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Dusza moja 
oczekuje Pana,

 tęskniej niż stróże 
poranku.

Psalm 130,6
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Spotkanie ze Słowem Bożym

Pochodnia

„Mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzy-
mając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta 

i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach” 2 P 1,19

Szybko mija czas. Przed nami ostatnie dwa miesiące tego roku. W kościele jest to 
czas intensywny. W listopadzie czekają nas wybory parafialne. Pod koniec miesiąca roz-
pocznie się okres adwentu. Prowadzimy akcje diakonijne: prezent pod choinkę dla dzie-
ci na Ukrainie, roznoszenia kalendarzy po domach, sprzedaż świec wigilijnych w ramach 
„Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom”, większy ruch w kościele, większa frekwencja na 
nabożeństwach i większa częstotliwość nabożeństw w czasie adwentu i świąt. To wszyst-
ko sprawia, że żyjemy „szybciej”. 

Adwent przypomni nam nie tylko o pierwszym przyjściu Jezusa, ale też o potrzebie 
gotowości na drugie przyjście. Jakże to jest ważne, abyśmy o tym pamiętali. Przecież 
ciągle się przybliżamy do tego wydarzenia. Od przeszłości się oddalamy, ale do spotka-
nia z Panem się przybliżamy. Gdy obserwujemy świat, czego się spodziewamy? Że usta-
ną wojny? Że będzie pokój? Że będzie mniej zła? Że następne pokolenia będą coraz le-
piej wychowane? Że będzie się żyło coraz spokojniej i przyjemniej? Patrząc realnie musi-
my powiedzieć: Nie! Nie łudźmy się. Będzie coraz gorzej. Jeżeli ktoś taką postawę chciał-
by nazwać pesymizmem, to ja się nie zgadzam, bo po pierwsze to wszystko znajdujemy 
w proroctwach biblijnych, a po drugie - właśnie dostrzeganie tych problemów u wierzą-
cego chrześcijanina wzbudza tęsknotę za przyjściem Chrystusa. Jestem nawet przekona-
ny, że właśnie dlatego Pan Bóg dopuszcza to wszystko zło na świecie, aby jego dzieci tę-
skniły za wybawieniem, za niebem, za spotkaniem ze swoim Panem.

Podobną myśl wyraża Piotr w przeczytanym wersecie. Świat niesie wiele zagrożeń, 
ale mamy słowo prorockie. Ono upewnia nas i potwierdza, że Chrystus przyjdzie. Jest 
więc nadzieja. Mamy się jej trzymać jak pochodni. Ona świeci w ciemnych czasach, gdy 
świat jest zepsuty. Im większa ciemność panuje na tym świecie, tym jaśniejsze jest świa-
tło pochodni.

Słowo prorockie. Ono pochodzi od Boga. W następnym wierszu Piotr wyjaśnia, że 
proroctwo biblijne nigdy nie pochodziło od człowieka, ale jest natchnione Duchem 
Świętym. Ono jest wiarygodne. Ludzie czasem próbują sami coś przepowiadać, lub prze-
widywać. Ale to się nam często nie spełnia. Nieraz po jakimś czasie człowiek musi się 
złapać za głowę i powiedzieć: jak mogłem być taki naiwny, taki krótkowzroczny, że źle 
oceniłem sytuację, nie przewidziałem tego, czy tamtego?

Ale Słowo Boże jest niezmienne. Choć bardzo stare, ale jest prawdziwe, bo natchnio-
ne. Zawiera bardzo wiele proroctw o przyjściu Chrystusa. Czy jeszcze moglibyśmy w to 
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nie wierzyć? Albo powiem więcej, jeżeli idziemy za Jezusem, mamy z nim bliską relację, 
czy moglibyśmy nie pragnąć Jego przyjścia, nie oczekiwać z tęsknotą?

Myślę, że to miał Piotr na myśli, gdy tęsknił za swoim Panem, za spotkaniem z nim, 
pamiętał czas wspólnego działania na ziemi i jego odejście, a teraz z niecierpliwością 
czeka na powrót. Ale powiada: jest coś, co mnie w tej tęsknocie jeszcze bardziej utwier-
dza. To jest słowo prorockie. Godne wszelkiego zaufania i wiary. 

Tego Słowa Bożego mamy się trzymać. Na świecie wszystko się zmienia, wszystko 
pędzi. Ale my trzymamy się Słowa Bożego, które jest potwierdzone. Trzymamy się go 
niby pochodni, za której światłem podążamy, wiedząc, że jesteśmy w ręce Bożej. On 
przeprowadzi przez wszystko, co stanie na naszej drodze. Pragniemy, aby i w kościele 
naszym zawsze świeciła ta pochodnia, aby ludzie szukający celu życia, szukający jakiejś 
ostoi, tu ją znaleźli. Amen

Ks. Adam Podżorski

Z kart historii...

Krystyna Roy
„Królu niebios! Któż imienia Twego zgłębi treść? Któż 

tak cudne świata zręby jak nie Ty mógł wznieść? Światy 
wstały, światy runą za skinieniem Twym, tylko  

w łaski Twej osłonie można ostać się”

Tę piękną pieśń napisała znana autorka chrześci-
jańskich powieści i pieśni Krystyna Roy. Jej 80. rocznicę 
śmierci będziemy obchodzić końcem mijającego roku.

Krystyna urodziła się 19.08.1860 r. w słowackiej wio-
sce Stara Tura jako drugie dziecko pastora Augusta Roya 
i Franciszki zd. Holuby. Jej dziadkowie z obu stron także 
byli duchownymi, co wywarło ogromny wpływ na jej ży-

cie oraz rodzeństwa. Rodzina Augusta Roya żyła w skromnych warunkach dlatego, że pa-
stor wspierał materialnie nie tylko swoje rodzeństwo, ale także młodych teologów, któ-
rzy kształcili się za granicą. Ponadto plebania była o każdej porze dnia i nocy otwarta dla 
potrzebujących wszelkiej pomocy ludzi oraz gości, a rodzinę Royów cechowała skrom-
ność i umiarkowanie we wszelkich dziedzinach życia.

Pierwszymi nauczycielami małej Krystyny oraz rodzeństwa byli na plebanii wikariu-
sze pracujący u boku ich ojca. Dopiero w wieku 13 lat posłano ją do niemieckiej szkoły 
w Bratysławie, gdzie opanowała język niemiecki oraz wszelkie ręczne robótki potrzeb-

ne każdej kobiecie w jej dorosłym ży-
ciu. Po roku powróciła do rodzinnego 
domu i wraz ze swoją starszą siostrą, 
Marią, która była jej najlepszą przyja-
ciółką, pomagała rodzicom w prowa-
dzeniu domu. Po śmierci ojca w 1884 r. 
dzieci wraz z mamą opuściły plebanię 
i zamieszkały w wynajętym mieszka-
niu. W 1888 r. Krystyna i Maria otrzy-
mały zaproszenie wysłane przez kazno-
dzieję zboru reformowanego Josefa Ko-
stomlatskiego do jego domu w miej-
scowości Piasek w Czechach. Atmosfe-
ra tego domu spowodowała przemianę 
duchową obu sióstr. Po latach Krysty-
na tak opisywała tamten błogosławiony 
dla nich czas „Ta świadomość /grzechu/ 
złamała nareszcie pychę mojego ser-
ca. Odczułam, że Bóg żąda ode mnie, 
abym przyniosła swoje grzechy, których 
ja, samolubna, uznać nie chciałam. Pa-
dłam więc na kolana, ze łzami prosiłam 
Pana o pomoc i miłosierdzie… Owej pamiętnej dla nas nocy znalazły nasze dusze pokój 
i oczyszczenie przez Krzyż i Krew Baranka zabitego dla nas. Przyjęliśmy Go wiarą jako na-
szego Zbawiciela”. Nawrócenie sióstr było przełomowym momentem ich życia. Wywar-
ło ono decydujący wpływ na ich dalszą ziemską pielgrzymkę wskutek czego w zupełno-
ści oddały swój czas oraz wszelkie darowane talenty w służbie dla swojego Zbawiciela.

Po powrocie do domu siostry Roy z zapałem podjęły swoją służbę dla bliźniego. Roz-
poczęły pracę wśród najmniejszych – ubogich i często zaniedbanych dzieci. Uczyły ich 
śpiewu pieśni ewangelizacyjnych oraz czytały im Słowo Boże. W zrozumiały dla nich spo-
sób opowiadały im historie biblijne. Poprzez dzieci potrafiły także dotrzeć do ich rodzi-
ców – ludzi często uzależnionych od alkoholu i przekonać ich do wspólnego ze swoimi 
dziećmi uczęszczania na nabożeństwa. Po latach można powiedzieć, że siostry były jed-
nymi z prekursorek powstania i nauczania w „szkółkach niedzielnych”, które przetrwa-
ły do czasów współczesnych. Dzięki darczyńcom siostry otrzymywały także Biblie, które 
rozdawały rodzicom dzieci.

Praca ewangelizacyjno-misyjna szybko się rozwijała, dlatego siostry Roy zakupiły 
dom, w którym urządziły przytułek dla dzieci. Dom ten ciągle remontowano i rozbu-
dowywano w miarę posiadanych środków. Z upływem lat w domu tym znalazł miejsce 
Dom dziecka, prowizoryczny szpital, jadalnia dla ubogich oraz pokoje mieszkalne.

W roku 1897 przybył do Starej Tury młody nauczyciel Jan Chorwat. Z jego inicjaty-
wy przy poparciu Krystyny Roy powstało tam wtedy Stowarzyszenie „Błękitnego Krzyża”, 
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które nie tylko udzielało pomocy ludziom uzależnionym od alkoholu, ale działało także 
charytatywnie wśród biednej ludności, wydawało czasopismo „Światło” oraz pomagało 
kształcić przyszłe siostry diakonise.

W roku 1912 Krystyna Roy utworzyła przy pomocy Diakonatu z Miechowic - skąd 
przybyły pierwsze siostry - Diakonat w Starej Turze. Rok później sama Krystyna przy-
wdziała strój diakonisy, stając się zarazem pierwszą przełożoną oraz matką duchową sło-
wackiej Diakonii. W 1926 r. dzięki licznym ofiarodawcom zakupiono kolejny dom z prze-
znaczeniem na sierociniec i nadano mu swojską nazwę „Chałupka”.

Ostatnim dziełem Matki Krystyny Roy było wybudowanie w Starej Turze nowego 
Domu opieki w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałych obiektów i utworzenie w ten 
sposób kompletnego zakładu opiekuńczego dla ludzi w różnym wieku – od dziecka do 
sędziwej starości, który poświęcono 1 maja 1933 r. Na jego ścianach umieszczono napi-
sy „Dom białych głów” oraz „Jeśli uwierzysz, zobaczysz Bożą chwałę”.

Kilkakrotnie Matka Krystyna Roy spotkała się w swoim życiu z Matką Ewą von Tie-
le-Winckler z Miechowic. Były to zarówno spotkania oficjalne podczas różnych konfe-
rencji misyjnych w Europie, jak również prywatne spotkania w Miechowicach i Starej 
Turze. Wtedy dużo rozmawiały o dalszym rozwoju diakonii w ich krajach oraz modliły 
się o to dzieło.

Ostatnie trzy lata swojego życia Matka Krystyna spędziła w nowo wybudowanym 
Domu opieki i została tam odwołana z tego świata przez Swojego Zbawiciela, które-
mu służyła całym sercem, 27 grudnia 1936 r. Spoczęła u boku swojej siostry Marii, któ-
ra zmarła w 1924 r. Na cmentarzu w Starej Turze, na skromnym kamieniu położonym na 
ich grobie obok dat ich urodzin i śmierci wyryto napis z Księgi Daniela 12,3b „ Ci, którzy 
przywiodą wielu do sprawiedliwości, będą jaśnieć jak gwiazdy na wieki wieczne”.

Dzieła życia Marii i Krystyny Roy nie można zamknąć tylko w dwóch słowach – „Słu-
żebnice Pańskie”. Bowiem oprócz pracy ewangelizacyjno-misyjnej oraz diakonijnej sio-
stry otrzymały także ogromny talent literacki, który również wykorzystały w służbie dla 
swojego Pana. Krystyna w 1893 r. w swoim debiucie literackim wydała opowiadanie 
„Bez Boga na świecie” – historię Marcinka, który stał się misjonarzem w dalekich kra-
jach. Opisała także swoje życie w autobiograficznej, dwuczęściowej książce pt. „Za świa-
tłem i ze światłem. Wspomnienia Krystyny Roy”. Pozostało po niej i wydano około 80 ty-
tułów – powieści, opowiadań, nowel i esejów.

Krystyna i Maria Roy tłumaczyły także klasyczne, najpiękniejsze pieśni ewangeliza-
cyjno-misyjne z całego świata, by z czasem podjąć się trudu pisania i komponowania 
własnych pieśni. Pozostało ich po nich około 700. Wiele z nich znajduje się w Śpiewniku 
Pielgrzyma, Harfie oraz różnych śpiewnikach kościelnych. 

Jedna z pięknych pieśni sióstr (słowa Krystyna, melodia Maria), które można uznać 
za podsumowanie ich życia i służby mówi : „Umierać z Panem, dla niego żyć. Może więk-
szego co nad to być. Warto dlań cierpieć, warto bojować, warto dla niego cały świat 
zbyć. Móc żyć dla Pana, zwyciężyć mdłość. Wziąć hańbę na się i krzyż i złość. W niebo 
tak wstąpić i wziąć od Boga Chwały koronę – o, to jest dość”

Opr. Jerzy Sikora

W skrócie

W czwartek 1 września odbyło się w Dębowcu nabożeństwo szkolne przed rozpo-
częciem roku szkolnego.

Od września mamy w kancelarii zatrudnioną nową księgową, panią Irenę Lejtyman. 
Życzymy jej na tym stanowisku wiele Bożego błogosławieństwa i dobrej współpracy.

W sobotę 3 września ks. A. Podżorski wraz z p. Ryszardem Macurą uczestniczyli 
w diecezjalnym zebraniu proboszczów i kuratorów w Goleszowie. 

W sobotę 3 września rozpoczął się nowy rok nauki konfirmacyjnej. Naukę prowa-
dzi ks. A. Podżorski przy pomocy ks. B. Wawrzeczko. Jest 45 konfirmantów. Lekcje od-
bywają się w dwóch grupach w piątek o g. 15.30 i w sobotę o 16.00. Konfirmacja odbę-
dzie się 28 maja 2017.

W sobotę 3 września ks. A. Podżorski uczestniczył w Ekumenicznych Dożynkach 
Gminnych w Skoczowie na rynku.

W sobotę 3 września ks. Marcin Ratka-Matejko uczestniczył w dożynkach Gminy Dę-
bowiec, które odbyły się w Iskrzyczynie.
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uczestnikom nabożeństwa. Dzieciom rozdawano jabłka. Dzięki dobrej pogodzie można 
było skorzystać z poczęstunku na zewnątrz. 

Ofiara na nabożeństwie żniwnym była przeznaczona na pomoc parafii w Między-
rzeczu, gdzie końcem lipca miał miejsce pożar kościoła. Zebraliśmy 8 949 zł. Serdecz-
ne „Bóg zapłać”.

W niedzielę 9 października odbyła się uroczystość pamiątki poświęcenia kościoła 
w Pierśćcu. Słowem Bożym służył ks. Bogusław Cichy z Chorzowa. Śpiewał chór z Cho-
rzowa wraz z zespołem „Be Happy”. Po nabożeństwie goście zostali poczęstowani koła-
czem w salce zborowej.

W sobotę 15 październi-
ka ks. A. Podżorski uczestni-
czył w ekumenicznej modli-
twie przy odsłonięciu pomni-
ka Żołnierzy Wyklętych w Ki-
czycach.

W weekend 15 i 16 paź-
dziernika chórzyści chóru 
„Gloria” zorganizowali wy-
cieczkę do Bukowiny Ta-
trzańskiej i Szaflar.

W czwartek 20 paździer-
nika w ramach godziny biblij-

nej w Skoczowie odbyło się spotkanie z misjonarką Anną Pinkas z Wisły, która pracuje 
jako pielęgniarka w szpitalu w Assuanie w Egipcie.

W czwartek 20 października odbyło się już drugie diecezjalne spotkanie probosz-
czów i kuratorów. Omawiano stworzenie nowego systemu finansowania diecezji.

W dniach 21 – 23 października konfirmanci wraz z ks. Marcinem Ratka-Matejko 
i ks. Bogdanem Wawrzeczko spędzili weekend w Wiśle.

W niedzielę 23 października odbył się Diecezjalny Zjazd Chórów w Skoczowie. Pod-
czas nabożeństwa głównego odbył się koncert, w którym za zaśpiewało 14 chórów z róż-
nych parafii oraz wystąpiły dwie orkiestry dęte. Koncert prowadził przewodniczący die-
cezjalnej komisji ChiO ks. Alfred Staniek, a organizacją zajął się wiceprzewodniczący Ko-
misji, Walter Orawski, wraz ze skoczowskimi chórzystami. Po koncercie miał miejsce po-
częstunek w salach starej szkoły.

W niedzielę 23 października podczas koncertu chórów przedstawiciele Rady Para-
fialnej złożyli życzenia ks. Andrzejowi Czyżowi z okazji jego 80. urodzin. Do życzeń dołą-
czył się chór „Gloria” i zaśpiewał jubilatowi pieśń.

W niedzielę 23 października w Dębowcu odbyła się komunia św. dla seniorów, któ-
rą prowadził ks. Marcin Ratka-Matejko.

W niedzielę 4 września na nabożeństwach w Skoczowie został przywitany nowy wi-
kariusz parafii, ks. Bogdan Wawrzeczko, który wygłosił kazanie.

W niedzielę 4 września ks. A. Podżorski uczestniczył w uroczystości 10-lecia poświę-
cenia kościoła w Ogrodzonej, gdzie Słowem Bożym służył ks. biskup Jerzy Samiec.

W niedzielę 4 września na nabożeństwach była złożona ofiara na poszkodowanych 
w trzęsieniu ziemi we Włoszech. Ofiara wyniosła 5 674 zł. Serdeczne „Bóg zapłać”.

W czwartek 8 września parafię w Skoczowie odwiedzili przedstawiciele Muzeum 
Śląskiego w Katowicach w związku z przygotowywaną ekspozycją z okazji 500 – lecia Re-
formacji.

Ks. Marcin Ratka-Matejko w dniu 16 września 
udał się w podróż do Dublina, gdzie w niedzielę 
18 września odprawił nabożeństwo dla mieszkają-
cych tam Polaków.

W dniach 16 – 18 września nasz chórek dzie-
cięcy „Nadzieja” przebywał na wyjeździe week-
endowym w Lubieni. W drodze powrotnej zwie-
dzał Opole.

W piątek 16 września odbyło się pierwsze po 
wakacjach zebranie dla mężczyzn. Prowadzi je ks. 
Bogdan Wawrzeczko.

W niedzielę 18 września odbyły się święta 
Żniw w Simoradzu i Dębowcu, a tydzień później 
w Pierśćcu. Wszystkie kościoły były pięknie przy-
strojone przez zborowników, po nabożeństwie 
były poczęstunki, a ofiara ołtarzowa była przezna-
czona na domy opieki prowadzone przez kościół.

W dniach 22 – 24 września odbył się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej 
w Ostródzie. Z naszej parafii uczestniczyła w nim 20-osobowa grupa młodzieży z ks. 
Marcinem Ratka-Matejko. 

W sobotę 24 września odbyło się w sali parafialnej spotkanie z misjonarką Marian 
Hagen z Holandii, która organizuje w swoim kraju wycieczki chrześcijan do Korei Pół-
nocnej. Przedstawiła niezwykle ciekawą prezentację na temat życia i sytuacji chrześci-
jan w tym kraju.

W dniach od 29 września do 1 października ks. Bogdan Wawrzeczko prowadził 
ewangelizację w Drogomyślu.

W dniu 30 września ks. Marcin Ratka-Matejko uczestniczył w konsultacjach roku ju-
bileuszowego w Warszawie.

W niedzielę 2 października odbyło się Święto Żniw w Skoczowie. Ołtarz przystro-
ili darami żniwnymi zborownicy z Kiczyc. Już po raz trzeci rozdawano chleby wszystkim 
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W Simoradzu w kościele zostały wymienione okna i rozbudowano nagłośnienie  
na potrzeby nabożeństw młodzieżowych, które w Simoradzu odbywają się już raz 
w miesiącu.

W kościele w Skoczowie został zainstalowany nowy piec wraz z systemem nadmu-
chowym na cały kościół. Wykonawcą była firma „Intech”. Piec jest bardziej ekonomicz-
ny i pracuje ciszej. Poprzedni piec miał już 50 lat i zdarzały się awarie. Zbiórka prowa-
dzona od wiosny na ten cel wyniosła 31 500 zł i pokryła około połowy kosztów. Serdecz-
ne „Bóg zapłać”.

Trwają prace remontowe na plebanii w pomieszczeniach naprzeciw kancelarii. Za-
czynają się przygotowania do malowania. Pomieszczenia będą służyły jako pokoje go-
ścinne, w jednym z nich można będzie urządzić niewielką salkę na różne spotkania,  
a w razie potrzeby można będzie je wykorzystać jako niewielkie mieszkanie.

Rozpoczęła się akcja „Prezent pod choinkę” dla dzieci na Ukrainie. Już napływają 
paczki i ofiary. 

Terminy:
6 listopada po nabożeństwie – wybory w Simoradzu 
6 listopada po nabożeństwie – wybory w Pierśćcu
12 listopada   – spotkanie z dobrym filmem w Dębowcu godz. 18:00 
13 listopada po nabożeństwie – wybory w Dębowcu
13 listopada  – Niedziela modlitwy za Prześladowany Kościół
20 listopada po nabożeństwie – wybory w Skoczowie
  Wybieramy: Radę Parafialną, Komitet Parafialny, Komisję Rewizyjną
   i Delegatów do Synodu Diecezjalnego
27 listopada   – spotkanie „Inny Adwent” w Dębowcu o godz. 15:00
11 grudnia  – Komunia dla seniorów w Skoczowie 10:00
11 grudnia  – Komunia dla seniorów w Pierśćcu 10:00
18 grudnia  – gwiazdka rodzinna w Dębowcu o godz. 15:00
18 grudnia  – gwiazdka młodzieżowa w MCK w Skoczowie o godz. 17:00
31 grudnia  – oczekiwanie Nowego Roku w Skoczowie i Dębowcu od godz. 21:00
6 stycznia   – koncert kolęd w Skoczowie 10:00
6 stycznia  – gwiazdka dla seniorów w Dębowcu o godz. 15:00
14 stycznia   – Diecezjalny turniej Ping-Ponga 

Zebrał Ks. A.P.

Zmieniły się godziny urzędowania kancelarii:
Poniedziałek – czwartek  9.00 – 15.00
Piątek    12.00 – 18.00
Niedziela   9.00 – 11.30
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Nasze Życie

Godziny biblijne w Pierśćcu
Po wakacyjnej przerwie od września w środy odbywają się w Pierśćcu godziny biblij-

ne. Z księdzem proboszczem Adamem Podżorskim kontynuowany jest temat Księgi Da-
niela. W trzecią środę miesiąca rozważanie Ewangelii Jana prowadzi ks. Bogdan Waw-
rzeczko. Jest to bardzo wartościowy czas. W środku tygodnia jest okazja, by zatrzymać 
się i razem w grupie pobyć z Bogiem, w Jego Słowie, w pieśniach i modlitwie. Zaprasza-
my wszystkich do Pierśćca w środy o godz. 17:00

27. Pamiątka Poświęcenia 
Kościoła w Pierśćcu

W niedzielę 9 października obchodziliśmy 
kolejną rocznicę poświęcenia naszego kościo-
ła. Mimo że cały poprzedni tydzień był chłod-
ny i deszczowy, to ranek przywitał nas piękną 
słoneczną pogodą. Radość naszą spotęgował 
również fakt, że odwiedzili nas członkowie za-
przyjaźnionego chóru „Cantate” z Chorzowa 
wraz ze swym proboszczem ks. Bogusławem 
Cichym. Zwłaszcza dla pierścieckiego zespo-

łu młodzieżowego „Be Happy” była to szczególna okolicz-
ność, gdyż razem z naszymi gośćmi, przeżywali w sierpniu 
wspaniałe chwile, podczas wspólnego, tygodniowego wy-
jazdu do Holandii. Kilkakrotnie tam koncertowali, a naszą 
uroczystość uświetnili znaczną częścią swego programu. 
Chorzowskim chórem dyrygowała p. Agnieszka Dobrakow-
ska, a „Be Happy” – p. Jan Stebel. Nabożeństwo prowadził 
skoczowski proboszcz ks. Adam Podżorski, a Słowem Bo-
żym (na podstawie hasła tygodnia – Mi 6,8) służył ks. Bo-
gusław Cichy. Po uroczystości zaproszeni goście udali się 
na poczęstunek przy kawie i cieście, gdzie mogli poroz-
mawiać i powspominać wspólnie przeżyte chwile. Przy tej 

okazji można było również zakupić tradycyjne cieszyńskie kołocze, które jak co roku pie-
kły w sobotę, w piekarni nasze parafianki.

Zebrała Urszula Barańska
Święto Żniw w Pierśćcu
W niedzielę 25 września w naszym pier-

ścieckim Filiale przeżywaliśmy nabożeństwo 
dziękczynne – Święto Żniw. Słowem Bożym 
służył ks. senior Andrzej Czyż. Mimo że wie-
lu rolników podkreślało fakt, że rok nie nale-
żał do najłatwiejszych, to Pan Bóg obficie po-
błogosławił zbiory. Dowodem na to były dary, 
które jak co roku ozdobiły nasz ołtarz i wnę-

trze kościoła. Nie mogło zabraknąć chleba, żniwnego wieńca i snopów, a także warzyw, 
owoców i pięknych kwiatów. W modlitwach i pieśniach wyrażaliśmy Bogu wdzięczność 
za hojność łask, m. in. w tradycyjnej pieśni do słów Jana Kochanowskiego „Czego chcesz 
od nas Panie za Twe hojne dary, czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary…”. Po 
nabożeństwie wszyscy zborownicy mogli spędzić czas na rozmowach przy suto zasta-
wionych stołach.
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Nowe nagłośnienie w Simoradzu
Niecałe dwa lata temu powstał w Simoradzu pomysł 

robienia nabożeństw w stylu młodzieżowym. Pomysł trafił 
na podatny grunt, gdyż wszystkim taka forma uwielbiania 
się spodobała. Od tamtego czasu prawie co miesiąc udaje 
się zorganizować takie nabożeństwo, które wpasowało się 
już w czwartą niedzielę miesiąca, czyli wtedy, kiedy jest też 
spotkanie przy kawce, herbatce oraz ciastku. Jednak, żeby 
zorganizować taką formę nabożeństwa, trzeba było spo-
ro zaangażowania wielu osób, aby przywieźć cały sprzęt ze 
Skoczowa, rozłożyć go, nagłośnić, a potem jeszcze wszyst-
ko zwinąć, zapakować i znowu odwieźć. Było to dość kło-
potliwe. Rozwiązaniem było przerobienie nagłośnienia tak, 
żeby nie trzeba było przywozić całego sprzętu ze Skoczo-
wa. Był to jednak trudny czas na zbiórkę pieniędzy na ten 

cel w Simoradzu, gdyż większość parafian z tej miejscowości ofiarowała środki na wy-
mianę okien aluminiowych w kościele, a Skoczów miał zaplanowaną wymianę pieca ga-
zowego. Stąd pomysł ks. Mirka Czyża, żeby zrobić akcję szukania sponsorów, którzy mo-
gliby umożliwić zakup potrzebnego sprzętu. Wspólnie z ks. Mirkiem zwróciliśmy się do 
wybranych simoradzan, osób pochodzących z Simoradza oraz ludzi w jakikolwiek spo-
sób związanych z Simoradzem z prośbą o wsparcie tego projektu. Dodatkowo ks. Mirko-
wi udało się pozyskać dofinansowanie z Niemiec na ten cel.

W lipcu przyjechała firma Rduch, żeby zrobić wycenę przeróbki obecnego nagło-
śnienia. Początkiem sierpnia otrzymaliśmy wstępny kosztorys, który zamykał się kwotą 
9993,75 zł. My zebraliśmy w sumie 8403,20 zł, a parafia zgodziła się w razie czego do-
płacić do pełnej kwoty. Początkiem września firma Rduch wykonała wszystkie prace, ale 
z uwagi na małe zmiany w samej koncepcji wykonania (miało to wpływ na cenę), jeszcze 
w ciągu kolejnych tygodni fachowcy przyjeżdżali, by zamontować jakieś zaległe gniazd-
ko, wyregulować sprzęt, itp. Tak więc dopiero 13 października wpłynęła na parafię fak-
tura, a na niej kwota… 
6453,81 zł. Spodziewali-
śmy się mniejszej kwoty 
do zapłaty, ale nie aż ta-
kiej!

Jest to wielkie bło-
gosławieństwo znaleźć 
tak wielu pozytywnie 
nastawionych do Ko-
ścioła osób. 

BÓG ZAPŁAĆ. 
Rajmund Raszyk

Święto Żniw w Dębowcu
18 września w Dębowcu przeżywaliśmy 

uroczyste nabożeństwo z okazji Dziękczyn-
nego Święta Żniw. Nabożeństwo rozpoczę-
ło się uroczystym wejściem księdza i dzieci, 
które wniosły Słowo Boże i chleb oraz koszyk 
z owocami. Podczas nabożeństwa mogliśmy 
zobaczyć program przygotowany przez dzie-
ci ze Szkółki Niedzielnej oraz wysłuchać pieśni 
w wykonaniu Chóru Dębowieckiego. Nabo-
żeństwo prowadził ks. Bogdan Wawrzeczko. 

Po nabożeństwie zgodnie z kilkuletnim 
zwyczajem spotkaliśmy się na poczęstunku 
w sali w Domu Zborowym, gdzie mogliśmy 
spróbować pysznych kołoczy.

Komunia dla seniorów
23 października przeżywaliśmy nabożeń-

stwo wraz seniorami z dębowieckiego filia-
łu. Nabożeństwo połączone ze Spowiedzią 
i Komunią Świętą prowadził ks. Marcin Rat-
ka-Matejko. Podczas nabożeństwa przekaza-
ny został pani Wandzie Parot Laur Dębowe-
go Liścia przyznawany przez Radę Gminy Dę-
bowiec dla osób zasłużonych dla lokalnej spo-
łeczności. W tym roku mija 50 lat odkąd pani 
Wanda służy w naszej społeczności ucząc ko-
lejne pokolenia dzieci i prowadząc szkółki nie-
dzielne. Po nabożeństwie tradycyjnie senio-
rzy spotkali się w sali Domu Zborowego na 
poczęstunku podczas którego nie tylko mogli 
skosztować wiele smacznych rzeczy, ale także 
porozmawiać, pośpiewać, posłuchać historii 
czytanych przez p. Wandę Parot oraz wspól-
nie się modlić powierzając Bogu wszystkie ra-
dości i problemy. 

Już dziś zapraszamy seniorów na spotka-
nie gwiazdkowe w styczniu.
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Święto Żniw  
w Skoczowie
„…Bogu niech będą dzięki 

za niewysłowiony dar Jego”, 
to fragment z II Listu św. Paw-
ła do Koryntian 9,15, który był 
przewodnimi słowami kazania 
wygłoszonego przez skoczow-
skiego proboszcza ks. Adama 
Podżorskiego podczas uroczy-
stego nabożeństwa dziękczyn-
no-żniwnego w Skoczowie. 
Nabożeństwo to tradycyjne 
gromadzi wielu wiernych, któ-

rzy z wdzięczności serc przychodzą do kościoła, aby w modlitwie podziękować Bogu za 
zebrane płody ziemi i dar chleba, który jest podstawą bycia i życia. Tak było i w tym roku 
w niedzielne pogodne przedpołudnie 2 października, kiedy to przy odświętnie udeko-
rowanym kościele i ołtarzu, dzięki darom mieszkańców Kiczyc, odbyło się to wyjątkowe 
nabożeństwo. Modlitwę dziękczynną i błogosławieństwo chleba poprowadził proboszcz 
w asyście skoczowskich wikarych: ks. Marcina Ratka-Matejko i ks. Bogdana Wawrzeczko. 
Podczas uroczystości wystąpiły dzieci z okolicznościowymi wierszami i pieśniami, które 
zostały nagrodzone spontanicznymi oklaskami za wyjątkowo brzmiące treści wypowie-
dziane i wyśpiewane przez młode serca dzieci z chórku „Nadzieja”. Uroczystość uświet-
nił również śpiew chórów „Gloria”. W myśl biblijnego przesłania, „Każdy, tak jak sobie 
postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu: gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje”-  
2 Kor. 9,7 – zbierano dobrowolną ofiarę, która w całości zostanie przekazana na po-
moc w odbudowie 
kościoła w Między-
rzeczu, który w wy-
niku pożaru uległ 
znacznemu uszko-
dzeniu. Na zakoń-
czenie, miłym ak-
centem było obda-
rowanie bochen-
kiem chleba każ-
dego uczestnika 
uroczystego nabo-
żeństwa oraz po-
częstunek darami 
stołów żniwnych, 

m.in. chlebem z masłem i mio-
dem. Była również okazja na-
bycia świeżych „skoczowskich 
kołoczy”. Zwyczaj nieodpłat-
nego dzielenia się darami sto-
łów żniwnych został zapocząt-
kowany przez chórzystów „Glo-
rii” już w 1992 roku i z akcepta-
cją parafian jest kontynuowany 
do dzisiaj przy obecnym wspar-
ciu Rady Parafialnej. Przy okazji 
dziękujemy Parafianinowi z Ki-
czyc za nieodpłatne przekaza-
nie miodu z własnej pasieki na 
ten cel. „Kto sieje skąpo, skąpo 
też żąć będzie, a kto sieje ob-
ficie, obficie też żąć będzie” -  
2 Kor. 9,6″!

W. Orawski
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Głos ma młodzież

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej  
w Ostródzie

W dniach 23-25 września w Ostródzie odbywał się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży 
Ewangelickiej. Nie mogło zabraknąć na nim skoczowskiej młodzieży. W piątek o godz. 
9:00 wyruszyliśmy wraz z ks. Marcinem Ratką-Matejko oraz grupą młodzieży z gole-
szowskiej parafii do Ostródy. 

Po całodniowej podróży na miejsce dotarliśmy wieczorem, następnie zjedliśmy ko-
lację i udaliśmy się na koncert zespołu Cithara Sanctorum. Resztę wieczoru spędziliśmy 
w szkole na grach w kawiarence oraz wspólnych rozmowach i zabawach. Dziewczyny 
spały w szkolnych salach, a chłopcy piętro niżej na korytarzu.

W sobotni poranek odbyło się oficjalne otwarcie OZME, a następnie każdy uczest-
nik mógł pójść na dwa wybrane seminaria, które dotyczyły odpowiedzialności m.in za 
państwo, Kościół, uwięzionych, rodziny, wolontariat. Wybór był szeroki, więc na pew-
no każdy znalazł coś dla siebie. W godzinach popołudniowych organizatorzy zapewni-
li nam wiele atrakcji: odbył się turniej piłki nożnej (nasza parafia po zaciętej walce zaję-
ła 5. miejsce), różnego typu warsztaty (rycerskie, muzyki dawnej, muzyki współczesnej). 
Wieczorem odbył się koncert zespołu N.O.C (Nie Opuszczę Cię) z Piły oraz Allena (rape-
ra z Cieszyna). Po koncercie uczestnicy zjazdu integrowali się w kawiarence i przy grach 
planszowych. 

W niedzielę rano musieliśmy szybko wstać i się spakować, a później udaliśmy się na 
nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży 
Ewangelickiej – ks. Marcin Konieczny z Tychów. Mówił o odpowiedzialności za Kościół. 
Podczas nabożeństwa chwaliliśmy Pana Boga wraz z zespołem wspólnym śpiewem. Po 
nabożeństwie udaliśmy się na obiad, a następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną do 
Skoczowa, podczas której ks. Łukasz Stachelek, aby umilić nam podróż, opowiadał róż-
ne żarty, tzw. „suchary”. W autobusie przeprowadzone zostały konkursy, dzięki którym 
mogliśmy się wzajemnie poznawać i integrować. Podróż nie mogła obejść się bez wstą-
pienia do McDonald’sa.

 Czas spędzony w Ostródzie 
był bardzo wartościowy. OZME to 
wyjątkowa okazja, żeby poznać 
nowych ludzi i przeżyć niezapo-
mniane przygody. Wszyscy przy-
jechali tam w takim samym celu 
– aby wielbić Pana Boga i coraz 
lepiej Go poznawać. 

Emilia Żwak, Ola Czudek

Rekolekcje dla konfirmantów
21 października tegoroczni konfirmanci oraz młodzież pod opieką  

ks. Bogdana Wawrzeczko i ks. Marcina Ratki-Matejko wybrali się  
na rekolekcje wyjazdowe do Wisły Gościejowa.

O godzinie 17:00 wyjechaliśmy ze Sko-
czowa. Kiedy byliśmy już na miejscu, za-
kwaterowaliśmy się w ośrodku i odbyło się 
pierwsze spotkanie organizacyjne. Omówili-
śmy ogólny plan działania i poszliśmy się roz-
pakować. Podczas wyjazdu braliśmy udział 
w ogólnopolskiej akcji „Wierzę więc jestem”. 
Tematy z tego cyklu prowadził ks. Marcin. Te-
matem przewodnim pierwszego była łaska 
oraz to, co z niej wynika – usprawiedliwienie 
grzesznego człowieka. Na koniec spotkania 
każdy z uczestników otrzymał koszulkę z ha-
słem przewodnim: „WIERZĘ WIĘC JESTEM”. 

Po około godzinnej przerwie odbyło się 
kolejne spotkanie, tym razem w zupełnie 
innym charakterze. Było to spotkanie, na 
którym każdy konfirmant miał oczy zasło-
nięte koszulką bądź jakąś chustką. Weszli-
śmy na salę i nic nie widząc każdy z nas sta-
nął w innym miejscu. Zostaliśmy poproszeni 
o zupełną ciszę, wtedy wszyscy zamilkliśmy 
i po chwili ktoś zaczął czytać historię biblij-
ną. Historia ta mówiła o ukrzyżowaniu Jezu-
sa, a wokoło nas słychać było odgłosy przy-
pominające tamte wydarzenia. W pewnym 
momencie, nie wiedząc czemu ktoś uniósł 
nasze ręce, aby znalazły się w takiej pozycji 
jak ręce przybite do krzyża. To nie był koniec 
– po chwili poczuliśmy zapach i smak octu. 
Kiedy historia dobiegła końca, kazano nam 
ściągnąć opaski z oczu. Każdy indywidualnie 
mógł mieć czas na to, aby przemyśleć wszyst-
ko w ciszy, była też możliwość wyjścia z sali 
i pójścia po prostu do swojego pokoju. 

Wieczorem mieliśmy możliwość porozmawiania między sobą, pogrania w gry. Zaba-
wom i śmiechom wydawało się, że nie będzie końca.

Następnego dnia spotkaliśmy się na śniadaniu. Po nim przyszedł czas na pracę z tek-
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stem biblijnym. Zostaliśmy podzieleni na osiem 
grup, w których rozmowę nad Słowem Bożym 
moderowała młodzież. 

Kolejnym punktem programu było drugie spo-
tkanie z cyklu „Wierzę więc jestem”, tym razem 
poświęcone tematyce wolności, którą daje Bóg. 
Pod koniec spotkania podzieliliśmy się na grupy 
i w tych grupach udaliśmy się na długi spacer. Li-
der każdej grupy otrzymał kopertę, w której znaj-
dował się werset. Każdy werset zaczynał się od 
słów Jezusa „Ja jestem…”. Podczas spaceru nie 
tylko rozmawialiśmy o znaczeniu tych słów, ale 
także mieliśmy przygotować prezentację przybli-
żającą ich znaczenie. 

Kiedy wróciliśmy ze spacerów, poszliśmy na 
obiad. Po obiedzie odbyło się trzecie spotkanie 
z cyklu „Wierzę więc jestem”. Podczas spotkania 
zastanawialiśmy się nad tym, jak możemy być uży-
teczni jeden dla drugiego. 

Później mieliśmy czas na integrację – gry, roz-
mowy, zabawy. Było bardzo wesoło.

Około 17:00 odbyło się ognisko połączone 
z grami na świeżym powietrzu. Po ognisku przy-
szedł czas na kolejne spotkanie. Tym razem poka-
zywaliśmy swoje prezentacje na temat wersetu 
omawianego podczas dopołudniowego spaceru. 

Na zakończenie dnia ks. Bogdan prowadził na-
uki konfirmacyjne. 

Następnego dnia zorganizowaliśmy nabożeń-
stwo w ośrodku, podczas którego kazanie wygłosił 
ks. Bogdan. Po nabożeństwie odbyło się ostatnie 
spotkanie, później obiad i tak właśnie nasz wyjazd 
dobiegł końca. Spakowaliśmy się i z lekkim opóź-
nieniem dojechaliśmy bezpiecznie do Skoczowa. 

Myślę, że dla wszystkich, nie tylko konfirman-
tów, był to bardzo wartościowy oraz miło spędzo-
ny czas. Wszystkie społeczności bardzo zbliżyły 
nas do Pana Boga i cieszę się, że mogłam uczest-
niczyć w tym wyjeździe. ;)

Oliwia Jurkowska

Serdecznie dziękujemy paniom z kuchni za przygo-
towanie pysznego jedzenia każdego dnia :)

Wieści chórowe

Chór z Dębowca na wycieczce w Czechach
Celem wycieczki chórzystów z Dębowca był Radhoszcz (1129 m n.p.m.) – znaczący, 

najbardziej wysunięty na zachód szczyt pasma Beskidu Morawsko-Śląskiego. W czasach 
słowiańskiej przeszłości odbywały się tutaj ceremonie sakralne ku czci Radegasta – boga 
wojny, zwycięstwa, słońca i obfitości. Na szczycie stoi kaplica odpustowa Cyryla i Meto-
dego z 1898 r. oraz krzyż z rzeźbą grupową braci misjonarzy, którzy w IX w. prowadzili 
misje chrystianizacyjne na ziemiach zamieszkanych przez Słowian.

Z dolnej stacji wyciągu krzesełkowego w Trojanowicach kolejka wywiozła uczestni-
ków ponad 400 m w górę na przełęcz Pustevny. Profesjonalna kolejka na przełęcz zosta-
ła wybudowana w 1940 r. i należy do najstarszych w Europie, a może i na świecie. W cza-
sie wędrówki grzbietem z przełęczy na górę Radhoszcz można podziwiać rozległe wido-
ki i wspaniałą panoramę, niestety 6 sierpnia był dniem pochmurnym, zimnym i dżdży-
stym, wyżej panowała gęsta mgła, ograniczająca widoczność do kilku metrów i niczego 
nie można było dojrzeć. Za to wszyscy po drodze chętnie skorzystali z posiłku w górskim 
schronisku „Radegast”.

Ze szczytu – stromym zejściem – wycieczkowicze zeszli do przełęczy Pindula, skąd 
autobus przewiózł ich do Rożnowa pod Radhoszczem, niespełna dwudziestotysięcznego 
miasteczka leżącego nad Beczwą, znanego ze skansenu wsi wołoskiej. Odbywał się tu-
taj Międzynarodowy Festiwal Słowackiego Folkloru w Republice Czeskiej. Zgromadzeni 
w zabytkowych budowlach skansenu wycieczkowicze mogli podziwiać występy zespo-
łów ludowych ze Słowacji oraz nacieszyć podniebienie kulinarnymi atrakcjami przygoto-
wanymi przez organizatorów.

Wanda Kubicius

Pamiątka 
Poświęcenia  

w Żorach
Dnia 11.09.2016r. chór 

z Dębowca uczestniczył w pa-
miątce założenia i poświecenia 
Kościoła w Żorach, na zapro-
szenie tamtejszego probosz-
cza ks. Bartosza Cieślara. Chór 
śpiewał przed i w trakcie nabo-

żeństwa, na którym kazanie wygłosił ks. Leszek Czyż. Po nabożeństwie wraz z parafiana-
mi uczestniczyliśmy w integracyjnym poczęstunku. 

Daniel Kaleta
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Diecezjalny Zjazd 
Chórów

W październikowy weekend 
22/23.10.2016 w Istebnej i Skoczowie 
rozbrzmiewała muzyka i śpiew. Co-
roczne Jesienne Spotkania muzyczno-
chóralne organizuje Komisja Chórów 
i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej Kościo-
ła E.A. W tym roku Jesienne Koncer-
ty odbyły się w Istebnej (22.10.16) 
i w Skoczowie (23.10.16), w których 
uczestniczyło w sumie 19 chórów i ze-
społów oraz dwie orkiestry. 

Cieszy niepodważalny fakt mno-
gości ludzi pragnących muzykować 
oraz śpiewać na Bożą Chwałę. W Cie-
szyńskiej Diecezji jest zarejestrowa-
nych 40 chórów oraz 2 orkiestry sku-
piające 1082 członków (dane z lute-
go br.).

Wspomniane koncerty miały do-
datkowy cel przeprowadzenia do-
browolnej zbiórki pieniędzy z prze-
znaczeniem na remont i odbudo-
wę uszkodzonego w wyniku pożaru 
kościoła w Międzyrzeczu, co zosta-
ło przyjęte z pozytywnym odzewem 
uczestników. W Istebnej zebrano 
kwotę 1104, 00 zł, natomiast w Sko-
czowie 3 309,70 zł, które to kwoty 
w całości zostały przekazane na ten 
cel. 

Za wszystkie dary w imieniu Die-
cezjalnej Komisji serdecznie podzię-
kowania złożył jej przewodniczący, 
ks. Alfred Staniek, proboszcz parafii 
z Istebnej, który bardzo sprawnie po-
prowadził oba koncerty. Szczególne 
podziękowania zostały również skie-
rowane do samych wykonawców za 
służbę muzyki i śpiewu oraz za liczny 

udział i bezinteresowne włączenie 
się w akcję niesienia pomocy. 

W Skoczowie, dwugodzinny bo-
gaty i różnorodny program wypełniło 
prawie 400 wykonawców: Diecezjal-
na Orkiestra, Misyjna Orkiestra z Wi-
sły, chóry mieszane z Międzyrzecza, 
Bażanowic, zespół „Vocalis” działa-
jący przy parafii w Skoczowie, chór 
„Nadzieja ” z Drogomyśla, chór z Po-
lany-Dobki, chór „Laudate” z Bładnic 
oraz chór żeński , męski i mieszany 
„Gloria” i zespół „Dla Niego” ze Sko-
czowa, chór męski i mieszany z Cie-
szyna, chór mieszany z Dębowca, 
chór „Magnifikat” z Brennej-Górek 
i chóry z parafii E.A. z Ustronia oraz 
z Wisły Centrum.

Miłym akcentem skoczowskie-
go koncertu było złożenie urodzino-
wych życzeń byłemu proboszczowi 
ks. Andrzejowi Czyżowi,który w dniu 
20 października 2016 obchodził ju-
bileusz 80. urodzin. Na zakończe-
nie koncertu w Skoczowie ks. A. Sta-
niek złożył serdeczne podziękowania 
skoczowskiej parafii za gościnność, 
a w szczególności chórzystom chóru 
„Gloria” za ogrom prac organizacyj-
nych, których się podjęli i wywiązali 
się z nich w 100%. Jesienne koncer-
ty w Istebnej i Skoczowie były ostat-
nimi wydarzeniami organizacyjny-
mi kończącej się kadencji Diecezjal-
nej Komisji Chórów i Orkiestr, dlate-
go też jej przewodniczący złożył ser-
deczne podziękowania członkom tej-
że Komisji za 5-letnią owocną współ-
pracę.

W. Orawski
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W listopadzie czekają nas wybory parafialne. Upływa 5-letnia kadencja Rady Para-
fialnej, Komitetu Parafialnego i Komisji Rewizyjnej. Równocześnie Rada Diecezjalna za-
rządziła przeprowadzenie wyborów delegatów do Synodu Diecezjalnego.

Od Rady Diecezjalnej otrzymaliśmy 6 mandatów w Synodzie Diecezjalnym. Nasza 
Rada Parafialna liczy 25 członków świeckich (księża wchodzą do Rady Parafialnej z urzę-
du). Komitet Parafialny wg Regulaminu Parafialnego § 17 pkt. 1. powinien liczyć 75 
członków. Przed pięciu laty nie byliśmy w stanie zebrać tylu kandydatów do Komitetu 
i wybraliśmy mniejszą ilość, a Rada Diecezjalna zatwierdziła wybór.

Potrzebujemy wybrać:
6 delegatów do Synodu Diecezjalnego (3 w Skoczowie i po jednym w filiałach)
25 członków Rady Parafialnej (18 w Skoczowie, 3 w Dębowcu, 2 w Simoradzu, 2 

w Pierśćcu)
75 członków Komitetu Parafialnego (54 w Skoczowie, 9 w Dębowcu, po 6 w Simora-

dzu i Pierśćcu)
3-osobowe komisje rewizyjne w Skoczowie, Dębowcu, Simoradzu i Pierśćcu

Terminy zebrań wyborczych:

W Simoradzu 6 listopada po nabożeństwie 

W Dębowcu 13 listopada po nabożeństwie

W Pierśćcu 6 listopada po nabożeństwie

W Skoczowie 20 listopada po nabożeństwie głównym.

Uprawnionymi do głosowania są członkowie parafii mający ukończone 18 lat i ma-
jący opłaconą składkę kościelną z rok 2015 (osoby uczące się, a niezarobkujące, są od 
składki zwolnione).

Kandydować na stanowiska mogą członkowie Parafii, którzy spełniają powyższe wa-
runki i mają ukończone 21 lat.

Kandydaci mogą zgłaszać się sami lub zostać zgłoszeni przez inną osobę, muszą jed-
nak podpisać zgodę na kandydowanie. Formularze dostępne są w kancelarii, lub w fi-
liałach. 

W naszej parafii ważne jest, by członkowie Rady Par. a zwłaszcza Komitetu Par. 
w miarę możliwości reprezentowali wszystkie rejony Parafii.

Wyciąg z Regulaminu Parafialnego
§ 8

1. Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii 
przysługuje tym członkom Parafii, którzy zostali konfirmo-
wani albo wstąpili do Kościoła, ukończyli 18 lat, uczęsz-
czają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie 
przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali 
z niej zwolnieni przez Radę Parafialną. 

2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej 
członkom, którzy przez okres trzech lat nieprzerwanie 
posiadają czynne prawo wyborcze, ukończyli 21 lat, bio-
rą udział w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pań-
skiego. 

3. Prawo udziału w Zgromadzeniu Parafialnym wraz 
z prawem do zabierania na nim głosu przysługuje także konfirmowanym członkom Pa-
rafii, którzy nie ukończyli 18 lat. 

§ 11
 1. Najwyższą władzą parafialną jest Zgromadzenie Parafialne. 
2. W jego skład wchodzą członkowie Parafii, posiadający czynne prawo wyborcze. 

§ 12
Do właściwości Zgromadzenia Parafialnego należy: 
1. Wybór Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego oraz przedłużanie ich kadencji, wy-

bór Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego, delegatów świeckich do Synodu Diecezjal-
nego, Komisji Rewizyjnej Parafii, a także innych Komisji i ciał parafialnych, zgodnie z po-
trzebami Parafii lub zaleceniami kościelnej władzy przełożonej. 

§ 17
1. W Parafiach może być powołany Komitet Parafialny. Zostaje on powołany uchwa-

łą Zgromadzenia Parafialnego, na wniosek Rady Parafialnej lub członków Zgromadze-
nia Parafialnego. 

2. Liczbę członków Komitetu Parafialnego ustala Zgromadzenie Parafialne w stosun-
ku trzykrotnym do liczby członków Rady Parafialnej. 

3. W skład Komitetu wchodzą dodatkowo, z urzędu, członkowie Rady Parafialnej 
i ich zastępcy. 

4. Wybory do Komitetu Parafialnego odbywają się razem z wyborami do Rady Pa-
rafialnej. 

5. Wybory do Komitetu Parafialnego odbywają przy podziale Parafii na okręgi man-
datowe (wyborcze), tak by zapewniona była w Komitecie Parafialnym reprezentacja 
wszystkich części Parafii. 

§ 21

Wybory Parafialne
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W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właściwości Rady Parafialnej na-
leży w szczególności: 

g) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, 
Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego,

j) sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie po-
działu Parafii na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych.

§ 23
1. Wybory w Parafii zostają ogłoszone najpóźniej na 6 tygodni przed ich przeprowa-

dzeniem, z zachowaniem pozostałych zasad § 15 niniejszego regulaminu.
 2. Rada Parafialna określa liczbę wybieranych członków Rady Parafialnej, Komitetu 

Parafialnego, Parafialnej Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów. 
3. Rada Parafialna dokonuje podziału Parafii na okręgi wyborcze i ustala liczbę man-

datów w poszczególnych okręgach. Parafia może stanowić jeden okręg wyborczy. Po-
dział na okręgi winien pokrywać się z podziałem na Filiały Parafii. 

4. Uprawnieni członkowie Parafii zgłaszają kandydatów, głosują i kandydują w okrę-
gach wyborczych, na terenie których mieszkają. 

§ 24
1. Kandydatów do władz parafialnych zgłaszają parafianie posiadający czynne pra-

wo wyborcze, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami, w kancelarii parafialnej lub 
na ręce Proboszcza. 

2. Osoba zgłaszająca kandydata zobowiązana jest do dołączenia do zgłoszenia zgody 
na kandydowanie podpisanej przez kandydata. 

3. Rada Parafialna weryfikuje, uzupełnia braki w zgłoszeniach kandydatów, a następ-
nie sporządza listę kandydatów. 

4. Lista kandydatów powinna zawierać więcej nazwisk niż liczba wybieranych człon-
ków władz parafialnych. 

5. Przyjęcie listy kandydatów jest dokonywane w formie uchwały Rady Parafialnej, 
która podlega ogłoszeniu na nabożeństwach w niedzielę poprzedzającą dzień wyborów.

§ 27
1. Zebraniu wyborczemu przewodniczy Biskup Diecezjalny lub upoważniona przez 

niego osoba. 
2. Spośród uczestników zebrania wyborczego wybiera się sekretarza i komisję skru-

tacyjną, liczącą od 3 do 10 osób. Nie mogą to być osoby, które kandydują w danych wy-
borach. 

§ 28
1. Wybory do władz parafialnych przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory są ważne bez względu na liczbę wyborców biorących w nich udział. 
3. Wyborcy głosują przez postawienie znaku „X” przy nazwisku wybieranego kan-

dydata na karcie wyborczej. Należy wybrać z listy kandydatów umieszczonych na karcie 

wyborczej najwyżej tyle nazwisk, ile wynosi liczba mandatów poprzez postawienie zna-
ku „X” przed nazwiskami tych kandydatów. 

4. Za nieważne głosy uważa się karty wyborcze, na których postawiono więcej zna-
ków „X” niż wynosi liczba mandatów oraz karty puste, z dopiskami lub skreśleniami.

§ 29
1. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna dokonuje obliczenia głosów, 

sporządza i podpisuje odpowiedni protokół oraz ogłasza wynik głosowania. 
2. Do władz parafialnych wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą 

liczbę głosów, do wyczerpania liczby członków władz parafialnych. Następni, w kolejno-
ści otrzymanych głosów, zostają zastępcami członków władz parafialnych. 

3. W przypadku otrzymania jednakowej liczby głosów przez dwóch lub więcej kan-
dydatów kolejność wśród nich ułożona zostaje według starszeństwa wiekiem. 

4. Przewodniczący zebrania ogłasza na zebraniu wyniki wyborów. 
5. Sprzeciwy w sprawach wyboru powinny być zgłoszone do protokołu przed zakoń-

czeniem zebrania wyborczego i w ciągu 7 dni złożone na piśmie, wraz z uzasadnieniem, 
Radzie Diecezjalnej, poprzez Radę Parafialną. 

6. Karty wyborcze przechowuje się do zatwierdzenia wyborów.

Ks. Adam Podżorski
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Biblioteka

Parę spraw z biblioteki

Zapowiadane spotkanie z Marian Hagen (24 IX) bardzo się udało. Było ponad 40 
uczestników, nie tylko z naszej parafii. Niestety spotkania nie można było nagrywać ani 
robić zdjęć, ponieważ prelekcja dotyczyła misji chrześcijańskiej na terenie Korei Północ-
nej - kraju, gdzie prześladowania chrześcijan są najbardziej dotkliwe. Od wielu lat Korea 
Północna znajduje się na niechlubnym pierwszym miejscu wśród krajów, gdzie chrześci-
janie są najbardziej prześladowani. 

Zainteresowanie tematem było bardzo duże, Marian otrzymała wiele pytań; uczest-
nicy spotkania żarliwie się modlili. Misjonarka po wykładzie była bardzo zadowolona 
z rozmów i reakcji zebranych. Gościa tłumaczyła Agnieszka Wojnar. Oglądaliśmy wiele 
zdjęć z Korei Północnej, wysłuchaliśmy zajmujących historii z życia tamtejszych chrześci-
jan – niektóre z nich były wstrząsające.

Spotkanie prowadził Piotr Żądło – przedstawiciel Open Doors. 
Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może w naszej bibliotece wypożyczyć książki i cza-

sopisma o tematyce poświęconej prześladowaniom. Polecamy następujące publikacje: 
„Obłok świadków” Donaty Maliszak, „Ucieczka z Korei Północnej” Paula Estabrooksa, 
a także czasopisma „Open Doors” czy „Głos prześladowanych chrześcijan”.

Na koniec spotkania zebrano ofiarę na rzecz chrześcijan z Korei. 

Niedawno pojawiły się nowe działy książek, a mianowicie „materiały dla grup”       
oraz „naukowe”. Biblioteka poleca także płyty CD z TE Dzięgielów z bieżącego roku. 

Pragnę Was, drodzy Czytelnicy, zachęcić do wypożyczania płyt DVD z Pro Christ            
z różnych lat, gdzie wykładowcą jest bardzo ceniony mówca Ulrich Parzany.

Cieszymy się bardzo, bo uratowaliśmy ponad 700 materiałów muzycznych z kaset 
audio, które teraz są na płytach do słuchania. Dlatego też zaczęliśmy sprzedawać te ka-
sety w cenie 2 zł. Są to kasety z lat 80., 90., aż do 2008 roku.

R. Świder

tel. 33 500 00 25

Kącik dla dzieci
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Cześć!
Przed nami ostatni, 5 rozdział 1 Listu Piotra. Jeśli sumiennie czytaliście i wypełnia-

liście zadania, to możecie powiedzieć, że całkiem dobrze znacie treść listu. Pamiętajcie 
jednak, że nie znaczy to, że mamy go już więcej nie czytać! Przeciwnie, za każdym razem 
czytając natrafiamy na nową treść, bo Pan Bóg inne rzeczy chce nam pokazać. Dlatego 
zaczęcam Was, żebyście za jakiś czas sięgnęli po niego ponownie. A tymczasem po wy-
pełnieniu wszystkich zagadek włóżcie je do koperty podpisanej Waszym imieniem i na-
zwiskiem oraz numerem telefonu i przynieście do kancelarii parafialnej do niedzieli, 18 
grudnia. Na nabożeństwie rodzinnym, 26 grudnia, tradycyjnie nagrodzimy tych, którzy 
poprawnie wypełnili wszystkie zagadki.

PS. Jeśli nie umiecie odpowiedzieć na jakieś pytanie, nie wstydzcie się zapytać 
w domu, na religii lub szkółce :)

1. Jakie zadanie Paweł powierza starszym zboru?
…..................................................................................................................................
2 Kim jest trzoda Boża, o której Paweł pisze?
…..................................................................................................................................
3. O jakich ludziach w naszej parafii możemy powiedzieć, że są starszymi zboru?
…..................................................................................................................................
4. Jaki nakaz dostają od Pawła młodsi członkowie zboru?
…..................................................................................................................................
5. Jak mają się do siebie odnosić nawzajem młodsi i starsi członkowie zboru?
…..................................................................................................................................
6. Podaj przykład, jak starszy może okazać przykład młodszemu, oraz drugi, jak 

młodszy, np. Ty, może okazać szacunek starszemu członkowi zboru.
…..................................................................................................................................

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

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

..........................................................................................................................................
7. Paweł pisze „bądźcie trzeźwi”. Chodzi o to, by zawsze być uważnym i przygotowa-

nym, nigdy nie „wyłączonym” – jak komórka, który zostawiamy włączoną na maksymal-
ną głośność, bo czekamy na ważny telefon. Dlaczego Paweł każe nam czuwać i być trzeź-
wymi?

…..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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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 obrazki: „Narodzenie Jezusa”.  
Poproś kogoś, aby przeczytał Ci Ewangelię Łukasza 2,1-21.

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 2017: 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.

Z życia kościoła

21 września – podczas międzyreligijnego spotkania w luterańskim Kościele Pokoju 
w Świdnicy został podpisany apel w Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój. Wśród 
sygnatariuszy znaleźli się m.in. Dalajlama XIV, bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Eku-
menicznej oraz bp Ignacy Dec, rzymskokatolicki biskup diecezji świdnickiej.

23-25 września – w Katowicach spotkali się już po raz osiemnasty przewodnicy 
ewangeliccy z wielu parafii naszego kraju. Tegoroczny Zjazd Przewodników Ewangeli-
ków zorganizowali przewodnicy z Diecezji Katowickiej: Janina Schubert, Dariusz Wan-
tulok i Paweł Nalepa. Pokazali oni, a także i zwiedzali z uczestnikami zjazdu, najciekaw-
sze miejsca w mieście Katowice i okolicznych miastach: Sosnowcu, Będzinie, Sosnow-
cu-Niwce, Lędzinach-Hołdunowie i Katowicach-Szopienicach. W Zjeździe uczestniczyło 
około 40 przewodników. 

25 września – na zaproszenie Światowej Federacji Luterańskiej z wizytą w obozie dla 
uchodźców w Jordanii przebywał bp Jerzy Samiec. Wiosną 2016 roku, wierni Kościoła 
ewangelickiego w Polsce przekazali blisko 70 tys. złotych na pomoc dla uchodźców prze-
bywających w obozach. Celem wizyty było zapoznanie gości z Polski z realiami życia lu-
dzi tam przebywających. Obóz w Zaatarii jest największym na Bliskim Wschodzie obo-
zem dla uchodźców z Syrii. W szczytowym okresie obóz zlokalizowany na terytorium Jor-

Wolontariat diakonijny
Parafia nasza wychodząc naprzeciw potrzebom opieki nad osobami prze-

wlekle chorymi, przebywającymi w domu organizuje grupę wolontariuszy 
udzielającą fachowej pomocy w pielęgnacji chorych i wsparciu dla rodziny. Szu-
kamy osób, które byłyby chętne po odpowiednim przeszkoleniu zaangażować 
się w tego rodzaju służbie diakonijnej.

Prosimy o kontakt w kancelarii.
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danii zamieszkiwało blisko 144 tys. osób. Obecnie zamieszkuje w nim 90 tys. ludzi, głów-
nie z Syrii. To tylu, ilu mieszkańców liczy Olsztyn, Koszalin czy Opole.

1 października – w Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła się Gala Ubi Caritas 2016. 
Swoje nagrody oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonii Polskiej) 
wręczyli także Caritas Polska, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Ele-
os Kościoła Prawosławnego. Laureatami tegorocznej nagrody głównej Diakonii Polskiej 
zostali Ewa i Adrian Jaschkowitzowie z Parafii ewangelickiej w Warszowicach na Górnym 
Śląsku, właściciele Zakładu Drobiarskiego „Jas-Drop” w Krzyżowicach, którzy od wielu 
lat wspierają materialnie i finansowo organizacje i instytucje kościelne oraz dożywiają 
dzieci i młodzież podczas półkolonii i obozów.

1 października – w kościele metody-
stycznym w Ostródzie odbyła się uroczy-
stość wprowadzenia nowego proboszcza 
parafii ewangelickiej w Ostródzie, ks. Woj-
ciecha Płoszka. Aktu wprowadzenia doko-
nał Biskup Diecezji Mazurskiej, ks. Rudolf 
Bażanowski. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele duchowieństwa mazur-
skiego, Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej 
oraz goście ekumeniczni. Na zaprosze-
nie odpowiedzieli również przedstawicie-
le władz państwowych i samorządowych, 
m.in. poseł Urszula Pasławska, Wiktor Leyk 
- szef Kancelarii Sejmiku, Andrzej Wiczkow-
ski - starosta Ostródzki i Czesław Najmo-

wicz - burmistrz Ostródy. W swoim kazaniu bp R. Bażanowski przypomniał biblijne rozu-
mienie urzędu duchownego i wskazał na jego zadania i odpowiedzialność.

8 października – w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu zgroma-
dzili się parafianie, duchowni ewangeliccy i ekumeniczni oraz zaproszeni goście z kra-
ju i zagranicy, by uroczyście podziękować Bogu za 40 lat posługi duszpasterskiej bisku-
pa Ryszarda Bogusza. W jubileuszu uczestniczyli hierarchowie Kościołów: ewangelickie-
go, rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego, polskokatolickiego, meto-
dystycznego, a także przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządo-
wych. Licznie przybyli wierni i duchowni z całej Jednoty Kościoła.

9 października – parafia w Lędzinach Hołdunowie koło Katowic obchodziła 30. rocz-
nicę nowego kościoła Św. Trójcy. Poświęcenie tej świątyni miało miejsce 12 października 
1986 roku. Z okazji 30-lecia kościoła oraz zbliżającego się jubileuszu 500 lat Reformacji 
w kościele na balustradzie empory został wykonany fresk, upamiętniający dzieje para-
fii oraz podstawowe zasady wiary Kościoła ewangelickiego. Jego autorem jest ks. Karol 
Macura, proboszcz parafii z Drogomyśla, a zarazem ceniony artysta malarz.

14-16 października – w Cieszynie obradował Synod Kościoła. W czasie obrad ostat-
niej sesji XIII kadencji Synodu Kościoła w Cieszynie podjęto szereg uchwał. Jednocze-
śnie, po raz pierwszy, obradowały wspólnie Synody Kościołów luterańskiego i reformo-
wanego. Wspólna sesja miała miejsce w Teatrze im. Adama Mickiewicza. Poza tym syno-
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dałowie spotykali się na nabożeństwach i modlitwach. Ogłoszono wspólne „Przesłanie 
Synodów” Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowane-
go na Jubileusz 500 lat Reformacji. Synod dokonał zmian w Pragmatyce Służbowej, któ-
re poszerzają kompetencje diakonów o możliwość sprawowania Sakramentu Ołtarza.

19 października - Rada Miejska Łodzi postanowiła uhonorować łódzkich ewangeli-
ków w związku z jubileuszem Reformacji. W uchwale podkreślono rolę łódzkich prote-
stantów w budowie i rozwoju miasta. Wielu z nich do dzisiaj służy mieszkańcom. W cza-
sie obrad ks. Michał Makula przedstawił sylwetki ewangelików, którzy swoim zaanga-
żowaniem i pieniędzmi wspierali budowę świątyń różnych wyznań, szkół, szpitali, za-
kładów dobroczynnych, a także fabryk, pięknych pałaców i kamienic. Dziękując radnym 
za dostrzeżenie zaangażowania dzisiejszych łódzkich luteran na niwie dobroczynności 
i propagowania kultury, proboszcz przedstawił również plany przedsięwzięć związanych 
z jubileuszem Reformacji w Łodzi. W czasie obrad ks. Michał Makula przedstawił sylwet-
ki ewangelików, którzy swoim zaangażowaniem i pieniędzmi wspierali budowę świątyń 
różnych wyznań, szkół, szpitali, zakładów dobroczynnych, a także fabryk, pięknych pała-
ców i kamienic. Dziękując radnym za dostrzeżenie zaangażowania dzisiejszych łódzkich 
luteran na niwie dobroczynności i propagowania kultury, proboszcz przedstawił również 
plany przedsięwzięć związanych z jubileuszem Reformacji w Łodzi. 

22 października – ponad 150 kobiet 
z różnych parafii Diecezji Katowickiej 
wzięło udział w dorocznym Diecezjal-
nym Śniadaniu dla Kobiet. To najwięk-
sze spotkanie pań w diecezji.

25 października – z dwudniową 
wizytą do Wrocławia przybył profe-
sor Norbert Lammert, przewodniczący 
Bundestagu. Do oficjalnego programu, 
na prośbę gościa, zostało wpisane spo-

tkanie z przedstawicielami Kościoła ewangelickiego, w związku z czym polityk, które-
mu towarzyszyła delegacja na czele z konsul generalną Republiki Federalnej Niemiec we 
Wrocławiu Elisabeth Wolbers, odwiedził ewangelicki kościół Opatrzności Bożej, gdzie 
został przyjęty przez zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w RP biskupa Waldemara Pytla. W spotkaniu uczestniczyli także: biskup Ryszard 
Bogusz oraz ksiądz Marcin Orawski.

31 października - w Kościele Jezusowym odbył się Dziękczynny Koncert, podczas 
którego wystąpili znakomici organiści oraz chóry. Była to również okazja do podsumo-
wania akcji „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego” i podziękowania wszystkim, dzięki 
którym Cieszyn znów będzie mógł się poszczycić wspaniałym koncertowym instrumen-
tem. 

W październiku – w wielu kościołach na świecie o godz. 17.00, wybrzmiewały dzwo-
ny w intencji syryjskiego miasta Aleppo. Akcja rozpoczęła się w Finlandii, zainicjował ją 
proboszcz parafii w Kallio (Helsinki), ks. Teemu Laajasalo, lecz wkrótce włączyły się w nią 
kościoły na świecie, poparły ją Światowa Federacja Luterańska i Światowa Rada Kościo-
łów. Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec wystosował apel o włączenie się w akcję, do której 
przystąpiło wiele parafii w Polsce.

Bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol-
sce, ogłosił skład Komitetu Honorowego obchodów 500-lecia Reformacji, któ-
re rozpoczną się 31 października 2016 r. nabożeństwem w Kościele Jezusowym 
w Cieszynie.

W skład Komitetu Honorowego wchodzą nie tylko luteranie i nie tylko Po-
lacy. Zaproszenie Biskupa Kościoła przyjął prezydent Światowej Federacji Lu-
terańskiej - bp Munib Younan (Jordania), bp Michael Bünker - sekretarz gene-
ralny Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie i jednocześnie zwierzch-
nik austriackich luteran, abp Antje Jackelen - arcybiskup Uppsali, bp Margot 
Käßmann - ambasador Ewangelickiego Kościoła Niemiec ds. 500-lecia Refor-
macji.

Spośród ekumenicznego grona na zaproszenie do Komitetu Hono-
rowego odpowiedzieli: abp Wojciech Polak - prymas Polski i  metro-
polita gnieźnieński oraz abp Jeremiasz (Anchimiuk) - zwierzchnik die-
cezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościo-
ła Prawosławnego i do niedawna prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. 
W skład Komitetu Honorowego weszli również przedstawiciele świata kultu-
ry i polityki: Jerzy Buzek – europoseł i premier RP w latach 1997-2001, Hanna 
Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m. st. Warszawy, Krzysztof Penderecki – kom-
pozytor i dyrygent, Jan Krenz – kompozytor i dyrygent,  Jerzy Pilch – pisarz i pu-
blicysta.
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    Chrzty:
Michał Gołubowski  04.09.2016 Skoczów, ul. Osiedlowa
Jan Wojnar   11.09.2016 Międzyświeć, ul. Lawendowa 
Natan Łupieżowiec  11.09.2016 Simoradz, ul. Główna
Martyna Gawlas  25.09.2016 Wiślica, ul. Północna
Martyna Łopaczyk  01.10.2016 Międzyświeć, ul. Głęboka
Kornelia Hubczyk  09.10.2016 Wilamowice
Paweł Sikora   16.10.2016 Simoradz, ul. Kręta

    Śluby:
Tomasz Firla   Elżbieta Danel  03.09.2016
Andrzej Ciosk   Agata Szymala  03.09.2016
Grzegorz Sikora  Klaudia Brudny  03.09.2016
Szymon Wojnar  Justyna Pezda  03.09.2016
Artur Ożga   Joanna Poślińska  10.09.2016
Łukasz Blaszczyk  Mariola Ślęk  24.09.2016
Bartłomiej Potaniec  Olga Pastucha  01.10.2016
Patryk Gluza   Angelika Sikora  08.10.2016

    Pogrzeby:
Wanda Sikora  lat 69 30.08.2016 Chorzów 
Henryk Krzywoń lat 69 01.09.2016 Skoczów, ul. Kossak-Szatkowskiej
Rudolf Bubik  lat 85 16.09.2016 Simoradz, ul. Dębina
Teodor Macura lat 85 19.09.2016 Simoradz, ul. Główna
Helena Trombik lat 88 23.09.2016 Dębowiec, ul. Polna
Jerzy Ryszka  lat 75 01.10.2016 Skoczów, ul. Powstańców Śl.
Władysław Król lat 60 17.10.2016 Skoczów, ul. Tęczowa
Piotr Bojda  lat 58 21.10.2016 Simoradz, ul. Górna
Anna Heller   lat 93  26.10.2016 Kiczyce, ul. Relaksowa

Zapisano w księgach parafialnych

Transmisja nabożeństw  www.transmisja.skoczow.pl
Młodzież  https://www.facebook.com/groups/MlodziezowkaSkoczow/
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, Danuta Oczadły
Skład i druk: Skoczów, ul. Cieszyńska 9, tel. 33 853 22 55, drukarnia@madarpoligrafia.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.   9.00-15.00
piątek   godz. 12.00-18.00
w niedziele    godz.   9.00-11.30
w 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 pn godz. 15.00
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