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Bieszczady - wycieczka parafialna
4 - 6 września

Wisła - MegaSpotkanie dla mężczyzn
13 września
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Spotkanie ze Słowem Bożym

Egzamin z miłości
Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Mt 5,44

Przed nami ostatnie dni 2016 r. Pragnę się z Tobą, Drogi Czytelniku, podzielić kilkoma 
swoimi przemyśleniami z ostatnich miesięcy. Masz prawo się ze mną nie zgodzić, dlate-
go też zachęcam do refleksji własnej po przeczytaniu tego tekstu. 

1. W dniu Reformacji (31.10) przypominamy sobie słowo „łaska” – odchodzi ono co-
raz bardziej do lamusa, ponieważ wielu z nas żyje, jakby nie potrzebowało łaski. Ks. M. 
Luter uwydatnił jej znaczenie w tzw. hasłach reformacyjnych („sola gratia”), ponieważ 
doświadczał jej wielokrotnie. Dla Reformatora łaska oznaczała zawsze, że Bóg okazuje 
MIŁOŚĆ, choć człowiek z powodu swojej grzeszności w ogóle na nią nie zasługuje. Luter 
był wielokrotnie prześladowany za wiarę, a jednak się jej nie wyparł.

2. Dzień Święta Zmarłych jest dla mnie świętem radości. Powody są co najmniej 3:
a) cieszę się na myśl o wierzących braciach i siostrach, którzy zasnęli „w Panu”. Zwra-

cam uwagę na ten cudzysłów, ponieważ można też zasnąć nie w Panu. Na podstawie 
świadectwa Biblii („sola scriptura”) tworzy się ogromna różnica pomiędzy tymi dwoma 
sposobami „zaśnięcia” – wieczność w Królestwie Bożym lub w Królestwie Ciemności.

b) uważam, że jest to największe święto chrześcijańskie (choć ma zasadniczo pogań-
skie korzenie). Zwycięża jednak chrześcijaństwo, ponieważ ludzie tłumnie przychodzą 
na cmentarze. I mają wtedy możliwość skonfrontować się z własnym życiem i własnym 
przemijaniem. Mają możliwość zadać sobie pytanie „gdzie spędzę swoją wieczność”. 
Ale najciekawszym obrazem, wywołującym moją radość, jest fakt, że ogromny procent 
cmentarnych pielgrzymów składa nad grobem ręce do modlitwy, choć na co dzień (takie 
odnoszę wrażenie) całkowicie zapomina o swojej duchowości i o potrzebie relacji z Bo-
giem w swoim życiu.

c) pamięć o zmarłych wyzwala w ludziach to najbardziej elementarne uczucie, ja-
kim jest MIŁOŚĆ. Nawet jeśli doświadczenia ze zmarłym bywały uciążliwe, to jednak na 
cmentarzu chce się pamiętać głównie o tych dobrych. W tych relacjach także miewają 
miejsca prześladowania – i to ze strony tych najbliższych.

3. Niedziele listopadowe wprowadzają nas w tematykę czasów ostatecznych: Oto 
teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia (2 Kor 6,2b). Oto jedno z haseł biblijnych, 
w którym Bóg przekazuje treść, że dla każdego istnieje szansa. Dopóki trwa czas łaski, 
dopóty każdy może uwierzyć („sola fide”), że zbawienie jest darem, który Bóg ofiaruje 
jedynie w Jezusie Chrystusie („solus Christus”). Cierpiący na krzyżu Chrystus objawia 
w całej pełni Bożą MIŁOŚĆ w postaci poświęcenia życia i przebaczenia. Syn Boży był 
wielokrotnie prześladowany przez swoich współbraci, ale też nieprzyjaciół. Mimo to nie 
przeklina ich, ale modli się Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
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4. Grudniowy Adwent oraz Święta Bożego Narodzenia to czas wspominania pierw-
szego przyjścia Jezusa w Betlejem, ale także okres uświadamiania sobie, że Jezus przyj-
dzie na ziemię drugi raz jako Pan Panów i Król Królów. Od początku znosił prześladowa-
nie i do końca świata Jego Kościół będzie doświadczał prześladowań za wiarę.

5. Ostatni punkt chcę poświęcić niedzieli, która wypada co roku mniej więcej w po-
łowie listopada (w tym roku – 15 listopada). Jest to Światowy Dzień Modlitwy za Prze-
śladowany Kościół. W czasie nabożeństw poświęca się wiele myśli braciom i siostrom, 
którzy w różnych częściach świata cierpią za wiarę w Chrystusa. Nie wyrzekają się jej na 
rzecz Allaha, lecz do końca trwają przy Chrystusie, za co wielu z nich ginie śmiercią mę-
czeńską.

Temat ten był dość odległy, dopóki prześladowania rozgrywały się z dala od Europy. 
Jednakże w ostatnich miesiącach media lawinowo pokazują tragiczne obrazy z Bliskiego 
Wschodu, jak też tłumy pielgrzymów – idą nie do Mekki, lecz do Europy. Cała Unia Eu-
ropejska stawia czoła wielkiemu wyzwaniu, jakim są uchodźcy. 

Wydawać by się mogło, że Polska może zachować dystans. Mamy zbyt słabe warun-
ki socjalne i wiele innych braków, by muzułmanie chcieli się nas zatrzymać na dłużej. 
Niemniej jednak Niemcy czy Skandynawia nie będą ich przyjmować w nieskończoność. 
Dlatego nikt z nas nie powinien pozostać obojętny na tę kwestię. Rozbudzona ona wiele 
emocji i przemyśleń. Podzielę je na dwie grupy:

a) niepokój, zagrożenie bezpieczeństwa, upadek chrześcijaństwa – obawiamy się 
gwałtów, przemocy, poderżniętych gardeł, połamanych kolan, wyrzekania się wiary. Po-
tężna siła islamu wkracza do Europy już nie chrześcijańskiej, ale mało chrześcijańskiej – 
miałkiej, rozwodnionej w ateizmie i zeświecczeniu. Uczy się nas o ewolucji jako jedynym 
rozwiązaniu problemu początków i istnienia świata. Dywagujemy, czy Bóg istnieje, czy 
nie? W islamie nie ma takich pytań. Wyznawcy Allacha są klarowni w swoich przekona-
niach. 

Dodatkowo jeden z przywódców, zmarły w 2011 r. przywódca Libii – Muammar al-
Kaddafi powiedział (2006 r.): „Istnieją znaki, że Allach udzieli wielkiego zwycięstwa isla-
mowi w Europie. Bez mieczy, bez karabinów, bez podbojów. Niepotrzebni są nam ter-
roryści, nie potrzebni samobójcy. 50 milionów muzułmanów [w Europie] przekształci ją 
w muzułmański kontynent w ciągu kilku dziesięcioleci”. I inny cytat (2010 r.): „Jesteście 
mniejszością w Europie. Ale pewnego dnia, dzięki Bogu, staniecie się panami, liderami 
i spadkobiercami kontynentu europejskiego”.

Czy nadchodzi wielki egzamin wiary dla Europejczyków, dla Polaków, dla ewange-
lików z parafii Skoczów? Czy ktoś z nas lub naszych najbliższych poniesie męczeńską 
śmierć, bo nie wyrzeknie się wiary w Pana Jezusa? Czy umiemy i czy nauczymy się okazy-
wać MIŁOŚĆ i modlić się za naszych prześladowców? Zawstydza mnie postawa chrześci-
jan z Afryki czy Bliskiego Wschodu, którzy jako „Lud Krzyża” lub inaczej „Nazarejczycy” 
modlą się za prześladowców i zachęcają, by otworzyć się na MIŁOŚĆ Boga, a nie uśmier-
cać w imieniu Allacha. Odsyłam do materiałów organizacji: „Głos prześladowanych 
chrześcijan” czy „Open doors”, gdzie można o tej niezwykłej miłości przeczytać lub 
obejrzeć krótki film.
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KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 2015/16

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

b) największa szansa chrześcijaństwa – chrześcijaństwo jest najmocniejsze i najbar-
dziej rozwija się w krajach, gdzie jest ucisk i cierpienie. Być może islam jest dla Europy 
szansą, by oczyścić ją z grzechu odwrócenia się od Boga? Być może islam jest szansą, że 
wielu Polaków i ewangelików z parafii Skoczów zacznie czytać Biblię, modlić się i żyć na 
co dzień jako słudzy Chrystusa – oddani Mu i posłuszni, a nie tylko udający swoją ewan-
gelicką wiarę, bo są zapisani w kartotece?

Ale ta szansa ma też inny wymiar – ewangelizacyjno-misyjny. Wszelkie inicjatywy mi-
syjne na terenie Bliskiego Wschodu są unicestwiane. Realnie patrząc, nie ma szans, by 
tam rozpowszechniać Ewangelię na szerszą skalę. Lecz pomyśl, drogi Czytelniku, tylu wy-
znawców islamu przychodzi do Europy – czy nie jest to szansa na ewangelizację i misję?

Czy przyjmiemy łaskę Boga? Czy oprzemy się na prawdzie Słowa Bożego? Czy wy-
starczy nam wiary? Czy będziemy prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa, którzy 
spełniają jego apel o MIŁOŚĆ jako jedyne możliwe rozwiązanie problemu nieprzyjaźni, 
wrogości i zła? 

W ostatnich dziesięcioleciach naszymi wrogami bywali często najbliżsi, a z perspek-
tywy wyznaniowej – katolicy orientacji rzymskiej. Ten stan rzeczy zanika. W spotkaniu 
się z islamem nie liczy się to, że jesteś ewangelikiem, rzymskim katolikiem, baptystą, 
zielonoświątkowcem czy kimś innym. W spotkaniu z islamem stajemy jako zjednoczony 
obóz chrześcijański, który staje przed szansą i wyzwaniem: Miłujcie nieprzyjaciół wa-
szych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Amen.

ks. M. Czyż
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Wycieczka parafialna 
weekend majowy 2016
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Z kart historii...

Ks. biskup Andrzej Wantuła
„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując ko-

niec ich życia, naśladujcie wiarę ich”   Hbr 13,7

Przed 110 laty, 26 listopada 1905 r. urodził się 
w Ustroniu ks. bp Andrzej Wantuła. Był synem hutni-
ka, a zarazem znanego na Śląsku Cieszyńskim bibliofila 
oraz pisarza ludowego Jana Wantuły i Jego żony Anny 
z d. Szczepańska. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
w Ustroniu młody Andrzej rozpoczął naukę w cieszyń-
skim Polskim Gimnazjum i tam też był konfirmowany 
w Kościele Jezusowym przy Wyższej Bramie.

W roku 1925 rozpoczął studia na Wydziale Teolo-
gii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Po ich 
ukończeniu w roku 1929 wyjechał jako stypendysta 
do Francji na Wolny Fakultet Teologii Ewangelickiej 
w Montpellier, a później do Paryża oraz Strasburga. 
Wtedy też udał się do Palestyny. Pobyt w Ziemi Świę-
tej dokumentował relacjami do cieszyńskiego „Posła 
Ewangelickiego” oraz listami do swojego ojca, który był 
fundatorem tego wyjazdu.

Po obronie pracy dyplomowej pt. „Nowe prawdy 
religijne w zwiastowaniu Jezusa” i zdaniu przepisanych 
egzaminów, został 25 października 1931 r. w kościele 
apostołów Piotra i Pawła w Wiśle ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego. Aktu tego dokonał ówczesny biskup Kościoła – ks. Juliusz Bursche w asy-
ście ks. Pawła Nikodema z Ustronia i miejscowego proboszcza ks. Jerzego Mrowca oraz  
ks. seniora Karola Kulisza. W Wiśle po odbyciu swego wikariatu został w 1933 r. drugim 
proboszczem, a rok później został wybrany pierwszym proboszczem parafii.

Dnia 25 października 1936 r. zawarł związek małżeński z ustronianką Julią Blasbalg. 
W roku 1937 za obronę rozprawy „Porządek kościelny Wacława Adama” otrzymał tytuł 
naukowy doktora teologii na Uniwersytecie Warszawskim. 

Po wybuchu II wojny światowej, mimo nakazu Gestapo, aby kazania wygłaszać po 
niemiecku, ks. Andrzej Wantuła nadal prowadził nabożeństwa w języku polskim. W kon-
sekwencji został aresztowany 11 maja 1940 r. i więziony w Cieszynie oraz Mysłowicach, 
a później przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, a następnie Mauthausen 
Gusen w Austrii. Tam też bardzo mocno przeżył śmierć swojego wiślańskiego wikariu-
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sza – ks. Władysława Pawlasa oraz przyjaciela – wiślańskiego organisty i kompozytora, 
Jana Sztwiertni, który zmarł na jego rękach 29 sierpnia 1940 r. Po zwolnieniu z obozu  
ks. Wantuła wrócił na Śląsk Cieszyński i pracował fizycznie w Cieszynie.

Od marca 1945 r. przebywał na emigracji we Włoszech i Anglii, gdzie pełnił służbę  
ewangelickiego kapelana Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz proboszcza Polskiej 
Parafii w Londynie. Po powrocie do kraju w 1948 r., objął powtórnie obowiązki wiślań-
skiego proboszcza. Dnia 1 września 1953 r. rozpoczął dodatkowo pracę na stanowisku 
kierownika katedry Teologii Praktycznej Uniwersytetu Warszawskiego, a później Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1955 r. otrzymał tytuł profesora nad-
zwyczajnego, a 11 lat później tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1954-1956 pełnił 
obowiązki prorektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1956 roku pożegnał się 
z Wisłą i zamieszkał na stałe w Warszawie, aby całkowicie poświęcić się pracy naukowej, 
dydaktycznej i ekumenicznej.  W tej służbie mógł w pełni wykorzystać swoje uzdolnie-
nia, biegłą znajomość kilku języków obcych oraz liczne kontakty zagraniczne.

Dnia 2 maja 1959 r. Synod Kościoła wybrał ks. prof. Andrzeja Wantułę biskupem 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Tym samym został czwartym biskupem 
naszego Kościoła w niepodległej Polsce (przed nim służbę tę pełnili: Juliusz Bursche, Jan 
Szeruda i Karol Kotula). Jego konsekracja oraz wprowadzenie w urząd odbyła się w Ko-
ściele św. Trójcy w Warszawie 1 listopada 1959 r. Aktu tego dokonał ówczesny Prezes 
Synodu ks. prof. dr Woldemar Gastpary w asyście księży biskupów Karola Kotuli i Jana 
Szerudy oraz księży seniorów wszystkich Diecezji. W okresie 16 lat przewodzenia i paste-
rzowania w Kościele, ks. bp dokonał ordynacji na księży 45 absolwentów CHAT.

Ks. bp Andrzej Wantuła bardzo aktywnie działał także w różnych gremiach ekume-
nicznych w Polsce i na świecie. Był wieloletnim wiceprezesem Polskiej Rady Ekumenicz-

nej, a w latach 1963-1970 pełnił obowiązki wiceprezydenta 
Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie.  Był członkiem 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej oraz Konferencji Euro-
pejskich Kościołów. Był także członkiem, a następnie przewod-
niczącym Komisji Przekładu Pisma Świętego, która z inicjatywy 
Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w War-
szawie przetłumaczyła na język polski całe Słowo Boże z języ-
ków oryginalnych. Jego publikacja w całości odbyła się w 1975 r. 

W swojej służbie bardzo mocno wspierał Tygodnie Ewan-
gelizacyjne oraz pracę sióstr diakonis w Dzięgielowie.

Pozostawił po sobie szereg artykułów i rozpraw zamiesz-
czanych zarówno w prasie krajowej, jak i zagranicznej. Był 
także autorem wielu książek historycznych i teologicznych. Do 
dnia dzisiejszego w niejednym ewangelickim domu czytana 
jest jego postylla pt.: „Okruchy ze Stołu Pańskiego”. Z jego ini-
cjatywy przy ulicy Miodowej w Warszawie zostało zbudowane 
Centrum Luterańskie oraz budynki Chrześcijańskiej Akade-
mii Teologicznej.
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W skrócie

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia ks. biskup A. Wantuła zrezygnował  
23 lutego 1975 r. na sesji Synodu z dalszego sprawowania tego odpowiedzialnego urzę-
du Pasterza Kościoła. W dniu 6 kwietnia 1975 r. konsekrował na ten urząd swojego na-
stępcę, ks. Janusza Narzyńskiego i przeszedł  w stan spoczynku.

Swoje bardzo pracowite życie zakończył w dniu 15 czerwca 1976 r. w swoim miesz-
kaniu w Warszawie. Pożegnanie zmarłego odbyło się w Warszawie w kościele Św. Trójcy, 
a pogrzeb miał miejsce w Wiśle, gdzie został pochowany na cmentarzu „na Grónicz-
ku” wśród „swego ukochanego cieszyńskiego ludu”, któremu przez  wiele lat głosił Sło-
wo Boże.

Opr. Jerzy Sikora

W dniach 4-6 września odbyła się wycieczka parafialna na Bieszczady. Wzięły w niej 
udział 63 osoby z naszej parafii. Opiekunem duchowym był ks. Andrzej Czyż (relacja 
wewnątrz numeru).

W sobotę 5 września odbyło się pierwsze spotkanie nowej grupy konfirmantów. 
W tym roku do konfirmacji przygotowuje się 36 młodych. Lekcje odbywają się w dwóch 
grupach w piątek o 15.30 i w sobotę o 16.00. Konfirmacja odbędzie się 8 maja 2016.

W sobotę 5 września ks. A. Podżorski uczestniczył w Dożynkach Miejsko-Gminnych 
na rynku w Skoczowie, a ks. M. Ratka-Matejko w Dożynkach Gminnych w Dębowcu.

W dniach 11-13 września chór Gloria wraz z proboszczem wyjechał do miejscowości 
Łęki Dukielskie w woj. Podkarpackim, gdzie uczestniczył w uroczystościach ekumenicz-
nych z okazji 90-lecia tamtejszej Parafii Polskokatolickiej (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 13 września odbyło się megaspotkanie dla mężczyzn w Wiśle na Pasie-
kach. Uczestnicy mieli w programie wspólne spotkanie przy Słowie Bożym oraz zajęcia 
sportowe: ścianka wspinaczkowa, park linowy i jazda na quadach (relacja wewnątrz numeru).
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W niedzielę 13 września na nabożeństwach został odczytany list Biskupa Kościoła 
zawierający apel w sprawie uchodźców. Była też prowadzona zbiórka ofiar na listę prze-
znaczona na pomoc uchodźcom, która wyniosła w naszej parafii 1.580 zł. Dziękujemy.

W dniach 18-20 września chór „Gloria” wraz z proboszczem wyjechał do Poznania, 
aby wziąć udział w uroczystości 20-lecia ośrodka parafialnego. Uczestnicy zwiedzali tak-
że miasto. Proboszczem w Poznaniu jest nasz były wikariusz ks. Marcin Kotas (relacja 
wewnątrz numeru).

W niedzielę 20 września podczas nabożeństwa głównego odbyła się komunia św. 
dla seniorów. Nabożeństwo prowadził ks. Marcin Ratka-Matejko. Po nabożeństwie od-
był się poczęstunek w sali chórowej.  

W niedzielę 20 września ks. M. Czyż wziął udział w obchodach 90-lecia OSP w Kiczycach.
W poniedziałek 21 września ks. A. Podżorski uczestniczył w oficjalnym otwarciu no-

wej kładki na rzece Wiśle.
W czwartek 24 września ks. A. Podżorski uczestniczył w spotkaniu dla seniorów 

w OSP w Pierśćcu, organizowanym przez sołectwo Pierściec.
W niedzielę 27 września ks. Mirosław Czyż był kaznodzieją na pamiątce założenia 

kaplicy w Gumnach, która jednocześnie była połączona z Dziękczynnym Świętem Żniw 
w tym filiale.

W dniach 25-27 września nasz chór dziecięcy „Nadzieja” udał się na trzydniowy wy-
jazd do Lubieni. W sobotę pojechali na wycieczkę do Opola, gdzie zwiedzali zoo (relacja 
wewnątrz numeru).

W dniach 25-27 września odbył się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży w Pokoju na 
Opolszczyźnie. Z naszej parafii uczestniczyło prawie 30 osób. Spotkanie odbywało się 
pod hasłem „Daj pokój” (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 3 października chór z Dębowca wraz z dziećmi ze szkółki niedzielnej poje-
chał na wycieczkę do zoo w Ostrawie (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 3 października grupa młodzieży wraz z ks. Mirosławem Czyżem udała się 
na wycieczkę nocną na Baranią Górę, aby z jej szczytu podziwiać wschód słońca. Pogoda 
była przepiękna i widoczność wspaniała. Kilku śmiałków pojechało rowerami (relacja 
wewnątrz numeru).
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W niedzielę 4 października odbyło się Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie. Dary 
na ołtarz zorganizowali zborownicy z Harbutowic przy wielkim zaangażowaniu rodzi-
ny radnego Tadeusza Tyrny. Znowu w tym roku uczestnicy nabożeństwa otrzymali przy 
wyjściu po małym bochenku chleba. Chór „Gloria” zorganizował dla wszystkich poczę-
stunek na placu przed kościołem. Ofiara z nabożeństwa wyniosła 7.507,50 zł i została 
przekazana na budowę skoczowskiego hospicjum.

Dziękczynne Święta Żniw odbyły się w Simoradzu 13 września, w Dębowcu 20 wrze-
śnia i w Pierśćcu 27 września. Wszędzie na ołtarzu była obfitość różnych darów, a po 
nabożeństwach były poczęstunki dla uczestników. W Dębowcu śpiewał gościnnie chór 
z Drogomyśla. Ofiara żniwna we wszystkich trzech filiałach była przeznaczona na domy 
opieki prowadzone przez nasz Kościół.

W sobotę 10 października chór „Gloria” wziął  udział w koncercie pieśni w Kościele 
Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie (relacja wewnątrz numeru). 

W niedzielę 11 października odbyła się uroczystość 26. rocznicy poświęcenia kościo-
ła w Pierśćcu. Kaznodzieją był ks. Jan Badura, proboszcz parafii w Pszczynie, a śpiewem 
usługiwał chór z Pszczyny oraz nasz zespół „Be Happy”. Po nabożeństwie chóry i goście 
mieli spotkanie przy poczęstunku w  sali zborowej (relacja wewnątrz numeru). 

W dniach 16-17 października konfirmanci wraz z grupą naszej młodzieży pojechali 
na weekend do Wisły. W programie mieli lekcję nauki konfirmacyjnej, spotkanie mło-
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dzieżowe, wyjście pod skocznię A. Małysza i za-
bawy integracyjne. Opiekunem był ks. Marcin 
Ratka- Matejko (relacja wewnątrz numeru). 

W sobotę 17 października orkiestra dęta 
Diecezji Cieszyńskiej, która ma swoją siedzibę 
w Skoczowie, obchodziła 30-lecie działalności. 
Z tej okazji odbył się koncert w Bielsku. Srebrną 
odznakę „Zasłużony dla Województwa Śląskie-
go” otrzymali: Tadeusz Rakus, Paweł Kocyan, 
Józef Pasterny, natomiast złotą uhonorowany 
został cały Zespół oraz indywidualnie dyrygent 
Adam Pasterny.

W niedzielę 18 października Zespół Dzwonków pojechał do Orłowej na Zaolzie, 
gdzie wziął udział w nabożeństwie z okazji pamiątki założenia tamtejszego kościoła.

W czwartek 22 października rozpoczął się kurs przygotowawczy dla nowej grupy 
kandydatów do konwersji. Spotkania prowadzi ks. M. Ratka-Matejko.

W piątek 23 października ks. A. Podżorski uczestniczył w uroczystości 30-lecia istnie-
nia Zespołu Szkół na Górnym Borze. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem ekume-
nicznym w kościele katolickim na Górnym Borze.

W sobotę 24 października odbyło się kolejne miesięczne spotkanie dla małżeństw. 
Uczestnicy rozpoczęli nowy cykl tematów pod hasłem „Projekt Prawda”. Zapraszamy 
w każdą 4. sobotę miesiąca o g. 18.00.

W niedzielę 25 października podczas nabożeństwa w Dębowcu odbyła się komunia 
św. dla seniorów, a po nabożeństwie poczęstunek w Domu Zborowym.

W niedzielę 25 października chór „Gloria” wziął udział w Diecezjalnym Zjeździe Chó-
rów w Goleszowie.

Do kuchni chórowej w budynku starej szkoły zakupiona została zmywarka – wypa-
rzacz, podobnie jak w kuchni parafialnej.
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Złoci konfirmanci (50-lecie) przekazali latem ofiarę na zakup sprzętów potrzebnych 
dla parafii. Zakupiono za nią 12 termosów 1,5 l do sali parafialnej oraz duży termos 25 l. 
Część została pokryta z ofiary Jubilatów, natomiast pozostałość dofinansował anonimo-
wy sponsor. Serdecznie dziękujemy! 

We wrześniu został odnowiony płot przy ul. Schodowej. Panom z Rady Parafialnej 
i Komitetu serdecznie dziękujemy. 

Trwają prace przy ociepleniu elewacji budynku katechetycznego za plebanią.
Rusza znowu w tym roku akcja „Prezent pod choinkę” dla dzieci na Ukrainie. Ulotki 

informacyjne są do odebrania w kancelarii. W ubiegłym roku zebraliśmy prawie 430 
paczek. A ile będzie w tym roku?

Mamy nowego gospodarza naszego cmentarza. Jest nim pan Bogdan Hławiczka 
z Łączki. Będzie się zajmował kopaniem grobów na cmentarzach w Skoczowie, Simora-
dzu i Dębowcu oraz będzie gospodarzem cmentarza w Skoczowie.

Terminy:
1 listopada g. 15.00 - nabożeństwo na cmentarzu w Skoczowie
11 listopada g. 10.00  - nabożeństwo ekumeniczne z okazji Święta Niepodległości
14 listopada   - Turniej Piłki Nożnej Halowej w Zabrzu
15 listopada   - niedziela modlitwy za prześladowany Kościół 
15 listopada g. 10.00 - 35-lecie chóru męskiego „Gloria”
21 listopada i trzy kolejne soboty 9.00 – 17.00 – kurs dla pracowników szkółkowych
2 grudnia  - adwentowe spotkanie pań w Skoczowie
20 grudnia   - gwiazdka młodzieży w MCK w Skoczowie
31 grudnia  - Oczekiwanie Nowego Roku w Skoczowie i Dębowcu
2 stycznia g. 18.00 - Rodzinne Kolędowanie w kościele w Skoczowie

Zebrał ks. A.P.
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Nasze Życie

Śp. Karol Mrózek – wspomnienie
„Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie” (Ps 23,1)

W niedzielny poranek 30 sierpnia Pan ży-
cia i śmierci odwołał z doczesności śp. Karola 
Mrózka. Odszedł spokojnie po niespełna 96. 
latach swojej ziemskiej pielgrzymki. Do końca 
zachował ufność pokładaną w Jezusie Chrystu-
sie, swoim Zbawicielu, któremu poświęcił swoje 
życie. 

Śp. Karol Mrózek był przez wiele lat człon-
kiem Rady Parafialnej w Skoczowie, a w latach 
1978-1988 pełnił funkcję Kuratora. Był to czas 
intensywnych prac gospodarczych w parafii. 
Prowadzono wtedy kapitalny remont kościoła 
w Skoczowie. W Pierśćcu ruszała budowa ko-
ścioła, a także odnawiano inne obiekty parafial-
ne. Kurator, z zawodu kowal, już od 60. roku ży-
cia był na emeryturze i poświęcał się całkowicie 
parafii. Był codziennie na placu budowy. Poma-
gał przy wielu pracach, na ile siły pozwalały, or-
ganizował wiele robót, dbał o zaopatrzenie i po-
siłki. Był motorem wszelkich prac parafialnych.

Bardzo drogie było mu życie duchowe para-
fii. Głęboko przeżywał treść kazań, uczestniczył 
także w godzinach biblijnych, był miłośnikiem 

chóru „Gloria”. Regularnie czytał Biblię i „Zwiastun”. Do później starości brał udział w na-
bożeństwach komunijnych dla seniorów i spotkaniach po tych nabożeństwach. 

Interesował się życiem całego Kościoła. Wielokrotnie był delegatem parafii na wal-
ny zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Chciał służyć Bogu, bo właśnie Jemu za-
wdzięczał swoje ocalenie. Wspominał niejednokrotnie, jak w czasie drugiej wojny świa-
towej Bóg cudownie ocalił go z oblężenia pod Stalingradem. Od tej pory chciał życie 
poświęcić Bogu, a On dał mu do tego wiele możliwości i długie lata życia.

Pochowany został 3 września na cmentarzu w Skoczowie obok swojej żony Heleny, 
którą pożegnał przed czterema laty po 67 latach wspólnej małżeńskiej drogi. Pozostawił 
dwie córki i syna z rodzinami.

Ks. Adam Podżorski
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Weekend w Bieszczadach

4 września wcześnie rano wyruszył spod naszego kościoła autobus z uczestnikami 
wycieczki na Bieszczady. Podróż rozpoczęła się modlitwą naszego opiekuna, ks. Andrzeja 
Czyża. Śpiew prowadziła pastorowa Aniela Czyż. Podróż mijała w dobrych humorach, 
i tak oto dotarliśmy autostradą do Tarnowa, a następnie drogą krajową do Sanoka. 

W Sanoku zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od skansenu – jest to najstarsze w Polsce 
muzeum budownictwa ludowego i kultury 
ludowej tego regionu. Na obszarze 38ha 
zgromadzono tu wiele zabytkowych bu-
dowli drewnianych, które w swych wnę-
trzach mają wystrój jak za dawnych lat. 
Budownictwo to datowane jest na okres 
pomiędzy XVII i XX wiekiem. Pokazuje za-
kłady rzemieślnicze, szkołę, zajazdy, dwo-
rek i remizę strażacką. W 170 obiektach 
można podziwiać wiejską architekturę. 

Po zwiedzeniu skansenu przejechaliśmy autobusem w pobliże sanockiego rynku. 
Nasz spacer po mieście rozpoczęliśmy od Zamku Królewskiego, który w swojej boga-
tej historii gościł między innymi Władysława Jagiełłę. Z placu zamkowego, który stoi na 
wzgórzu, oglądaliśmy dolinę Sanu oraz panoramę otaczających gór. Następnie zwiedza-
liśmy kościół farny OO. Franciszkanów. Na jednej z sąsiednich uliczek można było usiąść 
na ławce przy rzeźbie Józefa Szwejka. 

Po krótkim pobycie w Sanoku ruszyliśmy w dalszą podróż w kierunku Soliny. Tam 
w ośrodku Halicz przygotowane były noclegi, a w restauracji czekała na nas kolacja. 
Ośrodek Halicz usytuowany jest w pobliżu zapory w Solinie. 

Na drugi dzień po śniadaniu udaliśmy się do Leska. Tam zwiedziliśmy synagogę ży-
dowską, którą wznoszono w latach 1626-1654. Następnie przeszliśmy na cmentarz ży-
dowski tzw. kirkut założony w 1548 roku. Zachowało się tu ok. 2000 nagrobków (macew). 

Po zwiedzeniu cmentarza udaliśmy się 
w dalszą podróż w kierunku Cisnej – tam 
przejechaliśmy bieszczadzką kolejką leśną. 
Potem pojechaliśmy w dalszą drogę w kie-
runku Ustrzyk Górnych. Deszczowa pogoda 
i gęsta mgła uniemożliwiały nam spojrzenie 
na bieszczadzkie połoniny i okoliczne szczyty. 
Pod wieczór wróciliśmy do hotelu. 

W niedzielę rano czekał nas rejs statkiem 
po jeziorze Solińskim, a następnie udaliśmy 
się w drogę powrotną do Skoczowa, na któ-
rej czekała nas jeszcze jednak niespodzianka 
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– Trzcinica, zwana Bieszczadzką Troją. Zwiedziliśmy tam skansen, którego powstanie da-
towane jest na 2100 r. p. n. e. 

Jak przypadło na niedzielę, w naszym programie nie zabrakło nabożeństwa. W cza-
sie przejazdu kazanie wygłosił ks. Andrzej Czyż, a w pieśniach prowadziła nas Pastorowa 
Aniela Czyż. O godz. 20 zawitaliśmy pod skoczowskim kościołem z nadzieją, że to nie 
ostatnia nasza podróż.

Jan Wojnar

Mega-spotkanie dla mężczyzn – 13 września

Nazwaliśmy je „Mega”, bo zebrać 50 facetów na chrześcijańskiej imprezie pewnie 
nie jest łatwo (byliśmy ze Skoczowa, Cieszyna i okolic). Niemniej jednak szybko uwy-
datniła się potrzeba bycia razem w męskim gronie i wzajemnej współpracy. Również at-
mosfera raz dwa stała się „Mega” z powodu rozbryzgów błota spod kół quadów, smrodu 
spalin (tak, męskie nozdrza to lubią), walki o przetrwanie na ściance czy też przejścia 
w parku linowym. Potem smakowaliśmy kiełbasę z ogniska. A na koniec pośpiewaliśmy 
trochę przy akompaniamencie dwóch gitar na cześć Pana Boga… no i posłuchaliśmy 
refleksji Jurka Marcola na temat: „Czy facet potrzebuje współczucia?”
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Jurek nawiązywał w swojej opowieści do życia i cierpienia Pana Jezusa, gdzie współ-
czucie odgrywało niebagatelną rolę. Niby to już wszystko było, ale przecież wciąż te 
prawdy trzeba przypominać na nowo. 

A i kontekst ma znaczenie – inaczej się słucha takich prawd pod nieboskłonem. Czy 
nie tak nauczał nasz mistrz?

Jestem na tak. Kiedy następne?
Adam Sułkowski
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Maluszki pomagają potrzebującym w Afryce

Dzieci ze szkółki niedzielnej w Skoczowie (grupa młod-
sza) dowiedziały się podczas jednego z majowych spotkań 
o tym, jak wczesny Kościół dzielił się swoimi pieniędzmi, 
by pomóc wierzącym w Jerozolimie. Zachęcaliśmy dzieci, 
by też podzieliły się swoimi pieniędzmi (o ile je oczywiście 
mają) z tymi, którzy tego potrzebują.  

W tym celu wykonaliśmy wspólnie skarbonki ze słoicz-
ków. Postanowiliśmy zbierać pieniądze do końca września 
i przeznaczyć je na dwa cele:

- sieroty i wdowy w Nigerii, gdzie ma miejsce prześla-
dowanie chrześcijan (często ojcowie – żywiciele rodziny – 
giną z powodu wiary w Chrystusa);

- edukacja dzieci w Etiopii, gdzie pracuje Iza Karpienia (misjonarka z Polski);
W akcji tej wzięło w sumie udział 13 dzieci. Wielkie podziękowania kierujemy tu 

w stronę rodziców, którzy wspierali swe pociechy i zachęcali je do dzielenia się swoimi 
pieniążkami. 

Na Etiopię zebraliśmy 329,87 zł, a na Nigerię 411,86. Z kasy szkółkowej dofinansuje-
my tę ofiarę do pełnych kwot (400 i 500 zł), a następnie prześlemy do organizacji, które 
bezpośrednio koordynują oba projekty. Beata Czyż
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Wycieczka do ZOO w Ostrawie

Dnia 3 października br. chór z Dę-
bowca wraz z dziećmi ze Szkółki Niedziel-
nej wybrali się na wspólną wycieczkę do 
ZOO w Ostrawie. Dzięki Bogu pogoda 
była słoneczna, a i przejazd bezpieczny. 
Humory dopisały każdemu uczestnikowi.

Podczas zwiedzania ZOO podziwiali-
śmy różnorodność i piękno zwierząt oraz 
roślin. Na mnie i mojej rodzinie najwięk-

sze wrażenie wywarły hipopotamy, gdy mieliśmy okazję widzieć te kolosy z wysokości 
ok. 2m. Od razu przypomniał mi się fragment z Ks. Joba 40:15-19 Oto hipopotam, które-
go stworzyłem jak i ciebie, żywi się trawą jak wół. Lecz patrz, jaka siła w jego biodrach 
i jaka moc w mięśniach jego cielska! Swój ogon wypręża jak cedr, ścięgna ud jego są 
mocno splecione, jego kości niby rury miedziane, jego członki jak drągi żelazne. Jest on 
przedniejszym z dzieł Bożych. Żadne z tych słów nie jest przesadą.

Co ci się najbardziej podobało na wycieczce do ZOO?
„Najbardziej podobały mi się w ZOO hipopotam, lemury i żyrafy” Przemek (7 lat)
„Słonie” Sebastian (4 lata)
Był to miło spędzony dzień na zachwytach oraz czas, w którym mogliśmy pogłębiać 

nasze wspólne relacje. Chwała Panu za wszystkie Jego dzieła.
Sylwia Sikora-Worek
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26. pamiątka poświęcenia kościoła w Pierśćcu

W niedzielę 11 paź-
dziernika świętowaliśmy 
kolejne urodziny naszego 
kościoła. Uroczyste na-
bożeństwo poprowadził 
ks. proboszcz Adam Pod-
żorski, a kazanie wygłosił 
ks. proboszcz Jan Badura 
z Pszczyny. Uroczystość 
uświetniły: chór z Pszczy-
ny pod dyrekcją Aleksan-
dry Niemiec oraz zespół  
„Be Happy” prowadzony 
przez Jana Stebla, w bardzo 
odmłodzonym składzie. Po 
nabożeństwie w salce od-
było się spotkanie przy ko-
łoczach, które upiekły  para-
fianki z Pierśćca. 

Jerzy Niemiec
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Jesienne prace w Simoradzu

Kończą się prace gospodarcze w Simoradzu przewidziane na ten rok. Z radością moż-
na napisać, że zostały wykonane w 100% co do wcześniej założonych planów. W okre-
sie wakacyjnym wykonano chodnik z parkingu do kościoła, a obecnie została wysypana 
gruzem droga wewnętrzna na cmentarzu oraz zrobiono nowe ogrodzenie z paneli wraz 
z bramą. Ogrodzenie powstało od strony drogi głównej i wyraźnie poprawiło estetykę 
cmentarza. Wiosną można będzie posadzić krzewy, co jeszcze korzystniej wpłynie na 
wizerunek filiału w Simoradzu. Wszystkim ofiarodawcom, jak też osobom angażującym 
się społecznie w pracach przy kościele, serdecznie dziękuję.

Rajmund Raszyk – kurator   

Wieści chórowe

Pracowity okres „Glorii”

 „Służcie Panu z radością!” Psalm 100,2

Już psalmista, król Dawid, zachęcał do wyrażania Bogu wdzięczności poprzez  śpiew. 
Zachęcał do służby, dostrzegając w niej źródło radości. A cóż może dać większą radość 
niż możliwość śpiewu na chwałę Pana? W związku z tym chórzyści nie wahali się, gdy 
nadeszły zaproszenia do udziału w jubileuszowych obchodach zaprzyjaźnionych parafii.  
I w ten oto sposób, w upalny weekend 7-9 sierpnia, „Gloria” wzięła udział, na zaprosze-
nie ks. Eneasza Kowalskiego, w obchodach 250-lecia położenia kamienia węgielnego 
oraz 240-lecia poświęcenia kościoła Księżnej Zofii w Pokoju (relacja w IP 112). 

W miesiąc później, 11-13 września, „Gloria” udaje się w kierunku południowo-
wschodnim, na Bieszczady, do parafii polsko-katolickiej w Łękach Dukielskich, obcho-
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dzącej 90-lecie swojej działalności. 
Ekumeniczne okolicznościowe na-
bożeństwo w obecności duchowień-
stwa polskokatolickiego, grekokato-
lickiego, rzymskokatolickiego, ewan-
gelicko-augsburskiego i prawosław-
nego prowadził proboszcz tamtejszej 
parafii pw. Dobrego Pasterza ks. 
Roman Jagiełło, a śpiewem ubogacał 
chór „Gloria”. Szczególny oddźwięk 
odniosła pieśń „Słowo” wykonana 
na zakończenie nabożeństwa, a jej 
treść „Wspólne dziś chrześcijan sło-
wa, wspólna też w Boga wiara, 
wspólne wołanie do nieba jednoczy 
wszystkich i scala. Zmiłuj się Panie, 

zmiłuj, spójrz na nas łaskawie, słowa niech nas nie dzielą, niech będzie wspólne śpiewa-
nie” była nośnikiem przesłania ducha ekumenii.

W następnym tygodniu chórzyści zmienili kierunek wyprawy i tym razem wyruszyli 
w stronę północy na zaproszenie ks. Marcina Kotasa. Ich celem był Poznań oraz udział 
w 11. rocznicy pamiątki założenia kościoła Łaski Bożej. Sobotę, 19 września, przeznaczy-
liśmy na poznanie pięknego miasta, jakim niewątpliwie jest Poznań, jego historii oraz za-
znajomienie się z dziejami parafii ewangelicko-augsburskiej i ewangelików, szczególnie 
w trudnych latach okresu II wojny światowej i czasów powojennych. Z kolei niedziela to 
udział, wspólnie z miejscowym chórem, w poranku pieśni i uroczystym nabożeństwie. 
Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Adam Podżorski.  
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Lato minęło, ale to wcale nie znaczy, że chórzyści spoczęli na laurach i mają urlop. 
Już w pierwszą niedzielę października czynnie biorą udział w dziękczynnym święcie żniw 
w Skoczowie. Podczas nabożeństwa służą pieśnią, a następnie zapraszają na tradycyj-
ny poczęstunek – chleb z masłem i miodem oraz zdrowe owoce.  Po zaledwie sześciu 
dniach, 10 października, „Gloria” bierze udział w koncercie pieśni religijnej w kościele 
Adwentystów Dnia Siódmego. 

W niedzielę 25 października „Gloria” jedzie do sąsiedniej parafii w Goleszowie, aby 
wziąć udział w drugiej odsłonie Jesiennego Zjazdu Chórów (pierwsza odsłona miała 
miejsce dzień wcześniej w Międzyrzeczu). A to jeszcze nie koniec. Przed nami Święto 
Niepodległości i 35-lecie chóru męskiego (15 listopada).

Podczas wszystkich wyjazdów, koncertów był z nami nasz opiekun ks. proboszcz 
Adam Podżorski wraz z żoną, pastorową Heleną. Nad wyborem pieśni, przygotowaniem 
i prowadzeniem chórów czuwali dyrygenci: Gabriela Targosz i Bolesław Noga.  

Dzięki Bożemu błogosławieństwu mogliśmy z radością wypełnić naszą służbę, aby 
pomimo zmęczenia, jeszcze więcej jej na nowo zaczerpnąć. Prosimy Go, żeby udzielił 
nam sił na dalsze zamierzenia i plany, by móc za psalmistą powiedzieć Chwal, duszo 
moja, Pana! Chwalić będę Pana, pókim żyw, śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę.

Aniela Fender

„Nadzieja w Lubieni”

Chórek „Nadzieja” wyjechał w dniach 25-27 września na wyjazd integracyjny do Lu-
bieni. Podróż trwała długo, jechaliśmy ponad 4 godziny. Na szczęście w połowie mie-
liśmy  przerwę. Gdy już dotarliśmy na miejsce i rozgościliśmy się w swoich pokojach, 
czekała na nas pyszna kolacja. Po krótkiej przerwie spotkaliśmy się w sali, by wspólnie 
obejrzeć pierwszą cześć filmu 
„Pollyanna”. Potem umyliśmy 
się i poszliśmy grzecznie spać ;) 

Sobotni poranek przywitał 
nas ładną pogodą. Po zjedze-
niu śniadania (pysznych kana-
pek i jogurtów) wyruszyliśmy 
w drogę do Opola do ZOO. 
Widzieliśmy wiele pięknych, 
ale i groźnych zwierząt. Był też 
czas na plac zabaw. Zmęczeni 
zwiedzaniem chętnie wróci-
liśmy do Lubieni, gdzie czekał 
już na nas obiad. Po obiedzie 
i krótkiej przerwie przyszła 
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oczywiście pora na próbę chórku i nie tylko… Zostaliśmy podzieleni na mniejsze grupki 
i mieliśmy okazję spróbować gry na dzwonkach, co okazało się wcale niełatwym zada-
niem i na początku trudno było rozpoznać, co właściwie gramy. Wieczorem odbyło się 
ognisko, na którym piekliśmy kiełbaski. Był to też czas zabaw i gier. A na koniec wszyscy 
usiedliśmy wokół ogniska i długo śpiewaliśmy nasze ulubione piosenki z chórku.  Potem 
wróciliśmy do budynku, by obejrzeć drugą część filmu.

W niedzielę rano odbyła się szkółka. Potem wyszliśmy na podwórko, gdzie się bawili-
śmy. W tym czasie chętni mogli jeszcze raz spróbować gry na dzwonkach. Tym razem po-
szło lepiej. Panie kucharki przygotowały dla nas znowu pyszny obiad i przyszła pora na 
sprzątanie i pakowanie się, gdyż nasza wycieczka dobiegała końca. Przed odjazdem po-
modliliśmy się i wyruszyliśmy w drogę do Skoczowa. Na miejscu czekali już nasi rodzice.

Z całego serca pragniemy podziękować naszym opiekunom za zorganizowanie wy-
jazdu oraz paniom kucharkom: pani Basi i pani Marzenie za pyszne posiłki.

Zuzia i Michasia Macura
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Kącik dla dzieci
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Cześć! Na nasze ostatnie w tym roku spotkanie wybrałam test z wiedzy ogólnej. A w 
przyszłym roku będziemy czytać pewną długą księgę w Biblii! Pamiętajcie o konkursie, 
mam nadzieję, że pozostałe zagadki są już rozwiązane ;)

1. Połącz w pary małżeństwa. Uwaga: jedna osoba pozostanie bez pary.

Abraham   Rachela

Adam   Rebeka

Izaak    Maria

Jakub   Ewa

Piotr    Lea

Józef    Sara

2. Ułóż postacie w kolejności chronologicznej (zacznij od osoby, która żyła najpierw, 
do tej żyjącej najpóźniej). 

Dawid

Jezus Chrystus

Adam

Abraham

Salomon

Izaak

Jakub

Saul

3. Połącz osoby z państwem, w którym żyli lub przez dłuższy czas przebywali.

Józef    Cesarstwo Rzymskie

Daniel   Egipt

Paweł   Babilon
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y4. Połącz osobę z księgą którą napisał(a) lub o której opowiada dana księga.

Ewangelia Łukasza  Józef
Psalmy   Pan Jezus
Księga Rut   Salomon
I Mojżeszowa   Rut
Przypowieści   Dawid

5. Napisz swój ulubiony werset biblijny.

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

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

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

6. Napisz, kto i dlaczego jest Twoją ulubioną postacią z Biblii.

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

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

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

7. Kto był:
Najmądrzejszym człowiekiem na świecie? …...............................................................

Najsilniejszym człowiekiem na świecie? …...................................................................

Najładniejszą kobietą, o której mówi Biblia? …............................................................

Opr. Ania Jaroszewska

W tym numerze kończymy całoroczne zmagania zagadkowe. Osoby, które do dnia  
20 grudnia dostarczą do kancelarii parafialnej prawidłowe rozwiązania wszystkich za-
dań z numerów 108-113, otrzymają drobne upominki. Dla trzech osób Redakcja ufun-
duje nagrody specjalne. Wszystkie wyróżnienia zostaną rozdane podczas nabożeństwa 
rodzinnego w Skoczowie 26 grudnia, o godz. 9.00. Na kopercie napisz „Konkurs IP”, a do 
środka oprócz rozwiązania włóż również informację z twoimi danymi – imię, nazwisko, 
wiek, nr telefonu. Redakcja zapewnia, że zostaną one wykorzystane zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych. POWODZENIA!!! 

(UWAGA: konkurs przeznaczony dla uczniów SP)
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Propozycja dla najmłodszych (poza konkursem):

Pokoloruj obrazek: „Narodziny Pana Jezusa”. Poproś kogoś, aby przeczytał Ci frag-
ment Ew. Łukasza 2,1-20.



Informator Parafialny nr 113/201528 Informator Parafialny nr 113/2015

Głos ma młodzież

OZME 2015

25 września spod skoczowskiego kościoła wyruszyliśmy 
w dwóch grupach na kolejny Ogólnopolski Zjazd Młodzie-
ży Ewangelickiej. Ja, wraz z 10 osobami ulokowaliśmy się 
w autobusie diecezjalnym, gdzie mogliśmy poznać osoby 
chociażby z parafii z Dzięgielowa, Bielska czy też Wisły. Na-
stępna, 20-osobowa grupa wraz z Dawidem Podżorskim, 
wyruszyła godzinę później naszym autobusem parafialnym 
(wspólnie z dziećmi z chórku „Nadzieja”, które ten weekend 
spędzały w Lubieni). Nieco różny sposób podróżowania, 
jednak cel ten sam – Pokój, czyli miejsce gdzie odbywało się 
tegoroczne OZME. Po ponad 3 godzinach drogi dotarliśmy 
do celu – malownicze miejsce, z dala od zgiełku większych 
miast, z centralnie położonym kościołem. Na miejscu spo-
tkaliśmy proboszcza, ks. Eneasza Kowalskiego, który przez 
pewien czas był także wikariuszem w naszej parafii. 

Już na samym początku dało wyczuć się wyjątkowy 
klimat Pokoju, dosłownie i w przenośni, dlatego że wła-
śnie pokój był mottem przewodnim tegorocznego zjazdu 
młodzieży. Jak to na tego typu zjazdach bywa, zostaliśmy 
zakwaterowani w szkole, gdzie spaliśmy na karimatach, 
a niektórzy lepiej przygotowani na materacach, tak więc 
ich komfort snu był całkiem niezachwiany, zresztą pozo-
stali też nie narzekali. 

W piątek wieczorem oprócz przywitania odbył się kon-
cert zespołu Projekt, a także duetu raperskiego. Boguś 
Rusin otrzymał nawet ich płytę, która rzucona została ze 
sceny i trafiła go w głowę, tak więc mieliśmy element hu-
morystycznej grozy podczas koncertu.

W sobotę organizatorzy zapewnili nam najwięcej 
atrakcji, jednak część z nas z zapartym tchem od początku 
dnia czekała na godzinę 15.00, dlatego że wtedy miał od-
być się turniej piłki nożnej. Natomiast wcześniej odbyły się 
dwa seminaria, m. in. duchownego z parafii na Ukrainie, 
a także tzw. pogromcy mitów w wersji biblijnej, wykład 
prowadzony przez teologa – Grzegorza Olka. Potem był 
czas na obiadek, ażeby zawodnicy (i nie tylko) posilili się 
przed nadchodzącymi zajęciami. Oczywiście turniej piłki 
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nie był jedyną atrakcją w tamtym czasie. Był także chociażby pokaz drukarek 3D, który 
również cieszył się sporym zainteresowaniem. 

Co do samego turnieju, po długiej i ciężkiej walce, w której każdy z nas dał z siebie 
absolutnie 100% , po rzutach karnych udało nam się wywalczyć trzecie miejsce, któ-
re dało nam niesamowitą ilość satysfakcji. Trzeba jednak dodać, że nasi kibice (przede 
wszystkim kibicki) również spisali się na medal. Zwyciężył zasłużenie Dzięgielów. 

Po emocjach sportowych przyszedł czas na ognisko i kiełbaski. Atmosfera zrobiła się 
niebywale klimatyczna, a to wcale nie był koniec atrakcji na ten dzień. Wieczorem odbył 
się koncert zespołu CME, podczas  którego radośnie mogliśmy oddawać chwałę Panu 
Bogu. Natomiast po czasie uwielbienia była chwila, kiedy wszyscy wspólnie mieli moż-
liwość sobie potańczyć. Trzeba przyznać, że karaoke cieszyło się wielką popularnością.

Co dobre szybko się kończy. Niedziela była zwieńczeniem i ostatnim dniem zjazdu. 
Kazanie na porannym podsumowującym nabożeństwie wygłosił ks. Grzegorz Giemza. 
Głównym tematem był oczywiście pokój, słowo które dla wielu krajów na świecie nie-
stety nie jest zbyt dobrze znane. Był czas refleksji, czas uwielbienia, gdzie w śpiewie 
prowadził nas zespół ze Skoczowa. No cóż, po nabożeństwie przyszedł czas na ostatni 
wspólny obiad, potem pakowanie, no i niestety trzeba było wracać, ale kolejne OZME 
już za rok. Mam nadzieję, że w równie szerokim gronie młodzieży ze Skoczowa. Mogli-
śmy poznać nowych rówieśników, a także odświeżyć  znajomości z tymi, których długo 
nie widzieliśmy. Coś się kończy, coś się zaczyna. Najważniejsze, abyśmy przez kolejne 
doświadczenia wędrowali z Bogiem i ze sobą nawzajem.

stud. teol. Mateusz Mendroch

Wschód Słońca z Baraniej Góry

Piękny był nocny spacer w 2014 roku na szczyt Baraniej Góry. Lecz widok na miejscu 
słaby – ostre zachmurzenie, porywisty wiatr, słońca nie zobaczyłam.

Niemniej jednak nie poddajemy się. W sobotę 3 października 2015 r. ks. Mirek i rad-
ny R. Kukucz wyruszyli z nami (tzn. 20-osobową grupą młodzieży) na kolejny wypad na 
Baranią. I tym razem udało! Ale od początku…

Myślę, że każdy z nas największy kryzys musiał pokonać w środku nocy, gdy trzeba 
było wygramolić się z ciepłego łóżka (zbiórkę mieliśmy o g. 3.45 przed Starą Szkołą), lecz 
fakt spędzenia czasu w dobrym towarzystwie oraz zapowiadana pogoda i widoki były 
motywujące. Do Wisły dotarliśmy bezproblemowo. Przygoda zaczęła się zaraz po zosta-
wieniu samochodów na parkingu i wyruszeniu na szlak. Idąc w blasku księżyca, każdy 
skupiał się na tym, by nie wpaść do żadnej kałuży czy też nie utonąć w błocie (niestety 
jedna osoba się zagapiła i zafundowała sobie wczesnoporanną „kąpiel” w błotku).

W połowie drogi zrobiliśmy mały przystanek, aby coś zjeść czy też rozgrzać się go-
rącą herbatą. Gdy widzieliśmy piękne czyste niebo i setki gwiazd na nim, nie mieliśmy 
wątpliwości, że gdy wyjdziemy na szczyt, pogoda nas nie zawiedzie i żadne chmury nie 
zasłonią nam widowiska. 



Informator Parafialny nr 113/201530 Informator Parafialny nr 113/2015

Po dwóch godzinach drogi zaczęło się rozjaśniać, dzięki czemu szlak wydawał się co-
raz łatwiejszy. O godz. 6.15 dotarliśmy na szczyt, a tam porywiście hulał wiatr, przez co 
nieźle wymarzliśmy. Oczekiwaliśmy słońca, ale wiatr nie dawał za wygraną, wiał z każdej 
strony. Lecz to nie zepsuło nam humorów. Dokładnie o godz. 6.42 zza gór wyłoniło się 
piękne słońce. Widok i wrażenia nie do opisania. 

Kamery i aparaty poszły w ruch. Każdy chciał uchwycić ten piękny obraz, lecz – jak 
to często bywa – my włożyliśmy wiele wysiłku, by wdrapać się na górę, a wschód trwał 
zaledwie 5 minut. Ks. Mirek mówił, że był już wielokrotnie w górach, ale tak wyraźnie 
zarysowanych pasm jeszcze nie widział. Ja zresztą też nie. Istebna, Babia Góry, Tatry, 
Rozsutec (na Słowacji) to był istny rarytas.

To, co chcieliśmy zobaczyć – zobaczyliśmy! Po pamiątkowych fotkach żwawym kro-
kiem zeszliśmy na dół do samochodów (teraz już w blasku słońca) i rozjechaliśmy się do 
domów. Myślę, że nikt nie żałuje zarwanej nocki. Mamy nadzieję na kolejny taki wypad 
z jeszcze liczniejszą grupą.

Marta Żwak

Zbyt krótki weekend 
konfirmantów i młodzieży  

w Wiśle

W dniach 16-17 października odbył się wyjazd sko-
czowskich konfirmantów oraz młodzieży do Wisły pod 
opieką ks. Marcina Ratki-Matejko. Zdecydowana więk-
szość tegorocznej grupy konfirmantów wzięła udział 
w wycieczce.

O godz. 16:00 sprzed kościoła w Skoczowie wyje-
chaliśmy autokarem do ośrodka w Wiśle. Wszystkim 



Informator Parafialny nr 113/2015 Informator Parafialny nr 113/2015 31

dopisywał dobry nastrój. Po 
przyjeździe na miejsce i roz-
pakowaniu się zeszliśmy na 
tzw. społeczność, podczas 
której odbyła się krótka lek-
cja o łasce razem ze śpie-
waniem i oglądaniem filmu. 
Oczywiście podczas śpiewu 
nie mogło zabraknąć pianina 
i gitary. 

Następnie mieliśmy 
możliwość grania w gry plan-
szowe, piłkarzyki, próbowa-
nia swoich sił na instrumentach oraz lepszego zapoznania się. I tak upłynął nam wieczór 
(oczywiście nie zapominając o kąpieli). 

W nocy nie zabrakło też „żartów” starszej młodzieży [ktoś puszczał muzykę w poko-
jach, więc młodzież musiała reagować i uspokajać :) – dopisek MC]. 

Sobotniego ranka po śniadaniu odbyły się nauki konfirmacyjne dotyczące pierw-
szego artykułu Wiary. Po lekcji poszliśmy na spacer na skocznię w Wiśle-Malince. Po 
zrobieniu sobie kilku „selfie” ruszyliśmy w drogę powrotną. Niestety spacer odbył się 
w deszczu. 

Niemałe zamieszanie zrobił słynny klucz do BULGULATORA (prostowania szyn ko-
lejowych), który – jak później się okazało – nie istniał. Tuż przed wyjazdem zjedliśmy 
gulasz i spakowaliśmy się. Do Skoczowa dotarliśmy ok. g. 15:00. 

Wycieczka udała się w 100%. Wszystkim bardzo się podobało. Pozostaną po niej 
dobre wspomnienia. Dziękujemy!

Estera Witoszek                   

Biblioteka

Coś dla miłośników muzyki i filmu...

Biblioteka zazwyczaj kojarzy się jedynie z książkami. Niemniej jednak skoczowska bi-
blioteka przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie dysponuje również innymi 
zasobami. Od jakiegoś czasu każdy miłośnik muzyki może znaleźć tutaj wiele płyt CD róż-
nych zespołów czy pojedynczych wykonawców. Są one podzielone na gatunki muzyczne 
jakie reprezentują. A jest ich sporo: Ballady, Blues, Chórowa, Country, Dla Dzieci, Gospel, 
Hip-Hop, Instrumental, Kolędy, Poezja, Pop, Rock, Różne, Worship, Żydowska. Jeśli lubisz 
muzykę, na pewno znajdziesz tu coś dla siebie.
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Szczególnie polecamy:
Kari Jobe – Where I find You: jest to drugi studyjny album wokalistki i gitarzystki, 

znajdujący się na czołowych miejscach nie tylko chrześcijańskich list przebojów. Przy-
jemna popowa płyta pełna intymnych wyznań, jak i bardzo uwielbieniowych fragmen-
tów.

Pete – Początek: pierwsza solowa płyta w jego wykonaniu. Nagranie amatorskie, 
a mimo to słychać w nim potencjał. Autorskie teksty skłaniające do refleksji połączone 
z dobrym muzycznym tłem. Warto posłuchać.

Bethel Music – For the sake of the world: płyta ukazuje ogromny talent osób pro-
wadzących. Żywe uwielbienie osób z Kościoła Bethel w Redding w Kaliforni. Na płycie 
usłyszymy wiele pięknych wyznań pełnych radości i wiary.  Całość uzupełniona sponta-
nicznością publiczności.

M. Zawierucha – Życie to cud: płyta o godności człowieka ukrytej w Bogu. Opo-
wiada o cudzie życia w każdym etapie naszej ziemskiej wędrówki. Bardzo refleksyjna, 
w wyraźny sposób przedstawiająca wdzięczność za życie.

Zespół „Wang” – Prowadź nas Panie: ciekawe połączenie chóru z brzmieniem gitary 
i skrzypiec w wykonaniu ekumenicznego zespołu parafii w Karpaczu. Pieśni w całości 
oparte na tekstach biblijnych, są autorskimi kompozycjami Ryszarda Zająca – znanego 
rzeźbiarza i animatora.

Od niedawna nasza biblioteka ma ułożone zbiory wg działów także w zakresie płyt 
DVD: Wykłady, Filmy Dokumentalne, Filmy Biograficzne, Filmy Fabularne, Koncerty, Róż-
ne, Dla Dzieci, Dla Nastolatków, Wydzielone, Nowości. Polecamy:

Adrenalina na różne sposoby: film ten pokazuje problemy współczesnego świata, 
z którymi spotykamy się na co dzień. Stanowi on interesujący materiał dla indywidual-
nych odbiorców, poszukujących odpowiedzi na nurtujące problemy codziennego życia.

Krzyk rozpaczy: prawdziwa historia kobiety, która znalazła odwagę, by kochać i siłę, 
by przetrwać na przekór przeciwnościom. Jej niezłomna wiara, odwaga i miłość do męża 
zostaje nagrodzona. Film ten jest pełną napięcia historią miłości i walki. Akcja dzieje się 
na terenie Chin.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nas. Jest w czym wybierać.
opr. Damian Rusin / R. Świder

tel. 33 500 00 25
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Reklamy i ogłoszenia

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

63 8126 0007 0009 5136 2000 0010 
z dopiskiem: 

„darowizna na cele kultu”

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

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

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

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

własnych dochodów.
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Z życia kościoła

Wrzesień – Ruszyła strona internetowa dotycząca ordynacji kobiet na księży (prezbi-
terów) w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce www.ordynacjakobiet.pl. Strona 
zawiera materiały teologiczne, a także ma być miejscem dialogu zwolenników i przeciw-
ników ordynacji kobiet w Kościele. 

7 września - w Warszawie, z inicjatywy kancelarii Biskupa Kościoła, odbyło się spo-
tkanie osób zajmujących się mediami w Kościele ze specjalistami z agencji Public Rela-
tions (PR). Rozmowy dotyczyły analizy obecności Kościoła w mediach oraz kierunków 
usprawniających działania komunikacyjne Kościoła. W spotkaniu brał udział między in-
nymi ks. Marcin Ratka-Matejko.

18-20 września – w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się XXIV Ogólno-
polskie Forum Kobiet Luterańskich. Temat przewodni: Kobieta w Kościele... Pejzaże – 
umieszczone jest w ciągu wydarzeń kościelnych w roku 2015 zaprogramowanym na rok 
kultury ewangelickiej. 

21 września – Radni Sejmiku Śląskiego uchwalili, że rok 2017 będzie w wojewódz-
twie Śląskim „Rokiem Reformacji”. W czasie głosowania obecni byli Prezes Synodu 
Kościoła ks. dr Grzegorz Giemza oraz biskup katowicki ks. dr Marian Niemiec i biskup 
cieszyński ks. Paweł Anweiler, a także poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar. Uchwałę podję-
to jednogłośnie.

23 września – w rzymskokatolickiej bazylice św. Trójcy (oo. Dominikanów) w Kra-
kowie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo: „Umrzeć  z nadziei”, którego motywem 
przewodnim była modlitwa za uchodźców. W nabożeństwie w Krakowie wziął udział Bi-
skup Kościoła, ks. Jerzy Samiec oraz proboszcz Parafii E-A w Krakowie ks. Roman Pracki. 

Październik - Świdnicki Kościół Pokoju, jedna z najbardziej charakterystycznych lute-
rańskich budowli Polski zajął III miejsce w konkursie National Geographic.

1-4 października – w ramach partnerstwa z Diecezją Uppsala, w Polsce przebywała 
delegacja parafii partnerskich Kościoła Szwecji z bp. Ragnarem Perseniusem na czele. 
W Parafii ewangelickiej w Łodzi z szwedzkimi luteranami spotkał się bp Jerzy Samiec.

4 października – w Tychach odbyło się uroczyste nabo-
żeństwo z okazji 20. rocznicy poświęcenia ewangelickiego 
kościoła apostołów Piotra i Pawła, z udziałem bp. Jerze-
go Samca.

10 października – już po raz dziewiąty Diakonia Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska) przyznała 
swoje nagrody. Zostały one rozdane podczas uroczystej 
ekumenicznej XIV Gali Ubi Caritas w warszawskim Teatrze 
Polskim. Nagrody i wyróżnienia przyznały także rzymskoka-
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tolicki Caritas Polska, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonia Kościoła Ewangelic-
ko-Reformowanego. Posłanka Urszula Pasławska została laureatką tegorocznej Nagrody 
Głównej Diakonii Polskiej „Miłosierny Samarytanin”. Wyróżnienie za 2015r. otrzymała 
Aurelia Jarosz, zaś nagrody specjalne przyznano Wolfgangowi Knochowi i Günterowi 
Kirschbaumowi z Niemiec.

11 października – w kościele ewangelicko-
augsburskim Świętej Trójcy w Lublinie odbyło 
się uroczyste nabożeństwo, podczas którego 
w urząd proboszcza parafii wprowadzono ks. 
Grzegorza Brudnego (rodem z Goleszowa).

12 października – w Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej w Warszawie ks. rektor 
prof. Bogusław Milerski uroczyście zainaugu-
rował nowy rok akademicki 2015/2016. Na 
pierwszy rok teologii ewangelickiej przyjęto 
dziewięcioro luteran. Inaugurację zaszczycili 
swoją obecnością rektorzy wielu uczelni war-
szawskich. Gościem uroczystości był b. pre-
zydent Aleksander Kwaśniewski.

16 października – Bp Jerzy Samiec i minister Stanisław Huskowski z Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji podpisali we Wrocławiu porozumienie w sprawie nowelizacji 
ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 
W porozumieniu podkreślono celowość nowelizacji ustawy oraz zadeklarowano goto-
wość do dalszych rozmów z uwzględnieniem również kwestii postępowania regulacyjnego.

16-18 października – we wrocławskim Centrum Ewangelic-
kim odbyło się posiedzenie 8. sesji XIII kadencji Synodu Kościoła, 
najwyższej władzy Kościoła Ewangelickiego w Polsce. W czasie ob-
rad Biskup Kościoła złożył sprawozdanie, w którym przypomniał 
najważniejsze wydarzenia i wyzwania, którymi żył Kościół na prze-
strzeni ostatnich sześciu miesięcy. Zwierzchnik Kościoła zgłosił także 
wniosek o zebranie ogólnokościelnej ofiary na pomoc dla obozów 
uchodźców znajdujących się na Bliskim Wschodzie (wyznaczono 
datę 8 listopada). Ustanowiono również Nagrodę Kościoła im. kró-

lewny Anny Wazówny dla uhonorowania osób lub instytucji, które dają świadectwo 
swojej wiary, działali lub działają na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Po 
raz pierwszy Nagroda ma zostać przyznana w 2017 roku. Podczas Synodu został złożony 
wniosek o zmianę prawa Kościelnego umożliwiającą ordynację kobiet na księży. Głoso-
wanie nad wnioskiem przewidziano na wiosennej sesji Synodu w 2016 roku. Gościem 
specjalnym obrad była ks. dr Margot Käßmann – ambasadorka  ds. Jubileuszu 500 lat 
Reformacji z ramienia Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD).

Opr. ks. M. Ratka-Matejko
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Jubileusz reformacji

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

12. Sejm w Augsburgu1

Lubo cesarz2 protestację ewangielickich książąt nie mile 
przyjął, uspokoił się jednak wkrótce i wypisał już na przyszły rok 
nowy sejm do miasta Augsburgu, gdzie kościelne i religijne spra-
wy urządzone3 być miały. Ażeby tedy na tym sejmie cesarzowi 
i stanom katolickim jawnie pokazać, na czem się ewangielicka 
wiara zasadza (gruntuje), na tem księciu saskiemu Janowi Sta-
łemu zależało, by miał w pogotowiu układ głównych nauki re-
ligii ewangielickiej, któryby na sejmie przedłożyć mógł. Luter 

wypracował tedy taki układ, Torgawskiemi artykułami zwany, ponieważ tamtejszemu 
księciu dla odniesienia na sejm oddane były. Już 2. Maja 1530 przybyli: Książę Jan Stały, 
Jonas, Melanchton i Spalatyn do Augsburgu. Gdyż jeszcze cesarz z swojem przybyciem 
pomieszkiwał, przerobił Melanchton na nowo, owe od Lutra ułożone Torgawskie arty-

kuły, a ztąd powstał nowy układ pod nazwą: Augsburgska 
konfesja, czyli augsburgskie wyznanie wiary4.

W dzień 20. Czerwca otworzono sejm. Wkrótce potem 
żądał cesarz, żeby mu ewangielicy swoje wyznanie wiary 
na piśmie oddali. Na co oni jednak odpowiedzieli, „iż dla 
swej wiary wiele zniewag znosić muszą, a dla tego swoje 
wyznanie wiary publicznie przednieść chcą”. Zatem zezwo-
lił cesarz na czytanie konfesji, naznaczywszy do tego dzień 
25. Czerwca. W on dzień tedy, gdy się zgromadziły wszyst-
kie stany na sejmie, rozkazał cesarz, żeby ewangielicka kon-
fesya przeczytana była, a Dr. Bayer odczytał ją dobitnym 
i tak wyraźnym głosem, iż każde słowo, nawet przed salą 
od zgromadzonego ludu, dobrze słyszane było. Wrażenie 
było wielkie. Książę bawarski, choć gorliwy katolik, rzekł: 

1 Augsburg – miasto w Bawarii (Niemcy). Odegrało znaczącą rolę dla Reformacji. Drugi człon nazwy Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego pochodzi właśnie od tego miasta, a nie jak się to nieraz da słyszeć od dynastii 
Habsburgów, którzy byli zaciętymi obrońcami wyznania rzymsko-katolickiego [przyp. MC]

2 Chodzi o cesarza Karola V Habsburga, który panował na tronie Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego w latach 1519-56. Zażarty obrońca wiary katolickiej [przyp. MC]. 

3 W znaczeniu: omówione.
4 Jednak z sześciu Ksiąg Wyznaniowych Kościoła Ewangelikiego, zawiera streszczenie luterańskiej nauki 

[przyp. MC]

Karol V Habsburg
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„Toć tedy słyszę, iż luteranie w biblii siedzą, a my wedle 
niej”. Biskup augsburgski oświadczył, mówiąc: „Wszyst-
ko, co przeczytano, jest czystą, niezaprzeczną prawdą.” 
Po przeczytaniu tego sławnego aktu, podpisanego 
przez kilkunastu książąt, wielu uczonych i niektóre mia-
sta, oddano go cesarzowi. To gdy się stało, rozesłano 
także odpisy tej konfesji w różnych językach po wszyst-
kich krajach.

Atoli i teraz nieschodziło na przeciwnikach. Onito 
namówili cesarza, że zbicie ewangielickiej konfesyi uło-
żyć i przeczytać dał, a które od ewangielików jako ich 
wyznanie wiary uważane być miało. Melanchton ułożył 
natychmiast obronę (apologię) augsburgskiej konfesyi, 
której jednak cesarz nie przyjął, ani czytać nie pozwolił. 
Zatem rozwiązał cesarz sejm, potępiwszy naukę ewan-
gielików, żądając oraz, by się wszyscy w ciągu sześć miesęcy do kościoła rzymskiego 
nawrócili. – Od tego czasu nie miała już ewangielicka religia dłużej być cierpianą, ale 
miał być ze wszelką siłą przytłumioną. Wszakże sprawdziło się i tu słowo Gamalielowe: 
Jeźli ta sprawa z Boga jest, to się obstoi, jeźli z ludzi, to zniszczeje! 

Wspomnieć tu jeszcze należy, że Luter na sejmie augsburgskim przytomnym5 nie był, 
ponieważ edykt wormacyjski6 jeszcze istniał. Ażeby przecie książęta na sejmie będące, 
ile można radą i pociechą wspierać, stanął Luter na ten czas gospodą w pobliskiem mie-
ście Koburgu. Tam gdy przebywał, stosownie do trudnych okoliczności ewangielików, 
następującą złożył pieśń, która ich cudownie w wierze i stałości utwierdzała i posilała. 
Pieśń ta7 spolszczona przez ks. K. Kotschego następnie brzmi:

„Twierdzą mocną jest Pan Bóg nasz,
Orężem i obroną,

On uwolnia z trwogi, nie masz
Twierdzy w świecie nad oną.

Przeciwnik dawny on
Ostro z wszystkich stron

Potęgą uzbrojon
Wściekłą jadowitą,

W świecie nie masz równego.

Nie wskóra nic ludzki nastrój
By i najpotężniejszy.

Na się bierze wszystek nasz bój
Zwycięzca najmilejszy.

5 W znaczeniu: obecnym.
6 Edykt wormacki z 1521 r., wydany przez cesarza Karola V, skazywał Lutra na banicję [przyp. MC].
7 „Staropolskie” tłumaczenie hymnu Kościoła Ewangelickiego „Warownym grodem jest nasz Bóg”.

Filip Melanchton
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Ktoby ten był pytasz?
Jezusa nie znasz?

Wiary krola twego!
Nadeń nic wyższego,

On skruszy przeciwnika.

Bądźby świat pełen diabłów był
Czyhając nas pożerać.

Jednakby nas nie zatrwożył –
Na nas tryumf odbierać!

Książę świata tego
Ostrzą żądła swego

Nic nie przemoże
Jedno Słowo Boże
Zbije go i powali.

Słowo Boże zostanie stać,
Aczkolwiek się wściekają,

Darów ducha Bóg raczy dać
Te pewnie zachowają.
Wydrąli nam gardło,
Żonę, dziatki, dobro

Niech odbierają
Nic tem nie wskórają

Nieba nam wziąć nie mogą.”

13. Przymierze w Szmalkalden

Trudne zaiste były to czasy dla ewangielików – smętni poglądali8 też w przyszłość. Już 
wytoczono niektórym ewangielickim stanom rzeszy procesy dla religii, pociągając ich do 
sądów. Protestanckie książęta zatrwożyły się. Rozważając tedy o ratunku, na to zmówiły 
się, aby się przeciw wszelkiemu gwałtowi wespół złączyć i uzbroić. Do tego zgromadziły 
się w mieście Szmalkalden dnia 29. marca 1531, zawarły z sobą związek (przymierze), iż 
wspólnie chrześciańskiej prawdy i pokoja na całej niemieckiej ziemi bronić, oraz też i so-
bie wzajemnie w czas gwałtu i napadu dla ewangielickiej wiary, mocno, nawet i zbrojno 
pomagać będą. To przymierze zdawało się cesarzowi przecie niebezpiecznem, a przeto 
zawarł z ewangielikami w Norymberdze pokój religijny 23. lipca 1532 r. Wprawdzieć i tu 
ewangielikom żadnej wolności wiary nie przyznano, lecz nabyli przecie na dłuższy czas 
pokoju i bezpieczności. (cdn). opr. ks. M. Czyż

8 W znaczeniu: patrzyli.



Informator Parafialny nr 113/201540 Informator Parafialny nr 113/2015

Chrzty:
Kornelia Czyż   06.09.2015 Skoczów, ul. G. Morcinka
Marta Raszyk   13.09.2015 Skoczów, ul. Łęgowa
Julia Masternak  20.09.2015 Wilamowice, ul. Spokojna 
Tobiasz Piotrowski  27.09.2015 Skoczów, ul. Stalmacha
Maja Zbijowska  27.09.2015 Wilamowice, ul. Cieszyńska
Lena Sołtysiak   27.09.2015 Dębowiec, ul. Polna 
Tamara Michalska  11.10.2015 Skoczów, ul. Morcinka
Bartosz Burawa  11.10.2015 Skoczów, ul. Topolowa
Dominika Sikora  11.10.2015 Dębowiec, ul. Katowicka 
Hanna Sikora   18.10.2015 Pierściec, ul. Graniczna
Milena Delong   18.10.2015 Łączka, ul. Cesarska
Amanda Domagała  25.10.2015 Skoczów, ul. Wiślicka

Śluby:
Wojciech Krzyścin  Monika Malik   12.09.2015
Leszek Kohut   Alicja Przebieracz   26.09.2015
Łukasz Wrzecionko  Dagmara Boruta   03.10.2015
Konrad Górniok  Gabriela Kurus   10.10.2015
Józef Sikora   Magdalena Janota   24.10.2015
Konrad Gruszka  Jolanta Dziadek   24.10.2015

Pogrzeby:
Emilia Kukucz  lat 86  02.09.2015 Bielsko-Biała
Józef Tomczyk  lat 71  08.09.2015 Łączka, ul. Cicha
Wanda Czyż  lat 84  15.09.2015 Skoczów, ul. Objazdowa
Władysław Biegun lat 69  16.09.2015 Skoczów, ul. G. Morcinka
Iwona Lazar  lat 52  21.09.2015 Skoczów, ul. G. Bór
Anna Konderla lat 76  24.09.2015 Skoczów, ul. Stalmacha
Regina Czarnecka lat 87  05.10.2015 Simoradz, ul. Osiedle
Janina Cholewa lat 84  06.10.2015 Skoczów, ul. Stalmacha
Julia Szczurek  lat 90  07.10.2015 Cieszyn
Emilia Makula  lat 96  12.10.2015 Skoczów, ul. G. Bór
Krystyna Śniegoń lat 68  16.10.2015 Dębowiec, ul. Spokojna
Stefania Otremba niespełna 104 23.10.2015 Skoczów, ul. Targowa
Jan Czudek  lat 64  25.10.2015 Skoczów, ul. Krzywa

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 w.25 e-mail: adam.podzorski@luteranie.pl
Proboszcz pom. ks. Mirosław Czyż  tel. 853 34 91 w.24 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

GODZINY BIBLIJNE
Skoczów czwartek godz. 18.00
oprócz 1. czwartku miesiąca
Dębowiec poniedziałek godz. 17.00
Pierściec środa godz. 17.00 SZKÓŁKI NIEDZIELNE

Skoczów godz. 8.00 i 10.00
Dębowiec podczas nabożeństwa

Pierściec podczas nabożeństwa
Simoradz podczas nabożeństwa

KOŁA PAŃ
Skoczów 1.śr m-ca godz.17.00

Dębowiec 2.śr m-ca godz.17.00
Pierściec pt po 1.śr m-ca godz.16.00

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 „Dla Niego” czw godz. 19.00
Zespół Be Happy pt godz.19.00

Chór w Dębowcu wt godz.19.00
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Wisła Gościejów
wyjazd konfirmantów i młodzieży

16-17 października
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Wschód słońca z Baraniej Góry
3 października

Wisła Gościejów
wyjazd konfirmantów i młodzieży

16-17 października
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Święto Żniw Skoczów 04.10.2015


