jego Syna na krzyżu).

O tym, jak wypracować w sobie obdarzanie współmałżonka takim ro-
dzajem miłości, mówi książka S. i A. Kendrick pt. „Miej odwagę kochać”. 

Prawdziwa miłość zbudowana jest na dwóch filarach – cierpliwości i dobroci. Cier-
pliwość daje umiejętność przetrwania trudnych chwil w związku zamiast ulegania chęci 
rezygnacji z niego pod presją chwili.

Książka zawiera 40 rozdziałów, z których każdy jest przeznaczony do przepracowania 
przez czytelnika pod kątem zrozumienia i praktykowania bezwarunkowej miłości wo-
bec współmałżonka. Każdy rozdział poparty jest cytatami z Biblii, które utwierdzają nas 
w słuszności podejmowanych tematów.

Życzę wiele cierpliwości i wytrwałości w pracy z zaproponowaną książką, a przede 
wszystkim efektów przekładających się na jakość życia w małżeństwie. 

Ewa Bujok

 



Informator Parafialny nr 108/2015 Informator Parafialny nr 108/2015 33

Kącik dla dzieci

#

ro
zw

ią
za

ne
 o

de
tn

ij 
i w

łó
ż d

o 
ko

pe
rt

y

Witajcie w Nowym Roku!
Przed nami 6 numerów w 2015 r., a w każdym z nich nowe zagadki i ciekawostki. 

Także w tym roku będą na Was czekały nagrody, jeśli rozwiążecie zadania z wszystkich 
numerów – i mam nadzieję, że zwycięzców będzie więcej niż w zeszłym!  A co chcemy 
robić? Nasz plan jest taki: przeczytamy kilka fragmentów różnych ksiąg z Biblii! Ale nie 
martwcie się, wybrałam dla Was te krótsze, tak że dacie radę. W tym numerze razem 
przeczytamy 4, bardzo popularne, Psalmy. A więc Biblie w ręce i do dzieła!

Gdzie znajduje się Księga Psalmów? Prawie na środku Biblii. Otwórz więc Sło-
wo Boże i napisz, w której części Biblii (Stary czy Nowy Testament) się znajdują: 
………………..…………………… i ile ich jest …………. .

Większość z nich napisał król Dawid, ale są też inni autorzy. Dziś moglibyśmy powie-
dzieć, że psalmy to wiersze. Są one naprawdę piękne i często tłumaczyli je wielcy poeci, 
na przykład Leopold Staff czy Czesław Miłosz. W Psalmach znajdziemy wskazówki do 
tego, jak żyć, a także słowa o tym, jak wspaniały i wielki jest Pan Bóg. My chcemy się 
przyjrzeć czterem z nich: 1, 23, 118 i 139. 

Psalmu 1. będziesz się uczyć na pamięć na naukach konfirmacyjnych. Ale nic nie stoi 
na przeszkodzie poznać go teraz! Mówi o dwóch drogach życia, z których każdy z nas 
musi jedną wybrać. Mamy do wyboru drogę człowieka pobożnego, który kocha Pana 
Boga i robi to, co się Jemu podoba i bezbożnego, który żyje po swojemu. Ty też musisz 
wybrać swoją drogę. Przeczytaj ten psalm i uzupełnij tabelkę:

pobożni bezbożni
Psalm mówi, że są 

oni jak…

Czy kierują się Słowem 
Pana Boga?

Czy ostoją się (Bóg ich 
usprawiedliwi) na są-

dzie ostatecznym?

Zapamiętaj! Zakon to prawo Pana Boga, zapisane w Biblii i zawarte w Dekalogu 
(przykazaniach).

Psalm 23 na pewno już znasz. Piosenki oparte na nim śpiewamy na szkółkach. Ale 
czy znasz cały? Jeśli nie, teraz masz okazję przeczytać. Pamiętasz, że napisał go król 
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Dawid, który w młodości był pasterzem? Porównuje wierzącego człowieka do owieczki, 
o którą troszczy się każdego dnia Pan Bóg, jak dobry pasterz o swoją owcę, a ona mu ufa, 
bo wie, że pasterze robi wszystko, by owca była bezpieczna. Uzupełnij też krzyżówkę:

1. Dawid mówi, że …… i kij Pana Boga go pocieszają.
2. Ciemna …… którą czasem idziemy w życiu, nie będzie dla nas straszna, jeśli idzie-

my z Bogiem
3. Tym namaszcza się głowę
4. „Nad ……. spokojne prowadzi mnie”
5. „Dobroć i ………. towarzyszyć mi będą”

Psalm 118 mówi o tym, że powinniśmy chwalić Pana Boga, bo jest dobry. Wypisz trzy 
rzeczy, za które Ty możesz być wdzięczny Panu Bogu:

………………………………………………………………………………………………
Komu lepiej ufać niż ludziom? ………………… Wiesz dlaczego? Bo ludzie zawodzą.
Uzupełnij słowa psalmu: ……………., który odrzucili budowniczowie, stał się ………… 

……………. 
Czy wiesz, że te słowa są o Panu Jezusie? Sam je zacytował w Ew. Mateusza 21,42. 

Choć wielu odrzuciło Go, bo urodził się jako biedny człowiek, to On stał się fundamen-
tem Kościoła i, przede wszystkim, naszego zbawienia!

Psalm 139 jest naprawdę wyjątkowy, bo mówi nam o tym, że Pan Bóg nas stworzył 
i wie o nas wszystko. Jakie trzy części ciała człowieka wymienia ten tekst?

……………………………………………………………………………………..
Czy jest takie miejsce, w którym możemy się schować przed Panem Bogiem? ……………
Pan Bóg zna każdą naszą myśl. A czy my możemy poznać wszystkie myśli Pana Boga 

i zrozumieć Go? …………………..

Czy wiesz, że… jeśli nie wiesz, jak się pomodlić, możesz to zrobić używając słów Psal-
mu? Na przykład rano możesz pomodlić się słowami Psalmu 121 lub 23, a gdy jest Ci 
smutno i źle, przeczytaj na głos Psalm 13.

Opr. Ania Jaroszewska

  1
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Reklamy i ogłoszenia

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy regularnie opłacają składkę kościelną. Wpłaty 
można uiszczać w kancelarii parafialnej lub wpłacając na konto w Banku Spółdzielczym: 

63 8126 0007 0009 5136 2000 0010 
z dopiskiem: 

„darowizna na cele kultu”

Sumę przeznaczoną na składkę parafialną można odliczyć od podatku w rocznym 
sprawozdaniu podatkowym (jeżeli jest wpłacona przez bank). Spore grono naszych 

parafian korzysta z możliwości tzw. automatycznego przelewu przez swój bank. 
Poniżej zamieszczamy wyciąg z Regulaminu Parafialnego Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP dotyczący zasad opłacania składki kościelnej:
§7.1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest 

do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% 
jego dochodu. Z opłacania składki są zwolnieni uczniowie i studenci nie posiadający 

własnych dochodów.
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Z życia kościoła

28 października – Łodzi odbywały się główne obchody 100. rocznicy Bitwy Łódzkiej. 
Uroczystości współorganizowane były przez Diecezję Warszawską Kościoła Ewangelic-
ko Augsburskiego.

Z okazji tegorocznego Święta Reformacji, mając w perspektywie jubileusz je 500 lat, 
na portalu luter2017.pl uruchomiono nową aplikację „Nasza Historia”, której celem jest 
propagowanie dziedzictwa i historii ewangelicyzmu w Polsce. Zapraszamy na stronę: 
www.historia.luter2017.pl każdy z nas może współtworzyć ten projekt!

8 listopada – Ewangelicki Zakon Joannitów obecny w Polsce od wielu lat, utworzył 
w 2004 r. wraz z Komandoriami Wschodnimi Zakonu stowarzyszenie Joannici Dzieło Po-
mocy (JDP). Jubileusz powstania JDP obchodzono uroczyście na dawnym Zamku Bisku-
pów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. 

9 listopada – w kościele ewangelickim w Gli-
wicach odbyło się dziękczynne nabożeństwo po-
łączone z jubileuszem 90 lat urodzin ks. Alfreda 
Figaszewskiego - emerytowanego proboszcza gli-
wickiej i pyskowickiej parafii.

19 listopada – Obyła się w Warszawie mię-
dzynarodowa konferencja poświęcona proble-
matyce gender, temat konferencji brzmiał: „Jako 
mężczyznę i kobietę stworzył ich”

20 listopada – Kanclerz Niemiec Angela Mer-
kel i premier Polski Ewa Kopacz wzięły udział w na-

bo żeń-
stwie eku me nicz nym w ewangelickim kościele 
Pokoju w Świd ni cy. Nabożeństwo związane 
było z upamiętnieniem 25. rocznicy symbolicz-
nego pojednania polsko-niemieckiego.

21-22 listopada – W Centrum Luterańskim 
w Warszawie, z inicjatywy bp. Jerzego Samca 
odbyło się dwudniowe spotkanie radców Rad 
Diecezjalnych, Konsystorza i Rady Synodalnej. 
Na spotkanie przybyli zwierzchnicy i kuratorzy 
Diecezji oraz radcy Konsystorza, Rady Syno-
dalnej i Rad Diecezjalnych. Celem spotkania 

gremiów kierowniczych Kościoła i Diecezji była potrzeba wymiany opinii i poglądów do-
tyczących wzajemnych relacji pomiędzy Radami Diecezjalnymi,  Konsystorzem Kościoła 
oraz Radą Synodalną.
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23 listopada – w Wiśle Jawor-
niku odbyła się jesienna sesja Sy-
nodu Diecezji Cieszyńskiej naszego 
Kościoła. Wzięli w niej udział księ-
ża i synodałowie z naszej parafii. 
Podczas pierwszej części Synodu 
wręczone zostały nagrody z kon-
kursu na najciekawsze przedsta-
wienie Róży Lutra. Wszystkim na-
grodzonym gratulujemy.

1-2 grudnia – W Centrum 
Luterańskim w Warszawie odby-
ły się warsztaty na temat obecności Kościoła w mediach społecznościowych. Zajęcia 
prowadzili specjaliści z  Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii, a uczestniczyło 
w nich blisko dwadzieścia osób aktywnych w różnych obszarach internetu. Prowadzący 
szkolenie: ks. Hannu Majamäki i ks. Henna Ahlfors zaprezentowali sukcesy i porażki na 
płaszczyźnie szerokiej obecności Kościoła w internecie.  Pokazano zaplecze – zarówno 
techniczne jak i ludzkie, praktyczne rozwiązania w zakresie radzenia sobie z agresją wo-
bec Boga i Kościoła w sieci. W spotkaniu wziął udział między innymi ks. Marcin Ratka-
Matejko.

Początkiem grudnia ruszył nowy blog Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go, ks. Jerzego Samca. Serdecznie zachęcamy do odwiedzania, czytania i komentowania 
wpisów na bligu: www.blogbiskupa.luteranie.pl

11 i 12 grudnia – Rada Wydziału Teologicznego  Chrześcijańskiej Akademii Teologicz-
nej przyznała stopień doktora nauk teologicznych trzem duchownym Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego w Polsce: ks. dr. Grzegorzowi Giemzie, ks. dr. Ireneuszowi Lukasowi 
i ks. dr. Adamowi Malinie.

12 grudnia – W warszawskim Centrum Luterańskim odbyło się spotkanie przedsta-
wicieli gremiów władz wykonawczych trzech Kościołów: Ewangelickiego, Metodystycz-
nego i Reformowanego.

27 grudnia – tradycyjnie w Pszczynie, odbył się zjazd młodzieży Diecezji Katowic-
kiej. Tym razem głównym punktem programu był wykład Artura Głowackiego z Chełmu 
Śląskiego, parafianina z Tychów, mistrza pszczelarskiego, który opowiadał o fascynacji 
pszczołami, o wykorzystywaniu talentów i powołaniu. 

Centrum Misji i Ewangelizacji organizuje pomoc psychologiczną, prawną oraz ma-
terialną w nowo otwartym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

Z inicjatywy parafii ewangelickich w Gliwicach i Miechowicach powstała Chrześci-
jańska Telewizja Internetowa. Można ją wywołać, klikając ten tytuł w popularnym por-
talu youtube. Krótkie rozważania i zamyślenia biblijne prowadzą nasi księża. Zachęcamy 
internautów do wirtualnego korzystania ze skarbnicy Słowa Bożego. 

http://www.luteranie.pl/nowosci/chrzescijanska_telewizja_internetowa,1830.html 
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6 stycznia – w parafii ewangelickiej w Opolu zo-
stał wprowadzony 
w urząd proboszcza 
ks. Wojciech Pracki, 
który w minionych 
latach pełnił funkcję 
rzecznika i asystenta 
Biskupa Kościoła 

Ukazał sie tomik poezji ks. Sławomira Sikory ze Szczecina. 

Biblijny wzorzec dla małżeństwa

Poniżej publikujemy referat wygłoszony przez ks. Leszka Czyża na Synodzie Diecezjal-
nym w Wiśle-Jaworniku, w dniu 23 listopada 2014 roku:

Gdyby jeszcze 3–4 lata temu zapytać statystycznego Polaka, czym jest małżeństwo, 
odpowiedziałby bez wahania, że to związek kobiety i mężczyzny, którzy przysięgli sobie 
miłość i wierność w kościele lub przed urzędnikiem stanu cywilnego. Jednym z celów 
małżeństwa, ale niekoniecznym jest posiadanie potomstwa. 

Ale gdy zadać takie pytanie dziś, odpowiedź być może nie będzie już tak szybka i jed-
noznaczna. Bo zmiany, które w ostatnich latach nastąpiły są zdumiewające i zachwiały 
wszystkim, co było od wielu tysięcy lat pewne. 

Jak podaje jedna z opiniotwórczych gazet, już w 32 stanach USA i stołecznym dys-
trykcie Kolumbia małżeństwo osób tej samej płci są legalne, a na dniach zostaną zalega-
lizowane jeszcze w trzech kolejnych. 

To samo dzieje się w Europie w takich krajach, jak: Norwegia, Szwecja, Izrael, Belgia, 
Portugalia czy Hiszpania.

Coraz częściej więc małżeństwem nazywa się już związek 2 osób tej samej płci, a od 
kilkunastu lat nie trzeba nawet relacji fizycznej, aby poczęło się dziecko, wystarczy bank 
nasienia. 

Runął nawet ostatni „bastion pewności”, bo matkę można wynająć, a precyzyjniej: 
można wynająć jej macicę. Dziecko genetycznie może mieć nawet trzy „matki”. Która 
zatem jest prawdziwa?

Wszystko stało się względne, a w imię wolności prawie wszystko jest dopuszczalne. 
Jedyną granicę stanowią pieniądze. Nie moralność, bo co obecnie można nazwać mo-
ralnym? 

Uważa się, że jeśli nikogo nie krzywdzę swoim postępowaniem, to jest to moralne 
i mogę robić, co mi się podoba. Zmieniać partnerów, współżyć z osobami tej samej płci. 
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I żądać, by każdą taką relację nazywać, jeśli nie małżeństwem, to usankcjonować jako 
związek partnerski i na równi z małżeństwem traktować. „Nie uznaję czegoś takiego, jak 
przysięga w obliczu przedstawicieli państwa czy Kościoła. Nie mam też zamiaru ulegać pre-
sji społecznej i konwenansom. Nie chcę instytucjonalizować moich uczuć (…) Chętnie za-
rejestrowalibyśmy nasz związek, żeby zabezpieczyć się i zagwarantować sobie podstawo-
we prawa, które przysługują małżeństwom” – mówią zwolennicy związków partnerskich. 

Argumenty zwolenników takich związków brzmią nawet sensownie i przekonująco. 
(Opieram się tu na wywiadzie zamieszczonym w Dużym Formacie – dodatku do GW, 
10.11.2011).

A dlaczego nie małżeństwo? 
Bo kojarzy się z układem patriarchalnym, czyli takim, w którym mężczyzna wykorzy-

stuje kobietę, bo ona ślubuje mu posłuszeństwo i potem krąży miedzy kuchnią, stertą 
prasowania i pokojem dziecka (robi to oczywiście po powrocie z pracy zawodowej), a on 
leży z gazetą na tapczanie. Niektórzy wręcz krzyczą, że małżeństwo to twór archaiczny, 
ograniczający swobodę, stworzony przez władzę państwową i religijną. 

Zwolennicy związków partnerskich uważają, że ważna jest osobista relacja, a nie to, 
by jakiś urzędnik, ksiądz czy pastor „przystawiał stempelek” pod deklaracją miłości. „To 
nasza indywidualna, intymna sprawa” – przekonują. Żądają rejestracji związków part-
nerskich, bo bez tego nie można dostać wspólnie kredytu, nie można dowiedzieć się 
w szpitalu o stanie zdrowia partnera, odebrać listu poleconego, rozliczyć się razem z po-
datku, a ich dzieci też mogą czuć się niekomfortowo w szkole. 

Niektórzy są gotowi pozwać państwo do sądu za to, że nie traktuje takich związków 
poważnie i dyskryminuje.

„Obiecywanie wierności do śmierci jest obłudne, małżeństwa ciągle się rozpadają. 
Nie jestem w stanie przewidzieć, co będzie za tydzień – a za dziesięć lat? Nie planujemy 
dalej niż wakacje”* – mówi 31–letni dziennikarz, który od 2,5 roku jest w związku z 30 
letnią dziennikarką. Dla obojga to nie są pierwsze relacje. 

Wiele osób żyjących w związkach bez ślubu pochodzi z rozbitych małżeństw, wokół 
siebie mają coraz więcej rozbitych par, rozwiedzionych osób (i to często nawet wielo-
krotnie), więc ich zaufanie do małżeństwa jest bardzo małe. 

Nacisk na rejestrację związków partnerskich – i to dotyczący nie tylko par hetero, ale 
i homoseksualnych – jest więc coraz mocniejszy i na pewno już w najbliższej przyszłości 
trafi do sejmu. 

Jego zwolennicy postulują szybkie wejście w życie ustawy, która ułatwia parom życie 
i gwarantuje im podstawowe prawa przysługujące małżeństwom. Podpisujesz taki akt 
w przerwie na lunch i gotowe. Szybko i bezproblemowo. Brzmi nowocześnie. „W razie 
czego nie musisz przechodzić przez trudną procedurę rozwodową, „łatwiej się wyreje-
strować, nie trzeba biegać po sądach”. Znów szybko i bezproblemowo. Jeden z partne-
rów pakuje walizki i odchodzi. Po kilkumiesięcznym okresie separacji można się „wyre-
jestrować”.

Podpisać, wyjść, mieć prawa. Według coraz większej liczby ludzi w ten sposób po-
winno wyglądać nowoczesne społeczeństwo. 
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Tradycyjny model rodziny coraz mniej nam odpowiada. Związek pomiędzy dwojgiem 
osób traktujemy jak kontrakt: osobne konta, równy podział wydatków i obowiązków. 
Dużo wolności, mało, a najlepiej żadnych ograniczeń. 

Dlatego wybierają związek partnerski, a nie małżeństwo, które zakłada trwałość 
i nierozerwalność. „Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza” – słyszą osoby zawie-
rające związek w kościele, ślubując „miłość, szacunek i wierność małżeńską”. Podobnie 
przyrzekają osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zawierając związek małżeński deklarujemy, że chcemy być ze sobą „ na dobre i na 
złe”. Kryzysy małżeńskie nie omijają zapewne żadnej pary, a jednak złożona przez nas 
przysięga nie pozwala się „wyrejestrować” ze związku. Ślubujemy trwać przy drugiej 
osobie w szczęściu i nieszczęściu, w zdrowiu i chorobie. Małżeństwo to nie kontrakt, nie 
układ: „Będę z tobą, póki będę cię kochał” czy „póki będziemy się dobrze rozumieć”. 
Małżeństwo to przymierze: „Czasem jest dobrze, a czasem źle, ale nawet gdy będzie źle, 
ja będę przy tobie!”.

Jeśli podchodzimy poważnie do partnera, to nie chcemy się z nim „rejestrować”, by 
móc wspólnie rozliczyć podatki. Chcemy przyrzec, że zrobimy wszystko, by osobę, którą 
kochamy, uczynić szczęśliwą. Decydujemy się mieć nie tylko przywileje, ale deklarujemy, 
że podejmujemy się wypełniać obowiązki. 

Trudno wyobrazić sobie relacje w pracy, gdy pracownik oświadcza, że szef ma obo-
wiązek zapewnić mu ubezpieczenie i zabezpieczenie finansowe, a on będzie wykonywał 
tylko te polecenia, które mu odpowiadają. Podpisanie innej umowy to byłby cyrograf, 
bo przecież nie można przewidzieć, jakie będą oczekiwania przełożonego. 

Absurd? Oczywiście, że tak. 
To dlaczego chcemy od państwa praw, czyli rejestracji związków partnerskich, ze 

swojej strony nic nie obiecując i nie deklarując? Chcemy mieć prawo, ale obowiązki 
nazywamy presją. 

Jednocześnie w głębi duszy pragniemy, żeby osoba, z którą się wiążemy, była z nami 
nie tylko w dobrych chwilach, ale by nie opuściła nas w trudnościach, gdy zachorujemy, 
zestarzejemy się. Oczywiście sam „papierek” nie gwarantuje, że tak będzie. Ale jeśli 
druga osoba nie jest gotowa nawet tego zadeklarować i podpisać, to jak możemy ocze-
kiwać, że dochowa nam lojalności i wierności? 

Słowa Stworzyciela „Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc, 
która by była przy nim” chcemy zastąpić bardziej nowoczesnym, prostym podpisaniem 
dokumentu o związku partnerskim. 

Usankcjonowanie związku zamiast jego uświęcania. 
Partnerstwo zamiast wzajemnej pomocy. 
Słowo „poświecenie” lepiej żeby zniknęło ze słownika wraz z II wojną światową. 
Boże prawo zastępujemy swoim. 
Tylko… czy Bóg może to błogosławić? 
Czy może błogosławić np. związki homoseksualne lub związki partnerskie?
Nie, bo Boże prawo jest jasne: W 2 Mż 2,24 czytamy: 
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BW – Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną 
się jednym ciałem.

BT – Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną 
tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

A On (Jezus), odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stwo-
rzył mężczyznę i kobietę (Mt 19,4).

Po pierwsze: Mężczyzna łączy się z kobietą, nigdy z innym mężczyzną.
Po drugie: w założeniu taki związek powinien być nierozerwalny. 
Bóg stworzył człowieka jako „koronę stworzenia”, obdarzył go określoną płcią i da-

rem seksualności. 
Oznacza to, że człowiek funkcjonuje zgodnie z wolą Boga Stwórcy tylko wtedy, jeśli 

korzysta z seksualności zgodnie z Jego zamysłem i planem. 
Współżycie seksualne według zaleceń Boga może mieć miejsce jedynie między jed-

nym mężczyzną i jedną kobietą, wewnątrz trwałej relacji, którą jest związek małżeński. 
Każdy inny wyraz seksualności jest niezgodny z Pismem Świętym i przez nie potę-

pianym. 
Podważanie Bożego zamysłu odnośnie seksualności człowieka i postępowanie we-

dług własnej woli, niezgodnej z Bożym prawem, a także popieranie takiego postępo-
wania w imię „poprawności politycznej” czy chęci uniknięcia łatki „homofoba”, z pew-
nością przyniesie klęskę zarówno pojedynczemu człowiekowi, jak i całemu Kościołowi; 
podobnie, jak klęskę przynosi podważanie autorytetu Bożego w każdej innej kwestii. 

Niedawno chrześcijanie na całym świecie zostali zaskoczeni „coming–outem” chrze-
ścijańskiej autorki piosenek Vicky Beeching. W związku z szerzonymi przez nią hasłami, 
głos zabrał dr Michael Brown – autor książki „Czy możesz być gejem i chrześcijaninem?”

Z wielką miłością i delikatnością podchodzi do jej problemu, ale mówi jasno: 
„W Biblii nie ma niczego, co aprobowałoby związki jednopłciowe. Ani słowa, ani jed-

nej historii biblijnej. 
Nawet analogia Chrystusa i kościoła, dotyczy relacji mężczyzny i kobiety. To są fun-

damentalne rzeczy w Piśmie Świętym. 
Zoofilia, kazirodztwo, homoseksualizm czy cudzołóstwo zawsze były wymieniane jako 

grzech. Zostały one przez Boga zakazane uniwersalnie dla wszystkich ludzi i na zawsze. 
Są tacy, którzy mówią, że mają miłosną relację, tylko bez ślubu – ale Biblia nazywa to 

wszeteczeństwem czyli niemoralnością. 
Inni, że mówią, że mają miłosne relacje z wieloma partnerami. To też jest zakazane.
Wiele ludzi ma w sobie ciemne tajemnice, wrodzony lub nabyty pociąg do rzeczy, 

których nie powinien robić. Ale powinieneś powiedzieć: jeśli Bóg nie zabierze ode 
mnie tych pragnień, to je ukrzyżuję i podążać za Jezusem. A Jego ramiona i miłość będą 
wszystkim, czego potrzebuję. 

Czasem Bóg może zabrać złe skłonności w sposób ponadnaturalny, a czasem nie. Ale 
bez względu na to czy to uczyni, nie możemy na nowo redagować tego, co mówi Biblia. 

Poważnym błędem jest interpretacja Biblii przez pryzmat seksualności zamiast inter-
pretacji seksualności przez pryzmat Biblii. 
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Jeśli otworzę się na grzeszną aktywność, jeśli oddam się niemoralności, chciwości, 
goryczy, cielesności, homoseksualizmowi, może to otworzyć wpływ demonicznym od-
działywaniom (choć nikt nie mówi, że np. homoseksualizm wynika z opętania!). 

Wszyscy jesteśmy upadłą rasą ludzką i zmagamy się z pokuszeniami. Wszyscy je-
steśmy cielesnymi ludźmi potrzbującymi odkupienia” (http://chnnews.pl/index.php/pl/
rozrywka/item/1793–liderka–uwielbienia–oznajmila–ze–jest–lesbijka–teraz–glosi–ge-
jowska–teologie–jest–reakcja–wideo.html)

Na straży małżeństwa, czyli tej relacji, która powinna być nierozerwalna i stała, Bóg 
postawił przykazanie Nie cudzołóż (2 Mż 20,14 i 5 Mż 5,18), Mt 5,27–32. 

Prof. W. Benedyktowicz ujmuje kwestię małżeństwa następująco: „Pierwsza para 
ludzka przedstawiona jest w Biblii jako stadło małżeńskie monogamiczne. Historia, rów-
nież historia biblijna, zna wprawdzie także inne związki, mianowicie związki poligamicz-
ne, jak świadczą choćby przykłady patriarchów. Słowo o Adamie i Ewie nie ma jednak 
charakteru historycznego; związek tych dwoje ma charakter typologiczny i świadczy na 
korzyść jednożeństwa. [Witold Benedyktowicz, Co powinniśmy czynić – zarys Ewangelic-
kiej Etyki Teologicznej, ChAT 1993, s. 150–151]. 

Również posiadanie dziecka – co w zamyśle Boga jest jednym z celów małżeństwa – 
fizjologicznie możliwe jest jedynie w związku heteroseksualnym (1 Mż 1,27–28). 

To rodzina jest danym przez Stwórcę właściwym miejscem dla narodzin i rozwo-
ju dziecka.

Choć oczywiście wiele dzieci wychowuje się w rodzinach niepełnych z różnych powo-
dów – śmierć jednego z rodziców, rozwód rodziców, niepełne rodziny adopcyjne. Nie są 
to absolutnie rodziny gorsze, ale żaden z tych modeli nie był pierwotnym zamiarem Boga. 

W Piśmie Świętym znajdujemy wiele wersetów potępiających wszelkie rodzaje 
niemoralności seksualnej: zdradę małżeńską, seks pozamałżeński, wolne związki oraz 
związki homoseksualne. Wszystkie teksty biblijne wskazują, że współżycie seksualne ma 
mieć miejsce tyko i wyłącznie w ramach małżeństwa, dlatego każda intymność przed-
małżeńska i pozamałżeńska jest grzechem. Bóg zakazuje jednoznacznie seksu przed ślu-
bem oraz poza małżeństwem. 

Odnosi się to nie tylko do ludzi młodych, wśród których wspólne mieszkanie bez 
ślubu stało się obecnie niezwykle popularne, ale również do starszych, którzy z różnych 
względów, głównie finansowych, wybierając opcję wspólnego zamieszkania i życia ze 
sobą bez ślubu.

Jak podały media z 19.11 tego roku pastor megakościoła Rick Warren, autor po-
pularnej książki „Życie świadome celu” i baptystyczny etyk Russell Moore wzięli udział 
w międzyreligijnej konferencji w Watykanie.

Warren, skupił się w swoim przemówieniu na krokach ważnych dla Kościoła.
Rick Warren odwołując się do fragmentu Listu do Efezjan 5,23–33, podkreślił, że 

małżeństwo może zostać zawarte wyłącznie pomiędzy mężczyzną i kobietą. Dodał, że 
żadna inna relacja, w tym relacja rodzic–dziecko, nie jest w stanie zobrazować tego in-
tymnego związku. Według niego, zmiana definicji małżeństwa zniszczyłaby obraz, który 
Bóg zaplanował.
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Również inicjator konferencji, papież Franciszek, zadeklarował, że małżeństwo jest 
z definicji związkiem pomiędzy mężczyzną i kobietą.

– Uzupełnianie się znajduje się u podstaw małżeństwa i rodziny, które są dla nas 
pierwszą szkołą. Uczymy się w niej doceniać nasze wzajemne dary i wspólnie żyć – po-
wiedział papież.

Dodał, że „kultura tymczasowości” sprawiła, że wielu ludzi zrezygnowało z małżeń-
stwa jako publicznego zobowiązania.

– Rewolucja w zachowaniu i moralności powołuje się często na wolność, ale tak 
naprawdę sprowadziła duchowe i fizyczne zniszczenie na wiele istot ludzkich, zwłaszcza 
najuboższych i najbardziej bezbronnych – stwierdził.

Przyznał też, że „małżeństwo i rodzina przechodzą kryzys”.
Ostro obecne liberalne tendencje skrytykował przewodniczący komisji etyki i wolno-

ści religijnej Konwencji Południowych Baptystów – Russell Moore.
– Kultura zachodnia kultywuje teraz przypadkowy seks, życie bez ślubu, rozwód bez 

orzekania o winie, zmianę definicji rodziny i prawa aborcyjne jako część rewolucji seksu-
alnej, która może zburzyć stare systemy patriarchalne – mówił.

Jednak, jego zdaniem, rewolucja seksualna „wcale nie stanowi uwolnienia, lecz na-
rzucenie innego rodzaju patriarchatu.”

– Sprawia ona, że mężczyźni dążą do spełnienia darwińskiego wymysłu drapieżnego 
samca alfa zakorzenionego w wartościach takich jak władza, prestiż i osobista przyjem-
ność. Widzimy wokół nas wrak seksualności i będziemy widzieć tego więcej. A staw-
ka nie jest tylko społeczna czy kulturowa, ale głęboko duchowa – powiedział Moore. 
(http://chnnews.pl/).

Bóg w swoim Słowie traktuje wszystkie grzechy bardzo poważnie. 
– jeśli ktoś współżyje w związku potępianym przez Pismo Święte, np. w związku ho-

moseksualnym, i pozostaje w takiej relacji, to zgodnie z przestrogami Pisma nie zostanie 
zbawiony i nie odziedziczy Królestwa Bożego (1 Kor 6,9–10). 

– Ostrzeżenie to dotyczy także tych, którzy się upijają, zdradzają lub maltretują 
współmałżonka, kradną czy kłamią, nie widzą w tym problemu, nie chcą pokutować 
i nawrócić się. Nie odziedziczą oni Królestwa Bożego, bo Bóg nie da się z siebie naśmie-
wać. On kocha grzesznika, ale nie akceptuje i nie toleruje jego grzechu. Bóg pozostaje 
zawsze wierny w swoje obietnicy: Jeśli wyznajemy grzech swoje, wierny jest Bóg i spra-
wiedliwy i odpuszcza nam nasze grzechy oczyści nas od wszelkiej nieprawości (1J 1,9). 

Jezus wybacza każdy grzech, ale nie toleruje świadomego trwania w grzechu. Chry-
stus miłował grzeszników, ale nienawidził grzechu. Stanął w obronie cudzołożnicy, cho-
ciaż wielokrotnie ostro potępiał cudzołóstwo. A zarazem wszystkim nam przypomniał: 
Kto z was jest bez grzechu , niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Jej samej zaś powie-
dział: I ja cię nie potępiam: idź i więcej nie grzesz (J 8). 

Możemy się przeciw biblijnemu stanowisku buntować, uważać, że te zasady trzeba zmie-
nić, uaktualnić, wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesnych ludzi i realiów społecznych. 

Jednak jeżeli chcemy przeżywać Boże błogosławieństwo, nie ma mowy o żadnych 
kompromisach, modyfikacjach czy ustępstwach wobec Bożego Słowa.
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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, odc. 2).
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Chrzty:
 
Fabian Pawera-Glac   25.10.2014 Skoczów, ul. Morcinka
Iga Rynkar   25.10.2014  Simoradz, ul. Główna
Bryan Ihas   09.11.2014  Skoczów, ul. Stalmacha
Karolina Stokłosa   23.11.2014 Skoczów, ul. Kiczycka
Ignacy Jojczyk   07.12.2014 Wrocław
Łukasz Wrzecionko   07.12.2014 Ustroń, ul. Bładnicka
Jakub Morcinek   21.12.2014 Skoczów, ul. Osiedlowa
Wiktor Kaczmarczyk   21.12.2014 Ustroń, ul. Bernadka
Natalia Cox   28.12.2014 Wielka Brytania
    

Śluby:

Daniel Popiel  Katarzyna Cieślar  30.12.2014

Pogrzeby:
 
Irena Konecka  lat 76 04.11.2014 Dębowiec, ul. Dębowa
Emilia Glos  lat 64 06.11.2014 Skoczów, ul. Morcinka
Erwin Czyż  lat 73 17.11.2014 Skoczów, ul. G. Bór
Jan Cypcer  lat 92 07.12.2014 Skoczów, ul. Boczna
Irena Puzoń  lat 60 17.12.2014 Skoczów, ul. Targowa
Gertruda Glajc  lat 78 20.12.2014 Brenna
Adam Retka  lat 94 21.12.2014 Harbutowice, ul. Artystów
Helena Kozieł  lat 68 25.12.2014 Skoczów, ul. G. Bór

Zapisano w księgach parafialnych



Informator Parafialny nr 108/2015 Informator Parafialny nr 108/2015 49

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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GODZINY URZĘDOWANIA KSIĘŻY i KANCELARII:
poniedziałek - czwartek godz. 10.00-14.00
piątek   godz. 14.00-18.00
w niedziele i święta przed i po nabożeństwie

Spotkania parafialne

ZEBRANIA MŁODZIEŻY
Skoczów sobota godz. 18.00

Dębowiec piątek godz. 17.30

ZEBRANIA
MAŁŻEŃSKIE trzecia niedziela godz. 16.00
MĘŻCZYZN trzeci piątek godz. 18.00
SOBOTNIE SPOTKANIA Z BIBLIĄ
trzecia sobota godz. 18.00

GODZINY BIBLIJNE
Skoczów czwartek godz. 17.00
oprócz 1. czwartku miesiąca
Dębowiec poniedziałek godz. 15.00
Pierściec środa godz. 17.00 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   -------------
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Skoczów - 13 grudnia 2014 r.

ordynacja czterech duchownych



szampon, żel pod prysznic, płyn do higieny intymnej, mydło, mydło w płynie, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, 
tampony, podpaski, ręczniki, pampersy, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodorant pod pachy, proszek do 
prania, płyn do płukania, odplamiacz, płyn do WC, płyn do mycia podłóg, płyn do naczyń, ścierki/ gąbki do naczyń, 
płyn do mycia okien, ręczniki papierowe, cukier, mąka, kasza, grysik, ryż, płatki owsiane, sól, 
makarony, przyprawy, olej, herbata, kawa, miód, dżemy, konserwy, słodycze, soki owocowe, 
budynie, owoce w puszkach, szampon, żel pod prysznic, płyn do higieny intymnej, mydło, mydło w płynie, pasta do 
zębów, szczoteczki do zębów, tampony, podpaski, ręczniki, pampersy, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, 
dezodorant pod pachy, proszek do prania, płyn do płukania, odplamiacz, płyn do WC, 
płyn do mycia podłóg, płyn do naczyń, ścierki/ gąbki do naczyń, płyn do mycia okien, 
ręczniki papierowe, cukier, mąka, kasza, grysik, ryż, płatki owsiane, sól, makarony, przyprawy, olej, herbata, kawa, 
miód, dżemy, konserwy, słodycze, soki owocowe, budynie, owoce w puszkach, szampon, żel pod prysznic, płyn do 
higieny intymnej, mydło, mydło w płynie, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, tampony, podpaski, ręczniki, 
pampersy, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodorant pod pachy, proszek do prania, płyn do płukania, 
odplamiacz, płyn do WC, płyn do mycia podłóg, płyn do naczyń, ścierki/ gąbki do naczyń, płyn do mycia okien, 
ręczniki papierowe, cukier, mąka, kasza, grysik, ryż, płatki owsiane, sól, makarony, przyprawy, olej, herbata, kawa, 
miód, dżemy, konserwy, słodycze, soki owocowe, budynie, owoce w puszkach, szampon, żel pod 
prysznic, płyn do higieny intymnej, mydło, mydło w płynie, pasta do zębów, 
szczoteczki do zębów, tampony, podpaski, ręczniki, pampersy, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, 
dezodorant pod pachy, proszek do prania, płyn do płukania, odplamiacz, płyn do WC, płyn do mycia podłóg, płyn do 
naczyń, ścierki/ gąbki do naczyń, płyn do mycia okien, ręczniki papierowe, cukier, mąka, kasza, grysik, ryż, płatki 
owsiane, sól, makarony, przyprawy, olej, herbata, kawa, miód, dżemy, konserwy, 
słodycze, soki owocowe, budynie, owoce w puszkach, szampon, żel pod prysznic, płyn do higieny 
intymnej, mydło, mydło w płynie, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, tampony, podpaski, ręczniki, pampersy, 
chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodorant pod pachy, proszek do prania, płyn do płukania, odplamiacz, 
płyn do WC, płyn do mycia podłóg, płyn do naczyń, ścierki/ gąbki do naczyń, płyn do mycia 
okien, ręczniki papierowe, cukier, mąka, kasza, grysik, ryż, płatki owsiane, sól, makarony, 
przyprawy, olej, herbata, kawa, miód, dżemy, konserwy, słodycze, soki owocowe, budynie, owoce w 
puszkach, szampon, żel pod prysznic, płyn do higieny intymnej, mydło, mydło w płynie, pasta do zębów, szczoteczki 
do zębów, tampony, podpaski, ręczniki, pampersy, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodorant pod pachy, 
proszek do prania, płyn do płukania, odplamiacz, płyn do WC, płyn do mycia podłóg, płyn do naczyń, ścierki/ gąbki 
do naczyń, płyn do mycia okien, ręczniki papierowe, cukier, mąka, kasza, grysik, ryż, 
płatki owsiane, sól, makarony, przyprawy, olej, herbata, kawa, miód, dżemy, konserwy, 
słodycze, soki owocowe, budynie, owoce w puszkach, szampon, żel pod prysznic, płyn do higieny intymnej, mydło, 
mydło w płynie, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, tampony, podpaski, ręczniki, pampersy, chusteczki 
pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodorant pod pachy, proszek do prania, płyn do płukania, odplamiacz, płyn do WC, 
płyn do mycia podłóg, płyn do naczyń, ścierki/ gąbki do naczyń, płyn do mycia okien, ręczniki papierowe, cukier, 
mąka, kasza, grysik, ryż, płatki owsiane, sól, makarony, przyprawy, olej, herbata, kawa, miód, dżemy, konserwy, 
słodycze, soki owocowe, budynie, owoce w puszkach, szampon, żel pod prysznic, płyn do higieny intymnej, mydło, 
mydło w płynie, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, tampony, podpaski, ręczniki, 
pampersy, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodorant pod pachy, 
proszek do prania, płyn do płukania, odplamiacz, płyn do WC, płyn do mycia 
podłóg, płyn do naczyń, ścierki/ gąbki do naczyń, płyn do mycia okien, ręczniki 
papierowe, cukier, mąka, kasza, grysik, ryż, płatki owsiane, sól, makarony, 
przyprawy, olej, herbata, kawa, miód, dżemy, konserwy, słodycze, soki owocowe, 
budynie, owoce w puszkach, szampon, żel pod prysznic, płyn do higieny intymnej, mydło, mydło w płynie, makarony 

    

Po tym wszyscy poznają, 
żeście uczniami moimi, 
jeśli miłość wzajemną 

mieć będziecie 

J 13,35 


