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Potrzeba modlitwy

A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić.
 A gdy nastał wieczór, był tam sam. Mt 14,23

Drodzy Czytelnicy,
Czytając Ewangelie, naszą uwagę przykuwają różne wydarzenia z życia Jezusa. Z pew-

nością każdy z nas ma jakieś fragmenty, które są dla niego ważne, które w sposób szcze-
gólny zapadły w pamięć lub towarzyszyły w ważnych chwilach życia. Momenty z życia 
Jezusa, które szczególnie mogą fascynować i rozbudzać wyobraźnię to te, gdy wokoło 
Niego dzieją się wspaniałe rzeczy – gdy dokonuje cudów. Doskonale znamy i pamiętamy 
kulminacyjne wydarzenia dotyczące krzyżowej śmierci za nasze grzechy i zmartwych-
wstania, ponieważ w nich widzimy jak cenny jest dar zbawienia.

Lecz ja tym razem naszą uwagę chciałbym zwrócić na sytuację, którą wielu ludzi 
może w ferworze innych wydarzeń przeoczyć. Na coś, co zupełnie nie jest z ludzkiego 
punktu widzenia spektakularne – Jezus udaje się w miejsce odosobnienia, aby się modlić.

Rozmowa z Ojcem w życiu Jezusa miała szczególne znaczenie – w ten sposób utrzy-
mywał On z Nim szczególny rodzaj relacji. Wielokrotnie widzimy Go, jak szuka takiej 
właśnie społeczności. Niestety niewiele tego typu modlitw zachowało się do dziś. Jedną 
z najbardziej chyba znanych była ta w Ogrodzie Getsemane (tam zabrał uczniów).

Modlitwa w życiu Jezusa miała szczególne znaczenie. Wiedzieli to uczniowie, którzy 
widząc ten przykład sami wyszli z inicjatywą i poprosili Jezusa, aby Ten nauczył ich mo-
dlić się. Wtedy Jezus nauczył ich modlitwy: „Ojcze Nasz”. 

Jaką rolę w Twoim życiu odgrywa modlitwa? Jak wiele czasu poświęcasz na rozmo-
wę z Bogiem? A może modlitwa stała się czymś w rodzaju codziennej rutyny – wypowia-
dana w pośpiechu rano przed pracą, bez głębszej refleksji lub ostatkiem sił zasypiając 
przed słowem „amen”? 

Dla nas możliwość modlitwy powinna być odbierana, jako szczególny Boży dar dla 
ludzi. Gdy myślę o modlitwie, to wspaniałym dla mnie jest to, że święty Bóg mnie grzesz-
nemu człowiekowi pozwala tak bezpośrednio do siebie się zwracać. Możliwość kontaktu 
z Bogiem jest darem tak często niedocenianym przez współczesnych ludzi. A przecież 
modlitwa jest niezbędnym elementem funkcjonowania chrześcijanina, który w swoim 
życiu powinien tak jak Psalmista wyznawać (Ps 88,2): Panie, Boże zbawienia mego, we 
dnie i w nocy wołam do ciebie.

Powoli dni stają się krótsze, a czas, kiedy nie świeci słońce, zaczyna się wydłużać 
– nieuchronnie zbliża się jesień. To dobry okres, aby znaleźć więcej czasu na relacje 
z Bogiem. Aby poszukać w swoim życiu okazji do tego, by – podobnie jak Jezus – znaleźć 
miejsce, gdzie nic i nikt nie będzie nas rozpraszał, gdzie będziemy mogli w ciszy i samot-
ności otworzyć się na Boże działanie.

Spotkanie ze Słowem Bożym



Informator Parafialny nr 112/20154 Informator Parafialny nr 112/2015

Może inspiracją do tego być postawa Jezusa, który swym postępowaniem pokazuje 
nam jak ważna jest modlitwa. Może inspiracją być równie pieśń: „Modlitwa w ciszy”, 
która w piękny sposób wyraża piękno modlitewnej zadumy sam na sam z Bogiem:

W mej głowie milion różnych planów,
myślami znów wyprzedzam czas.

A w sercu troska goni troskę:
czy uda się, czy radę dam?
Ty wtedy mówisz mi o ciszy,

że w niej się dziś zanurzyć mam,
że mam zaufać wbrew zwątpieniu,

a wtedy sam mi pokój dasz.

Ref: W ciszy znajduję Ciebie,
w ciszy słyszę Twój głos.
W ciszy poznaję Ciebie,

w ciszy zaufam Ci.

A kiedy czekam na Twą wolę,
nie walczę już wiem kochasz mnie,

cieszę się życiem, które dałeś,
a w duszy mej Twa cisza gra.

W ciszy znajduję Ciebie…
Ks. M. Ratka-Matejko 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 2015/16

Udział w kursie jest obowiązkowy dla par, które będą brać ślub w 2016 r. 
Kurs finansuje Parafia.

Terminy 2015: 
22 i 29 listopada oraz 6 i 13 grudnia
Czas: godz. 15.00-19.00
Miejsce: sala parafialna w Wiśle-Malince

Terminy 2016: 
6 i 20 marca oraz 3 i 10 kwietnia
Czas: godz. 15.00-19.00
Miejsce: sala parafialna w Skoczowie

W związku z pozytywnym oddźwiękiem ze strony par, które uczestniczyły w kur-
sie przedmałżeńskim zimą 2015 roku, pragniemy kontynuować tę inicjatywę dla par 
zamierzających wziąć ślub w 2016 roku. Zajęcia prowadzą Zbigniew i Kornelia Kłapa.

Poniżej zamieszczamy terminy dwóch kursów, podczas których będzie realizo-
wany ten sam program. Każdy kurs obejmuje cztery spotkania. Zainteresowane pary 
mogą wybrać najbardziej dla nich odpowiednie terminy. Szczegółowych informacji 
udziela ks. M. Czyż. 
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Z kart historii...

Ks. bp dr Władysław Fierla

W Święto Reformacji minie 20-ta rocznica 
śmierci Zwierzchnika Polskiego Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego na Obczyźnie – ks. bpa Władysła-
wa Fierli.

Urodził się 15 grudnia 1909 r. w Orłowej. Jego 
ojciec był sztygarem w miejscowej kopalni oraz po-
siadał małe gospodarstwo rolne, z którego część 
ofiarował pod budowę bursy dla uczniów miejsco-
wego polskiego gimnazjum im. J. Słowackiego, któ-
rego absolwentem został młody Władysław. Ojciec 
przekazał swoim dzieciom – córce oraz 5 synom, 
z których 3 zostało duchownymi – miłość i szacunek 
do Kościoła Ewangelickiego oraz głębokie umiłowa-
nie polskiego „Ojcowskiego domu” na Zaolziu. 

Teologię ewangelicką studiował w Pradze, Wied-
niu i Bratysławie. Po ich ukończeniu został w 1934 r. 
ordynowany i skierowany do odbycia wikariatu 
w rodzinnej parafii w Orłowej, której proboszczem 
był wtedy jego starszy brat Józef. W 1938 r. przeszedł wraz ze swoją parafią pod zarząd 
Konsystorza Kościoła E-A w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Po wybuchu II wojny światowej jako polski duchowny był prześladowany i w 1940 r. 
aresztowany przez Gestapo. Trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, a następnie 
Mauthausen-Gusen. Po oswobodzeniu w 1944 r. przez Francję, dostał się do Włoch 
i tam w Averso pod Neapolem przystąpił do organizowania Polskiego Ewangelickiego 
Duszpasterstwa Wojskowego. Wkrótce został szefem tego duszpasterstwa w II Korpusie 
Wojska Polskiego gen. W. Andersa. Odwiedzał jednostki wojskowe na Bliskim Wscho-
dzie, a Polska Parafia Ewangelicka w Jerozolimie mianowała go swoim proboszczem. 

Początkiem listopada 1946 r. przybył wraz z II Korpusem do Wielkiej Brytanii i osiadł 
w Londynie. Po demobilizacji wraz z innymi żołnierzami został członkiem Polskiego Kor-
pusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, zachowując przy tym tytuł Szefa Ewangelickiego 
Duszpasterstwa w randze pułkownika. Wtedy też przystąpił do organizowania polskich 
ewangelickich parafii na Zachodzie Europy oraz włączył się w działalność na rzecz Po-
lonii.

Po powrocie do kraju pierwszego proboszcza polskiej parafii w Londynie – ks. An-
drzeja Wantuły, ks. Fierla przejął dnia 11 kwietnia 1948 r. jego obowiązki. Został także 
proboszczem polskiej parafii w Paryżu. Po ukonstytuowaniu w 1952 r. Polskiego Kościoła 
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E-A na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, został 1 listopada 1953 r. wybrany jego bisku-
pem i pozostał nim nieprzerwanie aż do śmierci. Stał się wtedy formalnym zwierzchni-
kiem wszystkich polskich ewangelickich zborów w tych krajach (Wielka Brytania, RFN, 
Francja, USA, Kanada, Argentyna, Australia i Nowa Zelandia), gdzie Polonia – nie uznając 
powojennych, politycznych zmian w Polsce – utożsamiała się jednoznacznie z emigra-
cyjnym rządem RP w Londynie. Przejawem tego było także wystąpienie tegoż Kościoła 
ze struktur Światowej Federacji Luterańskiej. Nie przeszkadzało to jednak do utrzymy-
wania poprawnych relacji z naszym Kościołem w okresie PRL, a zwłaszcza z ówczesnym 
biskupem ks. A. Wantułą. Te dobre kontakty z czasem przerodziły się w materialną i rze-
czową pomoc na dużą skalę dla Kościoła i wielu Polaków w kraju. Z wysyłanych lekarstw, 
żywności i odzieży korzystali ubodzy bez względu na wyznanie.

Ks. bp Władysław Fierla był na emigracji członkiem wielu polonijnych organizacji. 
Występował w polskich audycjach radiowych nadawanych przez Radio BBC, Radio Luk-
semburg, Głos Ameryki oraz Radio Wolna Europa. W 1970 r. obronił na Polskim Uniwer-
sytecie w Londynie pracę doktorską poświęconą XVI-wiecznemu irenizmowi. W roku 
1980 otrzymał doktorat honoris causa Fakultetu Teologii Ewangelickiej „Concordia” 
w St. Louis, Missouri w USA. 

Cieszył się uznaniem wielu księży innych wyznań. Gdy papież Jan Paweł II dowiedział 
się o jego pracy duszpasterskiej w II Korpusie gen. Władysława Andersa, zaprosił ks. 
biskupa do Watykanu na prywatną audiencję w dniu 9 lutego 1980 r. Na pożegnanie 
papież ucałował go po bratersku, ofiarując równocześnie oryginalny biskupi krzyż ze 
swoim papieskim herbem na odwrocie.

Ks. bp W. Fierla za swoją postawę oraz służbę w Kościele został odznaczony wielo-
ma krzyżami i medalami wojskowymi, a także uhonorowany przez prezydenta R.P. na 
Wychodźstwie, Augusta Zaleskiego, Krzyżem Komandorskim Orderu „Polonia Restituta” 
z Gwiazdą.

W lutym 1945 r. rozpoczął redagowanie i wydawanie biuletynu dla żołnierzy ewan-
gelickiego wyznania pt. „Poseł Ewangelicki”. Z czasem stał on się oficjalnym organem 
Ewangelickiego Kościoła na Obczyźnie, który ukazywał się jako miesięcznik. Był jego Re-
daktorem Naczelnym przez 50 lat aż do śmierci. Wtedy to redakcję przejęła żona księ-
dza biskupa – Helena z d. Wieja, (która jest rodowitą skoczowianką), przekształcając 
go z miesięcznika w kwartalnik. Ostatni numer pisma ukazał się w Londynie z datą paź-
dziernik-grudzień 2005 r.

Ks. bp dr Władysław Fierla zmarł w Londynie 31 października 1995 r. Nabożeństwo 
pogrzebowe zostało odprawione w dniu 9 listopada w kościele ewangelickim im. Marci-
na Lutra w Londynie, a został pochowany na cmentarzu Gunnersbury w Londynie, obok 
pomnika ofiar Katynia.

Opr. Jerzy Sikora

PS. Serdecznie dziękuję Pani Biskupowej – Helenie Fierla oraz pani Ewie Śliwce (sio-
strzenicy Biskupa) za pomoc w przygotowaniu artykułu.
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W skrócie

24 czerwca, z inicjatywy chóru „Gloria” zebrano w naszej parafii 
ok. 1 tonę elektroodpadów, które przetransportowano do Cieszyna 
(relacja wewnątrz numeru).

W dniach 4-12 lipca odbył się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzię-
gielowie. Spora grupa naszej młodzieży była zaangażowana w służ-
bie żywienia i w służbie technicznej. Wykłady biblijne prowadził 
ks. Sławomir Sikora ze Szczecina. Ewangelistą był Wade Burle-
son z Oklahomy.

W sobotę 11 lipca odbyła się konwersja trzech osób, które po 
kilkutygodniowym kursie prowadzonym przez ks. M. Ratkę-Matej-
ko wstąpili do Kościoła i wzięli udział w komunii św. 

W niedzielę 12 lipca odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu. Uro-
czystość rozpoczęła się porankiem pieśni, którego program wypełniły: chór z Hażlacha-
Zamarsk, zespół młodzieżowy z Hażlacha i chór z Dębowca. Kazanie wygłosił ks. Marcin 
Podżorski z Hażlacha, a po nabożeństwie odbył się piknik parafialny.
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W niedzielę 12 lipca 
na pamiątce założenia ko-
ścioła w Ustroniu-Dobce 
Słowem Bożym służył ks. 
Mirosław Czyż.

W niedzielę 19 lipca 
na nabożeństwie spotkali 
się parafianie obchodzą-
cy w tym roku jubileusz 
75-lecia urodzin. Wzięli 
udział w komunii św., a po 
nabożeństwie spotkali się 
przy poczęstunku.

W niedzielę 19 lipca na pamiątce założenia kościoła w Wiśle-Czarnem Słowem Bo-
żym służył ks. Mirosław Czyż, a śpiewał nasz zespół młodzieżowy 20+.

 W dniach 20–25 lipca odbył się Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie. Uczestniczyło 
codziennie 100–120 dzieci oraz liczna grupa prowadzących i wolontariuszy. Zajęcia od-
bywały się w dwóch grupach wiekowych (relacja wewnątrz numeru). 

W dniach 24-26 lipca chór z Dębowca zorganizował wycieczkę w Pieniny (relacja 
wewnątrz numeru).

W dniach 27 lipca - 6 sierpnia odbył się obóz naszej młodzieży w miejscowości 
Dymin na Pomorzu. Uczestniczyło 80 osób, a organizatorem i kierownikiem był ks. M. 
Czyż wraz z kilkoma wychowawcami ze starszej młodzieży. Na cela obozu otrzymaliśmy 
również dotację z Urzędu Gminy Skoczów, za co serdecznie dziękujemy (relacja we-
wnątrz numeru).

W sobotę 8 sierpnia nasz chór „Gloria”, Diecezjalna Orkiestra Dęta oraz ks. Adam 
Podżorski z Małżonką wzięli udział w 250-leciu położenia kamienia węgielnego pod bu-
dowę kościoła w Pokoju na Opolszczyźnie, gdzie proboszczem jest ks. Eneasz Kowalski, 
nasz były wikariusz. Chór śpiewał jeszcze następnego dnia na nabożeństwach w Lubieni 
i w Pokoju (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 9 sierpnia Zespół Dzwonków pojechał na Zaolzie do Olbrachcic, gdzie 
grał na nabożeństwie z okazji pamiątki założenia kościoła.

W dniach 19 lipca - 9 sierpnia trwała w naszej parafii akcja diakonijna „wyprawka 
szkolna”. Zebraliśmy sporo przyborów szkolnych, a także ofiary indywidualne na listę 
i ofiarę ołtarzową (relacja wewnątrz numeru).

W dniach 10 - 15 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej Nowiny w Simoradzu. Zajęcia od-
bywały się w szkole, a uczestniczyło codziennie około 30 dzieci oraz kilku prowadzących 
i pomocników (relacja wewnątrz numeru). Całość projektu została dofinansowana ze 
środków Gminy Dębowiec. Serdecznie dziękujemy.
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 Zakończył się remont biblioteki. Również hall przed biblioteką został wyremonto-
wany. Książki w bibliotece zostały ułożone według działów tematycznych, co ułatwia 
wyszukanie. W sobotę 15 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie biblioteki po remoncie. 
Uczestnicy wysłuchali wykładu Piotra Żądło na temat czytania Biblii i korzystania z do-
brodziejstwa, jakie daje czytanie książek (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 16 sierpnia na obu nabożeństwach w Skoczowie gościem był Piotr Żą-
dło z Bielska, który pracuje w organizacji „Open Doors”, zajmującej się pomocą prze-
śladowanym chrześcijanom na świecie. Przedstawiał relację z pracy organizacji oraz 
fakty świadczące o trudnym położeniu chrześcijan w wielu krajach świata. Przy wyjściu 
z kościoła można było zabrać czasopismo „Open Doors” oraz książki związane z tematy-
ką prześladowań.

W dniach 17 - 22 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu. Zajęcia od-
bywały się w kościele i w Domu Zborowym, a uczestniczyło codziennie ok. 40 dzieci oraz 
kilku prowadzących i pomocników (relacja wewnątrz numeru). Całość projektu została 
dofinansowana ze środków Gminy Dębowiec. Serdecznie dziękujemy.

W dniach 24 - 29 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu. Zajęcia od-
bywały się przy kościele, a uczestniczyło codziennie około 50-70 dzieci oraz kilku prowa-
dzących i pomocników (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 29 sierpnia Rada Parafialna miała wyjazdowe posiedzenie w Salmopolu 
(relacja wewnątrz numeru). 

W niedzielę 30 sierpnia ks. A. Podżorski reprezentował Parafię podczas Dożynek So-
łeckich w Kiczycach.

W lipcu wybrukowano chodnik w Simoradzu prowadzący od kościoła do górnej furt-
ki. Na ten cel wielu Simoradzan przekazało indywidualne ofiary. Prace przeprowadzono 
systemem gospodarczym pod okiem majstra J. Chwastka. Wszystkim zaangażowanym 
serdecznie dziękujemy!
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W sierpniu przeprowadzono lifting salki 
szkółkowej w Pierśćcu: malowanie ścian i stoł-
ków, dokupienie mebli itp. Inicjatywę podjęła 
Rodzina, która sfinansowała i przeprowadziła ca-
łość prac (przy pomocy pana kościelnego). Pięk-
nie dziękujemy!

We wtorek 1 września odbyło się w koście-
le w Dębowcu nabożeństwo z okazji rozpoczęcia 
roku szkolnego, które poprowadził ks. M. Ratka-
Matejko.

Od 1 września obowiązki grabarza i gospoda-
rza cmentarza w Skoczowie objął Mirosław Tomi-

czek z Harbutowic. Waldemarowi Biegunowi dziękujemy za dotychczasowe pełnienie 
tych funkcji. W. Biegun nadal będzie się zajmował koszeniem cmentarza.

Działa już portal internetowy www.skoczow.geocmentarz.pl, na którym można zo-
baczyć groby swoich bliskich (na wszystkich cmentarzach parafialnych). W przypadku 
nieopłaconej kwoty miejsce wyświetla się w czerwonej ramce. Zakup tego programu 
usprawni administrowanie cmentarzami ze strony kancelarii parafii, jak również stanowi 
cenną pomoc dla parafian. Firma wykonała również tablice z numerami grobów. Zosta-
ły one zamocowane na wszystkich naszych cmentarzach. W razie wystąpienia jakiegoś 
błędu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w kancelarii. 

Został znowelizowany Regulamin Cmentarny. Wytyczne wywieszono na cmenta-
rzach. Nowością jest m. in. doprecyzowanie zapisu odnośnie postawienia pomnika 
na nowym grobie lub też likwidacji i postawienia pomnika na starym grobie. W obu 
przypadkach zainteresowana osoba/rodzina ma uzyskać zgodę kancelarii parafii na 
wjazd na cmentarz. Firma kamieniarska nie może wjeżdżać na żaden nasz cmentarz 
bez zaświadczenia Parafii.

Terminy:
13 września – Święto Żniw w Simoradzu
20 września – Święto Żniw w Dębowcu
20 września – Komunia św. dla seniorów w Skoczowie
25-27 września – OZME w Pokoju
25-27 września – wyjazd chórku „Nadzieja” do Lubieni
27 września – Święto Żniw w Pierśćcu
4 października – Święto Żniw w Skoczowie – (dary na ołtarz organizują Harbutowice)
11 października – Pamiątka poświęcenia kościoła w Pierśćcu
16-17 października – Wyjazd konfirmantów i młodzieży do Wisły-Gościejowa

Zebrał Ks. A.P.
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Kącik dla dzieci
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Cześć!
Dzisiaj nie będziemy czytać całej księgi, ale wybrane teksty, które są bardzo znane 

i chętnie przywoływane. Będą to trzy fragmenty, z których każdy pokazuje nam, jaki 
powinien być człowiek wierzący. Przeczytaj je wszystkie.

Owoc Ducha Świętego – Galacjan 5,22-23
Ten tekst mówi o tym, jaki jest owoc Ducha Świętego, czyli pozytywne cechy, które 

Pan Bóg wzbudza w wierzącym człowieku. 
Zbroja Boża – Efezjan 6,10-18
Ten fragment opowiada nam o atrybutach chrześcijanina, czyli rzeczach, które za-

wsze powinien mieć ze sobą w swoim sercu. 
Hymn o miłości – 1 Koryntian 13,1-13
Właśnie taka powinna być idealna miłość według standardów Pana Boga. 

Zastanów się, czy w Twoim życiu także widać owoc Ducha Świętego, czy Twoja zbro-
ja jest kompletna i czy Twoja miłość jest taka, jak podoba się Panu Bogu? Nikt z nas nie 
jest doskonały, ale proś Pana Boga, by zmieniał cię, żebyś coraz bardziej upodabniał się 
do ideału!

1. Wykreśl z tabeli wszystkie owoce Ducha Świętego. Których brakuje? Wypisz bra-
kujące poniżej.

W tabeli nie było: ….....................................................................................................
..........................................................................................................................................

Cześć!

Dzisiaj nie będziemy czytać całej księgi, ale wybrane teksty, które są bardzo znane i chętnie 

przywoływane. Będą to trzy fragmenty, z których każdy pokazuje nam, jaki powinien być człowiek 

wierzący. Przeczytaj je wszystkie.

Owoc Ducha Świętego – Galacjan 5,22-23

Ten tekst mówi o tym, jaki jest owoc Ducha Świętego, czyli pozytywne cechy, które Pan Bóg 

wzbudza w wierzącym człowieku. 

Zbroja Boża – Efezjan 6,10-18

Ten fragment opowiada nam o atrybutach chrześcijanina, czyli rzeczach, które zawsze powinien 

mieć ze sobą w swoim sercu. 

Hymn o miłości – 1 Koryntian 13,1-13

Właśnie taka powinna być idealna miłość według standardów Pana Boga. 

Zastanów się, czy w Twoim życiu także widać owoc Ducha Świętego, czy Twoja zbroja jest 

kompletna i czy Twoja miłość jest taka, jak podoba się Panu Bogu? Nikt z nas nie jest doskonały, 

ale proś Pana Boga, by zmieniał cię, żebyś coraz bardziej upodabniał się do ideału!

1. Wykreśl z tabeli wszystkie owoce Ducha Świętego. Których brakuje? Wypisz brakujące poniżej.

W I E N A Ś Ć A S U

I R D O B R O Ć E P

E L M E N A S Z A R

R A S D O D A U J Z

N I E S K O K L M E

O M N I E Ś M A I J

Ś A L O Ś Ć E S Ł M

Ć D A R K I Ś Ć O O

O P O K Ó J D A Ś Ś

M I S K A S U Ś Ć Ć

W tabeli nie było: 

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

2. Przeczytaj jeszcze raz tekst o zbroi Bożej i odpowiedz na pytania:

Z kim my, wierzący, toczymy walkę? …...............................................................................................
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Wytnij rozwiązanie i przechowaj do końca roku. W ostatnim tegorocznym numerze IP znaj-
dziesz informację, do kiedy należy dostarczyć wszystkie odpowiedzi z całego roku. Jeśli będziesz 
wytrwały i rozwiążesz zadania, będzie czekała na Ciebie specjalna niespodzianka.
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2. Przeczytaj jeszcze raz tekst o zbroi Bożej i odpowiedz na pytania:
Z kim my, wierzący, toczymy walkę? ….........................................................................

...........................................................................................................................................
Aby nie zostać pokonanym przez szatana, najważniejsza jest …....................................

...........................................................................................................................................
Czym jest miecz Ducha? …...........................................................................................
W kim mamy się umacniać? ….....................................................................................
Po co mamy mieć „obute nogi”?* ….............................................................................

* Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy mieli ciągle buty na nogach; jest to przeno-
śnia, która znaczy tyle, byśmy byli zawsze gotowi do działania.

3. Przeczytaj jeszcze raz uważnie tekst hymnu o miłości i odpowiedz na pytanie:
Co jest większe od miłości?...........................................................................................

4. Uzupełnij tabelkę (wg 1 Kor 13):

Kto nas kocha największą miłością? …..........................................................................

5. Podaj przykład, jak możesz pokazać innym, że Twoja miłość do ludzi jest:
a) cierpliwa – …………………………………………………………...........................……………………..
b) nie zazdrości – ………………………………………………………….........................………………….
c) wszystko znosi – …………………………………………………………………........................………..

opr. Ania Jaroszewska

Miłość jest... (co robi) Miłość nie jest... (czego nie robi)
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Propozycja dla najmłodszych (poza konkursem):

Pokoloruj obrazek: „Żołnierz w Bożej zbroi”. Poproś kogoś, aby przeczytał Ci frag-
ment Ef 6,11-18 i podpisz poszczególne części zbroi.
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Nasze Życie

Podziękowania za elektro-odpady

Pomyślnie zakończyła się akcja zbiórki zbęd-
nych elektro-odpadów jaką przeprowadzono w 
naszej parafii z inicjatywy chóru „Gloria”. Dzięki 
ludziom dobrej woli, na miejsce zbiórki dostar-
czono m.in. lodówki, telewizory, monitory, kom-
putery, stare odkurzacze, młynki, ksera, wiertar-
ki, niesprawne kosiarki i inne różne zbędne elek-
tryczne urządzenia. W sumie zebrano ok. 1 Mg 
(tona) zbędnych  urządzeń, które niepotrzebnie 
zalegały domowe pomieszczenia. 

W dniu 24 czerwca br. elektro-odpady prze-
transportowano  do Zespołu Placówek Szkolno-
Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, 
które po przekazaniu firmie zajmującej się re-
cyklingiem, zasilą punktowe konto szkoły umoż-
liwiające promocyjny zakup nowego sprzętu 
komputerowego,  sportowego, a także zabawek 
edukacyjnych, wyposażenia warsztatów tema-

tycznych dla podopiecznych – niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży.  
Wszystkim tym, którzy zrozumieli potrzebę niesienia pomocy, na ręce prezesa 

Chóru „Gloria”, W. Orawskiego, przekazano serdeczne podziękowania  w formie 
pięknej laurki wraz z ceramicznym aniołem wykonanym ręcznie przez wdzięcznych 
uczniów  wspomnianej szkoły. 

Prezes chóru po tym wydarzeniu zamieścił wpis na chórowej stronie interne-
towej: „jest tyle rzeczy, za które nie trzeba płacić pieniędzmi, tylko uśmiechem, 
zrozumieniem potrzeby i PROSTYM DZIĘKUJĘ!”.

opr. W. Orawski i M. Czyż

„Niech mówią zwierzęta”…

…pod takim hasłem 11 lipca br. rozpoczął Wakacyjny Klub Biblijny w Dębowcu. Jest 
to nowa inicjatywa powstała w wyniku potrzeb dzieci. Celem organizatorów było stwo-
rzenie klubu dla dzieci, podczas którego bez przeszkód mogłyby cieszyć się społeczno-
ścią z Bogiem, by miały okazję do utrwalania starych i budowania nowych relacji na 
gruncie chrześcijańskim.

Spotkania dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (dla młodszych także, ale z opiekunami) 
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odbywały się w każdą sobotę wakacji w godzinach dopołudniowych. W trakcie WKB był 
czas na lekcję biblijną (poznawanie Boga i tego, jak trzeba postępować, by podobać się 
Bogu), naukę wersetów z Pisma Świętego, śpiew, wykonywanie prac plastycznych, zaba-
wy, a także poczęstunek. Lekcja biblijna była oparta o program „Niech mówią zwierzęta” 
autorstwa N. i Z. Kłapów. Wraz z kolejnym spotkaniem dzieci odkrywały dane zwierzę, 
np. owcę, osła, orła itd., związaną z nim historię oraz receptę na działanie w praktyce.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pomagały zaistnieć WKB. Podzięko-
wania kieruję pod adresem dzieci i rodziców, którzy chcieli korzystać z takiej formy spę-
dzania wolnego czasu przy Parafii.

Zapraszamy za rok.
Sylwia Sikora-Worek

TDN

Po raz pierwszy udało się w tym roku przeprowadzić Tydzień Dobrej Nowiny we 
wszystkich miejscach naszej parafii – w Skoczowie, Simoradzu, Dębowcu i Pierśćcu. 
Organizatorów zaskoczyła duża ilość dzieci, nad którą pomogła zapanować liczna rze-
sza wolontariuszy. Na każdy „Tydzień” przygotowano odrębny program, co sprawiło, że 
dzieci mogły poznać różne punkty naszej parafii, dojeżdżając do filiałów. 

Ważną rolę odegrali rodzice, którzy transportowali swoje pociechy, piekli ciasta i po-
magali przy przygotowaniu kanapek i innych smakołyków. Znalazło się również grono 
indywidualnych i firmowych sponsorów, co uatrakcyjniło przebieg poszczególnych „Ty-
godni”. W dalszej części naszego IP prezentujemy relacje. 
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W Skoczowie poszukiwano Największego Skarbu
TDN 20-25 lipca

Już kilka dni wcześniej w skoczow-
skiej sali parafialnej pojawiła się ta-
jemnicza skrzynia, która zachwyciła 
uczestników spotkania nad Biblią. 
Gdy więc w poniedziałek, 20.07, kilka-
dziesiąt dzieci pojawiło się w sali, by 
rozpocząć Tydzień Dobrej Nowiny, to 
właśnie ona cieszyła się największym 
zainteresowaniem. „Co w niej jest?” 
– dopytywały się zaciekawione dzieci. 
Tajemnicę miały jednak odkryć dopie-
ro w sobotę. 

Przez sześć dni plan dnia upływał 
dwóm grupom – maluszków i starsza-
ków – pod hasłem „Wyspa skarbów”. 
Każdy dzień rozpoczynali historią 
o przygodzie marynarzy, śpiewem, 
modlitwą i lekcją, których cały cykl 
przedstawiał wszystkie aspekty Dobrej 
Nowiny. 

Dzięki zaangażowaniu młodzieży 
i starszych kolejne godziny wypeł-
nione były grami, zabawami, a także 
bardzo ciekawymi pracami plastycz-
nymi o morskiej tematyce (jeśli macie 
dziecko w rodzinie, które uczestniczy-
ło w TDN, koniecznie poproście o po-
kazanie!). Każdego dnia odbywały się 
też konkursy, a spotkanie kończyło się 
historią misyjną. A ponieważ podczas 
kilku godzin na parafii można zgłod-
nieć, niezastąpione panie z kuchni 
codziennie przygotowywały dla nas 
stosy kanapek. Oczywiście przede 
wszystkim z dżemem i nutellą, bo to 
one cieszyły się największym zainte-
resowaniem. Nie zawiedli również 
rodzice, którzy nie pozostali bierni na 
prośbę o przyniesienie ciasta – takiego 
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wyboru smakołyków nie mieliśmy jeszcze nigdy! (Drodzy rodzice, w tym miejscu razem 
z dziećmi serdecznie Wam dzię-ku-je-my!!!)

Moglibyśmy oczywiście pisać, jak świetnie się bawiliśmy i jak wspaniały czas prze-
żywaliśmy, ale zapraszamy Was po prostu do obejrzenia zdjęć na Facebooku, na profilu 
Szkółka Skoczów. A zamiast tego podzielimy się z Wami naszą największą ra-
dością – był to czas trudnych i poważnych rozmów 
w życiu niektórych dzieci, a wśród nich były też ta-
kie, które właśnie podczas tegorocznego TDN znala-
zły skarb osobiście – przyjęły Pana Jezusa do swojego 
serca. I za to możemy dziękować!

Ania Jaroszewska

P.S. A jeśli chcecie wiedzieć, co było w skrzyni – 
zapytajcie jakiegoś uczestnika ;)
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„Od niewolnika do namiestnika” czyli Tydzień 
Dobrej Nowiny w Simoradzu

W tym roku po raz pierwszy w hi-
storii odbył się w Simoradzu Tydzień 
Dobrej Nowiny. Tradycją już jest, że 
w każde wakacje TDN-y odbywają się 
w naszej parafii i w prawie każdym fi-
liale, więc nie chcąc pozostać w tyle 
postanowiliśmy zorganizować Tydzień 
Dobrej Nowiny również w Simoradzu. 

W dniach 10-15 sierpnia codzien-
nie około trzydzieścioro dzieci i kilku-
nastu opiekunów stawiało się punkt 
9:00 w Szkole Podstawowej w Simora-
dzu, by słuchać o starotestamentowym 
Józefie i jego niesamowitych przygodach, podczas których uczył się on, jak wypełniać 
Bożą wolę. Codziennie lekcję biblijną prowadziła nowa ciocia. Chętnie śpiewaliśmy oraz 
słuchaliśmy historii, wygodnie siedząc lub też leżąc na materacach. Po lekcji biblijnej 
i nauce wersetu dzieliliśmy się na dwie grupy: młodszą i starszą, by móc brać udział 
w kolejnych atrakcjach przygotowanych przez naszych wolontariuszy. 

Zajęcia sportowe były prowadzone przez Rajmunda Raszyka, natomiast zajęcia pla-
styczne ogarniała ciocia Sandra. Codziennie szaleliśmy na boisku, a na zajęciach pla-
stycznych każdego dnia mogliśmy zrobić coś ciekawego lub po prostu coś, dzięki czemu 
byliśmy cali umorusani od stóp do głów, co nie zmienia faktu, że najczęściej właśnie wte-
dy byliśmy najbardziej roześmiani. Po wysiłku sportowym, umazani klejem, barwnikiem 
do koszulek, masą solną lub gazetami (tak, gazetami da się ubrudzić!) szliśmy na boisko, 
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gdzie ciocie i wujkowie krążyli między nami z talerzami pełnymi kanapek z nutellą i dże-
mem, ciastami, a nawet arbuzami, a ciocia głównodowodząca rozlewała nam picie do 
kubeczków. Po pysznym posiłku ponownie zbieraliśmy się w sali na wspólne czytanie 
opowiadań z serii „Rodzina Dobrowolskich”, śpiewanie, modlitwę i co najważniejsze 
konkurs. Nasze ciocie były mistrzyniami w przygotowywaniu nam ciekawych konkursów 
na temat historii Józefa. Na samym końcu byliśmy żegnani przez nasze ciocie i wujków, 
zapraszani na kolejny dzień i ogólnie panował wesoły rozgardiasz. 

Tydzień Dobrej Nowiny w Simoradzu był naprawdę pozytywnym wydarzeniem i dał 
niesamowite i wręcz nieoczekiwane efekty. Ilość dzieci i ludzi chcących pomóc zasko-
czyła nie tylko rodziców, ale w szczególności organizatorów. Cieszy fakt, że przychodziły 
również dzieci z parafii katolickiej. Mamy nadzieję, że za rok również będziemy mogli 
spotkać się na tak fajnym wydarzeniu, jakim był TDN w Simoradzu!!!

***
W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować naszym ciociom i wujkom za to, że 

byli, nie krzyczeli i ogólnie że pomagali i pracowali w pocie czoła, by nam było dobrze. 
Szczególne podziękowania należą się Janinie Foltyn za to, że codziennie przychodziła 
zrobić nam przepyszne kanapki oraz naszemu zaopatrzycielowi Jerzemu Rokowskiemu. 
Dziękujemy za wszelkie modlitwy o pomyślność tego przedsięwzięcia.  

Sandra Rokowska

„Nad rzekami” w Dębowcu

W przedostatnim tygodniu wakacji 
(17-23 sierpnia) po raz kolejny w Dębow-
cu odbył się Tydzień Dobrej Nowiny. Każ-
dego dnia w zajęciach uczestniczyło ok. 
40 dzieci. 

Spotkania rozpoczynały się w kościele 
od modlitwy, wspólnego śpiewu. Tam też 
towarzyszył nam codziennie Obieżyświat, 
który opowiadał o swoich podróżach nad 

biblijne rzeki cudów. Następnie wszyscy przechodzili do sali w Domu Zborowym, gdzie 
mogli bliżej zapoznać się z niezwykłymi wydarzeniami, które miały miejsce nad biblijny-
mi rzekami. Tym samym poznawali jak Bóg cudownie działa w życiu różnych ludzi. Po 
lekcji biblijnej był czas na naukę wersetu, dzięki któremu lepiej można było zapamiętać 
omawiane tematy.

Później delektowaliśmy się poczęstunkiem – soki, ciasta, ciasteczka, arbuzy itd.
W kolejnej części dzieci dzieliły się na trzy grupy. Jedna z grup udawała się na zaję-

cia plastyczne. Tam wykonywały prace różnymi technikami. Druga grupa uczestniczyła 
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w zajęciach sportowych, podczas których odbywały 
się różnego rodzaju konkursy, zawody, rywalizacje 
z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu sportowe-
go. Natomiast trzecia z grup uczestniczyła w spo-
tkaniu z zaproszonymi gośćmi. Odwiedzili nas: ra-
townik medyczny ze stowarzyszenia Joannitów, 
Policjant, Strażacy z OSP Dębowiec oraz cztery psy 
wraz z opiekunami ze szkoły dla psów Psia Kość ze 
Skoczowa, które prezentowały różnorodne sztuczki. 
Każda z grup spędzała ok. 30 minut w jednym miej-
scu, po czym następowała zmiana, tak aby każde 
dziecko brało udział we wszystkich punktach pro-
gramu.

Dzień kończył się w kościele, gdzie wszyscy po-
wtarzali najważniejsze prawdy dnia, śpiewali piosenki i modlili się.

W sobotę zostało zorganizowane ognisko, a na pamiątkę wspólnie spędzonego Tygo-
dnia Dobrej Nowiny każde dziecko otrzymało opaskę odblaskową z wersetem biblijnym.

Uroczyste zakończenie TDN miało miejsce podczas niedzielnego nabożeństwa, które 
miało charakter młodzieżowy. Podczas niego dzieci wykonały klika piosenek, a wszyscy 
obejrzeli prezentację zdjęć. Po nabożeństwie był czas na spędzenie miłych chwil w sali 
Domu Zborowego przy ciastku, kawie i herbacie. 

W sobotę 29 sierpnia odbyło się spotkanie podsumowujące dla wolontariuszy, któ-
rzy angażowali się w TDN w Simoradzu oraz Dębowcu. 

***
Bardzo serdecznie dziękujemy Urzędowi Gminy Dębowiec oraz sponsorom za wspar-

cie finansowe TDN. Dziękujemy osobom przynoszącym ciasto, prowadzącym zajęcia, 
wolontariuszom oraz wszystkim, którzy na różne sposoby pomogli przy tegorocznym 
Tygodniu Dobrej Nowiny w Dębowcu.

Sylwia Ratka-Matejko
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„O owocach” w Pierśćcu

Za nami kolejny Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu, który tradycyjnie odbył się 
w ostatnim tygodniu sierpnia. Dzieci spotykały się co dziennie od poniedziałku do piąt-
ku w kościele, aby spędzić wspólnie czas nie tylko bawiąc się, ale również słuchając 
Bożego Słowa. W zajęciach uczestniczyło 50 - 70 dzieci. Każdego dnia był czas na śpiew, 
lekcję biblijną, spotkanie z gościem specjalnym, prace plastyczne oraz gry i zabawy na 
świeżym powietrzu. O zapas sił na tak aktywne przedpołudnia dbała nasza pani Mary-
sia (kościelna), która wraz z panią Esterą i panią Jolą przygotowywały dzieciakom pysz-

ne posiłki.
Tegoroczny cykl lekcji biblijnych przy-

gotowany został w oparciu o wersety z li-
stu Pawła do Galacjan: „Owocem zaś Du-
cha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagod-
ność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim 
nie ma zakonu” (Gal. 5, 22-23). Każdego 
dnia dzieci z wujkiem Dawidem omawiały 
po dwa owoce Ducha Świętego, zastana-
wiając się co mogą one dla nas znaczyć na 
co dzień. Goście specjalni jak zwykle byli 
wielką atrakcją. W tym roku dzięki ich od-

wiedzinom dzieci poznały tajniki pracy fryzjera, mogły posłuchać o byciu misjonarzem 
w Afryce, wraz z panią pielęgniarką porozmawiały o zdrowiu i zdrowym trybie życia, 
a także miały okazję oglądać ciekawe eksperymenty chemiczne.

Piękna pogoda na koniec tygodnia pozwoliła na organizację „dnia wodnego”, tak 
bardzo lubianego przez uczestników. Największą atrakcją jak zwykle była możliwość wy-
lania kubła wody na wybranego opiekuna. 

Zakończenie TDN świętowaliśmy w tym roku Festiwalem Radości. Dzieci na zajęcia 
przyszły przebrane, tak więc towarzyszyli nam zorro, smok, superman i całe stado księż-
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niczek. Tak wesołe grono wysłuchało lekcji o radości, przygotowało kolorowe maski i na 
koniec wspólnie bawiło się na trawniku za kościołem. 

***
Bardzo dziękujemy wszystkim, bez których ten Tydzień by się nie odbył: dzieciom, 

wolontariuszom, rodzicom i sponsorom. Dziękujemy też Panu Bogu, że On porusza ludz-
kie serca, stawia nam na drodze te wszystkie wspaniałe osoby i daje wszystkie szalone 
pomysły, dzięki którym dzieciaki chcą do nas wracać co roku. 

P.S. Już czekamy na TDN Pierściec 2016 :).
Adrianna Malik

Wyprawka szkolna 2015

Rekordowa ilość paczek (nieco ponad 300) 
została przygotowana w ramach 3. edycji akcji 
„Wyprawka szkolna”, którą prowadziliśmy w na-
szej parafii na przełomie lipca i sierpnia. Całość 
przedsięwzięcia rozpoczyna się w czerwcu, kiedy 
to szkoły przesyłają ilość osób będących w trud-
nej sytuacji materialnej. Potem zbiera się różne-
go typu artykuły szkolne: zeszyty, kredki, farby, 
bloki, nożyczki itp. Niektórzy, zamiast przyborów 
szkolnych, ofiarują swój datek na listę. 9 sierpnia 

zebraliśmy podczas nabożeństw ofiarę w całej parafii, która wyniosła 5.912 zł. Po do-
łączeniu finansów z listy w kancelarii parafialnej okazało się, że w sumie zebrało się 
10.100 zł.

Dokupiliśmy brakujące materiały za 2.200 zł, aby przygotować uczniom paczki za-
wierające ten sam asortyment dla danej grupy wiekowej. Przykładowo każda osoba 
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z przedziału 4-6 otrzymała: 5 zeszytów (60 kart), blok rysunkowy, blok techniczny, blok 
kolorowy, kredki, ołówek, gumkę, nożyczki, klej, zestaw geometryczny, farby plakatowe, 
temperówkę.

W sortowaniu i pakowaniu mogliśmy kolejny raz liczyć na naszą młodzież, która 
w środowe popołudnie (26.08.) ogarnęła całość w ciągu dwóch godzin. Następnie kate-
checi i inni nauczyciele uczący w różnych szkołach gminy Skoczów oraz Dębowiec zabrali 
paczki do swoich placówek, aby na początku roku szkolnego rozdać je potrzebującym 
dzieciom bez względu na wyznanie.

Pozostała kwota – 7.900 zł – została rozdzielona przez Radę Parafialną w następu-
jący sposób:

a) 5.500 zł przekazaliśmy szkołom ze Skoczowa i Dębowca (najliczniejsza placówka 
otrzymała 900 zł, a najmniej liczne szkoły po 300 zł)

b) 2.400 zł przeznaczyliśmy jako dofinansowanie do podręczników szkolnych z religii 
ewangelickiej dla uczniów z naszej parafii.

***
Pragnę w pierwszym rzędzie podziękować Parafianom, którzy włączyli się w tę akcję 

rzeczowo i finansowo, a młodzieży za pomoc w przygotowywaniu paczek. Jest to dla 
mnie bardzo budujące, że jako mniejszość potrafimy uczynić wiele dla najmłodszej ge-
neracji w naszych gminach, dając przez to świadectwo naszej diakonijnej wrażliwości. 
Wdzięczny jestem, że nie słyszałem zarzutów z powodu tego, iż większość paczek dotrze 
do uczniów spoza naszej parafii. Myślę, że jest to przejaw szerokiej perspektywy patrze-
nia na potrzeby społeczne, nie zawężając ich do murów własnego wyznania. 

Na koniec chciałbym jeszcze podziękować hurtowni Beskid Plus oraz firmie Koh-I-
Noor (obie z Cieszyna) za wielką pomoc w kompletowaniu potrzebnych przyborów i udo-
stępnienie wielu z nich w formie darowizny lub po preferencyjnych cenach – „Bóg zapłać”.

Ks. M. Czyż 

PS. Część (używanych) tornistrów 
(ok. 30 sztuk), które otrzymaliśmy 
od zagranicznych przyjaciół z ewan-
gelickiego zakonu „Śląskich Joanni-
tów”, przekazaliśmy dla „Dzieci ulicy” 
z Bytomia-Bobrka i Bytomia-Rozbar-
ka. Nasza parafianka, Kasia Kukucz 
(pracownica grupy Pedagogów Ulicy 
UNO w Bytomiu) poinformowała nas, 
że tornistrami zostały obdarowane 
głównie dzieci z rodzin wielodziet-
nych, które na co dzień znajdują się 
pod opieką UNO. Taki prezent u progu 
roku szkolnego sprawił obdarowanym 
wielką radość.
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Wycieczka Rady Parafialnej do Salmopola

Po raz drugi człon-
kowie Rady Parafial-
nej wybrali się wraz ze 
współmałżonkami na wy-
cieczkę studyjną. W ubie-
głym roku odwiedziliśmy 
parafię luterańską w Ol-
drzychowicach na Zaol-
ziu. W tym roku (29.08) 
udaliśmy się do Szczyr-
ku-Salmopola. Takie wy-
jazdy służą integracji, ale 
przede wszystkim pozwa-
lają zapoznać się z działa-
niami danej parafii.

W Salmopolu słucha-
liśmy ks. Jana Byrta, który 
opowiadał o inicjatywach 
związanych głównie z Ju-
bileuszem 500. lat Refor-
macji (sadzenie drzew, 

żonkili, przygotowywanie pamiątek z hasłami Reformacji). Duchowny pokazał nam rów-
nież kolekcję 9. kielichów komunijnych, które podarowali prezydenci różnych państw 
oraz inni notable. Najmłodszy w kolekcji był kielich prezydenta B. Komorowskiego, z któ-
rym ks. Byrt spotkał się w czerwcu w Wiśle. 

Jednakże najciekawsze fragmenty wykładu skupiały się wokół dwóch innych kwestii: 
osobistej drogi duchowej ks. Byrta, a także wyrobienia sobie szacunku dla ewangelików 
w silnie katolickiej miejscowości, jaką jest Szczyrk. Duchowny opowiadał, że jeszcze 20 
lat temu mówiono o jego parafii „sekciarze na Salmopolu”. Dziś w Szczyrku nikt tak 
nie powie ze względu na szerokie zaangażowanie parafii ewangelickiej na rzecz lokal-
nej społeczności.

Po wykładzie odbyliśmy posiedzenie Rady Parafialnej, na którym omówiliśmy działa-
nia wakacyjne naszej parafii, jak też nakreśliliśmy plany na jesień. Po obiedzie udaliśmy 
się jeszcze do Żywca, by zwiedzić miejsce związane z dynastią Habsburgów, a następnie 
wróciliśmy do Salmopola na ognisko.

Wdzięczni za wartościowy czas, piękną pogodę i ciekawe impulsy, udaliśmy się 
w drogę powrotną do Skoczowa – miejsca, za które jako Rada Parafialna jesteśmy odpo-
wiedzialni przed Bogiem i przed zborem.

Ks. M. Czyż 
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Głos ma młodzież

A w osadzie w Dyminie działo się…
(26 lipca – 6 sierpnia)

26 lipca, niedzielny wieczór, 80 osób pełnych entuzjazmu spotkało się na dworcu 
PKP w Bielsku Białej. Po chwili wśród gwaru usłyszeliśmy donośny głos kierownika obo-
zu – ks. Mirka Czyża, który kazał nam podzielić się na grupki, w jakich zamierzaliśmy 
siedzieć w pociągu. Nic nam więcej nie pozostało tylko pożegnać się z rodzicami i od-
naleźć swój wagon. Zapowiadała się długa noc w ciągłej podróży. Myślę jednak, że to 
było przemyślane ze strony kadry, aby jechać nocą, żebyśmy następnego dnia tak nie 
szaleli. Około 8:30, zmieniając po drodze środek transportu na autobus, dojechaliśmy 
na miejsce docelowe – Dymin. 

Jest to mała osada położona w województwie pomorskim. Gdy dotarliśmy na miej-
sce, naszym oczom ukazał się duży ośrodek bezpośrednio nad jeziorem. Po terenie cam-
pingu swobodnie biegały sobie dzikie króliki. 

Nudzić się tam było trudno, gdyż na miejscu znajdowało się boisko do siatkówki, 
koszykówki i piłki nożnej, więc każdy znalazł coś dla siebie. Pierwszy dzień był raczej spo-
kojny, ponieważ wszyscy zmęczeni po podroży nie mieliśmy wystarczającej ilości energii. 
Po obiedzie mieliśmy spotkanie zapoznawcze. Podzieliśmy się na grupy i wykonywali-
śmy zadania, które miały pomóc nam lepiej się zapoznać. 

Kolejne dni były równie ciekawe, wszyscy czuli się już bardziej swobodnie. Kadra 
stanęła na wysokości zadania i każda osoba była odpowiedzialna za warsztaty i za po-
szczególne tematy. Tematyka, która towarzyszyła nam przez cały obóz, była z wiązana 
z bohaterami biblijnymi. Omawialiśmy życie Daniela, Dawida, Jaabesa, Jonasza i Mojże-
sza, a na koniec usłyszeliśmy historię współczesnego bohatera Cześka – który opowiadał 
o trudnej sztuce przebaczenia mamie-alkoholiczce. 

Odbywały się warsztaty 
plastyczne, na których robili-
śmy torby, bransoletki i obu-
dowy na telefon w kształcie...
uwaga... królików. Około 
godziny 12:00 każdego dnia 
mogliśmy usłyszeć dźwięki 
gitarowych warsztatów mu-
zycznych. Potem osoby uczą-
ce się grania na instrumencie 
mogły się sprawdzić podczas 
społeczności i przygrywać 
nam podczas śpiewu. 
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Przez większość 
czasu obozowego była 
możliwość popedało-
wania na rowerku wod-
nym lub wiosłowania 
na kajaku bądź łódce. 
Odbyły się też różnego 
rodzaju turnieje m.in. 
tenisa stołowego czy 
walki na rękę. Oba przy-
sporzyły wielu emocji. 
Nauczyliśmy się, aby 
nie lekceważyć przeciw-

nika. Gdy widzisz, że naprzeciwko ciebie siada drobna 
kruszyna i chce się siłować na rękę, myślisz sobie: no 
nie, to są jakieś żarty, a ona może cię nieźle zaskoczyć. 

Nie obyło się też tradycyjnych meczów „kadra kon-
tra obozowicze”. W siatkówkę bezkonkurencyjni okazali 
się obozowicze. W piłkę nożną przegraliśmy specjalnie 
(po rzutach karnych), żeby kadra nie załamała się dwie-
ma sromotnymi porażkami. 

Również w tym roku nie zabrakło tzw. łowów. 
W grupach wykonywaliśmy zadania. Na przykład dzie-
więć osób musiało wspólnie stać na siedmiu punktach 
podparcia w tym na czterech rękach i trzech nogach, 
co było dużym wyzwaniem, kombinowaliśmy ostro, za-
liczyliśmy mnóstwo upadków, ale udało się. Łowy to nie 
tylko zadania fizyczne. Wakacje wakacjami, Dawid z ka-
dry przygotował dla nas również zadania matematycz-
ne (z silnią!), co dla większości okazało się nie do przej-
ścia. Tak naprawdę tylko jedna grupa uporała się z tym 
zadaniem. Po wyjaśnieniu rozwiązania poznaliśmy ten 
przedmiot na poziomie policealnym, więc teraz w szko-
le zostaniemy obsypani piąteczkami. 

Paintball też był nie lada atrakcją. Wszyscy wyszli-
śmy z pola bitwy umalowani od stóp do głów. W nie-
dzielę pojechaliśmy do Słupska (75 km), by uczestniczyć 
w nabożeństwie w tamtejszej ewangelickiej parafii. Po-
tem udaliśmy się do Ustki, by spędzić czas nad naszym 
Morzem Bałtyckim. 

Przez cały obóz żarty się nas trzymały, więc bez 
psikusów nie mogło się obejść. Przywiązanie kogoś do 
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drzewa to był chleb powszedni. Kadra też nie próżnowała z żartami, codziennością były 
głośne pobudki z wuwuzelą, a czasami dawka zimnej wody w jeziorze skutecznie budziła 
wszystkich śpiochów. 

Obóz minął w mgnieniu oka, wśród tylu atrakcji nie sposób było się nudzić. Do omó-
wienia miałabym jeszcze wiele wątków, ale nie wystarczyłoby na to miejsca, więc jeżeli 
ktoś chciałby je poznać, to niech jedzie w przyszłym roku. 

Taki obóz to genialna okazja, żeby poznać nowych ludzi i przeżyć fajne przygody. 
Wszyscy są otwarci i mili, a przede wszystkim chętni do porozmawiania o „życiu i śmier-
ci”, więc jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia się czy jechać, to zachęcam, nie zawiedzie-
cie się.

***
To wielkie 10-dniowe przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Urzędu Miejskiego 

w Skoczowie w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Serdecznie dziękujemy.

Wiola i Wera Pezda

Biblioteka

Oficjalne otwarcie

W sobotę 15 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie biblioteki parafialnej po adapta-
cji garażu i remoncie jej starej części. 

Po przywitaniu przez Renatę Świder wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości, 
oficjalnego otwarcia dokonał ks. Adam Podżorski poprzez przecięcie wstęgi. Radość 
z otwarcia potwierdzona została gromkimi brawami. Następnie goście obejrzeli wyre-
montowane pomieszczenia, a potem wszyscy zebrani udali się do sali parafialnej. 
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Tam po modlitwie księdza zaśpiewano kilka pieśni, 
które upiększała grą Dorota Podżorska. Następnie Rena-
ta Świder przedstawiła w skrócie działalność biblioteki 
od początku jej istnienia. Wspomniała również o tym, 
że to dzięki Panu Bogu udało się dokonać tego dzieła. 
Dziękowała również wszystkim wolontariuszom, któ-
rzy włożyli wiele pracy i serca, aby biblioteka wygląda-
ła pięknie.

Przy okazji uroczystości ciekawą prelekcję na temat 
książek wygłosił przedstawiciel misji Open Doors Piotr 
Żądło. Mówił między innymi o korzyściach, które można 

uzyskać z czytania, np.: nauczyć się poprawnego pisania oraz formułowania zdań, łatwe-
go wypowiadania się, a także zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach życia.

Bardzo poruszającym momentem było zachęcanie do czytania najważniejszej Księgi 
jaką jest Biblia. Prelegent polecał, by wartości Słowa Bożego wprowadzać w życie, a tak-
że uczyć się fragmentów na pamięć... bo: „może nadejść taki czas, że Biblia zostanie nam 
zabrana albo mogą zgasnąć wszystkie światła, a to, co będziemy mieli w sercu, tego nikt 
nie zdoła nam zabrać, to pozostanie nam na zawsze”. P. Żądło zdał także relację z prze-
śladowania chrześcijan na świecie.

Miłe spotkanie zakończyła modlitwą R. Świder, a po niej nastąpił poczęstunek. Na 
końcu złożono ofiarę na cele misji Open Doors.

opr. Helena Pszczółka
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Wieści chórowe

„Gloria” na uroczystościach w Pokoju

W dniach 7-9 sierpnia br. skoczowski chór „Gloria” przebywał w woj. opolskim 
w miejscowości Lubienia oraz Pokój, gdzie wziął udział w szczególnym wydarzeniu 
250-lecia położenia kamienia pod budowę kościoła oraz w jubileuszu 240-lecia poświę-
cenia ewangelickiego kościoła księżnej Zofii. 

Główne uroczystości w Pokoju odbyły się w sobotę 
z udziałem zwierzchnika naszego Kościoła – ks. bp. J. Samca. 
W uroczystym nabożeństwie udział wzięli również liczni go-
ście z kraju i zagranicy, a także przedstawiciele władz samo-
rządowych na czele z Wojewodą Opolskim – R. Wilczyńskim, 
który z okazji jubileuszu kościoła zorganizował historyczną 
wystawę o dziedzictwie Wirtembergów i walorach miejsco-
wości Pokój (Carlsruhe).

Okolicznościowe kazanie wygłosił bp. J. Samiec. Uroczy-
stość uświetniły: Orkiestra Diecezji Cieszyńskiej pod dyr. A. 
Pasternego oraz chór „Gloria” pod dyr. G. Targosz, który tym 
razem wystąpił w pięknie prezentujących się w regionalnych 
strojach cieszyńskich.

Bezpośrednio po nabożeństwie nastąpiła przed kościo-
łem rekonstrukcja przekazania dokumentu pozwalającego na 
budowę kościoła w Pokoju (Carlsruhe), kierując się opisem 
wydarzenia z 1765 roku. Tu też odbył festyn parafialny, pod-
czas którego wystąpiła wspomniana Orkiestra. 

O godz. 13:00 w kościele Zofii w Pokoju odbył się  godzin-
ny koncert skoczowskiej „Glorii” z programem religijnym, zaś o godz. 15:30 na placu 
przed kościołem „Gloria”  zaprezen-
towała repertuar pieśni ludowych i 
regionalnych, do śpiewu  których 
włączono  licznie zebranych słucha-
czy. Uroczystość w Pokoju zakończo-
no koncertem Beaty Bednarz.

Całą część jubileuszowych uro-
czystości prowadził gospodarz parafii 
w Pokoju i Lubieni – ks. E. Kowalski, 
przy pomocnym wkładzie pracy orga-
nizacyjnej członków Rady Parafialnej, 
parafian oraz pastorowej K. Kowal-
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skiej. Piękna uro-
czystość przeszła 
już do historii, ale 
pozostały wielkie 
plany ratowania 
tej cennej roko-
kowej perełki z II 
połowy XVIII w. 

Na zakoń-
czenie dni jubi 
leuszowych, nie-
dzielne przedpo-
łudnie skoczow-
scy śpiewacy 
uświetnili nabo-
żeństwa w Lubie-
ni, gdzie spotkało 
ich wzruszające pożegnanie oraz w Pokoju, gdzie również na ręce Prezesa Chóru ser-
deczne podziękowania złożył ks. Kowalski.

Chórzyści „Glorii” bardzo serdecznie dziękują za zaproszenie, gościnność oraz otwar-
tość  serc, a przede wszystkim za możliwość udziału w tej pięknej, doniosłej uroczystości.

W. Orawski

Chór 
Dębowiecki  
w Pieninach

W dniach 24-26 lipca 
dębowiecki chór wraz go-
śćmi wyjechał na wyciecz-
kę w Pieniny. 

Powierzając się Bogu, 
wyjechaliśmy w piątko-
wy poranek. Pierwszym 
punktem naszej wycieczki 
był stary drewniany ko-
ściółek z XIV w., a drugim 
ruiny zamku Czorsztynie. 
Po krótkim spacerze do-
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tarliśmy na przystań nad zalewem czorsztyńskim, skąd popłynęliśmy statkiem do zamku 
w Niedzicy, który zwiedziliśmy z przewodnikiem. Późnym popołudniem dotarliśmy do 
Krościenka, gdzie znajdowała się nasza baza noclegowa. 

W pogodny sobotni poranek, po pysznym śniadaniu wyruszyliśmy do Sromowców 
Wyżnych, aby wraz z flisakami spłynąć tratwami po Dunajcu do Szczawnicy. Prawie trzy-
godzinny spływ ubarwiali swoimi opowieściami flisacy. W skwarze południa zwiedzi-
liśmy z przewodnikiem uzdrowisko, jakim jest Szczawnica. Wieczorem zaś cała grupa 
integrowała się przy wspólnym grillu. 

Niedzielne plany pokrzyżowała nam pogoda. Grupa, która chciała zdobyć Trzy Koro-
ny, musiała się zadowolić się zdobyciem Palenicy (ze względu na padający w nocy i rano 
deszcz). Zwiedziliśmy też Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya. 

Po południu wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu, dziękując Bogu za bezpiecz-
ną podróż . 

Ewa i Daniel Kaleta

Zaproszenie

„Dla Niego” – taką nazwę od września br. przyjmuje nasz zespół „20+”, chcąc jedno-
cześnie zachęcić tych, którzy nie czują się już młodzieżą, jednak wciąż tęsknią za mło-
dzieżówkami i piosenkami z tamtych czasów; tych, którzy lubią śpiewać, jadąc samocho-
dem; tych, którzy często podśpiewują nasze piosenki; wykonując codzienne czynności; 
ale przede wszystkich tych, którzy całym sercem chcą uwielbiać Naszego Pana i Zbawi-
ciela. Nie zwlekaj! Nie myśl, że dla Ciebie na śpiewanie jest za późno. Od  3 września 
2015 r., w każdy czwartek o godz. 19:00 wszystkich, którzy ukończyli 20 rok życia  (bez 
ograniczeń  wzwyż!), zapraszamy na próby.

Czujesz, że dla Ciebie nie ma miejsca w żadnym chórze, bo masz 14 lat lub trochę 
więcej? To nie jest prawda. Wszystkich nastolatków zapraszamy do wstąpienia do mło-
dzieżowego zespołu „Be happy” z Pierśćca, który zaprasza na próby po wakacjach już od 
piątku, 4 września, o godz. 18.00. I tu UWAGA! Próby zespołu odbywać się będą w sali 
młodzieżowej w Skoczowie. Zatem wymówka, która Ci towarzyszyła, że Pierściec jest 
zbyt daleko od Skoczowa, została wyeliminowana. Czas abyś wstąpił w szeregi zespołu, 
w którym zawsze chciałeś śpiewać. Będziemy się cieszyć z każdego młodego człowieka, 
który z radością chce przeżywać czas prób i występów. 

Tych zaś, którzy czują się jeszcze dziećmi i zazdroszczą swojemu starszemu rodzeń-
stwu lub rodzicom, że znaleźli swoje miejsce w naszych parafialnych chórach i zespo-
łach, zapraszamy do wstąpienia do dziecięcego chórku „Nadzieja”, którego próby odby-
wają się w każdą sobotę o godz. 9.45 w sali młodzieżowej. 

W życiu każdego, kto kocha Boga, powinien się znaleźć czas, by wielbić Pana. Nie 
zwlekaj, przyjdź i zacznij z nami tę przygodę!

Aneta Żwak
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Biblioteka w Dębowcu
Od września rusza biblioteka filialna w Dębowcu. Część zasobów będzie 

pochodzić z biblioteki w Skoczowie, a część ze zbiorów prywatnych parafian. 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z dobrej literatury chrześcijańskiej.

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.

Gruz dla Simoradza
Potrzebny gruz drobny na drogę na cmentarzu w filiale Simoradz. 
Przyjmiemy każdą ilość. Kontakt – kancelaria parafii 33 8533491

Praca w McDonald’s
Restauracja McDonald’s w Jasienicy zatrudni pracowników na umowę 

o pracę. Praca na stałe. Wymagana książeczka sanitarna. CV prosimy przesyłać 
na adres: pl-00207MGR@pl.mcd.com
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Z życia kościoła

29.06-01.07 – w Mikołajkach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych 
z udziałem księży z naszej parafii. Zajmowano się tematyką związaną z ogłoszonym Ro-
kiem Kościoła 2016. Ważną część konferencji stanowiły rozmowy na temat praktycz-
nego wymiaru Kościoła, które odbyły się w siedmiu grupach tematycznych. Duchowni 
dyskutowali nad sakramentami Chrztu św. i Wieczerzy Pańskiej, kwestią nauki konfir-
macyjnej, praktyk ślubu i pogrzebu, oczekiwań względem duchownych oraz solidarności 
między księżmi. 

01-06 lipca – w Mrą-
gowie obyła się kolejna 
sesja w ramach Instytu-
tu Pastoralnego. Młodzi 
duchowni i praktykanci 
uczestniczyli w wykła-
dach i warsztatach, któ-
re mają przygotować ich 
do efektywniejszej pracy 
w Kościele. Mogli również 
poznać historię i współ-
czesne życie ewangelików 
na Mazurach.

4 lipca – w hotelu Go-
łębiewski w Wiśle  odbyło się 10. Śniadanie dla Kobiet. W spotkaniu wzięło udział pra-
wie 700 kobiet z różnych stron Polski.
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11 lipca – odbyła się w Cieszynie promocja książki  „Barwy luteranizmu na Śląsku 
Cieszyńskim” – wieloletniego prezesa tamtejszego oddziału PTEw – Władysława Sosny, 
niestrudzonego popularyzatora ewangelickich tradycji Ziemi Cieszyńskiej. 

19-28 lipca – w Zelowie odbył się Tydzień Ewangelizacyjny. 
22-29 lipca – w Bytomiu Grupa Pedagogów Ulicy UNO zorganizowała Festiwal Za-

bawy. Dzieci wraz z rodzinami wzięły udział w różnorodnych bezpłatnych warsztatach, 
grach, zabawach, konkursach i animacjach. Festiwal Zabawy na Bobrku organizowany 
był po raz czwarty, na Rozbarku – po raz drugi. W Grupie Pedagogów Ulicy UNO działa 
m. in. Kasia Kukucz z naszej parafii. 

31 lipca – odbyła się uroczy-
stość oficjalnego otwarcia zmo-
dernizowanego kompleksu skocz-
ni narciarskich w Wiśle Centrum. 
Skocznie znajdują się na terenie 
udostępnionym przez Parafię 
Ewangelicko Augsburską w Wiśle. 

6 sierpnia – odbyło się za-
przysiężenie nowego Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, którym 
został Andrzej Duda. W uroczysto-
ściach wziął udział m.in. zwierzch-
nik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. bp Jerzy Samiec.

8 sierpnia – odbył się jubileusz 250-lecia kościoła w Golasowicach. Kazanie w cza-
sie nabożeństwa spowiednio-komunijnego wygłosił zwierzchnik Kościoła ks. bp Jerzy 
Samiec. W trakcie uroczystości występowały chóry, zespoły i soliści – członkowie gola-
sowickiej parafii.
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16-23 sierpnia – w Mrągowie odbył się Tydzień Ewangelizacyjny. Spotkania Ewange-
lizacyjne prowadził ks. Bogdan Wawrzeczko – duchowny ewangelicki i terapeuta uzależ-
nień, a wykłady ks. Marcin Podżorski i ks. Tymoteusz Bujok.

24-30 sierpnia – w Węgrowie odbyły się rekolekcje oparte na programie „12 kro-
ków”. Były połączone ze studiowaniem Słowa Bożego, modlitwą i elementami artetera-
pii, w otoczeniu i w kontakcie z przyrodą. Zostały przygotowane dla każdej osoby, która 
przechodzi w swoim życiu różne trudności lub chce pogłębić swoją duchowość.

30 sierpnia w urząd proboszczów zostali wprowadzeni: ks. dr Adrian Korczago w Go-
leszowie oraz ks. Bartosz Cieślar w Żorach.

Opr. ks. M. Ratka-Matejko

Jubileusz reformacji

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

IV. Postęp Reformacyi
10.
Podczas gdy Luter na Wartburgu przebywał, zaczął we Wit-

tenbergu wspomniony Dr. Karlstadt, w połączeniu z innemu, na 
swój sposób reformować. Ten, zniosłszy msz i niektórego inne 
obrządki kościelne, ustanowił odprawianie komunii św. pod 
dwiema postaciami bez spowiedzi poprzedniej. Pod jego prze-
wodnictwem wpadł lud do kościołów, wyrzucił obrazy i tłukł 
figury. Otem, gdy Luter usłyszał, śpiesznie opuścił Wartburg 

(5. Marca 1522), a przybywszy do Wittenbergu, wszedł do kościoła, każąc 
ludowi przez ośm dni, ganiąc skwapliwie jego kroki i gwałtowne postępowanie. W ten 
sposób poskromił Luter w krótce zwiedzione umysły i przynawrócił pożądany pokój i po-
rządek.

Będąc pod obroną Fryderyka, a zachęcony i wspierany od blizkich i dalszych przy-
jaciół, rozpoczął Luter znowu swoje działanie w Wittenbergu, budując powoli zaczęte 
dzieło reformacyi. Na jego zrządzenie zaprowadzono odbywanie wieczerzy Pańskiej 
ściśle według ustawy Zbawiciela i zmniejszono obrządki przy chrzcie św. Toż samo uczy-
niono też i względem nabożeństwa, przy którem odtąd język krajowy i śpiew zboru za-
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prowadzono. Ku temu celowi obrał Luter przetłumaczone 
psalmy, złożył sam wiele nowych pieśni i utworzył melodie 
do nich. – W r. 1524 wystąpił Luter publicznie ze zakonu au-
gustyańskiego, złożył suknię zakonną (mniszą), a ubrał się 
w czarne odzienie, na które mu książę Fryderyk sukna był 
podarował. Za Lutrowym przykładem poszło też wiele in-
nych zakonników z klasztorów, którzy się potem w różnych 
wsiach i miastach nauczycielami i lub kaznodziejami stali.

W rok później uczynił Luter znowu poważny krok prze-
ciwko ustawom papieskim, pojąwszy Katarzynę z Bory1 
za żonę, która także z kilku innymi zakonnicami, klasztor 
była opuściła.

W roku 1525 (5. Maja) utraciła sprawa reformacyi szla-
chetnego obrońcę przez śmierć, saskiego książęcia Fryderyka Mądrego. Brat jego Jan 
– Stałym zwany – stał się nietylko jego następcą w rządzie i godności, lecz także i silną 
zasłoną reformacyi. Trzymając się nowej nauki, zaprowadził Jan nowy porządek kościel-
ny w cały kraju. To samo uczynił też i landgraf Filip heski, zaprowadziwszy przedtem 
ewangielicką naukę w swoim kraju. Przyjaźń obóch tych książąt Saxonii2 i Hesyi przy-
czyniła się wielce do mocniejszego ugruntowania i podniesienia reformacyi. Na rozkaz 
księcia Jana Stałego udała się roku 1528 znaczna liczba uczonych mężów, a między nimi 
Luter, aby kościoły i szkoły nawiedzili, według nowej nauki sporządzili, ewangielickich 
nauczycieli i kaznodziejów ustanowili, superintendentom dozór nad kościołami i szko-
łami powierzyli, a tak według przyjętego powszechnego porządku kościelnego sprawy 
kościoła i szkół w kraju Saxonii urządzili. Przy tej wizytacyi przeświadczył się Luter o po-
trzebie takiej książeczki, w którejby krótko a wyraźnie najgłówniejsze nauki chrześciań-
skie ogarnione były. Z tej więc przyczyny ułożył on na początku roku 1529 swój wielki ka-
techizmu, a na końcu tegoż roku swój mały katechismus, dla użytku księży, nauczycieli, 
ludu i dzieci. A któżby potrafił opisać, jak hojny pożytek już ta mała książeczka sprawiła 
a jeszcze zawsze sprawuje!

Nowy porządek kościelny w Saxonii, przyczynił się też nie mało do rozszerzenia i za-
prowadzenia reformacyi w innych krajach Europy, szczególnie w Danii, Anglii, Szwecyi 
i Norwegii.

1 Biografowie piszą, że Katarzyna von Bora była kobietą jak na owe czasy bardzo przedsiębiorczą.Sam Luter pi-
sał o niej: „Ona powozi, uprawia pole, pasie bydło, kupuje bydło, warzy piwo, a zabrała się jeszcze za czytanie 
Biblii… Choć małżeństwo Lutrów było zawarte bardziej z rozsądku, Reformator powiedział, że nie wymieniłby 
Kasi za całe złoto Francji i Wenecji. Żyli wspólnie do śmierci Lutra (1546) i mieli sześcioro dzieci [przyp. MC].
2 Saksonia – land niemiecki ze stolicą w Dreźnie, graniczy z Polską [przyp. MC].

11. Sejm w Spirze
Edykt wormacyjski w roku 1521 potępił wprawdzie Lutra i jego naśladowców, nie-

uczynił jednak żadnej przeszkody rozkrzewianiu reformacyi. Nieprzyjaciele uskarżali 



Informator Parafialny nr 112/2015 Informator Parafialny nr 112/2015 39

i gorszyli się nieraz nad tem, lecz nie zdołali sami z sie-
bie, prócz niektórych prześladowań, w niczem nowej na-
uki zaszczepić ani przytłumić. Cesarz był zaś na ten czas 
w ustanowiczne wojny zawikłany. Dopiero gdy ukończył, 
mógł o sprawach religijnych cokolwiek pomyślić, i zwołał 
sejm do miasta Spiry (Speyer)3 w r. 1529. Cesarz sam nie 
przybył na ten sejm, ale dał się zastąpić przez brata swe-
go Ferdynanda.

Rzeczy i spory religijne przedniesiono tu nasamprzód 
do obrad. Gdyż jednak większość stanów głosujących 
katolickiej stronie należała, tedy też na tym sejmie nic 
korzystnego dla ewangielików nie uchwalono. Owszem 
postanowiono, żeby powyższy edykt nadal ściślej prze-

strzeganym i wykonanym został, a dla tego, żeby też żadnych zmian w kościele i religii 
nie zaprowadzano.

To zniepokojiło wielce ewangielików, którzy połączywszy się, protestowali (oświad-
czyli się) przeciwko temu postanowieniu, t. j. uznali je za niesłuszne i niepłatne. Cesarz 
poczytał to ewangielikom bardzo za złe i oświadczył, że się uchwale sejmowej poddać 
powinni. Dla tego protestowania ewangielików nazwano ich następnie: protestantami.

Rownocześnie powstał na wzór Lutra Ulryk Cwingli4 we Szwajcaryi jako reformator 
i uskutecznił w tymże kraju odnowienie kościoła. Dowiedziawszy się o tem landgraf Filip 
heski, umyślił połączyć naukę Lutrowi z nauką Cwingligo, aby przezto potęgę ewangieli-
ków zasilić. Dla tego zawezwał Lutra z Cwinglim do miasta Marburgu5 (r. 1529), żeby się 
tam oba wespół o zamierzonem połączeniu nauki ewangielickiej umówili. Jakoż ugodzili 
się zupełnie reformatorowie w wielu głównych członkach wiary, tylko co do nauki o wie-
czerzy Pańskiej nie mogli się zjednoczyć. Luter sądził, że należy potrzymać słowa Jezuso-
we: To jest ciało moje i.t.p. To jest krew moja. Cwingli zaś mniemał, iż jaśniejsze słowa 
na to miejsce położyć trzeba, a zwłaszcza: To znaczy ciało moje i.t.p. To znaczy krew 
moją. Z tej więc przyczyny nie zjednoczono się, a od tego czasu dzielą się ewangielicy 
przez nazwy: luteranie i reformowani, albo też ewangielicy augsburskiego wyznania 
i ewangielicy helweckiego wyznania. (cdn).

opr. ks. M. Czyż

3  Miasto leżące w Niemczech, land Nadrenia-Palatynat, przy granicy francuskiej [przyp M.C].
4  Ulrich [Huldrych] Zwingli (1454-1531), reformator Szwajcarii, od 1506 r. był katolickim księdzem, w 1523 r. zerwał z Ko-

ściołem i przyłączył do Reformacji. Podobnie jak Luter, Zwingli negował kult świętych i obrazów, naukę o czyśćcu, celibat, 
mszę św., nawoływał do uznania Pisma Świętego za jedyne źródło wiary, postulował używanie języka narodowego w li-
turgii [przyp M.C]

5  Słynna „dysputa marburska”, która miała doprowadzić do zjednoczenia teologicznego Lutra i Zwingliego. Niestety nie 
udało się osiągnąć konsensusu w kwestii rozumienia Wieczerzy Pańskiej. Luteranie (do dziś) reprezentują pogląd o tzw. 
konsubstancjacji, akcent na słowa „to jest” – w chlebie i winie rzeczywiście (cieleśnie) jest obecny Chrystus (ciało i krew). 
Reformowani (za Zwinglim) podkreślają symboliczną (duchową) obecność Chrystusa w darach sakramentu – akcent na 
słowa „na pamiątkę moją”. Ponieważ Jezus zmartwychwstał i wstąpił do niebios, dlatego nie może być cieleśnie obecny 
w chlebie i winie. Jest jeszcze pogląd rzymskokatolicki o transsubstancjacji, co znaczy, że chleb i wino przeistaczają się 
w rzeczywiste ciało i krew Zbawiciela [przyp M.C].
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Chrzty:
Lena Ogrodzka  28.06.2015 Skoczów, ul. Rzeczna 
Tymon Zawisza   19.07.2015 Kisielów, ul. Cesarska
Oliwier Fryda   26.07.2015 Iskrzyczyn, ul. Łagodna
Milena Czyż   26.07.2015 Kiczyce, ul. Kolejowa
Elżbieta Ratka-Matejko  26.07.2015 Dębowiec, ul. Cieszyńska
Nikola Śliwka   02.08.2015 Skoczów, ul. Targowa
Laura Ryszka   09.08.2015 Skoczów, ul. Stalmacha
Jan Bijok   09.08.2015 Skoczów, ul. Wiejska 
Nicole Wareliś   23.08.2015 Skoczów, ul. G. Morcinka
Radosław Sornek  30.08.2015 Chybie, ul. Bieniowiecka

Śluby:
Michał Szymczyk  Dagmara Sikora  28.06.2015
Hamada Gomaa  Beata Kolarczyk  18.07.2015
Arkadiusz Ihas   Justyna Duc  18.07.2015
Marcin Chołody  Katarzyna Berek  25.07.2015
Szymon Brózda  Caroline Kiecoń  25.07.2015
Marcin Sikora   Martyna Pojda  01.08.2015
Jan Borowski   Kamila Cieślar  01.08.2015
Krystian Pisarski  Elżbieta Iwaniec  15.08.2015
Wojciech Jankowski  Natalia Pieszka  15.08.2015
Grzegorz Drózd  Katarzyna Pietras  15.08.2015
Krzysztof Szczepański  Karina Hyrnik  29.08.2015

Pogrzeby:
Alfred Kreis  lat 71 08.07.2015 Skoczów, ul. Osiedlowa
Adrian Haltof  lat 37 08.07.2015 Dębowiec, ul. Osiedlowa
Stefania Cieślar lat 85 11.07.2015 Simoradz, ul. Główna
Ewa Kaleta  lat 60 20.07.2015 Kowale, ul. Skryta
Marcin Jankowski lat 31 24.07.2015 Skoczów, ul. Kombatantów
Grażyna Liboska lat 60 02.08.2015 Pogórze, ul. Podleśna
Janusz Zabystrzan lat 77 10.08.2015 Katowice, ul. Lisieckiego
Jan Chwastek  lat 74 12.08.2015 Łączka, ul. Wspólna
Krystyna Łyżbicka lat 64 15.08.2015 Skoczów, ul. Mickiewicza
Ludwik Cieślar  lat 83 20.08.2015 Harbutowice ul. Lazurowa
Helena Benek  lat 84 22.08.2015 Łączka, ul. Piaskowa
Irena Śliwka  lat 77 30.08.2015 Skoczów, ul. Targowa
Karol Mrózek  lat 95 30.08.2015 Pogórze, ul. Dworcowa

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
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 Korekta: Dorota Krehut-Raszyk
Skład i druk: Skoczów, ul. Cieszyńska 9, tel. 33 853 22 55, drukarnia@ox.pl

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

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

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

Spotkania parafialne
ZEBRANIA MŁODZIEŻY

Skoczów sobota godz. 18.00
Dębowiec piątek godz. 17.30

ZEBRANIA
MAŁŻEŃSKIE czwarta sobota godz. 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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Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu
 17 - 22 sierpnia

Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu
24 - 28 sierpnia
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