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Kolacja walentynkowa 
13 lutego

7 kroków
do intymności

1 poświęcenie
Co możesz zrobić, 
by przekonać o swoim 
oddaniu?

2 prawdomówność
Czy jest coś, co powi-
nienem powiedzieć?

3 docenianie
Co doceniam u mojego 
współmałżonka?

4 doświadczenia 
życia
Jakie doświadczenia 
zbliżyły Was do siebie?

5 spędzanie czasu
Co możecie zrobić, by 
mieć więcej wspólnego 
czasu?

6 intymność 
duchowa
Czy pamiętacie 
o wspólnej modlitwie 
i lekturze Słowa?

7 intymność 
fi zyczna
Czy starasz się spełnić 
oczekiwania 
współmałżonka?

Kornelia i Zbigniew 
Kłapa
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Spotkanie ze Słowem Bożym

Pasja
Jezus mówi: Jak mnie umiłował Ojciec,  

tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.
(J 15,9)

Drogi Czytelniku, 
Słowa, które wybrałem, stanowią hasło biblijne marca i będą nam towarzyszyły 

przez resztę Czasu Pasyjnego, aż do Świąt Wielkanocnych.
Jaki jest Twój Czas Pasyjny? Każdy z nas na różny sposób przeżywa te dni. Powinny 

one być czasem skupienia, refleksji, wyciszenia i zadumy. Najczęściej można zaobserwo-
wać różne postawy i zachowania. Ja przytoczę dwie, które wydają się być dość częste.

Pierwsza dotyczy osób, które chcą w jakiś wyjątkowy sposób przeżyć ten czas. Na 
przykład poprzez podjęcie jakiegoś zobowiązania w ramach inicjatywy 7 tygodni bez, 
chcąc uczynić coś dla siebie i swojej relacji z Bogiem. Na przykład każdego dnia więcej 
czasu poświęcają na modlitwę i czytanie Słowa Bożego lub bardziej regularnie uczęsz-
czają na nabożeństwa – nie tylko niedzielne, ale także tygodniowe. 

Druga dotyczy osób, które choć mają świadomość tego, że Pasja powinna być wy-
jątkowa, to jednak w natłoku różnych obowiązków zapominają o tym, co powinno być 
najważniejsze lub nie przejmują się szczególnie tym, w jaki sposób przeżyć ten okres 
roku kościelnego. 

Niezależnie, w której grupie się odnajdujesz, czy też być może dodałbyś jakąś inną 
postawę, chciałbym, byś chwilę się zastanowił się nad jednym z wymiarów Czasu Pasyj-
nego. 

Pewnie gdyby zapytać przypadkowych przechodniów spotkanych gdzieś w więk-
szym mieście o to, z czym kojarzy im się słowo „pasja”, tylko część z nich wskazałoby na 
historię męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Pozostali prawdopodobnie mówiliby o zamiło-
waniu do czegoś, o życiowych pasjach, o czymś, co sprawia dużo przyjemności i można 
się temu oddać niemalże bez końca lub też o tym, że ktoś zaraził ich swoją pasją i zaczęli 
realizować się w jakiejś dziedzinie życia. Dobrze jest mieć jakąś pasję – coś, co sprawia 
przyjemność, w czym można się realizować. 

Jednak oba te podejścia do terminu „pasja” mogą się spotkać w Chrystusie i w Jego 
życiu, które było pełne pasji i to w obu znaczeniach. Pasji, bo oddał, życie za mnie i za 
Ciebie; pasji, ponieważ żył w sposób zaangażowany – realizował swoje zamiłowania. 
Gdy przyglądam się życiu Jezusa Chrystusa opisanemu na kartach Ewangelii, widzę oso-
bę mającą wiele pasji. 

Na jedną z pasji Jezusa wskazuje hasło biblijne marca, w którym On sam zwraca na 
nią uwagę: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.

Miłość to cecha, którą niezwykle wyraźnie widać zarówno w samym Bogu Ojcu, jak 
i Jezusie Chrystusie. Począwszy od stworzenia świata, przez cały Stary Testament widzi-
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Z kart historii...

Gdzie zmarł Zbawiciel?

Dwa tysiące lat temu w Jerozolimie rozegrały się wydarzenia, które na zawsze zmie-
niły świat. Syn Boży, Jezus Chrystus, ofiarował swoje życie, aby zbawić każdego czło-
wieka. Zawisł pomiędzy ziemią a niebem na krzyżu na Golgocie. Czy możemy dzisiaj 
jednoznacznie wskazać miejsce, gdzie Zbawiciel został ukrzyżowany? 

Jedna z pieśni kościelnych niewiele wyjaśnia: „Tam na wzgórzu wśród skał stary 
krzyż ongiś stał, symbol hańby, cierpienia i mąk”. Ewangeliści również nie wskazują kon-
kretnego miejsca śmierci swego Mistrza, jednak wszyscy określają to miejsce pod nazwą 
„Trupia czaszka”, co po hebrajsku znaczy właśnie Golgota. W Biblii nie podano także, że 
Golgota to wzgórze, jednak uczniowie „przypatrywali się z daleka” egzekucji, więc moż-
na przyjąć, że Golgota była pagórkiem lub niewielkim wzgórzem.

Historycy i bibliści na przestrzeni wieków próbowali dojść do prawdy. Tworzono róż-
ne hipotezy, jednak obecnie większość jest zgodna, że nie można wskazać jednoznacz-
nie miejsca śmierci i pochowania Pana Jezusa. Współcześnie istnieją dwie najbardziej 

my jak Bóg dzięki swojej miłości nigdy nie porzucił Narodu Wybranego. Nowy Testament 
jest natomiast wypełnieniem Bożej miłości dla wszystkich ludzi. Sam Jezus przypomina 
o tym w słowach: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 

Ta sama miłość, jaką Bóg kocha swojego Syna, dzięki Niemu skierowana jest dziś 
w naszą stronę. Przypomina nam o tym Czas Pasyjny, gdy widzimy Jezusa, jak z wielkiej 
miłości szedł w stronę krzyża, aby przynieść zbawienie i życie wieczne. 

Jezus posiada pasję miłości i pokazał ją w sposób doskonały. Tak jak w przypadku 
każdej pasji, i ta może nas pociągać, i tą Jezus chce nas „zarażać”. To znaczy, że dając 
nam przykład miłości, porusza nasze serca, byśmy miłowali jedni drugich. Jezus mówi: 
Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.

Miłość ta realizowana była w sposób doskonały w dwóch wymiarach. Jezus bezgra-
nicznie był posłuszny i kochał swojego Ojca. Ta miłość zaowocowała tym, że widzimy 
drugą płaszczyznę – kochał ludzi tak, że oddał swe niewinne i święte życie za nasze 
grzechy.  

Życzę Wam i sobie, byśmy zarówno w Czasie Pasyjnym, jak i każdego innego dnia, 
wpatrzeni w Chrystusa, żyli na Jego wzór pasją miłości do Boga i do bliźniego. Pamię-
tając o słowach Jezusa: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie 
w miłości mojej.

Amen. Ks. M. Ratka-Matejko
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prawdopodobne wersje tamtych wydarzeń. Pierwsza  
(z IV w.) związana z pierwszym chrześcijańskim cesarzem  
Rzymu – Konstantynem Wielkim, a druga (z XIX w.) zwią-
zana z brytyjskim generałem – Karolem Gordonem. 

W IV w. n.e. cesarz Konstantyn nakazał biskupowi Je-
rozolimy Makaremu ustalić miejsce, gdzie stracono i po-
chowano Jezusa. Biskup uznał, że chodzi o teren, gdzie 
od VIII w. p.n.e. znajdowały się kamieniołomy wapienia. 
W czasach Pana Jezusa mury Jerozolimy nie ciągnęły się 
jednak tak daleko jak dzisiaj, w związku z czym kamie-
niołomy znajdowały się poza murami miasta. Z czasem 
w jamach po wydobytych kamieniach zaczęto chować 
zmarłych, tworząc tam cmentarz. W 135 r. n.e. cesarz Hadrian nakazał zasypać powstałe 
w tym miejscu grobowce i zbudować świątynie ku czci Zeusa i Wenus. W 326 r. matka 
cesarza Konstantyna, Helena, postanowiła zniszczyć owe pogańskie budowle i zbudo-
wać chrześcijańską  świątynię, która znana jest obecnie jako Bazylika Grobu Pańskiego. 
Na przestrzeni wieków była ona wielokrotnie niszczona przez pożary, trzęsienia ziemi 
i grabieże, a przez to także remontowana i rozbudowywana. Obecnie Bazylika w naj-
dłuższym miejscu ma 120 m, a jej szerokość wynosi 70 m. Jej powierzchnia zajmuje 
4500 m2. Do jej wnętrza można wejść przez jedyne w budowli potężne drzwi otwiera-
ne każdego dnia przez klucznika według specjalnego ceremoniału. Bazylika składa się 
z szeregu kaplic, z których dwie najważniejsze to: kaplica Śmierci na Krzyżu czyli Golgo-
ta (mieszcząca się na 2. piętrze) oraz kaplica Grobu Pańskiego w podziemiach Bazyliki. 
Świątynia jest obecnie podzielona i zarządzana przez sześć kościołów chrześcijańskich 
– grekoprawosławny, rzymskokatolicki, syryjski, etiopski, koptyjski i ormiański. Prowa-
dzą do niej wąskie i kręte uliczki starej Jerozolimy, znane na świecie jako droga „Via 
Dolorosa”, którą Pan Jezus był prowadzony na śmierć. Tuż obok Bazyliki stoi luterański 
kościół Zbawiciela poświęcony w 1898 r. 

Drugie ewentualne miejsce śmierci i złożenia w grobie Zbawiciela wiąże się z bry-
tyjskim generałem Karolem Gordonem. Nie był on przekonany do lokalizacji Golgoty 
i Grobu w miejscu zbudowania Bazyliki. W 1883 r. zabrał się zatem do poszukiwania 
innego, ewentualnego miejsca ofiary Zbawiciela. 
230 m za murami miasta znalazł niewysokie wzgó-
rze z malowniczym ogrodem. W ogrodzie odkrył 
skałę przypominającą ludzką czaszkę z charakte-
rystycznymi jamami kojarzącymi się z oczami, no-
sem  i ustami oraz wykuty w skale grobowiec z VII 
w. p.n.e. Miejsce tak generała zauroczyło, że uznał 
je za prawdziwą Golgotę, zwaną obecnie Kalwa-
rią Gordona.

Sprawa lokalizacji Golgoty i miejsca grobu Zba-
wiciela przez wieki wywoływała dyskusje wśród 
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archeologów i uczonych. Zarówno Bazylika Grobu Pańskiego, jak i Ogród Gordona mają 
swoich zwolenników, jak i przeciwników. Za Bazyliką przemawia jednak tradycja wcze-
snego kościoła chrześcijańskiego. Nie miejsce ukrzyżowania i złożenia w grobie Zbawi-
ciela jest jednak najważniejsze, ale przyjęcie do swego serca Jego zbawiającej miłości 
i przekazywanie tej miłości innym ludziom.

Ks. Jan Noga
15 kwietnia 1916 r. w Bystrzycy na Zaolziu uro-

dził się długoletni proboszcz naszej parafii ks. Jan 
Noga. Do pracy w Skoczowie przybył 1 listopada 
1959 r. jako proboszcz-administrator, a po roku zo-
stał wybrany piątym z kolei proboszczem. Na eme-
ryturę przeszedł 1 stycznia 1986 r., a zmarł nagle 7 
stycznia 1987 r. Wierną towarzyszką życia i służby 
w Kościele była Jego żona, Helena, zd. Kaleta. Obo-
je zostali pochowani na cmentarzu ewangelickim 
w Skoczowie. 

Ojciec Niebiański obdarzył Księdza licznymi ta-
lentami, z których szczególnym było pisanie poezji 
religijnej. Do wielu wierszy została ułożona melo-
dia i tak powstałe pieśni są chętnie śpiewane przez 
chóry kościelne. 

(Obszerne wspomnienie o Księdzu zostało za-
mieszczone w IP nr 90).

Ks. Jan Noga /jeden z wierszy/

JEZU JAM TWÓJ
Jezu, jam Twój, na wieki Twój, cześć Twojej chwale, wieczna cześć, 
 bojować pragnę święty bój, Twój sztandar śmiało w górze nieść!
Jezu, jam Twój, na wieki Twój, radośnie głos mój leci wzwyż,
 czym dla mnie jest ten znój, gdyś Ty się przybić dał na krzyż.
Jezu, jam Twój, na wieki Twój, i dziś w burzliwych życia dniach,
 choć nieprzyjaciół wielki rój, przecie mocniejsza ręka Twa!
Jezu, jam Twój, na wieki Twój, Tobie dziś pragnę wszystko dać,
 tylko Ty, Zbawco, przy mnie stój, a niech się dzieje wola Twa.
Jezu, jam Twój, na wieki Twój, przede mną Twój słoneczny kraj!
 Szczęśliwy wołam: „Zbawco mój, daj mi wnet ujrzeć niebny raj!”

Opr. Jerzy Sikora



Informator Parafialny nr 115/2016 Informator Parafialny nr 115/2016 7

W skrócie

Tradycyjny koncert kolęd, który organizujemy u nas w święto Epifanii (6 stycznia), 
tym razem odbył się po południu z udziałem naszych parafialnych chórów i zespołów: 
chórku dziecięcego „Nadzieja”, zespołu żeńskiego „Vocalis”, Zespołu Dzwonków, zespołu 
„Be Happy” oraz zespołu „Dla Niego”. 

Tego samego dnia przed południem odbyło się w Kościele Jezusowym w Cieszynie 
wprowadzenie w urząd nowego zwierzchnika naszej Diecezji - ks. bp. dr. Adriana Korcza-
go (szerzej w dziale „Z życia Kościoła”).

W niedzielę 10 stycznia chór „Gloria” zorganizował tradycyjną gwiazdkę (relacja we-
wnątrz numeru).

W piątek 15 stycznia odbył się w Dębowcu w naszym kościele Ekumeniczny Koncert 
Kolęd. Wzięli w nim udział, oprócz naszego chóru z Dębowca, także chóry szkolne ze 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, chór gminny „Albatesso”, nasz zespół „Dla Niego” 
oraz duet instrumentalny z Gimnazjum nr 3 ze Skoczowa (relacja wewnątrz numeru). 

W sobotę 16 stycznia chór z Dębowca zorganizował spotkanie gwiazdkowe (relacja 
wewnątrz numeru).

W Dębowcu został reaktywowany chórek dziecięco-młodzieżowy. Prowadzenia pod-
jęła się Elżbieta Fryda, a pierwsza próba odbyła się w piątek 22 stycznia w Dębowcu. 
Próby odbywają się regularnie, co piątek o g. 16.00 w Domu Zborowym. Zapraszamy 
dzieci i młodzież (nie tylko z Dębowca).

W niedzielę 24 stycznia odbyło się coroczne spotkanie gwiazdkowe dla pracowni-
ków i wolontariuszy naszej parafii. W programie była prezentacja fotokroniki parafial-
nej za rok 2015 opracowanej przez ks. Marcina Ratkę-Matejko, pogadanka  proboszcza 
oraz poczęstunek.

W czwartek 28 stycznia ks. Adam Podżorski uczestniczył w jasełkach Przedszkola 
nr 2 z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

Zbiórka na światło i ogrzewanie, którą co roku prowadzimy na listę w sezonie zimo-
wym,  wyniosła w tym roku: w Skoczowie 10.665,- zł , w Dębowcu 2.700,- zł, w Simo-
radzu 2.100,- zł, w Pierśćcu 1.680,- zł, - razem 17.145,- zł. Ofiary te w znacznej części 
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pozwoliły pokryć koszty ogrzewania zimowego naszych kościołów. Za każdy dar jeszcze 
raz składamy serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”.

W niedzielę 31 stycznia odbyło się po nabożeństwie w Skoczowie Zgromadzenia Pa-
rafialne. Miało ono na celu zatwierdzenie sprawozdań za rok 2015 oraz przyjęcie planów 
i preliminarza budżetowego na rok 2016.

Zebrania roczne w filiałach odbyły się: 10 stycznia w Simoradzu, 17 stycznia w Dę-
bowcu i 24 stycznia w Pierśćcu.

W poniedziałek i wtorek 8 i 9 lutego odbył się w pomieszczeniach parafialnych rejo-
nowy etap konkursu biblijnego „Jonasz”.

W  sobotę 13 lutego odbył się w sali gimnastycznej w Nierodzimiu Diecezjalny Tur-
niej Tenisa Stołowego. Nasza parafia obroniła puchar przechodni. Gratulujemy (relacja 
wewnątrz numeru). 

W sobotę 13 lutego odbyła się w Dębowcu, organizowana przez władze gminy, uro-
czystość 75-lecia pierwszego zrzutu cichociemnych. Uroczystość  rozpoczęła się modli-
twą ekumeniczną przy pomniku, którą prowadzili: Ks. Adam Podżorski, ks. Marcin Rat-
ka-Matejko i miejscowy proboszcz katolicki – ks. Jerzy Gil (relacja wewnątrz numeru). 

W sobotę 13 lutego odbyła się już po raz drugi kolacja walentynkowa w sali parafial-
nej. Uczestniczyły w niej 94 osoby, a wykład na temat „Kroków do intymności” prowa-
dzili Kornelia i Zbigniew Kłapowie (relacja wewnątrz numeru).

Od 24 stycznia do 14 lutego trwała akcja diakonijna polegająca na zbieraniu da-
rów w postaci żywności i środków chemicznych. W poniedziałek 15 lutego dary zostały 
rozdzielone pomiędzy 12 osób samotnych i 14 rodzin. Niektórzy zamiast darów złożyli 
ofiarę na listę. Serdecznie dziękujemy (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 14 lutego obchodziliśmy Niedzielę Diakonii. Złożona została ofiara ołta-
rzowa na cele diakonii parafialnej, z której będą dofinansowywane różne akcje charyta-
tywne w bieżącym roku. Ofiara wyniosła w całej parafii 7.961,30 zł.

Ks. Marcin Ratka-Matejko uczestniczył w dniach 15-19 lutego w zajęciach szkole-
niowych Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy naszego Kościoła, który odbywał się 
we Wrocławiu.
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W niedzielę 21 lutego zespół wokalny „Dla Niego” obchodził 5. rocznicę swojej dzia-
łalności. Z tej okazji zaśpiewał trzy pieśni na nabożeństwie młodzieżowym, a po nabo-
żeństwie zaprosił uczestników nabożeństwa do sali chórowej na poczęstunek kawał-
kiem tortu (relacja wewnątrz numeru). 

W środę 24 lutego dwanaścioro dzieci z naszej parafii zostało zaproszonych do Biel-
ska, by spędzić dwie godziny w „Zabawowie” (figloparku) – miejscu zabaw, labiryntów, 
malowania twarzy. Całość kosztów pokryło jedno małżeństwo z naszej parafii (relacja 
wewnątrz numeru). 

W sobotę 27 lutego odbył się parafialny Turniej Piłki Nożnej Halowej w sali sporto-
wej w Pogórzu. Wygrała drużyna z Międzyświecia. Gratulujemy (relacja wewnątrz numeru). 

Terminy

6 marca g. 10.00 - komunia św. dla seniorów w Skoczowie
7-9 marca   - rekolekcje pasyjne dla uczniów w Skoczowie i Dębowcu
10 marca g. 18.00 - zebranie Rady Parafialnej
12 marca g. 9.00 - rekolekcje dla członków rad parafialnych i synodu w Wiśle
12 marca g. 10.00  - finał biblijnego konkursu Sola Scriptura w Bielsku-Białej
12 marca g. 13.30 - Konferencja Młodych w Cieszynie „Wybaczyć Bogu” 
   www.dlatego.org
13 marca   - komunia św. dla seniorów w Pierśćcu
14-16 marca  - rekolekcje pasyjne dla uczniów w Pierśćcu
20 marca  - komunia św. dla seniorów w Dębowcu
20 marca g. 17.00 - koncert pieśni pasyjnej
8-10 kwietnia  - wyjazd konfirmantów i młodzieży do Bytomia-Miechowic
16 kwietnia g. 17.00 - jubileusz 30-lecia Biblioteki w sali MCK „Pod Pegazem”

30 kwietnia - 3 maja - wycieczka parafialna do Kotliny Kłodzkiej i na Dolny Śląsk
5 maja g. 17.00 - egzamin konfirmantów
8 maja g. 9.00  - Konfirmacja
13 maja g. 19.00-24.00  - Noc Muzeów (również w naszym kościele w Skoczowie)
14-15 maja  - wycieczka do Krakowa i Wieliczki
15 maja g. 10.00 - pamiątka założenia kościoła w Simoradzu
22 maja g. 10.00 - pamiątka założenia kościoła w Skoczowie
29 maja g. 10.00 - Złota Konfirmacja
5 czerwca g. 10.00 - Diamentowa Konfirmacja 

zebrał ks. A.P
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Nasze Życie

Sprawozdanie

z życia Parafii Ewangelicko – Augsburskiej  
w Skoczowie za rok 2015

(przedstawione na Zgromadzeniu Parafialnym w Skoczowie w dniu 31 stycznia 2016 r.)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Rok 2015 upływał w naszym Kościele jako „Rok Kultury Ewangelickiej”. Krzewienie 

kultury nie jest wprawdzie naczelną służbą kościoła, ale niektóre jego działania się przy-
czyniają do jej rozwoju, np. muzyka, wydawnictwa. Można je wykorzystać jako nośniki 
ewangelii. Werset przewodni, zaczerpnięty z książeczki „Z Biblią na co dzień”, wyznacza-
ły słowa z Listu do Rzymian 15, 7: „Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, 
ku chwale Boga Ojca”. Słowa te przypominały nam o wzajemnych relacjach na wzór 
naszej relacji z Chrystusem.

Rok 2015 przyniósł pewne zmiany w kraju i na świecie. W Europie rodzą się nowe 
problemy w związku z falą uchodźców z Bliskiego Wschodu i wybuchami terroryzmu 
w niektórych krajach. W kraju mamy nowego prezydenta i nowy parlament. Na szczeblu 
lokalnym współpraca z władzami układa się dobrze zarówno w Skoczowie, jak i w Dę-
bowcu. Również kontakty ekumeniczne, pomimo kilku zmian proboszczów w kościele 
katolickim, są poprawne. W naszej Diecezji ważnym wydarzeniem był wybór nowego 
biskupa diecezjalnego w osobie ks. dra Adriana Korczago, dokonany na sesji Synodu 
Diecezjalnego w dniu 21 listopada. 

Rada Parafialna wchodzi w ostatni rok działalności w obecnej kadencji. W minionym 
roku zebrała się dwa razy sama, w tym raz na wyjeździe w Salmopolu, 31 sierpnia, a dwa 
razy wraz z Komitetem Parafialnym. Jeden raz odbyło się Zgromadzenie Parafialne,  
25 stycznia, poświęcone głównie zatwierdzeniu sprawozdań, preliminarzy i planów pra-
cy. Prezydium Rady Parafialnej zebrało się 13 razy omawiając bieżące sprawy parafii.

Zgodnie z tradycją odbyło się coroczne spotkanie noworoczne Rady Parafialnej, pra-
cowników i wolontariuszy. Część radnych uczestniczyła także w diecezjalnych rekolek-
cjach dla rad parafialnych w Cieszynie, 28 lutego i w Starym Bielsku, 28 marca. Tematem 
było „Powszechne kapłaństwo – wspólna odpowiedzialność za kościół”, o którym mówił 
ks. biskup Jerzy Samiec. 

W roku sprawozdawczym nie było zmian personalnych w parafii. Jedynie zmienił 
się gospodarz cmentarza. Po rezygnacji z tej funkcji przez pana Waldemara Bieguna, na 
krótko objął tę rolę Mirosław Tomiczek, a po jego rezygnacji gospodarzem został Bogdan 
Hławiczka z Łączki. 

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

Wybrane dane statystyczne za rok 2015:

Statystyka wykazuje równowagę chrztów i pogrzebów. Do komunii św. przystąpiło 
o blisko 500 osób więcej. Liczba osób wprowadzających i wyprowadzających się z tere-
nu parafii nie jest dokładna, gdyż nie wszyscy zgłaszają swoją zmianę adresu.

Nabożeństwa

Nabożeństwa odbywają się według ustalonego planu. Co niedzielę odbywają się 
dwa nabożeństwa w Skoczowie i po jednym w każdym filiale. Dwa razy w miesiącu od-
bywają się nabożeństwa młodzieżowe, prowadzone przez pięć zmieniających się kolej-
no zespołów. Nabożeństwa młodzieżowe odbywają się również we wszystkich filiałach. 
Młodzieżowy charakter mają także nabożeństwa rodzinne w drugie święto Wielkiej 
Nocy i Bożego Narodzenia. W każdą drugą niedzielę miesiąca nasi księża prowadzą na-
bożeństwo w Ogrodzonej. 

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

Każdej niedzieli po nabożeństwie porannym w Skoczowie, a w pierwszą niedzielę 
miesiąca podczas porannego nabożeństwa młodzieżowego i w trzecią niedzielę pod-
czas nabożeństwa głównego, odbywa się spowiedź i komunia św. Podczas nabożeństw 
uczestnictwo w sakramencie jest liczne, natomiast po nabożeństwach poza czasem ad-
wentowym i pasyjnym jest znikome.

W filiałach nabożeństwa komunijne odbywają się raz w miesiącu. 

 
Statystyka za rok 2015 

 Ogółem Uwagi 
 2015 2014  
Chrzty 56 55  
Śluby 24 24 (Mieszanych 13)  
Pogrzeby 55 36 + 12 pogrzebów spoza parafii, razem 67 
Konfirmanci 45 60  
Komunikanci 6.551 6.092 Sk.5.241; Dęb. 458, Sim 346, P-c 404,  

domowe 102 
Wstąpienia 8 19  
Wystąpienia - 2  
Wprowadziło się 20 24  
Wyprowadziło się 13 9  
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Odprawiliśmy również nabożeństwa połączone z komunią św. dla osób starszych: 
trzy razy w Skoczowie, dwa razy w Pierśćcu i dwa razy w Dębowcu. 

Po nabożeństwach młodzieżowych odbywają się w Skoczowie spotkania przy kawie 
lub herbacie w sali chórowej. Podobna tradycja istnieje w Dębowcu w każdą drugą nie-
dzielę miesiąca i w Simoradzu w czwartą niedzielę.

Spośród większych uroczystości wymienić należy: 
7 czerwca – złota i diamentowa konfirmacja (50 –  i 60 - lecie)
30 maja – zjazd rodu Buzków
17 maja – konfirmacja
24 maja – pamiątka założenia kościoła w Simoradzu – kaznodzieja ks. Eneasz Kowal-

ski z Pokoju
31 maja – 150 – lecie poświęcenia kościoła w Skoczowie – kaznodzieja ks. bp Jan 

Wacławek z Czeskiego Cieszyna i piknik parafialny po nabożeństwie
12 lipca – pamiątka założenia kościoła w Dębowcu – kaznodzieja ks. Marcin Podżor-

ski i chór z Hażlacha oraz zespół młodzieżowy z Hażlacha.
Święto Żniw w Skoczowie i filiałach (wrzesień i październik)
12 października – Pamiątka założenia  kościoła w Pierśćcu – kaznodzieja ks. Jan Ba-

dura z Pszczyny i chór z Pszczyny.
11 listopada – nabożeństwo ekumeniczne z okazji Święta Niepodległości
15 listopada – jubileusz 35 – lecia chór męskiego „Gloria”
Odbywały się też koncerty, m. in.: kolęd w Św. Epifanii, koncert pieśni pasyjnej 

w Niedzielę Palmową, poranek pieśni w ramach pamiątki założenia w Skoczowie, Dę-
bowcu i Pierśćcu, koncert w Pierśćcu Henryka Czicha z zespołem „Universe”, koncerty 
w ramach „Panoramy sztuki chrześcijańskiej – Musica Sacra” 23 i 24 maja.

Praca z dziećmi

Łącznie z księżmi katechezę w 14 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych oraz w 10 przedszkolach prowadzi 9 katechetów. 

W sali parafialnej odbywają się lekcje nauki konfirmacyjnej w dwóch grupach.  
Do konfirmacji przygotowuje się 36 osób. Katecheci prowadzili także rekolekcje pasyjne 
w Skoczowie, Dębowcu i Pierśćcu. Katecheci przeprowadzili z uczniami konkursy biblijne 
„Sola Scriptura”, „Jonasz” i „Reformacyjny konkurs plastyczny” oraz zbiórkę „Skarbon-
ki Diakonijnej”.

Szkółki niedzielne odbywały się we wszystkich punktach parafii równolegle z nabo-
żeństwami. W Skoczowie istnieją dwie grupy wiekowe. W Dębowcu i w Pierśćcu istnieją 
również dwie grupy wiekowe. Do pracy w szkółkach dołączają młodzi pomocnicy. W każ-
dy pierwszy piątek miesiąca odbywa się w Skoczowie przygotowanie dla pracowników 
szkółkowych, które prowadzi Kornelia Kłapa z Ustronia. 

Odbywały się Tygodnie Dobrej Nowiny w Skoczowie, Dębowcu, Simoradzu  
i w Pierśćcu prowadzone przez pracowników szkółkowych i pomocników. 



Informator Parafialny nr 115/2016 Informator Parafialny nr 115/2016 13

Praca z młodzieżą

 Opiekę nad młodzieżą w Skoczowie sprawuje ks. Mirosław Czyż, a w Dębowcu ks. 
Marcin Ratka-Matejko. Spotkania młodzieżowe w Skoczowie odbywały się w soboty,  
a w Dębowcu w piątki. W Dębowcu zbiera się również grupa starszej młodzieży studiu-
jącej i pracującej (w poniedziałki).

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

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

W okresie wakacyjnym odbył się obóz młodzieżowy w miejscowości Dymin na Po-
morzu prowadzony przez ks. M. Czyża i pomocników ze starszej młodzieży. Wzięło w nim 
udział 80 osób. Dla konfirmantów zorganizowano dwa weekendowe wyjazdy integra-
cyjne z naszą młodzieżą – do Krakowa wiosną i do Wisły jesienią. Przygotowali je obaj 
opiekunowie młodzieży, a prowadził ks. M. Ratka-Matejko wraz z pomocnikami ze star-
szej młodzieży. 

Jak co roku, liczna grupa młodzieży angażowała się w Tygodniu Ewangelizacyjnym 
w Dzięgielowie, głównie w służbie żywienia i służbie akustyczno-technicznej. Młodzież 
uczestniczyła w Bezsennej Nocy w Goleszowie, w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży 
w Pokoju, a w wieczór reformacyjny, 31 października, uczestniczyła w Nocy z Lutrem 
w Drogomyślu. Młodzież ponadto pomagała przy Tygodniach Dobrej Nowiny (Skoczów, 
Pierściec, Dębowiec, Simoradz), a także uczestniczyła w różnych rozgrywkach sporto-
wych i wycieczkach. W grudniu odbyły się spotkania gwiazdkowe młodzieży w Skoczo-
wie i Dębowcu. Młodzież bardzo aktywnie włączała się w pomoc przy akcjach diakonijnych.

Chóry i zespoły parafialne

Parafialny chór „Gloria” obejmuje w swoim składzie chóry: mieszany, męski i żeński. 
Chóry służyły śpiewem podczas ważniejszych uroczystości w parafii, a także na niejed-
nym ślubie i pogrzebie. 

Chór „Gloria” uczestniczył m. in.:
- w ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Żorach 21 marca
- w jubileuszu 240 – lecia kościoła w Pokoju 8 i 9 sierpnia, 
- w ekumenicznym spotkaniu w Parafii Polsko – katolickiej w Łękach Dukielskich 

z okazji 90 – lecia poświęcenia kościoła. 
- w święcie 11 –lecia ośrodka parafialnego w Poznaniu 18 – 20 września.
W kwietniu chór zorganizował wycieczkę do Szaflar koło Zakopanego. Ponadto chór 

brał udział w diecezjalnych zjazdach chórów, w spotkaniu chórów w amfiteatrze w Ja-
worzu  20 czerwca,  w pamiątce założenia kościoła w Wiśle – Jaworniku, 3 maja oraz 
w wielu miejscowych uroczystościach.
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Chór męski obchodził w niedzielę 15 listopada  jubileusz 35 – lecia działalności. 
Dyrygentem chóru Gloria mieszanego i męskiego jest Bolesław Noga, a chóru żeń-

skiego Gabriela Targosz.
Chór mieszany w Dębowcu służył m. in. w koncercie kolęd w Skoczowie 6 stycznia 

i w Dębowcu 30 stycznia, w diecezjalnych zjazdach chórów i w uroczystościach miejsco-
wych. W październiku chór wraz z dziećmi ze szkółki niedzielnej zorganizował wycieczkę 
do zoo w Ostrawie, a w dniach 24 – 26 lipca zwiedził Pieniny. Dyrygentem jest Gabrie-
la Targosz.

Zespół „Dla Niego”, który do wakacji  nosił nazwę „20+” śpiewał m. in. na ewan-
gelizacji pasyjnej w Wiśle – Jaworniku, na pamiątce założenia w Wiśle – Czarnem oraz 
w miejscowej parafii.

Zespół Dzwonków jest unikatem wśród kościelnych zespołów, dlatego jest często za-
praszany. Poza występami w Skoczowie i okolicznych parafiach wyjeżdżał raz do Słowacji 
do Parnicy, i czterokrotnie koncertował w parafiach na Zaolziu: w Bystrzycy, Olbrach-
cicach, Orłowej i w Cierlicku. Uczestniczył też w spotkaniu opłatkowym w Komendzie 
Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. Zespół nagrał już drugą płytę „W świetle 
Pana”, której promocja odbyła się w niedzielę 22 lutego.

Aktywnie działa chórek dziecięcy „Nadzieja” ze Skoczowa. Dzieci oprócz udziału 
w kilku uroczystościach parafialnych brały udział m.in. w koncercie „Dzieci śpiewają ko-
lędy” w teatrze w Cieszynie oraz śpiewały podczas uroczystości jubileuszu 20 – lecia 
chórku „Hosanna” w Cieszynie. W dniach 25 – 27 września chórek miał wyjazd inte-
gracyjny do Lubieni, przy okazji którego zwiedził również Opole. Dyrygentem chórku 
„Nadzieja” oraz Zespołu Dzwonków i zespołu „Dla Niego” jest Dorota Podżorska.

Zespół młodzieżowy „Be Happy” z Pierśćca rozwija dynamicznie swoją działalność. 
Zespół po wakacjach przeniósł swoje próby do Skoczowa. Dyrygentem zespołu jest 
Jan Stebel.

Jesienią 2015 r. wznowił swoje próby zespół żeński „Vocalis”, którym dyryguje 
Agnieszka Sochanek. Próby odbywają się w czwartki od g. 17.oo.

W Skoczowie ma swoją siedzibę i cotygodniowe próby Diecezjalna Orkiestra Dęta, 
która obchodziła jubileusz 30 – lecia działalności. Dyrygentem jest Adam Pasterny.

Praca ewangelizacyjna, godziny biblijne i inne zebrania

Godziny biblijne odbywają się w Skoczowie w czwartki, w Dębowcu w poniedziałki, 
a w Pierśćcu w środy. W Skoczowie i w Pierśćcu prowadzi je proboszcz, a w Dębowcu 
proboszcz, wikariusz i dwaj ewangeliści na zmianę. W Simoradzu raz w miesiącu odby-
wają się spotkania biblijne.

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

Raz w miesiącu w sobotę odbywają się spotkania dla małżeństw, a raz w miesiącu 
w piątek są spotkania dla mężczyzn. Obie grupy organizuje ks. Mirosław Czyż. Grupy te 
oprócz spotkań w sali organizowały wycieczki i imprezy w terenie. 
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W Dębowcu odbywają się też miesięczne spotkania małżeńskie organizowane przez 
ks. Marcina Ratkę – Matejko.

Co jakiś czas, sporadycznie odbywa się w Skoczowie, lub filiałach oglądanie filmu 
o tematyce chrześcijańskiej. 

W czerwcu na godzinach biblijnych w Skoczowie i Pierśćcu odbyło się spotkanie z mi-
sjonarką Anną Pinkas, która pracuje w szpitalu w Asuanie w Egipcie.

W niedzielę 16 sierpnia gościem na obu nabożeństwach w Skoczowie był Piotr Żą-
dło, który przedstawiał relację z pracy organizacji misyjnej Open Doors, zajmującej się 
pomocą prześladowanym chrześcijanom.

W niedzielę 15 listopada była obchodzona niedziela modlitwy za prześladowany 
kościół. Zebraliśmy ofiarę na działalność organizacji „Open Doors” i „Głos Prześladowa-
nych Chrześcijan”. 

Zostały przeprowadzone dwa kursy przygotowawcze do konwersji, w których wzięło 
udział 8 osób, a prowadził je ks. Marcin Ratka – Matejko. 

W lutym i marcu został przeprowadzony kurs przygotowawczy do małżeństwa pro-
wadzony przez państwo Zbigniewa i Kornelię Kłapa, w którym uczestniczyło 18 par na-
rzeczonych.

Diakonia

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

Do odwiedzin włączają się też członkowie Komitetu Parafialnego, którzy roznosili ka-
lendarze parafialne wszystkim rodzinom w parafii oraz paczki świąteczne dla seniorów. 
Księża odwiedzają także najstarszych solenizantów urodzinowych.

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

Parafia w roku sprawozdawczym przeprowadziła następujące akcje diakonijne:
- w niedzielę Diakonii 22 lutego oprócz ofiary na fundusz diakonijny przeprowadzo-

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

- w Poniedziałek Wielkanocny dzieci złożyły swoje skarbonki diakonijne, do których 
składały datki w okresie pasyjnym.

- również w okresie pasyjnym prowadziliśmy zbiórkę ofiar na pomoc poszkodowa-
nym w wydarzeniach na Ukrainie. 

- w niedzielę 10 maja złożyliśmy ofiarę na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu. 
- w dniu 19 czerwca z inicjatywy chóru „Gloria” przeprowadziliśmy zbiórkę elektro-

odpadów, które pomogły Placówkom Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnym w Cie-
szynie w zakupie sprzętu komputerowego.  

- od 19 lipca do 9 sierpnia parafia zorganizowała zbiórkę w ramach akcji „Wypraw-
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ka szkolna”, mającej na celu pomóc biednym rodzinom, także spoza naszego kościoła 
w skompletowaniu potrzebnych pomocy szkolnych.

- w niedzielę 13 września na nabożeństwach został odczytany list Biskupa Kościoła 
w sprawie uchodźców i była złożona ofiara na ten cel.

- ofiara z nabożeństwa Żniwowego w Skoczowie, 4 października, była przeznaczona 
na budowę hospicjum w Skoczowie, a ofiary z filiałów na kościelne domy opieki.

- w listopadzie, jak co roku prowadziliśmy zbiórkę paczek w ramach akcji „Prezent 
pod choinkę” dla dzieci z Ukrainy Rumunii i Białorusi. Zebraliśmy 444 paczki.

- w okresie adwentu były roznoszone paczki świąteczne dla osób starszych. Były 
one finansowane częściowo przez Parafię, a częściowo przez sponsorów, głównie firmę 
„Spar”. 

Utrzymujemy kontakty z parafią partnerską w Wołczynie, którą wsparliśmy finanso-
wo w remoncie pokoi gościnnych.

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

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

Biblioteka parafialna

W roku sprawozdawczym został przeprowadzony remont biblioteki. Pomieszczenie 
jednego garażu zostało dołączone do biblioteki. Dzięki temu biblioteka uzyskała prze-
strzeń dla powiększającego się księgozbioru.

Dzięki pracy bibliotekarki i zaangażowaniu szerokiego grona wolontariuszy inten-
sywnie działa nasza biblioteka parafialna. Na dzień 31 grudnia 2015 w zbiorach znaj-
dowało się 7.906 książek. Ponadto jest 3.115 kaset audio, 1.500 płyt cd, 176 płyty cd–r, 
896 płyt dvd. Liczba zapisanych czytelników wynosi 2.025,  a w roku 2015 wypożyczono 
5.265 egzemplarzy książek i płyt. Wraz z remontem przeprowadzono selekcję księgo-
zbioru i sporo książek wieloegzemplarzowych przekazano innym bibliotekom.

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

Aktywnie działają także biblioteki w Pierśćcu, Simoradzu, a ostatnio powstała biblio-
teka w Dębowcu.

Kontakty zagraniczne, wycieczki i inne imprezy

Spośród kontaktów zagranicznych utrzymywano w minionym roku jedynie stosunki 
z Zaolziem. Grupa parafialna z Trzyńca odwiedziła naszą parafię w Skoczowie, bp. Wa-
cławek był na pamiątce założenia, a także kilkakrotnie Zespół Dzwonków był na Zaolziu 
przy różnych okazjach. 
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Już po raz czwarty zorganizowano wieczerzę paschalną (sederową) przypominającą 
żydowskie zwyczaje i ich znaczenie koncentrujące się na Mesjaszu, które przedstawiał 
mesjański Żyd z Jerozolimy Michael Zinn. Odbyła się ona w sali parafialnej 30 marca, 
a uczestniczyło ok. 90 osób.

Odbył się wieczór walentynkowy 21 lutego.
Prócz wspomnianych już wyjazdów chórowych, związanych najczęściej z zaprosze-

niem do usługi śpiewaczej lub muzycznej  odbyły się wycieczki parafialne:
- 7 – 14 lutego – wycieczka parafialna do Grecji śladami apostoła Pawła
- 30 maja wycieczka filiału z Simoradza do Krakowa
- 27 czerwca wycieczka filiału z Dębowca do Opawy
- 4 – 6 września wycieczka parafialna na Bieszczady
Wycieczki, górskie, rowerowe, kuligi, organizowane przez grupy, mężczyzn, kobiet, 

małżeństw, młodzieży i dzieci.
Spośród wydarzeń o charakterze sportowym należy wymienić: 
- 30 stycznia do 1 lutego - udział w zimowej olimpiadzie ewangelickiej w Wiśle - Ja-

worniku 
- 7 lutego  udział w Diecezjalnym Turnieju w ping – ponga w Nierodzimiu
- 21 lutego - parafialny turniej  piłki nożnej halowej w Pogórzu
- od lutego do czerwca udział w rozgrywkach Diecezjalnej Ligi Siatkówki

Wydawnictwa i internet

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

Został również wydany parafialny kalendarz ścienny w nakładzie 1.500 egzemplarzy 
i był roznoszony bezpłatnie przez członków Komitetu Parafialnego jako adwentowe po-
zdrowienie od parafii.

Parafia posiada swoją witrynę w internecie. Jesteśmy również obecni na portalu 
społecznościowym facebook. Swoje witryny posiadają także: filiał Dębowiec, chór „Glo-
ria”, chór Dębowiec, młodzież skoczowska, młodzież dębowiecka, biblioteka, cmenta-
rze, zespół dzwonków, zespół „Vocalis”. 

Ważniejsze wydarzenia parafialne zostały udokumentowane w formie fotokroniki 
2015 na płycie dvd opracowanej przez ks. Marcina Ratka - Matejko. 

Każde nabożeństwo w Skoczowie jest transmitowane przez internet, i zachowywane 
w archiwum. W minionym roku została zainstalowana nowa kamera o znacznie lepszych 
parametrach, co ułatwia oglądanie transmisji. Ilość odbiorców wzrasta. Na nabożeń-
stwach porannych transmisja osiąga ok. 80 wejść, a na głównym przekracza 120. Są oso-
by, które ciągle korzystają z nabożeństw nagrywanych na kasetach magnetofonowych. 
W Dębowcu nabożeństwa są nagrywane na płytach cd, z których korzysta kilka osób.

Parafia zakupiła program internetowy „Geocmentarz” na którym można zobaczyć 
groby swoich bliskich i zapoznać się z terminem opłaty.
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Działalność gospodarcza, inwestycje i finanse

Działalność gospodarcza parafii, posiadająca osobną księgowość polega na wynaj-
mowaniu części powierzchni wieży kościoła w Skoczowie dla operatorów sieci Play. Co-
roczna uchwała Zgromadzenia Parafialnego pozwala przekazywać zysk z tej działalno-
ści do kasy parafialnej na cele kultu religijnego. Z firmą internetową Milmex z powodu 
ogłoszenia upadłości umowa została rozwiązana. Pozostał jeszcze sprzęt w wieży. 

W Skoczowie wyremontowano parter budynku za plebanią wymieniono wszystkie 
okna, drzwi i bramę garażową. Jedno pomieszczenie garażowe przyłączono do bibliote-
ki, którą powiększono, wyremontowano i wyposażono nowe regały. Ocieplono elewację 
piętra budynku. Przed garażem przy ul. Schodowej 19 wybrukowano plac. Przy budynku 
starej szkoły został postawiony blaszany garaż, przeniesiony z posesji przy ul. Schodowej 
19, który służy jako podręczny magazyn. Pomalowano płot przy posesji ul. Schodowej 
19. Do obu kuchni parafialnych zakupiono nowe zmywarki. Zakupiono traktorek do ko-
szenia trawy i cztery namioty na imprezy parafialne. Na cmentarzu postawiono nowe 
ogrodzenie z płotu siatkowego na granicy z cmentarzem katolickim oraz wyremontowa-
no oba kontenery na odpady.

W Dębowcu naprawiono ponownie złamane serce dzwonu, wymieniono okno w bu-
dynku gospodarczym. Umeblowano kancelarię, zakupiono pianino elektryczne do sali.

W Pierśćcu – wykonano ocieplenie dachu nad salką, kontynuowano remont płotu 
cmentarnego, zakupiono sprzęt do projekcji multimedialnych, założono w oknach salki 
zborowej rolety. Wymieniono ogrzewanie na nadmuchowe w kościele, a w pozostałych 
pomieszczeniach założono kaloryfery. Salkę wyposażono w krzesła, które Parafia otrzy-
mała w darze z Niemiec.

W Simoradzu – został wybrukowany chodnik przez cmentarz, wykonano nowy płot 
siatkowy od strony drogi wraz z bramą wjazdową, utwardzono drogę dojazdową do bu-
dynku zborowego od strony dolnej części parkingu. Salkę wyposażono w krzesła, które 
Parafia otrzymała z Niemiec. Wymieniono lampy oświetlenia zewnętrznego kościoła, 
zakupiono nowy kontener na odpady, do piwnicy pod kościołem założono nowe drzwi.

W wielu pracach bardzo angażowali się sami parafianie poświęcając wiele godzin 
pracy społecznie.

Znowu ofiarność w naszej parafii wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem. Ko-
lekty i składki są wyższe o 5% w stosunku do poprzedniego roku. Znacznie wyższe wpły-
nęły również opłaty za czynności. Więcej też mieliśmy zbiórek na cele diakonijne. 

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

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

W parafii naszej daje się zauważyć rosnącą liczbę osób, które się angażują w różny 
sposób. Jest to pocieszające, bo jesteśmy parafią o dużym potencjale. Oznacza to, że 
powinniśmy więcej służyć. Każdy wierzący człowiek, który się karmi Słowem Bożym po-
winien  również przynosić owoc ku chwale Bożej. 

Na forum naszego Kościoła  toczą się dyskusje na temat wprowadzenia ordynacji 
kobiet na księży. Idea ta ma zwolenników, jak i przeciwników. Planuje się, że tegorocz-
ny wiosenny Synod Kościoła przeprowadzi głosowanie na ten temat. Niestety w obec-
nej kadencji synodu nie ma żadnego przedstawiciela skoczowskiej parafii, prócz wice-
prezesa Konsystorza, który zasiada w Synodzie z urzędu. Nie mamy więc wpływu na 
głosowanie. Możemy być Bogu wdzięczni, że w naszym kościele ilość księży pokrywa 
zapotrzebowanie kościoła, a także że i z naszej parafii wychodzą kandydaci na księży. 
Obecnie mamy dwóch studentów teologii ze Skoczowa, jednego na drugim i jednego 
na czwartym roku studiów. Przyznam, że bylibyśmy zadowoleni, gdyby ordynacja kobiet 
nie została wprowadzona, ale zarazem musimy czynić starania, aby z tak licznej i prężnej 
grupy młodzieżowej, jaką Skoczów ma od lat, więcej chłopców ujawniało swoje powo-
łania do służby duchownego. Trzeba więc wielu modlitw.

Wkroczyliśmy w rok 2016

W tym roku jesienią czekają nas wybory do Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego 
i Delegatów do Synodu Diecezjalnego.

Rok 2016 został ogłoszony przez synod naszego Kościoła „Rokiem Kościoła”. Już tyl-
ko jeden rok dzieli nas od wielkiego jubileuszu Reformacji. Już czas zastanowić się jakie 
świadectwo Kościół i nasza parafia winna składać społeczeństwu, aby właściwie zapre-
zentować skarby, które posiadamy, aby jubileusz nie ograniczył się tylko do hucznych 
obchodów. W tym roku kościoła pokażmy, w swojej postawie i zaangażowaniu, że je-
steśmy prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa godni miana dzieci Bożych, że idziemy 
drogą Ewangelii. 

Należy się spodziewać, że rok jubileuszowy przyniesie w naszym środowisku większe 
zainteresowanie nie tylko zagadnieniami Reformacji, ale także życiem i nauką naszego 
Kościoła, a także Słowem Bożym. Musimy więc być gotowi sprostać tym wyzwaniom. 
Gotowi do składania świadectwa słowami i postawą naszego życia. Chciejmy więc od-
powiednio wykorzystać ten czas.

Biblijne hasło na rok 2016 brzmi: „Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocie-
szał” (Iz. 66, 13). Potrzebujemy pociechy w tych trudnych czasach. Ale potrzebujemy też 
sami nieść pociechę tam, gdzie jest potrzebna.

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

Ks. Adam Podżorski
Proboszcz 
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Ekumeniczne kolędowanie  
w Dębowcu

Po raz 18. odbył się w Dębowcu Ekumeniczny 
Koncert Kolęd. W piątek, 15 stycznia, kościół ewan-
gelicki wypełnił się po brzegi. Wszyscy przybyli, aby 
wspólnie wsłuchiwać się w melodie i treść kolęd. 
W trakcie koncertu wystąpili: chór ewangelicki z Dę-
bowca, zespół „Dla Niego” ze Skoczowa, chór Alba-
tesso z Dębowca, chór dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Dębowcu, zespół uczniów Gimnazjum w Dębowcu 
oraz duet instrumentalny z Gimnazjum nr 3 w Sko-

czowie. W trakcie koncertu nie zabrakło czytania Słowa Bożego, w którym wsłuchaliśmy 
się w treść pierwszej pieśni zaśpiewanej w dzień Bożego Narodzenia, którą wykonali 
aniołowie na polach betlejemskich. Koncert zakończył się ekumeniczną modlitwą po-
prowadzoną przez ks. Marcina Ratkę-Matejko, a błogosławieństwa udzielił proboszcz 
parafii rzymskokatolickiej ks. Jerzy Gil, który zaprosił wszystkich na przyszłoroczny kon-
cert do kościoła św. Małgorzaty. Po koncercie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do 
sali w Domu Zborowym na spotkanie przy ciastach, herbacie i kawie przygotowane 
przez nasz chór. Ks. M. Ratka-Matejko



Informator Parafialny nr 115/2016 Informator Parafialny nr 115/2016 21

Rocznica zrzutu Cichociemnych w Dębowcu

W sobotę 13 lutego odbyły się w Dębowcu uroczystości związane z 75. rocznicą 
pierwszego zrzutu Cichociemnych na tereny okupowanej Polski. Pierwszy ten zrzut miał 
miejsce w Dębowcu. Uroczystości rozpoczęły się ekumenicznym nabożeństwem przy 
kamieniu w centrum Dębowca. W trakcie nabożeństwa ks. Adam Podżorski wygłosił 
okolicznościowe kazanie. W nabożeństwie czynny udział wzięli również ks. Marcin Rat-
ka-Matejko oraz ks. Jerzy Gil. Po nabożeństwie miała miejsce część państwowa uro-
czystości, w której wzięli udział przedstawiciele władz gminy, powiatu, województwa 
oraz Minister Obrony Narodowej (A. Macierewicz), a także liczni przedstawiciele władz 
państwowych i wojskowych. Później miały miejsce pokazy spadochronowe oraz gru-
py rekonstrukcyjnej.

Ks. M. Ratka-Matejko

O intymności małżeńskiej w przeddzień 
walentynek

Kolacja walentynkowa? Czemu nie. Brzmi zachęcająco.
Kolacja dla małżeństw (13 lutego) oka-

zała się sympatycznym spotkaniem, w któ-
rym uczestniczyło 47 par, ze strawą zarówno 
dla ciała, jak i ducha. Tego typu spotkanie 
znów cieszyło się dużym zainteresowaniem 
(pierwsze odbyło się w ubiegłym roku z tej 
samej okazji).

Tym razem mówcami byli Nela i Zbyszek 
Kłapowie (którym jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy). Mówili w ciekawy, wręcz obrazowy 
sposób o tym, co robić, by czuć się spełnionym 
i szczęśliwym w związku – bez względu na staż. 
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Podali nam przepis, który składa się z sied-
miu składników:

1. Poświęcenie
2. Prawdomówność
3. Docenianie
4. Doświadczenia życia
5. Spędzanie czasu
6. Intymność duchowa
7. Intymność fizyczna

Cóż więc nam pozostało, jak tylko wymieszać 
wszystkie składniki (bez wyjątku) we właściwych proporcjach. Piec na wolnym ogniu 
(żeby nie przypalić) i życzyć smacznego!

P.S. Bardzo, bardzo dziękujemy młodzieży za pomoc w zorganizowaniu spotkania!
opr. R. i M. Wojnarowie

Ponad 60 rodzajów produktów…

260 kg cukru, 150 kg mąki, 85 kg ryżu, 270 opakowań makaronu, 83 butelki oleju, 63 
tabliczki czekolady, 60 past do zębów, 102 mydła, 125 opakowań herbaty i 45 opakowań 
kawy – to tylko najliczniej reprezentowana część z ponad 60 rodzajów produktów spo-
żywczych i chemicznych, które parafianie przynieśli do skoczowskiej kancelarii lub też 
oddali w filiałach, w ramach „akcji diakonijnej”.

Akcję organizowaliśmy w tym roku po raz trzeci w dniach 24 stycznia – 14 lutego. 
W ciągu trzech tygodni liczni parafianie odpowiedzieli na apel o dary i przynieśli zaku-
pione produkty bądź złożyli ofiarę na listę. 

W poniedziałek 15 lu-
tego dokupiono asorty-
ment na kwotę 1740 zł (tyle 
wyniosła ofiara na listę).  
Późnym popołudniem, gru-
pa ponad 20 wolontariuszy 
zajmowała się posortowa-
niem artykułów według ro-
dzajów. Następnie sporzą-
dzono „paczki” dla 14 rodzin 
oraz 12 osób samotnych 
z gmin Skoczów oraz Dębo-
wiec (w tym kilka paczek dla 
osób wyznania rzymskoka-
tolickiego).
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Jeszcze tego samego wieczora i w dwóch kolejnych dniach wolontariusze oraz człon-
kowie Rady Parafialnej dostarczyli „niespodzianki” do adresatów. Zaskoczenie i łzy 
wdzięczności towarzyszyły wszystkim, a szczególnie tym, którzy tę pomoc otrzymali 
pierwszy raz. 

Sam też byłem w kilku domach i osobiście doświadczyłem wdzięczności ze strony 
obdarowanych. Kolejny raz przekonałem się, że jeśli wielu z nas da niewiele, to wyrasta 
góra dobroci, z której mogą korzystać osoby potrzebujące. Chcę zatem z serca napisać 
„DZIĘKUJĘ” wszystkim, którzy znaleźli się po stronie anonimowych darczyńców. Niech 
wam Pan Bóg pobłogosławi. 

Jako podsumowanie dodam, że ofiara złożona w całej parafii w niedzielę 14 lutego 
na „diakonię parafialną” wyniosła: 7 961.30 zł. „Bóg zapłać”.

ks. M. Czyż  

Feryjne harce w „Zabawowie”

W ostatnim czasie sporą popularnością cieszą się obiekty, w których dzieci mogą 
aktywnie spędzać czas. Różne „pomieszczenia do zabaw” funkcjonują w wielu miejsco-
wościach, również w Skoczowie (np. Hop-Siup).

Życie ma jednak różne wymiary i nie wszystkich rodziców stać na to, by zafundo-
wać swoim pociechom wizytę w takim miejscu. Dlatego wielką radością była dla mnie 
informacja od pewnego małżeństwa, które zadeklarowało się ufundować pobyt w „Za-
bawowie” (rozległe pomieszczenie do zabaw w Bielsku-Białej) dla dzieci z naszej parafii.

W czasie ferii zimowych, w środę 27 lutego, pojechaliśmy z grupą 12. osób w wie-
ku 5-12 lat do Bielska. Już od samego wejścia słychać było gwar innych bawiących się 
tam dzieci. Szybko więc ściągnęliśmy kurtki i weszliśmy do królestwa zabaw. Na trzech 
poziomach ulokowane były zjeżdżalnie, tory przeszkód, małe labirynty i różne zakamarki. 
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Był zamek dmuchany, cymbergaj i inne atrakcje. W ramach pobytu każdy mógł dać so-
bie pomalować twarz na: spidermana, kota, psa, amorka czy inną postać. Dodatkowo 
mieliśmy swój „pokoik”, w którym znajdował się stół nakryty na 12 osób. A na stole 
różne ciastka, smakołyki oraz napoje. Nowa „Ciocia” zakupiła dla naszych dzieci również 
smaczny tort.

Dwie godziny minęły bardzo szybko. Gdy trzeba było się zbierać, słyszałem pytania 
w stylu: „a naprawdę musimy już jechać?”. Zrobiliśmy pamiątkowe fotki i wróciliśmy 
do domów.

W tym miejscu dziękuję „cioci” i „wujkowi” za tę szczytną inicjatywę. Myślę, że dla 
wszystkich uczestników była to wielka atrakcja i niezapomniane przeżycie, co zresztą 
było widać na ich twarzach. „Bóg zapłać”.

Ks. M. Czyż

Sportowy luty…

Sceptycy twierdzą, że sport to nie jest stricte działanie Kościoła. Ja jednak cieszę się, 
że i ta przestrzeń aktywności człowieka znajduje swoje miejsce w Kościele. Można się 
spotkać, porozmawiać, sprawdzić w rywalizacji – no i grać w ramach chrześcijańskiego 
ducha fair play.

Od kilku lat wykorzystujemy czas ferii zimowych na dwie imprezy sportowe:

Skoczów zwycięża drugi raz z rzędu…
13 lutego odbył się w szkole w Nierodzimiu 5. Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego 

(ping-ponga). Uczestniczyło w nim prawie 100 zawodników reprezentujących 7 parafii 
(ponad 30 osób ze Skoczowa). Potyczki żeńskie zdominowały zawodniczki z Wisły-Malin-
ki, natomiast w kategoriach męskich Skoczów okazał się potęgą. W kategorii szkół pod-
stawowych wygrał Mateusz Polok, szkół ponadgimnazjalnych Dawid Barański, a open  
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(do lat 40) Jerzy Wojnar. Po-
nadto miejsca na podium 
zajęli: w kategorii gimna-
zjalnej Filip Chmiel (2.) i Ja-
kub Kubicius (3.), a w open 
(pow. 40 lat) Henryk Woj-
nar (2.). Dodatkowo kilka 
osób zajęło miejsca 4-6, 
z których punkty wliczane 
były do klasyfikacji końco-
wej. A w niej Skoczów uzy-
skał 39 pkt, wyprzedzając 
Malinkę oraz Drogomyśl. W ten sposób puchar przechodni drugi raz z rzędu znalazł się 
w naszych rękach. Kolejny turniej zaplanowano w styczniu 2017 r.

Warto dodać, że zawody rozpoczął nowowybrany zwierzchnik Diecezji – ks. bp dr 
Adrian Korczago, który w słowie pozdrowienia zachęcał uczestników, aby aktywność 
sportową przenieśli również na płaszczyznę zaangażowania w parafii.

Międzyświeć nie dał 
szans innym…

W sobotę 27 lutego 
przeprowadziliśmy na hali 
w Pogórzu wewnątrzpara-
fialny turniej piłki nożnej 
halowej. 6 drużyn zmaga-
ło się w zawodach obfi-
tujących w piękne zagra-
nia oraz podziwu godne 
obrony bramkarskie. Bar-
dzo cieszy obecność mło-
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Biblioteka

tel. 33 500 00 25

dych, zdolnych zawodników, którzy dbają 
o zdrowie i regularnie ćwiczą grę w piłkę 
nożną (mogliby przecież siedzieć przed 
komputerem lub robić inne, mało warto-
ściowe rzeczy).

Po prawie czterech godzinach gry wy-
łoniono zwycięzcę. Została nim drużyna 
z Międzyświecia, która w finale pokonała 
Pierściec. W meczu o trzecie miejsce za-
wodnicy z Simoradza pokonali Łączkę.

Nad prawidłowością rozgrywek czu-
wali panowie: Rajmund Raszyk, Mirosław Wojnar, Karol Chwastek, którym serdecz-
nie dziękujemy. ks. M. Czyż

Zaproszenie!
Z wielką radością informuję i zapraszam na obchody 30-lecia naszej Biblioteki, któ-

re odbędą się w sobotę, 16 kwietnia, od godz. 17.00 w sali MCK „pod Pegazem”, przy  
ul. Targowej. Uroczystości będzie przyświecać hasło „Koncert dla każdego”. 

W programie przewidziano: koncert zespołu CME z Dzięgielowa, słowo – Piotr Żądło 
(przedstawiciel Open Doors), świadectwa osób z kręgu naszej biblioteki, a także prezen-
tację multimedialną na temat historii i współczesności biblioteki. 

Dodatkowo odbędzie się kiermasz książek, jak również będzie można nabyć tzw. 
„cudeńko” na stoisku z koralikami i różnymi drobiazgami. Zaplanowaliśmy również 
skromny poczęstunek.

Z uwagi na charakter imprezy potrzebni są wolontariusze do pomocy (każda para 
rąk mile widziana) oraz osoby chętne do upieczenia ciasta. Uprzejmie proszę o kontakt 
ze mną (bezpośrednio w bibliotece) lub telefonicznie: (33) 500 00 25. Będę wdzięczna 
za pozytywny odzew. R. Świder
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Kącik dla dzieci
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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.

Witajcie!
Przed nami druga – ostatnia – część pytań o królach Izraela. Na szkółkach również 

rozpoczęliśmy już nowe historie, związane z Dziejami Apostolskimi. Wiem, że pytania 
z dziejów Izraela są bardzo trudne, dlatego w nawiasach podałam fragmenty biblijne, 
w których można znaleźć podpowiedzi.

1. Jaki był powód podbicia Izraela? Napisz 2 imiona bożków wymienione w 2 Krl 17,1-8.

2. Pan Bóg chce, żebyś wybierał dobrych przyjaciół. Z kim zaprzyjaźnił się król Jeho-
szafat i jak to się skończyło? (1 Krl 22,1-51)

3. Kto i gdzie ukrył małego Joasza przed jego babcią Atalią? (2 Krn 22,10-12)

4. Na tej szkółce opowiadaliśmy o 6 sercach. Za co Pan Bóg rozgniewał się na króla 
Amasjasza? Jakie było jego serce w oczach Pana Boga? (2 Krn 25,1-28) PS. Jeśli jeszcze 
nie masz kartki z wypisanymi rodzajami serc, zapytaj o nie na szkółce!

5. Panu Bogu nie podoba się pycha. Król Uzjasz był wielkim i wspaniałym królem, 
jednak wzbił się w pychę i zrobił coś, czego nie wolno mu było robić. Co zrobił i jaka 
spotkała go za to kara? (2 Krn 26,1-23)

6. Na tej lekcji mówiliśmy o tym, że Pan Bóg zaspokaja potrzeby swoich dzieci. Jaka 
była potrzeba króla Hiskiasza i jak Pan Bóg tego dokonał? (2 Krn 32,1-23)

7. Mówiliśmy o jedynym królu, który był zły, a potem nawrócił się do Pana Boga. Kto 
to był i gdzie się nawrócił? (2 Krn 33,1-20)

8. Co cennego odnalazło się za czasów króla Jozjasza? (2 Krn 34,1-19)

9. Co król Jojakim zrobił, gdy przeczytano mu Słowo Boże? Jak nazywał się człowiek, 
który je czytał? (Jeremiasz 36,1-29)

10. Jak miał na imię ostatni król Judy? Do jakiego państwa zostali uprowadzeni Izra-
elici? (2 Krn 36,1-20) Opr. A. Jaroszewska
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Propozycja dla najmłodszych (poza konkursem):

Pokoloruj obrazek: „Umycie nóg uczniom”. Poproś kogoś, aby przeczytał Ci Ewan-
gelię Jana 13,1-15.
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Wieści chórowe

Co nowego w „Glorii”?

Wydawałoby się, że gdy minie okres świąteczno-noworoczny, wówczas nastąpi spo-
kojniejszy czas, wolny od wydarzeń, a przeznaczony tylko na próby i ćwiczenie lub szli-
fowanie kolejnego repertuaru. Niestety tak się nie dzieje. Już 6 stycznia w godzinach 
przedpołudniowych chórzyści „Glorii” biorą udział w Cieszynie w uroczystości instalacji 
na stanowisko biskupa diecezjalnego ks. dr. Adriana Korczago. 

Druga niedziela stycznia była dniem świątecznym dla chórzystów, którzy wraz z za-
proszonymi gośćmi – księżmi z ich rodzinami i rodzinami chórzystów – świętowali do-
roczną „gwiazdkę”.  Nie były to chwile spędzone li tylko przy suto zastawionym stole, 

Gwiazdka chóru z Dębowca

Dnia 16 stycznia br. odbyła się gwiazdka świąteczna chóru z Dębowca. Wspólne ko-
lędowanie pozwalało nam jeszcze cieszyć się szczególnym czasem Świąt Bożego Naro-
dzenia. Wraz z początkiem roku pojawiły się nowe plany na nadchodzące miesiące oraz 
podsumowanie ubiegłego roku i wspomnienia zapisane na kartach kroniki chórowej. 
Kolacja, zabawy integracyjne, rozmowy sprzyjały zacieśnianiu więzi.

Sylwia Sikora-Worek
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lecz czas refleksji i kolejny raz przeżywania cudu Bo-
żego Narodzenia. Jednakże te wspólne kilka godzin 
nie minęło wyłącznie na rozważaniu Dobrej Nowiny. 
Śpiewaliśmy kolędy, uczestniczyliśmy w konkursach 
(np. w zmodyfikowanej wersji popularnego programu 
o odgadywaniu melodii). Trudnych chwil na własnej 
skórze doświadczyli nasi dyrygenci, gdy pod dyktando 
chórzystów musieli wykonać zadanie – z zawiązanymi 
oczami narysować bałwanka. Przekonali się, że wcale 
nie jest tak łatwo spełnić czyjeś oczekiwania nie bę-
dąc w pełni świadomym, o co właściwie chodzi. Miej-

my nadzieję, że wielkie poczucie humoru Gabrysi i Bolka oraz to doświadczenie, po-
zwoli im w przyszłości spojrzeć łagodniejszym i bardziej wyrozumiałym okiem na nasze 
skromne umiejętności i ewentualne niedociągnięcia.

Koniec stycznia to chwila na podsumowanie minionych miesięcy i spojrzenie re-
fleksyjnym okiem na przeszły czas. 26 stycznia chórzyści dokonali rozrachunku z 2015 
rokiem. Przy pomocy prezentacji multimedialnych jeszcze raz prześledzili wydarzenia, 
w których uczestniczyli – koncert kolęd, pasyjny, wycieczka do Szaflar, udział w zjazdach 
chórów, konfirmacja i pamiątka założenia kościoła, ślub córki naszych chórzystów, wy-
jazd do parafii w Pokoju, Łęk Dukielskich, Poznania, jubileusz chóru męskiego, pogrzeb 
wieloletniej chórzystki pani Ingi Sitek i jeszcze wiele innych. 

Mogli wówczas spokojnie powiedzieć „to był dobry rok służby dla Pana”. Jednak-
że podsumowanie pewnego okresu nie zamyka definitywnie czasu działania, ale daje 
możliwość podejmowania kolejnych wyzwań i snucia następnych planów obejmujących 
udział w wydarzeniach związanych ściśle z życiem naszej parafii, jak też dalsze wyjazdy, 
m.in. udział w jubileuszowym 60. zjeździe chórów diecezji cieszyńskiej czy wyjazd do 
Dudinec na Słowacji. 

Prosimy tylko, aby dobry Bóg błogosławił nam w tych wszystkich zamierzeniach 
i planach, a nasze działania były ukierunkowane na Niego, zaś słowa Soli Deo gloria – 
tylko Bogu chwała, było nadrzędnym celem naszych poczynań. Aniela Fender
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5 lat minęło…
3 marca 2011 r. odbyła się pierwsza próba zespołu 

„Dla  Niego”, znanego wcześniej pod roboczą nazwą 
„20+”. W związku z tym, iż w tym roku mija piąty rok 
naszej działalności, postanowiliśmy skromnie uczcić 
ten fakt. 

I tak w niedzielę 21 lutego zespół „ Dla Niego” 
wystąpił na nabożeństwie młodzieżowym, zaś po 
nabożeństwie zaprosił wszystkich na pyszny tort uro-
dzinowy. Pomimo faktu, iż skład zespołu trochę się 
zmienia, pragnienia w naszych sercach zawsze są takie 
same – by z wdzięczności dla Boga służyć Mu, zgod-
nie wyznając, że najpiękniejszą formą uwielbienia jest 

śpiew, dzięki któremu możemy wy-
sławiać Pana, jednocześnie świadcząc 
innym o tym, co dla nas grzeszni-
ków uczynił.

A. Żwak

Z okazji jubileuszu jedna osoba z ze-
społu ułożyła wiersz:

„Dla Niego”
Pięć lat „Dla Niego” śpiewamy 

I właśnie tak się nazywamy,
gdyż w sercu taki cel mamy.

Aby wielbić Cię Panie :
ustami przez nasze śpiewanie;

sercami przez wdzięczność i miłość do Ciebie;
myślami, przez swe modlitwy, gdy do Ciebie przychodzimy

i o wszystko Cię prosimy;
uczynkami, aby dać świadectwo, że do Ciebie należymy

i za wszystko Cię wielbimy.
Wdzięczność Ci okazujemy śpiewem swym i dziękujemy:

za Twą dobroć niesłychaną,
za Twą łaskę otrzymaną,

za opiekę nieustanną,
za Twą miłość tak ogromną i cierpliwość niewymowną.

Hołd Ci, Panie, składamy więc śpiewem – 
byś się cieszył z nas „tam u siebie w Niebie”. 

Wiesława Gabzdyl
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Reklamy i ogłoszenia
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CMENTARZE PARAFIALNE
W czasie zebrania rocznego w Dębowcu wyrażono prośbę o przypomnienie 

informacji o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem cmentarzy 
w naszej parafii:

- Od lipca 2015 r. działa portal internetowy www.skoczow.geocmentarz.pl, 
na którym można zobaczyć groby swoich bliskich (na wszystkich cmentarzach 
parafialnych). W przypadku nieopłaconej kwoty miejsce wyświetla się w czer-
wonej ramce. Zakup tego programu usprawnił administrowanie cmentarzami 
ze strony kancelarii parafii, jak też stanowi cenną pomoc dla parafian. Firma 
wykonała również tablice z numerami grobów. Zostały one umieszczone w wi-
docznych miejscach – albo bezpośrednio na cmentarzu, albo w kościele filial-
nym. W razie wystąpienia jakiegoś błędu w programie, prosimy o zgłoszenie 
tego faktu w kancelarii.

- w 2015 r. został znowelizowany Regulamin Cmentarny. Wytyczne wywie-
szono na cmentarzach. Nowością jest m. in. doprecyzowanie zapisu odnośnie 
postawienia pomnika na nowym grobie lub też likwidacji i postawienia pomni-
ka na starym grobie. W obu przypadkach zainteresowana osoba/rodzina musi 
udać się do kancelarii parafii, aby uzyskać zgodę na wjazd na cmentarz. Firma 
kamieniarska nie może wjeżdżać na żaden nasz cmentarz bez zaświadczenia Parafii.

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

6 stycznia – w Kościele Jezusowym 
w Cieszynie odbyła się konsekracja i wpro-
wadzenie w urząd nowego zwierzchnika 
Diecezji Cieszyńskiej. W wypełnionym ko-
ściele zgromadzili się wierni i duchowni 
z kraju i z zagranicy, goście ekumeniczni, 
politycy, przedstawiciele władz państwo-
wych i samorządowych. Ks. dr A.  Korczago 
został wybrany zwierzchnikiem diecezji 21 
listopada 2015 r. podczas synodu diece-
zjalnego w Bielsku-Białej. Aktu konsekracji 
dokonał zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Sa-
miec, a asystowali mu bp Michael Bünker 
z Wiednia (Kościół Ewangelicki Augsbur-
skiego Wyznania w Austrii) oraz bp Jan Wa-
cławek (Śląski Kościół Ewangelicki Augs-
burskiego Wyznania w Republice Czeskiej).

10 stycznia – w kościele w Tychach od-
była się uroczystość wprowadzenia w urzę-
dowanie pierwszego proboszcza tamtejszej 
parafii (dotychczasowi proboszczowie ad-
ministrowali Tychy z Mikołowa). Został nim 
dotychczasowy proboszcz-administrator 
ks. Marcin Konieczny.

14 stycznia – w Pałacu Prezydenckim 
odbyło się ekumeniczne spotkanie nowo-
roczne z prezydentem RP Andrzejem Dudą, 
podczas którego Kościół Ewangelicko-
Augsburski w Polsce reprezentowali m.in.: 
bp Jerzy Samiec, bp Marian Niemiec, Adam 
Pastucha oraz bp Mirosław Wola.

15 stycznia – biskup Jerzy Samiec po-
wołał diakon Ewę Below na stanowisko 
Generalnego Wizytatora Nauczania Ko-
ścielnego. Na co dzień jest ona katechetką 
w parafii Jaworze oraz Biała. Zmiana wi-
zytatora nastąpiła w związku z rezygnacją 
z tej funkcji biskupa Adriana Korczago.
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24 stycznia – w Reutlingen od-
było się uroczyste nabożeństwo, 
podczas którego  wprowadzono 
oficjalnie dr Iwonę Baraniec w obo-
wiązki pracownika ekumenicznego 
w Biurze ds. Misji, Ekumenii i Roz-
woju w Ewangelickim Kościele Kra-
jowym Wirtembergii.

26 stycznia – Komitet Nauk Teologicznych 
Polskiej Akademii Nauk (PAN) dokonał wyboru 
nowych władz. Przewodniczącym został po-
nownie ks. prof. Tadeusz Dola z Uniwersytetu 
Opolskiego, a wiceprzewodniczącymi dr hab. 
Kalina Wojciechowska, teolożka ewangelic-
ka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
(ChAT), oraz ks. prof. Krzysztof Góźdź z Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego.

3 lutego – w kaplicy Domu Sióstr Diakonatu Eben-Ezer miało miejsce ciekawe spo-
tkanie zorganizowane przez ks. Marka Londzina. W czasie tego spotkania wystąpił z pre-
lekcją prof. Andrzej Hławiczka, prezentując sylwetkę swego dziadka, Jędrzeja Hławiczki.

6 lutego – w Katowicach odbyły się wybory uzupełniające Zarządu Oddziału Śląskie-
go Polskiej Rady Ekumenicznej. Nowym przewodniczącym zarządu został wybrany bp dr 
Marian Niemiec.

11 lutego - w Warszawie, pod przewodnictwem bp. Jerzego Samca obradowała 
Rada Redakcyjna Systemu Internetowego Kościoła Ewangelickiego w Polsce (SIKEA). 
Omawiano aktualne wyzwania stojące przed współczesnymi formami komunikacji in-
ternetowej oraz potrzeby rozwoju zarówno portalu luteranie.pl, jak i innych zasobów 
Kościoła w przestrzeni wirtualnej. 

12 lutego – w Wiśle w Domu Zborowym im. Andrzeja Wantuły odbyła się promocja 
książki „Rodzina Burschów. Opowieść o polskich ewangelikach”, która ukazała się nakła-
dem Wydawnictwa Augustana.

18 lutego – Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało ks. dr. Grzegorza Giemzę 
na stanowisko dyrektora PRE. Nowy dyrektor zastąpi ks. dr. Ireneusza Lukasa, który roz-
poczyna pracę w Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie.

18-21 lutego – odwiedziła Warszawę delegacja 14 studentów teologii z Niemiec na 
czele z ks. Enno Haaksem Sekretarzem Generalnym Gustaw Adolf Werk (Dzieło Pomocy 
im. Gustawa Adolfa). Celem wizyty było uzyskanie szerszej informacji na temat aktyw-
ności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, poznanie specyfiki pracy w diaspo-
rze oraz zachęcenie polskich studentów teologii do udziału w programach stypendial-
nych prowadzonych przez GAW.
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21 lutego – Zgromadzenie Parafialne Parafii w Bielsku 
wybrało ks. Krzysztofa Cienciałę na nowego proboszcza. Do-
tychczas służył on w parafii w Bielsku jako proboszcz pomoc-
niczy. Wybory poprowadził zwierzchnik diecezji cieszyńskiej 
bp Adrian Korczago. Nowy proboszcz wybrany został w pierw-
szej turze przez 143 osoby na 238 wiernych biorących udział 
w głosowaniu. W wyborach o stanowisko proboszcza stara-
li się trzej duchowni: ks. Marcin Brzóska ze Świętochłowic,  
ks. Krzysztof Cienciała z Bielska i ks. Mateusz Łaciak z Płocka. 
Ks. Brzóska uzyskał 82 głosy, a ks. Łaciak 13 głosów.

Opr. Ks. M. Ratka-Matejko

Sobota – 14 maja
 Kopalnia Soli w Wieliczce 
 Muzeum Żup Krakowskich w zamku Żupnym w Wieliczce
 Stara Synagoga i inne zabytki na Kazimierzu

Niedziela – 15 maja 
Nabożeństwo w filiale Wieliczka – g. 8:00
Zwiedzanie Krakowa: 
- Trasa: Reformacyjny Kraków: ewangelicki kościół św. Marcina (dwór 

Mikołaja Reja),Wawel, kościół i klasztor oo. Dominikanów, dom Jana Matejki 
(jego matka była ewangeliczką), drukarnia Wirzbięty (ewangelik, drukował 
dzieła M. Reja), plac Szczepański, Rynek Główny – kościół Mariacki, plac 
Wszystkich Świętych, Pałac Wielopolskich

- Muzeum Historyczne miasta Krakowa – podziemia Rynku 

Koszt wycieczki 200 zł/os.
Zgłoszenia do 30 marca w kancelarii parafialnej. 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

WyCIECZKA DO KRAKOWA I WIELICZKI
14-15 MAjA 2016

Przeżywamy okres pasyjny – czas szczególny dla odnowy duchowej. 
Wszystkich, którzy chcieliby przeżyć nabożeństwo domowe (ponieważ z róż-
nych powodów nie mogą dotrzeć do kościoła) połączone ze spowiedzią i sa-
kramentem Komunii Świętej, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z kan-
celarią parafialną: 33 853 34 91.

KOMUNIA DOMOWA



Informator Parafialny nr 115/2016 Informator Parafialny nr 115/2016 39

Jubileusz reformacji

15. Śmierć i pogrzeb Lutra1

W ostatnich latach życia swego był Luter często chorobami nawiedzany. Jego pilność 
i gorliwość nieustawająca – jego boje nieprzerwane z nieprzyjacioły ewangielii – jego 
wytrwałość niezachwiana, jego usilne staranie około sprawy reformacyi: osłabiły jego 
siły cielesne i nabawiły go w późniejszym wieku słabości i ciężkich chorób. Przeto życzył 
sobie ostatnie dni żywota swego doczesnego w spokojnem zaciszu przepędzić. Usilne 
prośby i nalegania księcia a przyjacieli powstrzymały go jednak od wykonania tego ży-
czenia. Aleć krótko miały już tylko trwać dni żywota i pracy jego. – a hrabiowie w Mans-
feld mając na ten czas między sobą spór familijny, prosili Lutra, żeby przybył do Eisleben 
a ich pogodził. Luter przyobiecawszy im, rzekł: „Z radością spocznę w grobie, gdy tego 
dożyję, iż się moi kochani monarchowie pogodzili i serca swe pojednali.” Przeczuwa-
jąc dla słabości blizki swój koniec, pełnemi uczucia słowy pożegnał się przed odjazdem 
z akademią, ze zborem i przyjacioły przypominając im: „żeby prosili Boga o zbawienną 
godzinę dla niego, gdyby usłyszeli, iż zachorował.” W dzień 25. Stycznia 1546 udało się 
Luter do podróży, w towarzystwie swoich synów i starego sługi. Podróż była mu, pod-
czas przykrej zimy, bardzo uciążliwa, a przeziębiwszy się, chory przyjechał do Eisleben 
28. Stycznia. Pozdrowiał znowu cokolwiek, a pogodziwszy szczęśliwie hrabiów, kazał  
4 razy w Eisleben, poświęcił na urząd (ordynował) dwóch kaznodziei i już był oznajmił, 
że w krótce do Wittenbergu powróci. Lecz inny powrót miał tu nastąpić.

Na dniu 16. Lutego choroba nagle powróciła wzmacniając się coraz silniej; przyjacie-
le przynosili mu wszelką pomoc, i nieustannie czuwali przy nim. Słabiejąc coraz bardziej 
rzekł Luter do nich: „Jam się w Eisleben urodził, jakoż, gdybym tu i umarł.” Często modlił 
się a tem pokrzepiwszy gasnące coraz bardziej siły, rozmawiał z przyjacioły o żywocie 
wiecznym. Po krótkim spoczynku wymówił po trzykroć te słowa: „Ojcze, w ręce two-
je polecam ducha mego;” a wtedy przystąpiwszy do niego Dr. Jonas pytał go mówiąc: 
„Czcigodny Ojcze, chcecie Wy w Chrystusie i onej nauce, którąście opowiadali, statecz-
nie umrzeć?” – A Luter podniósłszy głos swój odpowiedział zrozumiale: „Tak jest.” To 
były ostatnie jego słowa; a usnąwszy zatem, westchnął jeszcze raz głęboko – i usnął 
spokojnie i łagodnie snem śmierci w Panu. Stało się to 18. Lutego 1546 między 2. a 3. 
godziną rano.

Wieść o śmierci Lutrowej sprawiła po wszystkich okolicznych krajach u wysokich 
i niskich głęboki żal i smutek. Książe saski Jan Fryderyk, następca tronu Jana Stałego 
(+1532), usłyszawszy to, rozporządził zaraz, żeby ciało Lutrowe do Wittenbergu odwie-
zione a tam w zamkowym kościele pogrzebione było. Gdy tedy 20. Lutego w Eisleben 
nabożeństwo pogrzebowe odprawiono, prowadziło 45 rycerzy trumnę ze zwłokami 
kochanego Lutra do Wittenbergu. Niezliczony orszak żałobny towarzyszył zwłokom, 
118 lutego br. minęła 470. rocznica śmierci Reformatora
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    Chrzty:
Oliwia Wieja   10.01.2016 Pogórze, ul. Zamek
Milena Kostka   10.01.2016 Skoczów, ul Objazdowa
Kamil Sobierajski   24.01.2016 Pogórze, ul. Lipowa
Krzysztof Węglarzy  07.02.2016 Cieszyn, ul. Zaleskiego
Szymon Figura   14.02.2016 Ochaby, ul. Dębowiecka
Jolanta Szarzec  14.02.2016 Wiślica, ul. Szarotka
Kamila Isula   21.02.2016 Bielsko-Biała, ul. Pięciu Stawów

    Śluby:

Tomasz Jaworski  Monika Chwastek 09.01.2016

    Pogrzeby:
Marta Obracaj  niespełna lat 80 24.01.2016 Skoczów, ul. Leśna
Wanda Pastucha lat 86  08.02.2016 Dębowiec, ul. Cieszyńska
Helena Jankowska lat 81  09.02.2016 Pierściec, ul. Winogradzka
Janina Lapczyk  lat 58  09.02.2016 Skoczów, ul. Mennicza
Karol Jedz  lat 80  11.02.2016 Simoradz, ul. Główna
Adolf Brańczyk lat 75  12.02.2016 Skoczów, ul. Kolonia
Helena Chraścina lat 80  25.02.2016 Skoczów, ul. Wiślańska
Jerzy Kukucz  niespełna 79  29.02.2016 Skoczów, ul. Targowa

Zapisano w księgach parafialnych

którym po wsiach i miastach, przez które je wieziono, wszelkie uszanowanie i oznaki 
głębokiej żałoby okazywano. Dnia 22. Lutego przybył ten świetny pochód pogrzebowy 
do bram wittenbergskich, gdzie był przyjęty przez licznie zgromadzonych rycerzy, człon-
ków akademii, rady miejskiej, księży, szkoły i mnostwo ludu. Również czekała tu mał-
żonka Lutrowa, jego dziatki i krewni. Ztąd udało się ono zgromadzenie pogrzebowe do 
kościoła zamkowego, gdzie z wielką uczciwością i wielą uroczystościami trumnę blizko 
kazalnicy z płaczem rzewliwym do grobu włożono. Na grób przywalono wielką tablicę 
mosiężną z wyrytym napisem: Doktor Marcin Luter.

Najwierniejszy współpracownik Lutra, Filip Melanchton, wynurzając w mówie po-
grzebnej głęboki żal swój nad utratą drogiego przyjaciela, ogarnął zasługę tego wielkie-
go męża Bożego onemi krótkiemi słowy:

„Nuż tedy spokojnie i łagodnie na poświęconem miejscu odpoczywają popioły Lute-
ra, który do światłości, mężnie naród ludzki prowadził.” (cdn.) opr. ks. M. Czyż 
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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 

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

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 żeński „Vocalis” czw godz. 17.00
Zespół młodzieżowy „Dla Niego” czw godz. 19.00

Zespół Be Happy pt godz.19.00
Chór w Dębowcu wt godz.19.00

Chór dziecięcy w Dębowcu pt godz. 16.00
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13 lutego - diecezjalny turniej w ping-ponga

27 lutego - parafialny turniej piłki nożnej halowej
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21 lutego - jubileusz zespołu „dla niego”
24 lutego - dzieci w „zabawowie”


