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Spotkanie ze Słowem Bożym

Post

Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby nie ludzie cię wi-
dzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukry-
ciu, odpłaci tobie.  Mt 6,17-18

Post. Jakie powinno być podejście nas luteran do tego zagadnienia? Co mówi o nim 
Biblia? Jakie korzyści, a zarazem niebezpieczeństwa są z nim związane? To kilka pytań, 
które nasuwają się po przeczytaniu powyższego tekstu biblijnego – tekstu, który ma nas 
wprowadzić w przeżywanie czasu pasyjnego, zwanego też Wielkim Postem.

Jeśli spojrzymy na karty Starego Testamentu, dostrzeżemy, że Zakon wyznaczył na 
post powszechny tylko jeden dzień w roku – Dzień Przebłagania (Jom Kippur). Wtedy to 
cały Izrael wyznawał swe grzechy i prosił Boga o przebaczenie i oczyszczenie. 

Dopiero w późniejszych wiekach (po nadaniu Zakonu) na post wyznaczono kilka 
dodatkowych dni, które upamiętniały traumatyczne dla Izraela wydarzenia, takie jak: 
wtargnięcie Babilończyków do Izraela czy zburzenie świątyni. Oprócz tych wyznaczo-
nych kalendarzem dni poszczono również indywidualnie lub zbiorowo w trudnych sy-
tuacjach. 

Biblia pokazuje, że publiczną działalność Jezusa poprzedził 40-dniowy post. Znajdu-
jemy w niej również opisy postów wielkich mężów Bożych, takich jak: Mojżesz, Dawid, 
Daniel czy apostoł Paweł. 

W parze z postem szła modlitwa i błagania. Ludzie powstrzymywali się wtedy od 
jedzenia i picia. Do zwyczajów postnych należało darcie ubrań, ubieranie worków pokut-
niczych, posypywanie głowy popiołem i zaprzestanie czesania włosów oraz mycia się. 

Mimo rozpowszechnienia tych różnych zwyczajów już starotestamentowi prorocy 
stwierdzali, że zewnętrzne oznaki postu nie wystarczają. Najważniejsza jest rzeczywista 
przemiana serca: To jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezpraw-
ne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie 
wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyj-
miesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata 
się nie odwrócisz (Iz 58,6-7).

Post w Biblii był najczęściej zewnętrznym znakiem pokuty, wyznawania grzechów 
i błagania o Boże zmiłowanie (np. Dn 9,1-19). Był on również zewnętrznym znakiem 
skupienia uwagi człowieka na Bogu, przygotowaniem do służby i szukaniem jego woli 
(Dz 13,3). 
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Historia Kościoła podaje nam przykłady wielkich mężów Bożych, którzy praktykowali 
post. Byli wśród nich: Luter, Kalwin, Wesley. O życiu zakonnym ks. dr. Marcina Lutra je-
den z biografów pisze takie słowa: „Pościł niekiedy przez trzy dni bez przerwy, nie biorąc 
do ust ani okruszyny. Więcej radości przysparzały mu okresy poszczenia niż ucztowania. 
Wielki Post przynosił mu więcej pocieszenia niż czas Wielkiej Nocy. Nakładał na siebie 
czuwania i modły wykraczające poza regułę. Odrzucił dozwolone koce i marzył niemal 
o śmierci. Był dumny ze swego uświęcenia i powiadał niekiedy ‘nie uczyniłem dzisiaj 
niczego złego’. Innym znów razem pojawiały się obawy – Czy dosyć pościł? Czy jest dość 
ubogi?”. Na początku zatem jeszcze przed decydującym odkryciem istoty Bożej spra-
wiedliwości Luter szukał w poście uciszenia wyrzutów swojego sumienia i możliwości 
zasłużenia sobie na zbawienie. 

Później jednak jego spojrzenie na post się zmieniło. Pisał, że „nie ma rozkazu ani 
Słowa Bożego dla rzeczy niezwyczajnych, jako to, abyśmy do klasztorów uciekali i tam 
Panu Bogu służyli, abyśmy w poście wstrzymywali się od spożywania mięsa, masła i jaj 
lub w poście nie śpiewali alleluja; dlatego rzeczy te w oczach Bożych nie są służbą Bożą”. 
Choć wskazywał na pożyteczne znaczenie postu, to ostrzegał, żeby nie traktować go jak 
dobrego uczynku, którym człowiek chce sobie zasłużyć na zbawienie. Luter pisał: „jest 
rzeczą dobrą, aby często pościć w celu podporządkowania i kontroli własnego ciała. Po-
nieważ kiedy żołądek jest pełny, ciało nie służy do zwiastowania, modlitwy, studiowania 
i czynienia czegokolwiek innego, co jest dobre. Temu Słowo Boże się nie przeciwstawia. 
Nikt jednak nie powinien pościć, aby zasłużyć sobie na coś, jak przez dobry uczynek”. 

Tyle rysu historycznego. Jednak ciągle otwartym pytaniem dla nas pozostaje to, 
czym powinien być post i jakich niebezpieczeństw musimy unikać. 

Po pierwsze – post nie może być dla nas formą zasłużenia sobie na zbawienie. Żadne 
ludzkie starania nie mogą tego zbawienia zdobyć, jest ono ofiarowane darmo z Bożej 
łaski i przyjmowane przez nas wiarą (Ef 2,8-9).

Po drugie – post nie może być czynnością dokonywaną na pokaz. Nie może być spo-
sobem na to, by grać przed innymi bardziej duchowych, niż się jest naprawdę. Nie mo-
żemy chlubić się z postu ani z żadnych dzieł w naszym chrześcijańskim życiu. 

Po trzecie – post nie może być formą wywarcia nacisku na Boga, aby coś uczynił, 
by spełnił nasze prośby. Bóg nie potrzebuje naszego postu. To my go potrzebujemy. 
Post ma zmieniać nas, nie Boga. Post ma nam pomóc skupić się na Chrystusie. 

Po czwarte – post nie musi być związany z rezygnacją z jedzenia. Ma być raczej usu-
nięciem tego, co przeszkadza nam w relacji z Bogiem. Ma być skupieniem wszelkich 
wysiłków, aby szukać Boga jako najwyższego dobra. Dla każdego z nas może on oznaczać 
coś innego. Być może będzie dla ciebie rezygnacją z czegoś, co nie jest rzeczą obiektyw-
nie złą: wyłączeniem lub ograniczeniem oglądania telewizora, komputera, opuszczenia 
portali społecznościowych, rezygnację ze spotkania z przyjaciółmi itp. Post to wysiłek, 
aby podporządkować sobie własne ciało, może rezygnowanie z dłuższego snu, pokarmu, 
aby skupić się całkowicie Bogu. Post to szukanie miejsca ustronnego, pustyni, aby tam 
karmić się Bogiem, rozkoszować Jego obecnością – dlatego post ma być czymś rado-
snym.
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Z kart historii...

Post powinien wynikać z determinacji, aby być blisko Boga. W takim sensie całe 
życie człowieka wierzącego powinno być postem. Aby to zobrazować przytoczę pewne 
opowiadanie: „Do jednego trenera sztuk walki przyszedł pewien człowiek, który prosił 
go, aby go trenował. Trener umówił się z nim następnego dnia nad morzem. Razem 
weszli do wody, a potem trener złapał tę osobę i wsadził jej głowę pod wodę. Osoba, 
uświadamiając sobie wielkie niebezpieczeństwo, w którym się znalazła, zaczęła z całych 
sił walczyć o życie, szamotać się i w końcu się oswobodziła. Miała tylko jeden cel – prze-
żyć, złapać powietrze. Później trener powiedział do tej młodej osoby: nie przychodź do 
mnie, jeśli nie będzie w tobie takiego zapału do trenowania, jak do ratowania swojego 
życia”. 

Zadajmy sobie pytanie, czy jest we mnie taka pasja, taki zapał do bycia blisko Boga, 
jak do ratowania życia? Czy pragnę Chrystusa bardziej niż powietrza? Z czego powinie-
nem zrezygnować, aby być blisko Boga?

Post powinien iść w parze z pokutą, upamiętaniem, wyznaniem grzechów. Wyzna-
niem tego, że nie kochaliśmy Boga całym sercem, że inne rzeczy postrzegaliśmy jako 
bardziej wartościowe od Niego. 

Wielki Post ma nam pomóc w tym, abyśmy uświadomili sobie grzechy, które przybiły 
Jezusa do krzyża. Ma być czasem wyznania tych przewinień, odwróceniem się od nich. 
To czas, w którym Bóg wzywa nas, abyśmy się do Niego zbliżyli i do Niego swym sercem, 
jak do największego skarbu, przylgnęli. Amen. 

Ks. Wiesław Łyżbicki

Ks. Dietrich Bonhoeffer

Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony, przeżywać mogę każdy dzień i rok.
Wiernością Twoją jestem pocieszony, wiem, że mnie wiedzie Twej miłości wzrok.
Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania, nie lękam się, co mi przyniesie dzień.
Ty jesteś ze mną ciągle od zarania, Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień (ŚE 100,1)

Któż z nas nie zna tej poruszającej serca pieśni, której tekst napisał ks. D. Bonho-
effer na niecałe trzy miesiące przed męczeńską śmiercią w obozie koncentracyjnym 
w Flossenbürg w Bawarii. 70-tą rocznicę śmierci tego duchownego będziemy obchodzić 
w kwietniu br.

Dietrich Bonhoeffer urodził się w luterańskiej rodzinie 4 lutego 1906 r. we Wrocławiu 
jako jeden z bliźniaków z siostrą Sabine. Byli oni szóstym i siódmym dzieckiem znane-
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go lekarza-psychologa Karla Bonhoeffera i jego żony Pauli. W roku 1912 przeprowadził 
się wraz z rodziną do Berlina. Po zdaniu matury w Grunewald-Gymnasium w Berlinie, 
rozpoczął studia teologiczne w Tybindze, a ukończył je na Uniwersytecie Berlińskim. 
W trakcie studiów zwiedził Rzym i Sycylię oraz podróżował po Afryce Północnej. Swoją 
pracę w Kościele rozpoczął jako nauczyciel szkółek niedzielnych, a w 1928 r. odbył jed-
noroczny wikariat w Barcelonie połączony z pracą katechetyczną z dziećmi w ramach 
nabożeństw dziecięcych.

Za obronę pracy naukowej „Świętych obcowanie” otrzymał tytuł doktora teologii 
w 1927 r. (miał 21 lat), a po habilitacji w 1930 r. rozpoczął pracę na stanowisku docenta 
na Wydziale Teologicznym Berlińskiego Uniwersytetu. We wrześniu 1930 r. wyjechał na 
roczne stypendium do Seminarium Teologicznego w Nowym Jorku. Tam pogłębił swoje 
zainteresowania w zakresie sytuacji społeczno-politycznej panującej w ówczesnych Sta-
nach Zjednoczonych oraz życia religijnego tamtejszych murzynów.

15 listopada 1931 r. został ordynowany, co skutkowało jego powolnym oddalaniem 
się od kariery naukowej i całkowitym poświęceniem się pracy duszpasterskiej. Został 
powołany na stanowisko wikariusza synodalnego przy Kościele Syjonu w Berlinie, gdzie 
przygotowywał młodzież do konfirmacji.

Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 r. włączył się w akcję mającą na celu obronę 
Kościoła przed ingerencją Państwa w jego sprawy wewnętrzne. W artykule pt.: „Kościół 
wobec kwestii żydowskiej” zdecydowanie przeciwstawił się tzw. „paragrafom aryjskim”. 
Miały one na celu stopniowe eliminowanie Żydów z całokształtu życia społecznego, go-
spodarczego i politycznego oraz izolowanie ich od reszty społeczeństwa. 

Był jednym z inicjatorów powstania w 1934 r. tzw. Kościoła Wyznającego, który także 
zwalczał dyskryminację rasową1. W jego ramach stworzył na wpół legalne seminarium 
kaznodziejskie w Finkenwalde (dziś dzielnica Szczecina – Zdroje). Ks. Bonhoeffer nie tyl-
ko pragnął swobodnego głoszenia Ewangelii, ale także chciał bronić prześladowanych 
przez III Rzeszę Żydów. Twierdził, że „Kościół tylko wtedy staje się Kościołem, kiedy ist-
nieje dla tych, którzy pozostają poza nim” i wzywał do „bezwarunkowej powinności Ko-
ścioła wobec ofiar każdego systemu społecznego, nawet jeżeli nie należą do wspólnoty 
chrześcijańskiej”, a także, że „bracia w Chrystusie nie mogą skierować broni przeciw 
sobie, bowiem tak naprawdę skierowaliby ją przeciw Chrystusowi”. Jego poglądy i prze-
konania nie mogły zostać nie zauważone przez hitlerowskie władze. Z czasem Kościół 
Wyznający został zdelegalizowany, a pastor Dietrich pozbawiony prawa nauczania i pu-
blicznych wystąpień. Wtedy to ponownie w 1939 r. wyjechał z wykładami do Nowego 
Jorku. Tam też otrzymał propozycję pozostania na stałe w Stanach Zjednoczonych, lecz 
z niej nie skorzystał. 

Po wybuchu II wojny światowej przyłączył się do ruchu oporu przeciwko Hitlerowi, 
któremu przewodził szef Abwehry admirał Canaris. Dzięki legitymacji agenta wywiadu 
mógł dość swobodnie poruszać się po całych Niemczech oraz wyjeżdżać za granicę. 

1	 Była	to	ta	część	Kościoła	Ewangelickiego,	która	stanęła	w	opozycji	wobec	polityki	Hitlera.	Niestety	większość	
ewangelików	należała	do	tzw.	Deutsche	Christen	(Niemieccy	Chrześcijanie),	którzy	sympatyzowali	z	Führerem.



Informator Parafialny nr 109/2015 Informator Parafialny nr 109/2015 7

Podczas takich podróży przekazywał 
Aliantom dowody eksterminacji Ży-
dów oraz prosił o pomoc w usunięciu 
Hitlera od władzy.

W styczniu 1943 r. ks. Dietrich 
Bonhoeffer zaręczył się z Marią von 
Wedemayer, a 5 kwietnia został aresz-
towany i osadzony w więzieniu w Te-
gel. Po nieudanym zamachu na Hitlera 
w tzw. Wilczym Szańcu (Mazury) 20 
lipca 1944 r. i wykryciu związku z tym 
zamachem grupy oficerów oraz pasto-
ra, Bonhoeffer został przewieziony do 
więzienia Gestapo w Berlinie, a potem 
do obozu koncentracyjnego w Buchen-
waldzie. Hitler nie zapomniał o nim na-
wet w obliczu katastrofy Niemiec. Na 
miesiąc przed zakończeniem wojny na 
osobisty rozkaz Führera ks. Bonhoeffer 
wraz z admirałem Canarisem i pozo-
stałymi oficerami został postawiony 
przed trybunałem doraźnym i skazany 
na śmierć. Wyrok przez powieszenie 
wykonano 9 kwietnia 1945 r. w obozie 
koncentracyjnym Flossenbürg.

Ks. Diertrch Bonhoeffer, niemiecki duchowny, teolog i antyfaszysta był jednym z naj-
bardziej znaczących współczesnych teologów ewangelickich oraz bezkompromisowym 
świadkiem Jezusa Chrystusa. Jego myśl teologiczna wywarła istotny wpływ na powo-
jenną służbę wielu kościołów protestanckich na świecie. Był autorem szeregu książek 
i artykułów, w których wykładał swoje przemyślenia na tematy społeczne i teologiczne, 
z których największe znaczenie uzyskał nieduży tom pt. „Opór i poddanie”.

W ostatniej zwrotce cytowanej pieśni ksiądz Bonhoeffer, jakby przeczuwając bliski 
koniec swojego życia, pisał:

A gdy nastanie cisza upragniona, daj mi usłyszeć dzieci Twoich śpiew. 
I niech też dusza moja utęskniona dostąpi wejścia do ojczystych stref.
Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania, nie lękam się, co mi przyniesie dzień.
Ty jesteś ze mną ciągle od zarania, Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień.

Opr. Jerzy Sikora
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W skrócie

W niedzielę 11 stycznia chór „Gloria” urządził tradycyjną gwiazdkę (relacja we-
wnątrz numeru).

Dwie niedziele stycznia (11 i 25) oraz dwie lutego (1 i 22) miał miejsce w naszej pa-
rafii kurs przedmałżeński dla par, które w tym roku będą brały ślub. Kurs prowadzili Kor-
nelia i Zbigniew Kłapowie z Ustronia. Uczestniczyło 20 par (relacja wewnątrz numeru).

We wtorek 20 stycznia chór z Dębowca zorganizował spotkanie gwiazdkowe, 
a 30 stycznia kulig do Wisły-Czarnego (relacja wewnątrz numeru).

W piątek 23 stycznia od-
było się w Pierśćcu spotkanie 
filiału, na którym obejrzano 
film „Cienista Dolina”. Do-
tyczył on m. in. zagadnienia 
cierpienia na przykładzie 
życia jednego z najbardziej 
znanych myślicieli XX w. –  
C. S. Lewisa. Po filmie można 
było wypożyczyć znane pozy-
cje książkowe tego autora.

W niedzielę 25 stycznia odbyło się Zgromadzenie Parafialne w sali parafialnej. Miało 
ono na celu zatwierdzenie sprawozdań za rok 2014 oraz przyjęcie planów działania na 
rok 2015 (sprawozdanie proboszcza wewnątrz numeru). 

Zebrania roczne sprawozdawcze w filiałach odbyły się: w Simoradzu 11 stycznia, 
a w Pierśćcu i Dębowcu 18 stycznia.
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W poniedziałek i wtorek 26 i 27 stycznia w pomieszczeniach naszej parafii odbył się 
rejonowy etap Konkursu Biblijnego „Jonasz.”.

W piątek 30 stycznia odbył się w Dębowcu w kościele katolickim ekumeniczny kon-
cert kolęd. Wystąpili: chór nauczycieli z Dębowca, chór szkolny z Gimnazjum, chór szkol-
ny ze Szkoły Podstawowej, chórek dziecięcy „Stela” i chór „Albatesso” z Dębowca i nasz 
chór mieszany z Dębowca (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 1 lutego składaliśmy w kościele ofiarę ołtarzową na Fundusz Stypendialny 
Kościoła, w tym przede wszystkim dla studentów teologii. Wyniosła ona 5067,80 zł. Z na-
szej parafii studia w ChAT odbywają aktualnie: Mateusz Mendroch (I) i Marek Bożek (III).

W dniach 30 stycznia-1 lutego odbyła się w Istebnej Zimowa Olimpiada Młodzieży 
Ewangelickiej, w której uczestniczyło kilku naszych parafian. Najwyższe czwarte miejsca 
zajęli w swoich kategoriach: Anna Kuś i Filip Chmiel. Wszystkim gratulujemy! 

W dniach 7-14 lutego ponad 60 osób pod opieką ks. M. Czyż przebywało na wyciecz-
ce do Grecji „Śladami apostoła Pawła i kultury antycznej” (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 7 lutego odbył się w szkole w Nierodzimiu diecezjalny turniej tenisa stoło-
wego. Z naszej parafii uczestniczyło 29 zawodników. Po pięknej walce puchar przechod-
ni trafił na rok do Skoczowa (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 7 lutego w sali młodzieżowej w Skoczowie został rozłożony tor wyścigów 
modeli samochodowych. Przed południem mogły z niego korzystać dzieci, a po połu-
dniu młodzież. Tor rozłożył i nadzorował pan Stanisław Głowacki z Dębowca, który pro-
wadzi modelarnię w tej miejscowości (relacja wewnątrz numeru).

Ks. Marcin Ratka-Matejko uczestniczył w dniach 9-14 lutego w zajęciach Instytutu Pa-
storalnego dla praktykantów i wikariuszy naszego Kościoła, który odbywał się w Krakowie.

W czwartek 12 lutego odbył się w Pierśćcu koncert zorganizowany przez „Stowa-
rzyszenie Wspierające Rozwój i Funkcjonowanie Rodziny „Vesta”, w którym wystąpił 
chrześcijański piosenkarz Henryk Czich z zespołem „Universe”, który oprócz śpiewanych 
pieśni dzielił się świadectwami swojej wiary.

Na spotkaniu dla mężczyzn w piątek 20 lutego go-
ściem był ks. Sławomir Sikora, proboszcz parafii w Szcze-
cinie, który czasem bierze udział w biegach długody-
stansowych, a ostatnio wydał zbiór wierszy pt. „Myśli 
w biegu”. Tomik można nabyć w kancelarii parafialnej 
w cenie 19 zł.

W piątek 20 lutego odbyło się kolejne miesięczne 
spotkanie filiału. Tym razem uczestniczy obejrzeli film 
na temat Apokalipsy św. Jana. Tematyka filmu zbiegła 
się z zagadnieniami poruszanymi przez ks. A. Podżor-
skiego na cotygodniowych godzinach biblijnych, gdzie 
omawiana jest właśnie ostatnia księga Biblii.
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W sobotę 21 lutego odbył się parafialny turniej piłki nożnej halowej na sali gimna-
stycznej w Pogórzu. Uczestniczyły 4 zespoły. Wygrała drużyna „Młodzieży”. 

W sobotę 21 lutego odbyła się w sali parafialnej kolacja walentynkowa. Uczestniczy-
ły 44 pary (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 22 lutego odbyła się w Bielsku-Białej sesja synodu diecezjalnego po-
święcona sprawozdaniom za rok ubiegły.

W niedzielę 22 lutego nasz Kościół obchodzi niedzielę diakonii. W tym dniu składa-
liśmy ofiarę na potrzeby parafialnej diakonii (wyniosła ona 6513,10 PLN). W szkołach 
dzieci otrzymały skarbonki diakonijne, do których będą składać datki na ten szlachetny 
cel, a w Poniedziałek Wielkanocny złożą dary w kościele.

W niedzielę 22 lutego Zespół Dzwonków 
zagrał kilka pieśni na obu nabożeństwach 
w Skoczowie oraz sprzedawał po promocyjnej 
cenie swoja nową płytę „W świetle Pana”. 

Przez trzy tygodnie 1-22 lutego zbieraliśmy 
dary żywnościowe i chemiczne. W poniedzia-
łek 23 lutego zostały rozdzielone, a następnie 
dostarczone do rodzin ubogich z naszej parafii, 
a także spoza parafii. Akcja odbywała się już 
po raz trzeci i niezmiennie spotyka się z wielką 
wdzięcznością (relacja wewnątrz numeru).

Terminy:
28 lutego g. 900 – diecezjalne rekolekcje dla rad parafialnych w Cieszynie
28 marca g. 900 – diecezjalne rekolekcje dla rad parafialnych w Starym Bielsku
21 marca  – finał konkursu biblijnego Sola Scriptura w Bielsku-Białej
22 marca  – komunia św. dla seniorów w Skoczowie i w Pierśćcu
16-18 marca  – rekolekcje dla uczniów szkół ze Skoczowa, Pogórza 
  w Skoczowie oraz z gminy Dębowiec w Dębowcu
23-25 marca – rekolekcje dla uczniów szkół z Pierśćca i Kiczyc w Pierśćcu
30 marca  – kolacja sederowa (paschalna) rest. MEWA w Harbutowicach
17-19 kwietnia  – wyjazd konfirmantów i młodzieży do Krakowa
17 maja, g. 900 – konfirmacja w Skoczowie
24 maja – pamiątka założenia kościoła w Simoradzu
31 maja  – pamiątka założenia kościoła w Skoczowie
7 czerwca, g. 1000  – Złota Konfirmacja w Skoczowie
12 lipca  – pamiątka założenia kościoła w Dębowcu (zmiana terminu)

Zebrał ks. A.P.
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Nasze Życie

Sprawozdanie 
z życia Parafii Ewangelicko – Augsburskiej  

w Skoczowie za rok 2014
(przedstawione na Zgromadzeniu Parafialnym w Skoczowie w dniu 25 stycznia 2015 r.)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Rok 2014 upływał w naszym Kościele jako „Rok 

Katechizmów”. Katechizmy zawierają podstawowe 
prawdy Boże potrzebne i użyteczne na co dzień nie 
tylko dla dzieci. Werset przewodni, zaczerpnięty 
z książeczki „Z Biblią na co dzień”, wyznaczały słowa 
z Psalmu 73,28 „Lecz moim szczęściem być blisko 
Boga”. Słowa te przypominały nam, że każdy czło-
wiek winien dbać o swoją osobistą relację z Bogiem, 
z której wypływa wartość życia i osobiste szczęście, 
a te cechy należy przenosić na grunt Kościoła w po-
staci ożywiania i zaangażowania w służbę swoje-
go zboru.

Rok 2014 był w naszej parafii rokiem wielu Bo-
żych błogosławieństw, których doznawaliśmy na co 
dzień. Chciałbym tu podkreślić trzy zakresy, w któ-
rych szczególnie dostrzegaliśmy Boże błogosławień-
stwo. Są to: statystyka, ożywienie działalności para-
fii i finanse.

W roku 2014 Rada Parafialna zebrała się cztery 
razy w tym jeden raz na wyjeździe w Oldrzychowicach, dwa razy obradował Komitet 
Parafialny. Również jeden raz odbyło się Zgromadzenie Parafialne (2 lutego), poświę-
cone głównie zatwierdzeniu sprawozdań, preliminarzy i planów pracy. Prezydium Rady 
Parafialnej zebrało się 13 razy, omawiając bieżące sprawy Parafii. 

Zgodnie z tradycją odbyło się coroczne spotkanie noworoczne Rady Parafialnej, 
pracowników i wolontariuszy. Część radnych uczestniczyła także w diecezjalnych reko-
lekcjach dla rad parafialnych w Ustroniu 22 marca lub w Jaworzu 29 marca. Tematem 
rekolekcji było: „Biblia – fundamentem życia człowieka i Kościoła”.

W roku sprawozdawczym spośród zmian personalnych należy odnotować przejście 
na emeryturę kościelnej z Simoradza, pani Heleny Krzywoń, która po 20 latach opie-
ki nad kościołem i otoczeniem w Simoradzu zakończyła służbę 31 października. Na jej 
miejsce pracy kościelnej podjęła się pani Wanda Chrobok. 
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Tak więc osoby zatrudnione w parafii to: ks. Adam Podżorski (proboszcz), ks. Miro-
sław Czyż (proboszcz pomocniczy), ks. Marcin Ratka-Matejko (wikariusz), Anna Grusz-
czyk (księgowa), Aneta Biegun (kościelna), Dorota Podżorska (organistka), Renata Świ-
der (bibliotekarka) i kościelni w filiałach: Bogusława Czyż (Dębowiec) oraz Maria Pawera 
(Pierściec). Pani Wanda Chrobok, kościelna w Simoradzu, nie jest zatrudniona na umo-
wę o pracę, lecz rozliczana za świadczone usługi pracy przy kościele.

Wybrane dane statystyczne za rok 2014

Statystyka wykazuje dość dużą przewagę chrztów nad pogrzebami i to pomimo niżu 
demograficznego. Mamy również sporo wstąpień do Kościoła. Więcej osób przystąpiło 
też do komunii św. Liczba osób wprowadzających i wyprowadzających się z terenu para-
fii prawdopodobnie nie jest dokładna, gdyż nie wszyscy zgłaszają swoją zmianę adresu. 
Ważniejsze jednak od statystyki jest żywe uczestnictwo parafian w życiu kościelnym, co 
również w pewnym stopniu daje się zauważyć.

Nabożeństwa

Nabożeństwa odbywają się według ustalonego planu. Co niedzielę odbywają się 
dwa nabożeństwa w Skoczowie i po jednym w każdym filiale. Dwa razy w miesiącu od-
bywają się nabożeństwa młodzieżowe, prowadzone przez sześć zmieniających się ko-
lejno zespołów. Nabożeństwa młodzieżowe są również wprowadzane sporadycznie we 
wszystkich filiałach. Młodzieżowy charakter mają także nabożeństwa rodzinne w drugie 
święto Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. W każdą drugą niedzielę miesiąca nasi księża 
prowadzą nabożeństwo w Ogrodzonej. 

W okresie pasyjnym i adwentowym odbywały się w Skoczowie piątkowe nabożeń-
stwa tygodniowe odprawiane przez zaproszonych księży. Tygodniowe nabożeństwa od-
bywały się również w Simoradzu, w Dębowcu i w Pierśćcu, a odprawiali je miejscowi 
duchowni. 

Każdej niedzieli po nabożeństwie porannym w Skoczowie, a w pierwszą niedzielę 
miesiąca podczas porannego nabożeństwa młodzieżowego i w trzecią niedzielę pod-
czas nabożeństwa głównego odbywa się spowiedź i komunia św. Podczas nabożeństw 

Sprawozdanie

z życia Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Skoczowie za rok 2014
(przedstawione na Zgromadzeniu Parafialnym w Skoczowie w dniu 25 stycznia 2015 r.)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Rok  2014  upływał  w  naszym  Kościele  jako  „Rok  Katechizmów”.  Katechizmy  zawierają 
podstawowe  prawdy  Boże  potrzebne  i  użyteczne  na  co  dzień  nie  tylko  dla  dzieci.  Werset 
przewodni, zaczerpnięty z książeczki "Z Biblią na co dzień", wyznaczały słowa z Psalmu 73,28 
„Lecz moim szczęściem być blisko Boga”. Słowa te przypominały nam, że każdy człowiek winien 
dbać o swoją osobistą relację z Bogiem, z której wypływa wartość życia i osobiste szczęście, a te 
cechy należy przenosić na grunt kościoła w postaci ożywiania i zaangażowania w służbę swojego 
zboru.

Rok 2014 był w naszej parafii rokiem wielu Bożych błogosławieństw, których doznawaliśmy 
na co dzień. Chciałbym tu podkreślić trzy zakresy,  w których szczególnie dostrzegaliśmy Boże 
błogosławieństwo. Są to: statystyka, ożywienie działalności parafii i finanse.

W  roku  2014  Rada  Parafialna  zebrała  się  cztery  razy  w  tym  jeden  raz  na  wyjeździe  w 
Oldrzychowicach,  dwa  razy  obradował  Komitet  Parafialny.  Również  jeden  raz  odbyło  się 
Zgromadzenie Parafialne (2 lutego), poświęcone głównie zatwierdzeniu sprawozdań, preliminarzy 
i  planów  pracy.  Prezydium  Rady  Parafialnej  zebrało  się  13  razy,  omawiając  bieżące  sprawy 
Parafii. 

Zgodnie z tradycją odbyło się coroczne spotkanie noworoczne Rady Parafialnej, pracowników 
i  wolontariuszy.  Część  radnych  uczestniczyła  także  w  diecezjalnych  rekolekcjach  dla  rad 
parafialnych w Ustroniu 22 marca, lub w Jaworzu 29 marca. Tematem rekolekcji było: „Biblia – 
fundamentem życia człowieka i Kościoła”.

W  roku  sprawozdawczym  spośród  zmian  personalnych  należy  odnotować  przejście  na 
emeryturę kościelnej z Simoradza, pani Heleny Krzywoń, która po 20 latach opieki nad kościołem 
i otoczeniem w Simoradzu zakończyła  służbę 31 października.  Na jej  miejsce pracy kościelnej 
podjęła się pani Wanda Chrobok. 

Tak więc osoby zatrudnione w parafii to: ks. Adam Podżorski (proboszcz), ks. Mirosław Czyż 
(proboszcz  pomocniczy),  ks.  Marcin  Ratka-Matejko  (wikariusz),  Anna  Gruszczyk  (księgowa), 
Aneta  Biegun  (kościelna),  Dorota  Podżorska  (organistka),  Renata  Świder  (bibliotekarka)  i 
kościelni w filiałach: Bogusława Czyż (Dębowiec), oraz Maria Pawera (Pierściec). Pani Wanda 
Chrobok,  kościelna  w  Simoradzu  nie  jest  zatrudniona  na  umowę o  pracę,  lecz  rozliczana  za 
świadczone usługi pracy przy kościele.

Wybrane dane statystyczne za rok 201

Statystyka za rok 2014
Ogółem Uwagi

2014 2013

Chrzty 55 44
Śluby 24 23 (Mieszanych 7) 
Pogrzeby 36 47 + 6 pogrzebów spoza parafii, razem 42
Konfirmanci 60 45
Komunikanci 6.092 5.818 Sk.4.673; Dęb. 466, Sim 457, P-c 421, domowe 75
Wstąpienia 19 7
Wystąpienia 2 1
Wprowadziło się 24 25
Wyprowadziło się 9 11

Statystyka  wykazuje  dość  dużą  przewagę  chrztów  nad  pogrzebami  i  to  pomimo  niżu 
demograficznego.  Mamy również  sporo  wstąpień  do  kościoła.  Więcej  osób przystąpiło  też  do 
komunii  św.  Liczba  osób  wprowadzających  i  wyprowadzających  się  z  terenu  parafii 
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uczestnictwo w sakramencie jest liczne, natomiast po nabożeństwach poza czasem ad-
wentowym i pasyjnym jest znikome.

W filiałach nabożeństwa komunijne odbywają się raz w miesiącu. 
Odprawiliśmy również nabożeństwa połączone z komunią św. dla osób starszych: 

trzy razy w Skoczowie, dwa razy w Pierśćcu i dwa razy w Dębowcu. 
Po nabożeństwach młodzieżowych odbywają się w Skoczowie w trzecią niedzielę 

miesiąca spotkania przy kawie lub herbacie w sali chórowej. Podobna tradycja istnieje 
w Dębowcu w każdą drugą niedzielę miesiąca i w Simoradzu w czwartą niedzielę.

Spośród większych uroczystości wymienić należy: 
18 maja – złota i diamentowa konfirmacja (50- i 60-lecie)
1 czerwca – konfirmacja
8 czerwca – pamiątka założenia kościoła w Simoradzu – kaznodzieja ks. Bohdan Ta-

ska z Trzyńca
15 czerwca – Pamiątka założenia kościoła w Skoczowie – kaznodzieja ks. Marcin Ko-

tas i piknik parafialny po nabożeństwie
14 lipca – pamiątka założenia kościoła w Dębowcu – kaznodzieja ks. Roman Kluz 

i chór z Brennej-Górek
Święto Żniw w Skoczowie i filiałach (wrzesień i październik)
12 października - Jubileusz 25 – lecia kościoła w Pierśćcu z udziałem Biskupa Kościoła 

ks. Jerzego Samca i piknik po nabożeństwie
13 grudnia – ordynacja czterech magistrów teologii na księży naszego Kościoła: Ro-

berta Augustyna, Tymoteusz Bujoka, Adriana Lazara i Marcina Podżorskiego.
Odbywały się też koncerty m. in.: kolęd w Św. Epifanii, koncert pieśni pasyjnej w Nie-

dzielę Palmową, poranek pieśni w ramach pamiątki założenia w Skoczowie, Dębowcu 
i Pierśćcu, koncert jubileuszowy chóru „Gloria” (27 września), koncert uwielbiający 
z udziałem Beaty Bednarz i zespołu „Be Happy” z okazji jubileuszu kościoła w Pierśćcu 
(5 października) i koncert w ramach „Panoramy sztuki chrześcijańskiej – Musica Sacra” 
(24 maja). 

Praca z dziećmi

Łącznie z księżmi katechezę w 14 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych oraz w 6 przedszkolach prowadzi 9 katechetów. 

W sali parafialnej odbywają się lekcje nauki konfirmacyjnej w dwóch grupach. Do 
konfirmacji przygotowuje się 45 osób, których w tym roku prowadzi ks. Mirosław Czyż. 
Katecheci prowadzili także rekolekcje pasyjne w Skoczowie, Dębowcu i Pierśćcu. Kate-
checi przeprowadzili z uczniami konkursy biblijne „Sola Scriptura”, „Jonasz” i „Róża Lutra 
w oczach dziecka” oraz zbiórkę „Skarbonki Diakonijnej”.

Szkółki niedzielne odbywały się we wszystkich punktach parafii równolegle z nabo-
żeństwami. W Skoczowie istnieją dwie grupy wiekowe. W Dębowcu i w Pierśćcu wpro-
wadzono również drugą grupę wiekową. Do pracy w szkółkach dołączają młodzi po-
mocnicy. W każdy pierwszy piątek miesiąca odbywa się w Skoczowie przygotowania dla 
pracowników szkółkowych, które prowadzi Kornelia Kłapa z Ustronia. W roku sprawoz-
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dawczym odbyły się wycieczki szkółkowe dzieci ze Skoczowa do Wisły, na Kubalonkę 
i Stecówkę, dzieci z Simoradza i Pierśćca udały się również na Kubalonkę i Stecówkę, 
dzieci z Dębowca udały się do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. 

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

Praca z młodzieżą

Opiekę nad młodzieżą w Skoczowie sprawuje ks. Mirosław Czyż, a w Dębowcu ks. 
Marcin Ratka-Matejko. Spotkania młodzieżowe w Skoczowie odbywały się w soboty, 
a w Dębowcu w piątki. W Dębowcu powstała 23 października grupa starszej młodzieży 
(studiująca i pracująca), która zbiera się raz w tygodniu w czwartek. Liderem jest Je-
rzy Pastucha.

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

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

W okresie wakacyjnym odbył się obóz młodzieżowy w miejscowości Niedzica w Pie-
ninach prowadzony przez ks. M. Czyża i pomocników ze starszej młodzieży. Wzięło 
w nim udział ponad 70 osób + prawie 20 osób z parafii cieszyńskiej. Dla konfirmantów 
zorganizowano dwa weekendowe wyjazdy integracyjne z naszą młodzieżą – do Krakowa 
(wiosną) i do Pisku na Zaolziu (jesienią). Przygotowali je obaj opiekunowie młodzieży, 
a prowadził ks. M. Ratka-Matejko wraz z pomocnikami ze starszej młodzieży. 

Jak co roku, liczna grupa młodzieży angażowała się w Tygodniu Ewangelizacyjnym 
w Dzięgielowie, głównie w służbie żywienia i służbie akustyczno-technicznej. Młodzież 
uczestniczyła Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży we Wrocławiu, w warsztatach muzycz-
nych w Cieszynie we wrześniu, a w wieczór reformacyjny 31 października uczestniczyła 
w Nocy z Lutrem w Czeskim Cieszynie. Młodzież ponadto pomagała przy Tygodniach 
Dobrej Nowiny (Skoczów, Pierściec, Dębowiec), a także uczestniczyła w różnych roz-
grywkach sportowych i wycieczkach. W grudniu odbyły się spotkania gwiazdkowe mło-
dzieży w Skoczowie i Dębowcu. Młodzież bardzo aktywnie włączała się w pomoc przy 
akcjach diakonijnych.

Dodatkowo grupa skoczowska przeprowadziła remont podłogi w sali młodzieżowej 
(głównie wymiana wykładziny), przy wydatnej pomocy p. Romana Sikory. Warto pod-
kreślić, że z dziesięciny kilku osób ze starszej młodzieży pozyskano ponad połowę środ-
ków finansowych na ten cel.

Chóry i zespoły parafialne

Parafialny chór „Gloria” obejmuje w swoim składzie chóry: mieszany, męski i żeński. 
Chóry służyły śpiewem podczas ważniejszych uroczystości w parafii, a także na niejed-
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nym ślubie i pogrzebie. Chór obchodził w dniach 26-28 września uroczystość 95-lecia 
swojej działalności z udziałem wielu gości z Rumunii, Słowacji, Niemiec, Czech i delega-
cji krajowych. Z okazji jubileuszu chór wydał płytę ze swoimi pieśniami. 

Chór „Gloria” uczestniczył m. in. w jubileuszu 100-lecia kościoła w partnerskiej pa-
rafii Marl w Niemczech 4-6 kwietnia. W kraju chór brał udział w diecezjalnych zjazdach 
chórów, w spotkaniu chórów w amfiteatrze w Jaworzu 26 czerwca, w święcie Niepodle-
głości w Istebnej 15 listopada i w pamiątce założenia kościoła w Cisownicy 22 czerwca

Chór mieszany w Dębowcu służył m. in. w koncercie kolęd w Skoczowie 6 stycznia 
i w Dębowcu 1 lutego, w diecezjalnych zjazdach chórów i w uroczystościach miejsco-
wych. We wrześniu zorganizował dwudniową wycieczkę do Zakopanego.

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

Zespół Dzwonków jest unikatem wśród kościelnych zespołów dlatego jest często 
zapraszany. Poza występami w Skoczowie i okolicznych parafiach wyjeżdżał do Żyliny na 
Słowacji, do Ligotki Kameralnej w Czechach, a w kraju do Chorzowa i Opola. Za pienią-
dze otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego zespół sprowadził nowy zestaw dzwonków 
ze Stanów Zjednoczonych. Zespół nagrał drugą już płytę „W świetle Pana” z melodiami 
znanych pieśni kościelnych i młodzieżowych. 

Aktywnie działa chórek dziecięcy „Nadzieja” ze Skoczowa. Dzieci oprócz udziału 
w kilku uroczystościach parafialnych brały udział m.in. w koncercie „Dzieci śpiewają ko-
lędy” w teatrze w Cieszynie oraz uczestniczyły w weekendowym wyjeździe integracyj-
nym do Wisły 17-19 października. 

Chórek dziecięcy w Dębowcu niestety zawiesił swoją działalność.
Zespół młodzieżowy „Be Happy” z Pierśćca rozwija dynamicznie swoją działalność. 

Zespół włączył się aktywnie w jubileusz 25-lecia kościoła w Pierśćcu. Zorganizował trzy 
koncerty, w tym koncert jubileuszowy z udziałem piosenkarki Beaty Bednarz.

W Skoczowie ma swoją siedzibę i cotygodniowe próby Diecezjalna Orkiestra Dęta, 
która uczestniczyła m. in. w koncertach kolęd i pieśni pasyjnej w Skoczowie oraz w pa-
miątce założenia kościoła.

Praca ewangelizacyjna, godziny biblijne i inne zebrania

Godziny biblijne odbywają się w Skoczowie w czwartki, w Dębowcu w poniedziałki, 
a w Pierśćcu w środy. W Skoczowie raz w miesiącu, a w Dębowcu dwa razy prowadzą 
ewangeliści, pozostałe prowadzą miejscowi księża.

Zebrania dla kobiet odbywają się raz w miesiącu. W Skoczowie i Pierśćcu prowadzi je 
Ilona Hajewska, a w Simoradzu i Dębowcu pastorowa Helena Podżorska.

Co miesiąc odbywały się sobotnie spotkania nad Biblią. Wykłady prowadził ks. Adam 
Podżorski. 

Raz w miesiącu w niedzielę odbywają się spotkania dla małżeństw, a raz w mie-
siącu w piątek są spotkania dla mężczyzn. Obie grupy koordynuje ks. Mirosław Czyż. 
W Dębowcu odbywają się też miesięczne spotkania małżeńskie koordynowane przez  
ks. Marcina Ratkę-Matejko.
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W Simoradzu odbywają się raz w miesiącu spotkania biblijne i raz w miesiącu spo-
tkania śpiewacze. Co jakiś czas odbywa się w Skoczowie lub filiałach oglądanie filmu 
o tematyce chrześcijańskiej. Pierściec zainicjował spotkania miesięczne, na których 
głównie oglądane są filmy.

Diakonia

Istnieje w parafii grono pań, które prowadzi systematyczne lub okazjonalne odwie-
dziny chorych, starszych i jubilatów, niosąc im chrześcijańską pociechę, a nierzadko tak-
że pomoc socjalną. Jest to służba niezwykle cenna i wymagająca wielkiego poświęcenia. 

Do odwiedzin włączają się też członkowie Komitetu Parafialnego, którzy roznosili ka-
lendarze parafialne wszystkim rodzinom w parafii oraz paczki świąteczne dla seniorów. 
W Simoradzu do kalendarza dołączono książkę „Wierzący – niepraktykujący”. Księża od-
wiedzają także najstarszych solenizantów urodzinowych.

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

Parafia w roku sprawozdawczym podjęła się kilku akcji diakonijnych:
1. W niedzielę Diakonii 9 marca oprócz ofiary na fundusz diakonijny przeprowadzo-

no zbiórkę artykułów spożywczych i chemicznych, które rozdzielono wśród ubogich ro-
dzin w parafii i poza parafią.

2. W związku z wydarzeniami na Ukrainie parafia nasza włączyła się w zbiórkę na 
pomoc dla poszkodowanych i w ciągu dwóch tygodni w marcu zebraliśmy 5.640 zł.

3. W okresie pasyjnym dzieci i młodzież szkolna włączyła się w akcję „Skarbonka 
diakonijna”. 

4. W dniu 9 czerwca odbył się ekumeniczny koncert charytatywny „Dla Adriana” z udzia-
łem chóru „Gloria”, chórku „Nadzieja” i katolickiego chóru „Laudate Dominum”, a dochód 
był przeznaczony na leczenie i rehabilitację Adriana Andrzejewskiego ze Skoczowa.

5. Końcem sierpnia parafia zorganizowała zbiórkę w ramach akcji „Wyprawka szkol-
na”, mającej na celu pomóc biednym rodzinom, także spoza naszego kościoła w skom-
pletowaniu potrzebnych pomocy szkolnych.

6. We wrześniu parafia prowadziła zbiórkę na pomoc dla rodziny Tlołka z Wilamo-
wic, którym spłonął dom. Zebraliśmy 8.660 zł.

7. W listopadzie, jak co roku prowadziliśmy zbiórkę paczek w ramach akcji „Prezent 
pod choinkę”. Tym razem paczki oprócz Ukrainy miały trafić do Rumunii i na Białoruś. 
Zabraliśmy 426 paczek i 7.560 zł.

8. W okresie adwentu były roznoszone paczki świąteczne dla osób starszych. Były one 
w całości sfinansowane przez sponsora – firmę „Spar”. 

Parafia nasza dopłaca do wyżywienia kilkorga dzieci w szkole w Kiczycach, w Dębow-
cu i w Gimnazjum nr 2 w Skoczowie

W naszym pomieszczeniu w budynku przy ul. Schodowej 19 miasto prowadzi jadło-
dajnię dla bezdomnych.
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Biblioteka parafialna

Dzięki pracy bibliotekarki i zaangażowaniu szerokiego grona wolontariuszy inten-
sywnie działa nasza biblioteka parafialna. Na dzień 31 grudnia 2014 w zbiorach znaj-
dowało się 8.238 książek. Ponadto jest 3.253 kaset audio, 1.288 płyt cd, 155 płyty cd–r, 
887 płyt dvd. Liczba zapisanych czytelników wynosi 1.973, a w roku 2014 wypożyczono 
5.837 egzemplarzy książek i płyt. 

Biblioteka pokrywa znaczną część swoich wydatków dzięki ofiarom sponsorów. Na 
bieżąco nabywa się nowości o treści chrześcijańskiej. Łatwość dostępu do zasobów gwa-
rantuje katalog, do którego można sięgnąć także poprzez internet. W bibliotece odby-
wają się także spotkania biblijne i spotkania grupy wsparcia. 

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

Kontakty zagraniczne, wycieczki i imprezy sportowe

Już po raz trzeci zorganizowano wieczerzę paschalną (sederową) przypominającą 
żydowskie zwyczaje i ich znaczenie koncentrujące się na Mesjaszu. Odbyła się ona 14 
kwietnia, a uczestniczyło ok. 120 osób.

W związku z jubileuszem 95-lecia chóru „Gloria” gościliśmy liczne grupy gości z Nadlac 
w Rumunii oraz z Dudiniec na Słowacji. Oprócz tego były delegacje z Priewidzy i z Marl.

Wycieczki w parafii:
4-6 kwietnia wyjazd chóru „Gloria” do Marl i po drodze zwiedzanie Poczdamu
24 maja filiał Dębowiec udał się na wycieczkę do Opola i Mosznej
19-22 czerwca wycieczka parafialna do Bratysławy, Budapesztu i Wiednia 
29 czerwca filiał w Simoradzu udał się do Istebnej, Trójstyku i na górę Żar
Spośród wydarzeń o charakterze sportowym należy wymienić: 
18 stycznia udział w Diecezjalnym Turnieju w ping-ponga w Nierodzimiu
1 lutego parafialny turniej w piłkę nożną halową w Pogórzu
W lutym udział w zimowej olimpiadzie ewangelickiej w Wiśle-Jaworniku
1-4 maja udział młodzieży w Międzynarodowych Mistrzostwach Młodzieży Ewange-

lickiej w Sycowie

Wydawnictwa i internet

W minionym roku wydano sześć numerów Informatora Parafialnego w nakładzie 
600 egz. każdy. Redakcją zajmuje się ks. Mirosław Czyż przy pomocy ks. Marcina Ratki-
Matejko. Materiały dostarczają często uczestnicy różnych wydarzeń.

Został również wydany parafialny kalendarz ścienny w nakładzie 1.400 egzemplarzy 
i był roznoszony bezpłatnie przez członków Komitetu Parafialnego jako adwentowe po-
zdrowienie od parafii.

W związku z jubileuszem kościoła w Pierśćcu parafia wydała książkę autorstwa Ur-
szuli Barańskiej i Danuty Oczadły pt. „Być blisko Boga” na temat historii i życia filiału 
w Pierśćcu w nakładzie 300 egz. Parafia wydała również monografię na temat biblioteki 
parafialnej opracowaną przez panią Renatę Świder w nakładzie 300 egz.
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Parafia posiada swoją witrynę w internecie. Jesteśmy również obecni na porta-
lu społecznościowym facebook. Swoje witryny posiadają także: filiał Dębowiec, chór 
„Gloria”, chór Dębowiec, młodzież skoczowska, młodzież dębowiecka, biblioteka, zespół 
dzwonków, chórek dziecięcy.

Ważniejsze wydarzenia parafialne zostały udokumentowane w formie fotokroniki 
2014 na płycie dvd. Swoją fotokronikę posiada również filiał w Dębowcu.

Każde nabożeństwo w Skoczowie jest transmitowane przez internet i zachowywane 
w archiwum. Ilość odbiorców wzrasta. Na nabożeństwach porannych transmisja osiąga 
ok. 60 wejść, a na głównym nieraz przekracza 100. Są osoby, które ciągle korzystają 
z nabożeństw nagrywanych na kasetach magnetofonowych. W Dębowcu nabożeństwa 
są nagrywane na płytach cd, z których korzysta kilka osób.

Działalność gospodarcza, inwestycje i finanse

Działalność gospodarcza parafii posiada osobną księgowość i polega na wynajmo-
waniu części powierzchni wieży kościoła w Skoczowie dla operatorów sieci komórko-
wej i internetowej. Niestety firma internetowa „Milmex” ogłosiła upadłość, w związku 
z czym Parafia wypowiedziała jej umowę. Szanse na odzyskanie należności są znikome.

W Skoczowie wybudowano garaż dwustanowiskowy na posesji przy ul. Schodowej 
19. W kościele założono balustrady na klatce schodowej prowadzącej na pawłacze. Na 
plebanii wyremontowano drzwi wejściowe, a w sali młodzieżowej wymieniono wykła-
dzinę podłogową. Na cmentarzu wyłożono brukiem dwie ścieżki między grobami.

W Dębowcu została wymieniona część starego ogrodzenia cmentarnego od strony 
Ośrodka Zdrowia, postawiono maszt przy kościele, a stary budynek gospodarczy przy-
stosowano na garaż, naprawiono złamane serce dzwonu, które niestety znowu ule-
gło awarii.

W Pierśćcu – w związku z jubileuszem kościoła wymieniono okna, wymalowano wnę-
trze kościoła oraz pomieszczenia salki i zaplecza, odnowiono część ołtarzową, w której 
podświetlono witraż. W centralnej części kościoła na emporze umieszczono napis, hasło 
roku „Moim szczęściem być blisko Boga”. Renowacji poddano obraz ołtarzowy ze starej 
kaplicy. Odnowiono krzyż na cmentarzu, pomalowano płot wokół kościoła i cmentarza. 

W Simoradzu – gruntownie wyremontowano domek zborowy. Wykonano i wypo-
sażono kuchnię oraz sanitariaty, wykonano ogrzewanie gazowe, wymalowano pomiesz-
czenia, zakupiono szafy dla szkółki niedzielnej i biblioteki, zakupiono projektor i laptop.

W wielu pracach bardzo angażowali się sami parafianie, poświęcając społecznie wie-
le godzin pracy.

Znowu ofiarność w naszej parafii wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem. Tym 
razem wzrost jest naprawdę znaczny. Kolekty są wyższe o 11%, a składki o 16% w sto-
sunku do poprzedniego roku. Więcej też mieliśmy zbiórek na cele diakonijne. Znacznie 
wyższe wpłynęły również opłaty za groby, dzięki apelowi z ambony i wywieszeniu listy 
dłużników w gablotce cmentarnej.

Wzrasta liczba osób stosujących bardzo korzystną formę podania do banku stałego 
zlecenia do potrącania miesięcznej składki kościelnej. Wtedy ofiarodawca nie odczuwa 
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prawie żadnego uszczerbku na dochodach, a Parafia regularnie otrzymuje jego składkę. 
W Biblii znajdujemy obietnicę: ochotnego dawcę Bóg miłuje.

Cenne dla parafii są również dary od sponsorów na konkretne cele gospodarcze lub 
diakonijne. W minionym roku było takich sporo.

Za wszelką ofiarność, składki, kolekty, ofiary, za wszelką pracę przy kościele skła-
dam wszystkim serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”. Dziękuję wszystkim za aktywne 
członkowstwo w życiu Kościoła i za modlitwy. Jezus Chrystus mówi: „A tak bracia moi 
mili bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud 
wasz nie jest daremny w Panu”(1 Kor 15,58).

Drodzy Bracia i Siostry!
Dla mnie ubiegły rok był rokiem dochodzenia do stabilizacji po przeżyciach zdrowot-

nych. Mija rok od mojego ostatniego pobytu w szpitalu. Jestem bardzo wdzięczny Bogu 
za to, że przeprowadził mnie przez te doświadczenia i przywraca mi zdrowie, a także 
znowu pozwala dalej służyć. Chcę ten czas i te szanse dobrze wykorzystać. Bardziej so-
bie cenię każdy spokojnie przeżyty dzień i każdą możliwość bycia użytecznym. Dziękuję 
Wam wszystkim za modlitwy. Bardzo ich potrzebujemy. Bardzo ważną rolę odgrywa do-
bra współpraca wśród pracowników i wzajemne wsparcie. Nade wszystko dziękuję Panu 
Kościoła Jezusowi Chrystusowi, który sprawia, że jego kościół się ciągle rozwija.

W parafii naszej mnożą się różnego rodzaju spotkania. Wszystkie one są dobre, gdy 
budują wiarę, umacniają społeczność z Bogiem i integrują nas wzajemnie. Niech dzieje 
się jak najwięcej. Cenną rzeczą jest to, że inicjatywa wychodzi nieraz od samych uczest-
ników. Ale jest coś ważniejszego od samych spotkań. To jest służba. Wraz z rozwojem 
życia parafialnego chciejmy też więcej służyć Panu i bliźnim.

Jesteśmy dużą parafią o znacznym potencjale. Niech Kościół nie dąży tylko do za-
chowania, czy powiększania stanu, ale niech ma konkretny cel: służbę misji i diakonii, 
blisko i daleko. Zacznijmy od modlitw.

Wkroczyliśmy w rok 2015
Rok ten został ogłoszony przez Synod naszego Kościoła „Rokiem Kultury Ewangelic-

kiej”. Krzewienie kultury nie jest wprawdzie naczelną służbą Kościoła, ale niektóre jego 
działania się przyczyniają do jej rozwoju, np. muzyka, wydawnictwa. Można je wykorzy-
stać jako nośniki ewangelii. A przede wszystkim chodzi o to, abyśmy w społeczeństwie, 
w którym Bóg nas postawił, zawsze reprezentowali postawę godną chrześcijanina, 
dziecka Bożego i byli dobrym świadectwem dla innych.. 

Hasło na rok 2015 brzmi: „Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku 
chwale Boga Ojca” (Rz 15,7). Te słowa przypominają nam, że nas grzeszników Chrystus 
przyjmuje, wybaczając nam nasze winy, a my też winniśmy się uzbroić w miłość i współ-
czucie, i zawsze mieć wyciągniętą pomocną dłoń do bliźniego. Potrzeby w tym zakresie 
ciągle rosną.

Mamy nowe władze samorządowe i musimy się uczyć z nimi współpracować. Kilku 
naszych parafian pełni funkcje radnych w Skoczowie, Dębowcu i powiecie cieszyńskim. 
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Potrzebujemy ich otaczać modlitwą oraz wspierać wszelkie dobre inicjatywy w naszym 
środowisku, w którym postawił nas Pan Bóg, abyśmy składali świadectwo naszego życia.

W Dekadzie Reformacji coraz bardziej zbliżamy się do roku jubileuszowego 2017. Po-
winniśmy więc poszerzać naszą znajomość zagadnień reformacyjnych, pogłębiać naszą 
luterańską tożsamość, poszerzać znajomość Słowa Bożego i rozwijać relację z Bogiem. 
Należy się spodziewać, że rok jubileuszowy przyniesie w naszym środowisku większe 
zainteresowanie nie tylko zagadnieniami Reformacji, ale także życiem i nauką naszego 
Kościoła, a także Słowem Bożym. Musimy więc być gotowi sprostać tym wyzwaniom. 
Gotowi do składania świadectwa słowami i postawą naszego życia. Chciejmy więc od-
powiednio wykorzystać ten czas.

Życzę Wam wszystkim wielu Bożych łask. Niech światłość Jezusa prowadzi was w ży-
ciu i służbie Kościoła. 

Ks. Adam Podżorski 
Proboszcz

Zwycięstwo Skoczowa!
Sobota, 7 lutego, była dniem rozgrywania IV Diecezjalnego Turnieju Tenisa Stołowe-

go w Ustroniu-Nierodzimiu. 75 uczestników podzielono na sześć kategorii wiekowych, 
w których rywalizowało 24 kobiety i 51 mężczyzn. Każdy uczestnik otrzymał drożdżówkę 
i napój, pierwszych sześciu zawodników dyplomy i wreszcie pierwsza trójka medale oraz 
nagrody. 

Wspaniała atmosfera turnieju zachęca co roku wiele osób do zmagań przy stołach, 
a wszystko w myśl zasady fair play. W pierwszych dwóch edycjach wygrała Parafia Bład-
nice, a obecnie pucharu przechodniego broniła Parafia z Wisły-Malinki. Tym razem wy-
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grała jednak Parafia ze Skoczowa (34 pkt.), która wystawiła najliczniejszą reprezentację, 
druga była Parafia Wisła-Malinka (31 pkt), trzecie miejsce zajęła Parafia Drogomyśl (17). 
W każdej kategorii sześć osób mogło zdobywać punkty dla swojej parafii. 

Miejsca na podium zdobyli dla Skoczowa:
Chłopcy SP: 1. Maksymilian Kubicius; 2. Mateusz Plinta 
Chłopcy GIM: 1. Filip Chmiel 
Mężczyźni OPEN: 1. Jerzy Wojnar

Rajmund Raszyk

Ferie zimowe w Grecji
Każdy z nas Grecję kojarzył bardziej lub mniej 

– z letnim wypoczynkiem (prawdopodobnie na ja-
kiejś wyspie), z mitologicznymi historiami o bogach 
i herosach lub też z misyjnymi podróżami apostoła 
Pawła. I to właśnie śladami kultury antycznej i ap. 
Pawła (ur. 5-10 w Tarsie w Cylicji, zm. 64-67 w Rzy-
mie), zwanego Apostołem Narodów, 65-osobowa 
grupa, pod opieką księdza Mirka Czyża i naszego 
przewodnika Dariusza Rajskiego, zwiedzała ten nie-
zwykły kraj.

Nasza przygoda rozpoczęła się 7 lutego – bardzo 
wcześnie rano. 
Po krótkiej mo-
dlitwie i pieśni 
„Pod Twą obro-
nę” wyruszyliśmy na warszawskie lotnisko. Dwu-
ipółgodzinny lot, którym pokonaliśmy odległość 
ponad 1600 km, przebiegł w miłej i sympatycznej 
atmosferze. Słoneczne Ateny (+16°C) wywarły na 
wszystkich już od samego początku niezwykłe wra-
żenie. Po zakwaterowaniu się w pierwszym z na-
szych hoteli, wyruszyliśmy na spacer po stolicy Gre-
cji. Niezapomniane wrażenia wywarła na nas zmia-
na warty przed budynkiem Parlamentu (żołnierze 
w tradycyjnych strojach wykonywali zmianę, opie-
rając kroki na tradycyjnym tańcu greckim – sirtaki).

Kolejny dzień przyniósł wiele nieoczekiwanych 
przeżyć. Dzięki wyjątkowym umiejętnościom na-
szego greckiego kierowcy Dimosa, który woził nas 
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piętrowym autobusem, znaleźliśmy się w jednym z sześciu czynnych klasztorów w Me-
teorach (św. Warłama). Obecnie przebywa w nim na stałe trzech zakonników. To właśnie 
tam w samotności i ciszy, wśród nagich skał, gdzie kiedyś zwykli ludzie nie mieli dostępu, 
pustelnicy i asceci szukali bliskości Boga. U podnóża tej budowli, mając przed oczami 
przepiękne widoki, uczestniczyliśmy w niedzielnym rozważaniu poprowadzonym przez 
ks. Mirka.

W poniedziałek skierowaliśmy się w stronę Peloponezu, gdzie zamieszkaliśmy w ma-
łej nadmorskiej miejscowości Tolo. Południowa część półwyspu przywitała nas chłodem 
i nieoczekiwanymi opadami śniegu w wyższych partiach gór, ale w żaden sposób nie 
przeszkodziło nam to w naszej eskapadzie oraz poznawaniu urokliwych i niezwykłych 
miejsc oraz historii o ludziach, którzy wiele cierpieli, by być wolnymi i znaleźć się na 
właściwej drodze. 

Paradoksalnie (przy wyjątkowo niskiej – 
jak dla tego regionu – temperaturze) kraina ta 
oczarowała nas nieznanymi dla ludzi ze Śląska 
Cieszyńskiego drzewkami uginającymi się pod 
ciężarem pomarańczy, mandarynek, cytryn, 
grejpfrutów i oliwek.

Przez pięć kolejnych dni, wracając tylko na 
kolację i nocleg do hoteli w Tolo, zwiedzaliśmy 
kolejne, niezwykle ciekawe i wręcz intrygujące 
miejsca. Odwiedziliśmy Delfy (mitologiczny pę-
pek świata), Mykeny z grobem Agamemnona, 
Epidavros (z pięknym teatrem antycznym na 
20.000 miejsc i niezwykłą akustyką, gdzie na sa-
mej górze słychać upadającą monetę na środku 
sceny), Mistrę oraz pierwszą stolicę odrodzone-
go państwa greckiego Nafplio. Dowiedzieliśmy 
się, w jaki sposób pisane są ikony. Zaproszono 
nas do małej rodzinnej firmy, w której wytwarza 

się najlepszą oliwę z oliwek. Były 
to przeżycia, które na długo pozo-
staną w naszej pamięci, a opowie-
ści z nimi związane mogłyby nie 
mieć końca.

Jednakże wyjątkowe wrażenia, 
przeżycia bardzo bliskie nasze-
mu sercu, wiążą się z Koryntem, 
w którym apostoł Paweł założył 
jedną z pierwszych chrześcijań-
skich wspólnot. To do mieszkań-

Mitologiczny „pępek świata” w Delfach
Teatr antyczny w Epidavros
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ców tej ziemi napisał Listy do Koryntian, w których zwraca im 
uwagę na prawdziwego i jedynego Boga miłości. 

Przy okazji kolejnej wizyty w Atenach mieliśmy okazję 
wspiąć się na Areopag – miejsce, w którym Paweł z Tarsu 
głosił prawdę chrześcijańską do zebranego ludu. Mogliśmy 
również podziwiać niezwykłe budowle na Akropolu. W sto-
licy Hellady, w gościnnym kościele anglikańskim św. Pawła 
uczestniczyliśmy także w niezwykłym nabożeństwie ze spo-
wiedzią i komunią św. poprowadzonym przez ks. M. Czyża. 

Każdy dzień, podróżując naszym autokarem, rozpoczy-
naliśmy od Słowa Bożego, porannego śpiewu i modlitwy. 

Prosiliśmy Boga 
o błogosławień-
stwo i prowadzenie 
na każdym etapie 
naszej wycieczki. 
Ks. Mirek przybli-
żał nam codziennie 
tematykę i najważ-
niejsze fragmenty 
p o szc ze gó l nyc h 
listów ap. Pawła, 
koncentrując się 
na tych napisanych 
do mieszkańców 
Grecji. 
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Pięknym prze-
życiem był dla nas 
„wieczór grecki”, 
który przypadł 
w tłusty czwartek. 
Grecy nie spoży-
wają wtedy pącz-
ków ani innych sło-
dyczy, lecz głównie 
tłuste mięso. W ten 
wieczór mieliśmy 
możliwość poznać 
i zatańczyć różne 
tańce greckie m.in. 
słynną zorbę. 

Czas, który ra-
zem spędziliśmy, 
z pewnością był 
wyjątkowy i nie-
powtarzalny. Po-
dziwiając niewia-
rygodnie piękne 
krajobrazy, pamię-
taliśmy o naszym 
Stwórcy. Nasze 
serca przepełniała 
radość i wdzięcz-
ność za to, że na 
każdym kroku od-
czuwaliśmy Jego 
bliskość i łaskę. 
Odzwierc ied le -

niem naszych emocji z pewnością mogły by być słowa psalmisty: Panie, władco nasz, jak 
wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi! Ps. 8,2.

Zimowy wyjazd do Grecji pozwolił nam na dotknięcie nowych wspaniałych miejsc. 
Poznaliśmy również ciekawą historię tego kraju i jego mieszkańców, sięgającą czasów 
antycznych. Mieliśmy jednak również niepowtarzalną okazję do jeszcze lepszego zgłę-
bienia historii naszej wiary i działalności apostoła Pawła. Poznaliśmy także wspaniałych 
ludzi, nawiązaliśmy nowe znajomości… Śmiało można stwierdzić, że popularne staropol-
skie przysłowie „Podróże kształcą…” można by było jeszcze rozwinąć: „Podróże kształcą, 
jednoczą, wzmacniają, wzbogacają i … zbliżają do Boga”.

Urszula Barańska
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Ach cóż to był za wieczór…
Tydzień po walentynkach (21 lutego) zaprosiliśmy do sali parafialnej w Skoczowie 

małżeństwa i narzeczonych, którzy chcieliby spędzić romantyczny wieczór we dwoje, ale 
razem z innymi parami z naszej parafii. Na zaproszenie odpowiedziały 44 pary.

Osobiście bardzo ucieszyłem się z tak pozytywnego odzewu. W codziennej biegani-
nie brakuje niejednokrotnie czasu na to, by „zainwestować” w swoją relację. W dobie, 
gdy instytucja małżeństwa jest coraz bardziej zagrożona, wspólnie spędzane chwile od-
grywają ogromną rolę dla wzmocnienia więzi. Wiele dzisiejszych trendów i mód propo-
nuje poluzowanie hamulców moralnych, skoki w bok, społeczną akceptację rozwodów 
itp. Nie umiemy naprawiać rzeczy, które się nam psują, więc wyrzucamy je na śmietnik 
i kupujemy nowe. Podobny mechanizm dotyczy relacji małżeńskich. Przysięga ślubna 
„miłość, wierność i szacunek… w dniach dobrych, jak i złych… aż Bóg przez śmierć nas 
rozłączy” zdaje się tracić na znaczeniu. Stąd też staramy się organizować w parafii spo-
tkania, które mają na celu walkę o siebie, a nie przeciw sobie.

Kolacja romantyczna to pomysł zrealizowany pierwszy raz. Ufam, że będziemy mo-
gli ją kontynuować. A co się wydarzyło? Obok dobrego jedzenia zaserwowanego nam 
przez młodzież (serdecznie dziękujemy!) i pieśni na temat miłości małżeńskiej, głównym 
punktem programu był wykład państwa Ilony i Piotra Hajewskich. 
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On – fizyk bada-
jący naukowo różne 
procesy – opowiadał 
o swojej rodzinie. 
Poruszył zagadnienie 
osobiste, by jako mał-
żeństwo oboje żyli bez 
Boga. Potem stał na 
parkingu w Dzięgie-
lowie, bo zawoził na-
wróconą już żonę na 
ewangelizację, a on 
sam jako zdeklaro-
wany ateista słuchał 
z parkingu słów ka-
zania. W końcu Duch 
Święty złamał opór 
Piotra, który przeżył 

nawrócenie. Odtąd idą razem z Bogiem i to była ich „najlepsza inwestycja”. 
Ona – sędzina i mediatorka do spraw małżeńskich – opowiadała o swoich doświad-

czeniach mediacyjnych i zaproponowała prosty (w teorii) sposób na wzmocnienie więzi. 
A jest nim pytanie, które małżonkowie sobie nawzajem zadają: CO MOGĘ ZROBIĆ, BY 
WZBOGACIĆ TWOJE ŻYCIE?

Aby móc szczerze i prawdziwie wzbogacać życie współmałżonka, należy wpierw 
uświadomić sobie kilka faktów:

- oboje mamy te samy potrzeby (choć pewnie inaczej je wyrażamy),
- potrzeby obu małżonków są jednakowo ważne,
- uczucia mówią ci, czego potrzebujesz,
- czy potrafisz prosić zamiast żądać,
- czy potrafisz czerpać satysfakcję z pomagania,
- czy jesteś świadomy, że żyjesz w obustronnej zależności.
Bogactwo przytoczonych myśli skłoniło zdecydowaną większość obecnych do pogłę-

biania więzi małżeńskiej (to wynik krótkiej, anonimowej ankiety, przeprowadzonej na 
koniec wykładu). Zdanie „i żyli długo… i szczęśliwie” kończy treść bajek. W realnym życiu 
trzeba obopólnie wyrywać chwasty grzechu i pielęgnować kwiaty miłości, szacunku oraz 
wierności, aby żyć długo i szczęśliwie. Warto pamiętać, że „i długo… i szczęśliwie…” wią-
że się przede wszystkim z Bożym błogosławieństwem.

Ostatnim akcentem była piękna świeca, którą każda para otrzymała w prezencie.
 

Ks. M. Czyż

PS. Zapraszamy na kolejne miesięczne spotkanie dla małżeństw 28 marca o godz. 1800
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Co tedy Bóg złączył…

Statystyki są okrutne. Ponad 35% małżeństw rozwodzi się przed upływem pięciu lat 
od ślubu. Jak to się dzieje, że ci, którzy jeszcze nie tak dawno gruchali romantycznie jak 
gołąbki, stają się dla siebie nieprzejednanymi wrogami. Czy rzeczywiście przysięga tak 
mało dziś znaczy? A może to Pan Bóg jako fundament małżeństwa jest za słabo obecny 
wśród dwojga ludzi? Może budują na piasku, zamiast na skale?

Za dużo pytań. Za dużo bólu. Za dużo łez. 
Jako księża prowadziliśmy do tej pory 

rozmowy przedmałżeńskie z parami narze-
czonych. Bazowały one głównie na aspekcie 
duszpasterskim i praktycznym doświadcze-
niu. I tę linię chcemy zachować. Postano-
wiliśmy jednak wyposażyć młodych ludzi 
w bardziej profesjonalne instrumentarium 
małżeńskie na zasadzie profilaktyki – lepiej 
zapobiegać niż leczyć. 

Zorganizowaliśmy więc 16-godzinny 
kurs, który poprowadzili Zbigniew i Nela 
Kłapowie z Ustronia – instruktorzy z dłu-
gim stażem małżeńskim i z wielkim baga-
żem doświadczeń jako doradcy. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia. 
A poruszano m. in. takie tematy: Bóg fun-
damentem; miłość w małżeństwie; różni-
ce pomiędzy kobietą a mężczyzną; cechy 
dobrego męża i żony; wzajemna komuni-
kacja; konflikty i przebaczenie; budżet; in-
tymność w małżeństwie.

Inicjatywa okazała się bardzo celna. 
Niech się w tym zakresie wypowiedzą sami uczestnicy: 

Wiele osób zastanawia się, co spowodowało wprowadzenie w naszej parafii takiego 
czegoś. Otóż odpowiedź jest prosta: troska o młodych ludzi, którzy chcą wstąpić w zwią-
zek małżeński. Troska o to, żeby ich decyzja została podjęta świadomie, a ich wspólna 
wędrówka przez życie opierała się na najsilniejszym fundamencie, jakim jest Bóg. Kurs 
trwał zaledwie 16 godzin, jednak wiedza, którą w jego czasie mogliśmy zdobyć, owo-
cowała będzie przez całe nasze wspólne życie. Dziękujemy prowadzącym oraz księżom 
naszej parafii za zorganizowanie kursu i taką formę przygotowania nas do wspólnego 
małżeńskiego życia. 

Natalia i Wojtek
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Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mogliśmy uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim. 
Był prowadzony przez fantastycznych ludzi, którzy uświadomili nam relacje małżeńskie, 
podejście do różnych bardzo istotnych spraw, o których się  w ogóle nie myśli w euforii 

narzeczeństwa, a jakże często rodzą one niepotrzebne kon-
flikty. Chcemy, by nasze życie małżeńskie  przeżyć wspaniale 
i być spełnionymi w roli męża i żony, dlatego ten kurs dał nam 
wiele bardzo przydatnych wskazówek.

Ela i Artur

Kurs był czasem, który uświadomił nam jak ważną i nie-
rozłączną częścią każdego małżeństwa powinien być Bóg. 
Bóg, który chce, aby właśnie ten związek, dwóch osób, był 
trwałą i piękną relacją. Relacją dwojga przyjaciół, szczerze 
oddanych i gotowych na podjęcie decyzji o wspólnym podą-
żaniu przez życie.  

Misia & Krystian

Jesteśmy bardzo wdzięczni za czas, który poświęcili nam Państwo Kłapowie. Przeka-
zali nam dużo wiedzy, która wynika z ich doświadczenia w życiu małżeńskim, a którego 
młodym parom tak bardzo brakuje na początku ich wspólnej drogi przez życie. Nam 
szczególnie spodobał się pomysł pani Neli z prowadzeniem budżetu domowego do tego 
stopnia, że sami ów założyliśmy. Chcemy jeszcze raz serdecznie podziękować naszym 
nauczycielom za te lekcje. Zapamiętamy je pozytywnie na bardzo długo.

Ela i Krystian

Na początku byłem sceptycznie nastawiony do nowego pomysłu w naszej parafii, 
tym bardziej że często wchodzę w swoim życiu w jakieś nowości. Już na pierwszej sesji 
kursu doświadczyłem wielu pozytywnych emocji. Jako młody człowiek i narzeczony po-
znałem wiele tematów, które w jakimś sensie już, a na pewno w przyszłości, będą mnie 
tzn. nas dotyczyć, bo będziemy małżeństwem. Dla nas ten kurs był bardzo wartościowy. 
Mogliśmy dowiedzieć się, co to w ogóle jest małżeństwo, miłość i wspólne życie. O tym, 
że różnice łączą: „Małżeństwo jest jak nożyce – ich dwie części są tak połączone, że nie 
sposób ich rozdzielić, często poruszają się w przeciwnych kierunkach, ale biada temu, 
kto znajdzie się między nimi” (Sydney Smith); o tym, co Bóg mówi o małżeństwie. Mo-
gliśmy się dowiedzieć, jak ważne są rozmowy w małżeństwie, skąd biorą się konflikty 
i jak można sobie z nimi poradzić. Prowadzący mówili też o rolach męża i żony. Myślę, 
że takie szkolenie byłoby wartościowe również dla wielu małżeństw, które są parę lat po 
ślubie oraz – jak coraz częściej widać – dla wielu małżeństw z pokolenia naszych rodzi-
ców, nawet tych, którzy uważają się za przykładne i wzorowe małżeństwa.

Konrad i Gabrysia

Szczerze... na początku byliśmy trochę sceptycznie nastawieni do tego kursu, bo prze-
cież te cztery niedzielne popołudnia można by dużo lepiej wykorzystać... kino, basen, 
spacer... Ale musimy przyznać, że bardzo miło zaskoczyły nas te spotkania. Dziękujemy 

Nela i Zbigniew Kłapa

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

CO BÓG
ZŁĄCZYŁ...
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prowadzącym, Neli i Zbyszkowi, za pełen profesjonalizm,  za miłą atmosferę,  ciekawe 
tematy poruszane na sesjach, które inspirowały nas potem do rozmów w domu i wspól-
nego pogłębiania tematów. Jeszcze raz dziękujemy! Narzeczeni Dagmara z Michałem

Kurs Przedmałżeński, który odbył się po raz pierwszy w Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Skoczowie był dla nas wspaniałą okazją do spędzenia czasu we dwoje. Mogliśmy 
poznać różnice między kobietą a mężczyzną, którzy pragną stworzyć związek na całe ży-
cie. Kurs ten jest przykładem tego, jak uczynić małżeństwo jeszcze bardziej szczęśliwym 
z Panem Bogiem. Pomysł zorganizowania kursu był w naszym odczuciu bardzo trafny. 
Z ogromną przyjemnością spotkalibyśmy się z instruktorami warsztatów i kursantami za 
parę lat ,gdy już wszyscy będziemy bogatsi w życiu o nowe doświadczenia.

Magda i Darek

Nie spodziewaliśmy się tak praktycznego i szczerego podejścia do tematu małżeń-
stwa. Mieliśmy okazję przyjąć wiele cennych rad i wskazówek, a przede wszystkim poru-
szone tematy skłoniły nas do zastanowienia się nad sobą oraz jeszcze lepszego poznania 
i odkrycia siebie wzajemnie. Niezmiernie podobał nam się sposób prowadzenia zajęć 
– energicznie i z humorem, dzięki czemu czas wykładów minął bardzo szybko. Jesteśmy 
szalenie wdzięczni za ten kurs i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy uczestni-

czyć w wykładach prowadzonych 
przez Państwa Kłapów.

Kasia i Marcin

Mimo negatywnego nasta-
wienia do kursu, teraz możemy 
stwierdzić z czystym sumieniem, 
że wprowadzenie go było do-
brym pomysłem. Państwo Kłapa 
są sympatyczni i jak najbardziej 
wykwalifikowani w tym kierun-
ku. Uważamy, że z kursu dużo 
skorzystaliśmy, co mamy nadzie-
ję wcielić w nasze wspólne życie 
w przyszłości. Za każdym razem 
czekaliśmy na kolejne spotkanie. 
Kurs uświadomił nam wiele kwe-
stii związanych z małżeństwem, 
z których nie zdawaliśmy sobie 
sprawy. Dziękujemy bardzo za 
możliwość uczestniczenia w kur-
sie. Dla nas są to cenne rady na 
przyszłość. 

Monika i Wojtek

Zebrał ks. M. Czyż
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Akcja diakonijna 2015
Po tym wszyscy pozna-

ją, żeście uczniami mo-
imi, jeśli miłość wzajemną 
mieć będziecie (J 13,35). 
Takim hasłem opatrzyliśmy 
3. edycję akcji diakonij-
nej, którą prowadziliśmy 
w naszej parafii w dniach 
1-22 lutego. W tym czasie 
pomieszczenia plebanii 
wypełniały się rozmaitymi 
produktami spożywczymi 
oraz chemicznymi. Młodsi 
i starsi przynosili „dary ser-
ca”, bo dla chrześcijanina 
czymś naturalnym powinno być dzielenie się z potrzebującym. A „okazane dobro wra-
ca” – jak mówi przysłowie. Wraca na pewno w postaci wewnętrznej satysfakcji, że po-
trafiłem wyzbyć się egoizmu i przekazać coś bliźniemu. Dla mnie dodatkowo spotkania 
z obdarowanymi, którzy niejednokrotnie są totalnie zaskoczeni, którym z wdzięczności 
łzawią się oczy – to przeżycie bezcenne.

W tym roku pomoc otrzymało: 9 osób samotnych oraz 15 rodzin ze Skoczowa, 
Pierśćca, Dębowca, Iskrzyczyna, Pogórza i Simoradza.

W „górze” produktów znalazło się m. in. 199 kg cukru, 135 kg mąki, 99 paczek ryżu, 
63 butelki oleju, 23 op. płatków śniadaniowych, 97 herbat, 47 kaw, 162 op. makaronu, 
30 op. proszku do prania, 191 mydeł, a ponad to: dżemy, przyprawy, słodycze, konserwy, 
szampony, gąbki do mycia naczyń, pasty i szczoteczki do zębów…

Wszystkie produkty posortowali, a następnie rozdzielili na osoby potrzebujące nasi 
wolontariusze, którym ser-
decznie dziękuję.

Krótkie podsumowa-
nie: cieszę się, że w pa-
nującej obecnie kulturze 
zobojętnienia mamy w pa-
rafii osoby nieobojętne na 
los drugiego człowieka. 
W imieniu swoim i obda-
rowanych z serca dziękuję 
za każdy dar finansowy 
i w naturze.

Ks. M. Czyż
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Wieści z Dębowca

18 stycznia w Dębowcu odbyło 
się Zabranie Roczne, podczas które-
go podsumowaliśmy wszystkie wy-
darzenia i prace z ubiegłego roku. 
Mogliśmy obejrzeć prezentację zdjęć 
pokazującą różnorodność działań 
w naszym filiale. W dalszej części spo-
tkania omawialiśmy plany i założenia 
na 2015 rok.

27 stycz-
nia na wieży 
ko ś c i e l n e j 
zawisnęło nowe serce dzwonu, które zostało wykonane przez 
firmę Rduch. Mamy nadzieję, że nowe serce będzie służyło 
wiele lat.

30 stycznia w rzym-
skokatolickim kościele 
św. Małgorzaty odbył się 
tradycyjny Ekumenicz-
ny Koncert Kolęd. Wy-
stąpił na nim nasz Chór 
z Dębowca oraz chóry 
i zespoły działające na 
terenie naszej gminy: 

Chóry szkolne - szkoły podstawowej i gimnazjum, 
Chór Nauczycieli, Chór Albatesso oraz Chór Dzie-
cięcy Stella. Cały koncert poprowadziła pani Do-
rota Sobczak. Po koncercie odbyło się spotkanie 
w Sali Parafialnej. Już dziś zapraszamy na kolejny 
koncert w przyszłym roku, tym razem do nasze-
go Kościoła.

14 lutego w Walentynki na spotkaniu dla mał-
żeństw gościliśmy Nelę i Zbyszka Kłapów. Nasi 
goście dzielili sie spostrzeżeniami dotyczącymi Hymnu o miłości Apostoła Pawła. W spo-
sób szczególny przyglądaliśmy się dwóm pierwszym cechom: cierpliwości i dobrotliwo-
ści. Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania, które odbywają się w każdą 
drugą sobotę miesiąca.

Ks. Marcin Ratka-Matejko
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Wieści chórowe

Gwiazdka chóru 
„Gloria”

Od wielu lat corocznie w okresie świą-
teczno-noworocznym skoczowski chór 
„Gloria” organizuje uroczyste spotkania 
zwane „Chórową Gwiazdką”. 

Tak było również w dniu 11 stycznia, 
na które przybyli chórzyści z rodzinami 
i zaproszeni goście. Udział wzięli również 
proboszczowie skoczowskiej parafii. 

Przy świątecznie przystrojonych sto-
łach spotkanie przebiegało przy śpie-
waniu kolęd, rozważaniu Słowa Bożego, 
świątecznym posiłku, wspomnieniach, 
czytaniu otrzymanych życzeń i humory-
stycznych wstawek zaczerpniętych z hi-
storycznych notatek parafialnych, jak i z 
życia chóru. Ciekawymi wspomnieniami 
podzielił się również były dyrygent chóru 
p. Jerzy Retka. 

Prawie czterogodzinne spotkanie 
szybko minęło. Na zakończenie spotka-
nia wzajemnie obdarowano się przy-
niesionymi upominkami, co podkreśliło 
świąteczny i radosny nastrój  „Chóro-
wej Gwiazdki”.

Władysław W. Orawski

Zebranie roczne „Glorii”
W dniu 3 lutego 2015 r. podczas zebrania sprawozdawczego chórzyści skoczowskiej 

„Glorii” podsumowali swoją działalność za rok 2014 minionego oraz nakreślili wstępne 
plany na 2015 rok. Chórzyści zostali zapoznani ze sprawozdaniami finansowymi oraz 
rocznym sprawozdaniem prezesa obejmującym dane statystyczne chórów i ważniejsze 
wydarzenia ujęte w chronologicznym zestawieniu wraz z prezentacją multimedialną. 
Skoczowski chór „Gloria” jest aktualnie najliczniejszym chórem w Diecezji Cieszyńskiej 
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Kościoła E.A.  Miniony rok był 95. rokiem działalności chóru mieszanego, dlatego też 
obfitował w wiele wydarzeń, spotkań, wyjazdów i koncertów. 

Oto kilka sprawozdawczych faktów: 
- Chór mieszany w skali roku miał 38 występów, żeński-32, a  męski-30; 
- Chór wystąpił z koncertami  zagranicą w miejscowości Marl (RFN); 
- W skoczowskim w kościele Św. Trójcy zorganizowano 4. ogólnodostępne koncerty 

z udziałem wielu wykonawców, w tym dwa koncerty charytatywne: 06.01. na bud. 
hospicjum w Skoczowie, 09.06. Koncert dla Adriana. Odbył się również  Koncert Pie-
śni Pasyjnej (13.03.) oraz Koncert Jubileuszowy w dniu 27.09. pt: „Śpiew łączy ludzi 
i narody” z udziałem chórów z Rumunii, Słowacji, Polski oraz wielu gości z kraju  
i z zagranicy m.in. z Czech, Holandii, Niemiec. 

-  Gloria” również wzięła udział w koncercie (16.02.) z okazji reaktywowania chóru 
„Laudate Dominum” parafii rzymskokatolickiej ze Skoczowa. 

Wstępne plany na 2015 rok, to m.in. jubileusz 35-lecia chóru męskiego oraz jeszcze 
nie potwierdzonych kilka wyjazdowych koncertów w tym m.in. do Łęk Dukielskich, Ko-
szalina, Słupska i Pokoju w woj. opolskim.  

Zebranie roczne „Glorii” zakończono podziękowaniami wszystkim chórzystom, które 
przekazał Prezes chóru, opiekun proboszcz ks. Adama Podżorskiego oraz dyrygent Bo-
lesław Noga.    

Soli Deo Gloria–  Chwała niech będzie Bogu!  
Władysław W. OrawskI
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Chór z Dębowca ob-
chodził gwiazdkę 20 stycz-
nia. Całość rozpoczął mo-
dlitwą nasz opiekun – ks. 
M. Ratka-Matejko, a na-
stępnie prezes chóru zdał 
sprawozdanie z działal-
ności chóru za rok 2014. 
W ostatnim fragmencie 
sprawozdania wybrzmia-
ło podziękowanie Bogu za 
przeżyty rok oraz prośba 
o błogosławieństwo na 
rok bieżący 2015. Chórzy-

ści przygotowali wspólnymi siłami poczęstunek, a wszyscy uczestnicy dobrze się bawili 
podczas gier i konkursów, jak też w czasie wspominania wydarzeń z ubiegłego roku. Aby 
tradycji stało się zadość, chórzyści przygotowali dla siebie drobne upominki, których 
rozpakowywanie i komentowanie ich zawartości sprawiło dużo radości.

30 stycznia chórzyści wraz ze swoimi znajomymi wyruszyli do Wisły-Czarnego na 
kulig. Po przejażdżce saniami udaliśmy się na wspólną biesiadę do drewnianej koliby. 
Pogoda nam dopisała i humory również. Z apetytem konsumowaliśmy kuligowe jadło. 
W miłej atmosferze wróciliśmy późnym wieczorem do Dębowca.

Prezes Daniel Kaleta
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Głos ma młodzież

Rajdówki i noc filmowa  
w sali młodzieżowej

W okresie 
ferii zimowych 
sala młodzieżo-
wa w Skoczowie 
„tętniła” życiem. 
Obok cosobot-
nich spotkań, 
młodzież spoty-
kała się również 
nieoficjalnie w ty-
godniu na grach 
i zabawach.

Szczególnych 
wrażeń dostar-
czyła sobota 7 lu-
tego. W tym dniu 
w sali młodzieżo-
wej miały miejsce 

dwa wydarzenia: od godziny 1000 do 1800 można było brać udział w wyścigu rajdówek. 
W zmaganiach na torze udział brały zarówno dzieci jak i młodzież. Dla młodzieży wy-
dawać by się to 
mogło dziecinne, 
jednak po kilku 
rundach okazało 
się, że tak nie jest. 
Wielu osobom 
sprawiało to na-
prawdę dużo za-
bawy. 

Od godziny 
1900 do rana odby-
wała się tzw. Noc 
Filmowa. Udział 
w niej wzięło oko-
ło 30 osób. 

Damian Rusin
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Kącik dla dzieci
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Witajcie!
Tym razem zajmiemy się kięgą Rut. Opowiada ona o pewnej niezwykłej kobiecie, 

która była bardzo dzielna i została za to nagrodzona. Wydarzenia te miały miejsce 
w czasie, gdy Izraelem rządzili sędziowie, a więc gdzieś pomiędzy 1375 a 1050 rokiem 
przed Chrystusem.

Przeczytaj uważnie całą księgę, a potem rozwiąż zagadki.

1. Wykreśl 7 imion – wszystkie występują w księdze, musisz jednak przeczytać 
 ją uważnie!

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

2. Ułóż wg kolejności zdarzenia:

a) ślub Rut z Boazem
b) śmierć Elimelecha
c) powrót do Betlejem
d) Rut zbiera kłosy na polach
e) wykupiciel rezygnuje z pola
f) Rut rodzi Obeda

1.   2.   3.   

4.   5.   6.   7.

Właściwa kolejność:             ,           ,           ,           ,           ,
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3. Uzupełnij werset:

Dokąd ty pójdziesz – …....................................; 

gdzie ty zamieszkasz …............................; 

lud twój – ..............................., 

a Bóg twój – …....................... .

Zauważ, jak bardzo Rut była wierna No-
emi. To był wspaniały dowód przyjaźni i miło-
ści synowej do teściowej! Choć nie wiedziała, 
co ją spotka, zdecydowała się nie zostawić jej 
samej. Ta decyzja podobała się Panu Bogu 
– bo Rut nie była egoistką, ale myślała o in-
nej osobie. Dziś też Pan Bóg nie chce, byśmy 
byli egoistami, ale troszczyli się i myśleli o in-
nych! W tej księdze możemy też zobaczyć, jak 
wspaniale Pan Bóg się troszczy – sprawił, że 
Noemi i Rut nie tylko nie umarły z głodu, ale 
też zaczęło im się powodzić. A to dlatego, że 
Pan Bóg ma wszystko w swojej ręce!

Czy wiesz, że... Rut została prababką 
Dawida, a więc była też praprapraprababką 
Pana Jezusa – to był wspaniały plan Boży! 
Pan Bóg tak nagrodził ją za to, że była wierna 
Noemi. 

Pamiętaj, że jeśli coś sprawia ci trudność, zawsze możesz zapytać lub poprosić 
o wskazówki, na przykład na szkółce niedzielnej.

Opr. Ania Jaroszewska

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

Aktualności na marzec/kwiecień

W naszej bibliote-
ce dokonują się pewne 
zmiany. Na naszej stro-
nie www.biblioteka.sko-
czow.pl został zamiesz-
czony nowy katalog 
o nazwie Mateusz. Jest 
on prostszy w obsłudze 
i ponadto ma możliwość 

umieszczania w nim okładek książek oraz płyt przez bibliotekarzy. Jednak ten katalog 
wszystkiego nie wchłonął z poprzedniego katalogu (MAK), dlatego Sylwię Dziekan czeka 
jeszcze dużo pracy, aby wszystko dopracować.

Oprócz tego Mateusz zachęca do wypożyczania w systemie komputerowym, nie tak 
jak obecnie – poprzez kartotekę. W związku z tym będziemy w przyszłości prawdopo-
dobnie iść w tym kierunku, aby zrobić wypożyczanie na skaner i kod kreskowy.

Niestety zawiesiliśmy naszą wtorkową grupę wsparcia, która odbywała się od wrze-
śnia ubiegłego roku.

Zmianą też jest to, że książki poczytne wypożyczamy teraz na 2 tygodnie. Są to naj-
częściej powieści.

Niezwykle cenną dla Biblioteki decyzję podjęło Zgromadzenie Parafialne, które od-
było się w styczniu br. Ta najwyższa władza w parafii zaplanowała dalszą część remontu 
budynku za plebanią – wykonanie elewacji zewnętrznej i nowych drzwi, a także – co nas 
najbardziej cieszy – adaptację jednego garażu na potrzeby naszej Biblioteki. Jeśli Bóg 
pozwoli, Biblioteka zyska już w tym roku dodatkowy metraż. A wtedy będziemy mogli 
rozszerzyć naszą działalność, zakupić dodatkowe regały i poszerzyć część czytelni. 

Już teraz zapraszamy jak najczęściej do naszej biblioteki.
Renia Świder



Informator Parafialny nr 109/2015 Informator Parafialny nr 109/2015 39

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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13 marca, salka w Simoradzu, godz. 1700

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Izrael (i Jordania) 2016
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. 

Bieszczady 2015
TERMIN: 4-6.09.15
CENA: 400 zł/os (zawiera: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obia-

dokolacje, opieka pilota-przewodnika, bilety wstępów)
W programie: Sanok, Solina, przejazd Wielką Pętlą Bieszczadzką, przejazd ko-

lejką wąskotorową, rejs statkiem po Solinie, Komańcza (Muzeum Łękowskie), Ci-
sna (pracownia ikon), Lesko (synagoga żydowska), Turzańsk (drewniana cerkiew 
prawosławna) i inne atrakcje...

Zapisy: w kancelarii parafialnej. Ilość miejsc ograniczona.

Wycieczki parafialne

Szczegóły na www.skoczow.luteranie.pl
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7 czerwca 2015 r. w czasie nabożeństwa o g. 10.00 odbędzie się w Skoczo-
wie uroczystość Złotej Konfirmacji dla osób konfirmowanych w kościele św. Trójcy 
w dniu 23 maja 1965 r. 

Wpłaty prosimy dokonywać w Kancelarii Parafialnej w terminie do 30 kwietnia 
br. Można to również uiścić u Ireny Raszki (Bałon) tel. 33 853 19 64 lub Ewy Bujok 
(Czudek) tel. 33 853 48 70. Wpłata będzie równoznaczna z potwierdzeniem obec-
ności. Możliwy udział współmałżonków.

ZŁOTA KONFIRMACJA

Jubileusz reformacji

W związku z jubileuszem Reformacji publikujemy dalszą część nie-
wielkiego dzieła pt.: „Krótka Historya Reformacyi – dla użytku ewangie-
lickiej młodzieży”, spisana przez Jana Śliwkę, nauczyciela w Cieszynie. 
Redakcja zachowuje wierność stylowi tamtej epoki i nie dokonuje żad-
nej ingerencji w tekst.

W roku 1510 posłano Lutra za deputowanego do Rzymu, aby 
tam niektóre sprawy klasztora augustyańskiego załatwił. Z chęcią 
udał się do Luter do podróży, a pełen oczekiwań, ze skruchą przy-
bliżał się do onego miasta, mniemając, że w niem pokój i święto-

bliwość mieszka. Lecz radosne oczekiwania gorzko go zawiodły. Albowiem 
czem więcej się Rzymowi zbliżał, tem więcej napotykał niecnót i zepsucia moralnego. 
A dostawszy się na koniec do Rzymu, zamiast powagi duchownej ujrzał tylko przepych 
i zbytki, a miasto1 oczekiwanej świętobliwości, poznał różne zdrożności co do wiary i ob-
cowania. Najbardziej przelękło się serce jego nad lekceważeniem służby Bożej i obrząd-
ków kościelnych. Smętne było to doznanie dla Lutra, przykre zawiedzenie jego pokor-
nych oczekiwań!

Wykonawszy sprawy w Rzymie, powrócił do Wittenbergu, badał tem sumienniej 
w biblii, ucząc i każąc tem gorliwiej ewangielii. Tedy Dr. Staupitz2 ucieszony tem, co po-
bożny Luter czynił i uczył, zrobiwszy wniosek, mianował Lutra Doktorem Pisma świętego  
w r. 1512. Lecz pokorny Luter długo niechciał przyjąć tej zaszczytnej godności. Zatem złożył 
uroczystą przysięgę: „że poki żyw Pismo św. pilnie czytać, je czyste opowiadać, wiernie 
a prawie3 nauczać, a przeciw wszystkim nagabaniom bronić i zastępować będzie.”

1	 Zamiast.	[Wszystkie	przypisy	od	Redakcji]
2	 Ks.	Jan	Staupitz	–	osobisty	spowiednik	Lutra.	Wspierał	przyszłego	Reformatora	w	jego	podejściu	do	Pisma	

Świętego,	jak	też	w	rozwoju	duchowym.
3	 Prawowicie,	prawdziwie.
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Tak nadchodził pod różnemi przygotowawczemi zdarzeniami pamiętny rok 1517, 
w którym Luter publicznie powstał jako reformator kościoła chrześciańskiego, podupa-
dłego dla błędów i wszelkiego nadużycia.

III. Początek reformacyi
7.
I stało się w on czas, że papież, potrzebu-

jąc pieniędzy, wysłał do Niemiec niektórego 
mnicha, imieniem Tecel4, aby odpust ogłasza-
jąc, sprzedał listy odpustowe. Ten, dla różnych 
zbrodni osławiony człowiek, który już przed-
tem nawet i więzieniem karany był, postę-
pował bez wstydu w przedawaniu odpustów. 
Wystawiwszy taksy5 na wszelkie przestęp-
stwa, zbrodnie i grzechy, tem rzecz zaczynał: 
że odpust jest największem dobrodziejstwem, 
ponieważ przezeń bez skruchy i pokuty od-
puszczenia grzechów dostąpić można. Gdzie 
swój kram rozłożył, wszędzie wołał: „skoro 
pieniądz brzynknie w skrzyni, dusza w niebo 
skok uczyni.” Kto taksę za grzechy zapłacił, 
otrzymał od niego list odpustowy. Chodząc po 
okolicznych wsiach i miastach, przybliżył się 
Tecel niedaleko Wittenbergu, aby i tam kra-
marstwo swe prowadził.

Ze żalem poglądał Luter na bezecne postępowania Tecla, widząc jako przezto pospo-
lity lud oszukany, zepsowany, a ciężko zapracowanego grosza pozbawiony bywa. Przeto 
kazał ludowi mówiąc: „Jeźli pokutować nie będziecie, wszyscy zaiste poginiecie.” (Łuk. 
13,3). Zatem pisał do niektórych biskupów, prosząc ich, by nadużycia Tecelowi zabronili. 
Lecz wszystko na darmo. I owszem, skoro się Tecel o tem dowiedział, zuchwalej powstał 
przeciwko Lutrowi, naśmiewając się z niego, groził mu spaleniem. A żeby zaś lud stra-
chem napełnić, wzniecił wielki ogień, udawając, że ma moc palić tych, którzyby się mu 
sprzeciwiali. Lecz czem bardziej się Tecel srożył, tem więcej nabierał Luter odwagi. Na 
reszcie postanowił sprawę tę wywołać przed sąd publiczności, i w ten sposób szerzącym 
się nadużyciom koniec uczynić. W dzień 31. Października 1517 przybił więc Luter na 
drzwi zamkowego kościoła we Wittenbergu 95 zdań czyli wyroków, przeciwko odpu-
stowi zmierzających, oświadczywszy się oraz, że na nie każdemu da odpowiedź, ktoby 
takowej ustnie lub pisemnie zażądał. – W tych zdaniach twierdził Luter, że papież nie ma 
mocy za pieniądze grzechów odpuszczać.

4	 Właściwie	Jan	Tetzel	–	niemiecki	duchowny	katolicki,	dominikanin,	przeor	klasztoru	w	Głogowie,	inkwizytor	Pol-
ski.	Znany	głównie	ze	sprzedaży	odpustów,	który	to	proceder	stał	się	jedną	z	istotnych	przyczyn	Reformacji..

5	 Stała	opłata	pobierana	za	jakieś	usługi.
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Zdanie Lutrowe sprawiły wielkie wrażenie; z podziwieniem wszędzie je czytano. Al-
bowiem drukiem i pismem rozszerzono je wprędce po całej niemieckiej krainie i chrze-
ściańskich okolicach, a oczy wszystkich patrzały na odważnego Dr. Marcina Lutra. Przy-
bicie zdań stało się właśnie p o c z ą t k i e m r e f o r m a c y i, a kościół ewangielicki 
obchodzi dla tego dzień 31. Października corocznie uroczystem sposobem.

W Rzymie uważano z początku sprawę Lutrową za prosty spór mnichów, na który też 
papież z razu nic niedbał. Lecz nie tak Tecel, którego kramarstwo przez zdania Lutrowe 
wielce podupadło. Ten bowiem, gdy dla swej niewiadomości z Lutrem do żadnej dyspu-
tacyi wstąpić się ważył, a przez zastępców swych nic z nim przewieść niemógł, umyślił 
zemstą przemódz go i zwyciężyć. Spaliwszy naprzód zdania Lutrowe, oskarżył go u pa-
pieża jako kacerza6. Papież rozkazał Lutrowi, żeby odwołał, inaczej powinien do 60 dni 
w Rzymie się stawić, by tam o swą sprawę sądzonym był. Książę Fryderyk Mądry, powa-
żając coraz więcej Lutra, przymawiał się za nim u papieża, żądając, żeby go w Niemcach 
wysłuchano i sądzono. Podobne przymówy nadeszły i z inąd do Rzymu, tak że papież 
na ostatek przyzwolił, by Luter w Augsburgu stanął, a tam kroki swe przed kardynałem 
K  a j e t a n e m7 zastępował i uniewinniał. Luter stanął w prawy czas na wyznaczonem 
miejscu, a Kajetan żądał wprost od niego, żeby bez wymówki odwołał, czego jednak Lu-
ter uczynić niechciał. Po dłuższych bezskutecznych rozmówach rzekł Kajetan: „Ja z tym 
przeciwnikiem więcej mówić nie chcę, bo ma przenikliwe oczy, a dziwne myśli w gło-

wie.” Więc rozeszli się. A gdy Lutrowi doniesiono, 
iż Kajetan ma moc potajemnie go pojmać i uwięzić, 
za radą przyjaciół śpiesznie udał się do powrótu, 
a szczęśliwe przybył do Wittenbergu.

Na początku r. 1919 przedwołał Lutra papieski 
wysłaniec Karol z Miltic8 do miasta Altenburgu, aby 
tam sprawę jego w dobroci ułożyć. Mile przyjął Mil-
tic Lutra, nader przyjaźliwie się z nim obchodząc. 
Atoli naganił Lutrowi jego odważne kroki i przy-
mawiał mu, aby milczał. Luter, przejęty ludzkością9 
pana z Miltic, chętliwym oświadczył się do tego pod 
warunkiem „żeby i jego przeciwnicy milczeli”.

Aleć oni nie milczeli. Profesor Dr. Ek10 nowy roz-
począł spór. Spierając się z doktorem Karlstadt11 

6	 Staropolskie	określenie	heretyka,	odstępcy	od	religii	rzymskokatolickiej;	to	określenie	przylgnęło	na	długi	czas	
do	protestantów	od	czasów	Reformacji.	

7	 Właściwie	Tommaso	de	Vio	–	włoski	dominikanin,	kardynał,	teolog	i	filozof-tomista.	Zapamiętany	m.in.	dzięki	
przesłuchaniu	Marcina	Lutra,	które	przeprowadził	w	1518	jako	legat	papieski.

8	 Właściwie	Karol	 von	Miltitz	 –	 jako	nuncjusz	papieski	 został	wysłany	w	1918	 r.	 do	Saksonii,	 aby	osiągnąć	
„rozejm”	z	Lutrem,	a	księcia-elektora	Fryderyka	Mądrego	odwieść	od	jego	dalszej	protekcji	dla	Lutra.	Miltitz	
i	Luter	spotkali	się	trzy	razy	w	latach	1519-20,	lecz	rozmowy	nie	przyniosły	oczekiwanych	dla	strony	rzym-
skiej	skutków.

9	 Przyjaznym	nastawieniem.
10	 Teolog	katolicki,	zaciekły	przeciwnik	Lutra.
11	 Andreas	 von	 Karlstadt	 –	 zwolennik	 Lutra.	 Poparł	 go	w	 czasie	 dysputy	 w	 Lipsku.	 Później	 jednak	 odrzucił	

część	Lutrowej	teologii	i	stworzył	własne	skrzydło	protestanckie:	mówił	jedynie	o	symbolicznej	(a	nie	realnej)	
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o sprawę Lutrową, wyzwał go do Lipska do publicznej dysputacyi. Chcąc dwóch razem 
zwyciężyć, zapoznał do niej oraz i Lutra. W Czerwcu r. 1519 nastąpiła w obec wielu pro-
fesorów, studentów i inszych uczonych ludzi, poważna dysputacja między Karlstadtem 
i Lutrem a Ekiem. Przez 20 dni toczyły się rozprawy, z których Ek dowodami często zbity 
i przekonany, źle wyszedł, a w złości do Rzy-
mu pojechał, aby tam Lutra oskarżył i bulę 
klątwy przeciw niemu u papieża wyjednał. 
Rozumie się, że i ta dysputacja umysłów nie 
pojednała, lecz owszem jeszcze silniej roz-
dwoiła. Luter tyle wskórał, iż wiele nowych 
naśladowców do niego się przyłączyło, a mię-
dzy temi najprzedniejszy był F i l i p M e l a n- 
c h t o n12, profesor filozofii z Wittenbergu. 
Tenże stawszy się w krótce potem doktorem 
teologii, był najwierniejszym pomocnikiem 
Lutra przy ugruntowaniu reformacyi.

Nadaremnie był Luter nadesłał papieżo-
wi pokorny list, usiłując się, żeby mu sprawę 
swój wyjaśnił i gniew jego uśmierzył, do ja-
kiego był pobudzony przez kłamliwych podżegaczy. Bula13 wyszła, a z radością przyniósł 
ją Ek do Niemiec w r. 1520. Nadto przyniósł też i list od papieża do Fryderyka Mądrego, 
aby Lutra do odwołania zmusił, lub go do Rzymu odesłał. Fryderyk nie uczynił jednak 
ni tego ni owego, zakazawszy nawet i ogłoszenia buli w kraju swoim. Toż uczyniono  
i w innych krajach, których książęta Lutrowi sprzyjali. Nauka Lutra już w ten czas tak się 
rozszerzyła i takie wzięcie znalazła, że lud na wielu miejscach z Eka się naśmiewał, gdy 
bulę roznosił i i takową ogłaszał.

Luter sam, śmiało i bez bojaźni poglądał na klątwę, mocą której ze spółeczeństwa 
kościoła rzymskiego wyłączonym został. Zatem postąpił i on dalej. Dowiedziawszy się, 
iż w skutek buli w niektórych miastach pisma jego jawnie spalono, postanowił i on toż 
samo z bulą uczynić. W przytomności wielu profesorów i studentów, otoczony mno-
stwem ludu, wyszedłszy za bramę miasta Wittenbergu, spalił publicznie bule klątwy 
i księgi ustaw papieskich. Stało się to dnia 10. Grudnia r. 1520. A przez ten stanowczy 
krok, rozerwał się zupełnie związek między Lutrem i papieżem, a nowy kościół – kościół 
ewangielicki – został ugruntowany. (cdn).

Opr. ks. M. Czyż

obecności	Chrystusa	w	Eucharystii,	odrzucał	chrzest	dzieci,	zakazał	wieszania	jakichkolwiek	obrazów	w	ko-
ściołach,	opowiadał	się	także	za	przeniesieniem	dnia	świętego	z	niedzieli	na	sobotę.

12	 Filip	Melanchton	–	wielki	zwolennik	Lutra.	Reprezentował	go	nawet	podczas	sejmu	w	Augsburgu	w	1530	r.	
Jest	autorem	Konfesji	Augsburskiej	(jednego	z	głównych	dokumentów	zawierających	naukę	luterańską).	Jego	
zasługi	widoczne	są	również	na	polu	edukacji.	Do	dziś	nazywa	się	go	„Praeceptor	Germaniae”	–	nauczyciel	
Niemiec.	

13	 Bulla	„Exsurge	Domine”	–	Powstań	Panie;	nakazywała	zwolennikom	reformacji	odwołania	41	błędów	Lutra	
wyciągniętych	z	różnych	jego	pism.	Odwołanie	to	miało	nastąpić	w	ciągu	60	dni,	a	w	razie	braku	odwołania	
grożono	nałożeniem	na	opornych	kar	kościelnych.
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4 stycznia – w kościele luterańskim w Utrechcie odbyło się nabożeństwo w języku 
polskim.  Na styczniowe nabożeństwo przybyli ewangelicy pochodzący m.in. z Zielo-
nej Góry, Świdnicy, Słupska, Cieszyna, Goleszowa i Bielska-Białej. Przyjechali też lute-
ranie mieszkający w Niemczech blisko holenderskiej granicy. W sumie zjawiło się pra-
wie 20 osób. Nabożeństwo odprawił ks. Sebastian Olencki, wikariusz z parafii Gliwice. 
Dla Holendrów przygotowano tłumaczenie kazania na język niderlandzki. Kolejne na-
bożeństwa: 12 kwietnia, 3 maja, 7 czerwca. Nabożeństwa odbywają się o godz. 14 00 
w Utrechcie w kościele luterańskim.

11 stycznia – w Wiśle odbyło się spotkanie samorządowców ewangelików. Zorgani-
zowali je: biskup Kościoła Jerzy Samiec, biskup diecezji cieszyńskiej Paweł Anweiler oraz 
parafia ewangelicka w Wiśle.

Z życia kościoła
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20 stycznia – Zwierzch-
nicy siedmiu Kościołów 
Polskiej Rady Ekumenicznej 
i przewodniczący Episkopa-
tu Kościoła rzymskokatolic-
kiego podpisali w Warsza-
wie „Apel Kościołów w Pol-
sce o poszanowanie i świę-
towanie niedzieli.”

26 stycznia – z wizytą 
do siedziby Biskupa Kościoła w Warszawie przybyła delegacja Rządu Węgier na czele 
z ministrem zasobów ludzkich Zoltánem Balogo oraz sekretarzem stanu w ministerstwie 
spraw zagranicznych Gergelym Prőhle. Do wizyty doszło z inicjatywy strony węgierskiej. 
Rozmawiano m. in. o projektach związanych z obchodami jubileuszu 500 lat Reformacji. 
Na Węgrzech istnieje specjalna komisja kościelno-rządowa do spraw obchodów jubile-
uszu. W spotkaniu uczestniczył także dr Iván Gyurcsik – Ambasador Republiki Węgier-
skiej w RP.

28-29 stycznia – Ks. Ulrich Lilie (Prezydent niemieckiej Diakonii) gościł w Pol-
sce. Pierwszy dzień swojej wizyty spędził we Wrocławiu, gdzie spotkał się z prezesem 
Diakonii Polskiej bp. Ryszardem Boguszem oraz odwiedził Ewangelickie Centrum Diako-
nii i Edukacji. Drugiego dnia wizyty prezydent Diakonii Niemieckiej przebywał w Warsza-
wie. Jestem pod wrażeniem waszej kreatywności i siły oraz tego, jak dużo robicie będąc 
stosunkowo małym Kościołem – mówił ks. Lilie. 

30.01-1.02 – w Beskidzkiej Oazie w Czeskiej Republice, odbyło się spotkanie singli. 
Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury, podobnie jak w latach ubiegłych, organizuje wypo-
czynkowy wyjazd dla osób „pojedynczych” i młodzieży starszej.

Gdzie: Włochy, Bellaria - Igea Marina / Rimini, Kiedy: od 15-25 czerwca 2015 r.
Koszt: ok. 1.600 zł. z przejazdem i wyżywieniem. Osoby zainteresowane proszę 

o kontakt telefoniczny 77 4148214 -  ks. Ryszard Pieron, e-mail: ryszard.pieron@lute-
ranie.pl. Ilość miejsc ograniczona, decyduje data 
dokonania rezerwacji. Oferta w tej cenie ważna 
do końca lutego 2015 r. 

3 lutego – w tallińskiej katedrze Najświęt-
szej Marii Panny ks. Urmas Viilma został kon-
sekrowany na biskupa i wprowadzony w urząd 
arcybiskupa Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła 
w Estonii. 41-letni duchowny zastąpił dotychcza-
sowego zwierzchnika, abp. Andresa Põdera, któ-
ry osiągnął wiek emerytalny i przeszedł w stan 
spoczynku. 
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Chrzty:
Zofia Trąbała  11.01.2015 Cieszyn, ul. Korfantego
Ksawery Sikora 11.01.2015 Kiczyce, ul. Orłowa
Jakub Wojnar  01.02.2015  Pierściec, ul. Dworska
Adam Kowalik  15.02.2015 Skoczów, ul. Wspólna

Pogrzeby:
Helena Puzoń  lat 91 05.01.2015 Pierściec, ul. Skoczowska
Janusz Sztwiertnia lat 54 17.12.2014 Skoczów, ul. Osiedlowa
Ernest Dziedzic lat 76 23.01.2015 Skoczów, ul. Południowa
Gustaw Chmiel lat 66 29.01.2015 Skoczów, ul. Górecka
Henryk Król niespełna lat 79  08.02.2015 Skoczów, ul. Mocko
Helena Baca  lat 92 15.02.2015 Skoczów, ul. Krzywa
Róża Święty-Morawska lat 70 19.02.2015 Skoczów, ul. Rynek

Zapisano w księgach parafialnych

8 lutego – siemianowiccy luteranie uroczyście ob-
chodzili jubileusz 120 lat poświęcenia i 15 lat odzy-
skania ewangelickiego kościoła im. Marcina Lutra. Sie-
mianowicki kościół przy ul. Wyspiańskiego przeszedł 
szczególną drogę. Jako jedyny w Polsce, po ponad pół 
wieku, został zwrócony ewangelikom przez wspólno-
tę katolicką.

14-16 lutego – przebywał w Warszawie z oficjalną 
wizytą ks. bp Tamás Fabiny, wiceprezydent Światowej 
Federacji Luterańskiej oraz biskup diecezji północnej 
Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Węgier.

22 lutego – podczas nabo-
żeństwa głównego w ustroń-
skim kościele apostoła Jakuba 
Starszego odbyła się uroczy-
stość wprowadzenia w życie ko-
ścielne nowego ewangelickiego 
śpiewnika pogrzebowego.

Zebrał: ks. M. Ratka-Matejko
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Transmisja nabożeństw  www.transmisja.skoczow.pl
Młodzież  www.mlodziez.skoczow.pl; www.mlodziezdebowiec.pl.tl
Zesół Dzwonków  www.zespoldzwonkow.pl
Chór Gloria  www.gloria.skoczow.pl; gloria@ptew.org.pl
Filiał Dębowiec  www.debowiec.luteranie.pl
Chór Dębowiec  www.debowiec-chor.luteranie.pl
Zespół Vocalis www.vocalis.pl
Biblioteka www.biblioteka.skoczow.pl
Proboszcz ks. Adam Podżorski  tel. 853 34 91  e-mail: adam.podzorski@luteranie.pl
Proboszcz pom. ks. Mirosław Czyż  tel. 853 34 91 e-mail: miroslaw.czyz@luteranie.pl
Wikariusz ks. Marcin Ratka-Matejko tel. 853 34 91  e-mail: marcin.ratka-matejko@luteranie.pl
Ks. Andrzej Czyż  tel. 853 03 89 

Informator parafialny Pismo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie 
Adres Redakcji: 43-430 Skoczów, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74 ( 33 853 34 91 
Redakcja: ks. Mirosław Czyż, ks. Marcin Ratka-Matejko 
Skład i druk: Skoczów, ul. Cieszyńska 9, tel. 33 853 22 55, drukarnia@ox.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska
43-430 Skoczów, ul Z.Kossak-Szatkowskiej 74 tel/fax 853 34 91

 www.skoczow.luteranie.pl e-mail: skoczow@luteranie.pl
 Konto Bankowe 63 8126 0007 0009 5136 2000 0010

 
GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII 
i DYŻURÓW KSIĘŻY:
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 czwarta sobota 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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10:00 

10:00 
10:00 m

łodz. 

6 kw
ietnia 

Poniedziałek 
W

ielkanocny 
9:00 rodzinne 

8.30 
10:00 

10:00 

12 kw
ietnia 

1. N
. po W

ielkanocy 
8:00 i 10:00 

8:30 
10:00 

10:00 
19 kw

ietnia 
2. N

. po W
ielkanocy 

8:00 m
łodz. i 10:00

 
10.00 

8.30 
10:00 

26 kw
ietnia 

3. N
. po W

ielkanocy 
8:00 i 10:00 

10.00 
8.30 

10:00 
3 m

aja 
4. N

. po W
ielkanocy 

8:00 m
łodz.

 i 10:00 
8:30

 
10:00

 
10:00 

10 m
aja 

5. N
. po W

ielkanocy 
8:00 i 10:00 

8:30 
10:00 

10:00
 

 
 

Spow
iedź i Kom

unia Św
ięta w

 Skoczow
ie odbyw

a się w
 każdą niedzielę o godz. 9:00 

W
 2. niedzielę m

iesiąca księża ze Skoczow
a prow

adzą nabożeństw
a w

 O
grodzonej o godz. 8:30 
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N
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