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Spotkanie ze Słowem Bożym
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Spotkanie 
ze Słowem Bożym

Przystąpcie do [Chrystusa], do kamienia żywe-
go, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez 
Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako 
kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo 
święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez  
Jezusa Chrystusa. 1 P 2,4-5

Przeżywamy „Rok Kościoła”, przygotowując się do Jubileuszu 
500. lat Reformacji. Mogę sobie jedynie wyobrazić, że gdyby ks. 
M. Luter „wstał z grobu” w XXI w. nie poznałby swojego Kościoła. 
W ciągu wieków całe chrześcijaństwo (w tym również luteranizm) 
przeszło szereg zmian. Na swoją obronę zacytowalibyśmy pewnie 
Doktorowi Lutrowi słynne hasło Reformacji „ecclesia semper refor-
manda” (Kościół stale reformujący się).

W Kościele mogą zmieniać się formy, ba – nawet muszą zmie-
niać się formy, ale nie treść. Kościół nie jest wyizolowany od świata, 
a skoro w świecie zachodzą różnorakie zmiany, to w Kościele też tak 
się powinno dziać – inaczej Kościół gaśnie, zamiera. 

Tak się zresztą powszechnie sądzi, że chrześcijaństwo w Euro-
pie się kończy. Z jednej strony nie wiemy, czego się spodziewać po 
uchodźcach (a co za tym idzie – wielkiej fali islamu). Z drugiej strony 
rozszerza się wpływ ateizmu. Jest jeszcze jedno poważne zagroże-
nie, które niszczy Kościół od środka – obojętność. Statystyczny Ik-
siński należy do jakiejś parafii, ale jest mu całkowicie obojętne, co 
się w niej na co dzień dzieje, jakie działania ją ożywiają, czego bra-
kuje, co sprawia problemy. Iksiński traktuje swoją parafię jako usłu-
godawcę, bo tutaj przecież muszą mi ochrzcić dziecko, muszą mnie 
konfirmować, dać ślub (jeśli się na taki zdecyduję) oraz pochować. 
A jak będę chciał, to mają mi udzielić Sakramentu Ołtarza. Podam 
bardzo negatywny przykład z nie-naszej parafii: Iksińskiemu zmarła 
żona i przyszedł uiścić opłaty pogrzebowe. Gdy księgowa oznajmiła 
mu, jaka jest kwota, usłyszała: „Kościół to jest taka …… (nie mogę 
tego słowa napisać): nic nie daje, a tylko bierze.”

W perspektywie powyższych trendów funkcjonuje też nasza 
Parafia. Jako ludzie Kościoła musimy sobie radzić z różnymi nega-
tywnymi odczuciami wobec tych zjawisk, a nierzadko także kon-
kretnych osób, które „nas kopią” albo które są oporne w pójściu za 
Chrystusem. Gdybyśmy mieli się skupiać tylko na tych zjawiskach, 
popadlibyśmy we frustrację lub depresję. 
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A przecież Kościół ma i inne oblicze – uśmiechnięte, ożywcze, dynamiczne. Tak też jest 
w naszej parafii, gdzie wiele osób realizuje swój potencjał poprzez zaangażowanie i służbę. 
Piękne jest to, że są to ludzie różnych generacji. Nawet „ta dzisiejsza młodzież” (choć bra-
kuje na tym polu pewnej stabilności i odpowiedzialności) w różnorodny sposób udziela się 
w przestrzeni naszego zboru. Posiadamy więc ogromny skarb w postaci oddanych Bogu na-
śladowców.

Jeśli to zaangażowanie wynika z pobudek egoistycznych, chęci pokazania się i zaistnienia, 
wówczas ma ona pewną wartość, ale taka osoba szybko wypala się i rezygnuje. Przeżywam 
to niejednokrotnie, obserwując młodzież. W roczniku konfirmacyjnym (a szerzej – w okresie 
gimnazjum) sporo osób związuje się z naszą grupą. Są chętni, pełni zapału. Ale z czasem ich 
aktywność zanika. Rezygnują. Odchodzą, bo życie dla Chrystusa staje się zbyt uciążliwe. Sza-
nuję ich wybory, choć żałuję, że swój młodzieńczy potencjał realizują gdzie indziej.

Co zatem jest siłą Kościoła? Co jest skarbem, którego nic nie zniszczy? Co jest motorem 
napędowym w służbie, nawet jeśli ona czasem staje się ciężarem albo gdy nam podcina 
skrzydła i czujemy się wypaleni?

Ks. M. Luter zacytowałby jako odpowiedź treść tezy 62: „Prawdziwym skarbem Kościoła 
jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej”. Zmieniające się formy są ważne, ponieważ 
dzięki nim Kościół wychodzi naprzeciw współczesnym potrzebom danego pokolenia. I myślę, 
że Reformator byłby w stanie przeżyć nabożeństwo tradycyjne, jak i młodzieżowe. Dla niego 
bowiem najważniejsza jest treść, Słowo Boże – wieczne i niezmienne. W parafii skoczowskiej 
wybrzmiewa ono w wielu kontekstach i wierzymy, że z pomocą Ducha Świętego jest zwia-
stowane właściwie. Odczuwamy to zresztą, patrząc na liczne błogosławieństwa, które rodzą 
się z zasiewu Słowa.

W minionych miesiącach przeżywaliśmy wiele uroczystości parafialnych. Z wielką nadzie-
ją patrzyłem na kolejną grupę konfirmantów, że Pan Bóg powionie Duchem Świętym w ich 
sercach i zmotywuje do służby. 

Mój „młodszy kolega” (Tomek Chmiel) tak napisał o tym dniu: „konfirmacja dla mnie to 
było coś o wiele więcej niż wskazuje definicja, czyli osobiste potwierdzenie Chrztu Świętego. 
Cały okres nauk konfirmacyjnych był bardzo wartościowym i ciekawym czasem. Poznawali-
śmy Pismo Święte oraz uczyliśmy się naśladować naszego Zbawiciela. Sam dzień konfirmacji 
był najwspanialszym dniem mojego życia. Było to takie oddanie się w pełni Bogu Ojcu. Wtedy 
pierwszy raz przyjmowałem Komunię Świętą. Podczas konfirmacji składałem przysięgę. Dała 
nam ona prawie pełne prawa i przywileje bycia równouprawnionym członkiem Kościoła.”

Zaś moja „młodsza koleżanka” (Klaudia Białoń) opisuje te chwile: „w dniu konfirmacji 
ślubowałam przed Bogiem, że wyrzekam się szatana i chcę pozostać wierną Bogu. Pozwoliła 
mi ona wkroczyć w „dojrzałość chrześcijańską” i podczas niej po raz pierwszy przystąpić do 
Komunii św. Od młodych lat rodzice prowadzili mnie na szkółki niedzielne i chórek. Można 
powiedzieć, że decydowali za mnie, ale teraz ja sama mogłam zdecydować czy chcę pozostać 
z Bogiem, czy się od Niego odwrócić. Wybrałam, że z Nim zostanę. Często sama w domu spo-
wiadałam się przed Bogiem w modlitwie, ale w dniu konfirmacji mogłam spowiadać się ze 
wszystkimi, a potem przystąpić do komunii, aby potwierdzić wypowiedziane słowa modlitwy 
spowiedniej. Moja konfirmacja była dla mnie najważniejszym wydarzeniem w moim życiu”. 

Z radosnym wzruszeniem przyjmowałem też czas przygotowań do pamiątki założenia 
kościoła w Simoradzu i w Skoczowie. Tyle osób, które piekły ciasta, ustawiały ławki i namioty, 
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sprzedawały, organizowały nagłośnienie, służyły pieśnią chóralną, załatwiały okolicznościo-
we pamiątki, wspierały finansowo, w modlitwie, sprzątały, itd. Duch Święty wykonuje wielką 
robotę wśród nas. 

I głęboki szacunek towarzyszył mi, patrząc na „złotych” oraz „diamentowych” konfir-
mantów. W kościelnej ławce wracali pamięcią do chwil sprzed lat. Wielu z nich wyrażało też 
wdzięczność Bogu za to, że sprawił, iż ich słowa przysięgi przed ołtarzem nie były złożone 
„na wiatr”. 

Minione miesiące (a do tego jeszcze wiele innych inicjatyw, jakie podejmujemy w ciągu 
całego roku) uwidaczniają „żywe kamienie” w naszej Parafii. Apostoł Piotr był wielkim bo-
jownikiem o Kościół Chrystusowy. Podjął symbol kamienia, który w swoim naturalnym sta-
nie jest twardy i martwy, pokazując, że Kościół ma wychodzić naprzeciw „twardym karkom” 
i wszelkim trendom prowadzącym do „martwoty”. Kościół, a więc Ty i Ja, ma być osadzony 
na kamieniu żywym, którym jest sam Jezus Chrystus. Piotr pisze: przystąpcie do Chrystusa. 
Każdorazowe przystąpienie do Zbawiciela (a powinno się ono codziennie wydarzać) wno-
si ożywcze tchnienie w nasze martwe i grzeszne życie. Bez Chrystusa jesteśmy jak martwy 
kamień. Bez Chrystusa Kościół/Parafia umiera. Tylko zbudowani na Chrystusie, stajemy się 
kamieniami żywymi i budujemy się w dom duchowy. W ten sposób składamy ofiarę z wła-
snego życia, a Bóg odczuwa przyjemność, patrząc na nasze gorliwe w służbie serce. Amen.

***
Drodzy Parafianie! Tym życzeniem bycia „żywym kamieniem” żegnam się z naszą para-

fią. Jak wielu z was wie, przez okres minionych sześciu lat bardzo zżyłem się ze Skoczowem 
(również moja rodzina) i jest nam tu bardzo dobrze. Ale odczuwałem nie raz w swoim sercu, 
że być może Pan Bóg chce wykorzystać moje dary i talenty na innym polu służby (Pszczyna 
stała mi się bliska podczas mojego wikariatu w diecezji katowickiej). Po wielu modlitwach 
i rozmowach, podjąłem decyzję o poddaniu się procesowi wyborczemu. W pokorze ufam, 
że nie jest to przejaw mojego egoizmu ani pychy, lecz otwarcie przez Boga nowych drzwi.

W maju pożegnałem swojego Tatę (jednego z największych bohaterów mojego życia), co 
odczytuję jako wkroczenie na drogę samodzielności. Przejście do Pszczyny oznacza także roz-
stanie z moim „drugim Tatą” – ks. Podżorskim, u boku którego wiele się nauczyłem. Jestem 
mu za to bardzo wdzięczny. Chcę podziękować każdemu z Was (choć oczywiście „na żywo” 
byłoby o wiele bardziej kulturalnie niż na piśmie), z którymi splotły się moje drogi. Niezwykle 
cenię sobie bliskie relacje, jakie tu zawarłem. Wiem, że bywałem czasem szorstki i twardy 
w słowach, ale nie umiem „zagłaskiwać”. Zbyt wielka ciąży na mnie odpowiedzialność przed 
Bogiem, by tuszować albo zmiękczać prawdę Słowa Bożego. Wynoszę ze Skoczowa wielki 
skarb i wierzę, że zdobyte doświadczenie pomoże mi w nowym miejscu służby. Jeśli mi wol-
no, proszę o dalsze modlitwy. Liczę na to, że pomimo mojego odejścia, będziemy mogli dalej 
współpracować. 

Konsystorz kieruje do Skoczowa Księdza i Pastorową (Bogdan i Aniela Wawrzeczko). Są 
z serca oddani w służbie. Proszę, przyjmijcie ich tak, jak nas – z życzliwością i chęcią do po-
mocy oraz wsparcia.

W imieniu mojej Rodziny życzę tego, co w życiu jest najważniejsze – Bożego błogosła-
wieństwa na co dzień. Z modlitwą…

Ks. M. Czyż 
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Z kart historii...

Kościelne dzwony
Kościelne dzwony używane są w chrześcijaństwie do sygnalizowania wiernym  

rozpoczęcia nabożeństwa lub też informują o śmierci człowieka albo jego pogrzebie. 
W dawnych czasach spełniały także funkcję alarmową. Zwoływano ich głosem okoliczną 
ludność pod broń, do gaszenia pożarów oraz ratowania przed klęskami żywiołowymi. 
Przed wynalezieniem elektrycznego napędu mógł je obsługiwać tylko kościelny lub spe-
cjalnie przeszkolony dzwonnik. W przeszłości wyznaczały pory dnia (właściwie tę funk-
cję pełnią do dziś) o godz. 6.00, 12.00 i 18.00.

Najbardziej znanym polskim dzwonem jest „Zygmunt” zawieszony na wieży Katedry 
na Wawelu. Jego nazwa pochodzi od  fundatora dzwonu,  króla Zygmunta I Starego. 
Masa dzwonu wynosi 10 ton, a średnica klosza 242 cm.

Pięknie służbę kościelnych dzwonów ujął  w swojej pieśni niemiecki kompozytor Ro-
bert Pappert: „Dziś kościelne dzwony wyśpiewują pieśń. Ich radosne tony tę niosą wieść. 
Nastał dzień niedzieli, więc pójdźcie wraz oddać Bogu chwałę w ten świąteczny czas. 
Dzwony niedzielne swą pieśń śpiewają, dzwony niedzielne wzywają nas. Śpiewajmy ra-
zem dziś na Bożą cześć. Niech dźwięczą dzwony i nasza pieśń” (tł. Aniela Czyż).

Jednak na przestrzeni wieków dzwony kościelne nie zawsze mogły spełniać swoją 
misję. W historii były i takie czasy, że musiały bez zgody parafian być demontowane 
z wieży i przekazywane wojsku do przetopienia na cele wojenne. Taką smutną rocznicę 
będziemy obchodzić początkiem sierpnia, gdy przed 100 laty i wieża naszego kościoła 
pozostała bez swoich dzwonów.

Po zakończeniu budowy kościoła, został on 1 listopada 1865 r. poświęcony w imię 
Trójcy Świętej. Na wieży powieszono trzy stalowe dzwony, które odtąd ze skoczowskiej 
„Kępy” miejscowym parafianom „swą pieśń śpiewały”. Ich wykonawcą była austriacka 
Firma J. Silzer z Wiener-Neustadt. Najmniejszy z dzwonów, trzy-centnarowy, tj. 168 kg, 
ufundowali Katarzyna i Jerzy Morcinek, 
którzy także darowali grunt pod budowę 
kościoła. Na dzwonie tym widniał napis 
„Pokój Wam – Jerzy i Katarzyna Mor-
cinkowie. 31 maj 1865”. 

Pierwszy raz nasz kościół pozostał 
bez swoich dzwonów, gdy pożoga wo-
jenna I wojny światowej objęła już całą 
Europę. W niedzielnych ogłoszeniach 
parafialnych dnia 6 sierpnia 1916 r., ks. 
Józef Gabryś w pkt. 5 podał parafianom 
smutną wiadomość  „Koło soboty będą 
nasze dzwony brać”. Natomiast tydzień 
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później w ogłoszeniach w pkt. 2 ks. proboszcz w bardzo emocjonalny sposób skomento-
wał fakt zabrania dzwonów przez armię austriacką: „Po nabożeństwie będzie tu fotogra-
fista sprzedawał zdjęcia fotograficzne z dzwonów naszych, które gorąco polecam. Jest  
to coś niezwyczajnego, coś czego nie było ani nie będzie, że nawet pokojowe dzwony 
muszą służyć do celów wojennych. Takie kartki zachowajmy sobie na pamiątkę. Moż-
na je posłać zamiast zwykłych pocztówek, które tak nie są tańsze.” Niestety marzenie 
ks. Gabrysia o tym, że już więcej taka sytuacja się nie powtórzy, nie spełniło się.

Wybuchła II wojna światowa i musiał on jeszcze raz żegnać kolejne dzwony, które 
zostały wywiezione do przetopienia…

W tym miejscu warto wspomnieć, że dzwony z kaplic w Dębowcu i Pierśćcu także 
zostały zabrane. W niedzielę 30 września 1917 r. ks. proboszcz podał w ogłoszeniach 
„Jutro wezmą dzwony kapliczne w Dębowcu a nazajutrz w Pierśćcu. Uprasza się, żeby 
nie czynić żadnych przeszkód, gdyż by to było daremne”.

Już pod koniec wojny zaczęto zapewne w parafii myśleć o odlaniu i powieszeniu 
nowych dzwonów, bo w ogłoszeniach parafialnych z dnia 13 lipca 1919 ks. Gabryś pisał 
że dzwony „obstalowane” (czyli zlecone do wykonania) zostały, ale ich jeszcze nie ma. 
Natomiast 3.08.1919 r. proboszcz miał już dla parafian bardzo dobrą wiadomość, bo 
w ogłoszeniach pisał „Nasze dzwony kościelne są już gotowe. Będzie teraz chodziło o to 
jak je przewieść. Odnośnie pozwolenia, może już wkrótce uzyskam. Którzy dotąd jeszcze 
nic nie dali na dzwony, niech to zrobią w przyszłych tygodniach tak we farze w kancelarii 
parafialnej, jak u pana (nazwisko nieczytelne).

Po takim apelu ks. proboszcza, parafianie znowu zaczęli składać ofiary pieniężne na 
ten cel. I tak w kolejnych ogłoszeniach parafialnych podano:

3.08.1919 „Na dzwony nasze na weselu Adama Boruty z Pogórza 20 K” (korona była 
wtedy pieniądzem obiegowym na Śląsku Cieszyńskim).

26.10.1919 „Pan Jan Goszyk z Simoradza ofiarował na Dom Sierot 40 K a na dzwony 
25 K. Serdeczne dzięki!”

22.02.1920 „Na weselu Karola Krzywonia z Heleną Mencnarowską wybrano na Dom 
Sierot 50 K a na nasze dzwony 50 K. Dzięki”

25.03.1920 „Na dzwony złożyła dotąd najwyżej połowa zborowników”
Po tym apelu zbiórka znowu ruszyła szybciej, bo ks. Gabryś mógł oznajmić w ko-

lejnych niedzielach „Na dzwony ofiarowali: (niestety tutaj nie można odtworzyć listy 
ofiarodawców, bo nazwiska były czytane z osobnego zeszytu lub też kartki).

27.06.1920 „Uprasza się o łaskawe datki na dzwony, ażeby nam było możliwe spłacić 
zaległość w kwocie 2.000 K. To myślę da się jeszcze w naszym zborze zrobić, tak żebyśmy 
nie musieli obarczać już tak nadwyrężonej kasy kościelnej”.

19.09.1920 „Pieczka Jan ze Skoczowa na dzwony 60 K. Dzięki”
24.10.1920 ks. Gabryś w ogłoszeniach w pkt. 3 szerzej omówił wydatki związane 

z zakupem nowych dzwonów: „Na życzenie prezbiterstw ogłasza się zestawienie kosz-
tów naszych dzwonów stalowych jako dotychczasowy stan zbiórek na dzwony. Zazna-
czam, że wszystko przerachowano na korony, ponieważ w koronach  wpłynęły zbiórki 
a w koronach zapłacono i dzwony. A tak zapłacono:
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Za dzwony BOHLEROWI                                   4.984,00 K
Za adaptacje i przerobienie śrubów i serc        917,00 K
Za przewóz kolejowy                                         1.553,30 K
Za montaż budowniczowie                              4.958,55 K
Za liny do zegara                                               1.780,00 K
Za opłaty wywozowe i przywozowe                    89,35 K
Razem                                                              14.282,20 K
Składki  zborowników  wyniosły razem 14.744,00 K. Gdyby nie austriacka pożyczka 

wojenna, toby już te składki zborowników były wystarczyły na pokrycie kosztów dzwo-
nów. Za stare zarekwirowane dzwony dostaliśmy 5.658,00 K. To daje wraz ze skład-
kami 20.402,00 K, ale z tej kwoty musieliśmy czasu swego zapłacić ok. 10.000,00 K 
austriackiej pożyczki wojennej której los jest znajomy. A tak pozostało nam na nowe 
dzwony 11.202,00 K, a dzwony kosztowały 14.282,00 K. Pozostaje więc jeszcze niedo-
bór 3.080,00 K. Okrągło 3.000,00 K musimy jeszcze zebrać między zborownikami, by je 
zapłacić w zupełności. A ja myślę, że to naszym zborownikom nie będzie trudno przycho-
dzić zapłacić i tę kwotę”.

Niestety w kolejnych ogłoszeniach parafialnych nie można doszukać się daty poświę-
cenia i powieszenia zamówionych stalowych dzwonów na wieżę naszego kościoła. Prosi-
my zatem o pomoc i ewentualne wspomnienia. Może ktoś ze starszych parafian pamięta 
opowieści swoich rodziców lub dziadków na ten temat?

Brak jakichkolwiek informacji na temat dzwonów trwa do 1930 roku. Wtedy to po-
wieszono na wieży kościoła trzy dzwony spiżowe, z których jeden zafundował ówczesny 
kurator parafii w latach 1910 – 1935, Karol Wania. Podczas II wojny światowej znowu 
zdemontowano dzwony z wieży kościoła i przeznaczono je do przetopu na cele zbroje-
niowe III Rzeszy. Udało się jednak uratować jeden dzwon, który wzywał skoczowskich 
ewangelików na nabożeństwa do 1960 roku, a potem został zamontowany na wieży 
kaplicy cmentarnej w Pierśćcu.

W roku 1960 do skoczowskiego kościoła 
sprowadzono trzy stalowe dzwony z ewange-
lickiego kościoła w Zabrzu, który ze względu na 
górnicze szkody musiał ulec rozbiórce. Nadano 
im imiona: Wiara – Nadzieja - Miłość. Uroczy-
stego poświęcenia dzwonów dokonał 11 grud-
nia 1960 r. zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, ks. 
senior Adam Wegert w asyście księży Jana Nogi 
i Karola Tyrny. 

Melodia płynąca z tych dzwonów do dnia dzisiejszego rozbrzmiewa z wieży skoczow-
skiego kościoła „na Kępie” i niesie się na miasto leżące w dolinie Kaplicówki.

***
Wszystkie ogłoszenia z księgi ogłoszeń cytowane są w pisowni oryginalnej ks. Józe-

fa Gabrysia.
opr. Jerzy Sikora
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Kącik dla dzieci
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Moi drodzy!

Przed Wami w końcu wakacje! Bardzo Wam zazdroszczę. Możecie spędzić dwa mie-
siące odpoczywając :), ale jak dobrze wiecie – wakacje to nie jest odpoczynek od Pana 
Boga! Ponieważ teraz macie więcej czasu, w tym numerze IP zrobimy dwa rozdziały 1. 
Listu Piotra (r. 2 i 3). Pomódlcie się przed lekturą, Pan Bóg pomoże Wam się skupić i zro-
zumieć trudniejsze fragmenty. Pamiętajcie też o tym, że jeśli czegoś nie wiecie, możecie 
zapytać kogoś dorosłego w domu lub na parafii.

1. Piotr wymienia cechy, które powinniśmy porzucić – pisze m. in. o obmowie, czyli 
plotkowaniu. Bardzo trudno jest to zrobić, prawda? Trzeba regularnie się o to modlić! 
Napisz, jakie inne cechy, poza obmową, nie powinny charakteryzować chrześcijanina.

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

2. Piotr pisze, że mamy „budować się w dom duchowy”. Kto jest według niego ka-
mieniem węgielnym? PS. Kamień węgielny to podstawa, baza, na której stoi dom.

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

3. Apostoł pisze, że wierzący są wybranym rodem i kapłaństwem, by rozgłaszać cno-
ty Pana Boga – napisz, co to znaczy „rozgłaszać cnoty”? Jeśli nie wiesz, poproś rodziców, 
księdza lub katechetę o pomoc!

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

4. Czy chrześcijanin powinien przestrzegać prawa państwa, w którym mieszka?
….................................................................................................................................

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

5. Dlaczego, zdaniem Piotra, chrześcijanin ma czynić dobrze?
…..................................................................................................................................

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

6. Dokończ werset:
Wszystkich ….............................., braci …...................................., Boga 

…............................., króla …....................... .
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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.

7. Co Pan Jezus robił, kiedy niesłusznie był obrażany i cierpiał? Czy Pan Bóg chce, 
żebyśmy naśladowali Pana Jezusa? W jaki sposób możemy to robić (podaj co najmniej 
2 przykłady)?

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

8. Piotr pisze, że żona może dawać dobry przykład i pokazując mężowi swoje życie, 
wskazywać mu na Pana Boga. Oczywiście podobnie mąż może pokazywać żonie miłość 
i wielkość Pana Boga. Ale wierzące dzieci też mogą swoim zachowaniem dać dobry przy-
kład rodzicom! Podaj 3 sytuacje, w których możesz pokazać swoim rodzicom, że Pan Bóg 
jest najważniejszy w Twoim życiu.

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

9. Dziewczyny bardzo lubią się stroić i malować – nie ma w tym nic złego, dopóki nie 
staje się to ważniejsze niż inne rzeczy i Pan Bóg! Dlatego Piotr pisze, że wierząca kobieta 
nie powinna się skupiać tylko na tym, żeby być ładną na zewnątrz, ale przede wszystkim 
na swoim sercu. Dotyczy to oczywiście także chłopaków – dla Pana Boga liczy się przede 
wszystkim nasze serce, a nie jak dobrze gracie w piłkę albo jaką super macie koszulkę. 
Napisz, jak Ty jako dziecko możesz podobać się Panu Bogu.

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

10. Co, według Piotra, mamy zrobić, żeby być zadowolonymi z życia?
…..................................................................................................................................

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

11. Apostoł pisze, że mamy się nie bać gróźb i cierpienia. Sprawdź w Internecie, np. 
na stronie gpch.pl, w jakich krajach chrześcijanie są prześladowani i wymień minimum 
5 krajów, gdzie ludzie cierpią dla Pana Jezusa.

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

12. Gdzie jest teraz Pan Jezus i kto jest mu poddany?
…..................................................................................................................................

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

Pokoloruj obrazek: „Dwa domy”.  
Poproś kogoś, aby przeczytał Ci Ewangelię Mateusza 7,24-29.
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W skrócie

W poniedziałek 2 maja odbyło się w Dębowcu w naszym kościele ekumeniczne na-
bożeństwo dla strażaków, które prowadzili ks. Marcin Ratka-Matejko i ks. Piotr Gil z pa-
rafii katolickiej w Dębowcu.

W dniach 30 kwietnia - 3 maja odbyła się wycieczka parafialna do Kotliny Kłodzkiej 
i na Dolny Śląsk (relacja wewnątrz numeru).

We wtorek 3 maja odbyło się w sali młodzieżowej spotkanie modlitewne dla matu-
rzystów. Uczestniczyło 7 osób.

W Święto Wniebowstąpienia 5 maja podczas nabożeństwa w Skoczowie odbył się 
egzamin konfirmantów.

Od 7 maja czynna jest w naszym kościele wystawa reformacyjna, która na dużych 
planszach informuje o powstaniu, rozwoju i zasięgu Reformacji oraz przedstawia sylwet-
ki Reformatorów.

W niedzielę 8 maja odbyła się konfirmacja. Konfirmowanych było 36 osób, 
15 dziewczyn i 21 chłopców. Była to najmniejsza grupa konfirmantów w całej historii 
parafii (zdjęcie na okładce).

11 maja Weronika Orawska, prezesowa chóru „Gloria” oraz długoletnia członkini 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej została odznaczona „Złotą Odznaką Honorową  
za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Gratu-
lujemy! (relacja wewnątrz numeru).

W piątek 13 maja odbyła się już po raz 
czwarty w Skoczowie „Noc Muzeów”. Tym ra-
zem po raz pierwszy włączyła się do akcji nasza 
parafia. W godzinach wieczornych odwiedziło 
nas ponad 60 osób, które zapoznały się z histo-
rią i współczesnością naszej parafii, zwiedzały 
kościół oraz wystawę reformacyjną.
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W sobotę 14 maja odbyło się w naszej sali parafialnej pierwsze walne zebranie Sto-
warzyszenia Edukatorów Chrześcijańskich. Celem SECh jest utworzenie w Skoczowie 
chrześcijańskiego przedszkola, a następnie szkoły. Szczegóły można znaleźć na www.
sech.pl. 

W niedzielę 15 maja odbyła się pamiątka założenia kościoła w Simoradzu. Słowem 
Bożym służył ks. Jerzy Chodura z Oldrzychowic na Zaolziu. Śpiewał chór „Laudate” 
z Bładnic (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 15 maja odbyło się w Skoczowie dodatkowe nabożeństwo połączone 
z konwersją i komunią św. Do naszego kościoła wstąpiło 11 osób. Przedtem odbył się 
kurs przygotowawczy dla nich, który prowadził ks. Marcin Ratka-Matejko.

W dniach 13-15 maja Zespół Dzwonków przebywał na Opolszczyźnie. Zespół wziął 
udział w Nocy Muzeów w Kluczborku, a także wzbogacił swoją grą nabożeństwo w Woł-
czynie (relacja wewnątrz numeru).

W dniach 14-15 maja odbyła się wycieczka do Krakowa i Wieliczki organizowana 
przez filiał w Pierśćcu. Uczestnicy zwiedzili kopalnię soli i śródmieście Krakowa oraz 
uczestniczyli w nabożeństwie w Wieliczce (relacja wewnątrz numeru).

W poniedziałek zielonoświątkowy 16 maja po nabożeństwie w Skoczowie odbyło się 
smażenie jajecznicy, na które zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy nabożeństwa (rela-
cja wewnątrz numeru).

Zakończyliśmy zbiórkę na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim ofiarodawcom „Bóg zapłać”. Wyniki przedstawia tabelka:

BPGA 2016 2015
Skoczów 12.718,- 12, 470,-
Dębowiec 1.560,- 1.920,-
Simoradz 1.900,- 1.520,-
Pierściec 1.970,- 1.490,-
Razem 18.148,- 17.400,-
Konfirmanci 1.402,- 1.600,-
Ogółem 19.550 19.000
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom „Bóg zapłać”.

W piątek 20 maja odbył się w naszym kościele koncert w ramach festiwalu „Panorama Sztuki 
Chrześcijańskiej – Musica Sacra”. Wystąpili artyści grający na klawesynie, skrzypcach 
barokowych oraz solistka. W programie były utwory klasyków baroku (zdj?).

W niedzielę 22 maja odbyła się uroczystość pamiątki założenia kościoła w Skoczowie. O g. 
9.00 odbył się poranek pieśni, a o 10.00 nabożeństwo, gdzie Słowem Bożym służył ks. Janusz 
Kożusznik z Hawirzowa-Suchej na Zaolziu. Po nabożeństwie odbył się piknik parafialny
(relacja wewnątrz numeru).

W dniach 26-29 maja odbył się Olimpiada Młodzieży Ewangelickiej w Mikołowie i Tychach. 
Z naszej parafii uczestniczyła 24-osobowa grupa młodzieży. Zdobyliśmy puchar za I miejsce. 
Serdecznie gratulujemy! (relacja wewnątrz numeru)

W niedzielę 29 maja odbyła się podczas nabożeństwa głównego uroczystość Złotej 
Konfirmacji. Uczestniczyło w niej 45 jubilatów, którzy przystąpili do Stołu Pańskiego, a po 
nabożeństwie mieli swoje spotkanie przy poczęstunku i wspomnieniach (zdjęcie na okładce).

W środę 1 czerwca odbył się w Muzeum i. G. Morcinka w Skoczowie wernisaż wystawy prac 
naszego parafianina Karola Śliwki.

W niedzielę 5 czerwca odbyła się podczas nabożeństwa głównego uroczystość Diamentowej 
Konfirmacji. Uczestnicy (niektórzy ze współmałżonkami) przystąpili do Stołu Pańskiego. 
Jednym z jubilatów był ks. Franciszek Czudek, który wygłosiła kazanie. Po nabożeństwie 
odbyło się spotkanie przy poczęstunku (zdjęcie na okładce). 
W tym samym nabożeństwie uczestniczyli również jubilaci, którzy w 2016 r. kończą swoje 
70-te urodziny. Także oni przystąpili do Sakramentu Ołtarza.

W poniedziałek 6 czerwca odbył się przy naszym kościele w Skoczowie plener integracyjny 
dla uczniów Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz ZSTiO Bajerki zdj.

W sobotę 11 czerwca odbyło się spotkanie uczestników wycieczki do Kotliny Kłodzkiej, 
która odbyła się w dniach 30 kwietnia – 3 maja.

W uroczystościach 700-lecia Kiczyc uczestniczył w niedzielę 12 czerwca ks. Marcin Ratka –
Matejko, w czwartek na spotkaniu seniorów w Kiczycach ks. Andrzej Czyż, a w niedzielę 19 
czerwca odbyła się w naszym kościele z tej okazji modlitwa, w której uczestniczyła liczna 
delegacja Kiczyc wraz z przedstawicielami władz miasta.
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W piątek 20 maja odbył się w naszym kościele koncert w ramach festiwalu „Pa-
norama Sztuki Chrześcijańskiej – Musica Sacra”. Wystąpili artyści grający na klawesy-
nie, skrzypcach barokowych oraz solistka. W programie były utwory klasyków baroku, 
a utwory poetyckie czytał znany aktor - Radosław Pazura.

W niedzielę 22 maja odbyła się uroczystość pamiątki założenia kościoła w Skoczo-
wie. O g. 9.00 odbył się poranek pieśni, a o 10.00 nabożeństwo, gdzie Słowem Bożym 
służył ks. Janusz Kożusznik z Hawirzowa-Suchej na Zaolziu. Po nabożeństwie odbył się 
piknik parafialny (relacja wewnątrz numeru).

W dniach 26-29 maja odbyła się Olimpiada Młodzieży Ewangelickiej w Mikołowie 
i Tychach. Z naszej parafii uczestniczyła 24-osobowa grupa młodzieży. Zdobyliśmy pu-
char za I miejsce. Serdecznie gratulujemy! (relacja wewnątrz numeru)

W niedzielę 29 maja odbyła się podczas nabożeństwa głównego uroczystość Złotej 
Konfirmacji. Uczestniczyło w niej 45 jubilatów, którzy przystąpili do Stołu Pańskiego, 
a po nabożeństwie mieli swoje spotkanie przy poczęstunku i wspomnieniach (zdjęcie 
na okładce).

W środę 1 czerwca odbył się w Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie wernisaż 
wystawy prac naszego parafianina Karola Śliwki.

W niedzielę 5 czerwca odbyła się podczas nabożeństwa głównego uroczystość Dia-
mentowej Konfirmacji. Uczestnicy (niektórzy ze współmałżonkami) przystąpili do Stołu 
Pańskiego. Jednym z jubilatów był ks. Franciszek Czudek, który wygłosił kazanie. Po na-
bożeństwie odbyło się spotkanie przy poczęstunku (zdjęcie na okładce). W tym samym 
nabożeństwie uczestniczyli również jubilaci, którzy w 2016 r. kończą swoje 70-te urodzi-
ny. Także oni przystąpili do Sakramentu Ołtarza.
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W poniedziałek 6 czerwca odbył się przy naszym kościele w Skoczowie plener inte-
gracyjny dla uczniów Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz ZSTiO Bajerki.

W sobotę 11 czerwca odbyło się spotkanie uczestników wycieczki na Dolny Śląsk.
W sobotę 11 czerwca ks. M. Czyż uczestniczył w uroczystości otwarcia boiska wielo-

funkcyjnego przy SP w Iskrzyczynie.
W uroczystościach 700-lecia Kiczyc uczestniczył w niedzielę 12 czerwca ks. Mar-

cin Ratka – Matejko, w czwartek na spotkaniu seniorów w Kiczycach ks. Andrzej Czyż, 
a w niedzielę 19 czerwca odbyła się w naszym kościele z tej okazji modlitwa, w której 
uczestniczyła liczna delegacja Kiczyc wraz z przedstawicielami władz miasta. Przy tej 
okazji dziękujemy za przystrojenie kościoła, jak też chleb i kołocz.
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W piątek 17 czerwca w ramach spotkań dla mężczyzn zorganizowano wycieczkę do 
Bielska-Białej na sztuczne ścianki wspinaczkowe. W centrum „Primaroca” można było 
poćwiczyć różne umiejętności (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 18 czerwca w ramach spotkań małżeńskich zorganizowano wycieczkę ro-
dzinną do Brennej. Przy pięknej pogodzie grupa 30 osób spędziła miłe chwile (relacja 
wewnątrz numeru).

W sobotę 18 czerwca odbyła się wycieczka zorganizowana przez filiał Dębowiec. 
Uczestnicy zwiedzali Ogród Botaniczny w Mikołowie, kopalnię Guido w Zabrzu oraz Mu-
zeum Chleba w Radzionkowie (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 19 czerwca odbyła się wycieczka dzieci ze szkółki niedzielnej do Bielska-
Białej - do figloparku i na kręgielnię (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 19 czerwca ks. A. Podżorski wraz z chórem żeńskim „Gloria” uczestniczy-
li w pamiątce założenia kościoła w Marklowicach.

W niedzielę 19 czerwca odbyły się wybory proboszcza w Pszczynie. Spośród trzech 
kandydatów najwięcej głosów otrzymał ks. Mirosław Czyż, co oznacza, że opuści naszą 
parafię i obejmie stanowisko proboszcza w Pszczynie oraz Studzionce. W jego miejsce 
Konsystorz skierował do naszej parafii jako wikariusza ks. Bogdana Wawrzeczko (dotych-
czasowy proboszcz w Węgrowie).

W piątek 24 czerwca w Dębowcu przed odbiorem świadectw w szkole odbyło się 
nabożeństwo dziękczynne za ukończony rok szkolny, które prowadził ks. M. Czyż.

W sobotę 25 czerwca nasz chór „Gloria” uczestniczył w koncercie chórów ewange-
lickich w amfiteatrze w Jaworzu (relacja wewnątrz numeru).

W niedzielę 26 czerwca odbyła się wycieczka zorganizowana przez filiał w Simo-
radzu. Uczestnicy zwiedzili Opole i zamek w Mosznej (relacja w następnym numerze).

Na cmentarzu w Skoczowie zostały wycięte trzy stare tuje w dolnej części starego 
cmentarza. Jedna z nich była już przewrócona i uszkodziła ogrodzenie, a dwie pozostałe 
zagrażały przewróceniem.

W Dębowcu wykonano podwójny wyciąg w kuchni w Domu Zborowym. Prace wyko-
nał Henryk Krużołek. Serdecznie dziękujemy.

Terminy:

2 – 10 lipca   Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
17 lipca g. 10.00  Pamiątka założenia kościoła w Dębowcu
18 – 28 lipca  Obóz młodzieżowy w Starym Borku nad morzem
1 – 6 sierpnia  Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie 
8 – 13 sierpnia  Tydzień Dobrej Nowiny w Simoradzu
15 (16) – 20 sierpnia Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu
22 – 27 sierpnia  Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu

Zebrał Ks. A.P.
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Parafialna wycieczka
Trasa kolejnej parafialnej wycieczki prowadziła tym razem na Dolny Śląsk. Dzięki 

zaangażowaniu kuratora R. Macury i A. Dręczewskiej mogliśmy w ciągu czterech dni 
zwiedzić najpiękniejsze zakątki południowo-zachodniej Polski ze szczególnym uwzględ-
nieniem  kościołów luterańskich  na tym terenie. Opiekunem wycieczki był ks. A. Czyż.

W sobotę 30 kwietnia wczesnym rankiem, po zajęciu miejsc w autokarze, rozpo-
częliśmy „w imię Boże” od modlitwy ks. Czyża oraz wspólnej pieśni. Potem ruszyliśmy 
w swoją podróż do Jawora, a następnie Świdnicy. Tam zwiedziliśmy obydwa ewangelic-
kie kościoły Pokoju. Zostały one zbudowane w XVII wieku w następstwie podpisania po-
koju westfalskiego kończącego religijną wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). Katolicki 
cesarz Ferdynard III Habsburg naciskany przez protestancką Szwecję zgodził się na ich 
wybudowanie po spełnieniu wielu uciążliwych ograniczeń. Między innymi budowle mu-
siały być wzniesione z materiałów nietrwałych (drewno, słoma i glina), nie mogły mieć 
wież, dzwonów ani tradycyjnego kształtu świątyni i musiały być wybudowane w ciągu 
jednego roku. Obydwa kościoły w środku wykończone są w stylu barokowym z licznymi 
obrazami oraz złotymi ozdobnikami. Historię kościoła w Świdnicy przedstawił nam jego 
proboszcz ks. bp Waldemar Pytel. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy zostały w 2001 r. 
wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Po południu mogliśmy zwiedzić zamek w Książu. Jest on trzecim pod względem 
wielkości zamkiem w Polsce. Został zbudowany końcem XIII wieku przez księcia Bolko 
I Surowego. Po licznych przebudowach zachował on styl baroku i gotyku. W zamku obej-
rzeliśmy przepiękną wystawę kwiatów.

W niedzielę musieliśmy szybko wstać, 
aby zdążyć na nabożeństwo do Karpacza 
u podnóża Śnieżki. Tamtejszy urokliwy, 
drewniany kościółek został zbudowany 
na przełomie XII/XIII w. w norweskiej 
miejscowości Vang położonej nad jezio-
rem o tej samej nazwie. Od dnia jego 
poświęcenia w karkonoskich górach  
(28 lipca 1844 r.) służy tamtejszym ewan-
gelikom. 

Podczas nabożeństwa wraz z miej-
scowymi parafianami oraz innymi tury-
stami mogliśmy przystąpić do Sakramentu Komunii Świętej. Po nabożeństwie proboszcz  
ks. radca Edwin Pech opowiedział nam niezwykłą historię tej pięknej, zabytkowej świą-
tyni. Po południu zwiedzaliśmy Kłodzko oraz twierdzę obronną rozbudowaną przez pru-
skiego króla Fryderyka II Wielkiego. Jej główną atrakcją jest przejście podziemne (około 

Nasze Życie
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1 km) korytarzami wykutymi w ska-
łach w kształcie skomplikowanego 
labiryntu. Głównymi trudnościami 
w  „zaliczeniu” owych korytarzy 
było to, że czasami było trzeba 
ze względu na wielkość chodnika 
czołgać się na kolanach w zupełnej 
ciemności. Jednak śmiechu (a cza-
sami i strachu) było bardzo dużo, 
a kto ten labirynt pokonał – był 
z siebie bardzo zadowolony.

Poniedziałek powitał nas nowy-
mi atrakcjami. W Wambierzycach 
podziwialiśmy katolickie Sanktu-

arium Matki Bożej. Jest to potężna bazylika wybudowana na wzgórzu w stylu baroku, do 
której prowadzi 57 kamiennych stopni. Po przyjeździe do Parku Narodowego Gór Sto-
łowych musieliśmy przejść kilkusetmetrową trasę turystyczną. Ze śmiechem na ustach 
wciągaliśmy swój „kochany brzuszek”, aby sforsować kolejne, wąskie (czasami nawet 
kilkudziesięciocentymetrowej szerokości) szczeliny między skałami, aby dojść do końca  
niepowtarzalnego w swym uroku, naturalnego labiryntu. W dzielnicy Kudowy Zdroju – 
Czermnej obejrzeliśmy barokową kaplicę ze zbiorem ok. 30 tys. ludzkich czaszek pocho-
dzących z czasów wojny trzydziestoletniej oraz szerzącej  się później epidemii cholery. 
Niedaleko kaplicy zapoznaliśmy się z ginącymi zawodami – garncarstwem, kowalstwem 
i piekarstwem. W cieniu zabytkowego wiatraka delektowaliśmy się smacznym wiejskim 
chlebem z domowym masłem. Mogliśmy także podziwiać w tutejszej zagrodzie różne 
zwierzęta żyjące nie tylko w Polsce. Po południu odbyliśmy spacer po Parku Zdrojowym 
w graniczącym z Republiką Czeską znanym uzdrowisku Kudowa-Zdrój.

W drodze powrotnej do Skoczowa zatrzymaliśmy się w Złotym Stoku. W miejscowej 
kopalni złota mogliśmy zapoznać 
się z ciężką pracą górników wydo-
bywających urobek, aby z niego na-
stępnie uzyskać ten cenny, szlachet-
ny metal. W sztolni podziwialiśmy 
niepowtarzalny, piękny, podziemny 
wodospad. Z kopalni wyjechaliśmy 
starym podziemnym tramwajem. 
Na miejscu mogliśmy także spró-
bować „wzbogacić” się, ponieważ 
sami płukaliśmy urobek z kopalni 
przez specjalne sita, a potem także 
każdy mógł wybić okolicznościową, 
pamiątkową monetę. W drodze do 
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domu zatrzymaliśmy 
się jeszcze w Paczko-
wie, aby zwiedzić pięk-
ny staromiejski zespół 
ze średniowiecznym 
systemem fortyfikacji.

Naszą bazą wypa-
dową w zwiedzaniu 
Dolnego Śląska był do-
brej klasy hotel „Me-
tro” w Kłodzku. Wie-
czorami spotykaliśmy 
się w sali konferencyj-
nej, gdzie mogliśmy się lepiej poznać, pośpiewać nie tylko pieśni kościelne ale także „po 
naszymu” czyli nasze piosenki  ludowe. Spotkania te prowadziło w bardzo miłej, wesołej  
atmosferze pastorostwo ks. Andrzej i Aniela Czyż.

Dziękujemy Panu Bogu za miłe i błogosławione 4 dni na Dolnym Śląsku oraz słonecz-
ną pogodę, o którą tak bardzo martwiliśmy się przed wyruszeniem w drogę.

Jolanta i Jerzy Sikora
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WYCIECZKA DO KRAKOWA I WIELICZKI
W wycieczce zorganizowanej przez Filiał Pierściec wzięło udział 35 uczestników. Na-

sza wyprawa rozpoczęła się 14 maja wcześnie rano, kiedy już o godzinie 4.00 wyrusza-
liśmy w drogę. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce 
z panią przewodnik Magdaleną Mszycą, która jest członkiem ewangelickiej parafii w Kra-
kowie. Wędrówka krętymi korytarzami po pięknych solnych podziemiach obejmowała 
podziwianie podziemnych jezior, unikalnych solnych rzeźb, pięknych komór i kaplic. Aby 
móc zobaczyć to wyjątkowe miejsce, najpierw trzeba było pokonać 800 schodów i zejść 
pod ziemię na głębokość 135 metrów. W trakcie zwiedzania poznaliśmy rys historyczny 
kopalni oraz życie górników, których warunki pracy pomogły przybliżyć nam oglądane 
narzędzia i maszyny górnicze.  Pobyt w kopalni zwieńczony był wyjechaniem na po-
wierzchnie w prawdziwej windzie górniczej. Następnie wybraliśmy się na krótki spacer 
po Wieliczce, zobaczyliśmy Muzeum Żup Krakowskich, rynek i kościół św. Klemensa. Po 
tych ciekawych przeżyciach udaliśmy się do motelu, gdzie mieliśmy trochę czasu wolne-
go, by zregenerować siły lub we własnym zakresie pospacerować po mieście. Wieczo-
rem odbyła się wspólna społeczność w ewangelickiej kaplicy. Był to czas pełen śpiewu, 
dziękczynienia Bogu, opowieści i Słowa Bożego. 

Kolejny dzień rozpo-
częliśmy od nabożeństwa 
w kaplicy w Wieliczce. Na 
co dzień w nabożeństwach 
uczestniczy niewielu wier-
nych, także nasz udział był 
swoistą atrakcją dla zborow-
ników. Słowo Boże wygłosił 
ks. Dawid Baron. Nabożeń-
stwo było ze spowiedzią 
i komunią świętą, większość 
uczestników przystąpiło do 
Stołu Pańskiego. Później wy-
ruszyliśmy do Krakowa, gdzie 
z kolejną panią przewodnik 
spacerowaliśmy po mieście, 
zwiedzając po drodze takie 
miejsca jak Brama Floriań-
ska, Rynek Główny, Wawel. 
Ostatnim punktem wyciecz-
ki było wejście do muzeum 
mieszczącego się w podzie-
miach rynku. Podziemna wy-
stawa zawiera efekty badań 
archeologicznych prowadzo-
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nych w latach 2005-2010 pod Rynkiem Głównym. Jest to cenne źródło wiedzy o historii 
i tradycji Krakowa. Droga powrotna do Pierśćca minęła szybko przy śpiewie oraz opo-
wieściach i żartach ks. Andrzeja Czyża i pani Pastorowej. 

Wycieczkę z pewnością można zaliczyć do udanych. Pomimo pojawiających się 
utrudnień w postaci deszczu czy odbywającego się Cracovia Maratonu, udało się zreali-
zować zamierzone cele i w wartościowy sposób spędzić weekend. 

Katarzyna Niemiec

90 lat kościoła w Simoradzu
Simoradzanie 15 maja przeżywali swój jubileusz 90. rocznicy pamiątki założenia ko-

ścioła, na którym Słowem Bożym służył ks. Jerzy Chodura z Oldrzychowic na Zaolziu, 
a śpiewem nabożeństwo ubogacił chór „Laudate” z Bładnic. Specjalnie z okazji okrągłe-
go jubileuszu filiał przygotował pamiątkowe kubki, które można było zakupić po uroczy-
stości. Po nabożeństwie chór został zaproszony na słodki poczęstunek, a kaznodzieja 
wraz z ks. M. Czyżem zostali przyjęci przez jedną z rodzin na obiad. Wiele rodzin święto-
wało w swoich domach wraz z zaproszonymi bliskimi.

Rajmund Raszyk
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Jajecznica parafialna
W poniedziałek 16 maja (Drugi Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego zw. Zielonymi 

Świętami), odbyło się świąteczne nabożeństwo, które prowadził ks. A. Podżorski, a śpie-
wał chór „Gloria”. 

Bezpośrednio po nim wszyscy jego uczestnicy zostali zaproszeni na wspólne sma-
żenie jajecznicy. Mimo zapowiadanych przez synoptyków opadów deszczu, na okres 
wspólnego biesiadowania zaświeciło słoneczko, które – obok chłodu „zimnej Zośki” –  
towarzyszyło wszystkim do końca spotkania.  

Usmażono wyjątkowo smaczną jajecznicę z ok. 280 jajek, która w szybkim tempie 
została skonsumowana. Dodatkowo każdy mógł sobie upiec na ognisku kiełbasę. At-
mosferę plenerowego biesiadowania ubarwiono wspólnym śpiewem ludowych zna-
nych pieśniczek, do których przygrywało chórowe trio muzyczne. 

Od wielu lat tradycja smażenia jajecznicy była kontynuowana przez chór, jednak 
w tym roku po raz pierwszy Parafia zaprosiła do udziału wszystkich uczestników. Mamy 
nadzieję, że to sympatyczne integracyjne spotkanie zostało mile przyjęte i znajdzie stałe 
miejsce w kalendarzu parafialnych wydarzeń. 

Walter Orawski 
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Pamiątka założenia kościoła w Skoczowie
Niedzielne parafialne świętowanie (22 maja) zaczęło się już od wczesnych godzin 

porannych. A to chórzyści szykowali już kołocze, a to przywożono jeszcze ławki na pik-
nik, a to firma cateringowa Maja gotowała swoje stanowisko, a to zespoły ćwiczyły swe 
pieśni, itd.

O g. 9.00 rozpoczął się poranek pie-
śni religijnych w wykonaniu naszych ze-
społów. Na finał usłyszeliśmy radosne 
dźwięki wygrywane na placu kościel-
nym przez Diecezjalną Orkiestrę Dętą. 
W tym czasie coraz więcej osób ściąga-
ło na skoczowską Kępę. Przed plebanią 
grupowali się konfirmanci.

Aż o g. 10.00 wybiły dzwony, które 
ogłaszały dookoła, że czas zacząć święto 
dziękczynienia Panu Bogu za błogosła-
wieństwa, którymi ciągle obdarza naszą 
Parafię. Słowo Boże gościnnie zwiasto-
wał ks. Janusz Kożusznik z Hawirzowa-
Suchej na Zaolziu. Kaznodzieja nawią-
zał do tekstu z Ew. Jana 3,1-8 i oparł 
swe rozważanie na zagadnieniu chrztu  
(z uwagi na 1050-lecie chrztu Mieszka I) 
oraz nawrócenia.

Po nabożeństwie uczestnicy zostali 
zaproszeni na piknik parafialny. Konsu-
mowano różne przysmaki gotowane, 
grillowane, pieczone. Dzieci bawiły się 
na zamku dmuchanym, a część osób 
dała się zaprosić do wpisania do księgi 
jubileuszowej pamiątkowego wersetu 
z Dziejów Apostolskich. Niektórzy sko-
rzystali również z pokazu udzielania 
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. 
Atrakcję stanowił też model samolotu 
na dachu samochodu. Pan Bóg podaro-
wał w tamten dzień piękną pogodę, któ-
ra sprzyjała długim rozmowom przy sto-
łach.

Według moich obliczeń, ponad 100 
wolontariuszy angażowało się w organi-
zację. Piekli ciasta, przygotowali sałatkę, 
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rozkładali ławki i namioty, transportowali różne towary, sprzedawali, pilnowali, szkolili, 
anonimowo wspierali w dziedzinie finansów – dziękuję. Dodatkowo pragnę na łamach 
IP podziękować sołectwu Międzyświeć, OSP Iskrzyczyn oraz OSP Simoradz za użyczenie 
ławek, stołów i namiotu na dzień naszego święta.

Aż serce rośnie, gdy tyle osób bierze odpowiedzialność za życie parafii…
ks. M. Czyż
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Złota Konfirmacja
”Chcemy do śmierci Jezusie być Twoi”- to słowa jednej z pieśni zaśpiewanych pod-

czas uroczystego nabożeństwa, jakie miało miejsce w niedzielę 29 maja 2016 w sko-
czowskim kościele Św. Trójcy, połączone z jubileuszem „ZŁOTEJ KONFIRMACJI”. Słowa 
śpiewanej pieśni są adekwatne i zawsze aktualne do składanej przysięgi przez konfir-
mantów. Konfirmacja tegorocznych Złotych Jubilatów miała miejsce w dniu 22 maja 
1966 roku po dwuletnich naukach konfirmacyjnych (01.09.1964 – 22.05.1966). Wów-
czas po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiło 70 konfirmantów (46 dziewcząt  
i 24 chłopców). Aktu konfirmowania dokonał ks. Andrzej Czyż w asyście ówczesnego 
skoczowskiego proboszcza ks. Jana Nogi. Jak to zwykle bywa, od tego czasu życiowe 
ścieżki rozproszyły wielu po kraju i całym świecie. Mimo to udział w złotej uroczystości 
wzięło 45 Jubilatów . Niestety 10 konfirmantów na przestrzeni minionych lat już zmarło. 
Całą uroczystość poprowadził oraz okolicznościowe kazanie wygłosił skoczowski pro-
boszcz ks. Adam Podżorski. Bezpośrednio po kazaniu, Jubilaci przystąpili do Stołu Pań-
skiego, aby znów razem odnowić sakrament Wieczerzy Pańskiej. Podczas uroczystości 
śpiewał chór „Gloria” oraz grał duet organowo-skrzypcowy. Nas jako chórzystów cie-
szy fakt, że w składzie tegorocznych Złotych Jubilatów mamy czterech członków chóru 
w tym dyrygenta Bolesława Nogę, którzy razem z całym chórem starają się służyć Bogu 
poprzez muzykę i śpiew. Wszystkim tegorocznym Jubilatom życzymy Bożego błogosła-
wieństwa oraz nadziei i zdrowia. Zaś nam wszystkim życzymy zastanowienia się nad 
treścią słów, które przed 50. laty były czytane od skoczowskiego ołtarza, a były to słowa 
wyjęte z 2. Listu do Koryntian 4,7-18, zaczynające się od słów… „Bo któż ciebie wyróż-
nia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, 
jakobyś nie otrzymał? (zdjęcie oraz opis na okładce)

W. Orawski

Mężczyźni na skałce wspinaczkowej
Do rangi małej trady-

cji urósł zwyczaj spędzania 
przedwakacyjnego spotkania 
dla mężczyzn na amatorskiej 
integracji sportowej. Tym 
razem wybieraliśmy się na 
naturalną skałkę na Kobylą 
w Wiśle. Niestety piątkowa 
pogoda (17 czerwca) pokrzy-
żowała plany. Zdecydowa-
liśmy pojechać do ośrodka 
„Primaroca” w Bielsku-Białej, 
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Wycieczka rodzinna do Brennej 
W sobotę 18 czerwca zorganizowaliśmy rodzinną wycieczkę do Brennej w ramach 

spotkań małżeńskich. Z plecakami zawierającymi kiełbasę, chleb, przyprawy, słodycze 
itd. chcieliśmy zdobyć Trzy Kopce od strony Leśnicy. Niestety, z uwagi na rajd rowero-
wy, zostaliśmy zmuszeni do spontanicznej zmiany planów. Poszliśmy więc drogą leśną, 
poza szlakiem. Nad małym strumyczkiem przygotowaliśmy ognisko. Kiełbaski na świe-

gdzie na trzech poziomach można próbować swoich sił, wspinając się na skałki o różnej 
trudności. 

Najpierw nasz instruktor, Artur Jasiulek, objaśnił uczestnikom podstawowe zasady 
wspinaczki, a potem zaprzągnięto nas w uprzęże i dawaj… Zabawa była przednia. Każdy 
mógł spróbować swoich sił. Mozolne wspinanie przypominało codziennie zmagania ży-
ciowe, z jakimi przychodzi nam się potykać.

To był iście wartościowy czas. Na kolejne spotkania zapraszamy od września.
Ks. M. Czyż
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żym powietrzu i w takim towarzystwie smakowały wybornie. Prawie 30 osób wybrało 
się na tę eskapadę. Nie udało nam się przeprowadzić gier zręcznościowych, ale… co się 
odwlecze, to nie uciecze.

Tego typu wycieczki integracyjne służą bliższemu poznaniu się i zachęceniu do co-
dziennego podejmowania rodzicielskiej odpowiedzialności za najmłodsze pokolenie. 

Zapraszamy od września na kolejne spotkania małżeńskie, gdzie mamy możliwość 
zobaczyć swoje zwycięstwa i porażki, a także wspólnie się pomodlić o siebie oraz o na-
sze pociechy.

Ks. M. Czyż
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Piknik Rodzinny w Pierśćcu
Jak każe kilkuletnia tradycja, pierścieccy parafianie, z okazji rozpoczęcia waka-

cji, spotkali się na rodzinnym pikniku. W upalne piątkowe popołudnie, 24 czerwca, 
o g. 17:00 uczestnicy zgromadzili się w sali parafialnej, aby obejrzeć pokaz slajdów z nie-
dawnej wycieczki do Krakowa i Wieliczki. Ponieważ w dwudniowym wyjeździe wzięli 
udział nie tylko członkowie miejscowego filiału, ale i całej parafii, gościliśmy więcej osób 
niż zwykle.

Wycieczka dzieci ze szkółki niedzielnej  
ze Skoczowa

W niedzielę 19 czerwca uczestnicy szkółek niedzielnych udali się wraz z opiekuna-
mi do Bielska-Białej. Część grupy starszej poszła zmagać się w grze w kręgle. Pozostali 
bawili się figloparku. Był to czas super zabawy,  o czym  świadczyły uśmiechnięte buzie 
i zmęczenie po trzech godzinach harców na zjeżdżalniach, basenach z piłkami, ściankach 
wspinaczkowych, torach przeszkód i boisku do piłki nożnej. Przeżyliśmy czas wspaniałej 
zabawy i szaleństw, za które dziękujemy naszemu Panu. Cieszymy się, że nikomu nic się 
nie stało i że z Bożym błogosławieństwem dotarliśmy do domu .

Natalia Bystroń
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Następnie obejrzeliśmy „Cyrk 
motyli” – film krótkometrażowy 
z udziałem Nicka Vujicica, który 
opowiada o młodym, pozbawio-
nym kończyn mężczyźnie. Mimo 
kalectwa i wielu przeciwności losu 
nie poddaje się, odnajduje sens 
życia, a nawet staje się autoryte-
tem dla innych. 

Po krótkim wystąpieniu ks. M. 
Czyża na temat przesłania filmu 
nastąpił kolejny punkt programu 
– wspólne śpiewanie z zespołem 
młodzieżowym „Be Happy”. Jeste-
śmy, Panie, Kapłaństwem Twym, 
by wielbić Majestat Twój, by ogła-
szać Twoje dzieła dziś, by każdy 
Ciebie poznać mógł… - w kościele 
rozległy się słowa tej pięknej pie-
śni i kolejnych, które zaśpiewali-
śmy razem na chwałę Pana Boga.

Tymczasem na placu za bu-
dynkiem kościoła czekała na 
uczestników pikniku strawa dla 

ciała: kiełbaski z grilla, sałatki, napoje i domowe wypieki. Po posiłku każdy znalazł coś 
dla siebie: dzieci – wesoło się bawiły, młodzież wraz z ks. Mirkiem grała w siatkówkę,  
a pozostali – po prostu rozmawiali, na co zwykle brakuje czasu. Cieszymy się, że mogli-
śmy gościć ks. Andrzeja Czyża z małżonką, a także kuratora skoczowskiej parafii, Ryszar-
da Macurę, także z drugą połową.

Kilka wspólnie spędzonych ze sobą godzin minęło w miłej, rodzinnej atmosferze.
Jeśli Pan Bóg pozwoli, zapraszamy za rok!

Danuta Oczadły

Wyprawka szkolna
W tym roku nie podejmujemy się akcji „Wyprawka szkolna”. Wychodzimy 

z założenia, że rządowy program „500+” zapewni rodzinom o niskich docho-
dach wystarczającą pomoc w tym zakresie. Gdyby jednak ktoś z Państwa znał 
rodzinę potrzebującą tego typu pomocy (bez względu na wyznanie), prosimy 
o informację w kancelarii parafialnej. Jednocześnie poszukujemy innych form 
pomocy diakonijnej. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie. 
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Wieści z Dębowca

13 czerwca wraz z grupą młodzieży starszej wybraliśmy się na wycieczkę rowerową. 
Pierwsza grupa ruszyła spod Domu Zborowego przez Ochaby, Skoczów, Ustroń do Ustro-
nia Polany. Na miejscu zostaliśmy przyjęci przez ks. Oskara Wilda z rodziną. W ogrodzie 
parafialnym czekał już rozpalony grill. Mieliśmy czas na wspólne rozmowy, modlitwę 
oraz grillowanie. Droga powrotna przebiegała zdecydowanie szybciej. Osoby wyjeżdża-
jące z Dębowca pokonały tego dnia około 50 km. 

17 czerwca na spotkanie młodzieżowe przyjechali goście z grupy młodzieżowej 
w Brennej. Spotkanie to było rewizytą naszego wyjazdu w czasie pasyjnym. Wraz z 9-oso-
bową grupą młodzieży przyjechała liderka grupy – Ewa Cieślar oraz ks. Roman Kluz. Był 
czas śpiewu, modlitwy, rozmów, gry w piłkę oraz zabawy integracyjne. W tym czasie każ-

dy mógł upiec kiełbaski 
na ognisku oraz spró-
bować pysznego ciasta 
przyniesionego przez 
dziewczyny z dębo-
wieckiej młodzieżów-
ki. Wszyscy uczestni-
cy z uśmiechem na 
ustach mogli wrócić 
do swoich domów.  
Serdecznie zapraszamy 
na spotkania po waka-
cjach w piątki.
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18 czerwca zorganizo-
waliśmy jednodniową wy-
cieczkę, której głównym 
celem było zwiedzenie Mu-
zeum Chleba w Radzion-
kowie oraz kopalni Guido 
w Zabrzu.

Wyjazd nastąpił o godz. 
8:00. Pierwszym postojem, 
a jednocześnie miejscem 
do zwiedzania był Mikołów 
- Śląski Ogród Botaniczny, 
który - jak się okazało - jest 

najmłodszym i jednocześnie największym takim ogrodem w Polsce. Powstał w 2003 r. na 
terenach byłej jednostki wojsk rakietowych. Warto go zobaczyć, chociażby ze względu 
na wspaniałe widoki z wojskowej wieży obserwacyjnej na cały Śląsk. 

Drugą atrakcją, którą zaplanowaliśmy, był zjazd na pierwszy poziom do kopalni Gu-
ido w Zabrzu, gdzie największą atrakcją jest zjazd w „szoli”. 

O g. 15:00 weszliśmy do założonego w 2000 r. Muzeum Chleba w Radzionkowie, 
które robi ogromne wrażenie ze względu na m. in.: pieczenie bułeczek przez każdego 
uczestnika wycieczki, narzędzia i sprzęty, którymi posługiwali się nasi dziadowie i pra-
dziadowie oraz wspaniałą prelekcję właściciela muzeum, Piotra Mankiewicza, na temat  
szacunku dla daru Bożego, jakim jest chleb. 

Wycieczkę rozpoczęliśmy jak i zakończyliśmy modlitwą zmówioną przez ks. M. Rat-
kę-Matejko. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom wycieczki za zdy-
scyplinowanie oraz firmie przewozowej p. Rafała Górniaka. Zapraszamy za rok.
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„Pan Jezus wszystkie dzieci zna, każde dziecko kocha On...” brzmiały słowa jednej 
z piosenek wykonanych przez chórek dziecięcy „Łajciki” w Kościele Ewangelickim w Dę-
bowcu, z okazji zakończenia roku szkolnego. Dzieci spotykały się na próbach, by ćwiczyć 
swój głos i słuch w różnej formie, często podczas zabaw. Zastanawialiśmy się również, 
co w śpiewaniu jest najważniejsze. Nie tylko co i jak śpiewamy ale również dlaczego? 
Śpiew, który chwali Pana Boga, pochodzi z oczyszczonego i wdzięcznego serca. Pan Bóg 
zrobił wszystko abyśmy takie serce mogli posiadać. Dlatego Łajciki- z ang. white (czyt. 
łajt)= biały kolor, to symbol czystości, niewinności, którą oferuje Bóg każdemu, kto przyj-
muje ofiarę Pana Jezusa z powodu swoich grzechów i chce powiedzieć o tym innym 
swoim zachowaniem, a także poprzez śpiew. 

Wspólne śpiewanie sprawiało nam dużo radości, świadczą o tym wypowiedzi dzieci 
Czuję się... „-natchniony”, „-wesoły”, „-bliżej Boga”, „-niebiańsko”, „-Dlaczego nie dłu-
żej?”

W piątkowe popołudnie, 24 czerwca, po ostatniej przedwakacyjnej próbie chórku, 
odbyło się ognisko. Był to czas wielu zabaw integracyjnych oraz wspólnego pieczenia 
kiełbasek. Mimo bardzo wysokich temperatur humory wszystkim doskonale dopisywa-
ły. Po przerwie wakacyjnej planujemy wznowić próby, na które już teraz serdecznie za-
praszam wszystkie dzieci od 6-12 lat z Dębowca i okolic. 

zebrali: E. Fryda, R. Kłoda i ks. M. Ratka Matejko



Informator Parafialny nr 117/2016 Informator Parafialny nr 117/2016 33

Głos ma młodzież

OME 2016
W dniach 26-29 maja odbywała się w Mikołowie 

i Tychach Olimpiada Młodzieży Ewangelickiej. Brało 
w niej udział około 160 osób, z różnych parafii i die-
cezji naszego kraju. Nie mogło zabraknąć także repre-
zentacji skoczowskiej parafii, która liczyła 24 osoby 
(7 dziewczyn i 17 chłopaków). Wyruszyliśmy ze Sko-
czowa w czwartek około godz. 11, autobusem razem 
z parafią Goleszów. Po przyjeździe i zarejestrowa-
niu się rozlokowaliśmy się w naszych dwóch salach, 
w miejscowej szkole. Pierwszy dzień obfitował w dwie 
konkurencje drużynowe; koszykówkę oraz piłkę ręcz-
ną. W tychże konkurencjach bardzo dobrze pokazali 
się nasi juniorzy i nasze dziołszki, te obie drużyny zdo-
były pierwsze miejsca. I tu zaczyna się dobra passa dla 
kadry ze Skoczowa. Drugi dzień wypełniły konkuren-
cje; pływanie: 50 m stylem dowolnym, 50 m stylem 
klasycznym oraz 4x50 m stylem dowolnym (sztafeta). 
I także w pływaniu prym wiodły nasze dziewczyny, ju-
niorzy, a także i seniorzy, którzy pozajmowali wysokie 
miejsca na podiach. W tym dniu odbył się także tur-
niej w badmintona (w emocjonującym finale seniorów 
z naszym reprezentantem Danielem Cieślarem, wygrał 
ks. Marcin Podżorski; a w juniorach Łukasz Sikora zajął 
3. miejsce), oraz turniej w piłkę nożną gdzie juniorzy 
zajęli pierwsze miejsce. Dzień zakończył się ogniskiem 
i dekoracją medalami w Śląskim Ogrodzie Botanicz-
nym. Dzień trzeci to głównie lekkoatletyka oraz siat-
kówka. W piłce siatkowej we wszystkich trzech katego-
riach pierwsze miejsca zajęły drużyny parafii Skoczów. 
Równie emocjonująco było w trakcie lekkiej atletyki, 
gdzie niesamowitą sprawnością fizyczną wykazały się 
nasze dziewczyny a również i chłopacy. W biegach 
dziewczyn, przeciwników w tyle zostawiały: Emilia 
Żwak, Sara Kawulok, i Oliwia Jurkowska, a z mężczyzn 
dobrą szybkością i wytrzymałością wykazał się Mate-
usz Sikora. W skoku w dal swoje żabie oblicze ujawnili: 
Martyna Orawska, Emilia Żwak, Mateusz Sikora i To-
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Wieści chórowe

Odznaczenia
W dniu 11 maja w nowej siedzibie Zespołu 

Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie 
miało miejsce sympatyczne wydarzenie. V-ce 
przewodnicząca Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, Sylwia Cieślar, dokonała uroczystego 
wręczenia „ZŁOTEJ ODZNAKI ZA ZASŁUGI DLA 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” dla prezesowej 
chóru „Gloria” oraz długoletniej członkini Ze-
społu Ziemi Cieszyńskiej – Weroniki Orawskiej.

Odznaczenie zostało przyznane przez Ka-
pitułę Odznaki za  społeczne aktywne zaan-

gażowanie w krzewieniu szeroko pojętej kultury oraz propagowanie zasad współpracy  
z zakresu pielęgnowania tradycji oraz folkloru.  

Laureatka otrzymała wzruszające i sympatyczne podziękowania, okolicznościowy 
dyplom oraz bukiet życzeń. Do gratulacji włączyło się także liczne grono chórowych Ko-
leżanek i Kolegów. 

mek Chmiel. Bardzo ciekawie było także w trakcie skoku wzwyż, gdzie zawodnicy pre-
zentowali różne techniki od tzw. “flopu”, aż po skok “na szczupaka”. Tu bardzo dobrymi 
skoczkami okazali się: Marta Gogółka, Tomek Chmiel, Daniel Cieślar i Mateusz Sikora, 
którzy niestety nie zajęli pierwszych miejsc (zapewne udałoby się to, gdyby skakali na 
szczupaka, ale to tylko szczegół, wróćmy do konkretów). W pchnięciu kulą jedyną re-
prezentantką Skoczowa, która zdobyła podium okazała się Sara Kawulok. W ostatniej 
dyscyplinie tego dnia, czyli w siatkówce plażowej, pierwsze miejsca zajęły nasze juniorki 
oraz juniorzy. Dzień zakończył się dekoracją w mikołowskim kościele a także zliczeniem 
wszystkich zdobytych medali, oraz ogłoszeniem najlepszej drużyny. Dzięki zaangażowa-
niu i oddaniu naszych reprezentantów parafia w Skoczowie zdobyła pierwsze miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Łącznie zdobyliśmy 19 złotych, 9 srebrnych oraz 11 brązowych 
medali. Punktów łącznie zdobyliśmy 86. Wszystkie szczegóły co do klasyfikacji medalo-
wej można znaleźć na stronie luteranie.pl. W ostatni dzień niektórzy z naszych reprezen-
tantów zostali jeszcze na charytatywnym biegu dla Julki odbywającym się w Tychach. 
Bieg miał różne dystanse, od 7 do 21 km. Gratuluję wszystkim tym, którzy odważyli się 
wystartować i dobiegli do końca :). Dziękujemy Panu Bogu za naprawdę błogosławiony 
czas, miejmy nadzieję, że jeszcze więcej medali przywieziemy za dwa lata, na planowa-
nej olimpiadzie w Tychach :). 

Damian Rusin
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Wyjazd Dzwonków  
do Wołczyna i Kluczborka

13 maja o godzinie 18.00, Zespół Dzwonków wy-
ruszył na weekend do Wołczyna na Opolszczyźnie. 
Na miejsce dotarliśmy około godziny 20:45. Bardzo 
serdecznie przywitał nas proboszcz tamtejszej pa-
rafii. Po rozlokowaniu się w pokojach i zapoznaniu 
z budynkiem, przyszedł czas na kolację. Gdy już zje-
dliśmy udaliśmy się do swoich pokoi, aby jeszcze się 
pointegrować, po czym poszliśmy spać. Nazajutrz, po 
śniadaniu mieliśmy czas dla siebie. Później, półtorej 
godziny przed obiadem, zrobiliśmy próbę aby przy-
gotować się do występu na Nocy Muzeów w Klucz-
borku. Gdy próba się skończyła, a my byliśmy pewni, 
że jesteśmy przygotowani, przyszedł czas na obiad. 
Przed wyruszeniem do Kluczborka, mieliśmy jeszcze 
odrobinę czasu wolnego, niektórzy z nas udali się na 
zwiedzanie miasta, w trakcie spaceru nie zabrakło 
aktywności fizycznej bo oprócz chodzenia natrafili-
śmy na park z przyrządami do ćwiczeń (dobrze jest 
się rozruszać przed koncertem :) ). Po wycieczce po 
miejscowości, ruszyliśmy do Kluczborka na Noc Mu-

W. Orawska od 34. lat aktywnie uczestniczy w służbie żeńskiego i mieszanego Chó-
ru „Gloria”. 

W dniu Wiosennego Święta Chórów w Cieszynie (24 kwietnia) takim samym wyróż-
nieniem został uhonorowany nasz długoletni proboszcz - ks. A. Czyż.

Dołączamy się do życzeń i GRATULUJEMY.
Redakcja 
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Aktywny sezon „Glorii”
Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 

wznośmy okrz yki radosne skale zbawienia naszego!
Psalm 95,1

Wraz z nastaniem wiosny, a szczególnie z nadejściem miesiąca maja, rozpoczyna 
się gorący okres dla chórzystów. Wiele uroczystości kościelnych, parafialnych jest ściśle 
powiązanych z działalnością chórową. 
Tego roku kalendarium „Glorii” było 
bardzo bogate. Już w drugą niedzie-
lę maja służyliśmy pieśnią podczas 
uroczystości konfirmacyjnej. Tydzień 
później, w poniedziałek zielonoświąt-
kowy, w trakcie nabożeństwa, a na-
stępnie (już nie tylko pieśnią) pod-
czas spotkania integracyjnego przy 
jajecznicy.  Minęło zaledwie  sześć 
dni i miała miejsce pamiątka założe-
nia i poświęcenia naszego kościoła 
Św. Trójcy oraz sprzedaż kołaczy. 29 

zeów. Jeszcze zanim odbył się koncert, 
mogliśmy uraczyć się widokami na mia-
sto, z wieży zabytkowego ewangelickiego 
kościoła, o którym też opowiadał tam-
tejszy proboszcz senior w trakcie Nocy 
Muzeów. Po ciekawej prelekcji na temat 
miejscowej świątyni, mogliśmy usłyszeć 
występy uczniów z Gminnej Szkoły Mu-
zycznej w Kluczborku. Nadszedł czas i na 
nasz występ, podczas którego widzowie 
mogli nie tylko wysłuchać naszej gry, ale 
także dowiedzieli się kilku rzeczy o historii 
całego Zespołu jak i o instrumentach, na 

których gramy. Gdy kluczborska Noc Muzeów się skończyła, wróciliśmy do Wołczyna, 
na ostatnią noc przed powrotem. Rano, po śniadaniu mieliśmy jeszcze okazję zagrać na 
nabożeństwie w wołczyńskim kościele, po czym ruszyliśmy w drogę powrotną do Sko-
czowa.

Dziękujemy Panu Bogu za błogosławiony czas w Wołczynie jak i Kluczborku, mamy 
też nadzieję, że znajdą się nowe miejsca w których będziemy mogli grać na Jego chwałę. 

Annika Warzecha i Damian Rusin
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maja był szczególnym dniem dla chórzystów, ponieważ aż czworo z naszych szeregów 
obchodziło swój jubileusz złotej konfirmacji (m. in. dyrygent Bolek Noga). Z radością 
śpiewaliśmy wszystkim Jubilatom i uczestniczyliśmy razem z nimi w tych wzruszających 
chwilach. Jednakże nie tylko podczas kościelnych uroczystości śpiewa chór. Często towa-
rzyszymy w chwilach radosnych, podczas ślubów, czy smutnych – pogrzebów, rodzinom 
chórzystów i nie tylko im. Również i te chwile nie ominęły nas w tych minionych dwóch 
miesiącach. 

Wydawałoby się, że z nadejściem czerwca i zbliżającej się kanikuły aktywność chóru 
będzie powoli się uspokajała, wygasała. Nic bardziej błędnego. 

19 czerwca, w piękną słoneczną niedzielę, żeńska część „Glorii” wraz z ks. A. Pod-
żorskim uczestniczyła w uroczystości założenia i poświęcenia filiału parafii cieszyńskiej, 
kościoła w Marklowicach. W tym małym kościołku popłynęły słowa pieśni wielbiących 
wspaniałość Bożego stworzenia i Bożej miłości. Poza żeńskim chórem „Gloria” śpiewem 
służyły jeszcze dzieci i młodzież marklowickiego filiału. Tamtejsi parafianie prawie do 
ostatniej chwili przygotowywali się do uroczystości. W związku z przeprowadzanym re-
montem prace porządkowe zakończyły się w sobotę późnym wieczorem. Mimo to zo-
staliśmy serdecznie przyjęci i ugoszczeni, a przy okazji dowiedzieliśmy się, że już za rok, 
marklowiczanie będą obchodzić jubileusz 30-lecia swojego kościoła.

Kolejnym wyjątkowym przeżyciem był dla „Glorii” udział w XII Koncercie Chórów 
Ewangelickich w Jaworzu (25 czerwca). W sytuacji, gdy we Francji reprezentacja Polski 
podejmowała walkę ze Szwajcarią o przejście do ćwierćfinału  mistrzostw Europy, my 
wprowadzeni słowami Psalmu przez ks. Władysława Wantuloka, rozpoczynaliśmy kon-
certowanie na chwałę Bożą. Wśród 13 chórów - uczestników zjazdu jaworzańskiego były 
dwa reprezentujące parafię skoczowską. Chór mieszany z Dębowca oraz wspomniana 
„Gloria”. Mieliśmy okazję wysłuchać pieśni w wykonaniu gości z Zaolzia – Lutheran Cho-
rus z Trzyńca pod dyr. Józefa Podoli, połączonych chórów, a w przerwie artystów Operet-
ki Gliwickiej. W drugiej części koncertu królowały piosenki ludowe. Do zebranych słowo 
pozdrowienia skierował również biskup diecezji cieszyńskiej – ks. dr Adrian Korczago. 
W krótkich słowach zwrócił uwagę na szczególne znaczenie pieśni ludowej, jej piękno 
oraz umiłowanie ziemi, na której się mieszka. 

Oczywiście nie mogło również zabraknąć informacji na temat sytuacji na francuskim 
stadionie przekazywanych na bieżąco przez prowadzących koncert ks. Wantuloka i jego 
Małżonkę. Tak więc przeżywane emocje  były podwójne, a radość z wygranej naszej 
reprezentacji ogromna. Kolejny raz potwierdziły się słowa starego powiedzenia: „jak się 
chce, to można”. Daliśmy radę uczestniczyć w zjeździe chórów i śledzić akcję meczu. 
Mogliśmy odczuwać podwójną radość – z możliwości śpiewania Bogu na chwałę oraz 
wygranej reprezentacji Polski.

Koncert w Jaworzu był ostatnim planowanym występem naszego chóru przed wa-
kacjami. Lipiec ma być czasem odpoczynku od prób i nabieraniem sił do realizacji kolej-
nych zamierzeń. Pierwsze powakacyjne próby będą miały miejsce 8 i 9 sierpnia, na które 
wszystkich chcących i lubiących śpiewać serdecznie zapraszamy. Soli Deo gloria!

Aniela Fender
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Reklamy i ogłoszenia

Serdecznie polecamy nowości książkowe, które można nabyć w kancelarii parafial-
nej. Są to:

1. L. Czyż „Pozostała tylko nadzieja” - 32 zł
2. Bp A. Korczago „Rodzice przez duże R” - 15 zł
3. S. Adamus „Album dziecka - od narodzin do konfirmacji” - 38 zł
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Orkiestra Dęta Zaprasza

Diecezjalna Orkiestra Dęta chętnie przyjmie w swoje szeregi muzyków 
grających na instrumentach dętych. Próby odbywają się w każdy wtorek  
od g. 18.00 w sali parafialnej w Skoczowie. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Praca - administrator cmentarza i grabarz

Parafia zatrudni osobę chętną do wykonywania usługi grabarza oraz admi-
nistratora cmentarza w Skoczowie. Zainteresowanych prosimy o kontakt 

w kancelarii parafialnej.

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.

Wolontariat diakonijny

Parafia nasza wychodząc naprzeciw potrzebom opieki nad osobami prze-
wlekle chorymi, przebywającymi w domu pragnie zorganizować grupę wolon-
tariuszy mogących udzielać fachowej pomocy w pielęgnacji chorych i wsparciu 
dla rodziny. Szukamy osób, które byłyby chętne po odpowiednim przeszkoleniu 
zaangażować się w tego rodzaju służbie diakonijnej. 

Prosimy o kontakt w kancelarii.
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Biblioteka

tel. 33 500 00 25

Refleksje nad 30-leciem naszej biblioteki
Jest to dla mnie wielkim błogosławieństwem, że niedawno nasza biblioteka przekro-

czyła 30. rok życia, licząc czas, kiedy to została wskrzeszona po paru latach zamknięcia. 
Z tego okresu została księga inwentarzowa, gdzie ostatni wpis jest z 1981 r., a pierwszy 
z 1975 r. Nie wiemy jednak, kiedy zapisał się pierwszy czytelnik z tego czasu. Dlatego za 
datę powstania przyjęliśmy 19 kwietnia 1986 r., kiedy to zapisało się do nas parę osób.

Od samego początku biblioteka bazowała na pracy wolontariuszy. Ja sama zosta-
łam zatrudniona dopiero po ośmiu latach wolontariatu. Dużo się zmieniło, gdy zaku-
piliśmy komputer w 2000 r. i powstała potrzeba utworzenia katalogów. Wtedy zaczęła 
z nami pracować Sylwia Dziekan, która po przerwie na urodzenie i wychowanie dzieci, 
od 2013 r. znowu, dzięki Bogu, u nas pracuje.

W naszej bibliotece obecnie jest zaangażowanych ponad 20. wolontariuszy. Są to 
osoby po przeszkoleniu, które mają dyżury lub sprawdzają książki przed zakupem lub są 
informatykami. Ich pomoc jest dla nas bardzo ważna i potrzebna. Jest to tzw. służba po-
mocnicza. I tak się składa, że teraz poszukujemy kolejnych wolontariuszy do roznoszenia 
ulotek czy do przesłuchiwania pod względem technicznym płytek muzycznych skopio-
wanych z kaset audio. Cieszymy się, że mamy stałe miejsca na umieszczanie ulotek. Są 
to biblioteki czy księgarnie chrześcijańskie, jak też poradnie lekarskie, sklepy itp. I takich 
miejsc chcemy mieć więcej. Dlatego, miły Czytelniku, mam do Ciebie prośbę abyś zasta-
nowił się, czy nie znasz takich nowych miejsc dla nas? Będziemy Ci bardzo wdzięczni, jak 
nam o nich powiesz. 

W dalszym ciągu mamy jeszcze bardzo dużo książek chrześcijańskich i świeckich, 
które rozprowadzamy za wolne datki, minimum 3 zł za książkę. Zapraszamy.

Renia Świder
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Jubileusz reformacji

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

17. Wojna trzydziestoletnia

Swobodne1 nastały teraz czasy dla ewan-
gielików, a wszystko zdawało się spokojną po-
stępować drogą. Błogi spokój sprzyjał wielce 
rozkrzewianiu się nowej nauki, która się też 
wkrótce po wszystkich okolicznych krajach 
rozszerzyła, a zwłaszcza: w Szwajcaryi, w Da-
nii, w Szwecyi, Norwegii, w Islandyi, we Fran-
cyj, we Włoszech, w Hiszpanii, w Niżoziemi2, 
w Anglii, Szkocyi, w Irlandyi, w Czechach, we 
Węgrach, w Polsce i Siedmiogrodzie. W Pru-
siech była reformacya aż do roku 1568 zupeł-
nie ustalona; w Śląsku po miastach i wsiach 
prędko wzrastała i bujnie się krzewiła. Jed-
nakowoż niedługo trwały te błogie czasy; 
nowi albowiem zjawili się nieprzyjaciele re-

formacyi. Byli to jezuici3, którzy rozdwojenie umy-
słów wzniecali i wszelakich środków ku wytępieniu ewangielickiej wiary używali. Przeto 

zaczęto powoli ewangielików uciskać, gnębić i prześladować. Trwoga jęła się ewangie-
lików, a książęta ich były zniewolnione połączyć się z sobą, i poczęły myśleć o wspólnej 
obronie. Więc zawarły wzajemne przymierze obronne pod nazwą protestancka Unia 
(zjednoczenie) w r. 1608. Zatem zrobiły i katolickie książęta między sobą podobny zwią-
zek pod nazwą Liga. 

Tak poróżniły się obie strony, a pojątrzenie umysłów pomiędzy obydwoma wyzna-
niami wzmagało się coraz bardziej. Z nienawiścią w sercu patrzał brat na brata i potępiał 
go dla jego religii. Smętny był to widok, żałostne usposobienie umysłów!
1	 Wolne	[o	ile	nie	zaznaczono	inaczej,	wszystkie	przypisy	pochodzą	od	–	M.C.].
2 Obecnie Holandia. 
3	 Zakon	Kościoła	Rzymskokatolickiego,	powołany	w	1534	r.,	przez	Ignacego	Loyolę.	Od	same-

go	początku	 stanął	 do	walki	 przeciwko	 innowiercom	 (m.	 in.	 ewangelikom).	W	naszym	kręgu	
znanym	jezuitę	jest	np.	Jan	Sarkander	rodem	ze	Skoczowa.	Obecnie	jezuici	prowadzą	głównie	
działalność	edukacyjną,	wydają	również	książki	ewangelickich	autorów.		
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W Czechach znajdowało się już w tedy wiele ewangielików. Ci otrzymali w r. 1609 
od rzymsko-niemieckiego cesarza list majestatowy, t. j. pisemne zapewnienie cesarskie, 
że w Czechach ewangielicy z katolikami równych mają praw używać. Mimo to stało się 
przecie później, iż tam na rozkaz zwierzchności jeden nowy kościół ewangelicki zburzono 
a drugi zamknięto. Ewangielicy żalili się nad tem u cesarz Macieja, który był oraz czeskim 
królem, lecz otrzymali groźną odpowiedź. Obrażeni tem posłowie ewangieliccy stanęli 
na ratuszu w Pradze i wyrzucili ztąd oknami dwóch cesarkich urzędników, zwanych Mar-
tynec i Slawata 23. Maja 16184. Byli oni znani jako zacięci przeciwnicy ewangielików, 
i sądzono o nich, iż byli powodem owej groźnej odpowiedzi cesarskiej. Wprawdzieć oba 
zdrowo i bez uszkodzenia uszli, ale cesarz rozpalił się gniewem przeciw tak niegodziwe-
mu gwałtownemu czynowi. Do tego połączywszy się protestanci, opanowali Pragę i wy-
gnali jezuitów. Z tej przyczyny wkroczył cesarz z wojskiem w połączeniu z Ligą do Czech, 

zbił czeskie wojska pod 
białą górą blizko Pragi, pro-
testanckich dowodzców 
śmiercią ukarał, jezuitów 
do kraju powołał, ewangie-
lickie nabożeństwo zakazał, 
list majestatowy odwołał 
i zniósł, a dla tego wielu 
ewangielików do wyjścia 
z kraju zmusił. Ewangielicy 
drżeli z trwogi, widząc przy-
gotowania grożące zgubą 
i wyniszczeniem ewangie-
lickiej wiary w całych Niem-
cach. A przecie nie mieli już 
siły do ratunku. Lecz kiedy 
uciska największy, wtedy 
Bóg z pomocą najskor-
szy. Wołającym do Niego 
ewangielikom, zesłał On 
nowego, silnego obrońcę, 
którym był pobożny król 
szwedzki Gustaw Adolf. 
Ten bowiem ulitowawszy 

się współwyznawców swoich, zjawił się w Niemczech z walecznem wojskiem swojem 
w liczbie 15,000 mężów, połączył się z kilku niemieckimi książęty, i poraził niedaleko Lip-
ska, niezwyciężonego dotąd ces. Jenerała Tyllego. Na miejsce poległego Tyllego stał się 
Wallenstein dowodzcą wojsk cesarskich. Z nim ztoczył Gustaw Adolf pod Lützen pamięt-
ną bitwę dnia 6. Listopada 1632. Nim Gustaw Adolf do walki wstąpił, upadł wprzód z ca-
4	 To	wydarzenie	zwane	„defenestracją	praską”	dało	początek	wojnie	trzydziestoletniej	(1618-48).
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łem wojskiem na kolana, modląc się 
nabożnie i śpiewając wespół wyborną 
pieśń Lutrową: „Twierdzą mocną jest 
Pan Bóg nasz.” Po wykonanej mo-
dlitwie, dając hasło do boju, zawołał 
do wojska: „Niech ma Bóg miłościw 
będzie, bracia! Jezu, Jezu! Pomóż 
mi bojować ku czci i chwale imienia 
Twego” – Walka była bardzo krwawa, 
a Gustaw Adolf dowodził w niej tylko 
krótki czas swemu walecznemu woj-
sku. Będąc ciężko raniony, śród walki 
poległ na polu bitwy5 zapieczętowaw-
szy gorliwość swoję dla wiary i religii 
śmiercią bohaterską. Wieść o śmier-
ci wielce kochanego króla przeraziła 
głęboko szwedzkie wojska i rozpaliła 
je tem więcej w boju. Nad zwłokami 
króla wszczęła się tak okropna wal-
ka, iż poranione ciało jego w prędce 
pagorkiem trupów okrytem zostało. 
Wprawdzieć szwedzkie wojska zwy-
cięstwo odniosły, ale strata Gustawa 
Adolfa, który dla obrony współwy-
znawców kraj, tron i rodzinę opuścił, była wielką klęską dla ewangielików.

Wojna długo toczyła się jeszcze w niemieckiej krainie, aż ją na ostatek ukończył po-
kój westfalski6, zawarty w mieście Osnabrük 24. Października 1648 r. Przez ten pokój 
uzyskali ewangielicy w Niemczech, Holandyi i Szwajcaryi na nowo wolność wiary i rów-
ne prawa z katolikami, i aż do póty używamy jeszcze względem wiary onej swobody, 
która przez ten drogo okupiony pokój na zawsze zauiszczona7 i zapewniona jest. (cdn.)

opr. ks. M. Czyż 

5	 Miejsce,	na	którem	Gustaw	Adolf	poległ,	oznaczał	przez	200	lat	prosty	ogromny	kamień,	który	
tam	po	bitwie,	Erichson,	mastalerz	królewski,	za	pomocą	niektórych	 ludzi	przykulał.	Od	 roku	
1837	sto	wspaniały	pomnik	na	temże	miejscu.	Ale	piękniejszy	jeszcze	pomnik	założoną	na	pa-
miątkę	tego	wielkiego	króla	przez	społeczeństwo	pod	imieniem	związek	Gustawa	Adolfa	–	t.	j.	
towarzystwo	dla	wspierania	ubogich	ewangelików	w	różnych	krajach	[przyp.	oryginalny].	W	Pol-
sce	ta	organizacja	jest	znana	pod	nazwą	Bratnia	Pomoc	im.	Gustawa	Adolfa	Organizacja	i	zaj-
muje	się	zbiórką	ofiar	pieniężnych	na	remonty	obiektów	sakralnych,	głównie	w	diasporze	[przyp.	
M.C.].

6	 Rezultatem	 tego	 pokoju	 jest	m.	 in.	 zgoda	 na	wybudowanie	 dwóch	 ewangelickich	 Kościołów	
Pokoju	w	Świdnicy	i	Pokoju	(można	o	tym	przeczytać	we	wcześniejszej	relacji	z	wycieczki	para-
fialnej).

7	 Zagwarantowana.

kościół i pomnik Gustawa Adolfa w Lützen  
koło Lipska (Niemcy)
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Z życia kościoła

1-3 maja – gościem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce była abp Antje 
Jackelén, Arcybiskup Uppsali i Prymas Kościoła Szwecji. Od czerwca 2014 roku jest arcy-
biskupem Uppsali i prymasem Kościoła Szwecji.

Maj – Po raz trzeci ostródzcy ewangelicy 
obchodzili swoje święto. „Dni Gizewiusza” są 
bowiem dorocznym świętem przypominają-
cym o luterańskiej tradycji, historii i kulturze 
Mazur Zachodnich. W ramach obchodów 
uczestnicy mieli okazję wziąć udział w różno-
rodnych wykładach, koncercie i wycieczce.

15 maja – W Święto Zesłania Ducha Świę-
tego ponad czterysta osób uczestniczyło w uro-
czystościach otwarcia pierwszego w historii 
orzeskich ewangelików Domu Parafialnego. 
Słowem Bożym i modlitwą nowy dom poświę-
cił bp Jerzy Samiec. Nowy budynek, w którym 
znajdują się biura parafialne i mieszkanie pro-
boszcza, pozwoli na pełną samodzielność logi-
styczną parafii.

29 maja – w Tychach odbył się po raz drugi 
Bieg Charytatywny organizowany przez Ewan-
gelickie Duszpasterstwo Wojskowe. Tym ra-
zem zbierano fundusze dla Julki Ból z Gdyni, 
która jest chora na mukowiscydozę, chorobę 
genetyczną, która wyniszcza cały organizm, 
a przede wszystkim płuca, wątrobę i  trzust-
kę. Dzięki akcji możliwe będzie sfinansowa-
nie leków i rehabilitacji oraz dalszego leczenia 
dziewczynki. Podczas biegu zebrano 8 425 zł.

3 czerwca – W czasie obchodów rocznicy 
60 lat kościoła parafialnego - dawnego Domu 
Modlitwy w Wiśle Malince, biskup Jerzy Sa-
miec Słowem Bożym i modlitwą poświęcił plac 
pod budowę nowego Centrum Parafialnego. 
Będzie to ośrodek służący nie tylko zborow-
nikom, ale również całej społeczności Malinki 
i okolic. Będzie także zapleczem dla konferencji 



Informator Parafialny nr 117/2016 Informator Parafialny nr 117/2016 47

i szkoleń. Budowa będzie sfinansowana z wpłat darczyńców. Dzięki niezwykłej hojności 
wielu osób, na dzień dzisiejszy, parafia ma zapewnione 62% potrzebnych środków. Ofia-
ry można wpłacać: PKO BP SA 57 1020 1390 0000 6702 0472 5604

5 czerwca – w kościele Świętej Trójcy w Warszawie odbyło się ekumeniczne nabo-
żeństwo z okazji 200-lecia Towarzystwa Biblijnego (TB) w Polsce. W liturgii uczestni-
czyli przedstawiciele Kościołów członkowskich TB, a także Kościoły wspierające działal-
ność organizacji.

12 czerwca – w Szczyrku odprawione zostało 
pierwsze ekumeniczne nabożeństwo z okazji Mi-
strzostw Europy w piłce nożnej.

19 czerwca –  w Drogomyślu została uroczyście 
odsłonięta tablica upamiętniająca rodziny wyznania 
mojżeszowego, które mieszkały w obrębie parafii do 
1939 roku. Inicjatorem umieszczenie pamiątkowej ta-
blicy na murze dzielącym plac kościelny był proboszcz 
drogomyskiej parafii, ks. Karol Macura. Odsłonięcia 
dokonały Burmistrz Strumienia Anna Grygierek i Wi-
ceprezes Gminy Żydowskiej w Bielsku - Białej Gabriela Haratyk. Następnie wszyscy spo-
tkali się w Centrum Parafialnym „Effata”, aby skosztować tradycyjnych żydowskich potraw.

19 czerwca – We Wrocławiu zostało uroczyście otwarte i poświęcone Słowem Bo-
żym nowe parafialne Centrum Ewangelickie, mieszczące się w zespole zabytkowych ka-
mienic tuż obok kościoła Opatrzności Bożej. 

Biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w Polsce, otworzył w serwisie 
społecznościowym Twitter (TT) swój oficjalny profil 
(@BpJerzySamiec), na którym publikowane są infor-
macje o działaniach Biskupa Kościoła, ale i osobiste 
przemyślenia nt. aktualnych wydarzeń oraz tzw. re-
tweetty (ponowne udostępnienia - RT) z profili innych 
użytkowników TT .

zebrał ks. M. Ratka-Matejko
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    Chrzty:
Paulina Budkowska  01.05.2016 Skoczów, ul. Słoneczna
Marta Krehut   15.05.2016 Pogwizdów, ul. Morcinka
Maja Jaworska   29.05.2016 Łączka, ul. Spacerowa
Iga Kuś   29.05.2016 Iskrzyczyn, ul. Tarnawa
Xawery Burawa  29.05.2016 Simoradz, ul. Główna
Milan Śnieżek   30.05.2016 Dublin
Kamil Kajstura   05.06.2016 Ustroń, ul. Porzeczkowa
Emilia Jabłońska  12.06.2016 Siemianowice Śląskie
Mateusz Szarek  12.06.2016 Skoczów, ul. Wspólna
Anita Sosna   19.06.2016 Kiczyce, ul. Wesoła

    Śluby:
Grzegorz Kocyłowski   Beata Cieślar  30.04.2016
Kamil Lisowski   Elżbieta Poneta  14.05.2016
Rafał Kudłacz   Natalia Wantulok  21.05.2016
Krzysztof Szturc  Justyna Wisełka  21.05.2016
Wojciech Górski  Klaudia Żydel  27.05.2016
Piotr Rosinek   Agnieszka Kłoda  28.05.2016
Ireneusz Habarta  Ewa Szczurek  04.06.2016
Kamil Kurcjus   Julia Plinta  11.06.2016
Zdzisław Marek  Urszula Ciupka  11.06.2016

    Pogrzeby:
Tadeusz Stekla  lat 86 28.04.2016 Skoczów, ul. Ciężarowa
Paweł Sikora  lat 79 28.04.2016 Pierściec, ul. Komunalna
Wanda Gabzdyl lat 78 18.05.2016 Skoczów, ul. Górecka
Amalia Malinowska lat 88 22.05.2016 Skoczów, ul. Ks. Mocko
Andrzej Lisowski lat 56 22.05.2016 Dębowiec, ul. Lipowa
Maria Skałka   lat 63 04.06.2016 Essen
Jan Martynek  lat 92 08.06.2016 Simoradz, ul. Rolna
Paweł Wigłasz  lat 73 12.06.2016 Dębowiec, ul. Cieszyńska
Maria Czyż  lat 76 13.06.2016 Skoczów, ul. Górny Bór
Stanisław Bruchajzer lat 74 23.06.2016 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. 18.00
MODLITEWNE drugi 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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5. rząd: Bolesław Noga, Jan Broda, Edward Fryda, Jan Kojma, Andrzej Krzywoń, Andrzej Pastucha, Paweł Klaczański, Jan Broda, Andrzej Czyż, 
Tadeusz Waleczek. 
4. rząd: Alicja Cieślar, Wanda Michna (Kukla), Małgorzata Tomica (Pilch), Anna Suchanek (Starzyk), Jolanta Biesok (Markuzel), Bronisława Czyż 
(Boruta), Anna Schreiner (Krużołek), Halina Konderla (Tyrna), Halina Majętny (Wapienik).
3. rząd: Małgorzata Kania (Hubczyk), Gertruda Moiczek (Greń), Marta Cyganek (Wigłasz), Halina Sikora (Pawlitko), Wanda Konieczny (Dziadek), 
Wanda Śliż (Krzywoń), Krystyna Czyż (Benek), Krystyna Karwańska (Borecka).
2. rząd: Władysława Kałuża (Korhel), Maria Miech (Malinowska), Wanda Kozieł (Bobek), Helena Raszka, Anna Błaszczok (Krużołek), Marta 
Gawlas (Pelar), Wanda Drozd (Kubala), Alicja Kluz (Pieprzyk).
1. rząd: st. teol. M Mendroch, Urszula Krzywoń (Kajzar), Marta Fober (Juranek), Urszula Smolana (Polak), Bronisława Bulik (Markocka), 
Janina Sikora (Kojma), Anna Żwak (Raszyk), Wanda Klaczańska (Wowry), Krystyna Matuszek (Hadyna), Halina Raszyk, ks. A. Podżorski.

4. rząd: Jerzy Kluz, Brunon Rusin, Paula Rakus, Franciszek Borecki
3. rząd: Erwin Lazar, Paweł Śliwka, Andrzej Stekla, Robert Barański, Jan Pyka, Zuzanna Nawrat (Brzezina), Anna zd. Berek, Mirosław 
Lipsa, Karol Krzywoń
2. rząd: Józef Kukla, Jan Świder, Leon Kidoń, Rudolf Cieślar, Anna Mojeścik (Cholewa), Adolf Mojeścik, Emilia Pyka (Byrtek), Lidia 
Krzemień (Macura), Anna Chwastek (Wojnar), Hildegarda Tyrna (Jaworska), Eryka Małysz, Józef Habarta
1. rząd: ks. Andrzej Czyż, Emilia Szczeponek (Lapczyk), Anna Parchańska (Macura), ks. Franciszek Czudek, pastorowa Janina Czudek, 
Małgorzata Mendroch (Keswoń), Erna Czyż (Malik), ks. Adam Podżorski

5 czerwca - Diamentowa Konfirmacja
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26-29 maja - olimpiada młodzieży ewangelickiej
18 czerwca - wycieczka rodzinna do Brennej


