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Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego.
Psalm 84,3
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Wola Boża
„Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się 

wola Pana”. (Prz 19,21)
 
W modlitwie Pańskiej prosimy, aby wola Boża działa 

się tak samo na ziemi, jak dzieje się w niebie. Znaczy to, 
że w niebie dzieje się ona w sposób doskonały. To jest zro-
zumiałe, bo tam panuje Bóg, a aniołowie są Mu całkowi-
cie posłuszni. Nie ma tam nikogo, kto byłby grzesznikiem 
i sprzeciwiał się woli Bożej.

W niebie doszło kiedyś do buntu. Gdy Lucyfer sprze-
ciwił się Bogu, został strącony i stał się ojcem wszelkiego 
grzechu. Ale to wydarzenie należy już do przeszłości. Dziś 
niebo jest czyste i doskonale wypełnia Bożą wolę. My, 
choć nie znamy szczegółów, wiemy i zakładamy, że tam 
dzieje się wola Boża w sposób doskonały i o to samo pro-
simy na ziemi. 

A jak to jest u nas? Czy i tutaj dzieje się wola Boża? Gdy 
patrzymy na zło na świecie, możemy odnieść wrażenie, że 
tu woli Bożej brakuje. Z tego powodu niektórzy ludzie po-
padają w wątpliwość i powiadają, że Bóg albo nie chce 
sobie poradzić ze złem, a więc nie jest dobry, albo nie 
potrafi zła usunąć, bo jest za słaby. Gdy jednak wierzymy 
w dobroć Boga i jego wszechmoc, to mamy problem, jak 
to jest z tą wolą Bożą? A nasz werset potwierdza, że mimo 
wszystko dzieje się wola Pańska.

Werset ten jest zbudowany, jak wiele zdań w Przypo-
wieściach Salomona, na zasadzie paralelizmu. Wola Boża 
się dzieje, ale to w sercu człowieka jest wiele zamysłów. 
Nie wszystkie zamysły dochodzą do skutku, bo jest coś 
mocniejszego – wola Boża. Te zamysły nazwijmy tutaj wolą 
ludzką. Rzeczywiście, mamy wiele zamysłów. Postanawia-
my coś osiągnąć i dążymy do tego. Oczywiście, wydaje 
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nam się, że jest to dobre, a więc powinno się udać. A tu nagle się okazuje, że nie poszło 
po naszej myśli. Przeżywamy zawód, rozczarowanie. Rodzą się pytania: Dlaczego? Prze-
cież chciałem dobrze! Dlaczego Pan mi nie pobłogosławił. Dlaczego nie wysłuchał?

Odpowiedź jest prosta. Nie zawsze to, co my uważamy za dobre, jest też wolą Bożą. 
Na przykład chciałbym mieć pracę, która przynosi większy zarobek i uważam, że Panu 
się to podoba. No bo przecież, czy Pan Bóg chciałby, żebym zarabiał mniej? A tu się 
okazuje, że wola Boża jest inna. Nie bierzemy wtedy pod uwagę, że na przykład Pan Bóg 
chciałby, abyśmy się nauczyli bardziej oszczędzać, być bardziej ofiarni albo więcej czasu 
przeznaczyli na modlitwę, na służbę, dla rodziny itp. 

Czasem przez nie wysłuchanie jakiejś prośby Pan chce nam zadać pytanie. Możemy 
je usłyszeć, gdy nie będziemy się gniewać na Pana, że mnie nie wysłuchał, ale gdy w po-
korze przyjmiemy Jego wolę i raczej w sobie poszukamy przyczyny, dla której stała się 
taka, a nie inna wola Boża.

A gdy widzimy wiele zła na świecie i pytamy, dlaczego Bóg na to pozwala? Przyznaj-
my, że tu pogodzić się z wolą Bożą nie przychodzi łatwo. Najgorzej jest, gdy to zło nas 
bezpośrednio dotyka, gdy doznajemy krzywdy i budzi się chęć odwetu. Nawet, gdy my 
potrafimy powstrzymać się od zemsty, to w duchu sobie życzymy: „oby tak Bóg wkro-
czył i ukarał go za krzywdę, którą mi wyrządził”. Wtedy też, gdy takiego człowieka spo-
tka jakieś nieszczęście, skojarzenie mamy gotowe: „to ci się stało za to, że wtedy mnie 
skrzywdziłeś. Pan Bóg cię ukarał.”

Ale jakże trudno jest tę zasadę odnieść do siebie. Gdy nas spotka jakieś zło, to czy 
mamy gotową odpowiedź, dlaczego tak się stało? Czy raczej nie zadajemy sobie pyta-
nia: Dlaczego? Przecież jestem niewinny i niczym nie zasłużyłem na zło w moim życiu? 
A może potrzebujemy wtedy poznać, że wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz 
dzieje się wola Pana.

Mądry Salomon chciał w tym wersecie powiedzieć, że pośród zamysłów w naszym 
sercu wiele jest takich, o których wydaje nam się, że są dobre, ale w oczach Pana nie 
zawsze wychodzą nam na dobre. Nad wszystkim jest jednak Pan. Jak to dobrze, że Jego 
wola jest zawsze dobra i niezmienna. Amen. Ks. Adam Podżorski

Izrael i Jordania
20-27 lutego 2016

Grupa I – Izrael (dla tych, którzy jeszcze nie byli w Ziemi Świętej)
Grupa II – Jordania (dla tych, którzy byli już w Ziemi Świętej)

Zgłoszenia są przyjmowane w kancelarii parafialnej. 

Wycieczki parafialne

Szczegóły na www.skoczow.luteranie.pl
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Z kart historii...

Jan Hus

W historii Kościoła powszechnego swoje miejsce znaleźli tzw. poprzednicy Reforma-
cji. Najbardziej znani – oprócz Jana Husa – byli: Piotr Waldus z Francji,  Jan Wiklif z Anglii 
oraz  Hieronim Savonarola z Włoch. Ich znaczenie oraz działalność tak określił ks. bp dr 
Andrzej Wantuła w swej książce pt. „Zwięzłe wiadomości z historii Kościoła” :

 „Przeciwko stosunkom panującym w Kościele podnosiły się w ciągu wieków głosy 
sprzeciwu, nawołujące do powrotu do pierwotnego chrześcijaństwa, do dawnej czysto-
ści życia i obyczajów i do oparcia nauki Kościoła na czystym Słowie Bożym. Były to gło-
sy ludzi, którzy nie znajdowali zaspokojenia potrzeb duszy w ceremoniach i obrzędach, 
i którzy pragnęli głębszego i czystego religijnego życia w łączności z samym Jezusem 
Chrystusem…. Chcąc ich określić krótko powiemy, że byli to ludzie, którzy przed wystą-
pieniem dra Lutra usiłowali na podstawie Pisma Świętego naprawić stosunki w Kościele 
i przywrócić  znaczenie Słowu Bożemu”.

Jan Hus urodził się w 1370 r. w rodzi-
nie chłopskiej w czeskim mieście Husiniec. 
W roku 1390 podjął studia na uniwersy-
tecie w Pradze, gdzie po uzyskaniu tytułu 
bakałarza sztuk wyzwolonych oraz teologii 
został w 1396 r. magistrem. Dwa lata póź-
niej rozpoczął  tamże wykłady dla studen-
tów jako profesor teologii. W roku 1400 
uzyskał święcenia kapłańskie i otrzymał 
stanowisko dziekana Fakultetu Teologicz-
nego, a następnie powołano go na sta-
nowisko rektora Uniwersytetu w Pradze.  
Wtedy też dzięki kontaktom i znajomo-
ściom wśród wielu warstw społecznych – 
nie tylko w Pradze, ale także w całym kraju 
– otworzyły się przed nim szerokie hory-
zonty oraz znaczne możliwości działania.

Co widział Jan Hus w ówczesnym Kościele? Widział przede wszystkim jego powolny 
wewnętrzny  rozpad, gdy kolejni papieże oraz antypapieże nie potrafili porozumieć się 
ze sobą dla jego dobra. Raził go naganny tryb życia oraz chciwość większości duchowień-
stwa, jak też kupczenie kościelnymi stanowiskami. Nie zgadzał się z Bullą papieża Boni-
facego VIII, że zbawienie człowieka uzależnione jest od przynależności do papieskiego 
Kościoła oraz posłuszeństwa wobec papieża. Jednocześnie w sferze społecznej zetknął 
się z problemem antagonizmów niemiecko-czeskich związanych z napływem osadników 
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niemieckich do Czech. Wiązało się to z powolną germanizacją narodu oraz – ze wzglę-
du na zacofanie gospodarcze – nierówną konkurencją ekonomiczną między Czechami 
i Niemcami.

Dnia 15 października 1401 r. ks. Jan Hus został kaznodzieją  Kaplicy Betlejemskiej 
w Pradze. Było to jedyne miejsce, gdzie Słowo Boże było zwiastowane w ojczystym języ-
ku, dzięki czemu zrozumieć go mogły także niższe warstwy społeczne nie znające łaciny. 
Na Jego kazania oraz poglądy wielki wpływ miały pisma starszego o 40 lat Jana Wiklifa. 

Z czasem Hus stał się przywódcą narodowej, czeskiej frakcji  dążącej do natych-
miastowej reformy Kościoła. Domagał się zmian liturgicznych oraz mszy odprawianej 
w języku czeskim, Komunii Świętej udzielanej pod dwoma postaciami – chleba i wina 
oraz powrotu Kościoła do surowych i prostych zasad pierwotnego chrześcijaństwa. Jed-
nocześnie Hus uważał Słowo Boże za najwyższy autorytet oraz jedyne kryterium wiary 
i nauczania wiernych.

Swoimi poglądami Hus zyskał sobie przychylność prostego ludu, ale zraził do siebie 
wyższe duchowieństwo, które w  ówczesnej Europie miało dominującą władzę – nie 
tylko w Kościele, lecz także posiadało nieograniczony wpływ na dworach panujących 
cesarzy i królów.

W roku 1412 Hus ostro zaprotestował przeciwko sprzedaży odpustów ogłoszonych 
przez  antypapieża Jana XXIII, co doprowadziło do utraty dotychczasowego poparcia 
dla reformy Kościoła przez króla Czech Wacława IV. Wtedy jego pozycja w kraju stała 
się bardzo trudna. W 1414 r. został zwołany Sobór w Konstancji, którego celem było 
wybranie jednego papieża oraz zwalczenie „herezji”. Zaproszono tam także czeskiego 
Reformatora, zapewniając go równocześnie „listem żelaznym” cesarza Zygmunta Luk-
semburskiego, że nie utraci swojej wolności oraz życia.  

Złamano jednak cesarskie zapewnienie i Hus został podstępnie uwięziony, oskar-
żony o kacerstwo i próbę rozbicia Kościoła oraz skazany na śmierć. Dnia 6 lipca 1415 r. 
wyrok wykonano poprzez spalenie żywcem na stosie. 

Ks. bp Andrzej Wantuła tak pisał o tym wydarzeniu w cytowanej na wstępie  książce: 
„Ostatnimi Jego słowami były – Panie Jezu, odpuść wszystkim moim wrogom dla miło-
sierdzia Twego. Przed śmiercią, ginąc w płomieniach, miał też przepowiedzieć, iż w sto 
lat po nim przyjdzie nowy reformator /łabędź/, którego nikt zniszczyć nie potrafi.”

Po śmierci Husa w Czechach wybuchły gwałtowne wojny religijne pomiędzy zwolen-
nikami reform, którzy przyjęli z czasem nazwę Braci Czeskich a obozem cesarsko-kato-
lickim. Rozpoczęły się także prześladowania religijne, które zakończyły się wygnaniem 
Braci Czeskich. Schronienie znaleźli m. in. wśród bogatej szlachty w Wielkopolsce i na 
Śląsku. 

Do tradycji Braci Czeskich odwołuje się także ewangelicka wspólnota Braci Mo-
rawskich założona w 1722 r. przez wygnańców religijnych z Czech i Moraw w Łużycach 
Górnych w majątku hrabiego Mikołaja L. von Zinzendorfa. Osadzie tej nadano czeską 
nazwę „Ochranowo”, a w Polsce jest znana jako Herrnhut (siedziba Jednoty Braterskiej). 
Tam powstaje stosowany w wielu Kościołach Ewangelickich modlitewnik „Z Biblią na 
co dzień”.
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W skrócie

W piątek 1 maja odbyło się nabo-
żeństwo ekumeniczne dla strażaków 
w kościele katolickim w Dębowcu. Jest 
to coroczna inicjatywa dębowieckich 
druhów. Uroczystość prowadził miej-
scowy proboszcz, a kazanie wygłosił 
ks. Marcin Ratka-Matejko. Mówił o co-
dziennych wyzwaniach i odpowiedzial-
nej służbie dla Boga i człowieka.

Śmierć Husa przed 600 laty nie okazała się jednak daremna. Oprócz  reformy Kościo-
ła zapisał się w historii Czech jako działacz społeczny, a także obrońca interesów narodo-
wych swoich rodaków. Pozostawił po sobie także gruntowną reformę języka czeskiego 
oraz wprowadzenie  jego literackiej formy w życiu codziennym. Z czasem Hus stał się 
bohaterem narodowym. Rocznica jego śmierci – 6 lipca – jest Czechach świętem  naro-
dowym i dniem wolnym od pracy.

Pięknie opisała męczeńską śmierć Reformatora nasza poetka Maria Konopnicka 
w swoim poemacie pt. Jan Hus (2 wybrane zwrotki)

Stoję przed wami i milczę. O sędzie,
Wy nie jesteście dla mnie sądem Boga!
Wiem, już się stos mój dymi, a u proga

Już kipi tłum ten, co mnie wieść nań będzie…
I żadne za mną nie stanie orędzie
I otworzoną już jest wielka droga,

Przez którą lecą skrwawione łabędzie.
Do swego Boga…

Stoję i milczę. Cóż powiem, skazany
Za każde czucie, myśl każdą i tchnienie?

Triumf wam! Triumf, o rzymskie wy pany!
Obroną moją jest tylko milczenie,

A winą – duch mój, co zerwał kajdany.
Triumf wam! Oto świątyni sklepienie
Nad głową moją powtarza: skazany!

Na stos! Płomienie!
Opr. Jerzy Sikora
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W niedzielę 3 maja proboszcz 
wraz z chórem „Gloria” wzięli udział 
w pamiątce poświęcenia kościoła 
w Wiśle-Jaworniku. Po nabożeń-
stwie zostali zaproszeni na piknik pa-
rafialny.

W sobotę 9 maja konfirmanci 
i ich rodzice oraz kilka chętnych osób 
sprzątali i myli gruntownie kościół. 
Dziękujemy.

W niedzielę 10 maja podczas 
nabożeństw w całej parafii zbiera-

na była ofiara na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi 
w Nepalu. Zebraliśmy w Skoczowie 5.694,20 zł, w Dę-
bowcu 612,- zł, w Simoradzu 1.084,- zł, w Pierśćcu 
931,- zł, Razem 8.321, 20 zł. Ofiara została przekazana 
do Diakonii Kościoła. Wszystkim ofiarodawcom skła-
damy serdeczne podziękowania „Bóg zapłać”.

W niedzielę 10 maja odbyło się w sali parafialnej spotkanie uczestników wycieczki 
do Grecji „Śladami apostoła Pawła”, która miała miejsce w lutym. Uczestnicy oglądali 
film i zdjęcia, brali udział w konkursie „memory” oraz dzielili się wspomnieniami.
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W środę 13 maja gościliśmy w sali parafialnej diecezjalną konferencję księży.
W czwartek 14 maja, w Święto Wniebowstąpienia podczas nabożeństwa w Skoczo-

wie odbył się egzamin konfirmantów. W tym roku konfirmantów prowadził ks. M. Czyż 
przy pomocy ks. M. Ratki-Matejko. Ks. M. Czyż też prowadził egzamin.

Ks. Adam Podżorski uczestniczył 16 maja w święcie patrona Szkoły im. Zofii Kossak 
w Pierśćcu.

W niedzielę 17 maja odbyła się konfirmacja. Konfirmowanych było 20 dziewcząt i 25 
chłopców, razem 45 osób. Nabożeństwo miało formę młodzieżową (zdjęcie na okładce). 

W środę 20 maja odbyło się zebranie Komitetu Parafialnego, na którym m. in. omówio-
no przygotowania do uroczystości pamiątki poświęcenia kościoła i pikniku parafialnego.

W sobotę 23 maja nasz kościół w Skoczowie został wynajęty na okazję zjazdu Die-
cezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Było około 700 uczestników. 
Część przedpołudniową wypełniło nabożeństwo, a popołudniową koncert chórów i ze-
społów Kościoła Adwentystów oraz naszego Zespołu Dzwonków.

W ramach dorocznego Festiwalu „Panorama Sztuki Chrześcijańskiej – Musica Sacra” 
dwa ostatnie koncerty odbyły się w naszym kościele. W sobotę 23 maja koncertowali 
dwaj młodzi akordeoniści z Ukrainy, a w niedzielę 24 maja chór prawosławny „Oktoich” 
z Wrocławia. 

W niedzielę 24 maja, 
w dniu pamiątki założenia 
Kościoła Jezusowego w Cie-
szynie, nasz chórek dziecię-
cy „Nadzieja” wziął udział 
w popołudniowej części 
programu z okazji 30-lecia 
działalności cieszyńskiego 
chórku dziecięcego „Ho-
sanna”.
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W Święto Zesłania Ducha Św., 24 maja od-
była się pamiątka założenia kościoła w Simora-
dzu. Słowem Bożym służył ks. Eneasz Kowalski 
z Pokoju, nasz były wikariusz. Śpiewał zespół 
młodzieżowy 20+, a teksty biblijne czytali kon-
firmanci – Maja Burawa i Romek Malik.

W poniedziałek Zielonoświątkowy 25 maja 
na nabożeństwie w Skoczowie śpiewał chór 
„Gloria”, a po nabożeństwie zorganizował sma-
żenie jajecznicy. Jajecznica chórowa odbyła się 
również po nabożeństwie w Dębowcu.

We wtorek 26 maja do Skoczowa przyjecha-
ła 25-osobowa wycieczka z parafii w Trzyńcu 
wraz z ks. seniorem Bogdanem Taską. Najpierw 
skorzystali z tężni solankowych w Dębowcu, na-

stępnie po obiedzie w restauracji w Skoczowie zwiedzili nasz kościół, a o g. 14.30 odbyło 
się spotkanie z naszymi parafianami w sali parafialnej.

W sobotę 30 maja odbyła się jednodniowa wycieczka do Krakowa organizowana 
przez filiał w Simoradzu (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 30 maja odbył się w naszym kościele w Skoczowie szósty z kolei zjazd rodu 
Buzków. Na program złożyło się nabożeństwo, na którym grał m. in. nasz Zespół Dzwon-
ków, a następnie koncert orkiestry kameralnej pod dyrekcją Jean-Claude`a Hauptman-
na. Dalsza część z obiadem odbyła się w restauracji „Mewa” w Harbutowicach. Znaczna 
część rodu Buzków należy do naszej Parafii (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 30 maja ks. A. Podżorski uczestniczył w jubileuszu 90-lecia OSP w Simo-
radzu, a ks. M. Czyż w pogrzebie śp. ks. Piotra Kocura, w kościele rzymskokatolickim na 
Górnym Borze.

W niedzielę 31 maja odbyła się 150. rocznica poświęcenia kościoła św. Trójcy w Sko-
czowie. W poranku pieśni wzięły udział nasze parafialne chóry i zespoły. Słowem Bo-
żym służył ks. biskup Jan Wacławek ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego 
Wyznania w Republice Czeskiej. Po nabo-
żeństwie odbył się piknik parafialny. Gość-
mi nabożeństwa i pikniku byli: burmistrz 
Skoczowa Mirosław Sitko z Małżonką oraz 
zastępca pani Anna Stefaniak-Bacza z Mę-
żem (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 31 maja po południu Ze-
spół Dzwonków wziął udział w koncercie 
z okazji 70-lecia działalności chóru w By-
strzycy na Zaolziu.
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Od Wielkanocy do święta Trójcy św. trwała zbiórka na Bratnią Pomoc im. Gustawa 
Adolfa i wyniosła: w Skoczowie 12.470 zł, w Dębowcu 1.920 zł, w Simoradzu 1.520 zł, 
w Pierśćcu 1.490 zł. Konfirmanci złożyli 1.600 zł (razem 17 osób, co bardzo docenia-
my, ponieważ do tej pory było to kilka osób z danego rocznika). Ogółem 19.000 zł to 
jest o 725 zł więcej niż w roku 2014. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy 
„Bóg zapłać”.

W święto Bożego Ciała 4 czerwca odbył się Zjazd 
Delegatów BPGA w Gołkowicach. Z naszej parafii 
uczestniczyły trzy osoby z Rady Parafialnej: Janina 
Brańczyk, Ilona Rusin i Gustaw Mendrek.

W tym samym dniu grupa naszej młodzieży pod 
opieką Dawida Podżorskiego wybrała się pieszo na 
Równicę, gdzie uczestniczyli  w nabożeństwie „Przy 
Kamieniu”. 

Również 4 czerwca miało miejsce uroczyste spotkanie koła pań w Simoradzu, gdzie 
85. urodziny obchodziły Hildegarda Szurman i Stefania Cieślar.

Rozpoczął się kolejny kurs przygotowawczy do konwersji. Pierwsze spotkanie odbyło 
się w sobotę 6 czerwca. Uczestniczy w nim 4 kandydatów. Kurs prowadzi ks. M. Ratka-
Matejko. Konwersja planowana jest w połowie lipca.

W sobotę 6 czerwca ks. M. Czyż zorganizował wycieczkę rowerową nad Zalew Go-
czałkowicki. Uczestniczyło w niej kilkanaście osób z grupy młodzieżowej. Rowerzyści po-
konali prawie 60 km (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 7 czerwca podczas nabożeństwa głównego w Skoczowie odbyła się uro-
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czystość złotej i diamentowej konfirmacji. W uroczystości uczestniczyło 37 osób kon-
firmowanych w 1965 roku i około 25 osób konfirmowanych w 1955 roku. Jubilaci przy-
stąpili do komunii świętej, a po nabożeństwie mieli spotkanie – każda z grup w swoim 
gronie. „Złoci Konfirmanci” złożyli ofiarę w wys. 700 zł na cele parafialne oraz 150 zł na 
działalność Zespołu Dzwonków. Serdecznie dziękujemy (zdjęcia na okładce).

W czwartek 11 czerwca ks. M. Czyż uczestniczył w spotkaniu integracyjnym dzieci 
i rodziców przedszkola w Międzyświeciu. Z rąk wicedyrektor odebrał dyplom podzię-
kowania oraz kosz kwiatów z bibuły w podzięce dla naszej Parafii za dofinansowanie 
zakupu linoleum do jadalni tej placówki.

W piątek 12 czerwca młodzież z Dębowca z ks. Marcinem Ratka – Matejko wzięli 
udział w spotkaniu młodzieży w Ustroniu (relacja wewnątrz numeru).

W czwartek 18 czerwca w ramach godziny 
biblijnej w Skoczowie, a w Pierśćcu w środę 
17 czerwca odbyły się spotkania z Anną Pin-
kas z Wisły, która jest misjonarką w Egipcie 
(relacja wewnątrz numeru).

W piątek 19 czerwca odbyła się zbiórka 
elektroodpadów, które zostały przekazane dla 
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Re-
walidacyjnych w Cieszynie, co pomoże im w za-
kupie potrzebnego sprzętu komputerowego.
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W piątek 19 czerwca filiał w Pierśćcu zorganizował piknik rodzinny (relacja we-
wnątrz numeru). 

W sobotę 20 czerwca ks. M. Czyż uczestniczył w jubileuszu 50-lecia Szkoły w Iskrzy-
czynie.

W środę 24 czerwca mgr teol. Bogusław Czyż reprezentował naszą parafię, uczestni-
cząc w nabożeństwie ekumenicznym w kościele rzymskokatolickim, które odprawiono 
dla absolwentów gimnazjum w Pierśćcu.

W piątek 26 czerwca ks. A. Podżorski uczestniczył w gminnym zakończeniu roku 
szkolnego w ZS 3. 

W sobotę 27 czerwca odbyła się wycieczka do Opawy, którą zorganizował filiał w Dę-
bowcu (relacja wewnątrz numeru). 

W sobotę 27 czerwca odbyła się rodzinna wycieczka górska na Karkoszczonkę k. 
Brennej. Inicjatywa wyszła od grupy małżeństw, które co miesiąc mają swoje spotkania 
w Skoczowie (relacja wewnątrz numeru). 

Zakończono brukowanie placu przed garażem przy ul. Schodowej 19.
Od lutego do czerwca odbywały się rozgrywki Diecezjalnej Ligi 

Siatkówki. Udział wzięło 8 zespołów z okolicznych parafii. Po roze-
graniu wszystkich kolejek drużyna z naszej parafii uplasowała się 
na drugim miejscu (41 pkt), ustępując jedynie faworytom z Wisły-
Malinki (50 pkt).

Przy budynku starej szkoły postawiono blaszany garaż, przenie-
siony ze Schodowej 19, który służy jako magazyn.

W kościele zamontowano nową kamerę do transmisji internetowych nabożeństw, 
co daje lepszą jakość obrazu. Z uwagi na skomplikowany proces wdrażania, prosimy 
o wyrozumiałość w związku z możliwością występowania zakłóceń w dwumiesięcznym 
okresie testowym.

W maju zostało wykonane 
w kościele w Pierśćcu ocieplenie 
nad salką i częścią gospodarczą. 
Prace przeprowadzono tzw. syste-
mem kanadyjskim, polegającym 
na wdmuchiwaniu pod ciśnieniem 
granulatu celulozowego. 

Filiał w Pierśćcu zakupił sprzęt do 
projekcji multimedialnych (projektor, 
laptop i głośniki).

Firma „Geocmentarz” zajmu-
jąca się komputerową ewidencją 
grobów na cmentarzach, wykonała 



Informator Parafialny nr 111/201514 Informator Parafialny nr 111/2015

dla parafii inwentaryzację wraz z komputerowym planem wszystkich grobów na naszych 
czterech cmentarzach w Skoczowie, Dębowcu, Simoradzu i Pierśćcu.

W kuchni parafialnej zainstalowano zmywarkę-wyparzacz.
Zakończono również wymianę okien, 

drzwi i bramy garażowej na parterze budyn-
ku za plebanią. Kończy się powoli remont 
biblioteki, która została powiększona o po-
mieszczenie garażowe.

W Simoradzu wykonano wykop pod 
drogę do domku parafialnego.

Zakupiono cztery namioty o wymiarach 
3 x 6 m, które będą służyły podczas różnych 
imprez parafialnych.

Terminy:

4 – 12 lipca  - Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
12 lipca g. 10.00 - Pamiątka założenia kościoła w Dębowcu – kazanie ks. Mar-

cin Podżorski, śpiew zespół młodzieżowy z Hażlacha oraz chór Hażlach-Zamarski.
20 – 25 lipca  - Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci w Skoczowie
26 lipca – 6 sierpnia - Obóz młodzieżowy w miejscowości Koczała na Pomorzu
26 lipca – 9 sierpnia  - akcja WYPRAWKA SZKOLNA – zbiórka artykułów szkolnych
10 – 15 sierpnia - Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci w Simoradzu
17 – 22 sierpnia - Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci w Dębowcu
24 – 29 sierpnia - Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci w Pierśćcu

Zebrał ks. A.P. 

TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY
4–12 LIPCA 2015
DZIĘGIELÓW

bez ograniczeń.
   www.cme.org.pl    zapraszamy serdecznie
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Nasze Życie

A w Krakowie…

Kazimierz, Wawel, podziemia Rynku, Kopiec Kościuszki i piękna pogoda – takie obra-
zy pozostaną w pamięci uczestników wycieczki do Krakowa. Simoradzanie i kilkunasto-
osobowa grupa skoczowian wybrali się tam w sobotę 30 maja.

Pierwszym punktem programu była Stara Synagoga na Kazimierzu (żydowskiej dziel-
nicy Krakowa), która jest jedną z najstarszych zachowanych synagog w Polsce oraz jed-
nym z najcenniejszych zabytków żydowskiej architektury sakralnej w Europie. Wystawa 
znajdująca się w jej wnętrzu pełna była eksponatów związanych z tradycyjnymi obrzę-
dami w judaizmie. W drodze ze Starej Synagogi do kościoła ewangelickiego uczestnicy 
wycieczki mieli okazję podziwiać jeszcze inne żydowskie bóżnice i poczuć wyjątkową 
atmosferę panującą na Kazimierzu. Do luterańskiej świątyni znajdującej się przy ul. 
Grodzkiej wpuściła nas uprzejma pani kościelna, która przy okazji przedstawiła nam rys 
historyczny miejscowej parafii. Kolejnym celem był Wawel, a dokładnie wzgórze i dzie-
dziniec, jedno z najbardziej znaczących historycznie i kulturalnie miejsc w Polsce.

Po obiedzie w klimatycznej restauracji gruzińskiej, wycieczkowicze penetrowali pod-
ziemia Rynku Głównego, gdzie mieści się oddział Muzeum Historycznego Miasta Kra-
kowa działający dopiero od 2010 roku. Spore wrażenie robiły na wszystkich odkryte 
eksponaty, które pod płytą główną Rynku spoczywają od około 700 lat – na przykład 
fragment drogi dojazdowej do kościoła Mariackiego. Ostatnim punktem wycieczki był 
Kopiec Kościuszki, jeden z czterech pagórków krakowskich usypanych w hołdzie boha-
terom narodowym. Na jego szczycie można było na chwilę zatrzymać się i pożegnać 
z piękną panoramą Krakowa. Program wycieczki okazał się ściśle dopasowany do pogo-
dy, ponieważ kiedy tylko grupa ulokowała się w autokarze gotowa do powrotu, zaczął 
padać rzęsisty deszcz.

Rajmund Raszyk
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Relacja ze zjazdu rodu Buzków

30 maja 2015 roku odbył się VI zjazd rodzinny rodu Buzków. Tym razem organizacją 
zjazdu zajmowała się rodzina Wojnarów, a za jego miejsce obrano Skoczów, do którego 
z całej Polski zjechali się starzy i młodzi przedstawiciele rodu. 

Zaczęło się od okolicznościowego nabożeń-
stwa, podczas którego goście zebrali się w sko-
czowskim kościele, by zarejestrować się na zjeź-
dzie, wysłuchać kazania i koncertu orkiestry ka-
meralnej pod batutą Jean Claude’a Hauptmanna. 
Kazanie, wygłoszone przez ks. M. Czyża, nawiązy-
wało do historii rodu, którego członkowie wciąż 
starają się pielęgnować więzi rodzinne. Na kon-
cercie zaś można było usłyszeć zarówno piosenki 
regionalne, jak i kościelne, a także te nawiązują-
ce do tradycji klezmerskiej. 

Następnie rodzina udała się do Harbutowic, 
gdzie w restauracji Mewa miał miejsce uroczysty obiad, a także obejrzano i wysłuchano 
szeregu prezentacji traktujących o historii rodu i jego znamienitych członkach. Wśród 
prelegentów nie zabrakło także profesora Jerzego Buzka, który podzielił się z rodziną 
fragmentami odnalezionego po latach pamiętnika jednego z nieżyjących już członków 
rodu. Nie obyło się też bez śpiewu okraszonego akompaniamentem Anieli Czyż. Choć 
tym razem na zjeździe zabrakło seniorek rodu – 103-letniej Marii Wegert, córki księdza 
Andrzeja Buzka i organizatorki pierwszego zjazdu, oraz jej siostry, 105-letniej nestorki 
rodu Marty, to podzieliły się one z uczestnikami życzeniami, które przekazane zostały 
drogą multimedialną. Oficjalną część wydarzenia zakończyła kolacja, po której goście 
zaczęli powoli rozjeżdżać się do swoich domów.  

Choć dziś rodzina Buzków mieszka w wielu odległych rejonach Polski, Europy, 
a nawet świata, jej członkowie 
wciąż starają się dbać o utrzy-
mywanie kontaktów i zacie-
śnianie więzów rodzinnych. Na 
zjeździe pojawiło się 160 osób 
wchodzących w skład 4 kolej-
nych pokoleń rodu. Pozostaje 
mieć nadzieje, że tradycja zjaz-
dów przetrwa kolejne dekady 
i w przyszłości Skoczów znów 
będzie gościć w swych grani-
cach zgromadzoną licznie ro-
dzinę Buzków.

Dominika Wojnar, Kamil Kocoń
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150 lat po raz drugi

W maju 2013 r. obchodziliśmy 
hucznie jubileusz 150-lecia poło-
żenia kamienia węgielnego pod 
kościół św. Trójcy w Skoczowie. 
W tym roku świętowaliśmy 150 
lat poświęcenia naszego kościoła. 
Wielki podziw wzbudza refleksja, 
że nasi praojcowie – dysponując 
mniej zaawansowaną techniką 
– byli w stanie w dwa i pół roku 
wznieść tak wielki gmach, jakim 
jest nasz Dom Boży.

Tegoroczne uroczystości roz-
poczęły się już w sobotę przygoto-

waniami, w które zaangażowało się wielu wolontariuszy. Oprócz tego gościliśmy w na-
szym kościele VI Zjazd Buzków, który zainaugurowało okolicznościowe nabożeństwo 
(prowadzili je: ks. A. Podżorski, ks. A. Czyż i ks. M. Czyż – kazanie), a następnie odbył się 
koncert orkiestry kameralnej.
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Zasadnicza część uroczystości przypadła na piękny niedzielny dzień 31 maja. Moc-
nym i donośnym głosem wybrzmiewały tony podczas poranku pieśni i muzyki religijnej 
w wykonaniu naszych chórów i zespołów. Uroczyste nabożeństwo odprawiali wszyscy 
miejscowi księża, a kazanie wygłosił zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Au-
gsburskiego Wyznania – bp Jan Wacławek z Zaolzia (temat przewodni: Być solą – Mt 
5,13). Historię powstawania naszego kościoła oraz początki funkcjonowania skoczow-

skiego zboru przybliżył ks. A. Podżorski.
Po nabożeństwie uczestnicy zostali za-

proszeni na piknik parafialny. Można było się 
posilić tradycyjnymi daniami z grilla, a także 
pysznymi ciastami upieczonymi przez na-
sze parafianki. Atrakcją dla dzieci był zamek 
dmuchany oraz tworzenie różnych kształ-
tów z balonów. Część osób wpisywała się do 
ksiąg pamiątkowych lub przepisywała werse-
ty biblijne z księgi Dziejów Apostolskich (ta 
inicjatywa została zapoczątkowana w 2013 
r.). Można było też nabywać różne pamiątki. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się opaski 
na rękę „I am second – jestem drugi”, które są 
swego rodzaju świadectwem, że ja jako czło-
wiek staram się być drugi, bo na pierwszym 
miejscu ma być Pan Bóg.

Na uroczystość przybyło wielu naszych parafian, a także zborowników z okolicznych 
miejscowości. Gościliśmy też władze miasta: przybył burmistrz Mirosław Sitko z Małżon-
ką oraz wiceburmistrz Anna Stefaniak-Bacza wraz z mężem Andrzejem (Przewodniczą-
cym Rady Powiatu Cieszyńskiego).

Przy tej okazji pragnę na łamach IP serdecznie podziękować wszystkim, którzy po-
mogli w przygotowaniach i organizacji naszego Święta Parafialnego. Bardzo doceniam 
każdy rodzaj wykonanej służby. 

Dziękuję również władzom miasta za bezpłatne użyczenie namiotów i ławek, jak też 
strażakom z Iskrzyczyna za ławki i stoły

Ks. M. Czyż

Egipt – kraj moich marzeń

Pod takim tytułem przebiegały w Pierśćcu (17 czerwca) i Skoczowie (18 czerwca) 
spotkania z misjonarką – Anną Pinkas z Wisły. Pani Ania ma wykształcenie pielęgniar-
skie. Podczas gdy stale słyszy się o „białym personelu” wyjeżdżającym za lepszym ży-
ciem za granicę, pani Ania wybrała służbę misyjna w Egipcie.
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Po czasie przygotowań w Europie, 
spędziła kilka ostatnich miesięcy w Ka-
irze, ucząc się i szlifując język arabski. 
Od września zacznie pracę pielęgniar-
ską w chrześcijańskim szpitalu w Assu-
anie (południowy Egipt).

W czasie, gdy z mediów dochodzą 
nas różne, nie zawsze przyjemne wia-
domości z Egiptu, pani Ania przedsta-
wiła życie w tamtym kraju oglądane 
własnymi oczyma. Opowiedziała o kul-
turze arabskiej, niełatwych stosunkach 
chrześcijańsko-muzułmańskich, a także 
o codziennym życiu.

Dla mnie każde tego typu spotkanie stanowi otwarcie kolejnego okna na świat. Po-
kazuje, że mamy za co dziękować Bogu, żyjąc w wolnym kraju. Uczy pokory i spojrzenia 
na swoje życie z wdzięcznością, a nie z narzekaniem. Odkrywa rąbek innego świata.

Pozostaje jedy-
nie niewielki smutek 
w sercu: szkoda, że tak 
mało osób w naszej 
parafii znajduje czas, 
by zainteresować się 
tematyką misyjną. 
Oczywiście prioryte-
tem jest życie naszej 
parafii, ale wspólnota, 
która widzi głównie 
siebie i swoje potrze-
by, staje się egoistycz-
na i zamknięta, a to 
nie jest cel chrześcijań-
skiej egzystencji. Poza 
tym, patrząc na szyb-
ko zachodzące zmiany 
w świecie, warto słu-
chać o tych, którzy nie 
poddają się w wierze 
i potrafią przetrwać 
religijne burze. 

Działalność misyj-
na może istnieć jedy-
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Niestety ostatnie przed wakacjami… :(

W piątkowe popołudnie 19 czerwca grupa 16 mężczyzn z naszej parafii udała się 
pod wodzą ks. Mirka na specyficzne spotkanie. Miało ono formę integracyjną. Spędzili-
śmy je, grając w kręgle w Czeskim Cieszynie. Po pierwszej rundzie rozgrzewkowej (część 

nie dzięki ofiarom osób, którym taki charakter służby jest bliski. Stąd też poniżej za-
mieszczamy dane, na które można przesyłać ofiary pieniężne. Każda, nawet najmniejsza 
kwota, pomaga realizować niesienie ewangelii w świat innych religii.

Ks. M. Czyż
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Spotkanie dla małżeństw w Dębowcu

21 czerwca miało miejsce ostatnie przed wakacjami spotkanie dla mał-
żeństw w Dębowcu. Podobnie jak w poprzednim roku spędziliśmy je całymi 
rodzinami przy ognisku u państwa Pastuchów. Od rana z obawą i nadzieją 
na dobrą pogodę patrzyliśmy w niebo. Dopiero na godzinę przed rozpoczę-
ciem spotkania wyszło słońce. Dzięki Bożej opiece w trakcie naszego spo-
tkania nie padał deszcz. Przy ognisku był czas na wspólne rozmowy, śpiew 
na chwałę Boga, wspólne dzielenie się spostrzeżeniami dotyczącymi frag-
mentów ze Słowa Bożego: Nie nawiedź mnie ubóstwem ani nie obdarz bo-
gactwem, daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby (Prz 30, 8). Chleba 
naszego powszedniego daj nam dzisiaj (Mt 6,11). Był też czas na aktywność 

fizyczną – można było pograć w badmintona lub porzucać frisbee. Dla wszystkich był to 
wartościowy i dobrze spędzony czas. 

Gospodarzom dziękujemy za gościnność. A wszystkie małżeństwa zapraszamy na 
kolejne spotkania już po wakacyjnej przerwie. Ks. M. Ratka-Matejko 

uczestników pierwszy raz w życiu trzymała kule w rękach), były dwie tury, które miały 
wyłonić najlepszych. Wygrał Jurek Krzemień. Reszta, z nutką zazdrości zgodnie orzekła: 
„On to musi mieć w domu!” Taaa.. mężczyźni lubią rywalizację.

Potrzebowałem roku, żeby przyjść na pierwsze spotkanie, „Jak będzie nudno, to wię-
cej nie pójdę...” Powiem wam, że nigdy nie było nudno. Toczyliśmy inspirujące dyskusje. 
Spieraliśmy się dżentelmeńsko na niektóre tematy. Słuchaliśmy ciekawych wykładów 
i świadectwo. Wspólnie modliliśmy się. Gościliśmy biegającego księdza-poetę. Przeży-
waliśmy radość z bycia razem. Już wyczekuję na pierwsze spotkanie po wakacjach...

Adam Sułkowski
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Piknik rodzinny w Pierśćcu

Kolejne, comiesięczne spotkanie filiału (19 czerwca), tym razem połączone z Kołem 
Pań, miało mieć formę pikniku. Niestety, pogoda pokrzyżowała nam plany. Ulewa, która 
przeszła bezpośrednio przed spotkaniem, miała też z pewnością wpływ na frekwencję. 
Ale nasi goście – państwo Ilona i Piotr Hajewscy – dojechali. Gościliśmy także kuratora 
parafii – Ryszarda Macurę z rodziną.

Spotkanie nasze rozpoczęliśmy od modlitw indywidualnych. Następnym punktem 
był  wykład pani Ilony Hajewskiej  pt. „Patrząc na Jezusa”.  Poruszone tematy i spostrze-
żenia prelegentki głęboko zapadły wszystkim słuchaczom w myślach. Tę część zakończy-
liśmy wspólnym „Ojcze nasz”.  

Po wykładzie przeszliśmy do głównej sali naszego kościoła, gdzie wraz z zespołem              
„Be happy” śpiewaliśmy na chwałę naszemu Panu. Cieszy nas, pierśćczan, że mamy taki 
zespół. To dzięki założycielowi i dyrygentowi panu Janowi Steblowi możemy przeżywać 
duchową ucztę, słuchając młodzieży, która chce śpiewać pieśni uwielbiające Boga. Ze-
spół „Be happy” – pomimo zmieniającego się ciągle składu – „trzyma wysoki poziom”. 

Po „uczcie duchowej” przyszedł czas udać się na „ucztę materialną”. Przeszliśmy po-
nownie do salki parafialnej, gdzie czekały na nas smakołyki przygotowane przez nasze 
panie oraz nieustraszonych deszczem panów, którzy grillowali pyszne kiełbaski. 

Ostatnim punktem naszego spotkania był pokaz filmu, a właściwie około pół go-
dzinnego skrótu filmu, jaki został nakręcony przed 25 laty przez pana Bogusława Czyża 
w czasie uroczystości poświęcenia naszego kościoła w październiku 1989 roku. Ci, którzy 
tę uroczystość pamiętają, mogli na nowo ją przeżywać, powspominać wielu już nieżyją-
cych uczestników. Dla młodszych była to lekcja historii naszego filiału i parafii.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, pani Ilonie Hajewskiej za wykład i tym, którzy 
przygotowali pyszne „co nieco”. Jan Oczadły
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Rodzinne wędrowanie

Jak dobrze rozpocząć wakacje? Najlepiej spędzić czas z rodziną! Dlatego kończąc 
roczny cykl spotkań małżeńskich, wybraliśmy się w sobotę 27 czerwca na wspólną ro-
dzinną wędrówkę, szlakiem wiodącym na Karkoszczonkę (od strony Brennej). Było nas 
ponad 50 osób! Najmłodszy uczestnik liczył sobie trochę ponad rok, a najwcześniej uro-
dzonemu minęła w tym roku 80 wiosna.

Po kilkudziesięciu minutach spokojnego marszu znaleźliśmy się w miejscu, gdzie cze-
kała na nas piękna, górska panorama z widokiem na Skrzyczne i inne beskidzkie szczyty. 
Upojeni widokiem, podążyliśmy w stronę schroniska o ciekawej nazwie: Chata Wuja 
Toma. 

Po przerwie obiadowej przyszedł czas na wspólną zabawę. Ksiądz Mirek przygotował 
szereg konkurencji. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 5 drużyn i… ruszyli do boju. 
Nie lada wyzwaniem okazał się bieg z plastikowym kubkiem na głowie czy balonem mię-
dzy czołami. Choć walka była zacięta, potyczki rodzinne wywołały wiele pozytywnych 
emocji. 

W końcu nadszedł czas powrotu. Szkoda, że dobre chwile tak szybko mijają. Nie-
mniej, już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie dla małżeństw, które odbędzie się we 
wrześniu. Warto!

Lucyna Raszka 
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Wycieczka do Opawy

W ostatnią sobotę czerwca, a zarazem 
w pierwszym dniu ferii letnich, Filiał w Dę-
bowcu zorganizował wycieczkę do odle-
głej o 80 km Opawy. Wzięło w niej udział  
48 osób, nie tylko z Dębowca lecz także 
z innych miejscowości parafii skoczowskiej.

Dzisiejsza 60-tysieczna Opawa, niegdyś 
stolica Śląska Austriackiego, do którego na-
leżały i nasze tereny – robi dobre wrażenie. 
Starówka pełna jest śladów dawnej świet-
ności. Pałace Blucherów i Sobków, Teatr 
Śląski, Miejski Dom Reprezentacyjny, Ślą-
skie Muzeum Ziemskie, budynek dawnego 
kolegium jezuickiego (obecnie Archiwum 
Ziemskie) liczne kościoły: św. Wacława, 
św. Wojciecha, Ducha Świętego, Konkate-
dra Wniebowzięcia Marii Panny – to tylko 
niektóre obiekty godne uwagi. Uczestnicy 

mieli możliwość zobaczyć wszystkie oraz zwiedzić Śląskie Muzeum Ziemskie.
W XVI w. Opawa stała się ważnym centrum reformacji religijnej wyznania luterań-

skiego. Okres kontrreformacji miał katastrofalne skutki dla mieszczan będących prze-
ważnie ewangelikami. Obecnie, kościół ewangelicki pochodzący z XIX w. jest zamknięty. 
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Z wieży zdjęto krzyż , a wewnątrz przechowuje się zbiory muzealne i archiwalia. Trudno 
w dostępnych źródłach czy Internecie znaleźć cokolwiek na jego temat.

Oprócz Opawy, uczestnicy wycieczki zwiedzili także pałace w pobliskim Grodźcu nad 
Morawicą i Raduniu.

Stanisław Kubicius
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Wieści chórowe

„Gloria” w Jaworzu

W sobotę 20 czerwca amfiteatr w Jaworzu k. Bielska był miejscem spotkania ludzi 
uwielbiających muzykę i śpiew. Ta coroczna impreza organizowana przez parafię ewan-
gelicko-augsburską w Jaworzu oraz Diecezjalną Komisję Chórów i Orkiestr odbyła się już 
po raz XI. pod nazwą Międzynarodowego Koncertu Ewangelickich Chórów Ziemi Cie-
szyńskiej.  

Tegoroczny koncert zgromadził liczną rzeszę wykonawców i słuchaczy, którzy nie 
mogli narzekać na brak odpowiednich form przekazu muzyki i śpiewu – od pieśni reli-
gijnych, ludowych do standardów i klasyki melodii operetkowych. Nie zabrakło również 
wstawek humorystycznych. 

W tegorocznym koncercie wzięło udział 14 chórów z Polski (naszą parafię repre-
zentował chór Gloria) oraz gość: chór i orkiestra Luteran Chorus z Czech. Wykonaw-
cy występowali w różnych układach, w tym  również w formie chórów łączonych. Bardzo 
ciekawy program, który stanowił przerywnik dwuczęściowego koncertu zaprezentowali 
również aktorzy Teatru Muzycznego z Gliwic. 

Koncert nie mógłby dojść do skutku, gdyby nie oddani chórzyści, społecznicy oraz 
organizatorzy koncertu – Jaworzanie. Należne podziękowania należy skierować także 
pod adres wojewódzkich władz samorządowych i władz Jaworza oraz innych sponsorów.

Władysław W. Orawski
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Głos ma młodzież

Rowerami dookoła jez. Goczałkowickiego

6 czerwca, 15-osobowa i pełna 
entuzjazmu grupa młodzieży wyru-
szyła wraz z ks. M. Czyżem na wy-
cieczkę  rowerową. Naszym celem 
było Jezioro Goczałkowickie. Pogoda 
była aż nadto sprzyjająca. Słońce 
przygrzewało, temperatura docho-
dziła do 35o C. 

Po 15 minutach podjechaliśmy 
pod kościół w Pierśćcu. Po krótkich 
ustaleniach odnośnie bezpieczeń-
stwa oraz po modlitwie ruszyliśmy 
w dalszą drogę. Szybkie tempo doda-
wało atrakcyjności naszej wycieczce. 
Pokonywaliśmy kolejne odcinki, nie tracąc czasu na długie przerwy. Nie odczuwaliśmy 
upału, bo przez większą część drogi jechaliśmy terenem zalesionym. Przed południem 
osiągnęliśmy wyznaczony cel. Zadowoleni i zmęczeni odpoczywaliśmy nad największym 
na Śląsku sztucznym jeziorem. 

Po zregenerowaniu sił, wsiedliśmy na swoje cztery kółka i udaliśmy się do poło-
żonych niedaleko ogrodów pokazowych. Na 4 hektarach Bronisław Kapias stworzył  
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10 zachwycających ogrodów. Gdy już tam dotarliśmy, byliśmy zachwyceni tak urokliwym 
miejscem. Zrobiliśmy parę wspólnych zdjęć, zjedliśmy lody i po krótkim odpoczynku 
wyruszyliśmy w bardzo dobrych humorach w drogę powrotną. 

Wybraliśmy inną, dłuższą trasę, by zmienić widoki. Jechało się bardzo przyjemnie. 
Początkowo jechaliśmy główną drogą, lecz mniej więcej w połowie zjechaliśmy na wał 
i polne ścieżki. O godz. 15 dojechaliśmy do Skoczowa. Stąd każdy udał się prosto do 
domu.  Niektórzy już czuli, że następnego dnia nie obejdzie się bez zakwasów. W sumie 
przejechaliśmy 56 km. To był bardzo mile wspólnie spędzony czas.

Tomek Chmiel

Wycieczka na Polanę…

W piątkowe słoneczne popołudnie 12 czerwca grupa 
młodzieży z Dębowca wybrała się na międzyparafialne spo-
tkanie młodzieżowe do Ustronia-Polany. W altance przy ko-
ściele spotkały się trzy grupy: miejscowa, nasza i bładnicka. 

Spotkanie rozpoczął ksiądz Oskar Wild od rozważania 
Słowa Bożego i modlitwy. Później nastał czas na międzymło-
dzieżówkowe rozgrywki w piłkę siatkową – to dobry sposób, 
aby się zintegrować – zarówno wewnątrz swojej grupy, jak i z 
osobami z innych parafii. W czasie rozgrywek, na grillu przy-
gotowywane były kiełbaski. Gdy już wszyscy zgłodnieli, przy-
szedł czas na posiłek. Dobrze się bawiąc, spędziliśmy jeszcze 
kilka dobrych chwil w gronie rówieśników.

Ks. M. Ratka-Matejko 
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Kącik dla dzieci
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Cześć!
Przed nami druga część listu Pawła do Tymoteusza, który był bardzo młodym przy-

wódcą zboru. Przeczytaj uważnie pozostałe rozdziały i odpowiedz na pytania. Dowiesz 
się m.in. o tym, że Tymoteusz miał problemy żołądkowe, a także poznasz werset, który 
bardzo lubią wszyscy młodzi ludzie. 

Rozdział IV
W tym rozdziale Paweł przestrzega przed ludźmi, którzy głoszą nieprawdziwą naukę. 

Zaleca natomiast Tymoteuszowi, żeby się ćwiczył w ….................................., unikał nato-
miast …......................................... – czyli plotek. 

Znajdujemy tu też jeden bardzo ważny werset – 1 Tym. 4,12. Młodzi ludzie bardzo 
go lubią, bo pokazuje on, że są także ważni. Ale nie tylko – Paweł stawia też warunek, 
by młody człowiek był wzorem dla innych. Przepisz poniżej cały werset i naucz się go 
na pamięć:

….................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  

Podaj dwa przykłady, jak Ty, dziecko, możesz być wzorem dla innych ludzi.
…..................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Rozdział V
Paweł pisze, że mamy się opiekować wdowami, ale tylko tymi, które nie mają swoich 

rodzin. Dlaczego? Bo to rodzina zawsze powinna w pierwszej kolejności zadbać o swoje-
go bliskiego. Panu Bogu nie podoba się, gdy zapominamy o swoich dziadkach czy rodzi-
cach i nie opiekujemy się nimi. 

Paweł pod koniec rozdziału pisze, że niektóre nasze grzechy, tak jak i dobre uczynki, 
nie są znane innym ludziom. Kto jednak o nich wie? ….....................................................

Rozdział VI
W tym rozdziale Paweł pisze o różnych zaleceniach i ostrzeżeniach. Przeczytaj ten 

rozdział dwa razy i odpowiedz na pytania.
- Co, według Pawła, jest korzeniem zła? …...................................................................
- O jakie rzeczy powinien zabiegać wierzący? („Zabiegać” znaczy: na czym powinno 

mu zależeć i co powinno być dla niego ważne) …............................................................
..........................................................................................................................................
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- Jakie nakazy daje Paweł bogatym ludziom? …........................................................
..........................................................................................................................................

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.

Propozycja dla najmłodszych:

Pokoloruj obrazek: Jezus kocha dzieci. Poproś kogoś, aby przeczytał Ci historię 
zapisaną w Ew. Marka 10,13-16.
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Biblioteka

tel. 33 500 00 25

Remont biblioteki

22 kwietnia zaczął się długo oczekiwany remont biblioteki. Prace budowlane, jak też 
inwentaryzacyjne posuwają się do przodu. Dość wyraźnie widać już efekty pracy. No-
wością będzie układ woluminów – do tej pory były ustawione numerycznie, teraz będą 
tematycznie. Okazuje się, że mamy dużo biografii, powieści, komentarzy itp.

Biblioteka obecnie jest nieczynna, ale kiedy jest potrzeba, to obsługujemy czytelni-
ków, na ile to możliwe. Zakładamy, że do końca czerwca prace zostaną prawie całkowi-
cie zakończone.

Chcę z tej okazji wyrazić wielką wdzięczność wielu wolontariuszom, którzy angażują 
się w różne prace. Doliczyłam się nawet ponad 20 osób. Bardzo cenna jest pomoc wo-
lontariuszy z grupy piątkowej biblioteki. Nie będę tutaj wszystkich z imienia wymieniać, 
bo wiem, że są to ludzie skromni, dla których zapłata jest w niebie, a nie na ziemi.

Oficjalne otwarcie, połączone z ciekawym wykładem, planowane jest na sobotę 15 
sierpnia. Już dziś serdecznie zapraszam.

Renia Świder

PS. Z uwagi na awaryjność łącza telefonicznego, byliśmy zmuszeni zmienić numer. 
Nowy numer stacjonarny to: 33 5000025
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Reklamy i ogłoszenia

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

63 8126 0007 0009 5136 2000 0010 
z dopiskiem: 

„darowizna na cele kultu”

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

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

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

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

własnych dochodów.
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Narodziny perły - nowa 
książka Lidii Czyż

Po bardzo pozytywnym wydźwięku powieści 
pt. „Mocniejsza niż śmierć”, pastorowa Lidia Czyż 
proponuje kolejną powieść opartą na autentycz-
nej historii. 

Autorka otwiera horyzont miłości, straty 
i uzależnienia. Nie zabraknie trudnego tematu, 
jakim jest cierpienie, a nad tym wszystkim Bóg, 
który potrafi wskazać wyjście z każdej sytuacji, 
a ze zwykłego ziarnka piasku tworzyć drogocen-
ne perły. 

Pozycję można nabyć w księgarniach chrze-
ścijańskich, jak również w naszej kancelarii para-
fialnej.

SERDECZNIE POLECAMy!
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„Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem...” – moje 
wrażenia z „Outbacku”

Zanim rozwinę temat, wyjaśniam znaczenie tytułu.
Pierwsza jego część nawiązuje do słów Gajusza Juliusza Cezara, który w 47 r. p. n. e. 

w ten sposób właśnie przekazał senatowi rzymskiemu wiadomość o swoim zwycięstwie 
nad Farnakesem II, królem Pontu, w bitwie pod Zelą. Podobne odczucia miałem po po-
wrocie z „Outbacku”. 

No właśnie, druga część tytułu zawiera angielski, mało znany wyraz outback. Możesz 
pomyśleć, drogi Czytelniku, czemu podejmuję obce słowo, skoro ma na pewno jakiś pol-
ski odpowiednik. Wyjdę Ci więc naprzeciw i wyjaśnię znaczenie. Otóż według słownika 
PONS termin outback oznacza interior (kolejny trudny termin). A interior – tu posługuję 
się wikipedią – to „terytorium położone w głębi kraju, daleko od wybrzeża morskie-
go i od ośrodków przemysłowych; słabo zagospodarowane i trudno dostępne wnętrze 
lądu”. Określiłbym zatem outback mianem miejsca odosobnienia, zdystansowania, wy-
ciszenia...

Przybyłem
Taki właśnie cel przyświecał pomysłodawcom projektu, którzy kilkadziesiąt lat temu 

stworzyli w USA przestrzeń do wyciszenia. Idea została przeszczepiona na polski grunt. 
I tak, od jakiegoś czasu odbywają się weekendy outback dwa razy w roku (czerwiec 
i wrzesień) w Skoczowie – a dokładnie w Kiczycach, w ośrodku h2o (były „Marcel”).

O całym przedsięwzięciu dowiedziałem się od znajomych, którzy dwa lata temu byli 
na tej imprezie. Powiedzieli, że nie mogą zdradzić szczegółów, ale powinienem tam po-
jechać z Beatą. Zasadą outbacku jest pobyt dwójki osób wraz z innymi parami w miejscu 
odosobnienia od piątku do niedzieli. Byłem dość oporny. W końcu jednak przełamałem 
się, bo teściowie zafundowali nam ten weekend w prezencie.

Wziąłem urlop w parafii 12-14 czerwca i pojechałem z żoną do h2o. Na miejscu oka-
zało się, że projekt przeznaczony jest dla małżeństw oraz rodzica z nastolatkiem w róż-
nych konfiguracjach (mama-córka, mama-syn, tata-córka, tata-syn). Po zakwaterowaniu 
całość zaczęła się kolacją. A potem się działo...

W ciągu 48 godzin otrzymaliśmy dawkę treściwych wykładów i osobistych opo-
wieści, połączonych z fajną rozrywką na zewnątrz. Nie była to dyskoteka ani impreza 
z potańcówką do muzyki z lat 70-tych. Niemniej jednak zajęcia na świeżym powietrzu 
dawały sporo adrenaliny i sporo do myślenia. Z mojej duszpasterskiej perspektywy mu-
szę powiedzieć, że bardzo trafne okazało się niezmuszanie nikogo, a raczej zachęcanie 
i gotowość do współpracy.  

Zobaczyłem
W czasie pobytu w miejscu odosobnienia zobaczyłem pewne rzeczy w innym świetle 

– Pana Boga, swoją żonę, a także innych ludzi. W programie brali też udział uczestnicy 
poprzednich outbacków jako wolontariusze, którzy okazali nam, nowicjuszom, wielką 
pomoc. 
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Zobaczyłem, a więc poznałem od środka ideę tego weekendu, stąd też mogę się 
w zarysie podzielić swoimi doświadczeniami z Tobą, drogi Czytelniku. Czemu tylko w za-
rysie? Ponieważ każdy outback tworzą inne pary, więc każdy jest osobnym przeżyciem.

Piszę ten tekst nie po to, by zająć miejsce w Informatorze Parafialnym. Piszę go z per-
spektywy człowieka, który uczestniczył już w wielu wykładach, szkoleniach, warsztatach 
itp., lecz weekend outback wywarł na mnie największe wrażenie. Stąd też piszę, by Cię 
zachęcić do zabrania kogoś drugiego (żony, męża, syna, córki) i pojechania na taki week-
end.

Powinieneś tam pojechać, jeśli masz dobre relacje ze swoim współmałżonkiem bądź 
nastoletnim dzieckiem. A jeszcze bardziej powinieneś tam pojechać, jeśli coś iskrzy 
w Twoich relacjach. Podam jeden przykład: kilka lat temu uczestniczył w outbacku ewan-
gelicki duchowny, któremu waliło się małżeństwo. Dziś są dalej razem i wspólnie wal-
czą o swoją relację. Mówią, że outback 
nie jest dotknięciem magicznej różdżki, 
która wszystko złe zmienia w dobre, ale 
w ten weekend otrzymuje się ważne im-
pulsy do poprawy jakości relacji.

W tym miejscu wypada jeszcze do-
dać, że weekend w h2o kosztuje 600 
zł od pary. Stwierdzisz może, że to jest 
przeszkoda nie do przejścia. Usłyszałem 
od organizatorów, że pieniądze nie mogą 
stanowić przeszkody, dlatego też istnie-
je fundusz, w ramach którego możesz 
otrzymać dofinansowanie. Ale z drugiej 
strony czasem pewnie zastanawiasz się, 
co kupić na prezent swojemu współmał-
żonkowi albo swojemu dorastającemu 
dziecku. Sprezentuj mu/jej i sobie week-
end outback. Nie jestem żadnym akwi-
zytorem ani specjalistą od marketingu, 
by wciskać kit. Myślę jednak, że po tym 
weekendzie powiesz: warto było.

I jeszcze jedno: nie piszę tego tek-
stu, bo mi kazano. Piszę, ponieważ prze-
żyłem outback i wiem, co może stracić 
małżeństwo lub rodzic z dzieckiem, 
którzy nie skorzystają z tego programu. 
Może znasz kogoś, kto nie czyta naszego 
IP, a wewnętrznie wydaje ci się, że powi-
nien pojechać na taki weekend. Podziel 
się tą informacją.
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Zwyciężyłem 
Napisałem wcześniej, że w tym miejscu odosobnienia zobaczyłem pewne kwestie 

w innym świetle – Pana Boga, swoją żonę i innych ludzi. Niemniej jednak największym 
zwycięstwem dla mnie był fakt, że zobaczyłem siebie z innej perspektywy. Po tym week-
endzie rozumiem przede wszystkim inaczej słowo „służba”. Wybacz, drogi Czytelniku, 
nie mogę odkryć więcej kart, ale chętnie porozmawiam z tobą osobiście, gdy już bę-
dziesz po outbacku.

Z naszej parafii uczestniczyli zarówno małżonkowie, jak i rodzice z nastolatkiem. Faj-
ne są rozmowy z nimi o ich odkryciach, jakie dokonali w tym miejscu odosobnienia.

***
Mężu, Żono, Tato, Mamo, Synu, Córko – najbliższy OUTBACK już w weekend 18-20 

września... Zapraszam. ks. M. Czyż 

Jubileusz reformacji

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

9. Luter na Wartburgu
Na ten czas, gdy powyższy aktu cesarski ogłoszono, był już Luter w bezpieczeństwie. 

Fryderyk Mądry, przewidując bowiem co nastąpi, postanowił u siebie, mocno ująć się 
z Lutrem. Przetoż nagotował dwóch rycerzy, aby Lutra sprowadzili na miejsce bezpiecz-
ne, gdy będzie z Wormacyi powracał. Oni tedy stanęli pogotowie w turyńskim lesie, cze-
kając nań. A gdy Luter wjechał do Onego lasu, nagle wypadłszy oni rycerze, porwali go 
z wozu i umknęli z nim do lasu, pędząc krętemi ścieżkami, aż przybyli pod górę, na której 
się samotny zamek rycerski znajdował. Tam tedy zaprowadzili i utaili Lutra. Zamek ten, 
zwano Wartburg1, a należał Fryderykowi. Tu żył Luter przez 10 miesięcy, a prócz owych 
rycerzy, nikt nie wiedział, kimby był. Przywdziawszy odzież rycerską przyjął imię: rycerz 
Jerzy. Tak zostało miejsce pobytu Lutrowego ukryte; jego przyjaciele żałowali go, nie-
przyjaciele zaś radowali się, mniemając, że się stał ofiarą gwałtownej śmierci. Albowiem 
wszędzie rozniosły się wieści, iż Luter wpadł w ręce swych nieprzyjaciół

To chwilowe zniknienie Lutra nieszkodziło bynajmniej dziełu jego. Wolna mowa jego 
w Wormacyi zapaliła nie tylko znakomite książęta, ale i mnóstwo ludzi dla ewangielii. 
W krótce potem przyjęło już wiele miast niemieckich naukę reformacyi, a stąd rozsze-
rzyła się prędko po innych krajach. Z Lipskiego jarmarku przynieśli kupcy nawet aż do 
Węgier i Siedmiogrodu luterańskie książki, dla wyznawców odnowionej nauki.

W czasie pobytu swego na Wartburgu pisał Luter postylę kościelną2, t. j. wykłady 
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Z życia kościoła

18 kwietnia – odbył się w Giżycku wielkanocny Zjazd Młodzieży Diecezji Mazurskiej. 
Tematyką zjazdu była odpowiedzialność, jaką musimy wykazać się jako chrześcijanie na 
co dzień. Do Giżycka zjechała grupa blisko 50 osób. 

23 kwietnia – w  Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku 
odbyła się uroczystość upamiętniająca postać księdza seniora Edmunda Friszke (1902 
– 1958).

ewangelij i lekcy na nie-
dziele i święta całego 
roku. Najwięcej czasu 
i pilności poświęcił jed-
nak na tłumaczenie biblii 
na język niemiecki, które 
tu zaczął a później we 
Wittenbergu za pomocą 
Melanchtona i innych 
uczonych mężów sta-
rannie dokończył. Nowy 
Testament Lutrowego 
tłumaczenia wyszedł 
drukiem w r. 1523, a całe 
Pismo św. w r. 1534. 
A prawie to przetłuma-
czenie biblii najwięcej 
rozkrzewiało i podnosi-
ło reformację, bo odtąd 
każdemu wolno już było 
czerpać z onego źródła 

chrześciańską znajomość i prawdę zbawienną. Czytanie biblii pomagało najwięcej do 
powszechnego poznania błędów i podupadłości ówczesnego kościoła, a torowało naj-
skuteczniej drogę czystej nauce ewangielii (cdn). 

Opr. ks. M. Czyż 

1 Zamek istnieje do dziś. Poświęcony jest właściwie dwom postaciom: Elżbiecie Węgierskiej oraz Marcinowi 
Lutrowi. Tam też znajduje się „najważniejszy pokój Niemiec” – małe pomieszczenie, w którym Luter przetłu-
maczył Nowy Testament z języka greckiego na niemiecki, co przyczyniło się nie tylko do pogłębienia duchowo-
ści czytelników, ale także do ujednolicenia języka niemieckiego [przyp. MC].
2 Zbiór kazań na wszystkie niedziele i święta Roku Kościelnego [przyp. MC]
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25 kwietnia – w sali parafialnej w Wiśle-Centrum odbyła się Diecezjalna Konferencja 
Kobiet Diecezji Cieszyńkiej. Na spotkanie przybyło około 40 delegatek Kół Pań. Temat 
przewodni podporządkowany został tegorocznemu hasłu: Rok kultury ewangelickiej.

26 kwietnia – w kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się 59. Zjazd Chórów Die-
cezji Cieszyńskiej.  W Zjeździe wzięło udział 21 chórów i dwie orkiestry. Każdy chór po 
skończonej pieśni otrzymał pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za udział. Koncert 
poprowadził przewodniczący Diecezjalnej Komisji – ks. Alfred Staniek. Po zakończeniu 
koncertu, w budynku szkoły, był przygotowany poczęstunek dla uczestników.

10 maja – przy ewangelickim kościele Zbawiciela w Bydgoszczy zwierzchnik Kościo-
ła poświęcił nowe Centrum Parafialne. Uroczystości towarzyszyli uczestnicy 29. Zjazdu 
Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. 

16 maja – w Żorach odbyło się XIV Ekumeniczne Spotkanie Strażaków. Uroczystość 
zgromadziła wielu strażaków i ich duszpasterzy. Kazanie wygłosił ks. bp dr Marian Nie-
miec, który nawiązując do obrazu Dobrego Pasterza zwrócił uwagę, że w wielu akcjach 
to strażak ratownik jest prawdziwym pasterzem dla poszkodowanego.

24 maja –  w Parafii Ewangelic-
ko-Augsburskiej w Tychach odbył 
się I Charytatywny Bieg Ewangelic-
kiego Duszpasterstwa Wojskowego 
(Dla Antosia). Wszystko rozpoczęło 
się nabożeństwem poprowadzonym 
przez  ks. ppłk. Wiesława Żydla, ks. 
kpt. Marcina Pysza (tatę Antosia), 
ks. ppor. Marcina Koniecznego. Po 
nabożeństwie uczestnicy udali się 
nad jezioro Paprocany, gdzie miał 
miejsce bieg. Na finiszu biegu każdy 
dostał reklamówkę z pamiątkowym 
dyplomem, Nowym Testamentem 
oraz maską p. gazową. Dzieci otrzymały medale. Uczestnicy zostali zaproszeni na pyszną 
wojskową grochówkę. W biegu wzięło udział 218 osób.

24 maja – Zgromadzenie Parafialne w Goleszowie wybra-
ło nowego proboszcza. Został nim ks. dr Adrian Korczago, do-
tychczasowy proboszcz administrator parafii.

8 marca do 26 maja – trwała w Polsce kampania społecz-
na pod nazwą Sekretna Misja Kobiet na rzecz mieszkanek 
Burkina Faso, jednego z najbiedniejszych krajów w Afryce, 
której towarzyszyło hasło „Łączy nas więcej niż myślisz”. Se-
kretna Misja Kobiet polegała na kupnie nowego kompletu 
bielizny z naturalnej tkaniny.
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29 maja – Dekanat Ewangelicki Straży Granicznej zorganizował w Bielsku-Białej 
ekumeniczne spotkanie dla pracowników i funkcjonariuszy. Nabożeństwo poprowadzili 
(wraz z miejscowym proboszczem ks. Henrykiem Machem) Dziekan Ewangelicki Straży 
Granicznej ks. ppłk SG Kornel Undas i ks. kpt. SG Marcin Pysz, a przewodniczył mu i 
kazanie wygłosił zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej ks. bp Paweł Anweiler. Po zakończe-
niu nabożeństwa na Placu Ratuszowym przy Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej, odbył się 
uroczysty apel, pokaz musztry paradnej oraz koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Straży Granicznej.

4 czerwca – odbył się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gołkowicach 152. Wal-
ny Zjazd Delegatów Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, który po raz kolejny dzięki 
ofiarności sióstr i braci z całego Kościoła mógł rozdysponować środki finansowe, które 
pomogą wyremontować wiele kościołów, kaplic i nieruchomości parafialnych. Pomoc 
otrzymały m.in. parafie w Dzięgielowie, Ustroniu Dobce, Tychach, Kluczborku, Gierałci-
cach, Lubaniu, Piotrkowie Trybunalskim, Olsztynie i Piszu.

4-7 czerwca – pod hasłem „abyśmy posiedli mądre serce”, w Stuttgarcie odbywały 
się 35. Ewangelickie Dni Kościoła 
w Niemczech. Wśród 135. tysię-
cy uczestników Kirchentagu była 
grupa ponad 350 gości z Kościoła 
Ewangelickiego w Polsce.

6 czerwca – w Pasymiu odbyła 
się diecezjalna uroczystość, wpisa-
na w obchody jubileuszu 500-le-
cia Reformacji. Związana ona była 
z jubileuszem 490 lat ustanowienia 
pierwszego na świecie krajowego 
Kościoła luterańskiego. Działo się 
to w Prusach Książęcych, a więc 
tym samym i na Mazurach.

8 czerwca – w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa „Życie i dzieło mistrza Jana 
Husa – w 600. rocznicę męczeńskiej śmierci”. Organizatorem konferencji był Instytut Hi-
storyczny Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP 
przy współpracy z Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku. W konferencji brali 
udział m.in. profesorowie, historycy, duchowni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 
w RP, duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP oraz członkowie trójmiej-
skiej parafii.

16 czerwca – W Sali Kolumnowej Sejmu RP wręczono medale „Ze serce sercem”. 
Otrzymali je Dyrektor Generalna Diakonii Wanda Falk oraz Wicemarszałek Sejmu RP 
Eugeniusz Grzeszczak.

Zebrał ks. M. Ratka-Matejko
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Chrzty:

Zofia Byrska  03.05.2015   Ochaby Wielkie, ul. Zawodzie
Amelia Hubczyk  03.05.2015  Skoczów, ul. Spółdzielcza 
Zuzanna Tomala  03.05.2015  Skoczów, ul G. Bór
Olga Smelik  09.05.2015  Iskrzyczyn, ul. Stroma
Karol Czyszczoń  16.05.2015  Skoczów, ul. Ks. Mocko
Igor Pelar  17.05.2015  Dębowiec, ul. Ogrodowa
Magdalena Suchy  24.05.2015  Ustroń, ul. Szeroka
Anna Wojtek  24.05.2015  Dębowiec, ul. Katowicka
Jan Muschiol  07.06.2015  Górki Wielkie, ul. Cisowa
Michalina Sajan   07.06.2015  Ustroń, ul. Harbutowicka
Szymon Zawada  14.06.2015  Skoczów, ul. G. Morcinka
Lena Ogrodzka  28.06.2015  Skoczów, ul. Rzeczna

Śluby:

Dariusz Małysz  Magdalena Małysz 23.05.2015
Marcin Pędzimąż  Katarzyna Małysz  13.06.2015
Miłosz Sadlik  Katarzyna Lazar  20.06.2015
Michał Szymczyk  Dagmara Sikora  28.06.2015

Pogrzeby:

Adam Cholewa  lat 65 29.04.2015 Pierściec, ul. Marii Wardas
Katarzyna Niemiec lat 24 03.05.2015 Łączka, ul. Cesarska
Szymon Kluz  lat 20 03.05.2015 Skoczów, ul. G. Morcinka
Stefania Król   lat 72 06.05.2015 EDO Dzięgielów (Sk, ul. Mocko)
Aleksander Nowak lat 37 11.05.2015 Skoczów, ul Bielska
Bogusław Dubel   lat 66 19.05.2015 Skoczów, ul. G. Bór
Janusz Cichy  lat 72 21.05.2015 Skoczów, ul. G. Bór
Helena Fiedor  lat 85 21.05.2015 Pogórze, ul. Wspaniała 
Maryna Anisimova lat 49 22.05.2015 Międzyświeć, ul. Rozdroże
Janina Gałuszka  lat 66 30.05.2015 EDO Dzięgielów (P-c, ul. Skoczowska) 
Józef Molin  lat 85 08.06.2015 DPS Skoczów (Kozakowice)
Otylia Biegun  lat 71 09.06.2015 Skoczów, ul. G. Bór
Karol Gabryś  lat 79 23.06.2015 Skoczów, ul. Leśna

Zapisano w księgach parafialnych
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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 
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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. 18.00
oprócz 1. czwartku miesiąca
Dębowiec poniedziałek godz. 17.00
Pierściec środa godz. 18.00 SZKÓŁKI NIEDZIELNE

Skoczów godz. 8.00 i 10.00
Dębowiec podczas nabożeństwa

Pierściec podczas nabożeństwa
Simoradz podczas nabożeństwa

KOŁA PAŃ
Skoczów 1.śr m-ca godz.17.00

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

Simoradz 1.pt m-ca godz.14.30

PRÓBY CHÓRÓW I ZESPOŁÓW
Chór męski i żeński pon godz. 18.30
Chór mieszany wt godz. 18.00
Chór dziecięcy Nadzieja sob godz. 9.45
Zespół Dzwonków pon godz. 18.00

Zespół młodzieżowy 20+ czw godz. 19.00
Zespół Be Happy pt godz.19.00

Chór w Dębowcu wt godz.19.00
Chór dziecięcy w Dębowcu -------------
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7 czerw
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III rząd (od lewej): Jan Steckel, Gerhard Kluz, Jan Marszałek, Eugeniusz Bojda, Adam Olszar, Gustaw Plinta, Jan 
Chwastek, Józef Krehut
II rząd: ks. Andrzej Czyż, ks. Adam Podżorski, Róża Goryczka (Michnik), Eryka Neumann (Otremba), Helena 
Boruta (Raszka), Krystyna Welszarowa (Pasterny)
I rząd (od lewej): Paulina Duda (Więcek), Małgorzata Biszorska-Krężelok, Henryk Chmiel, Gertuda Kojma (Ba-
żanowska), Wanda Czyż (Krużołek), Hilda Ferek (Guznar), Helena Szalbot (Brudny), Anna Czerch (Kowala), 
Maria Jaworska (Łomozik)

V rząd: Jerzy Kaleta, Roman Lipsa, Teodor Obracaj
IV rząd: Jan Chmiel, Franciszek Kozieł, Jan Czudek, Tadeusz Pilch (współmałżonek), Jerzy Raszyk,
Bronisław Śliż, Bronisław Pawlitko, Jan Brudny, Piotr Gruszczyk,
III rząd: Janina Pilch (Cieślar), Anna Bednarz (Pilch), Helena Kubica (Kożdoń), Anna Dziadek (Cywka), Irena Ko-
nieczny (Kohót),
II rząd: ks. Andrzej Czyż, ks. Adam Podżorski, Lidia Jurzykowska (Bojda), Janina Kohut (Kukla), Helena Polok (Kło-
da), Wanda Kubicius (Czarnecka), Danuta Michalska (Wojnar), Irena Raszka (Bałon), Anna Cholewa (Oczadły), 
Irena Tkacz (Janosz), Irena Kubies (Bijok),
I rząd (od lewej): Urszula Rymorz (Żydel), Maria Rajca (Cieslar), Czesława Barańska (Kozik), Anna Cieślar (Musz-
kiet), Otylia Tomiczek (Duda), Zuzanna Hausotter, Ewa Bujok (Czudek), Irena Mika (Gabryś), Zofia Gola (Lapczyk), 
Paulina Trąbała (Suchy), Krystyna Bylok (Penkała)
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31 maja - pamiątka poświęcenia kościoła w skoczowie

150 lat


