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Panie! Umiłowałem mieszkanie domu twego,
miejsce przebywania chwały twojej. 

Psalm 26,8
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Koncert Pieśni Pasyjnej 29 marca

Dzwonki w Parnicy 12 - 14 kwietnia
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Spotkanie ze Słowem Bożym

Chrześcijanin ze zwichniętym biodrem
Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. 1 Mż 32,26

Hasło biblijne wprowadza w sam środek historii patriarchy Jakuba walczącego 
z „pewnym mężem” nad potokiem Jabbok (1 Mż 32,22-32). Nie wiadomo, kim był ów 
mocarz. Niektórzy twierdzą, że był to sam Bóg. Inni wyrażają pogląd, że był to anioł.

Dwaj bohaterowie siłują się. Nie ma zwycięzcy. W końcu nieznany mąż uderza Jaku-
ba w staw biodrowy i Jakub odtąd utyka. Dodatkowo patriarcha wychodzi z tego starcia 
całkowicie odmieniony. Jak do tego doszło?

Każdy człowiek myślący chce się zmieniać, bo też świat się zmienia. Wielu z nas staje 
wobec zmian w pracy, głównie za sprawą technicyzacji. Niektórzy muszą zmienić zawód 
i się przebranżowić. W szkołach czy szpitalach przeprowadza się reformy, które mają 
na celu usprawnić proces kształcenia lub leczenia. Powszechnie też znane jest zjawisko 
zmiany swojego image – kobiety i mężczyźni udają się do fryzjerów, wizażystów, kosme-
tyków, Spa, aby stać się piękniejszymi.

Opisane trendy dotyczą zmian zewnętrznych. Często przynoszą krótkotrwały efekt. 
Natomiast z dzisiejszej historii uczymy się, że Bóg pragnie dokonywać w nas zmian od 
wewnątrz. Cztery kroki składają się na ten proces:

1. Kryzys – Bóg sięga nieraz po trudną sytuację, aby skupić naszą uwagę. Dopóki 
wszystko układa się dobrze, dopóty nie musimy liczyć się zanadto z Bogiem. I wiele 
osób żyje właśnie w taki sposób. Szansa na zmianę następuje wtedy, gdy pojawia się 
wydarzenie, które wymyka się nam spod kontroli: choroba, śmierć, krach na giełdzie, 
problem w małżeństwie. Jeśli obecnie przeżywasz jakiś kryzys, być może Bóg chce sku-
pić twoją uwagę na sprawach najbardziej istotnych.

2. Uświadomienie – Jakub walczy. Nie poddaje się. Nie daje za wygraną. Ze wszyst-
kich sił pragnie przeciągnąć szalę zwycięstwa na swoją stronę. W końcu uświadamia 
sobie, że nie poradzi sobie o własnych siłach. I wtedy pojawiają się dwa rozwiązania: 

a) może się poddać i przestać walczyć. Jakże wiele osób poddaje się za szybko. Żyje-
my w kulturze natychmiastowych rozwiązań. Wszystko ma być zaraz. Jeśli trzeba starać 
się o coś dłużej, rezygnujemy. Myślę, że wiele małżeństw i innych relacji można by oca-
lić, gdyby ludzie potrafili cierpliwie walczyć o siebie. Jeden z terapeutów pyta małżeń-
stwo w kryzysie: „czy próbowaliście się modlić o tę sytuację?” – „O tak, modliliśmy się” 
– odpowiadają. „Ile razy?” – „Raz”. Gdy w czasie kryzysu dłuży nam się czekanie na Boże 
działanie – „dajemy sobie siana”; zaprzestajemy walki.

b) Jakub wybrał inne wyjście. Uświadomił sobie kryzys i nie poddał się. Powiedział: 
Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Patriarcha zrozumiał, że wyjście z kryzysu 
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wiąże się z Bożym błogosławieństwem. Dlatego „walczy z Bogiem”, prosząc o błogosła-
wieństwo. Podobne rozwiązanie widać u Hioba. Ileż w jego głowie musiało tłoczyć się 
myśli.. Może nawet złorzeczył Stwórcy. Walczył i odnalazł się na nowo, ponieważ odczuł 
Boże błogosławieństwo. Oto postawa człowieka, który uświadamia sobie kryzys i u Boga 
szuka rozwiązania. Szuka odpowiedzi na pytania: „dlaczego?”, „w jakim celu?”.

3. Wyznanie – nieznany mąż zapytał: Jakie jest imię twoje? W odpowiedzi usłyszał 
Jakub. To imię ma kilka znaczeń w języku hebrajskim (dosł. „trzymający za piętę”), np. 
oszust. Patriarcha musi więc w pokorze wyznać, że jest oszustem. Oszukał ojca, gdy wy-
łudził błogosławieństwo. Oszukał brata i kilka innych osób po drodze. 

Jesteśmy mistrzami w obwinianiu innych: on jest winny, ona jest winna, wszyscy są 
winni – tylko nie ja. Kto pragnie prawdziwej przemiany, powinien się uniżyć i powie-
dzieć: JA jestem winny tego czy innego grzechu.

4. Droga zmian – po szczerej pokucie Bóg zmienia imię Jakub (oszust) na Izrael („wal-
czący z Bogiem” lub „Bóg leczy”). Po spotkaniu z Bogiem nigdy nie jesteśmy już tacy 
sami. Bóg poprzez Ducha Świętego wprowadza nas na drogę zmian. Na tej drodze ma 
zanikać nasza stara natura, a powstawać nowy człowiek – naśladowca Chrystusa.

---
Jeszcze jeden szczegół nie może umknąć uwadze. Jakub wyszedł z tej walki z nowym 

imieniem. Stał się kimś innym w Bożych oczach i w swoich oczach. Ale opuścił Jabbok 
ze zwichniętym biodrem. Bóg dotknął Jakuba w jego najmocniejszy punkt. Do tej pory 
nogi Jakuba umożliwiały mu ucieczkę przed konsekwencjami oszustwa. Teraz, kulejąc, 
nie mógł już uciekać. Z każdym grzechem stawał twarzą w twarz i wyznawał go Bogu.

Naśladowca Chrystusa, który wchodzi na drogę zmian, powinien pamiętać o tym, 
że Pan Bóg zwichnął mu biodro tzn. złamał jego pychę, egoizm, szyderstwo, kłamstwo, 
uzależnienie... Tylko w takim przypadku człowiek żyje w szczerości: ja jestem słaby, On 
jest mocny i tylko On gwarantuje prawdziwe błogosławieństwo. Amen. 

Ks. M. Czyż

Niech Pan będzie przed Tobą, by wskazać Ci właściwe drogi.
Niech Pan będzie obok Ciebie, by objąć Cię w swe ramiona i ochraniać Cię.

Niech Pan będzie za Tobą, by Cię strzec przed złośliwością złych ludzi  
i chronić przed wszystkim, co złe.

Niech Pan będzie pod Tobą, by Cię pochwycić, gdy upadniesz i wyrwać 
z sideł.

Niech Pan będzie w Tobie, by Cię pocieszyć, gdy jesteś smutny.
Niech Pan będzie wokół Ciebie, by Cię bronić, gdy inni na Ciebie napierają.

Niech Pan będzie nad Tobą, by Ci błogosławić.
Niech tak zawsze błogosławi Ci miłosierny Bóg!

Błogosławieństwo starochrześcijańskie
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Z kart historii...

Poświęcenie skoczowskiego kościoła
 
150 lat temu został poświęcony nasz ewangelicki kościół na „Kępie” w imię Świę-

tej Trójcy. Od tego czasu kolejne coroczne pamiątki założenia i poświęcenia skoczow-
skiej świątyni odbywają się w liturgiczne Święto Trójcy Świętej.

Przygotowania do powstania parafii oraz budowy kościoła trwały w Skoczowie 
kilka lat. Rozpoczął je skoczowski kupiec oraz pierwszy kurator parafii Paweł Kozieł. 
Wydał w tej sprawie płomienną odezwę oraz zwołał zebranie organizacyjne u Jerzego 
Górniaka w dniu 27 grudnia 1849 r. 

Jednakże dopiero po kilku latach sprawa budowy nabrała odpowiedniego tempa. 
Przyczyniło się do tego ogłoszenie 8 kwietnia 1861 r., przez cesarza Austrii Franciszka 
Józefa, Cesarskiego Patentu Protestanckiego, na mocy którego ustanowiono nowe 
podstawy prawne funkcjonowania Kościoła ewangelickiego, zrównując je z Kościo-
łem rzymskokatolickim. Wtedy wszystkie formalności załatwiano szybko i w 1862 r. 
otrzymano upragnioną zgodę na budowę kościoła. Teren po budowę kościoła oraz in-
nych budynków parafialnych o powierzchni 2,1107  morgi /jochy/  tj.1,2 ha ofiarowali 
nowi właściciele tzw. „Fragsteinu” – Katarzyna i Jerzy Morcinek.

Z tamtych czasów zachował się oryginalny plan sytuacyjny /Situationsplan über 
den Grundbesitz  der evangelischen  Kirche  
und  Schulgemeinde in Skotschau/ położenia 
w terenie wraz z numerami działek planowa-
nej budowy kościoła, a w dalszej perspek-
tywie także plebanii i ewangelickiej szkoły. 
Na planie jest także zaznaczona ówczesna 
tzw. droga cesarska /obecnie ul. Cieszyńska/ 
oraz wytyczony pas ziemi, na której powstała 
współczesna ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej. 

Kościół zbudowano w stylu neogotyckim 
z trójnawowym wnętrzem. Plan sporządził ar-
chitekt Josef Horky z Wiednia. Kierownikiem 
całej budowy został mistrz Emanuel Rest 
z Białej. 

Długość budowli wynosi 40,2 m, szerokość 
18 m, zaś wysokość nawy głównej wynosi 16 m. Świątynia posiada po obu stronach 
dwa boczne pawlacze, natomiast ambona znajduje się bezpośrednio nad ołtarzem, 
co w chrześcijańskich kościołach jest bardzo rzadkim rozwiązaniem. Ukazuje ono teo-
logiczną myśl, że Słowo Boże mówione (z ambony) oraz Słowo Boże rozdzielane w po-
staci Sakramentu (od ołtarza) znajduje się w jednej płaszczyźnie). 
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Organy do kościoła wykonała firma mistrza Sapalskiego z Krakowa, które w 1929 
r. zostały zastąpione przez dobrej klasy organy zbudowane przez firmę mistrza Do-
minika Biernackiego z Włocławka. Instrument ten służy w nabożeństwach do dnia 
dzisiejszego, jednak ze względu na jego duże techniczne zużycie wymaga obecnie 
generalnego remontu.

Na wieży powieszono trzy stalowe dzwony wykonane przez austriacką firmę J. 
Silzer z Wiener-Neustadt. Warto także dodać, że w świątyni znajduje się popiersie ks. 
dra Marcina Lutra wykonane przez artystę Karola Śliwkę (rodem z Harbutowic). Jest 
to jeden z nielicznych pomników Reformatora w naszym kraju.

Uroczyste poświęcenie skoczowskiego kościoła „w imię Trójcy Świętej” odbyło 
się 1 listopada 1865 r. w obecności tysięcy wiernych. Tego radosnego dnia nie dożył 
główny inicjator budowy, dzięki któremu do dnia dzisiejszego nad krajobrazem Sko-
czowa góruje ewangelicka świątynia – kurator Paweł Kozieł (zm. 19 listopada 1862 r.). 
Aktu poświęcenia dokonał morawsko-śląski superintendent /biskup/ Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w Austrii ks. Karol Samuel Schneider w asyście ks. seniora dra 
Teodora Haase oraz ks. proboszcza Andrzeja Drózda z Drogomyśla.

W parafii służbę pełniło dotychczas 7 proboszczów: ks. Jan Karzeł,  ks. superin-
tendent dr  Andrzej Krzywoń, ks. Józef Gabryś, ks. Gustaw Broda, ks. Jan Noga, ks. 
konsenior Andrzej Czyż. Obecnie  urząd proboszcza sprawuje ks. Adam Podżorski. 
W służbie wspomagają go: ks. Mirosław Czyż (proboszcz pomocniczy) oraz ks. Marcin 
Ratka-Matejko (wikariusz).

Bardziej szczegółową historię parafii Skoczów oraz jej aktualne dzieje i aktywności 
można odnaleźć w okolicznościowej monografii z 2013 r. wydanej z okazji 150-lecia 
położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła pt. „Jako kamienie żywe”. Jest 
ona do nabycia w kancelarii parafialnej.

Opr. Jerzy Sikora

W skrócie

W soboty 28 lutego w Cieszynie i 28 marca w Starym Bielsku odbyły się diecezjalne 
rekolekcje dla rad parafialnych, w których uczestniczyło kilku naszych radnych. Tematem 
było „Powszechne kapłaństwo – wspólna odpowiedzialność za Kościół”. Rekolekcje pro-
wadził ks. biskup Jerzy Samiec. 

W czwartek 5 marca odbyło się w Dębowcu spotkanie, w czasie którego Zbigniew 
Kłapa przedstawiał temat: „Stworzenie, czy ewolucja” (relacja wewnątrz numeru). 

W niedzielę 8 marca przed Domem Zborowym w Dębowcu uczniowie gimnazjum 
i rodzice sprzedawali ciasta, a uzyskane pieniądze przeznaczyli na koszty wymiany mię-
dzynarodowej, w której uczestniczą.
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W piątek 13 marca w Simoradzu, a następnego dnia w Dębowcu odbyła się projek-
cja filmu „Niebo istnieje naprawdę”.

W dniach 16-18 marca odbyły się rekolekcje dla uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów w Skoczowie i Dębowcu. Prowadzili je skoczowscy księża i katecheci. 

Końcowym akcentem dni 
skupienia w Dębowcu (18 mar-
ca) były ekumeniczne rekolek-
cje dla nauczycieli, które miały 
miejsce w naszym kościele.

Rekolekcje w Pierśćcu od-
były się w następnym tygodniu 
23-25 marca.

W sobotę 21 marca odbył się w Bielsku finał konkursu biblijnego „Sola Scriptura”. 
Laureatkami z naszej parafii zostały gimnazjalistki: Justyna Godawska i Wiktoria Kojma. 
Gratulujemy! 

W niedzielę 22 marca odbyła się w Skoczowie w nabożeństwie głównym komunia 
dla osób starszych, a po nabożeństwie spotkanie przy poczęstunku w sali. Podobne uro-
czystości odbyły się tego samego dnia w Pierśćcu i Dębowcu.

w Dębowcu w Pierśćcu
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W niedzielę Palmową 29 marca odbył się koncert pieśni pasyjnej. Udział wzięły na-
sze chóry oraz zespoły: chór dziecięcy, „Nadzieja”, Zespół Dzwonków, Zespół „20+”, chór 
z Dębowca, zespół „Be Happy”, chór  „Gloria” męski, żeński i mieszany oraz gościnnie 
zespół młodzieżowy z Hażlacha (relacja wewnątrz numeru).

Piątkowe nabożeństwa pasyjne prowadzili:
20 lutego - ks. Piotr Janik (Wieszczęta)  
27 lutego - ks. Dariusz Lerch (Ustroń)
6 marca - ks. Bogdan Taska (Trzyniec)
13 marca - ks. bp Janusz Jagucki 
20 marca - ks. Łukasz Stachelek (Goleszów)
27 marca - mgr teol. Grzegorz Olek
Nabożeństwa w filiałach prowadzili miejscowi księża.
W czwartek 26 marca odbyło się w sali chórowej spotkanie diecezjalnej komisji chó-

rów oraz dyrygentów i prezesów chórów, poświęcone przygotowaniu wiosennego zjazdu 
chórów. Zjazd odbył się w niedzielę 26 kwietnia w Cieszynie (relacja wewnątrz numeru).

W poniedziałek 30 marca odbyła się już po raz czwarty kolacja sederowa. Tym razem 
zorganizowana została w naszej sali parafialnej, a znaczenie święta Paschy oraz potraw 
paschalnych wyjaśniał mesjański Żyd z Jerozolimy – Michael Zinn. O stronę kulinarną 
zadbał kucharz Adam Wojnar z pomocnikami z młodzieży (relacja wewnątrz numeru).

Nabożeństwa wielkopiątkowe (3 kwietnia) zgromadziły pełne kościoły ludzi i miały 
bogatą oprawę muzyczną: w Skoczowie śpiewał rano zespół „20+”, a po południu chór 
„Gloria”, w Dębowcu miejscowy chór, w Simoradzu zespół „20+”, a w Pierśćcu zespół 
„Be Happy”. Wiele osób przystąpiło do sakramentu komunii św.

W sobotę (4 kwietnia) kilkanaście osób z naszej młodzieży wzięło udział w Bezsen-
nej Nocy, którą tym razem przeżywano w Goleszowie. Czterogodzinny program wypełnił 
koncert Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna oraz etiuda teatralna „Pro-
ces”, przygotowana przez studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Czas po 
północy wzbogacił zespół młodzieżowy z Hażlacha, a uczestnicy mogli skorzystać z da-
rów sakramentu ołtarza.
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Nabożeństwa wielkanocne (5 kwietnia) również miały uroczystą oprawę. Nabożeń-
stwo w Pierśćcu miało charakter młodzieżowy.

W Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia) nabożeństwo w Skoczowie, jak co roku 
odbyło się z czynnym udziałem młodzieży i dzieci. W ramach kazania uczestnicy usłyszeli 
poruszające świadectwo wiary Lucyny Raszki.

W Poniedziałek Wielkanocny dzieci oddały w kościele Skarbonki Diakonijne, do któ-
rych przez cały czas pasyjny składały swoje grosiki. Zbiórka wyniosła w sumie 1.894, 68 
zł. Z tej sumy 40% zostaje dla diakonii parafialnej, a 60% otrzymuje Diakonia Kościoła. 
Dzieciom i rodzicom serdecznie dziękujemy.

W czasie pasyjnym prowadziliśmy zbiórkę ofiar na pomoc poszkodowanym na Ukra-
inie. Zebraliśmy 6.340,- zł. Dołożyliśmy z kasy parafialnej do równej kwoty 8.000,- zł 
i taką sumę przesłaliśmy do Diecezji, skąd cała zbiórka będzie przesłana Kościołowi Lute-
rańskiemu na Ukrainie, który prowadzi służbę diakonijną wśród osób dotkniętych wojną.

W dniach 10-12 kwietnia chór „Gloria” zorganizował wycieczkę do Szaflar koło Zako-
panego (relacja wewnątrz numeru).

W dniach 10-12 kwietnia Zespół Dzwonków zorganizował wyjazd weekendowy do 
Parnicy na Słowacji (relacja wewnątrz numeru).

13 kwietnia odbył się finał ogólnopolski Międzynarodowego Ekumenicznego Kon-
kursu Biblijnego „Jonasz” dla szkół podstawowych. Dzień później w szranki stanęli gim-
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nazjaliści i uczniowie szkół specjalnych. Naszą parafię reprezentowało prawie 20 osób. 
Najwyższe miejsca zajęli: Filip Chmiel, Małgorzata Brych, Tomasz Chmiel, Aleksandra 
Czudek, Jakub Barański, Jakub Sikora. 

W piątek 17 kwietnia odbyło się w Pierśćcu miesięczne spotkanie filiału. Wykład na 
temat „Izrael – nasz starszy brat w wierze” poprowadził Gustaw Chraścina.

W dniach 17-19 kwietnia grupa konfirmantów i młodzieży wraz z ks. Marcinem Ratka-
Matejko przebywała w Krakowie na wyjeździe weekendowym (relacja wewnątrz numeru).

W piątek 24 kwietnia odbyło się w Simoradzu ko-
lejne spotkanie nad Biblią. Uczestnicy złożyli życzenia 
Gustawowi Raszce, który 1 maja przeżywa swoje 80-te 
urodziny. Dostojnemu Jubilatowi zaśpiewano pieśń, 
którą sam wybrał „Imię Jezus”.

W niedzielę 26 kwietnia w Simoradzu odbyło się 
pierwszy raz w historii nabożeństwo z liturgią młodzie-

żową. Śpiew prowadził zespół, a teksty czytali parafianie: Janina Kajzar (opiekunka bi-
blioteki) i Rajmund Raszyk (kurator).

Do sali zborowej w Dębowcu zakupiono piani-
no elektryczne marki yamaha. Środki w całości po-
kryte zostały z ofiar sponsorów. Serdecznie dzię-
kujemy.

Na plebanii w kancelarii i mieszkaniu założono 
alarm firmy Adamex.

W sali parafialnej w Skoczowie zamontowano nowe drzwi.
Rozpoczął się remont pomieszczeń parteru pod salą parafialną. Biblioteka zostanie 

powiększona o jedno pomieszczenie garażowe. Będą wymienione wszystkie okna parte-
ru budynku oraz drzwi wejściowe i brama drugiego garażu. Na czas remontu może być 
utrudnione korzystanie z biblioteki, za co czytelników przepraszamy.

Rozpoczęło się brukowanie placu 
przed garażem przy ul. Schodowej 19. 
Blaszany garaż stamtąd został przeniesio-
ny do ogrodu przy budynku starej szkoły 
i będzie służył jako podręczny magazyn.

Ze względu na duże powierzchnie pa-
rafialnych ogrodów został zakupiony trak-
torek do koszenia trawy.

Płot siatkowy pomiędzy placem za 
plebanią, a ogrodem od północy został ro-
zebrany, aby ułatwić korzystanie z terenu 

ogrodu np. podczas pikniku parafialnego lub Tygodnia Dobrej Nowiny.
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Nasze Życie

Otrzymaliśmy z Niemiec z parafii Sachsenheim k. Stuttgartu używane krzesła, które 
wypełnią salki w Pierśćcu, w Simoradzu i wyremontowaną bibliotekę. Dziękujemy firmie 
transportowej „Cywka-Trans” za bezpłatny przywóz z Niemiec.

Wszystkim, którzy byli zaangażowani przy wiosennych pracach na parafii serdecznie 
dziękujemy. Wdzięczni jesteśmy także tym parafianom, którzy ofiarują kwiaty na ołtarze 
kościołów oraz do innych pomieszczeń parafialnych.

Terminy:
9 maja, g. 8.30 - sprzątanie kościoła przez konfirmantów i rodziców
14 maja, g. 17.00 - podczas nabożeństwa egzamin konfirmantów
17 maja, g. 9.00 - konfirmacja w Skoczowie
23 maja, sobota - wynajęcie naszego kościoła przez Kościół Adwentystów Dnia Siódme-

go na zjazd diecezjalny
24 maja, godz. 10.00 - pamiątka założenia kościoła w Simoradzu – kazanie ks. E. Kowalski
23 oraz 24 maja, g. 19.00 – koncerty w ramach Panoramy Muzyki Chrześcijańskiej – MU-

SICA SACRA
30 maja, sobota - wycieczka parafialna do Krakowa organizowana przez filiał w Simoradzu
30 maja, sobota - zjazd rodu Buzków w Skoczowie
31 maja, g. 10.00   - pamiątka założenia i poświęcenia (150 lat) kościoła w Skoczowie 

kazanie ks. biskup Jan Wacławek (Zaolzie). O g. 9.00 poranek pieśni, a po nabo-
żeństwie piknik parafialny. ZAPRASZAMY

7 czerwca, g. 10.00  - Złota Konfirmacja (50-lecie) i Diamentowa Konfirmacja (60-lecie)
14 czerwca - Wycieczka koła pań z Dębowca i Simoradza do Wisły-Czarnego
5-12 lipca - Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
12 lipca - pamiątka założenia kościoła w Dębowcu

Zebrał Ks. A.P.

Ewolucja czy stworzenie?
5 marca sala w Domu Zborowym w Dębowcu wypełniła się nie-

mal do ostatniego miejsca.
Spotkaliśmy się, aby wspólnie zastanowić się nad tematem nur-

tującym ludzi niemalże od początku: skąd jesteśmy? 
Zaproszony gość – Zbigniew Kłapa z Ustronia – przedstawił wy-

kład pod tytułem: „Ewolucja czy stworzenie? Wielki szpagat czy po-
godzenie?”. Przy pomocy prezentacji multimedialnej wytłumaczył, 
na czym polega propagowana obecnie teoria ewolucji oraz jak wy-
pada ona w konfrontacji z biblijnym obrazem stworzenia świata. 
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Współcześnie naukowcy niejednokrotnie popierający ewolucjonizm dokonują od-
kryć, które świadczą, że teorie opisane przez Karola Darwina nie mają jak się bronić. 
Istnieje wiele również naukowych dowodów i odkryć, które wskazują na to, że biblijny 
opis stworzenia jest tym prawdziwym. 

Spotkanie wywarło na uczestnikach tak duże wrażenie, że po oficjalnym zakończeniu 
grupa osób wraz z prelegentem przez blisko dwie godziny żywo dyskutowała i wymie-
niała się swoimi uwagami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi zagadnień początku świata.

Ks. M. Ratka-Matejko

Koncert Pieśni Pasyjnej
W Niedzielę Palmową 29 marca 2015 odbył się w naszym koście-

le Koncert Pieśni Pasyjnej z udziałem wszystkich chórów i zespołów 
z naszej parafii. Gościnnie wystąpił również zespół Młodzieżowy 
z Hażlacha pod dyr. ks. M. Podżorskiego. Bogaty program koncertu, 
prowadzonego przez ks. M. Ratkę-Matejko, wypełnił śpiew pięknych 
pieśni, koncentrujących się tematycznie wokół krzyża. Finałowy ak-
cent wyznaczyła pieśń „Za twój krzyż” w wykonaniu połączonych ze-
społów młodzieżowych i chórku dziecięcego „Nadzieja”.

tekst: Władysław W. Orawski; zdj. Bartłomiej Kukucz
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Kolacja paschalna po raz czwarty
W poniedziałek 30 marca „celebrowaliśmy” w naszej sali parafialnej kolację serde-

rową (paschalną). Ponad 90 osób, zarówno ze skoczowskiej parafii jak i spoza niej, spo-
tkało się, aby wziąć udział w uroczystości głęboko zakorzenionej w żydowskiej tradycji.

Warto mieć świadomość, skąd pochodzi zwyczaj przeżywania kolacji paschalnej. 
W judaizmie kolacja sederowa spożywana jest co roku w trakcie siedmiodniowego Świę-
ta Paschy, nazywanego również Świętem Przaśników. Kolacja odbywa się pierwszego 
dnia i jest najbardziej uroczystym momentem święta. W ten sposób żydowskie rodziny 
wspominają wyjście narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Pascha została ustanowio-
na z rozkazu Boga (2 Mż 12).

Kolacja paschalna ma bardzo bogatą symbolikę i nawet najmniejsze szczegóły speł-
niają swoją rolę. Spożywa się jajka, gorzkie zioła moczone w słonej wodzie, chrzan, 
charoset (potrawa z tartych jabłek, miodu i orzechów), wino oraz niekwaszony chleb 
– macę.

Tegoroczną kolację sederową poprowadził Żyd 
mesjanistyczny z Jerozolimy – Michael Zinn. Opra-
wę muzyczną zapewnił zespół Jarmuła Band z Kra-
kowa pod dyr. Ireneusza Czubaka (prezesa fundacji 
Polania, która zajmuje się m. in. pomocą Żydom na 
Ukrainie oraz organizacją kolacji sederowych w Pol-
sce). Rolę tłumacza z języka angielskiego podjął Je-
rzy Marcol. 

Spotkanie rozpoczęło się od dźwięków żydow-
skich melodii i w dużej mierze było nimi wypełnione. 
Opowieść Michael Zinna o całym rytuale, który to-
warzyszy tradycyjnej kolacji sederowej przeplatana 
była wspólnym, niezwykle żywym i radosnym śpie-
wem oraz wspaniałym jedzeniem, przygotowanym 
przez Adama Wojnara, któremu pomagała skoczow-
ska młodzież. Zgromadzeni szybko zrozumieli, że 
prowadzący oczekuje aktywnego i radosnego zaan-

gażowania w spotkanie każdej osoby, która postanowiła spędzić ten wieczór w sali pa-
rafialnej. Kilkakrotnie powtarzał: „dziś jesteście Żydami! Świętujcie radośnie jak Żydzi!”.

Wszyscy ci, którzy spodziewali się, że kolacja będzie tylko i wyłącznie wspólnym spo-
tkaniem przy posiłku, mogli poczuć się miło zaskoczeni. Żydowska muzyka oraz wyjątko-
we potrawy przeniosły uczestników kolacji do prawdziwego, izraelskiego domu. Miłym 
akcentem na koniec uroczystości była krótka przemowa Michaela Zinna po polsku. Oka-
zało się, że rozumie nasz język, a sam pochodzi z Ukrainy. 

Przejmująco opowiadał o tym, jak wielokrotnie przeżywał frustracje, gdy po kolacji 
w swoim domu biegł otworzyć drzwi dla Eliasza. Eliasz bowiem ma poprzedzić przyjście 
Mesjasza. Za każdym razem w drzwiach nikogo nie było. 

Michael Zinn uwierzył później, że Mesjasz już przyszedł, a Eliaszem był Jan Chrzciciel. 
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To przeżycie sprawia, że prelegent nie należy do tradycyjnych, ortodoksyjnych Żydów, 
ale mesjanistycznych. Ta grupa członków narodu wybranego wierzy w Jezusa Mesjasza, 
podobnie jak chrześcijanie. Stąd też podczas kolacji sederowej usłyszeliśmy interpreta-
cję symboliki paschalnej, w której centralną rolę pełni Jezus Chrystus. 

Kolacja paschalna jest z pewnością wyjątkowym wydarzeniem, które warto przeży-
wać przed Świętami Wielkanocnymi co roku.

Tekst: Szymon Wojnar, ks. M. Czyż

Pasyjna służba w Żorach
W sobotę 21 marca 2015 r. odbyła się w kościele rzymskokato-

lickim Św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach ekumeniczna impreza kultu-
ralna, jakim był Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni 
Pokutnej i Pasyjnej, nad którą patronat sprawował m. in. zwierzch-
nik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augburskiego ks. bp 
dr M. Niemiec.

 W Przeglądzie udział wzięło 14 chórów katolickich oraz 4 chóry 
ewangelickie: z Rybnika, Gliwic, Krakowa i chór męski „Gloria” ze 
Skoczowa, który jako jedyny zespół „męski” wziął udział w Przeglą-
dzie, wpisując tę uroczystość w kalendarz obchodów jubileuszo-

wego roku 35-lecia swego istnienia.
Po przedpołudniowym zaprezentowaniu 4 pieśni, skoczowscy chórzyści zwiedzi-

li piękny żorski rynek oraz starówkę.  Natomiast o godz. 16:00 skoczowianie wzięli 
udział  w koncercie pieśni – tym razem w kościele ewangelickim w Żorach, który prowa-
dził ks. Tadeusz Makula (żorski proboszcz).

Wieści chórowe
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O godz. 18:00 odbyła się ekumeniczna msza w miejscowym kościele rzymskokato-
lickim, po której ogłoszono wyniki tegorocznego Przeglądu. Nagrodę Grad Prix otrzy-
mał chór ,,Cantores Don Bosco” z Zabrza.

Tekst i zdj. Władysław W. Orawski

Weekendowy wypoczynek Glorii w górach
W dniach 10-12 kwietnia 2015 r. chórzyści „Glorii” przebywali na wycieczce w Zako-

panem i Szaflarach. Głównym celem wycieczki było skorzystanie z dobrodziejstwa natu-
ry, jakim jest kąpiel w wodach termalnych.

W Szaflarach korzystano z nowootwartego kompleksu „Gorący Potok”. Kompleks 
ten posiada ciekawą architekturę i wiele niecek basenowych o zróżnicowanej tempe-
raturze wody 36-39 C. wkomponowanych w świerkowym lesie, co stanowi dodatkową 
atrakcję. Polecamy!
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Korzystając z pięknej pogody, zwiedziliśmy także ważniejsze atrakcje Zakopanego. 
Podziwialiśmy m.in. z Gubałówki piękną panoramę ośnieżonych Tatr skąpanych w bla-
sku wiosennego słońca. Niezwykłe wrażenie wywarły również krokusy kwitnące w Doli-
nie Chochołowskiej. …,,Jest wiele rzeczy, za które nie można płacić pieniędzmi, ale pro-
stym słowem DZIĘKUJEMY CI, BOŻE”.

Tekst i foto – Władysław W. Orawski

Wiosenny Zjazd Chórów w Cieszynie
W niedzielę dnia 26 kwietnia 2015 r. cieszyński Kościół Jezusowy po raz kolejny go-

ścił chóry, zespoły i orkiestry działające w parafiach Diecezji Cieszyńskiej, które spotkały 
się w ramach  corocznie organizowanego Wiosennego Zjazdu.  

Koncert rozpoczął 700-osobowy chór, który o godz. 9:45 na schodach wejściowych 
do Kościoła Jezusowego wykonał pieśń: „Zachowaj nas przy Słowie Swym” sł. ks. M. 
Luter, muzyka J.S. Bach.  

W tegorocznym zjeździe udział wzięło 20 chórów, Orkiestra Misyjna z Wisły, jak też 
Diecezjalna Orkiestra Dęta, która co tydzień ćwiczy w naszej sali parafialnej. Zgodnie 
z oczekiwaniami było to piękne święto ludzi uwielbiających i chwalących Boga poprzez 
muzykę i śpiew. 

Całość prowadził Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr – ks. Alfred 
Staniek z Istebnej, zaś okolicznościowe kazanie wygłosił ks. radca Jan Kozieł. 

Po nabożeństwie chórzyści zostali zaproszeni do budynku „Pajty”, gdzie smakowali 
pyszne cieszyńskie kołocze.

Władysław W. Orawski
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Głos ma młodzież

Wyjazd Dzwonków do Párnicy
W dniach 10-12 kwietnia Zespół Dzwonków przebywał w ramach wyjazdu inte-

gracyjnego w Párnicy, małej miejscowości na Słowacji.
Wyjechaliśmy w piątek o godz. 16:30 spod parafii, na miejscu byliśmy koło 18:00. 

Zakwaterowaliśmy się w domku parafial-
nym obok kościoła, w bardzo ładnych po-
kojach. Pierwszy dzień poświęciliśmy głów-
nie na wspólne zabawy, jak np. „kanapę”, 
„mafię” czy „iskierkę”. Po zabawach i roz-
mowach grzecznie poszliśmy spać.

Następnego dnia rano zjedliśmy śnia-
danie, aby być pełni sił, ponieważ czekało 
nas sporo atrakcji. Po śniadaniu poszliśmy 
na spacer, aby pozwiedzać okoliczne tere-
ny. Gdy weszliśmy na jedną z wielu górek, 
mogliśmy podziwiać krajobraz regionu 
(dzięki dobrej aurze w oddali było widać 
nawet Tatry). Następnie zrobiliśmy sobie 
wspólne zdjęcie i na różne sposoby zeszli-
śmy ze wzgórza (tj. turlając się, zbiegając 
bądź ostrożnie schodząc). 

Gdy wróciliśmy, przyszedł czas na obiad. 
Spożywaliśmy bogracz, który był naprawdę 
pyszny. Po obiadku przyszedł czas na odpo-
czynek. Większość spędziła go w pokojach 
lub na oglądaniu czesko-słowackiej tele-
wizji. Potem zrobiliśmy sobie próbę, aby 
przed niedzielnym graniem przećwiczyć 
niektóre piosenki. Gdy ją skończyliśmy, 
przyszedł czas na kawkę, herbatkę, ciastko 
i odrobinę hokeju na lodzie (po wyczerpu-
jącym meczu Litvinov wygrał z Trzyńcem  
3:1). Pod wieczór każdy miał do wyboru: 
albo zostać w domku parafialnym, albo je-
chać na basen do Dolnego Kubina. Więk-
szość wybrała drugą opcję. Na pływalni 
bawiliśmy się świetnie, zjeżdżając w rurze, 
czy tworząc ogromne fale w specjalnie do 
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Wyjazd do Krakowa
W dniach 17-19 kwietnia br. grupa konfirmantów i młodzieży, pod opieką księdza 

Marcina Ratki-Matejko, wybrała się na wycieczkę do Krakowa. W piątek o g. 19.00 grupa 
54 osób  dotarła na miejsce, następnie każdy rozlokował się w klasach i nadeszła pora na 
wieczorne spotkanie, podczas którego oglądaliśmy film pt. „King’s faith”.

W sobotni poranek, po śniadaniu – pomimo że na dworze było bardzo zimno 
– odbyła się Gra Miejska. Podzieleni w 5 osobowe grupy otrzymaliśmy listy zadań, 
które musieliśmy rozwiązywać w poszczególnych miejscach Krakowa. Każdy starał się 
wykonywać te zadania jak najlepiej, ponieważ na wygranych czekała nagroda. Kiedy 
wykonaliśmy zadania, doszliśmy na Kopiec Kościuszki oraz zobaczyliśmy różne wys-
tawy m.in figur woskowych. 

Na szczycie góry spotkała nas zaskakująca niespodzianka – zaczął padać śnieg. Po-
mimo to byliśmy zachwyceni widokami z góry. Po zwiedzaniu poszczególnych miejsc 
Krakowa wróciliśmy do szkoły, gdzie czekał na nas pyszny obiad (bogracz), po którym 
odbyła się lekcja konfirmacyjna na temat życia Marcina Lutra. Potem mieliśmy czas 
wolny, podczas którego mogliśmy zwiedzać Kraków „na własną rękę”. Po kolacji odbyła 
się społeczność, która skierowana była szczególnie do konfirmantów. Następnie 
mogliśmy się zintegrować i zagrać w różne gry planszowe i zabawy do późnej nocy, po 
czym  wszyscy poszli grzecznie spać.

tego przeznaczonym miejscu. Po basenie mogliśmy jeszcze pograć w różnego typu 
planszówki, czy gry grupowe, po czym poszliśmy spać.

Wstaliśmy w niedzielę rano, zjedliśmy śniadanie i zaczęliśmy próbę, aby zagrać jak 
najlepiej na nabożeństwie w miejscowym kościele. Piosenki zostały tak dobrane, aby 
miejscowi parafianie mogli je skojarzyć. Wygląda na to, że się udało, gdyż wielu z nich 
nawet śpiewało do melodii. Po nabożeństwie spakowaliśmy się, zjedliśmy obiad i wy-
ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Dziękujemy Panu Bogu, że miał nas w swojej 
opiece w trakcie całego naszego wyjazdu.

Damian Rusin
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Trzeciego dnia rano, po śniadaniu, mogliśmy jeszcze na chwilę wybrać się w do-
wolne miejsce Krakowa (niektórzy wybrali Wawel, inni zaś pobliskie sklepy, a jeszcze 
inni oglądali start krakowskiego maratonu). Następnie nadszedł czas na ponowne uwiel-
bianie Boga – niedzielne nabożeństwo. Krótko po nabożeństwie spakowani ruszyliśmy 
w drogę do autobusu, co było utrudnione ze względu na odbywający się maraton.

Na koniec warto wspomnieć o ciekawym epizodzie, który spotkał nas w krakowskiej 
szkole. W piątek okazało się, że nie ma tam pryszniców, ale nasi opiekunowie szybko 
znaleźli rozwiązanie tego problemu. Wieczorem każdy zapisał się na swoją kolejkę i w 
sobotę mógł się okąpać. W kolejce konfirmanci mogli zdawać pytania konfirmacyjne. Cali 
i zdrowi wróciliśmy do Skoczowa, wszyscy z uśmiechami na twarzy i z radością w sercu. 
Podziękowania należą się przede wszystkim: księdzu Marcinowi, którym nad wszystkim 
dzielnie czuwał, jak i dwóm innym opiekunom: Dawidowi Podżorskiemu i Mateuszowi 
Mendrochowi; osobom przygotowującym posiłki pod okiem Kasi Troszok i naszemu gra-
jkowi – Marcie Żwak. Za cały ten wyjazd najbardziej należy dziękować Panu Bogu za 
to, że mogliśmy bezpiecznie przyjechać na miejsce i spędzić cenny czas, a potem bez 
przeszkód wrócić do Skoczowa.

Ola Czudek i Justyna Godawska

Przed nami obóz młodzieżowy w Dyminie. Zapraszam na spotkanie organiza-
cyjne do sali parafialnej w Skoczowie w niedzielę, 28 czerwca, po nabożeństwie 
porannym. Całość opłaty należy uiścić w kancelarii parafialnej do końca czerwca 
br. Jeśli natomiast potrzebne jest dofinansowanie z parafii, proszę o informację 
bezpośrednio do mnie do dnia 21 czerwca.

Ks. M. Czyż

SPOTKANIE PRZEDOBOZOWE
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Pełna ulga w świętości. Jak Boża dobroć uwalnia nas od wszelkiego zła – John 
Eldredge

Świętość kojarzy się raczej z czymś trudnym do osiągnięcia, szczerze powiedziaw-
szy... nudnym. Ale ulga? Spójrzmy na to jednak inaczej. Pomyśl o czymś, z czym sam się 
nieustannie zmagasz, i zadaj sobie pytanie: „Jak wyglądałoby moje życie, gdybym już 
nigdy nie musiał z tym walczyć?”

Dzień po dniu z prześladowanym Kościołem [rozważania prześladowanych chrze-
ścijan na 366 dni w roku]

To jest niezwykła książka. Jej autorami są ludzie z całego świata – często narażający 
się pisaniem na wielkie osobiste ryzyko. Wszyscy oni wiedzą, co to znaczy cierpieć dla 
imienia Chrystusa. Ale nie sądź, że jest to książka o cierpieniu. Wprost przeciwnie. Try-
ska radością, jest umocnieniem dla nas, którzy nie wiemy, czym jest prześladowanie. 
Daje nam poznać, jaki jest Bóg, gdy robi się naprawdę ciężko 

Miłość i szacunek w rodzinie. Szacunek, jakiego pragną rodzice. Miłość, jakiej po-
trzebują dzieci - Emerson Eggerichs

Jak zatrzymać „rodzinne błędne koło”? Jak nie krzyczeć na dzieci za to, że krzyczą? Jak 
odpowiadać mądrze na niemądre słowa, spokojnie reagować na złość i płacz? Jak okazy-
wać dzieciom miłość, by czuły się naprawdę kochane? Jak zmotywować je do okazywania 
szacunku rodzicom? Jak unikać zachowań prowokujących dzieci do agresji i oskarżeń? 
Autor wierzy, że Bóg zawarł w Biblii dokładną instrukcję dotyczącą mądrego wychowy-
wania dzieci.

Jesteś wyjątkowy – Max Lucado
Każdego dnia drewniane ludziki zwane Łemikami robią to samo: nakle-

jają sobie nawzajem złote gwiazdki uznania albo szare kropki odrzucenia. 
Tymczasem Eli, stolarz-rzeźbiarz, pomaga Punchinellowi zrozumieć, jak bardzo jest on 
wyjątkowy – niezależnie od tego, co inne Łemiki o nim myślą. To pełne życia przesłanie 
dla każdego dziecka: niezależnie od tego, jak wpłynął na nie świat, Bóg ceni wysoko 
każde dziecko – takie, jakim jest.

Opr. Marta Arent
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Kącik dla dzieci

#

ro
zw

ią
za

ne
 o

de
tn

ij 
i w

łó
ż d

o 
ko

pe
rt

y

Cześć!
W tym numerze zajmiemy się Nowym Testamentem – będzie to 1. list Pawła do 

Tymoteusza, który podzielimy sobie na dwie części (drugą przepracujemy w kolejnym 
numerze). Paweł napisał ten list, gdy przebywał w więzieniu. Możemy się z niego do-
wiedzieć wielu bardzo ważnych dla nas rzeczy. Tym razem czytaj po rozdziale i od razu 
odpowiadaj na zagadki.

Rozdział 1

Z czyjego rozkazu Paweł został apostołem? ….............................................................

Do kogo Paweł adresuje list? …....................................................................................

Za czasów Pawła również pojawiali się ludzie, którzy opowiadali nieprawdę o Panie 
Jezusie lub wymyślali swoje historie. Pawłowi się to nie podobało i prosi Tymoteusza, by 
ich upomniał. Wspomina też, że zakon, czyli przykazania Pana Boga, zostały nam dane, 
byśmy wiedzieli, jak mamy postępować. Zauważa jednak, że nie zbawia nas przestrzega-
nie przykazań, lecz tylko wiara w Pana Jezusa. 

Paweł dziękuje też Jezusowi, że pomimo wszystkiego złego, które czynił chrześcija-
nom, mógł zostać apostołem. Przypomnij sobie ze szkółek, gdzie i jak nawrócił się Paweł 
i napisz: …..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Paweł jest bardzo wdzięczny Panu Bogu i przypomina Tymoteuszowi, by zgodnie 
z tym żył zgodnie z tym, czego się nauczył o Panu Bogu. I więcej jeszcze – żeby też o Nim 
opowiadał innym ludziom. 

Napisz, gdzie Ty uczysz się o Panu Bogu?....................................................................
..........................................................................................................................................

Komu możesz o Nim opowiedzieć? …..........................................................................
..........................................................................................................................................

Rozdział 2

Za kogo, według słów Pawła, mamy się modlić? ….....................................................
..........................................................................................................................................

Dzisiaj już nie ma króla, ale są inni ludzie na stanowiskach, za których tak samo mo-
żemy się modlić. Wymień ich: …........................................................................................

Paweł wymienia, jak powinni się zachowywać mężczyzna i kobieta. Mężczyzna nie 
powinien się kłócić i łatwo wpadać w gniew, a kobieta nie powinna być pyszna i skupiać 
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się tylko na swoim wyglądzie zewnętrznym – ubraniach i biżuterii. A czego Pan Bóg 
oczekuje od dziecka takiego jak Ty? …................................................................................
..........................................................................................................................................

Rozdział 3

Paweł wymienia hierarchię kościelną. Dziś moglibyśmy powiedzieć, że pisze o bisku-
pach, księżach, radzie parafialnej, nauczycielach religii, szkółek i prowadzących spotka-
nia na parafii. Muszą oni bardzo uważać na swoje zachowanie, bo inni ludzie zawsze ich 
obserwują i biorą przykład! Ale każdy wierzący tak samo powinien na swoje zachowanie 
uważać, bo każdy z nas świadczy o tym, w co wierzy. Napisz, jak powinno się zachowy-
wać wierzące dziecko: …...................................................................................................
..........................................................................................................................................

Kto może takie dziecko obserwować i oceniać w szkole, domu i na podwórku? ….......
..........................................................................................................................................

Opr. Ania Jaroszewska  

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

Propzycja dla najmłodszych:

Pokoloruj obrazek: Zesłanie Ducha Świętego. Poproś kogoś, aby 
przeczytał Ci historię zapisaną w Dziejach Apostolskich 2,1-17a.
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Reklamy i ogłoszenia
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7 czerwca 2015 r. w czasie nabożeństwa o g. 10.00 odbędzie się w Skoczowie 
uroczystość Złotej i Diamentowej Konfirmacji dla osób konfirmowanych w kościele 
św. Trójcy w 1955 i w 1965 r. 

Wpłaty prosimy dokonywać w Kancelarii Parafialnej w terminie do 24 maja br. 
Wpłata będzie równoznaczna z potwierdzeniem obecności. Możliwy udział współ-
małżonków.

ZŁOTA I DIAmENTOWA KONFIRmACJA
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Izrael (i Jordania) 2016
Jeśli Pan Bóg pozwoli i zbierze się odpowiednia grupa osób, w dniach 20 - 27 lu-

tego 2016 r. planujemy zorganizować tygodniową wycieczkę parafialną do Izraela 
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. Zgłoszenia są już przyjmo-

wane w kancelarii parafialnej. 
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w sali parafialnej w Skoczowie w nie-

dzielę 21 czerwca po nabożeństwie głównym.

Wycieczki parafialne

Szczegóły na www.skoczow.luteranie.pl

 USŁUGI GASTRONOMICZNE
- CATERING 
- CHRZCINY           
- KONFIRMACJE 
- JUBILEUSZE       
- WESELA

WOJNAR ADAM   tel. 664 459 769

 Była uczennica roku dla Pana w Dzięgielowie, po kursie geriatrycz-
nym, oferuje opiekę nad seniorami, sprzątanie domów, koszenie 

trawników, itp.  
nr tel. 513443633

30 maja, kościół ewangelicki w Skoczowie
g. 10.00 – nabożeństwo; 

g. 11.00 koncert orkiestry kameralnej – dyr. J. Claude-Hauptmann.  
Usłyszymy utwory klasyczne, żydowskie oraz religijne. 

WSTęP WOLNY DLA WSZYSTKICH. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Spotkanie rodu Buzków

 10 maja, g. 16.00
spotkanie po wycieczce do Grecji  

(sala parafialna w Skoczowie)
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Jubileusz reformacji

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

8. Sejm we Wormacyi.
W roku 1521 zwołał rzymsko-niemiecki cesarz Ka-

rol V. wielki sejm do Wormacyi. Na zażądanie Frydery-
ka Mądrego miała być na tym sejmie i sprawa Lutrowa 
przedniesiona i rozstrzygniona. Posłowie  papiescy 
sprzeciwiali się temu wprawdzie i namawiali cesa-
rza, aby wyklętego Lutra na sejm nie przypuszczał. 
Gdyż jednak niektóre książęta wiele skarg wytoczyli 
przeciw zepsuciu kościoła a Lutra słyszeć żądali: tedy 
zezwolił cesarz, aby Luter sam sprawę swą przed 
walnem zgromadzeniem stanów rzeszy, usprawie-
dliwiał i bronił. Zapozwawszy tedy Lutra, zauiścił mu 
cesarz straż bezpieczną, aby go w drodze skryto-
bójczo niezamordowano, wysławszy poń zbrojne-

go żołnierza. Zatrwożeni przyjaciele odmawiali Lutra od podróży, ale on 
nie dał się powstrzymać, mówiąc: „Gdy mię cesarz woła, woła mię Bóg.” On Wiekuisty 
jeszcze żyje i panuje, który trzech młodzieńców z ognistego pieca wybawił.” Innym zaś 
odpowiedział: „Choćby taki ogień rozpalili, coby sięgał z Wittenbergu aż do Wormacyi, 
tobym się przecie w imieniu Pańskiem chciał odstawić a Chrystusa wyznać.”

W dzień 5. kwietnia  1521, pełen ufności w obronę Pańską, udał się Luter do po-
dróży. Przyjaciele odprowadzając go, z płaczem żegnali się z nim. Wszystkie miasta, 
przez które jechał, przyjmowały go z radością lub z podziwieniem. Przyjechawszy blisko 
Wormacyi, jeszcze raz starali się przyjaciele jego, jakoby go od dalszej drogi odwrócić. 
Ale Luter rzekł: „Aczkolwiek Hus spalony, prawda atoli nie jest z nim spalona. I choćby 
w Wormacyi tyle diabłów było, ile cegieł na dachach, tobym tam przecie rad.”

Tak tedy wjechał Luter 16. kwietnia r.1521 do Wormacyi. Przed jego powozem jechał 
cesarski herołd, a za powozem następowało wielkie mnostwo ludu i jeźdźców. Wszyst-
ko cisnęło się, aby widzieć znakomitego mnicha z Wittenbergu. Po krótkim spoczynku, 
ożywiony śpiewem nabożnym, posilony gorliwą modlitwą, udał się Luter z zawiadowcą 
sejmowym, który go prowadził, do pałacu walnego zgromadzenia. Tu znowu ciżba była 
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bez końca. Nie tylko okna i drzwi, ale i dachy 
domów ludźmi były napełnione. Gdy Luter 
przed drzwiami sali zgromadzenia stanął, 
przystąpił do niego sławny a pobożny rycerz, 
imieniem Jerzy Freundsberg, kłupiąc go po 
ramieniu i rzekł: „Mnichu! mnichu! ciężki 
bój teraz bojujesz, jakiegom ni ja, ni żaden 
hetman, nawet w najgorętszej bitwie nie 
bojował. Ale jeźliś twej rzeczy pewien, tedy 
postępuj dalej w imieniu Pańskiem, a bądź 
dobrej myśli! Bóg cię nieopuści!” – Drzwi 
otworzyły się – a Luter stanął w pośród 
świetnego zgromadzenia, przed cesarzem, 
książęty, biskupami, hrabiami, rycerzami 
i wielu uczonemi ludźmi. Oczy wszystkich 
patrzały na odważnego, pobożnego mnicha. 

Tu przedłożeno mu wiele książek, żądając aby oświadczył, jeżeli je za swoje uznaje, a jeź-
li zawarte w nich nauki odwołać chce. Po przeczytaniu napisów tych książek, przyznał się 
Luter do nich. Co do odwołania, prosił o czas do rozwagi – a cesarz przyzwolił mu dzień. 
– Nazajutrz śmielej wstąpił Luter do oświetlonej sali zgromadzenia. Na dany mu znak do 
mówienia, trzymał Luter dłuższą mowę ku swej obronie, naprzód po niemiecku a potem 
i po łacinie, ponieważ cesarz w niemieckim języku biegłym nie był. Lecz przerwawszy mu 
mówę, żądano od niego krótkiej i prostej odpowiedzi na pytanie, jeźli odwołać chce. 

Tedy Luter, zebrawszy siły swoje, odpowiadając rzekł: „Ponieważ Wasza Cesarska 
Mość i Jaśnie Oświecone Książęta krótkiej i prostej ode mnie żądają odpowiedzi, tedyć 
takową dać chcę, która ni rogów ni zębów mieć nie będzie, a zwłaszcza: Jeźli dowodami 
i świadectwami Pisma św. przekonany nie będę – nie odwołam. Papieżowi i koncyliom 
nie wierzę, gdyż to jawna, że często zbłądziły; przeświadczony nie jestem, odwołać nie 
mogę, ponieważ to nie jest bezpieczne ani pożyteczne, czynić nieco przeciwko sumie-
niu. Oto stoję, inaczej nie mogę. Niech mi Bóg dopomoże! Amen.”

Nieustraszoność i ufność, z jaką Luter te słowa mówił, pozyskała mu serca wielu 
przytomnych. Jego najbliższy dobroczyńca, książę Fryderyk, te wyrzekł słowa: „Jak pięk-
nież mówił pobożny Marcin przed cesarzem i zgromadzeniem. Odwagi miał dosyć, może 
i za nadto.”

Książę Erych bruńświcki , przedtem nieprzyjaciel nauki reformacyi, posłał Lutrowi 
srebrny dzbanek piwa w darze, który Luter z temi przyjął słowy: „ Jako książę Erych dziś 
o mnie pamięta, tak nie pamięta Chrystus o nim w ostatnim jego boju.”

Sam nawet cesarz w te odezwał się słowa: „ Mnich ten mówi z odwagą i ser-
cem dufliwem.

 Luter został jeszcze kilka dni we Wormacyi, a musiał z przeciwnikami swemi nie-
jedną twardą rozmówę wytrzymać. Będąc od biskupów pytany, jaki koniec sprawa jego 
weźmie, odpowiedział: Jeźli sprawa moja nie jest z Boga, za dwa lub trzy lata wniwecz 

Fryderyk Mądry
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się obróci; ale jeżeli jest 
z Boga, nie będziecie jej 
mogli rozerwać.”

Ale czem poważniej 
i chwalebniej sobie Luter 
poczynał, tem bardziej 
gorszyli się przeciwnicy 
jego. Niektórzy usiło-
wali się nawet, cesarza 
do tego skłonić, żeby 
Lutrowi przyobiecaną 
bezpieczną straż do po-
wrotu odmówił. Jednak 
odsunął z pogardą cesarz 
takie wymaganie, mó-
wiąc: „A choćby w całem 
niemieckiem państwie 
wierność znikła a obiet-
nicy nie trzmano, to 
przecie cesarz słowo 
swoje dotrzymie!”

Zatem pozwolono Lu-
trowi, aby odjechał, a ce-
sarz kazał mu oznajmić, 
że przyrzeczenie bez-
piecznej straży jeszcze 20 
dni trwać będzie, ale iż 
się mu zakazuje by pod-
czas powrotu, nigdzie nie 

kazał. Tedy Luter odjechał, opuściwszy Wormacyę dnia 26. kwietnia. Po nim odjechała 
także i znaczna liczba książąt, tak iż już na sejmie nic o sprawie Lutrowej zawyrokować 
nie było można. Jednakowoż nieprzyjaciele nowe na Lutra usnuli sidła, wymogłszy na 
cesarzu dekret przeciwko niemu. Dekret ten, edyktem wormacyjskim zwany ogłoszono 
26. Maja, a od tego dnia utracił Luter wszystkie prawa na niemieckiej ziemi. Nikt nie 
śmiał go gospodą przyjąć, ani nasycić, ani napoić; książek jego nie było wołno mieć, 
przedawać, kupować, drukować, odpisywać ani czytać. Owszem każdy miał prawo, Lu-
tra prześladować, pojmąć, uwięzić, skrzywdzić, nawet i zabić. Wten sposób usiłował się 
cesarz obydwom dogodzić stronom, jednej przez powołanie Lutra na sejm i zabezpie-
czenie mu straży podróżnej, drugiej stronie przez jego potępienie. I papież wydał jeszcze 
klątwę przeciwko Lutrowi. Ale opatrzność Boska była z nim, a wierni przyjaciele strzegli 
go i zasłaniali.

katedra w Wormacji
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Z życia kościoła

Marzec - Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska została nowym rzecznikiem Kościoła 
Ewangelickiego w Polsce. Zastąpiła ks. Wojciecha Prackiego, który objął stanowisko pro-
boszcza parafii w Opolu.

6 marca – obchodzony był Światowy Dzień Modlitwy. W wielu parafiach z tej okazji 
odbyły się uroczyste nabożeństwa z czynnym liturgicznym udziałem kobiet.

7 marca - bp Waldemar Pytel został nowym zwierzchnikiem 
Diecezji Wrocławskiej. Aktu konsekracji dokonał zwierzchnik 
Kościoła bp Jerzy Samiec, a asystowali mu bp Ryszard Bogusz – 
dotychczasowy zwierzchnik diecezji oraz bp Ragnar Persenius 
z Uppsali w Szwecji.

12 marca – w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyła 
się konferencja upamiętniająca 50-lecie wydania Memorandum 
Wschodniego Kościoła Ewangelickiego w Niemczech pt.:  „Poło-
żenie wypędzonych i stosunek narodu niemieckiego do wschod-
nich sąsiadów. Ewangelickie memorandum”.

14-15 marca – w Karpaczu  odbyły się Międzyparafialne Rekolekcje Pasyjne dla ko-
biet. Tegoroczne spotkanie upłynęło pod hasłem: „Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi 
pokój miejcie”. Organizatorem rekolekcji była Bogusława Pech, a zajęcia prowadziła teo-
log Lucyna Żak. 

6 kwietnia – w kościele „Eben – Ezer” w Dzięgielowie odbyła się ewangelizacja wiel-
kanocna. W tym roku zwiastującym słowa o Zmartwychwstałym Bogu, Jezusie Chry-
stusie, który przynosi nam poczucie bezpieczeństwa i pokoju wewnętrznego dla duszy, 
był biskup Kościoła – ks. Jerzy Samiec. Swoje wielkanocne kazanie oparł on na słowach 
z księgi Objawienia Jana 1,17-18.

10-12 kwietnia – w Warszawie obradował Synod Kościoła. Sesja rozpoczęła się na-
bożeństwem ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską w kościele św. Trójcy. W trakcie obrad 

Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec podsumował wyda-
rzenia, które miały miejsce w ubiegłym roku w Koście-
le. Wskazał na dane statystyczne, z których wynika, że 
w roku 2014 odnotowano 280 wstąpień do Kościoła. 
Jest to najwyższa liczba od 15 lat. Przypomniał zagad-
nienia, które są aktualnie w toku pracy takie jak: ob-
chody jubileuszu 500-lecia Reformacji czy ordynacja 
kobiet na urząd duchownego – księdza. W roku 2015 
jest planowana szersza promocja aplikacji internetowej: 
„Nasza Historia”, która jest zaproszeniem do gromadze-
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nia w jednym miejscu materiałów związanych z dziedzictwem historycznym Kościoła 
Ewangelickiego w Polsce. W związku z dyskusją nad ordynacją kobiet, zebrano dane 
z Kościołów partnerskich na temat ich doświadczeń w powyższej kwestii, które zosta-
ną przedstawione na konferencji zaplanowanej na 22 maja 2015. Synod przyjął jedno-
głośnie sprawozdanie Biskupa Kościoła. Zatwierdzono również bpa Mariana Niemca na 
urząd zastępcy Biskupa Kościoła.

14 kwietnia – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zorganizowała 
konferencję naukową, zatytułowaną „Hermeneutyka chrześcijańskiej lektury Starego 
Testamentu”. Przedmiotem konferencji była refleksja nad sposobami chrześcijańskiej 
lektury pierwszej części chrześcijańskiego kanonu, zarówno w aspekcie wewnątrzchrze-
ścijańskim, jak i relacji do społeczności żydowskiej, dla której Biblia Hebrajska również 
posiada status kanoniczny.

15-19 kwietnia – w Szcze-
cinie odbyła się IV Między-
narodowa Konferencja Teo-
logiczna dla Kobiet. Świeccy 
i duchowni - kobiety - z Pol-
ski, Niemiec i Rosji spotkali 
się w poszukiwaniu biblijnych 
i teologicznych odpowiedzi 
na pytania dotyczące sytuacji 
kobiet i mężczyzn w Koście-
le i społeczeństwie. Podczas 
konferencji zostały wygłoszo-
ne referaty dotyczące powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących postrzeganego 
z polskiej perspektywy (bp Jerzy Samiec) i w kontekście tekstów ks. Dietricha Bonhoef-
fera (dr Renate Wind) oraz roli kobiet w Kościele Wyznającym w Niemczech (dr Christi-
ne Globig).

19 kwietnia –  zmarł po długiej choro-
bie śp. dr Maciej Lis, wieloletni kurator pa-
rafii we Wrocławiu i kurator Diecezji Wro-
cławskiej. Przez wiele lat pełnił wiele klu-
czowych funkcji w Kościele ewangelickim – 
był m.in. delegatem do najwyższych władz 
Kościoła, przewodniczył Komisji Prawnej 
Synodu. Był kuratorem Diecezji Wrocław-
skiej i kuratorem parafii ewangelickiej we 
Wrocławiu, a w latach 1999 - 2001 wice-
prezesem Konsystorza Kościoła.

Zebrał ks. M. Ratka-Matejko
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List pasterski Biskupa Kościoła

Drogie siostry i bracia w Chrystusie,
 Co jakiś czas docierają do nas informacje o śmierci osób, które znamy, z którymi 

nasze drogi życia się przeplatały. Taka śmierć jest wtedy powiązana ze stratą, bo przecież 
także jakaś część naszego życia się skończyła. Przeżywamy żałobę związaną z odejściem. 

 W ostatnim czasie dowiadujemy się również o wzroście nienawiści, która przybiera 
różne formy i coraz częściej jest obecna w strukturach organizacji czy państw, które sta-
wiają sobie za cel eliminację osób wierzących lub należących do innej grupy etnicznej. 
Sytuacja ta dotyka w szczególny sposób chrześcijan. Skala prześladowań - według znaw-
ców tematu - jest większa od prześladowań, jakich doświadczali chrześcijanie pierw-
szych wieków.

 Kolejnym elementem, na który chciałem zwrócić uwagę to problem osób, które 
za wszelką cenę usiłują zmienić miejsce swej egzystencji, czyli tzw. nielegalnych emi-
grantów. Niedawno temat stał się na nowo głośny z powodu tragicznej śmierci blisko 
ośmiuset osób na Morzu Śródziemnym. Według źródeł międzynarodowych szacuje się, 
że od 1990 roku w ten sposób zginęło ponad dwadzieścia tysięcy ludzi. Szukają nowego, 
lepszego życia, dlatego, że tam gdzie są nie widzą dla siebie i dla swoich dzieci nadziei, 
nie mają żadnych perspektyw. 

 „Somalijczycy i Syryjczycy uciekają przed wojną. Malijczycy i Libijczycy - przed powo-
jennym chaosem. Erytrejczycy mają dosyć dyktatury, która zmusza ich do wieloletniej 
służby wojskowej, Nigeryjczycy korupcji i religijno-etnicznych konfliktów, mieszkańcy 
Beninu, Togo, Senegalu i Ugandy są zmęczeni nędzą i brakiem perspektyw. Niektórzy 
emigranci pochodzą z tak odległych miejsc, jak Demokratyczna Republika Konga i Tan-
zania, a nawet południowoafrykańskie Lesoto.”  

 Oczywiście, gdy mamy do czynienia z nielegalnym procederem  pojawiają się ci, 
którzy na biedzie i marzeniach o lepszym życiu emigrantów, zbijają fortuny. Organizują 
przerzuty ludzi, pobierając wysokie haracze, ale również wykorzystują okazję, by uczynić 
z nich współczesnych niewolników lub zmuszać do prostytucji.

 W Unii Europejskiej patrzymy z rezerwą na tych „niechcianych” przybyszów. Wyta-
czane argumenty są rzeczywiście poważne. Brak mieszkań, brak pracy, zagrożenia zwią-
zane z napływem ludności odmiennej kulturowo, etnicznie, rasowo i religijnie.

 Jak do tej tragedii powinniśmy podejść my, którzy tak dumnie nazywamy się wy-
znawcami Chrystusa? „Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz 
aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.” 

Czasami odnoszę wrażenie, że zbyt mało doceniamy moc modlitwy, tymczasem jest 
ona prośbą skierowaną do Tego, który posiada wszelką moc.  

Otwierajmy także swoje serca na tych, którzy marzą o życiu w naszym kraju. My 
Polacy, my Ewangelicy pamiętamy jeszcze jak nasi najbliżsi doświadczali serdecznego 
przyjęcia, gdy opuszczali naszą ojczyznę szukając lepszego życia.
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Chrzty:

Remigiusz Dziadek 01.03.2015  Brenna, ul. Miodowa
Lena Kolarczyk 08.03.2015  Skoczów, ul. Wiślicka 
Lena Błahut 14.03.2015  Bładnice Dolne, ul. Bładnicka
Zofia Krzywoń 15.03.2015  Kowale, ul. Pożarnicza
Dawid Stebel 15.03.2015  Kiczyce, ul. Długa
Jakub Kajzer 29.03.2015  Simoradz, ul. Dębina
Sara Krawczyk 06.04.2015  
Tymoteusz Mrozik 19.04.2015  Skoczów, ul. Dolny Bór
Szymon Zawada 26.04.2015  Dębowiec, ul. Łęgowa
Natasza Trojanowska 26.04.2015  Bładnice Dln., ul. Chmiela
Igor Tumidajewicz 26.04.2015  Skoczów, ul. Dolny Bór

    Śluby:
Grzegorz Podżorski Agata Paździor 18.04.2015
Marcin Orawski Anna Kłósko  25.04.2015

    Pogrzeby: 

Marta Berek lat niespełna 79 26.02.2015 Simoradz, ul. Kwiatow
Karol Dziadek lat 62 10.03.2015 Skoczów, ul. Puścina
Jan Malik lat niespełna 87 11.03.2015 Skoczów, ul. Wzgórze 
Marta Barańska lat 74 24.03.2015 Pierściec, ul. Dworska
Leszek Buchta lat 58 31.03.2015 Międzyświeć, ul. Bładnicka 
Paweł Gabryś lat 92 02.04.2015 Pierściec, ul. Landecka
Czesław Rakus lat 50 11.04.2015 Wisła, ul. B. Prusa
Anna Wapienik  lat 88 21.04.2015 Dębowiec, ul. Żniwna
Zuzanna Kluz lat niespełna 88 27.04.2015 Skoczów, ul. Kościelna

Zapisano w księgach parafialnych

Zwracam się więc do Was z gorącą prośbą o modlitwę za prześladowanych oraz za 
ludzi, którzy poszukują nadziei. 

 Proszę Was o modlitwę indywidualną, o włączanie w modlitwy przyczynne podczas 
nabożeństw czy wręcz o organizowanie nabożeństw modlitewnych za prześladowanych, 
za emigrantów i tych, co się źle mają.  bp Jerzy Samiec
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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
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 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. 18.00
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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Nabożeństwo rodzinne 6 kwietnia
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Nowa szata graficzna witryny parafialnej 


