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Miłością wieczną  
umiłowałem cię,  
dlatego tak długo  
okazywałem ci łaskę. 
Jr 31,3
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„Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę.” 
Jeremiasz 31,3

Trudne czasy i niełatwe doświadczenia mogą być definicją rzeczywistości, w której 
powstaje księga Jeremiasza. Może to być również definicja wielu innych okresów. Zanim 
jednak zaczniemy zagłębiać się w domysły lub w nasze doświadczenia i twierdzić, że to 
nasze czasy są trudne, bo… Nie umniejszając temu, chciałbym cię zabrać, Drogi Czytel-
niku, do rzeczywistości bliskiej Jeremiaszowi, po to, żebyśmy mogli wspólnie odkrywać 
mechanizmy myślenia człowieka i tego, w jaki sposób Bóg z nim postępuje. Może się 
zdarzyć, że podczas tej wędrówki odkryjesz coś, co dla Ciebie będzie ważne.

Jeremiasz nazywany był płaczącym prorokiem. Zadanie, do którego powołał go Bóg 
nie należało do łatwych: miał przynieść Boże Słowo ludowi, który nie chciał go słuchać. 
Dlaczego więc Bóg go wysyła?  Bo chce, żeby Izraelici mieli szansę usłyszeć Jego głos. 
Oni jednak dosyć konsekwentnie buntują się przeciw temu, co słyszą od owego młode-
go proroka. Ten bunt przybiera różne formy – aż do wrzucenia proroka do wyschniętej 
cysterny włącznie. Oponenci Jeremiasza uważali siebie za nowoczesnych, światłych lu-
dzi, którzy sami potrafią pokierować swoim losem, mają przecież odpowiednie narzę-
dzia, żeby zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo. Doprowadziło to do zupełnej kata-
strofy i utraty wszystkiego, co było dla nich ważne. Nie dlatego, że Bóg był dla nich złośli-
wy i postanowił „utrzeć im nosa”, czy ukarać ich, odpowiednio zmieniając rzeczywistość, 
ale dlatego, że pozwolił im na poniesienie konsekwencji wyborów, których dokonali. 

W naszym języku funkcjonuje cała grupa powiedzeń z cyklu „cierp ciało, jak ci się 
chciało” czy też „jakiego piwa nawarzyłeś, takie wypij”, „gdyby kózka nie skakała, to by 
nóżki nie złamała” itd. Jak myślisz, które z nich jest prawdziwe, jeśli chodzi o postępo-
wanie Boga względem swojego ludu?

Łatwo jest nam cytować powyższe zdania, kiedy to dotyczy innych ludzi. Gdybyśmy 
jednak „weszli w buty” współczesnych prorokowi… Gdybyśmy przez chwilę pomyśleli 
w kategoriach, że to nas spotkała katastrofa i to katastrofa na własne życzenie… Łatwo 
wtedy będzie nam szukać winnych, być może też szybko oskarżymy Pana Boga, że po-
zwolił na nasze nieszczęście. Ot, zwyczajnie, tak jest nam łatwiej, co nie oznacza wca-
le, że jest to zgodne z prawdą. Bóg pozwala na poniesienie konsekwencji ludzkich wy-
borów, bynajmniej nie dlatego, że radość sprawia Mu to, że człowiekowi jest ciężko, czy 
ma potrzebę osiągnięcia satysfakcji naszym kosztem. Jeśli czyni to, to dlatego, żebyśmy 
mogli czegoś ważnego dla nas się nauczyć. 

Wróćmy do samego początku tego tekstu, w którym czytamy o Bożej miłości do czło-
wieka i Jego długim czasie okazywania łaski. Z tymi pojęciami, wydaje mi się, że czasem 
mamy problemy. Łaska - to coś, co wydaje nam się nie na miejscu. Mamy nawet takie 
powiedzenie „bez łaski”. A tutaj słyszymy, że Bóg długo okazuje łaskę. Czy to dobrze dla 
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nas? Oczywiście bez względu na to, w jakich uwarunkowaniach żyjemy, wolelibyśmy 
w naszych międzyludzkich relacjach korzystać z tego, co sobie wypracowaliśmy (nie tyl-
ko w kategoriach finansowych). Stając przed Bogiem musimy jednak przyznać, że nie za-
sługujemy zupełnie na nic, z wyjątkiem kary. Bo gdyby tak się przyjrzeć temu, jak funk-
cjonujemy, to okazało by się, że to, co wydawać by się mogło, że jest naszą mocną stro-
ną czy zasługą, jest, ot zwyczajnie, takie jak powinno być. Jeśli np. troszczymy się o ko-
goś, albo jesteśmy pomocni, to warto zadać sobie pytanie: czy powinna to być norma, 
czy raczej coś ekstra? Bo jeśli norma, to nie można wtedy mówić o jakiejkolwiek zasłu-
dze. Mówiąc inaczej, jeśli coś działa tak, jak powinno, to nie ma mowy o „nadzwyczaj-
ności”, a o normie, zwyczajności. Pisząc ten tekst używam mojego komputera i jakoś nie 
wpadam w zachwyt nad tym, że stukając w klawisze widzę litery na monitorze. Problem 
byłby wtedy, gdyby to tak nie działało. Nie chodziłoby wtedy o to, że mam zbyt wygóro-
wane wymagania, a o to, że coś nie spełnia swojego zadania.

Podobnie sprawa ma się z każdym człowiekiem, jeśli spełniamy to, do czego powo-
łał nas Bóg, to tak ma być! Niestety, nie udawało i nie udaje nam się to permanentnie, 
dlatego to, na co w kontakcie z Bogiem możemy liczyć, to tylko Jego łaska. Ta łaska jest 
nam zwyczajnie darowana bez wszelkiej naszej zasługi i świadczy to o naszym zupełnym 
bankructwie wobec Boga. Bywają jednak ludzie, którzy z owej łaski robią sobie wymów-
kę, żeby nie przejmować się zbytnio Panem Bogiem. Bo skoro On jest przecież wszech-
mogący, kochający i łaskawy, a ponad to wszystko ma szczególny wzgląd na nas, więc 
w zasadzie możemy żyć tak, jak nam się to podoba i niespecjalnie martwić się o konse-
kwencje naszego zapatrzenia w siebie. Taka postawa świadczy o instrumentalnym trak-
towaniu Boga, a przypatrując się tragedii Izraela możemy zaobserwować, że prowadzi 
do katastrofy... 

Pojęcia związane z określeniem czasu w tym szczególnym Bożym wyznaniu, nad któ-
rym się dzisiaj pochylamy, też nastręczają nam kłopotów. Cóż to bowiem znaczy, że Bóg 
długo okazuje swoją łaskę? Dla nas to pojęcie zupełnie nieostre, inaczej przecież bie-
gnie dla nas czas, kiedy spotykamy się z przyjacielem, którego nie widzieliśmy od lat, 
a inaczej odczuwamy ten sam czas czekając na autobus. Jednak jesteśmy w stanie jakoś 
to sobie zdefiniować. Dużo gorzej bywa z tym, co wieczne. W omawianym przypadku: 
z wieczną miłością. Dlaczego gorzej? Dlatego, że żyjemy w ograniczeniu czasu, w świe-
cie, gdzie wszystko się zmienia - czasem odnosimy wrażenie, że zbyt szybko... Wiecz-
ność, niezmienność - zdają się, z jednej strony, być dla nas zupełnie abstrakcyjnymi ter-
minami. Z drugiej zaś, są tym, co pozwala nam mieć jakiś punkt orientacyjny. Coś, o co 
można się oprzeć bez obawy, że za kilka lat, albo wtedy, gdy podupadnę na zdrowiu, czy 
też wtedy, gdy zwyczajnie upadnę, Boża miłość się zmieni i usłyszę „już cię nie kocham”. 
Niebywałe, prawda??? Ten, do którego wszystko należy, Ten, któremu wszystko się kła-
nia, Ten, który jest absolutnie niezależny, mówi do słabego, pogubionego, upadłego 
człowieka: „Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę.” 

Jakie to ma dla ciebie znaczenie? Albo inaczej: czy to ma coś z tobą wspólnego?
Życzę każdemu z nas nabierania codziennie siły, z tego, co niezmienne.

ks. Bogdan Wawrzeczko
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Poznajmy się

Drogie siostry i drodzy bracia, nazywam się Bogdan 
Wawrzeczko. Mam 45 lat i właśnie rozpocząłem nowy 
etap w swoim życiu. Od 1 września mam przywilej pra-
cy w Waszej parafii. Poproszono mnie o napisanie czegoś 
o sobie - to dla mnie niełatwe zadanie, bo trudno mi pi-
sać o sobie. Zdaję sobie jednak sprawę, że może zasta-
nawiacie się, kim jestem, czy kim jesteśmy, jako rodzina? 
Jak to się stało, że trafiliśmy do Skoczowa?  Skąd przy-
jechaliśmy? Stąd te kilkanaście zdań o nas. Michał, Sa-
muel, Anielka i Bogdan - to my Wawrzeczkowie. Przyje-
chaliśmy do Skoczowa z pogranicza Mazowsza i Podlasia. 
Przez ostatnie 10 lat pracowaliśmy w maleńkiej, ale roz-
ległej parafii w Węgrowie.

Urodziłem się i wychowałem w Cieszynie. Jak każdy nastolatek szukałem akcepta-
cji. Czułem się czasem gorszy z powodu mojego słabego wzroku. Podczas nauki w Tech-
nikum Pan Bóg dobitnie pokazał mi swoją miłość, używając historii Bartymeusza z 10. 
rozdziału Ewangelii Marka. W rodzinnej parafii odnalazłem się w grupie młodzieżowej. 
Ta grupa była dla mnie ważna, bo w niej spotkałem moich przyjaciół, zarówno wśród 
rówieśników, jak i księży, którzy nas prowadzili. To było miejsce, gdzie mogłem w spo-
sób bezpieczny i sensowny przeżywać swój bunt nastolatka. Technikum, to był dla mnie 
również czas, w którym Pan Bóg stopniowo przekonywał mnie o powołaniu do pracy 
w Jego Kościele. Podczas studiów na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej dalej zwią-
zany byłem z naszą grupą młodzieżową. W trakcie studiów poznałem też moją żonę 
Anielkę, która pochodzi z Kiczyc i również studiowała teologię. Razem z nią pomagali-
śmy w pracy wśród dzieci w dolnośląskich parafiach. Praktykę przed ordynacją odbyłem 
w Gliwicach. Pobraliśmy się w Skoczowie, rok po mojej ordynacji. Pan Bóg często nas za-
skakiwał. Pamiętam, że podczas studiów myślałem: „Panie Boże, pójdę, gdzie mnie po-
ślesz, ale jeśli byłaby taka możliwość, to nie wysyłaj mnie na Górny Śląsk”. On jednak 
wiedział, co jest dla nas lepsze i na „Górnym” spędziliśmy osiem, naprawdę dobrych, 
lat. W tym czasie mogliśmy doświadczać Jego prowadzenia w sposób, dla nas czasem, 
zaskakujący. Tam też mogliśmy poznać grupę serdecznych przyjaciół, którzy w trudnych 
chwilach byli dla nas wsparciem, a Bóg nieraz używał ich, żebyśmy mogli doświadczyć 
Jego troski. Po tym okresie, przeprowadzka w okolice Warszawy była dla nas rzeczywi-
ście bardzo trudna, a zadania, które na nas tam czekały, w naszym odczuciu, zwyczajnie 
nas przerastały. Z perspektywy czasu, muszę przyznać, że doświadczaliśmy tego, że „peł-
nia Bożej mocy, okazuje się w naszych słabościach”. Pamiętam, że tuż po przeprowadz-
ce musieliśmy zrobić listę płac dla pracowników Domu Opieki, który prowadziła parafia. 
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Jak się za to zabrać, zastanawialiśmy się i postanowiliśmy poprosić o pomoc panie z naj-
bliższego biura rachunkowego. Po przygotowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, 
kiedy zapytałem: „ile płacę?”, usłyszałem odpowiedź: „Nic, przecież trzeba sobie poma-
gać.” Takich sytuacji można by wymienić wiele. Wtedy, kiedy dochodziliśmy do kresu na-
szych możliwości i pytaliśmy: „co dalej?”, Bóg okazywał się wierny i nigdy nie spóźnił się 
z pomocą, choć czasem była ona dla nas zaskakująca. Od jakiegoś czasu byliśmy przeko-
nani, że nasz czas w Węgrowie dobiega końca, stąd m.in. decyzja o starcie w wyborach 
w Pszczynie. I kolejna niespodzianka... Tuż po wyborach zostałem zapytany, czy chciał-
bym pracować w Skoczowie. Szczerze mówiąc, nigdy przedtem o tym nie myślałem. Nie 
myślałem jednak też nigdy przedtem o Gliwicach czy Węgrowie, a była to droga, którą, 
jak wierzę, Pan Bóg nas prowadził. Stąd nasza rodzinna decyzja o pozostawieniu tego, 
co dobrze nam znane i poukładane. Chociaż, patrząc wstecz, gdzieś w kącie oka łezka 
się kręci, bo przez te dziesięć lat spotkaliśmy kilku fantastycznych ludzi i paru wiernych 
przyjaciół. Jednak chcemy być posłuszni Bogu, jak Abram, który pozostawił to, co zna-
ne, żeby w nowy sposób doświadczyć Bożej bliskości. Zdajemy sobie sprawę, że pew-
nie nie spełnimy wszystkich oczekiwań, które ktoś będzie miał względem naszej rodziny. 
Chcemy jednak służyć, najlepiej jak potrafimy i z nadzieją czekać na to, co przed nami.
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Z kart historii...

Parafia ewangelicka 
w Pszczynie

31 października 1517 roku nie-
znany szerzej mnich augustiański 
Marcin Luter przybił na drzwiach 
wittenberskiego kościoła 95 tez 
wzywających do odnowy ów-
czesnego Kościoła powszechne-
go. Ich treść szybko rozeszła się 
po całych Niemczech oraz krajach 
ościennych, nie omijając także zie-
mi pszczyńskiej.  Przyczynili się  
do tego studenci studiujący za gra-
nicą oraz kupcy wożący swoje to-
wary po Europie.  Również niektó-
rzy biskupi ciekawi byli nowych 
myśli teologicznych pochodzących z  Wittenbergi. Jednym z nich był właściciel dóbr 
w Pszczynie, wrocławski biskup Baltazar von Promnitz , który kupił te ziemie w 1548 r. 
Biskup był bardzo tolerancyjny dla protestantyzmu, czego dowodem jest jego korespon-
dencja prowadzona z Marcinem Lutrem oraz Filipem Melanchtonem. Do nowej nauki 
w państwie pszczyńskim przychylało się przede wszystkim ziemiaństwo, natomiast pro-
sty lud wolał pozostać przy katolicyzmie. W roku 1568 władzę na tym terenie objął bra-
tanek biskupa, baron Karol von Promnitz i wprowadził oficjalnie luteranizm jako wy-
znanie panujące zgodnie z zasadą cuius regio,eius religio (czyja władza, tego religia). 
W 1592 r. Abraham von Promnitz ogłosił „Porządek kościelny dla Ziemi Pszczyńskiej”, 
utwierdzający luteranizm na tym terenie i regulujący wszelkie warunki socjalne i orga-
nizacyjne  luteran. W latach 1569 – 1577 w Pszczynie pełnił urząd proboszcza pierwszy 
ewangelicki pastor – ks. Marcin Trzyniecki.  Jego następcą został ks. Maciej Praetorius.  
Od tego czasu wszystkim kolejnym proboszczom w Pszczynie przysługiwał także tytuł su-
perintendenta czyli zwierzchnika wszystkich okolicznych parafii.

W pierwszej połowie XVII wieku rozpoczęła się jednak na ziemi pszczyńskiej prowa-
dzona przez Kościół katolicki ofensywa kontrreformacji.  Cesarz Ferdynand II Habsburg 
wyznaczył do tego zadania na Górnym Śląsku Karola Hanibala von Dohna, który w 1628 
r. wydał w tej sprawie tzw. edykt bytomski. Na jego mocy w ciągu 16 dni wszyscy ewan-
geliccy księża musieli opuścić swoje parafie oraz granice państwa pszczyńskiego. Spe-
cjalna komisja cesarska z wojskową eskortą wyruszyła w teren, aby sprawdzić wykona-
nie edyktu. Ludzki opór szybko w krwawy sposób tłumiono, a kościoły zamykano i pie-
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czętowano. Od 1649 roku jedynym miejscem, gdzie można było jeszcze  odprawiać lute-
rańskie nabożeństwa pozostała kaplica w pszczyńskim  zamku. W 1661 roku zamknięto 
także ostatnią ewangelicka szkołę.

Sytuacja protestantów poprawiła się dopiero po podpisaniu specjalnej ugody po-
między królem Szwecji Karolem XII a cesarzem Józefem I Habsburgiem w Altranstadt 
w 1707 roku. Na jej mocy  ewangelicy mogli na nowo spotykać się na domowych na-
bożeństwach oraz powoływać  na nowo wyznaniowe szkoły. Nikt nie mógł także już być 
zmuszany do udziału w rzymskokatolickich mszach. Jednak zgodę na budowę ewange-
lickiej świątyni uzyskano w Pszczynie dopiero w 1742 r. W tym samym roku powołano 
na nowo ewangelicką szkołę. Po kilku latach budowy kościół poświęcono w roku 1746. 
Jednak dwa lata później, w wielkim pożarze, miasta spłonął także nowy kościół.  Dzię-
ki darowiznom księcia Jana Promnitza zdołano odbudować spalone miasto oraz kościół. 
W nocy z 24 na 25 stycznia 1905 roku kościół ponownie z nieznanych przyczyn spło-
nął. Wielka ofiarność parafian pozwoliła na nowo w stylu neobarokowym kościół od-
budować. Jego uroczystego poświęcenia dokonano 3 stycznia 1907 r. Obecnie parafia 
w Pszczynie ma około 1.500 wiernych i jest największą parafią ewangelicką w Diece-
zji Katowickiej.

Po II wojnie światowej proboszczem parafii został ks. Jan Motyka, a następnie ks. 
Jan Badura, którego po przejściu na emeryturę zastąpił ks. Mirosław Czyż. Jego uroczy-
ste  wprowadzenie w urząd nastąpiło dnia 7 sierpnia 2016 r., dokładnie w 270-tą roczni-
ce poświęcenia pierwszego kościoła.

PS. Drogi Mirku!
W imieniu redakcji Informatora 

Parafialnego pragnę pogratulować 
Ci wyboru na stanowisko proboszcza 
parafii E.-A. w Pszczynie. Dziękuję za 
6 lat kierowania redakcją naszego 
dwumiesięcznika i wprowadzenie 
w tym czasie jego wydań w wersji 
kolorowej. Życzymy Ci dużo Bożego 
Błogosławieństwa w pracy dla Pana 
na ziemi pszczyńskiej oraz w admi-
nistrowaniu parafią w Studzionce. 

Oby i tam Twoja służba oraz żony Beaty z dziewczynkami przyniosła dobry owoc i wzrost 
duchowy parafian. Myślę także, że nasze wzajemne stare oraz nawiązane dzięki Tobie, 
nowe kontakty między „skoczowiokami” a „pszczyniokami” będą dalej kontynuowane 
a wiele projektów będzie realizowanych wspólnie przez obie parafie. 

„Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś po-
wołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków” I Tym 6,12.

Opr. Jerzy Sikora
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PODZIĘKOWANIE

Księże Mirku!
Sześć lat służby w para-

fii skoczowskiej minęło bardzo 
szybko. 13 sierpnia 2010 roku 
zostałeś wprowadzony w urząd 
proboszcza pomocniczego. 
Od tej pory związałeś się z na-
szą parafią.

Wkrótce poznaliśmy też ta-
lenty, którymi Bóg obdarzył 
Cię do służby. Łatwo potrafiłeś 
nawiązywać kontakty z ludź-
mi. Zawiązałeś wiele przyjaź-
ni. W trudnych sytuacjach okazywałeś spokój i opanowanie. Kazania wspominamy jako 
żywe i dynamiczne, bogate w odniesienia do codziennego życia. 

Młodzież, którą się opiekowałeś przez te lata przeżywała i dalej przeżywa wielki roz-
kwit. Szczególnie cenne dla naszej młodzieży były obozy młodzieżowe, które prowadzi-
łeś co roku. Dwukrotnie prowadziłeś grupę konfirmantów przez cały rok aż do ślubowa-
nia konfirmacyjnego. Uczyłeś religii w szkołach. Zainicjowałeś zebrania dla mężczyzn, 
prowadziliście razem z Małżonką zebrania dla małżeństw. Aktywnie włączałeś się w or-
ganizację wielu przedsięwzięć w parafii.

Za wszelką tę służbę składamy dziś Tobie serdeczne podziękowanie. Jesteśmy 
wdzięczni za dobrą i bezkonfliktową współpracę z proboszczem, pracownikami parafii 
i Radą Parafialną. Sześć lat pracy, a właściwie pełnej poświęcenia służby, zostawia w na-
szej parafii trwały ślad.

Serdecznie dziękujemy także Pani pastorowej Beacie za również pełną poświęcenia 
służbę wśród dzieci na szkółce niedzielnej oraz za wspieranie męża i wyrozumiałość wo-
bec niego w Jego licznych obowiązkach.

Doświadczenia nabyte w naszej parafii skłoniły Cię do ubiegania się o samodzielne 
stanowisko proboszcza w Pszczynie. Na nowym miejscu życzymy Ci i Rodzinie wszelkie-
go Bożego błogosławieństwa, zdrowia i dalszego zapału do pracy. Oby parafia w Pszczy-
nie kwitła i rozwijała się. Niech Bóg obdarzy Cię gorliwością w służbie i pokojem w ser-
cu. Niech pozwoli dalej rozwijać talenty i dary, którymi Cię obdarzył.

Przed sześcioma laty witaliśmy Cię słowami Psalmu 100,2-4
Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze jego z weselem
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy
Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego
Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki jego z pieśnią chwały.

Ks. Adam Podżorski 
i Rada Parafialna w Skoczowie
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CZAS POŻEGNANIA W SImOrADZu…
W ostatnią niedzielę 

lipca simoradzanie poże-
gnali ks. Mirosława Czy-
ża, który po sześciu la-
tach służby w skoczow-
skiej parafii rozpoczął 
nowy etap swojej pra-
cy duszpasterskiej – jako 
proboszcz w Pszczynie. 
Wierni podziękowali mu 
za wszystkie budujące na-
bożeństwa oraz za wspar-
cie wspólnych inicjatyw, 
a było ich bardzo wiele...

W ciągu sześciu lat służby w Skoczowie ks. Mirek przyczynił się do rozkwitu filiału 
w Simoradzu. Był motorem wielu działań. Właśnie w tym czasie rozpoczęły się bowiem 
różnego rodzaju spotkania tygodniowe, nabożeństwa rodzinne czy comiesięczne spo-
tkania przy kawie i ciastku. Niejednokrotnie udało się także zorganizować pomoc mate-
rialną i finansową dla najuboższych mieszkańców Simoradza. Ks. Mirek mocno zaanga-
żował się ponadto w remont naszej salki, znalazł sponsorów, dzięki którym kuchnia zo-
stała wyposażona w sprzęt AGD. Ostatnią akcją, która jest w trakcie realizacji, jest dosto-
sowanie nagłośnienia w naszym kościółku do nabożeństw młodzieżowych. Lista przykła-
dów pomocy ze strony ks. Mirka, inspiracji do działania i pomysłów, jest długa. Niezreali-
zowanym wspólnym planem pozostało natomiast powiększenie ciasnej salki. Ks. Mirek 
zostawił nas jednak z przekonaniem, abyśmy nie porzucali naszych marzeń o rozbudo-
wie, a po kilku latach, w których skupiamy się na gruntownym remoncie kościoła, wró-
cili do tematu i dążyli do realizacji celu.

Przez ten cały czas ks. Mirek zaskakiwał nas swoją chęcią niesienia pomocy, więc 
podczas pożegnania chcieliśmy choć raz sprawić mu niespodziankę i podarowaliśmy kil-
ka rzeczy, które z pewnością przydadzą mu się w służbie w nowym miejscu. Złożyliśmy 

się na zakup „wyprawki” dla ks. Mirka i obdarowa-
liśmy go nowym telefonem, tabletem, komenta-
rzem biblijnym i skórzaną torbą, a także ulubiony-
mi słodkościami. Wzruszającym momentem po-
żegnania z pewnością była pieśń, którą specjalnie 
dla ks. Mirka wykonały simoradzkie dzieci. Na ko-
niec nie zabrakło wspólnego zdjęcia. Ks. Mirkowi 
nie mówimy jednak „żegnaj”, ale „do zobaczenia”, 
mając nadzieję na dalsze kontakty i życząc powo-
dzenia na nowej drodze duszpasterskiej posługi.

R. Raszyk
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W skrócie

W niedzielę 26 czerwca na nabożeństwach w Skoczowie gościem był ks. Paweł Szwarc 
z kościoła ewangelickiego na Ukrainie, który opowiadał o życiu kościoła za wschodnią 
granicą i dziękował za pomoc, jaka płynie z polskich parafii („Prezent pod choinkę”).  
Ks. Szwarc studiował w Warszawie i żonę ma z Polski. Podczas nabożeństwa zebraliśmy 
kolektę, która przeznaczona została na pomoc parafiom w Charkowie, Lozowie, Kre-
menczuku i Połtawie. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup naczyń komunijnych, do-
finansowanie opreacji oczu jednego z parafian, zakup artykułów spożywczych dla bez-
domnych oraz zakup wyprawki szkolnej dla 30 dzieci. Ks. Paweł przesłał podziękowania 
oraz rozliczenie.

W niedzielę 26 czerwca chór z Dębowca śpiewał na uroczystości pamiątki założenia 
kościoła w Warszowicach. 

W niedzielę 26 czerwca przed kościołem w Skoczowie odbyła się akcja krwiodastwa, 
w której uczestniczyło wielu naszych parafian.
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W dniach 28 i 29 czerwca księża uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Duchow-
nych w Wiśle Jaworniku.

W dniach 2-10 lipca odbył się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Liczna gru-
pa parafian ze Skoczowa dojeżdżała codziennie na ewangelizacje, seminaria i koncerty. 
Jak co roku sporo naszej młodzieży było zaangażowanych jako wolontariusze przy służ-
bie żywieniowej, służbie technicznej i nagłośnieniowej.

W niedzielę 17 lipca odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu. O godz. 
9.00 odbył się poranek pieśni, na którym śpiewał zespół „Vocalis” i chór z Dębowca.  
Na nabożeństwie Słowo Boże głosił ks. Michał Matuszek z Katowic. Po nabożeństwie 
odbył się piknik, gdzie można było poczęstować się domowymi ciastami oraz gulaszem. 
(relacja wewnątrz numeru)

W dniach 18-28 lipca odbył się obóz naszej młodzieży w Starym Borku koło Koło-
brzegu. Obóz zorganizował i prowadził ks. Mirosław Czyż. Uczestniczyło w nim około  
80 osób. (relacja wewnątrz)

W niedzielę 31 lipca na nabożeństwie głównym odbyło się pożegnanie ks. Mirosła-
wa Czyża. Proboszcz z delegacją Rady Parafialnej podziękował ks. Mirosławowi za 6 – 
letnią służbę proboszcza pomocniczego, a także jego Małżonce Beacie. Wręczono kwia-
ty i prezent. Chór Gloria zaśpiewał pieśń „O warto Mu służyć”, a ks. Mirosław w kazaniu 
dziękował za współpracę i życzliwość w parafii.

Od 1 sierpnia ks. Mirosław Czyż objął służbę w Pszczynie, a w niedzielę 7 sierpnia 
odbyła się uroczystość jego wprowadzenia w urząd proboszcza, którą prowadził ks. bi-
skup Marian Niemiec.

W dniach 1-6 sierpnia odbywał się Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie. Codziennie 
przychodziło około 130 dzieci oraz około 30 wolontariuszy. Zajęcia odbywały się w dwóch 
grupach wiekowych. Dziękujemy serdecznie prowadzącym program, młodzieży pomagają-
cej, paniom w kuchni, sponsorom i rodzicom, którzy przynieśli ciasto. (relacja wewnątrz numeru)
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W środę 3 sierpnia w ramach miesięcznego zebrania kobiet odbyło się spotkanie 
z misjonarzem Łukaszem Bujokiem, który opowiadał o misji wśród sportowców oraz 
o wyjazdach misyjnych do Nepalu.

W sobotę 6 sierpnia chór z Dębowca zorganizował wycieczkę do Czech w okolice 
miasta Frydek Mistek.

W niedzielę 7 sierpnia ks. Adam Podżorski wraz z ze-
społem „Dla Niego” uczestniczyli w pamiątce założenia ko-
ścioła w Hawirzowie – Suchej na zaproszenie ks. Janu-
sza Kożusznika.

W dniach 8-14 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej Nowi-
ny dla dzieci w Simoradzu. Zajęcia odbywały się w szkole 
i miały charakter ekumeniczny. (relacja wewnątrz numeru)

W niedzielę 14 sierpnia ks. A. Podżorski uczestni-
czył w pikniku historycznym organizowanym przez sołec-
two Pogórze.

W dniach 8-16 sierpnia zespół „Be Happy” wyjechał 
do Holandii wraz z chórem z Chorzowa. Tam mieli kilka kon-
certów oraz zwiedzili kilka miejsc. (relacja wewnątrz numeru)

W dniach 15-20 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej No-
winy w Dębowcu. (relacja wewnątrz numeru)

Od czwartku 19 sierpnia do niedzieli chór „Gloria” był 
na Słowacji na spotkaniu trzech zaprzyjaźnionych parafii: 
Nadlac z Rumunii, Dudince ze Słowacji i Skoczowa. (relacja wewnątrz numeru)

W niedzielę 21 sierpnia przed kościołem w Skoczowie prowadziła kwestę fundacja 
„Za jeden Uśmiech” z Bielska na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych. Zebrali 960 zł 
i serdecznie dziękują wszystkim ofiarodawcom.

W dniach 22-27 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci w Pierśćcu. (re-
lacja wewnątrz numeru)

W niedzielę 28 sierpnia w Dębowcu pracownicy szkółkowi zorganizowali piknik 
na zakończenie wakacji. W pikniku uczestniczyli przedstawiciele misji „Open Doors” zaj-
mującej się pomocą prześladowanym chrześcijanom.

W sobotę i niedzielę 27 i 28 września 16-osobowa gru-
pa członków Rady Parafialnej z małżonkami pojechała do 
partnerskiej parafii w Wołczynie. Tam zwiedziła kościo-
ły, spotkała się z tamtejszą Radą Parafialną i uczestniczy-
ła w nabożeństwie w Byczynie.(relacja wewnątrz numeru)

W niedzielę 28 sierpnia ks. Marcin Ratka-Matejko 
uczestniczył w dożynkach w Kiczycach. W tym roku gazdami 
dożynek byli nasi parafianie, Barbara i Gustaw Mendrkowie.
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Parafia nasza organizuje grupę wolontariuszy, którzy będą udzielali fachowej pomo-
cy w pielęgnacji chorych i wsparcia dla rodziny. Zgłosiło się pięć osób. Pierwsze spotka-
nie grupy odbyło się 23 sierpnia. Trzy osoby mają pielęgniarskie wykształcenie, a pozo-
stałe dwie zapisały się na szkolenie w tym kierunku od września.

W kościele w Skoczowie pojawiły się w przedsionkach nowe ławeczki. Mają one słu-
żyć osobom, które zasłabną podczas nabożeństwa. Dziękujemy panu Januszowi Roman-
kowi za ich wykonanie.

Od 1 września obejmuje służbę w naszej parafii w charakterze wikariusza ks. Bog-
dan Wawrzeczko, który już pod koniec sierpnia wprowadził się z rodziną do mieszkania 
opuszczonego przez ks. Mirosława Czyża. Mieszkanie zostało na nowo wymalowane.

W kościele w Pierśćcu w związku z przebudową ogrzewania wykonano nowe wej-
ście od tyłu kościoła.

W Simoradzu rozpoczął się remont wnętrza kościoła. Zostały wyniesione ławki i za-
częła się wymiana okien. Nabożeństwo w niedzielę 28 sierpnia odbyło się w salce.

Na plebanii w Skoczowie rozpoczął się remont pomieszczeń naprzeciw kancelarii. 
Wymieniane są podłogi, sieć wodociągowa i instalacja elektryczna, remontowana ła-
zienka, urządzany jest aneks, a całość malowana. Pomieszczenia będą służyły jako po-
koje gościnne, a w razie potrzeby będzie możliwość urządzenia niewielkiego mieszkania.

Terminy

4 września g. 8.00 - nabożeństwo młodzieżowe na rozpoczęcie roku szkolnego
4 września g. 10.00 - 10-lecie poświęcenia kościoła w Ogrodzonej
18 września g. 10.00 - Święto Żniw w Dębowcu
18 września g. 10.00 - Święto Żniw w Simoradzu
18 września g. 10.00 - Komunia św. dla seniorów w Skoczowie
25 września g. 10.00 - Święto Żniw w Pierśćcu
2 października g. 10.00  - Święto Żniw w Skoczowie. O dary na ołtarz prosimy 
     zborowników z Kiczyc
9 października g. 10.00 - Pamiątka poświęcenia  kościoła w Pierśćcu – kazanie 
     ks. Bogusław Cichy
23 października g. 10.00 - komunia św. dla Seniorów w Dębowcu

Zebrał Ks. A.P.
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Nasze Życie

Pamiątka Założenia w Dębowcu
W sobotę 16 lipca miało miejsce filiałowe pieczenie kołoczy, w którym brała udział 

kilkunastoosobowa grupa parafian. Tego samego dnia po południu, pomimo padające-
go deszczu, rozłożono namioty i rozstawiono ławki wokół kościoła i domu zborowego.

W niedzielę 17 lipca odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła Zbawiciela w Dębow-
cu Uroczystość rozpoczęła się porankiem pieśni, którego program wypełniły: chór „Vo-
calis” oraz miejscowy chór, a które także upiększyły swoimi pieśniami nabożeństwo wy-
głoszone przez ks. Michała Matuszka z Katowic. 

Po nabożeństwie tradycyjnie filiał zaprosił wszystkich na piknik parafialny.
Roman Kłoda
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Tygodnie Dobrej Nowiny
„Bohaterowie Wiary”  

w Skoczowie

W dniach od 1 do 5 sierpnia 2016 po raz kolejny od-
był się w Skoczowie Tydzień Dobrej Nowiny. Codziennie 
w zajęciach uczestniczyło około 140 dzieciaków ze Sko-
czowa, okolicznych miejscowości, a nawet z Czech, Holan-
dii  i Wielkiej Brytanii. Zgodnie już z wieloletnią tradycją, 
zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych. Nad 
sferą ducha, ciała i nad bezpieczeństwem czuwało ponad  
40 wolontariuszy. 

Jak co roku był to czas niezwykłej zabawy, przygody, 
nawiązywania nowych znajomości, ale przede wszystkim, 
czas poznawania Bożego Słowa. W tym roku dzieciaki każ-

dego dnia poznawały biblijnych bohaterów wiary. Uczyły się, jakie cechy powinien po-
siadać prawdziwy bohater. Rozmawialiśmy o mądrości, odwadze, miłości, pokoju i po-
słuszeństwie. W zrozumieniu ważnych prawd biblijnych pomogli nam zaproszeni goście. 
Gościliśmy naukowców, strażaków, pielęgniarkę, młodego pasjonata wędkarstwa oraz 
trenerki ze szkoły dla psów „Psia Kość’ wraz ze swoimi posłusznymi pupilami. 

Prace plastyczne sprawiły dzieciakom wiele radości. Były one ściśle związane z wio-
dącym tematem danego dnia, nawiązywały do historii biblijnych  i prezentowanych cech 
prawdziwego bohatera.

Nie zabrakło przerwy na smakowity posiłek. Tradycyjnie, kanapki z dżemem i nutel-
lą znikały w okamgnieniu. Parówki, arbuzy, domowe wypieki oraz lody również cieszyły 
się sporym zainteresowaniem. 

Po obfitym poczęstunku uczestnicy mieli czas na zabawę, biorąc udział w pomysło-
wych konkurencjach i grach. Niektóre z nich były nie lada wyzwaniem. 

Po sporej porcji zabawy był czas na zawsze oczeki-
waną historię misyjną oraz krótki konkurs podsumowu-
jący najistotniejsze treści oraz prawdy biblijne omawia-
ne w danym dniu.

Na zakończenie tygodnia każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowe zdjęcie z wizerunkiem „prawdziwego bo-
hatera”.

Tydzień Dobrej Nowiny szybko minął. Były to chwile 
pełne wrażeń, uśmiechu, zabawy, ale to co najważniej-
sze, był to czas, gdy serca dzieci otwierały się dla Pana 
Jezusa.  

Od września zapraszamy na szkółki niedzielne, by 
dalej słuchać DOBREJ NOWINY! Lucyna Raszka
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„Boża miłość”  
w Simoradzu

W dniach 8-13 sierpnia po raz drugi 
w Simoradzu miało miejsce kolorowe, rado-
sne i pełne Boga wydarzenie. Odbywał się 
Tydzień Dobrej Nowiny. Codziennie w szkole 
o godzinie 9:00 zbierali się opiekunowie, wraz 
z dziećmi i przeżywali piękne chwile z Panem 
Bogiem i nie tylko. Organizatorzy jak zwykle 
postawili sobie wysoko poprzeczkę i zorgani-
zowali nie tylko lekcje biblijne, zajęcia sporto-
we i plastyczne, ale zaprosili ciekawych ludzi, 
którzy opowiadali nam trochę o swojej pracy, 
lub pasji, a w ramach „wodnego dnia” zabra-
li nas na basen! Gościliśmy w swoich skrom-
nych progach pana policjanta, który opowie-
dział nam trochę, na czym polega jego praca. 
Przypomniał nam również, jak mamy zacho-
wywać się podczas wakacji, na drodze i nie tylko. Kolejną atrakcją było dla nas pojawie-
nie się dwóch przemiłych pań z trzema uroczymi psiakami! Panie przyjechały do nas ze 
szkoły dla psów „Psia Kość” w Skoczowie i pokazały nam, jak piesek może być posłuszny, 
jakich sztuczek może się nauczyć, jeśli będzie ćwiczył ze swoim wytrwałym trenerem. 
Pieski i ich umiejętności zrobiły na nas bardzo duże wrażenie i po ich odjeździe jeszcze 
przez długi czas rozmawialiśmy na temat tego, co nam pokazały. Basen był chyba naj-
bardziej ekscytującym wydarzeniem całego Tygodnia! I pomimo deszczu wyjazd nam 
się naprawdę udał. 

Codziennie na Tygodniu zbierało się od 40 do 50 dzieci, które bawiły się, śpiewały  
na chwałę Panu, rysowały, „ciapały” :), kleiły i nie tylko wraz z grupą 15 wolontariuszy. 
Tydzień Dobrej Nowiny był wspaniałym przeżyciem i mamy nadzieję, że za rok znów bę-
dziemy mogli przeżywać kolejny trzeci już Tydzień Dobrej Nowiny w Simoradzu!

W tym miejscu pragniemy 
serdecznie podziękować organi-
zatorom, sponsorom, wolonta-
riuszom, rodzicom. Bez wasze-
go udziału nie byłoby wszystkich 
atrakcji, pysznych kanapek, ciast 
i nie tylko. Dlatego bardzo bardzo 
gorąco dziękujemy i niech Wam 
Bóg Błogosławi!

Sandra Rokowska
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„Zbroja Boża” w Dębowcu
W przedostatnim 

tygodniu sierpnia (15-
20) przez 6 dni dzieci 
z Dębowca i okolic mo-
gły codziennie przeży-
wać nowe przygody i co 
najważniejsze – zbliżyć 
się do Boga. Jak zwykle 
bywa, poniedziałek nie 
cieszył się dużą liczbą 
uczestników, ale to był 
dopiero początek. Zmo-
tywowani i pełni sił roz-
poczęliśmy nasz TDN. 

Każdego dnia dzieci otrzymywały karteczki z imionami, a raczej kawałki taśmy:). Hu-
mor dopisywał wszystkim, więc i atmosfera była bardzo przyjazna. Tradycyjnie punktem 
pierwszym programu było zebranie się o godz. 9:00 w kościele, wspólny śpiew oraz mo-
dlitwa. Dzieciaki pełne energii wręcz wyrywały się do pokazywania w trakcie śpiewania. 
Każdy chciał zaistnieć na „kościelnej estradzie”:) Następnie, w domu zborowym była 
przeprowadzana lekcja biblijna przez ks. Marcina lub przez Monikę Drozd. Szkółki doty-
czyły zbroi Bożej i za każdym razem był omawiany jej inny element. Potem dzieci uczy-
ły się na przeróżne sposoby wersetu. Raz musiały odnaleźć ukryte kartki, innym razem 
ich zadaniem było rozwiązanie rebusu lub przebicie balonów (naukę prowadziły Estera 
Witoszek i Aleksandra Ratka). Po tym wszystkim trzeba było się posilić i nabrać energii  
(a było do czego). Ciasta, arbuzy, paluszki, a raz nawet sałatka owocowa, którą młodzi 
kucharze (uczestnicy) sami przyrządzili – to wszystko w bardzo szybkim tempie znika-
ło ze stołów. Na wszystkich czekał już dmuchany zamek, który był zdecydowanie naj-
większą atrakcją, zajęcia sportowe, plastyczne (prowadzone przez Sylwię Ratka-Matej-
ko) i czasem opowiadanie o znanej chyba przez każdego rodzinie Dobrowolskich. Oczy-
wiście nad wszystkim i wszystki-
mi czuwali prowadzący, czyli mło-
dzież oraz kilka osób dorosłych 
z naszej parafii. 

W mini pracowni plastycznej 
można było wykonać m.in. głowę 
Samsona, świecznik, zawieszki 
na drzwi czy aniołka z gliny. Jeśli 
chodzi o sport, należało zmierzyć 
się z ringo, piłkami do skakania, 
a nawet i wodą. O zamku chyba 
nie trzeba dużo mówić, bo każdy, 
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kto widział tę radość tryskającą na wszyst-
kie strony podczas robienia przeróżnych fi-
kołków i akrobacji wie, że dzieci to po pro-
stu uwielbiały. Po tym wszystkim, a więc 
ok. godz. 11:45 ponownie zbieraliśmy się 
w kościele chcąc podziękować Bogu za ten 
czas. W sobotę na zakończenie zorganizo-
waliśmy ognisko. Można było zjeść kieł-
baskę oraz poczęstować się ciastem. Każ-
dy dostał podkładkę pod kubek oraz opa-
skę odblaskową. W zasadzie takim prawdzi-
wym zakończeniem było młodzieżowe na-
bożeństwo w niedzielę, podczas którego 
uczestnicy zaprezentowali dwie piosenki – „Jezus przy słuchawce” oraz „Mój Pan dro-
gę zna”. Dzieci były także zaangażowane w czytanie Słowa Bożego. W tym dniu wszyscy 
podziękowaliśmy Bogu za ten miniony tydzień. Po nabożeństwie, w sali Domu Zborowe-
go dzieci i rodzice spotkali się przy cieście, arbuzach, aby wspólnie dzielić się przeżycia-
mi z całego tygodnia. 

W środę odbyło się spotkanie wolontariuszy, czyli jak to zwykle bywa pizza i gry 
:). Myślę, że zarówno uczestnikom, jak i opiekunom, dobrze i wartościowo minął czas  
i po raz kolejny dzieci udowodniły, że każdego dnia potrafią zaskakiwać.

Estera Witoszek

młodzi misjonarze  
w Pierśćcu

W dniach 22-26 sierpnia po raz kolejny 
odbył się w Pierśćcu Tydzień Dobrej Nowi-
ny. W tym roku tematem przewodnim była 
MISJA .

Codziennie o 9:00 spotykaliśmy się 
w kościele, by wspólnie uwielbiać Boga 
w śpiewie. Był to też czas, by poznać bliżej 
historię misjonarki Racheli. Następnie dzie-
liliśmy się na grupy. Każda z nich odwiedza-
ła 4 różne stacje: prace plastyczne, gościa 
specjalnego, lekcję biblijną oraz gry i zabawy. Ta ostatnia była szczególnie lubiana przez 
maluszków, gdyż dmuchany zamek był dla nich nie lada frajdą. Po wszystkich tych punk-
tach udawaliśmy się na posiłek, który był uprzedzony wspólnym tańcem przy brzmie-
niach takich hitów jak „Kaczuszki” lub „Macarena”.  Dalej była pora na zbiorowe zaba-
wy. Organizowaliśmy wtedy różne rzeczy np. turniej planszówek. Jednak największym 

Tygodnie Dobrej Nowiny w Dębowcu i Simoradzu dofinansowane zostały z budżetu Gminy Dębowiec.



Informator Parafialny nr 118/201620 Informator Parafialny nr 118/2016

entuzjazmem zarówno 
wśród dzieci, jak i opie-
kunów, cieszył się znany 
i lubiany program „Mam 
talent”, który odbył się 
w ostatni dzień nasze-
go TDN. Na początku za-
prezentowały się wszyst-
kie 4 grupy wraz z cio-
ciami oraz wujkami. Na-
stępnie dzieci występo-
wały indywidualnie. Po 
obradach jury, zostały 
rozdane atrakcyjne na-

grody. Kończyliśmy dzień modlitwą, po której wracaliśmy do swoich domów bogatsi 
w nowe przeżycia.

W środę zorganizowaliśmy dzień wodny, w którym padł rekord frekwencji dzieci. 
Choć rankiem pogoda była niepewna i wydawało się, że z super zabawy nici, to w połu-
dnie wyszło słońce. Zaczęło się prawdziwe wodne szaleństwo. Wszyscy byliśmy bardzo 
mokrzy, ale szczęśliwi. Na koniec rozdane zostały lody.

Głównym wersetem naszego tygodnia był ten z 16. rozdziału i 15. wersetu Ewange-
lii Marka, gdzie jest napisane: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu”. Tymi słowami zaczynała się również nasza wiodąca piosenka, którą śpiewaliśmy 
codziennie. Każdego dnia wyruszaliśmy w podróż do innego kraju. Poznawaliśmy tam-
tejszą kulturę, a na pracach plastycznych tworzyliśmy rzeczy nawiązujące do danego 
państwa. Tak oto w 5 dni odwiedziliśmy: Mali, Indonezję, Sri Lankę, Japonię oraz Albanię.

Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu był naprawdę bardzo ciekawym, jak również war-
tościowym czasem. Oprócz świetnej zabawy była pora na modlitwę oraz wysłucha-
nie lekcji biblijnej. Stworzyliśmy razem super atmosferę, którą dzieci wyraźnie odczu-
wały i przy tym doceniały. Wierzymy, że za rok również uda nam się wspólnie spotkać  
na Pierścieckim TDN. Tomasz Chmiel

Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu dofinansowany został z budżetu Gminy Skoczów.
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Simoradzanie w Opolu i mosznej
Jak co roku simoradzanie wy-

brali się na wycieczkę filiału. Tym 
razem celem podróży były Opo-
le i Moszna. Wypełniony po brzegi 
autobus z ks. Mirosławem Czyżem 
na pokładzie wyruszył z Simoradza 
rankiem 26 czerwca, by zdążyć na 
nabożeństwo do Opola na godzi-
nę 10.30. Bez większych przeszkód 
udało nam się dojechać na miejsce.

Nabożeństwo prowadził ksiądz 
Wojciech Pracki, proboszcz w Opolu, a obok niego stanął ks. Mirek. Po końcowej modli-
twie był czas na luźne rozmowy i wysłuchanie krótkiego rysu historycznego dotyczące-
go goszczącej nas parafii. Posileni obiadem ruszyliśmy do Mosznej, aby zwiedzić słynny 
zamek. Mieliśmy okazję obejrzeć jego wnętrza, które jeszcze do niedawna nie były udo-
stępniane zwiedzającym. Siąpiący deszcz pokrzyżował nam nieco plany i utrudnił zwie-
dzanie przyległego do zamku parku. Część grupy skorzystała z okazji i wraz z ks. Mir-
kiem udała się do rodzinnych grobowców rodziny von Tiele-Winckler, do której niegdyś 
należał zamek. Warto dodać, że właściciele posiadłości byli rodzicami Ewy von Tiele-
Winckler, zwanej Matką Ewą, działającą w Bytomiu Miechowicach założycielką znanych  
na całym świecie zakładów opiekuńczych. Rajmund Raszyk
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rada Parafialna w Wołczynie
W sobotę 27 sierpnia o godz.6 ks. A. Podżorski z Małżonką, ks. B. Wawrzeczko, 

przedstawiciele Rady Parafialnej ze Skoczowa, Dębowca i Pierśćca razem z Małżonkami 
wyruszyli do Wołczyna, żeby odwiedzić partnerską parafię.

Tamtejsi parafianie oczekiwali na nasz przyjazd, czego dowodem było wielkie wzru-
szenie oraz zaangażowanie w przygotowanie naszego pobytu obecnego duchownego, 
ks. S. Olenckiego, jego żony Ewy oraz członków Rady Parafialnej.

Ta mała parafia powitała nas śniadaniem oraz kawą i ciastami. Posileni postanowili-
śmy odwiedzić filiał w Gierałcicach i kościół w Wołczynie. Filiał przeszedł gruntowny re-
mont. Świątynia jest bardzo stara, ale jakże piękna! Ks. A. Podżorski, obeznany z historią 
wołczyńskiej parafii, przedstawił nam pokrótce jej historię opowiadając o każdym z filia-
łów różne fakty historyczne oraz ciekawostki.

Po południu 11 z nas wybrało się na grzyby i nawet parę grzybów udało się zebrać.
Reszta relaksowała się w ogródku parafialnym gawędząc z miejscowym probosz-

czem. Wreszcie po południu nadszedł czas spotkania z wołczyńską Radą Parafialną. 
I znowu gospodarze nas zadziwili przygotowując pyszny żurek, sałatki, kiełbaski oraz 
domowe ciasta. Było to bardzo miłe spotkanie dające możliwość spotkania znajomych, 
wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości. Cóż... Czas w miłym towarzy-
stwie szybko mija i wraz z nastaniem zmierzchu nadszedł czas pożegnania.

W niedzielę pojechaliśmy na nabożeństwo do Byczyny - kolejnego filiału parafii. 
Tam też po nabożeństwie spotkaliśmy się z niezmiernie miłymi parafianami przy kawce 
i ciasteczku oraz zaliczyliśmy „obowiązkową lekcję historii”. Po pożegnaniu wyruszamy  
do domu, by po drodze odwiedzić Kluczbork i nasz kościół z najwyższą wieżą widokową, 
którą niektórym z nas udało się zdobyć. Potem spacerek i miły akcent na zakończenie - 
Muzeum Pszczelarstwa, a w nim ule różnego kształtu i koloru, księgi kościelne (ewange-

lickie, rzymsko-katolickie, 
żydowskie), oraz wspania-
łe rzeźby w ogródku.

Jesteśmy wdzięcz-
ni Panu Bogu za naszą 
partnerską parafię wraz 
z pastorem S. Olenckim, 
za przyjaźń i chęci dalszej 
współpracy naszych pa-
rafii. Dziękujemy też i za 
to, że mogliśmy przeżyć te  
2 dni w serdecznej, rodzin-
nej atmosferze.

Barbara Macura
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Nowe okna w simoradzu
22 sierpnia rozpoczęła się wy-

miana okien w simoradzkim koście-
le. Tego dnia od wczesnych godzin 
rannych kilku parafian pracowało nad 
usunięciem ławek ze świątyni i przy-
gotowaniem miejsca na rusztowania. 
Do czasu przybycia ekipy montażowej 
wszystko zostało zabezpieczone oraz 
wyniesione do pobliskiej salki. W mo-
mencie zamykania tego numeru „In-
formatora Parafialnego” prace w Si-
moradzu szły pełną parą, a fachowcy obiecali ukończyć swoje zadanie w ciągu tygodnia.

Nowe okna są aluminiowe, w kolorze antracytowym z ornamentowymi szybami. Za-
stąpią te stare oraz cieknące. Kościół z pewnością nie tylko zyska na wyglądzie wnętrza, 
ale różnicę poczują również parafianie, gdyż dzięki wykorzystaniu uchylno-rozwieral-
nych rozwiązań okien, będzie możliwość lepszej wentylacji świątyni w upalne dni.

Wymiana okien zapoczątkowała gruntowny remont wnętrza kościoła, gdyż jeszcze 
we wrześniu wkroczy do niego firma zajmująca się montażem nagłośnienia do nabo-
żeństw młodzieżowych. W kolejnych latach trzeba będzie zająć się problemem ogrze-
wania simoradzkiej świątyni, przestarzałą instalacją elektryczną, schodami na pawłacz 
oraz malowaniem wnętrza.

Rajmund Raszyk
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Piknik w Dębowcu
W ostatnią niedzielę wakacji (28 sierpnia) odbył się rodzinny piknik przy Domu Zbo-

rowym w Dębowcu. O godzinie 15.00 ponad dwudziestoosobowa grupa dzieci i rodzi-
ców spotkała się z przedstawicielami organizacji Open Doors, która jako międzywyzna-
niowa i międzynarodowa organizacja udziela pomocy chrześcijanom, którzy są prześla-
dowani za wiarę w Jezusa Chrystusa w ponad 50 krajach. Dzięki szeroko rozwiniętej służ-
bie informacyjnej mówią w tzw. wolnym świecie - w kościołach, w polityce czy w me-
diach - o tym, gdzie chrześcijanie są prześladowani, jaka pomoc jest im pilnie potrzebna 
oraz nawołują do modlitwy za nich. 

Po krótkiej prezentacji, dzieci wraz z rodzicami przygotowały kartki dla dzieci po-
szkodowanych prześladowaniami. 
Podczas spotkania można było zaku-
pić płyty i książki ze świadectwami. 

Druga część spotkania odbywa-
ła się w plenerze. Był czas na zabawę 
i ognisko oraz rozmowy z zaproszony-
mi gośćmi. 

Dziękujemy Bogu za to, że żyjemy 
w wolnym kraju, gdzie możemy wy-
znawać swoją wiarę, jednocześnie pa-
miętajmy o modlitwie za prześlado-
wany Kościół. Natalia Cieślar
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Głos ma młodzież

W Starym Borku  
działo się…

Skala ogólna:
To był ostatni mój obóz w roli „formalne-

go” księdza w Skoczowie. Znów dopisali uczest-
nicy (75 osób), znów w kadrze współpracowało 
się harmonijnie (tym razem było nas dwunastu 
i cieszę się, że każdy traktował swoje zaangażo-
wanie jako służbę, że nikt nie pytał, ile kasy do-
stanie za obóz, ale robił to z serca). Znów trafili-
śmy w fajne miejsce – Stary Borek, miejscowość 
obok Grzybowa, ok. 4 km „z buta” do nadmorskiej plaży, mili gospodarze (rodzina Ada-
mek, rodem ze Skoczowa). Wielkim naszym sprzymierzeńcem była pogoda – w dniach 
18-28 lipca padało w sumie ok. 3 godziny (trudno to nazwać padaniem, raczej drob-
no dżdżyło).

A teraz szczegóły:
1. Dzięki Panu Bogu i modlitwie wielu z Was, otrzymaliśmy w darze niezwykłe  

10 dni wspólnej zabawy, integracji, rekreacji, modlitwy, tematów z zakresu „życia 
i śmierci” (niewtajemniczonym wyjaśniam, że zagadnienia z „życia i śmierci” dotyczą 
spraw poważnych, życiowych, które mają skłonić do refleksji).

2. Plan dnia zazwyczaj wyglądał podobnie: o g. 7.23 pobudka muzyczna (większość 
bardzo lubiła tę formę pobudki, niektórzy od razu potem szli się wybiegać). Potem róż-
ne posiłki i aktywności. W tym roku dominowało pływanie (pod okiem naszej ratow-
niczki Kingi, która z „pamelką” strzegła bezpieczeństwa). Oprócz tego piłka nożna i siat-
kówka (w tym bardzo zaciekłe i pełne dobrych emocji mecze kadra vs obozowicze), ba-
seball, kometka, tenis ziemny, piłkarzyki, gry karciane i planszowe, łowy. Prowadziliśmy 
również warsztaty taneczne, gitarowe, z języka migowego, szermierki i zajęcia artystycz-
ne. Wieczorem prawie wszyscy szli grzecznie spać ok. 23.00/23.30.

3. Atrakcje wycieczkowe były tym razem bardziej statyczne niż dynamiczne. Brako-
wało emocjonalnych uniesień i dawki adrenaliny. W zamian za to fajnie spędziliśmy czas 
na wycieczce po Pomorzu Zachodnim – latarnia w Świnoujściu, aleja gwiazd z Międzyz-
drojach, zagroda żubrów, kościół w Trzęsaczu, rejs statkiem po morzu.

4. Od lat wielką wagę przykładamy w kadrze do tzw. społeczności porannej i wie-
czornej. 

Przez cały obóz rankami omawialiśmy trudne biblijne zagadnienie, które można stre-
ścić w trzech słowach „więcej niż fan”. Na podstawie kolejnych odcinków filmu dyskuto-
waliśmy o różnych postawach życiowych, które przypominają „fanów” bądź też prezen-
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tują cechy „naśladowców” oddanych w co-
dzienności Panu Jezusowi.

Wieczorami dużo śpiewaliśmy i omawia-
liśmy barwną paletę tematów, np.: komplek-
sy, wpływ muzyki, nawrócenie, chrześcijańska 
zbroja, światłem być, Bóg marnotrawny, czy 
można mieć „focha” względem Boga, nocne 
pogaduchy o księżniczkach i rycerzach… 

Głęboki namysł towarzyszył uczestnikom 
po świadectwie Sary, która opowiadała m. in. 
o granicznych doświadczeniach wiary po prze-
życiu samobójstwa bliskich osób. 

Równie mocno, choć w innym tonie, wybrzmiewały przemyślenia Pietra na temat 
relacji damsko-męskich. Były to o tyle niekonwencjonalne wynurzenia „matrymonial-
ne”, że Pieter głównie mówił o wpływie „ojca” na kształtowanie piękna kobiety i siły 
mężczyzny, a przez to również wchodzenie w relacje damsko-męskie przez dzieci. 

W tym wieczornym czasie widziałem łzy na twarzach kilku osób. Mnie samemu też 
wielokrotnie zawilgotniały oczy. 

Jakże chciałbym, żeby te treści miały wpływ na nas wszystkich i były zachęceniem do 
bycia naśladowcą, a nie fanem.

5. Każdy obóz jest inny, ale każdy przynosi nowe doświadczenia. Dla mnie szczegól-
nie cenne w tym roku były:

a) indywidualne rozmowy, w czasie których obozowicze odważyli się opowiedzieć 
o swoich głębokich przeżyciach, poranieniach, a także doświadczeniach w życiu z Bo-
giem,

b) poczucie „nie-odrzucenia” mnie – miałem taki wewnętrzny lęk (po wyborach), że 
już w czasie obozu młodzież się ode mnie odwróci w związku z moim odejściem ze Sko-
czowa. A spotkałem się naprawdę z wielką życzliwością i chęcią dalszej współpracy na 
wspólnych spotkaniach czy obozach skoczowsko-pszczyńskich (na co bardzo liczę), 

c) nowe znajomości (nawet z osobami więcej niż dwa razy ode mnie młodszymi :)),
d) dodatkowo też jeszcze świadomość, że są osoby (starsze i młodsze), które dalej 

chcą „pociągnąć” życie młodzieżowe w Skoczowie.
6. Na koniec dam jeszcze sposobność wypowiedzenia się kilku osobom:
Tegoroczne tematy o „życiu i śmierci” dały mi dużo do myślenia, chociaż niekiedy 

były ciężkie do zrozumienia jak dla mnie. Fajnie było się znów zintegrować ze swoją gru-
pą, lepiej poznać. Ciekawe były nowe warsztaty z szermierki, które sprawiały uczestni-
kom wiele radości. Mimo iż jedzenia było trochę mało, to było całkiem dobre :). Na ko-
niec dodam jeszcze, że temat Pietra o „pięknej i silnym” głęboko mnie poruszył, jeden 
z lepszych tematów, które kiedykolwiek słyszałam. Dziękuję za ten obóz. Annika

Przemyślenia z obozu? Hm.. to był bardzo wartościowy czas dla mnie. Wiele słów 
do mnie trafiło. Głównie to, że mamy szukać swojego piękna i swojej siły u Boga, a nie 
u ludzi. Bardzo dużo w swoim życiu przeżyłam, mam za sobą wiele przykrych, drastycz-
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nych, ciężkich oraz dotkli-
wych chwil. Wychowywałam 
się bez ojca i kiedy Pieter po-
wiedział, że być może kiedyś 
jako mała dziewczynka nie 
dostałaś potwierdzenia swo-
jego piękna, tego, że jesteś 
księżniczką – rozpłakałam 
się i nie potrafiłam się otrzą-
snąć. To było uczucie, jakby 
ktoś wbijał nóż coraz głębiej 
w moje serce. Później jego ko-
lejne piękne słowa, coś wspa-
niałego. Zapamiętam to na 
długo. Dalej, nasze grupki, 
coś co pozwoliło mi się prze-
łamać, otworzyć na innych ludzi. Bardzo mi to pomogło. Jestem wdzięczna za ten wspól-
ny czas Panu Bogu oraz naszym grupowym. Dziękuję też księdzu i całej kadrze za trud 
organizacji. Oliwia

Chciałam serdecznie podziękować za możliwość wyjazdu na obóz. Potrzebowałam 
takiego czasu i ten temat „więcej niż fan” był dla mnie ważny. Zmienił dużo we mnie. 
Sara

Czas spędzony na obozie na pewno nie był zmarnowany. Te 10 dni były naprawdę 
bardzo wartościowe, a tematy „więcej niż fan” na pewno dotarły do wielu osób. Najbar-
dziej podobało mi się wyjście na plażę jak też różne rozgrywki i społeczności. Ciekawe 
było to, że w Starym Borku odwiedziło nas UFO. Myślę, że po obozie wiele osób będzie 
chciało stawać się naśladowcami, a nie tylko fanami Boga. Emka

Było bardzo dużo nowych osób. Sądzę, że atmosfera, tematy, całokształt, może koń-
cowa statystyka Pietra zachęci ich do pojechania na kolejne obozy. Cieszę się, że coś ta-
kiego mamy. Rozmawiałam niedawno z pewnym konfirmantem z mojego rocznika. Po-
wiedział mi: „po konfirmacji wszystko się skończyło”. Z jednej strony, jeśli pojedzie się na 
obóz, nie wszystko się od razu kończy. Z drugiej tematy obozowe i sam obóz są czynni-
kami pobudzającymi – do myślenia, szukania, do niepalenia wszystkich mostów w kwe-
stii religii. Kornelia

Dla mnie obóz był naprawdę bardzo wymagającym czasem pod względem ducho-
wym. Oprócz tego że świetnie spędzaliśmy czas razem w miłej atmosferze, to musieli-
śmy się skonfrontować z niebywale trudnymi pytaniami. ZNZ – zdefiniuj naszą znajo-
mość, to hasło do dzisiaj wybrzmiewa w mojej głowie. Jak często jestem prawdziwym 
naśladowcą Chrystusa, a jak często tylko Jego fanem ... Myślę, że jest to jedno z najważ-
niejszych zagadnień, na jakie każdy z nas musi sam odpowiadać – i to tak właściwie każ-
dego dnia. Mateusz

opr. ks. M. Czyż
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Koncerty Be Happy w Holandii 
11-18.08.2016

W tym roku zespół Be Happy miał wyjątkową 
okazję, by pierwszy raz koncertować za granicą. Po-
mysł na wyjazd narodził się z inicjatywy chorzowskie-
go chóru Cantate dyrygowanego przez Agnieszkę Do-
brakowską, z którym związany jest nasz dyrygent Jan 
Stebel. Cantate od wielu lat współpracuje z holen-
derskim chórem Impuls, czego owocem są wzajem-
ne odwiedziny i koncerty w Polsce i Holandii. W tym 
roku chorzowski chór również planował wyjazd do 
Holandii i poprosił nas o wsparcie. Podróż była po-

przedzony wieloma próbami w Skoczowie, a także wspólnie z Cantate w Chorzowie. 
Miejscowością docelową była wieś Driel w centralnej części kraju, w której gości-

liśmy u rodzin z miejscowej parafii. Jest to miejsce szczególne, w którym w 1944 roku 
miało miejsce lądowanie polskich żołnierzy podczas operacji Market Garden. Holendrzy 
pamiętają i cenią udział Polaków w walkach na tych ziemiach. W Driel obecnych jest 
wiele naszych rodzimych akcentów, między innymi pomnik polskiego generała Stanisła-
wa Sosabowskiego, przy którym złożyliśmy kwiaty i odśpiewaliśmy pieśni. 

W czasie wyjazdu koncertowaliśmy dwukrotnie w miejscowościach: Driel i Wa-
geningen. Poza występami mieliśmy czas na podróże po Holandii. Warto zaznaczyć,  
że na zrealizowanie tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z Gminy Skoczów oraz 
naszej parafii, dzięki czemu mieliśmy wystarczające środki na odwiedzenie wielu cieka-
wych miejsc. Dużą atrakcją była wycieczka do zoo w Arnhem, które sprawia wrażenie, 
że ogląda się zwierzęta w niemal ich naturalnym środowisku. Odwiedziliśmy urokliwe 
miasteczka Delft i Gouda, a szczególnie w tym drugim zainteresowaniem cieszyły się ty-
powe holenderskie sery o wielu nietypowych smakach i kolorach. Udało nam się po-
opalać na plaży w Scheveningen (dzielnica Hagi), a niektórzy zażyli nawet kąpieli w Mo-
rzu Północnym. Zwiedzaliśmy także piękne miasteczko Giethorn znane jako „holender-
ska Wenecja”, które jest poprzecinane siecią kanałów wodnych. Wiele domów znajdu-
je się tam na wyspach, do których mieszkańcy dostają się za pomocą łódek lub mo-
stów. W niedzielę wzięliśmy udział w nabożeństwie w Driel, podczas którego zaśpiewali-
śmy kilka utworów. Noce spędzaliśmy w domach naszych gospodarzy, dzięki czemu rze-
czywiście poznaliśmy życie w Holandii i ćwiczyliśmy umiejętności językowe. Większość 
Holendrów świetnie mówi po niemiecki i angielsku, więc komunikacja nie nastręczała 
większych trudności. Jako że Holandia słynie z rowerów i dysponuje świetnymi warun-
kami do uprawiania kolarstwa, w programie nie mogło zabraknąć wspólnej przejażdż-
ki rowerowej. 

Wyjazd można uznać za udany z wielu powodów. Pozwolił umocnić więzi w zespole, na-
wiązać nowe znajomości, zwiedzić ciekawy kraj, rozwinąć się muzycznie, a także być w miej-
scu, w którym polska i holenderska historia łączą się, a Polacy są szanowani i docenieni.

Kasia Niemiec
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Wieści chórowe

Sierpniowa przygoda 
„Glorii”

Chórowe wakacje szybko minę-
ły i nadszedł czas wytężonej pracy. 
Ostatniego dnia lipca pożegnaliśmy 
ks. Mirka Czyża odchodzącego do no-
wej parafii w Pszczynie. Szczególna de-
dykacja zawarta w słowach pieśni „Być 
w służbie Jezusa” oraz „Duchem mo-
dlitwy” odzwierciedlała nasze życze-
nia dla już pszczyńskiego proboszcza. 
Chwile pożegnania są zawsze pełne wzruszeń i emocji. Tak też było i w to niedzielne 
przedpołudnie. Trudno było ukryć łzy wzruszenia.

 Natomiast niespełna dwa tygodnie później towarzyszyliśmy naszemu długolet-
niemu chórzyście w szczególnych chwilach jego życia, gdy zawierał związek małżeński. 
Razem z nim i jego rodziną cieszyliśmy się jego szczęściem.

 Kolejnym powakacyjnym wyzwaniem było uczestniczenie w trzecim już spo-
tkaniu narodów, którego hasłem są słowa „Śpiew łączy ludzi i narody”. Taki zjazd po raz 
pierwszy odbył się w Rumunii, w Nadlac, w 2011 roku. Kolejny, dwa lata temu, w Sko-
czowie połączony z 95-leciem chóru. W tym roku zostaliśmy zaproszeni do Słowacji, do 
zaprzyjaźnionej parafii Dudince, która tego roku obchodzi jubileusz 20 lecia.

 W czwartek, 18 sierpnia, w godzinach popołudniowych, chór „Gloria” wraz 
z opiekunem ks. Andrzejem Czyżem i jego małżonką oraz z osobami towarzyszącymi, 
wyruszył do Dudinec. Szczególne były słowa zapisane w Psalmie 18,50, a będące hasłem 
dnia: „Będę cię, Panie, wysławiał między narodami i będę śpiewał imieniu twemu”.

 Nasza przygoda słowacka toczyła się w bardzo ciepłych klimatach. Wysokie 
temperatury towarzyszyły nam od momentu opuszczenia placu kościelnego i to nie tyl-
ko dlatego, że słoneczko mocno grzało, ale też dzięki awarii klimatyzacji. Mimo usilnych 
prób nie udało się usunąć defektu i w ten oto ciepły sposób dojechaliśmy na miejsce. 
Dopiero następnego dnia, po przyjeździe ekipy z Polski, mogliśmy się delektować chłod-
niejszą atmosferą przynoszącą ulgę po ciepłotach panujących w naturze.

 Trzy dni spędzone w gronie przyjaciół z Dudinec i Nadlacu mijały szybko  
i w wesołej atmosferze. Nasz pobyt rozpoczęliśmy od wizyty u włodarza miasta, burmi-
strza dr Dusana Striebornego. Wymieniliśmy pozdrowienia, uzyskaliśmy informacje na 
temat najmłodszego miasteczka Słowacji jakim są Dudince.  Dzięki naszym gospoda-
rzom zwiedziliśmy stare górnicze miasteczko, Bańską Szczawnicę, odwiedziliśmy tamtej-
szą parafię ewangelicką, zostaliśmy zapoznani z jej historią. Mogliśmy skorzystać ze spa-
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ceru wokół Jeziora Počuva-
dlo, a wspinaczka zboczami 
góry Sitno (1009 m. n.p.m.) 
poddała nasze siły i kon-
dycję ostremu egzamino-
wi, który zdaliśmy śpiewa-
jąco. Ewentualne zmęcze-
nie i zakwasy zregenerowa-
liśmy podczas relaksu w ba-
senach.

 Integracja i kon-
takty odbywały się na różnych płaszczyznach. Podczas spacerów, rozmów, przy śpie-
wie. Jednak najważniejsze, co nas połączyło, to wspólnota Słowa Bożego. W trakcie uro-
czystego nabożeństwa, wraz z chórzystami z Rumunii i Słowacji wykonaliśmy kilka pie-
śni w języku słowackim, a następnie przedstawiciele poszczególnych narodów wykonali  
po kilka pieśni w swoim ojczystym języku.

 Po nabożeństwie i ostatnim wspólnym posiłku udaliśmy się w drogę powrot-
ną do naszych domów, z nadzieją na kolejne spotkanie, może już nie trzech, ale większej 
liczby, narodów.  

Aniela Fender
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Kącik dla dzieci
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Cześć!
Wakacje już za Wami, teraz trzeba się wziąć do nauki ;) Pamiętajcie, żeby powierzać 

każdy dzień Panu Bogu i prosić Go o jego prowadzenie. Wracamy do naszego studium 
biblinego, tym razem będziemy robić 4 rozdział I listu Piotra. Jeśli nie pamiętacie już, co 
było we wcześniejszych rozdziałach, koniecznie odświeżcie sobie pamięć! A potem prze-
czytajcie 2 razy rozdział 4 – najpierw w całości, a potem fragmentami, odpowiadając  
na poniższe pytania.

 
1. Piotr pisze o tym, że niektórzy ludzie mogą nas oczerniać. Dlaczego?
…..................................................................................................................................

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

...........................................................................................................................................
2. Jacy mamy być, żeby móc się modlić? Wyjaśnij te dwa słowa – poproś kogoś do-

rosłego, by Ci w tym pomógł.
…..................................................................................................................................

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

..........................................................................................................................................
3. Co zdaniem Piotra jest naważniejsze i zakrywa mnóstwo grzechów?
…..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
4. Piotr tłumaczy, że mamy być gościnni i usługiwać innym darami, jakie otrzymali-

śmy. Napisz, jakie dary może mieć wierzący człowiek?
….................................................................................................................................

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

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

..........................................................................................................................................
5. Napisz, jak Ty możesz usługiwać innym.
….................................................................................................................................

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

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

..........................................................................................................................................
6. Dlaczego ludzie wierzący cierpią?
…..................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
7. Jak mamy reagować na cierpienie?
…..................................................................................................................................

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

..........................................................................................................................................
Ania Jaroszewska
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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.

Propozycja dla najmłodszych (poza konkursem):

Pokoloruj obrazek: „Miłosierny Samarytanin”.  
Poproś kogoś, aby przeczytał Ci Ewangelię Łukasza 10,30-37.
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Biblioteka

ZAPrASZAmY DO BIBLIOTEKI  
PO muZYCZNE PŁYTY CD.

Ostatnio w naszej bibliotece pojawiło się wiele nowych niezwykle ciekawych pol-
skich płyt muzycznych do słuchania. A są to przede wszystkim: Exit – Wolność jedno 
ma Imię, Exodus 15 – Bo Jesteś większy, Gospel Rain – Ogień, TGD – Wracam do domu 
i wreszcie Mate.O – Pieśni naszych ojców.

Przypominam, że mamy tak dużo płyt muzycznych, że każdy zawsze znajdzie coś dla 
siebie. Są one ułożone wg 15-tu działów muzycznych. Oprócz tego w ofercie mamy jesz-
cze ponad 700 niedawno skopiowanych profesjonalnie płyt muzycznych z kaset z lat 
80-tych, 90-tych i z bardziej współczesnych czasów!
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ZAPrOSZENIE
Zapraszamy na niezwykle interesujące spotkanie z Marian Hagen, która odpowie-

działa pozytywnie na zaproszenie Kongresu Kobiet Luteranek w Warszawie, a u nas bę-
dzie gościć 24 września tj. w sobotę od godz. 18.00, w salce parafialnej.

Marian pracuje w holenderskim biurze podróży i od wielu lat organizuje wyciecz-
ki modlitewne do Korei Północnej. Blisko 30 razy była w tym kraju. Wyjątkowa kobieta, 
która poświęciła całe swoje życie Korei i służbie dla Pana. Kocha ten kraj i jego mieszkań-
ców. Będąc tam wielokrotnie i organizując te wycieczki nawiązała wiele relacji z nimi. 
Potrafi pokazać Koreę od strony jej mieszkańców, ich nadziei, pragnień czy bólu.

Renia Świder

tel. 33 500 00 25

PODZIĘKOWANIE

Moi drodzy,
wakacje dobiegły końca. W mieszkaniu jeszcze remont. Bieżące sprawy się 

toczą. Część z Was zdążyła nas już odwiedzić w Pszczynie. 
Chcę tą drogą uprzejmie podziękować za tak liczny udział w nabożeństwie 7 

sierpnia, w czasie którego zostałem wprowadzony w urząd proboszcza. Było to 
dla mnie niezwykle miłe, że pomimo emocjonalnego doświadczenia „rozstania” 
tylu spośród Was towarzyszyło mi w modlitwie i poprzez swoją obecność.

Chcę jednocześnie podziękować słowami „Bóg zapłać” za wszystkie prezenty 
„zamiast kwiatów”, które otrzymałem. Zebrała się suma 8.500 PLN. Jest to dale-
ko więcej niż potrzebuję na zakup niezbędnych sprzętów multimedialnych. Zna-
cząca część Waszego prezentu, połączona z dotacją z parafii Pszczyna, zostanie 
przeznaczona na uruchomienie transmisji nabożeństw on-line. Jak tylko będzie 
gotowa, prześlę informację do Skoczowa.

Dziękuję Bogu mojemu…, ilekroć was wspominam. Flp 1,3
z Bogiem

ks. M. Czyż 
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W PLANIE:

• Koncerty

• Targi możliwości

• Spotkania z ciekawymi ludźmi (m.in. panią poseł, kapelanem  
więziennym, byłym więźniem, kapelanem wojskowym,  
koordynatorką wolontariatu, odpowiedzialnym małżeństwem)

• Warsztaty rycerskie

• Warsztaty z muzyki epokowej

• Turniej piłki nożnej

Zgłoszenia na parafii.



Informator Parafialny nr 118/201636 Informator Parafialny nr 118/2016

Reklamy i ogłoszenia

Serdecznie polecamy nowości książkowe, które można nabyć w kancelarii parafialnej. 
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!

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.

KurS PrZEDmAŁŻEŃSKI 2017

Udział w kursie jest obowiązkowy dla par, które będą brać ślub w 2017 r. 
Kurs w Skoczowie finansuje nasza Parafia.

Terminy 2016:  5 i 12 lutego oraz 4 i 5 marca
Czas: godz. 15.00-19.00
Miejsce: sala parafialna w Skoczowie

Poniżej zamieszczamy terminy kursu, podczas którego będzie realizowany pro-
gram prowadzony przez Nelę i Zbigniewa Kłapów. Każdy kurs obejmuje cztery spo-
tkania. Szczegółowych informacji udziela ks. M. Ratka-Matejko.

Wycieczka do Izraela!

Parafia nasza wraz z parafią w Pszczynie pragnie zorganizować  
wycieczkę do Izraela w dniach 26.04-06.05.2017 (weekend majowy).  

Koszt wycieczki: 2990 zł.  
Program i szczegółowe informacje znajdują się w kancelarii parafialnej.
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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 ingeren-
cji w tekst.

V. Skutki reformacyi.
Zacne nader i błogosławione są skutki i owo-

ce, które zawdzięczamy reformacyi. Przez nią 
dostąpiliśmy czystego Słowa Bożego i wszyst-
kich środków, jakich nam potrzeba do nabycia 
szczęśliwości doczesnej i do odziedziczenia ży-
wota wiecznego. Dorosłym i młodzieży wol-
no odtąd w księdze żywota – w biblii – czytać,  
i w niej badać, aby Boga coraz lepiej poznać, 
weń coraz silniej wierzyć, wolę jego im dalej 
tem skuteczniej wykonywać, a onego w du-
chu i w prawdzie chwalić, słowem: aby po-
bożnie żyć, zbawiennie umrzeć, a żywot 
wieczny odziedziczyć. Uwolnieni od staro-
dawnych więzów duchowych i nauk błęd-
nych, cieszymy się zbawiennem światłem 

ewangielii, wolnością wiary i sumienia, oraz też i prawem doświadcza-
nia religii według Słowa Bożego. Unoszący śpiew zboru, obchodzenie służby Bożej i od-
prawianie nabożeństwa w języku ojczystym, używanie wieczerzy Pańskiej pod oboją po-
stacią (pod chlebem i winem), silniejsze wzmaganie się nauk, wiadomości i sztuk poży-
tecznych, jako też i serdeczność cichego życia domowego: to wszystko są błogie skutki 
i owoce reformacyi, rozlewającej niebieskie światło swoje – które jest światłem ewan-
gielii – na wszystkie stosunki, związki i przypadki życia ludzkiego.

Oby też prawdziwi wyznawcy ewangielii tego drogiego klejnotu chrześciańskiej wol-
ności wiary i sumienia należycie sobie ważyli, w znajomości prawdy usilnie się pomna-
żali, w ścisłem przestrzeganiu ewangielii się utwierdzali – pokorą, statecznością i stało-
ścią w wierze się odznaczali, a duchem braterskiej i powszechnej miłości połączeni i pro-
wadzeni będąc, tak się zawsze sprawowali, jako przystoi na ewangielią. I owszem dał-
by Bóg, żeby się prawdziwi wyznawcy ewangielii nigdy nieoddalali ani w obcowaniu 
a przy nabożeństwie, od onej pierwotnej powagi, pokory i skromności chrześciańskiej, 
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ale żeby ją zawsze nienaruszoną zachowali, wiedząc iż Pan pokornym łaskę dawa. Oby 
królestwo światłości, prawdy i cnoty na ziemi czem więcej się rozszerzało, tak żeby się 
i najpóźniejsza potomność nasza mogła radować nad wzrastającą oświatą pomnażającą 
się cnotliwością i panującą szczęśliwością. Jakoż i Bóg chce, żeby wszyscy ludzie do zna-
jomości prawdy przyszli, a zbawienia prawego ścigali, prowadząc ich do tego przez pro-
roki, Syna swego miłego i wielu duchem św. oświeconych i pędzonych mężów1.

Przeto powinniśmy też mali i wielcy serdecznie Bogu dziękować, za szczere usiłowa-
nia pobożnego Lutra, jak niemniej i za błogosławione owoce reformacyi, czyniąc się ich 
coraz to godniejszemi przez uwolnienie się od wszelkie ciemności ducha i mocy grzechu. 
W dni złe i czasu pokuszeń poglądajmy na przodków, a jako onym prześladowania były 
pobudką do tem większej stałości w wierze; tak nagabania, owszem równouprawnienie 
i wolność, której pod berłem najmiłościwszego Monarchy używamy, niech nam służą  
do tem większej miłości prawdy, gorliwości w religii, czystości w obcowaniu i do postę-
pu w cnotach i doskonałościach chrześciańskich. Badając się pism a przestrzegając wy-
roków Bożych, naśladujmy przykładu i nieskończonej miłości wodza i dokończyciela wia-
ry naszej Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy znalezieni byli: mocni w wierze, niezwyciężeni 
w nadziei, stałemi w miłości i możnemi we wszelkim uczynku dobrym.

Do czego nam racz dopomódz, o Boże zbawienia naszego! Amen! (koniec).
opr. ks. M. Czyż

1	 	natchnionych	osób	[przyp.	M.C.]

Z życia kościoła

26 czerwca – odbyła się 178. Pa-
miątka wybudowania i poświęcenia 
kościoła ap. Piotra i Pawła w Wiśle. 
Uroczyste nabożeństwo poprowa-
dził ks. prob. Waldemar Szajthau-
er, a kazanie wygłosił ks. Daniel Fe-
rek, proboszcz Parafii Ewangelic-
ko-Augsburskiej w Wodzisławiu Ślą-
skim i prezes Bratniej Pomocy im. 
Gustawa Adolfa. Tegoroczny kaznodzieja w przeszłości był wikariuszem wiślańskiej pa-
rafii. Po nabożeństwie w ogrodzie parafialnym odbył się piknik.

3 lipca – ewangelicy na opolszczyźnie świętowali obchody 150-tej rocznicy poświę-
cenia parafialnego kościoła Piotra i Pawła w Lasowicach Wielkich. W uroczystościach 
brał udział zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Nabożeństwo dziękczynne zgromadzi-
ło blisko 300 wiernych z okolicznych parafii wraz z duchownymi oraz zaproszonymi gośćmi.
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9 lipca – odbyły się już trzecie warsztaty dla organistów i muzyków kościelnych. Tym 
razem dzięki uprzejmości ks. Kornela Undasa organiści gościli w Mikołowie.

17 lipca – wierni z Międzyrzecza świętowali obchody 150-tej rocznicy poświęcenia 
kościoła parafialnego. W uroczystościach brał udział zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Sa-
miec. Uroczyste nabożeństwo zgromadziło liczne grono parafian, władz samorządo-
wych, oświatowych oraz zaproszonych gości. Poprzedził je poranek pieśni, gdzie śpie-
wem służyły chóry z Golasowic i Międzyrzecza oraz Orkiestra Diecezjalna. W godzinach 
popołudniowych odbyło się spotkanie rodzinne i koncert Pawła Miklera z przyjaciółmi.

23-30 lipca – już po raz czternasty w Dzięgielowie odbyły się kolonie dla dzieci 
z Bieszczad. Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji – m.in. zajęcia biblijne, spor-
towe i taneczne, wycieczki, ognisko. Projekt wsparła Diakonia Polska.  

28 lipca – w Międzyrzeczu miał miejsce pożar 
w kościele – płonęła zakrystia. Dzięki szybkiej in-
terwencji wielu jednostek Straży Pożarnej uda-
ło się uratować kościół, ale straty są bardzo dotkli-
we. Spaliła się zakrystia z wyposażeniem, zniszcze-
niu uległy okna, popękały szyby pod wpływem tem-
peratury w głównej nawie kościoła. Pożar uszkodził 
zabytkowe organy. Cały kościół pod wpływem dymu 
i sadzy został zabrudzony, dlatego wymaga całkowi-
tego malowania - ściany i konstrukcja drewniana. Cała 
instalacja elektryczna jest do wymiany, co samo w so-
bie wygeneruje ogromne koszty.
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6 -7 sierpnia – parafia w Pasymiu na Ma-
zurach obchodziła jubileusz 625-lecia ko-
ścioła. W obchodach brali udział licznie 
zgromadzeni dawni i obecni parafianie. Go-
ściem uroczystości był zwierzchnik Kościoła 
bp Jerzy Samiec.

6-11 sierpnia – Na zaproszenie zwierzch-
nika Kościoła bp. Jerzego Samca z kilkudnio-
wą wizytą studyjną gościł w Polsce bp Ernst 
Gamxamub z Kościoła Ewangelicko-Luterań-
skiego w Namibii, gdzie ewangelicy stano-
wią blisko 70% ludności kraju. Obaj bisku-
pi odwiedzili ważne dla Kościoła miejsca na 
Mazurach, w Krakowie, Bielsku, Cieszynie, 
Dzięgielowie i Warszawie.

21-28 sierpnia – w Mrągowie odbywał 
się Tydzień Ewangelizacyjny. Ewangelistą był 
ks. Marek Uglorz, który wygłosił cykl ewan-
gelizacji na temat: „Nie bój się. Przytul się 
do Ojca”. W trakcie Tygodnia odbywały się 
także wykłady, seminaria, zajęcia dla dzieci 
oraz koncerty.

Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na 
Kurs Duszpasterski podstawowy i dla zaawan-
sowanych. Zajęcia będą prowadzone w War-
szawie i w Dzięgielowie. Zgłoszenia na kurs 
w Dzięgielowie przyjmowane są do 5 listopada.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Pol-
sce zaprasza do uczestnictwa w konkursie filmowym „Dziedzictwo Reformacji - 500 lat 
Reformacji”. Konkurs skierowany jest do osób, które amatorsko zajmują się tworzeniem 
filmów. Opowieści filmowe przygotowane przez uczestników Konkursu winny pokazać 
zarówno ww. osoby, jak i miejsca z nimi związane. Opisy wielu postaci oraz miejsc moż-
na odnaleźć w aplikacji Nasza Historia. Szczegóły na stronie: luter2017.pl

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ogłasza konkurs fotograficzny „500 LAT RE-
FORMACJI 2017”. Konkurs fotograficzny „500 lat Reformacji 2017” to propozycja skiero-
wana do wszystkich osób zamieszkałych w Polsce, bez względu na wiek (potrzebna zgo-
da rodzica lub opiekuna na uczestnictwo). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
posiadanie przez uczestnika własnego konta w serwisie społecznościowym Instagram. 
Tam bowiem będą publikowane i oceniane zdjęcia. Szczegóły dotyczące zasad udziału 
w konkursie można znaleźć na stronie www.luteranie.pl
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    Chrzty:
Wojciech Biliński  26.06.2016 Cieszyn, ul. B. Prusa
Wiktor Sikora   26.06.2016 Skoczów, ul. Osiedlowa
Zuzanna Romejko  03.07.2016 Skoczów, ul. Żebroka
Adam Rychły   10.07.2016 Dębowiec, ul. Żniwna 
Milena Siemionek  10.07.2016 Skoczów, ul. Ustrońska
Witold Greczka  17.07.2016 Skoczów, ul. G. Morcinka
Weronika Greczka  17.07.2016 Skoczów, ul. G. Morcinka
Ksawery Sikora  24.07.2016 Skoczów, ul. Osiedlowa
Antoni Bobek   24.07.2016 Kraków
Jan Czudek   31.07.2016 Skoczów, ul. Jodłowa
Michalina Szymczyk  31.07.2016 Skoczów, ul. Targowa
Karol Wilkus   14.08.2016 Skoczów, ul. Puścina
Franciszek Janas  20.08.2016 Skoczów, ul. Katowicka
Eliza Duda   27.08.2016 Skoczów, ul. Tęczowa

    Śluby:
Jarosław Majer  Dominika Borecka   25.06.2016
Mariusz Tolasz   Teresa Kuboszek   02.07.2016
Sławomir Ożgo  Estera Brudny   08.07.2016
Artur Szuster   Daria Dyczek   09.07.2016
Grzegorz Gabryś  Patrycja Gabryś z d. Kłapsia  06.08.2016
Ryszard Szklorz  Mirella Angełowa   12.08.2016
Tomasz Kostka   Angelika Piotrowska  13.08.2016
Kamil Handzel   Magdalena Hussarek  20.08.2016
Sławomir Rozczypała   Marlena Huta   27.08.2016
Aleksander Skrzydelski  Aneta Brudny   27.08.2016

    Pogrzeby:
Helena Brych   lat 82 06.07.2016 Kiczyce, ul Długa
Zofia Makula   lat 82 08.07.2016 Skoczów, ul. G. Bór
Wiesław Cywka  lat 73 21.07.2016 Skoczów, ul Wiślicka
Krystyna Jaworska  lat 76 27.07.2016 Pierściec, ul. Skoczowska
Kazimierz Konieczny  lat93 04.08.2016 Skoczów, ul. Kolonia
Gustaw Macura  lat 75 08.08.2016 Skoczów, ul. G. Bór
Oskar Szkutek   2 tyg. 11.08.2016 Simoradz, ul. Kręta
Andrzej Szczotka  lat 61 19.08.2016 Dębowiec, ul. Dębowa
Urszula Podobińska-Rotter lat 60 22.08.2016 Skoczów, ul. Cieszyńska
Helena Krzywoń  lat 81 21.08.2016 Iskrzyczyn  

  

Zapisano w księgach parafialnych
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Transmisja nabożeństw  www.transmisja.skoczow.pl
Młodzież  www.mlodziez.skoczow.pl
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
Wikariusz ks. Bogdan Wawrzeczko  tel. 853 34 91 w.24 e-mail:bogdan.wawrzeczko@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. 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 „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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Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie
1-5 sierpnia

Tydzień Dobrej Nowiny w Simoradzu
8-13 sierpnia
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