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„Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, 
i będziecie mi świadkami (...) aż po krańce ziemi.”

Dzieje Apostolskie 1,8
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Spotkanie ze Słowem Bożym

Konfirmacyjna wytrwałość

Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przyka-
zań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Prz 3,1-2

W tamten sobotni wieczór moje myśli były skierowane na jutrzejsze nabożeństwo. 
Jak to będzie? Czy wszystko się uda? Czy nie pomylę się w trakcie tradycyjnego podzię-
kowania? Prognozy pogody na niedzielę nie zostawiały złudzeń – będzie padać i to dość 
mocno. Poranek zgodnie z zapowiedziami był deszczowy, zresztą jak również kolejne 
dni. Ogólnie bardzo chciałem zrobić sobie wolne w poniedziałek i faktycznie tak było, 
aczkolwiek nie dlatego, że rodzice pozwolili mi nie iść do szkoły, lecz dlatego , że po pro-
stu ją zamknęli ze względu na powódź. 

Był rok 2010, rok pierwszych mistrzostw świata, które odbyły się w Afryce, rok owej 
powodzi w Polsce, ale dla mnie przede wszystkim rok mojej konfirmacji. Zbiegła się ona 
w czasie z pogodowymi anomaliami,  środek maja, a jednak temperatura nie dochodziła 
do 10 stopni, plus ten deszcz... 

Ale wróćmy do samej uroczystości. Kościół był pełny, ładnie przystrojony, robił wra-
żenie. Wraz z około 60 innymi konfirmantami, księżmi i radą parafialną weszliśmy pro-
cesjonalnie i zajęliśmy wyznaczone miejsca. Było uroczyście, podniośle, często też wzru-
szająco. Kazanie wygłosił ksiądz proboszcz Adam Podżorski na podstawie pierwszych 
siedmiu wierszy z trzeciego rozdziału księgi przypowieści Salomona. Słowa „Synu mój! 
Nie zapominaj mojej nauki(...)” do dziś kojarzą mi się z tamtym dniem.  

Myślę, że każdy z nas zna odpowiedź na pytanie: czym jest konfirmacja? Jest to oso-
biste potwierdzenie chrztu świętego (zgodnie z poznaną przeze mnie definicją). Tylko, 
że aż smutno to mówić, ale wspominałem, że było nas około 60. Niestety większość 
nie ma dzisiaj już kontaktu z Kościołem. Czasem zastanawiam się dlaczego tak jest? Za-
pewne, kiedy myślisz, Drogi Czytelniku, o swojej konfirmacji, również możesz dojść do 
podobnych wniosków. 

Ale skupmy się na tych, którzy zostają, którzy utożsamiają się z Kościołem, parafią. 
Przecież w zależności od spojrzenia szklanka jest albo do połowy pusta, albo do poło-
wy pełna. Przed nami kolejna uroczystość. 8 maja tegoroczni konfirmanci także będą 
przysięgać wierność Bogu i Kościołowi. No właśnie, przysięga – kojarzy się to z czymś 
trwałym, nie uważasz? Oby faktycznie tak było… Pamiętajmy o konfirmantach w na-
szych modlitwach.

 Czekają nas także uroczystości jubileuszowe – zarówno złotej, jak i diamentowej 
konfirmacji. Mnie mija w tym roku 6 lat od konfirmacji, a Jubilatom 50 i 60… Czas płynie, 
a wielu dalej trwa. Trzeba przyznać, że jest co świętować, a także doceniać. Będzie sporo 
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Z kart historii...

Ks. Paweł Gerhardt

Trudno będzie znaleźć jakikolwiek ewangelicki śpiewnik kościelny bez pieśni, któ-
rych autorem jest ks. Paweł Gerhardt. W naszym najnowszym kancjonale jest ich 24. 
Wiele z nich bardzo chętnie intonuje się podczas nabożeństw oraz innych spotkań pa-
rafialnych. 

Któż z nas nie zna potężnie brzmiącego pasyjnego chorału: „O głowo, coś zraniona, 
zhańbiona, zlana krwią. I cierniem uwieńczona, złoczyńcy Ciebie lżą. O głowo, coś ja-
śniała odblaskiem Bożej czci, lecz teraz wynędzniała, bądź pozdrowiona mi” lub pięknej, 
uwielbiającej pieśni: „Zaśpiewaj duszo moja, niech śpiew twój pięknie brzmi! Niech całą 
swoją wolą, dziś chętnie służę Ci. Chcę swego Pana w niebie na ziemi chwalić wciąż. 
Chcę wielbić Go serdecznie przez całe życie już”.

Tego poetę-pieśniarza będziemy wspominać 27 maja w 340. rocznicę jego śmierci.
Urodził się 12 marca 1607 r. w małej miejscowości Gräfenhainichen leżącej w Sak-

sonii (kilkanaście kilometrów na południe o miasta Reformacji – Wittenbergi). Jego oj-
ciec, Christian, był burmistrzem i właścicielem gospody. Gdy Paweł miał 12 lat, zmarł 
ojciec, a 2 lata później stracił matkę. Jednak majątek pozostawiony przez rodziców 
pozwolił młodemu Gerhardtowi dokończyć naukę w przykościelnej szkole w rodzinnej 
miejscowości, a następnie kontynuować edukację w szkole w Grimma. W obydwu szko-
łach nauczyciele wychowywali swoich podopiecznych w duchu luterańskich ksiąg wy-

życzeń, podarunków. Pewnie, wspominając swoją uroczystość, Jubilaci mają mnóstwo 
myśli w głowie, wiele wspomnień (ma je przecież każdy z nas). Przypuszczam, że powra-
cają do swojej przysięgi konfirmacyjnej i dokonują weryfikacji, na ile udało się im w tej 
przysiędze wytrwać.

No właśnie, oto jest słowo klucz – wytrwałość! Pamiętajmy o tym, że Bóg w sposób 
jasny daje do zrozumienia, że będzie błogosławił ludziom, którzy wytrwale pamiętają 
o Jego nauce i stosują ją w swoim życiu. Może o tym z pewnością zaświadczyć niejeden 
tegoroczny Jubilat (i wielu czytelników IP). 

Dlatego też prośbę o wytrwałość kieruję przede wszystkim w stronę tegorocznych 
konfirmantów, którzy stają przed wyborem – szukać swojego miejsca w Kościele/parafii 
i trwać w słowach przysięgi lub odejść i wyprzeć się obietnicy złożonej Bogu. 

Niech słowa, wypowiedziane przez Salomona, będą dla nas wszystkich błogosła-
wieństwem. Obyśmy na naszych drogach pamiętali o Bożej nauce, o łasce i prawdzie, 
które – jak to mówi Salomon – przedłużą nasze dni życia i zapewnią nam pokój. Amen. 

student teologii – Mateusz Mendroch
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znaniowych. W roku 1628 rozpoczął studia 
teologiczne na wittenberskim uniwersyte-
cie, w którym 100 lat wcześniej wykładali 
reformacyjni teolodzy na czele z Lutrem 
i Melanchtonem. 

Po ukończeniu studiów nie miał do cze-
go wracać w rodzinnym miasteczku, ponie-
waż cały rodzinny majątek przepadł pod-
czas wojny trzydziestoletniej 1618-1648. 
Zatrudnił się zatem (o pracę w Kościele 
było bardzo trudno) jako nauczyciel domo-
wy w Wittenberdze, a następnie w Berlinie. 
Tam też w 1651 r. otrzymał upragnioną pra-
cę w Kościele jako proboszcz parafii w Mit-
tenwalde, nieopodal Berlina. Stabilizacja 
finansowa pozwoliła ks. Pawłowi Gerhard-
towi zawrzeć w 1655 r. związek małżeński, 
z którego urodziło się sześcioro dzieci. Nie-
stety szczęście rodzinne nie trwało długo, bo po 13 latach małżeństwa zmarła ukochana 
żona, a spośród dzieci przeżył tylko jeden syn.

Po sześciu latach służby w Mittenwalde został powołany na stanowisko diakona przy 
parafii św. Mikołaja w Berlinie. Jednak 6 lutego 1666 r. został odwołany z tego stano-
wiska i pozbawiony pracy w Kościele. Powodem była jego bezkompromisowa postawa 
i poglądy prezentujące stanowisko ortodoksyjnego luteranina. Przyczyną takiego za-
chowania były teologiczne spory pomiędzy luteranizmem a kalwinizmem w ówczesnej 
Brandenburgii. Zarządzał nią wówczas elektor Jan Zygmunt, który przeszedł na kalwi-
nizm, zaś prosty lud pozostał w wyznaniu luterańskim. Kolejny elektor Fryderyk Wilhelm 
wydał zarządzenie zabraniające księżom podkreślania różnic wyznaniowych oraz  pro-
wadzenia  jakichkolwiek sporów religijnych pomiędzy obydwu wyznaniami. Duchowni 
mieli wolę władcy potwierdzić podpisem stosownego zarządzenia, którego parafowania 
odmówił ks. Gerhardt.

W roku 1669 mógł na nowo podjąć pracę w Kościele i został powołany na stano-
wisko proboszcza parafii w Lübben w Dolnych Łużycach, gdzie prowadził swoją pracę 
duszpasterską do śmierci 27 maja 1676 r.

Ks. Paweł Gerhardt był bardzo płodnym pieśniarzem. Pozostawił po sobie ponad 
130 pieśni, do których napisał tekst. Jeszcze za czasów życia twórczością ks. Gerhardta 
zainteresowali się: Jan Cruger oraz Jan Ebeling. Pełnili oni obowiązki kantora w parafii 
św. Mikołaja w Berlinie (tej samej, w której ks. Gerhardt pracował wcześniej jako pro-
boszcz). Do 18 pieśni Cruger napisał melodię i wydał je drukiem w 1647 r. Kolejny zbiór 
pieśni Księdza opracował i wydał w 1666 r. także Ebeling. Jednak największe uznanie 
przyniosła ks. P. Gerhardtowi potężna pieśń cytowana powyżej „O głowo, coś zraniona”, 
którą Jan Sebastian Bach zamieścił w swojej „Pasji według św. Mateusza”.
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W skrócie

Teksty pieśni ks. Pawła Gerhardta są wyrazem jego głębokiej wiary, pomimo że Oj-
ciec Niebiański w Jego życiu bardzo Go doświadczał. Były one pisane prawie 400 lat 
temu, jednak nic nie straciły na swej aktualności i nadal przypominają nam o właściwej 
postawie wobec zbawiającej Bożej miłości, objawionej ludziom w Jezusie Chrystusie. 

W pieśni „Przeczże miałbyś stać na dworze” w 7. zwrotce ks. Gerhardt pisze: 
„Wszystko służy ku dobremu, chociaż się przeciwnym zda. Wszak ci Chrystus jako swemu 
tylko dobre dary da. Gdy zachowasz wierność Mu aż do ostatniego tchu, to Go w niebie 
z aniołami będziesz wiecznie czcił psalmami”.

Opr. Jerzy Sikora

W sobotę 5 marca odbyło się Śniadanie dla Kobiet (pierwszy raz w historii naszej pa-
rafii). Pierwsza część miała miejsce w kościele, gdzie wysłuchano wykładu Ilony Hajew-
skiej oraz kilku świadectw. Oprawę muzyczną zapewnił duet małżeński naszych nowych 
parafian – Marka i Małgorzaty Rymorzów. Następnie odbył się poczęstunek aż w trzech 
salach parafialnych, gdyż zgłosiło się ok. 220 osób.
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W sobotę 5 marca odbyła się sesja Synodu Diecezjalnego w Bielsku. Była to pierwsza 
sesja prowadzona przez nowego biskupa – ks. Adriana Korczago.

W niedzielę 6 marca odbyła się komunia św. dla seniorów w Skoczowie. Po nabożeń-
stwie odbyło się spotkanie przy poczęstunku. Podobna uroczystość odbyła się w Pierść-
cu 13 marca oraz w Dębowcu 20 marca.

W dniach 7-9 marca odbyły się rekolekcje pasyjne dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych w Skoczowie i w Dębowcu. Tydzień później, w dniach 14-16 marca swo-
je rekolekcje przeżywali uczniowie z Pierśćca i Kiczyc. Zajęcia prowadzili miejscowi księ-
ża i katecheci, a tematem była śmierć, zmartwychwstanie i życie z Bogiem.

W środę 9 marca odbyły się rekolekcje ekumeniczne dla nauczycieli w Dębowcu. 
Wykład o znaczeniu krzyża wygłosił ks. A. Podżorski, a następnie był poczęstunek w sali 
Domu Zborowego.

W piątek 11 marca młodzież z Dębowca udała się do Brennej na zaproszenie tamtej-
szej młodzieży (relacja wewnątrz numeru).

 W sobotę 12 marca odbył się w Bielsku finał konkursu biblijnego „Sola Scriptura”. 
Z naszej parafii najlepiej wypadli: Piotr Gabryś i Alina Brych (odpowiednio 4. i 5. miejsce 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych). Ponadto laureatami zostali: Justyna Godawska 
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i Wiktoria Kojma; a finalistami: Filip Chmiel, Adam Szeruda, Anita Żertka, Gabriela Ko-
hut, Łukasz Sikora i Jonasz Kuminek. Rozdano również nagrody w konkursie plastycznym 
dla najmłodszych dzieci: 2. miejsce zajęła Maja Szczodrowska, a 5. – Dominika Kożdoń. 
Gratulujemy!

W niedzielę 13 marca zespół 
„Be happy” wzbogacił nabożeń-
stwo w Dębowcu, gdzie wystę-
pował na zaproszenie miejsco-
wego chóru.

W sobotę 19 marca odbył 
się w Dębowcu wieczór gier 
dla młodzieży.

W Niedzielę Palmową 20 mar-
ca odbył się w kościele w Skoczowie tradycyjny koncert pieśni pasyjnej. Wystąpili: Chór 
dziecięcy „Nadzieja”, Zespół Dzwonków, zespół „Dla Niego”, „Vocalis”, chórek dziecięcy 
z Dębowca, zespół „Be Happy”, chór z Dębowca oraz chór „Gloria” męski, żeński i mie-
szany. Na koniec połączone chóry zaśpiewały wspólną pieśń (zdjęcie na okładce).

Nabożeństwa piątkowe w czasie pasyjnym prowadzili:
12 lutego ks. Marcin Markuzel
19 lutego  ks. Janusz Kożusznik
26 lutego ks. Dariusz Madzia
4 marca ks. Marcin Liberacki
11 marca ks. Henryk Mach
18 marca ks. Oskar Wild
Nabożeństwa tygodniowe w filiałach prowadzili miejscowi księża.
Nabożeństwa wielkopiątkowe (25 marca) zgromadziły pełne kościoły ludzi i miały 

bogatą oprawę muzyczną: w Skoczowie śpiewał rano zespół „Dla Niego”, a po południu 
chór „Gloria”, w Dębowcu miejscowy chór, a w Pierśćcu zespół „Be Happy”. Wielu przy-
stąpiło do sakramentu komunii św.

W Wielką Sobotę (26 marca) liczna grupa naszej młodzieży uczestniczyła w Bezsen-
nej Nocy w Wiśle (relacja wewnątrz numeru).

Nabożeństwa wielkanocne (27 marca) również miały uroczystą oprawę, a w Pierść-
cu odbyło się nabożeństwo młodzieżowe.

W Poniedziałek Wielkanocny (28 marca) nabożeństwo w Skoczowie, jak co roku, 
odbyło się z czynnym udziałem młodzieży i dzieci. Wszystkie dzieci w kościele otrzymały 
słodycze (zdjęcie na okładce).

Po świętach wielkanocnych uczniowie oddali swoje skarbonki diakonijne, do któ-
rych przez cały czas pasyjny składali swoje ofiary. Zbiórka wyniosła w sumie 1.683,61 zł 
(nieco mniej niż w roku ubiegłym). Z tej sumy 40% zostaje dla diakonii parafialnej, a 60% 
otrzymuje Diakonia Kościoła. Uczniom, rodzicom i katechetom serdecznie dziękujemy.
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W czwartek 31 marca rozpoczął się kolejny kurs przygotowujący do wstąpienia do 
naszego Kościoła (tzw. kurs dla konwertytów). Prowadzi go ks. Marcin Ratka-Matejko, 
a uczestniczy w nim 11 osób. 

We wtorek 5 kwietnia młodzież studiująca i pracująca (która regularnie spotyka się 
w Dębowcu) zorganizowała wycieczkę na Błatnią (relacja wewnątrz numeru).

W dniach 8-10 kwietnia konfirmanci wraz z grupą młodzieży i ks. Marcinem Ratką– 
Matejko wyjechali do Bytomia-Miechowic. W programie mieli m. in. zwiedzanie tere-
nu parafii i zakładów Matki Ewy von Tiele-Winckler, po których prowadzał proboszcz –  
ks. Jan Kurko, a także spotkanie z pedagogami ulicy (streetworkerami), lekcję nauki kon-
firmacyjnej i kilka innych atrakcji (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 9 kwietnia kilka kobiet z naszej parafii uczestniczyło w diecezjalnym spo-
tkaniu kobiet w Wiśle-Jaworniku. Tematem było „Mam siłę by pocieszać”.

W dniach 6 i 20 marca oraz 3 i 10 kwietnia odbył się w naszej parafii kurs przedmał-
żeński dla par, które zamierzają złożyć sobie przysięgę małżeńską w 2016 r. W zajęciach, 
prowadzonych przez Zbigniewa i Kornelię Kłapów, uczestniczyło prawie 30 par (relacja 
wewnątrz numeru).

W sobotę 16 kwietnia dwie delegatki z naszej parafii uczestniczyły w zjeździe delega-
tek kobiet, w parafii na Bładnicach. Tematem była postać Matki Ewy von Tiele-Winckler.

W sobotę 16 kwietnia nasza biblioteka parafialna obchodziła jubileusz 30-lecia dzia-
łalności. Uroczystość odbyła się MCK „Pod Pegazem” w Skoczowie, a na program złoży-
ły się: koncert zespołu CME z Dzięgielowa, wykład o prześladowanych chrześcijanach 
Piotra Żądło, kiermasz książek oraz życzenia i gratulacje dla bibliotekarki Renaty Świder 
(relacja wewnątrz numeru).

W dniach 15-17 kwietnia odbyły się V Warsztaty Muzyczne w Cieszynie, w których 
pośród 130 uczestników było wielu śpiewaków z naszej parafii. W niedzielę odbył się 
koncert finałowy w cieszyńskim teatrze (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 23 kwietnia odbyło się gruntowne sprzątanie i mycie kościoła, którego 
podjęli się konfirmanci wraz z rodzicami. Serdecznie dziękujemy.
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W sobotę 23 kwietnia grupa, która bierze udział w comiesięcznych spotkaniach dla 
małżeństw, wyjechała do Goleszowa na zaproszenie tamtejszej grupy. Odbyło się wspól-
ne spotkanie, a temat „Tych dwoje” poprowadził ks. M. Czyż.

W dniach 22-24 kwietnia gościliśmy w naszej parafii chór z Poznania z ks. Marcinem 
Kotasem i jego małżonką. W sobotę przed południem chór zasadził jabłonkę w Ogrodzie 
Reformacji w Salmopolu, a po południu odbyło się spotkanie chóru „Gloria” z gośćmi 
przy ognisku u p. Bolesława Nogi. W niedzielę goście zaśpiewali kilka pieśni na nabo-
żeństwie porannym w Skoczowie, a następnie udali się na Diecezjalny Zjazd Chórów do 
Cieszyna. Chórzystom, którzy przyjęli gości na nocleg serdecznie dziękujemy (relacja 
wewnątrz numeru).

W niedzielę 24 kwietnia odbył się Diecezjalny Zjazd Chórów w Cieszynie. Z naszej pa-
rafii wzięły udział chór „Gloria”, chór z Dębowca oraz Vocalis (relacja wewnątrz numeru).

W kwietniu ścięto orzech na cmentarzu w Dębowcu, a w jego miejsce (oraz general-
nie wzdłuż płotu) nasadzono tuje.

Terminy:

29 kwietnia – 3 maja - wycieczka parafialna na Dolny Śląsk i do Kotliny Kłodzkiej
5 maja g. 17.00 - egzamin konfirmantów
8 maja g. 9.00  - Konfirmacja
13 maja g. 19.00-24.00 - noc muzeów w Skoczowie (również w naszym kościele)
14-15 maja - wycieczka filiału Pierściec do Krakowa i Wieliczki
15 maja g. 10.00 - pamiątka założenia kościoła w Simoradzu. Kaznodzieja ks. Jerzy  

 Chodura z Oldrzychowic (Zaolzie)
22 maja g. 10.00 - pamiątka założenia kościoła w Skoczowie. Kaznodzieja ks. Janusz  

 Kożusznik z Hawirzowa-Suchej (Zaolzie). Po nabożeństwie piknik parafialny.
29 maja g. 10.00 - Złota Konfirmacja
5 czerwca g. 10.00 - Diamentowa Konfirmacja
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Nasze Życie

18 czerwca - wycieczka filiału Dębowiec do Muzeum Chleba w Radzionkowie oraz 
 kopalni Guido w Zabrzu
26 czerwca - wycieczka filiału Simoradz do Opola i Mosznej
2 – 10 lipca - Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
17 lipca g. 10.00 - pamiątka założenia kościoła w Dębowcu. Kaznodzieja ks. Michał  

 Matuszek z Katowic
17-27 lipca - obóz młodzieżowy w Starym Borku nad Bałtykiem
1-6 sierpnia - Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie
8-13 sierpnia - Tydzień Dobrej Nowiny w Simoradzu
16-20 sierpnia - Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu
22-27 sierpnia - Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu

Zebrał ks. A.P.

Kurs przedmałżeński 2016

W dwa niedzielne popołudnia marcowe i dwa kwietniowe nasza sala parafialna tęt-
niła ożywionymi wykładami oraz ćwiczeniami. W tym czasie odbywał się kurs przedmał-
żeński dla prawie 30 par, które w tym roku zamierzają złożyć sobie małżeńskie ślubo-
wanie. Wzorem ubiegłego roku kurs prowadzili doradcy małżeńscy: Kornelia i Zbigniew 
Kłapowie z Ustronia (zdjęcie całej grupy na okładce). 

Poniżej prezentujemy kilka wypowiedzi kursantów: 
Bardzo ciekawy i pomocny kurs, wprowadzający wiele świetnych rad i przepisów na 

stworzenie wspaniałego i zgodnego małżeństwa na wiele długich lat. Bardzo dziękujemy 
znakomitym prowadzącym!

Klaudia i Grzegorz

Rzeczowo i z humorem. Dzięki Neli i Zbyszkowi utwierdziliśmy się w przekonaniu, że 
kluczem do dobrego małżeństwa musi być dobrotliwość, cierpliwość i oczywiście wspól-
ne rozmowy. Polecamy ten kurs wszystkim parom, które mają zamiar wziąć ślub, ale 
również tym, które są już małżonkami. 

Dominika i Jarek

Zanim rozpoczęliśmy kurs, byliśmy do niego bardzo sceptycznie nastawieni. Jednakże 
już po pierwszej sesji okazało się, że nasze obawy były bezpodstawne. Poruszane przez 
prowadzących tematy były bardzo interesujące i dające do myślenia. Na pewno wniosą 
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dużo dobrego w nasze przyszłe małżeńskie życie. Serdecznie polecamy kurs wszystkim 
narzeczonym, a Państwu Kłapa dziękujemy za otwartość i świetne prowadzenie zajęć.  

Klaudia i Wojtek

Jesteśmy bardzo zadowoleni z czasu, który spędziliśmy z panią Nelą i panem Zbysz-
kiem. Byli świetnymi prowadzącymi. Dali nam czas głębokiego zamyślenia, zmobilizo-
wali do rozmów na nietypowe tematy, a także ofiarowali nam cenne wskazówki, które 
będziemy starali się realizować w naszym małżeństwie. Spotkania z nimi okazały się dla 
nas dodatkową motywacją na wspólne życie razem w poczuciu wzajemnego szacunku, 
odpowiedzialności, radości i Bożej łaski. Oby i nam się udało...:))) Dzięki,

Estera i Sławek

Odczucia po kursie? Razem z Olkiem jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy na 
taki kurs uczęszczać. Był to naprawdę dobrze spędzony czas z mega pozytywnymi ludź-
mi, którzy z wielkim zaangażowaniem przekazali nam pewne kwestie, które pozwolą 
nam na cieszenie się z bycia współmałżonkiem i odkrywania siebie nawzajem. Dali nam 
cząstkę siebie, otwierając się przed nami swoimi doświadczeniami z życia, pozwalając 
byśmy „uczyli się na ich błędach”, co pewnie dla wielu z uczestników będzie niejedno-
krotnie ratunkiem. Dziękujemy. 

Aneta i Olek

Gdybym miała w paru zdaniach opisać kurs przedmałżeński, napisałabym, że pomi-
mo tego, iż każdego z Nas Bóg doświadcza inaczej, to każdy pewnie znalazł tam coś dla 
siebie. Zajęcia prowadzone w formie dyskusji oraz luźnego wykładu z uczestnikami da-
wały raczej powody do wspólnych rozmów pomiędzy nami (przyszłymi małżonkami) w 
tygodniu. Odmienne spojrzenie na różne zagadnienia, problemy, każdego z nas, dawało 
powody do zastanowienia się nad tym, co my sami myślimy o danym temacie... Dla 
mnie ciekawym było pokazanie każdemu z nas, że to, co dla mnie może się wydawać 
wadą u partnera, tak naprawdę może być jego sporą zaletą... i zanim zacznie się na 
kogoś „złościć”, należałoby się najpierw postawić w jego sytuacji, spróbować go zrozu-
mieć, dlaczego właśnie tak postąpił a nie inaczej. Te cztery niedzielne popołudnia były 
dla nas dobrze zainwestowanym czasem, spędzonym z pozytywnymi ludźmi i Bogiem, 
do którego będziemy wracać przez całe nasze życie, a „skoroszyt z nauk” (a raczej jego 
zawartość) będzie nam przypominał o tym, co robić, by dążyć do doskonałości „mądre-
go męża oraz pokornej i mądrej żony”, aby stworzyć szczęśliwy, wypełniony miłością 
i życzliwością DOM...

Marlena i Sławek

Wszystkim narzeczonym życzymy wiele Bożego błogosławieństwa na czas przygoto-
wań, na dzień ślubu oraz na czas małżeńskiej przygody.

Zebrał ks. M. Czyż
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Wieści chórowe

„gloria” gościła chór z poznania

W dniach 22-24 kwietnia br. gościliśmy w naszej parafii chór z Poznania, który na 
zaproszenie chóru „Gloria” przybył do Skoczowa wraz ze swoim proboszczem ks. Mar-
cinem Kotasem.  

Odwiedziny  poznańskiego chóru były „rewanżem” za zaproszenie i udział „Glorii” 
w uroczystościach związanych w 11. rocznicą oddania i poświęcenia pięknego, nowo-
czesnego, ewangelickiego kościoła „Łaski Bożej” oraz Centrum Parafialnego mieszczące-
go się przy ul. Obozowej w stolicy Wielkopolski. 

W tym historycznym (bo po raz pierwszy w 95-letniej historii skoczowskiego chóru) 
pobycie w Poznaniu w dniach 18-20 września 2015 uczestniczył również ks. Adam Pod-
żorski, który wówczas wygłosił okolicznościowe kazanie.

Poznańska parafia, mimo diasporalnej rzeczywistości, prowadzi aktywną działal-
ność. Od lat działa w niej chór mieszany pod dyr. Małgorzaty Raszyk-Kopczyńskiej, (córki 
zmarłego poznańskiego proboszcza ks. Taduesza Raszyka (1948-2012), rodem z Gole-
szowa). 

Pomimo krótkiego pobytu poznańskiego chóru na Cieszyńskiej Ziemi zdołano wypeł-
nić zaplanowany program, który na prośbę gości głownie był ukierunkowany na zwie-
dzanie i podziwianie uroków Beskidów.

W sobotę przed południem goście udali się do Szczyrku-Salmopola, aby uroczyście 
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zasadzić drzewko w Ogrodzie Reformacji. Po miłym przyjęciu w salmopolskiej parafii 
przez ks. Jana Byrta, goście udali się do Wisły-Malinki, aby zaliczyć wyjazd i zjazd wy-
ciągiem przy skoczni narciarskiej im. Adama Małysza i dalej do Ustronia, aby ze szczytu 
Równicy podziwiać panoramę Beskidów.

Finałem sobotniego dnia było integracyjne spotkanie w plenerze z chórzystami „Glo-
rii” w posiadłości państwa H. i B. Nogów. Atrakcją dla gości była smakowita jajecznica 
z 200 jaj usmażona na ognisku oraz wspaniałe wypieki przygotowane przez chórzystki.

W niedzielę 24 kwietnia pogoda diametralnie się pogorszyła. W Beskidach spadł 
śnieg, aura stała się iście zimowa. Goście uczestniczyli w porannym nabożeństwie 
w Skoczowie o g. 8:00, podczas którego zaśpiewali trzy pieśni. Bezpośrednio po wystę-
pie proboszcz ks. Marcin Kotas wraz z dyrygentką złożyli serdeczne podziękowania na 
ręce ks. Adama Podzorskiego i prezesa „Glorii” za zaproszenie i miły pobyt w skoczow-
skiej parafii oraz w gościnnych domach chórzystów. 

Poznańscy goście (po przemieszczeniu się do Cieszyna) włączyli się w 800 osobowy 
chór, który wykonał pieśń „Chór niewolników hebrajskich” jako preludium do 60. Jubi-
leuszowego Zjazdu Chórów Diecezji Cieszyńskiej (relacja w tym samym dziale niniejsze-
go IP).

Bogactwo Zjazdowego programu i ilość uczestniczących chórów oraz zespołów, 
wywarło duże wrażenie na gościach – w szczególności tych, którzy mieli okazję po raz 
pierwszy gościć na Cieszyńskiej Ziemi i zobaczyć siłę oraz potęgę diecezjalnej, muzyku-
jącej i śpiewaczej rodziny. 

Goście po posiłku i pełni wrażeń oraz  z nadzieją ponownego spotkania udali się 
bezpośrednio w drogę powrotną  z Cieszyna do Poznania.

opr. Władysław W. Orawski

Diecezjalne święto muzyki i śpiewu

„Mocy moja Tobie będę śpiewał” (Ps 59,18) – pod takim hasłem odbył się 24 kwiet-
nia w kościele Jezusowym w Cieszynie Jubileuszowy 60. Koncert Chórów i Orkiestr Die-
cezji Cieszyńskiej. Tradycja spotykania się z muzyką i pieśnią w wykonaniu  chórów oraz 
zespołów jest kontynuowana corocznie w niedzielę „Cantate” – „Śpiewajcie Panu pieśń 
nową”. 

W tegorocznym koncercie w Cieszynie udział wzięło aż 30 chórów oraz dwie or-
kiestry, tworząc wspólnie ok. 800-osobową rodzinę ludzi kochających muzykę i śpiew. 
Mimo nienajlepszej pogody udało się rozpocząć program przed wejściem głównym do 
kościoła wykonaniem przez wszystkich uczestników utworu „Chór niewolników hebraj-
skich” z opery „Nabucco” Verdiego. Potęga 800 osobowego chóru, któremu towarzyszy-
ły dwie orkiestry, niosła pieśń daleko spod cieszyńskiego kościoła i wyższobramskiego 
wzgórza na całą okolicę, docierając nawet za graniczną Olzę. 

Dalsza część koncertu przebiegała już w kościele, gdzie nastąpiło oficjalne powitanie  
wszystkich uczestników oraz gości przez cieszyńskiego proboszcza – ks. Janusza Sikorę. 
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W tym muzycznym wydarzeniu wzięli udział m.in. biskup Diecezji Cieszyńskiej –  
ks. dr Adrian Korczago, v-ce przewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia 
Cieślar, v-ce prezes Konsystorza Kościoła Adam Pastucha, który jest również aktywnym 
członkiem chóru w Dębowcu, i inni. W kościelnych ławach oprócz gości i chórów zasiadły 
liczne rzesze przybyłych słuchaczy, którzy wypełnili cieszyński kościół po same brzegi.                    

Zjazdowy program, który w całości prowadził przewodniczący Diecezjalnej Komisji 
Chórów ks. Alfred Staniek z Istebnej, składał się z dwóch części, w których zaprezento-
wano wielkie bogactwo muzyki i pieśni: utworów adwentowych, pasyjnych, wielkanoc-
nych poprzez pieśni ewangelizacyjne i dziękczynne. Czynnie do programu włączył rów-
nież chór z diasporalnej parafii ewangelickiej z Poznania, który od piątku był gościem 
chórzystów skoczowskiej „Glorii”. 

Podczas koncertu był również czas na wspólną modlitwę i wysłuchanie okoliczno-
ściowego kazania, które wygłosił ks. Andrzej Czyż ze Skoczowa (w okresie 42 lat posługi 
duszpasterskiej pełnił on przez 25 lat również funkcję diecezjalnego i ogólnopolskiego 
duszpasterza ds. młodzieży, chórów i zespołów). 

W modlitwie wspominano  również zmarłych dyrygentów, prezesów, muzyków 
i chórzystów, którzy odeszli  do niebiańskiej służby, pozostawiając tu na ziemi niejed-
nokrotnie wielki dorobek pieśni oraz ślady wpajania tradycji śpiewu w ewangelickich 
kościołach. Modlono się również za tych, którym choroba nie pozwoliła wziąć udziału 
w tym muzycznym wydarzeniu. Szczególne pozdrowienia do wszystkich uczestników 
zjazdu przekazała z Domu Opieki seniorowa Maria Wegert długoletnia dyrygentka chó-
ru w Bielsku, która obecnie liczy 104 lata . 

Kolejnym uroczystym wydarzeniem Zjazdu było wręczenie Złotych Odznak za Zasługi 
Dla Województwa Śląskiego, które z rąk Sylwii Cieślar otrzymali: inż. Tadeusz Sikora,  
ks. Andrzej Czyż, ks. Janusz Sikora oraz długoletnia dyrygentka Krystyna Penkala z Haż-
lacha. Na zakończenie w podzięce wszyscy dyrygenci otrzymali z rąk biskupa A. Korcza-
go pamiątkowe okolicznościowe gadżety, zaś od przew. KCHiO ks. Alfreda Stańka oraz 
członków tejże Komisji, upominki dla wszystkich wykonawców oraz kwiaty i dyplomy 
dla dyrygentów. 

 Skoczowską parafię reprezentował: Zespół „Vocalis” pod dyr. Agnieszki Sochanek, 
chór mieszany i męski „Gloria” pod dyr. Bolesława Nogi, chór mieszany z Dębowca pod 
dyr. Gabrieli Targosz oraz Orkiestra Diecezji Cieszyńskiej pod dyr. Adama Pasternego.

Koncert zakończono wspólną pieśnią „Śpiew jest nam życiem”, której słowa są rze-
czywistym odbiciem tego, co wspólnie mogliśmy zobaczyć i przeżyć w tym dniu w cie-
szyńskim kościele. 

Bezpośrednio po koncercie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na gorący posiłek, 
kołocze, kawę i herbatę.

Wszystkimi sprawami organizacyjnymi tego wyjątkowego jubileuszowego przedsię-
wzięcia  zajmowała się  Komisja Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej przy wydatnym 
współudziale cieszyńskiej parafii.

Diec Komisja , której w tym roku dobiega końca 5-letnia kadencja, pracowała w skła-
dzie: przewodniczący ks. Alfred Staniek (Istebna), z-ca przew. Władysław W. Orawski 
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(Skoczów), sekretarz Jan Cholewik (Bielsko), skarbnik Józef Król (Jaworze) oraz członek 
komisji Krystyna Penkala (Hażlach).  

Wielką radością napawa fakt, że śpiew i muzyka w kościołach ewangelickich jest 
kontynuowana z wielkim oddaniem i zaangażowaniem. Oby Wszechmogący Bóg nadal 
błogosławił wszystkim, którzy angażują się w tą formę podwójnej modlitwy jaką jest 
śpiew, który słowami śpiewanej pieśni przynosi radość i wnika do serc, a także wlewa 
nadzieję i – co też ważne – łączy ludzi.

Jeżeli chcesz uczestniczyć w tej formie uwielbienia naszego Pana to serdecznie za-
praszamy do wstąpienia w szeregi naszych parafialnych chórów i zespołów. 

opr. Władysław W. Orawski 

Chóry męskie: „Cantus” z Goleszowa i „Gloria” ze Skoczowa Chór z Dębowca i chór „Gloria”

Lubisz śpiewać na Bożą chwałę? Przyjdź!
Czekamy na Ciebie!!!

Żeński Zespół VOCALIS działający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie 
zaprasza w swoje szeregi!!! Zespół ma charakter ekumeniczny i skupia śpiewaczki róż-
nych wyznań, które łączy nie tylko wspólna pasja śpiewu, ale i zamiłowanie do chrze-
ścijańskiej muzyki. Próby odbywają się w każdy czwartek o godzinie 1700 na terenie 
parafii - w Starej Szkole. Przyjdź!

 kontakt:
 agasmw@poczta.onet.pl, 
 ilona_kubala@o2.pl,
 paulina_wigl@poczta.onet.eu
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Głos ma młodzież

Młodzież z Dębowca w Brennej
11 marca wybraliśmy się wraz z kilkoma osobami 

z naszej dębowieckiej młodzieżówki oraz z ks. Marci-
nem w odwiedziny do młodzieży z parafii w Brennej. 
Na miejscu zostaliśmy bardzo mile przyjęci. Koledzy 
i koleżanki przygotowali dla nas różne smakołyki. 

Na początku zaśpiewaliśmy kilka pieśni, a następ-
nie liderka grupy, Ewa Cieślar, przeczytała „E-mail od 
Pana Boga”. Potem ks. Marcin przedstawił nam temat 
dotyczący ukrzyżowania Jezusa. Był on o tyle urozma-
icony, że w trakcie opowiadania każdy z nas musiał stać 
z zasłoniętymi oczami, dzięki czemu mogliśmy wyobra-
zić sobie, co mógł czuć Chrystus. Podczas „luźniejszej” 
części młodzieżówki graliśmy w gry i dobrze się bawi-
liśmy. Myślę, że każdy z nas pozytywnie wspomina ten 
czas i, że to spotkanie nie było naszym ostatnim.

Estera Witoszek

Bezsenna noc w Wiśle
W nocy 2/3 marca miała miejsce kolejna Bez-

senna Noc. Tym razem impreza trwająca od go-
dziny 22:00 do 2:00 nad ranem odbyła się w ko-
ściele ewangelickim w Wiśle. Impreza ta była ko-
lażem śpiewu, koncertu i filmu. 

Pomimo iż pierwsza Bezsenna Noc miała 
miejsce w 1998 r., jej popularność nie maleje – 
na tegoroczną edycję przybyło blisko 800 osób 
(głównie z diecezji cieszyńskiej i katowickiej oraz 
z Zaolzia). 

Należało zabrać ze sobą nietypowe przedmioty, takie jak metrowy sznurek czy  
0,5 litra wody. Podczas tej wyjątkowej nocy każdy uczestnik zamieniał się w turystę, 
którego po Egipcie oprowadzał rzecznik prasowy, opowiadając przy tym „fakty” na te-
mat polityki Egiptu wobec „wolontariuszy” pracujących w tym kraju dobrowolnie i w 
dobrych warunkach (mowa oczywiście o zniewolonym narodzie izraelskim). Mogliśmy 
także zobaczyć sceny z życia  Mojżesza i jego niedoli po ucieczce z Egiptu. Przedstawione 
także zostały późniejsze losy ludu izraelskiego, który po wyzwoleniu (pomimo doświad-
czania wielu błogosławieństw od Boga) ciągle był niezadowolony. 
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Ideą tegorocznej Bezsennej Nocy było wspólne przeżywanie i odczuwanie tego, cze-
go doświadczył lud izraelski w Egipcie czyli w niewoli. Jak mówił w swoich rozważaniach 
diecezjalny duszpasterz ks. Marcin Podżorski, pomimo tego, iż nie jesteśmy w takiej 
sytuacji jak Izraelici, to także możemy być zniewoleni przez rzeczy, które przejęły nad 
nami kontrolę np. nałogi czy pożądliwość. 

Izraelici dostali się do Egiptu nie jako niewolnicy tylko jako ludzie wolni za sprawą 
Józefa. Na początku mieli się dobrze i przez długi czas nie zauważali, że nie są u siebie 
i że stają się niewolnikami. Dopiero po pewnym czasie uświadomili sobie, że są na ob-
cej ziemi i że zostali zniewoleni. Zaczęli wtedy wołać do Boga, aby ich wyzwolił. W tym 
momencie Pan Bóg mógł działać i przy pomocy Mojżesza wywiódł lud izraelski z Egiptu. 
Podobnie jest z każdym człowiekiem, który często długo nie uświadamia sobie, że jest 
przez coś zniewolony. Jednak kiedy uświadomi sobie, że znajduje się w niewoli grzechu 
i zwróci się do Boga, może zostać wyzwolony. Podczas Bezsennej nocy mogliśmy w obra-
zowy sposób dostąpić wyzwolenia poprzez przecięcie kajdanek (zrobionych ze sznurka) 
oraz przejście przez drzwi naznaczone Krwią Baranka.

Dodatkowy nastrój w oczekiwaniu na poranek wielkanocny zapewnił zespół mu-
zyczny SDG z Ustronia, z którym wspólnie można było uwielbiać Zbawcę. Swoim świa-
dectwem na temat dojrzewania z Bogiem podzielił się Maciej Oczkowski (kierownik 
Szkoły Biblijnej i radca diecezjalny). 

Niezwykłe było także zakończenie tegorocznej imprezy. Spotkanie zakończyło bło-
gosławieństwo ks. Łukasza Ostruszki wypowiedziane w języku hebrajskim. Wspania-
łym doświadczeniem było wspólne oczekiwanie na zmartwychwstanie naszego Pana 
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Ewa Dutka

Tym razem do Bytomia….
Poprzednimi laty spędzaliśmy wiosenny weekend dla konfirmantów i młodzieży 

w Krakowie. Tym razem w dniach 8-10 kwietnia grupa konfirmantów i młodzieży (ponad 
40 osób), pod opieką ks. Marcina Ratki-Matejko, wybrała się na wycieczkę do Bytomia-
Miechowic, w której proboszczem jest były wikariusz naszej parafii – ks. Jan Kurko. 
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O godzinie 17:30 dotarliśmy na miej-
sce, następnie przeszliśmy do jednego 
z budynków parafialnych i rozlokowali-
śmy się w salach. Nie mogło zabraknąć 
wieczornej społeczności, w czasie której 
ks. Marcin mówił o szczęściu.  

W sobotę rano, po śniadaniu, odbyły 
się warsztaty na temat streetworkingu 
(aktywności wśród dzieci ulicy). Dziew-
czyny opowiedziały nam o swojej pracy 
i przygotowały stacje z różnymi zadania-
mi – krzyżówki, sudoku, zapamiętywanie 
szczegółów i to, co wzbudziło najwięcej 
śmiechu – malowanie twarzy. Uśmiech 
dopisywał nam wszystkim. 

Następnie poznaliśmy historię by-
tomskiej parafii. Niestety pogoda nie 
sprzyjała, więc nie mogliśmy pójść szla-
kiem Matki Ewy, ale obejrzeliśmy film na 
temat Matki Ewy i parafii. 

Po pysznym obiedzie pojechali-
śmy do „galerii” (nie takiej tradycyjnej 
z obrazami, lecz współczesnego centrum 
handlowego), a następnie obejrzeliśmy 
w kinie film pt. „Bóg nie umarł 2”. Jest 
to bardzo wartościowy film, który warto 
obejrzeć. 

Po powrocie mieliśmy jeszcze czas, 
aby pograć w różne gry, po czym wszyscy 
poszli grzecznie spać.  

W niedzielę rano po śniadaniu wzię-
liśmy udział w nabożeństwie, które po-
prowadziła młodzież z naszej parafii. 
Było to pierwsze młodzieżowe nabo-
żeństwo w Bytomiu. Po nabożeństwie 
razem z parafianami z Bytomia poroz-
mawialiśmy i zjedliśmy ciasto. Zmęczeni, 
ale z uśmiechami na twarzy, wróciliśmy 
do Skoczowa. Dziękujemy Panu Bogu za 
cały ten wyjazd i za to, że miał nas w swo-
jej opiece.

Ola Czudek 
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Intensywne śpiewanie 
w Cieszynie

V Warsztaty Muzyczne były, bez 
wątpienia, niesamowitym przeżyciem. 

Na całokształt wydarzenia składają 
się trzy dni (15-17 kwietnia). Trzy dni 
pełne, z godziny na godzinę bardziej 
wyczerpujących prób. Nikomu to jed-
nak nie przeszkadzało, gdyż każda 
godzina, a choćby nawet minuta wy-
pełniona była po brzegi cudowną at-
mosferą. Począwszy od rejestracji, za-
kończywszy na koncercie finałowym, 
każda chwila była dokładnie i precy-
zyjnie zaplanowana (z wiadomych 
względów - za organizację odpowiadał 
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży - 
ks. Marcin Podżorski). 

Odbywały się próby w grupach, 
w podziale na cztery głosy: soprany, 
alty, tenory i basy, a następnie wspól-
ne zgranie wszystkich głosów. 

Inna rzecz, która ujmuje w Warsz-
tatach i którą z pewnością najbardziej 
się zapamiętuje, to starannie dobra-
ne, wyjątkowe wręcz piosenki. Każdy 
z utworów ćwiczony dodatkowo przez 
innego, doświadczonego i niewątpli-
wie znającego się na rzeczy instruk-
tora, w oczach którego widać było 
zawzięcie i pasję uwydatniającą się 
z każdą dobrze zaśpiewaną nutką. Każ-
da piosenka była osobliwa i wyjątko-
wa na swój własny sposób – niektóre 
bardziej melancholijne, inne skoczne 
i zachęcające do radosnego uwielbiania. 

Jako że była to już V edycja Warsz-
tatów, organizatorzy – oprócz stan-
dardowych 14 kompozycji – dołączyli 
wiązankę kilkunastu utworów z po-
przednich lat. 
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Inicjatywy młodzieży studiującej i pracującej

Cyklicznie, w każdy poniedziałek o godz. 19.00, w Domu Zborowym w Dębowcu 
odbywają się spotkania tzw. młodzieży starszej (czyli studiującej i pracującej). Obec-
nie omawiamy tematy ze studium pt. „Kształtowanie Charakteru Chrześcijanina”, a raz 
w miesiącu ks. Podżorski przybliża nam tematykę księgi Objawienia Jana. 

Na jednym ze spotkań padła propozycja pójścia na wycieczkę w góry w wolnym cza-
sie. We wtorek 5 kwietnia wybraliśmy się do Brennej, a stamtąd pieszo do schroniska na 
Błatniej. Przy schronisku zrobiliśmy ognisko i usmażyliśmy kiełbaski. Był to mile spędzo-
ny czas, który zakończyliśmy modlitwą. Z góry schodziliśmy już po zmroku, więc latarki 
okazały się niezbędne. 

Kolejnego wyjścia jeszcze nie zaplanowaliśmy, ale pewnie zorganizujemy następną 
wycieczkę, gdyż sezon dopiero się zaczyna. Zapraszamy na nasze spotkania.

Łukasz Mendroch

Jak już wcześniej wspomniałam, finałem Warsztatów jest koncert w Teatrze  
w Cieszynie. Jest to pełne emocji wydarzenie, które bez wątpienia nie przechodzi obo-
jętnie w otchłań naszych wspomnień. 

Warsztaty są inspiracją dla wielu młodych ludzi, pobudzają radość z wielbienia cu-
downego Boga godnego chwały, rozwijają muzycznie, pozwalają nabyć nowe umiejęt-
ności, nawiązać nowe znajomości oraz odkrywać siebie z zupełnie innej strony – tej 
bardziej wrażliwej, delikatniejszej.

Koncert finałowy będzie można obejrzeć jeszcze dwukrotnie - 15 maja na rynku 
w Cieszynie oraz 5 lipca o godz. 20.30 w Dzięgielowie podczas Tygodnia Ewangeliza-
cyjnego.

Joanna Chwastek, uczestniczka V Warsztatów Muzycznych
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Biblioteka

30-te urodziny Biblioteki
No i mamy już po obchodach 30-lecia naszej biblioteki. Myślę, że możemy się cie-

szyć, bo sala MCK „Pod Pegazem” była wypełniona, a program został zrealizowany. 
W pieśniach pięknie poprowadził nas zespół CME 

z Dzięgielowa. Usłyszeliśmy kilka kawałków z nowego re-
pertuaru. Było również świadectwo życia z Bogiem, które 
przedstawił P. Sztwiertnia. 

O działalności Fundacji CUD, działającej w Chorzowie 
na G. Śląsku, opowiedziała Iwona Nawrot.

Ewangelizacja Piotra Żądło (przedstawiciela misji 
Open Doors) była bardzo poruszająca, gdyż mówił wiele 
o cierpiących chrześcijanach. Na koniec zaprezentował 
krótki film, w którym występowała młoda nastolatka Mi-
riam będąca z rodziny uchodźców. Niezwykłe było to, jaką 
miała postawę względem swoich prześladowców.

W rolę konferansjera wcielił się ks. M. Czyż. 

Bardzo jestem wdzięczna licznej grupie wolontariuszy, ponieważ bardzo dobrze się 
spisali i właściwie dzięki nim ta uroczystość mogła się odbyć. 

Mam nadzieję, że dzięki temu wydarzeniu będziemy mieć jeszcze więcej odwiedzin 
czytelników, którzy już u nas dawno nie byli, jak też całkiem nowych czytelników i sta-
łych bywalców. 
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Ufam, że już wkrótce będzie można wy-
pożyczyć płytkę DVD z nagraniem z naszego 
Jubileuszu. 

Po uroczystości pozostało nam kilka pa-
miątek: breloczki oraz zakładki do książek re-
klamujące naszą działalność (można je otrzy-
mać w prezencie). Mamy także duży zbiór 
interesujących książek świeckich, w tym kla-
sykę, które oddajemy za dobrowolnymi dat-
kami.

Staramy się zawsze tak pracować, aby 
to wszystko było na chwałę Panu Bogu, aby 
przez Bibliotekę ludzie się nawracali i stawali 
się coraz bardziej uczniami Jezusa Chrystusa. 

Renata Świder

Dziękujemy Urzędowi Miasta Skoczów, 
który w ramach projektu dofinansował na-
szą uroczystość. Dziękujemy również Parafii 
Skoczów za dofinansowanie jubileuszu oraz 
za cenny prezent, jakim jest komputer dla 
potrzeb bibliotecznych. 

tel. 33 500 00 25
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Reklamy i ogłoszenia
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Orkiestra Dęta Zaprasza
 Diecezjalna Orkiestra Dęta chętnie przyjmie w swoje szeregi muzy-

ków grających na instrumentach dętych. Próby odbywają się w każdy wtorek 
od g. 18.00 w sali parafialnej w Skoczowie. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

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.

Chrześcijańska Edukacja  
w Skoczowie

Powstało Stowarzyszenie Edukatorów Chrześcijańskich założone przez 
przedstawicieli wspólnot protestanckich Skoczowa (i nie tylko). 

Celem jest utworzenie Przedszkola Chrześcijańskiego (od września 2016 r.),  
a w kolejnych latach Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie: www.sech.pl
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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.

Kochani!
Do końca roku chcielibyśmy zrobić studium biblijne i zapoznać się z treścią 1 Listu  

Piotra – w tym numerze przeczytamy rozdział 1, w następnych kolejne fragmenty. Zanim 
przystąpicie do udzielania odpowiedzi, usiądźcie w miejscu, gdzie nikt nie będzie Wam 
przeszkadzał i przeczytajcie cały rozdział. Fajnie będzie, jeśli przed czytaniem pomodlicie 
się i poprosicie Pana Boga o zrozumienie czytanego fragmentu :)

1. Wymień krainy, w których mieszkali adresaci listu Piotra.
…..................................................................................................................................

2. Z czego zdaniem apostoła mamy się weselić, nawet jeżeli jesteśmy czasem smutni?
…..................................................................................................................................

3. Piotr pisze w tym fragmencie o bardzo ważnej rzeczy – dlaczego wierzących spo-
tykają czasem smutne sytuacje. Jak to wytłumaczył?

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

4. Wymień 3 smutne rzeczy, które mogą spotkać Ciebie jako wierzące dziecko.
…..................................................................................................................................

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

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

5. Apostoł pisze, że mamy być trzeźwi – to znaczy, że mamy zawsze być czujni i pamię-
tać, że szatan szuka sposobu, by nas kusić. Pisze również, że mamy być…………………….,  
na wzór Pana Boga, ponieważ On też jest….........................

6. Czym zostaliśmy wykupieni przez Pana Boga? 
…..................................................................................................................................

7. Piotr pisze, że mamy się miłować – czyli nawzajem kochać. Wymień 3 sytuacje, 
w których możesz pokazać, że kogoś kochasz.

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

opr. A. Jaroszewska
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Propozycja dla najmłodszych (poza konkursem):

Pokoloruj obrazek: „Wniebowstąpienie”. Poproś kogoś, aby przeczytał Ci Ewange-
lię Mateusza 28,16-20 oraz Dzieje Apostolskie 1,8-11.
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Z życia kościoła

26-28 lutego – już po raz 9. w parafii Wang w Karpaczu odbyły się pasyjne rekolekcje 
dla kobiet. W spotkaniu uczestniczyły panie z parafii diecezji wrocławskiej.

4 marca – każdego roku, pierwszy piątek marca obchodzony jest na całym świe-
cie jako Światowy Dzień Modlitwy. Został on zainicjowany pod koniec XIX wieku przez 
chrześcijanki z Ameryki Północnej. W tym roku, do wspólnej modlitwy zaprosiły kobiety 
z Kuby. Hasłem przewodnim były słowa: „Przyjmując dzieci, Mnie przyjmujecie”, a tek-
stem rozważanym podczas nabożeństw fragment z Ew. Marka „Pozwólcie dziatkom 
przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże”. 

11-13 marca – w parafii Jaworze na Dolnym Śląsku odbyły się rekolekcje pasyjne dla 
dzieci i młodzieży w których uczestniczyło prawie 140 osób. 

5 marca – w Sycowie odbył się Synod Diecezjalny z Diecezji Wrocławskiej. 
19 marca – Ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski został ponownie wybrany rektorem 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w kadencji na lata 2016-2020.
1-3 kwietnia – odbyła się w Warszawie 9. sesja XIII Synodu Kościoła. Synod roz-

począł się nabożeństwem spowiednio-komunijnym, podczas którego bp Adrian Korcza-
go wygłosił kazanie. Nowym członkiem Synodu została diakon Ewa Below, Generalny 
Wizytator Nauczania Kościelnego. Wybrano wiceprezesa Konsystorza – na kolejną ka-
dencję został wybrany nasz parafianin – Adam Pastucha z Dębowca (gratulujemy i ży-
czymy mądrości i Bożego błogosławieństwa dla tej niełatwej służby). Wybrano również 
nowych radców Konsystorza na pięcioletnią kadencję. Radcami duchownymi zostali:  
ks. Janusz Staszczak (Koszalin), ks. Piotr Wowry (Ustroń), ks. Edwin Pech (Karpacz). Rad-
cami świeckimi zostali: Bożena Polak (Katowice), Jan Machalica (Bielsko), Korneliusz 

Glajcar (Dzięgielów). Na kolejną 
kadencję prezesa Diakonii Pol-
skiej wybrano bp Ryszarda Bogu-
sza. Głosowano nad wnioskiem 
Biskupa dotyczącym ordynacji 
kobiet na księży. Większość gło-
sowała „za”. Niemniej jednak 
nie osiągnięto wymaganej liczby 
2/3 głosów (taka ilość wymagana 
jest zapisem Prawa Kościelnego 
w przypadku daleko idących re-
form). Synod uchwalił również 
zmiany w prawie kościelnym. 
Nowe przepisy zostaną opubliko-
wane na portalu bik.luteranie.pl.
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1-3 kwietnia – w Pozna-
niu odbył się I Ewangelicki 
Zjazd Studentów i Młodzie-
ży Pracującej. Na spotkanie 
przybyło około czterdziestu 
uczestników z całej Polski 
wraz z ks. Marcinem Ko-
niecznym (Ogólnopolskim 
Duszpasterzem Młodzieży).

12 kwietnia – bytom-
ska Grupa Pedagogów Uli-
cy UNO z Centrum Misji 
i Ewangelizacji zorganizo-
wała konferencję „Od ob-
serwacji do relacji. Stre-
etworking wśród dzieci i młodzieży marginalizowanej społecznie”. Celem konferencji 
było przybliżenie pracy streetworkera oraz problemu marginalizacji wśród młodych 
ludzi. W spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób.

zebrał ks. M. Ratka-Matejko

Jubileusz reformacji

16. Wojna Szmalkaldeńska i augsburski pokój religijny

Dopóki Luter żył, panował pokój. Ale krótki czas po 
jego odejściu do wiecznych przybytków, rozżarzyły się 
i wybuchły płomieniem zdawna już tlejące zarodki wojny 
religijnej. Albowiem skoro cesarz zagraniczne ukończył 
niepokoje, umyślił i wśród granic swego państwa wolę 
swoją wykonać, uzbrajając się do boju. Pytany od ksią-
żąt o przyczynę wojennych przygotowań, wymijał z od-
powiedzią, udawając, iż tylko niektóre nieposłuszne 
i niewierne książęta na drogę prawa i posłuszeństwa 

W związku z jubileuszem Reformacji publikujemy dalszą 
część niewielkiego dzieła pt.: „Krótka Historya Reformacyi 
– dla użytku ewangielickiej młodzieży”, spisana przez Jana 
Śliwkę, nauczyciela w Cieszynie. Redakcja zachowuje wier-
ność stylowi tamtej epoki i nie dokonuje żadnej ingerencji 
w tekst.
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przywieść zamyśla. Przeto uwiódł za sobą Maurycego, książę saskie1, który aczkolwiek 
protestant, wyłączył się był ze związku szmalkaldeńskiego2 połączywszy się z cesarzem. 
Natomiast zapowiedział papież, że się z cesarzem na to umówił i złączył, aby ewan-
gielików mocą oręża do rzymskiego kościoła przynawrócić. Główni członkowie związku 
szmalkaldeńskiego, Jan Fryderyk, książę saski i landgraf Filip heski przedstawiali to ce-
sarzowi, chcąc go od wojennego przedsięwzięcia i krwi rozlewu odmówić, ale on rzucił 
na nich klątwę.

Tedy zebrali i oni liczne wojska; ale nie chcąc rozpoczynać krwi rozlewu, dopiero 
po długiem wahaniu się, będąc napadnięci od wojsk cesarskich, stanęli do boju. Pod 
Mühlbergiem ztoczono bitwę, w której Jan Fryderyk był pokonany, pojmany i musiał 
kraje swe Maurycemu odstąpić. Gdy tego nieszczęśliwego przed cesarza stawiono, żądał 
tenże, aby się Jan Fryderyk luterańskiej wiary wyrzekł a do rzymskiego kościoła powró-
cił. Lecz ni proźby ni groźby ani nawet śmierć, na którą go osądzono, nie zdołały tego 
stałego księcia od wiary odwrócić, tak iż mu zadziwiony cesarz na ostatek życia darował. 
Dla stałości w wierze i wytrwałości w nieszczęściu nazwano tego Jana Fryderyka Wiel-
komyślnym.

Drugi główny członek związku szmalkaldeńskiego landgraf Filip heski był jeszcze na 
ten czas wprawdzie wolny, ale do oporu przeciw cesarzowi już za słaby. Z namówy zięcia 
swego, w zwyż mianowanego Maurycego poddał się on cesarzowi dobrowolnie, otrzy-
mawszy wprzód od niego obietnicę i zauiszczenie3, że ani życia ani kraju ani wolności nie 
utraci. Mimo obietnicy, został jednak i on pojmanym i uwięzionym. Już tedy zdawało się 
wszystko pokonanem i skończonem, a cesarz mieniąc się nieograniczonym panem ca-
łych Niemiec wysłał Maurycego, aby ukarał Magdeburg, ponieważ ono miasto od ewan-
gielickiej wiary odstąpić ani cesarskiego Interim przyjąć niechciało. Interim było to ce-
sarskie rozporządzenie, nakazujące przymusem, jako należy postępować w rzeczach re-
ligijnych nazaim4, tj. do czasu, aż koncylia kościelna coś innego ustanowi. Maurycy, lubo 
Interymem zniepokojony a hardem postępowaniem cesarza naprzeciwko pojmanym 
książętom zatrwożony i boleśnie dotknięty, usłuchał jednak głosu cesarskiego, zebrał 
wojska i obległ Magdeburg. Szanując jednak stałych współwyznawców wiary, podał im 
korzystne warunki poddania się i bez oporu wkroczył do miasta i opanował je. Zasiliwszy 
tu swoje wojska, i połączywszy się z niektóremi ewangielickiemi książęty, wyruszył nagle 
za cesarzem i skłonił go do ugody w Pasowii5 dnia 2. Sierpnia 1552. Pojmane książęta 
Jan Fryderyk Wielkomyślny i landgraf Filip heski uzyskały swobodę a ewangielikom przy-
rzeczono wolność wiary. Na gruncie tej ugody nastąpił też rzeczywiście 25. Września 
1555 w Augsburgu pokój religijny, mocą którego ewangielikom zupełną wolność wiary, 
niezawisłość od papieża i równe prawa z katolikami przyznano i zauiszczono. (cdn.)

opr. ks. M. Czyż 
1 dziś powiedzielibyśmy „księcia Saksonii” [przyp. M.C.]
2 Związek Szmalkaldzki – układ zawarty w Szmalkalden przez książąt protestanckich; mieli oni wspólnie bronić 
zdobyczy Reformacji na drodze politycznej [przyp. M.C.]
3 czyt. gwarancję [przyp. M.C.]
4 czyt. tymczasowo [przyp. M.C.]
5 miasto Passawa (niem. Passau) w Bawarii, Niemcy [przyp. M.C.]
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    Chrzty:

Barbara Szczurek  06.03.2016 Boston (Wielka Brytania)
Marta Tomaszko  12.03.2016 Pogórze
Małgorzata Wojnar  13.03.2016 Skoczów, ul. Leśna 
Ksawery Jancarczyk  20.03.2016 Simoradz, ul. Kręta
Jeremi Raszyk   28.03.2016 Simoradz, ul. Urocza
Remigiusz Gawroński  28.03.2016 Dębowiec, ul. Słoneczna 
Wojciech Chwastek  28.03.2016 Dębowiec, ul. Polna
Marek Rymorz   28.03.2016 Troisdorf (Niemcy) 
Oliwia Krużołek  02.04.2016 Kostkowice, ul. Rzeczna
Izabela Małysz   03.04.2016 Simoradz, ul. Główna
Igor Lipa   10.04.2016 Skoczów, ul. Morcinka
Rafał Śmiejek   10.04.2016 Simoradz, ul. Kwiatowa
Julia Popiel    10.40.2016  Bielsko, ul. Zwierzyniecka 

    Śluby:

Daniel Sikora   Edyta Wagner 29.03.2016
Ks. Roman Kluz   Maria Zipser 31.03.2016  

    Pogrzeby:

Jerzy Kukucz   lat 79 29.02.2016 Skoczów, ul. Targowa
Janina Białoń  lat 84 17.03.2016 Skoczów, ul. Kombatantów
Piotr Kidoń  lat 86 27.03.2016 Skoczów, ul. Górny Bór
Agnieszka Cieślar lat 74 28.03.2016 Skoczów, ul. Stalmacha
Jerzy Bojda  lat 52 29.03.2016 Pierściec, ul. Rzemieślnicza 
Jerzy Czudek  lat 69 31.03.2016 Pogórze, ul. Skrajna
Eleonora Mojeścik lat 96 04.04.2016 Harbutowice, ul. Zbożowa 
Józef Smolana  lat 66 05.04.2016 Dębowiec, ul. Łęgowa
Aurelia Sadowska lat 85 07.04.2016 Dębowiec, ul. Słoneczna
Maria Szarzec  lat 73 13.04.2016 Skoczów, ul. Targowa
Leon Wigłasz  lat 77 13.04.2016 Dębowiec, ul. Polna
Wanda Lorek  lat 92 16.04.2016 Skoczów, ul. Górny Bór

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 

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. 19.00

GODZINY BIBLIJNE
Skoczów czwartek godz. 18.00
Dębowiec poniedziałek godz. 17.00
Pierściec środa godz. 18.00

SZKÓŁKI NIEDZIELNE
Skoczów godz. 8.00 i 10.00

Dębowiec podczas nabożeństwa
Pierściec podczas nabożeństwa
Simoradz podczas nabożeństwa

KOŁA PAŃ
Skoczów 1.śr m-ca godz.17.00

Dębowiec 2.śr m-ca godz.17.00
Pierściec pt po 1.śr m-ca godz.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.18.00
Chór w Dębowcu wt godz.19.00

Chór dziecięcy w Dębowcu pt godz. 16.00
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marzec/kwiecień 2016 - kurs przedmałżeński
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8-10 kwietnia - wyjazd konfirmantów i młodzieży do bytomia

16 kwietnia 
- jubileusz 30-lecia

biblioteki


