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Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza.
Ez 36,26

Znajdujemy się na samym początku Nowego Roku. Za każdym razem, gdy  
w czasie przełomu między starym, a nowym, między tym, co za nami, a tym co 
dopiero przed nami, zdajemy sobie sprawę między innymi z tego, jak wiele w cią-
gu minionego roku dane było nam przeżyć. Jak wiele otrzymaliśmy od Boga oraz 
przez jak wiele doświadczeń nas przeprowadził. Dla naszej parafii miniony rok 
również był szczególnym rokiem wielu Bożych błogosławieństw, za które powin-
niśmy być wdzięczni Bogu. Również dzięki Bożemu prowadzeniu i błogosławień-
stwu mogliśmy zmierzyć się z różnymi wyzwaniami, w których Bóg nas nie opusz-
czał, ale nas przeprowadzał, napominał, uczył i wzmacniał.

Weszliśmy w nowy – 2017 rok, podczas którego będą nam towarzyszyły słowa 
Biblijnego hasła roku z księgi Ezechiela: I dam wam serce nowe, i ducha nowego 
dam do waszego wnętrza. Widzimy w nich szczególną obietnicę, jaką Bóg kieru-
je również w naszą stronę. Bóg przychodzi, aby przynieść odnowę, aby dokonać 
zmian. 

Jaki jest nasz stosunek do tego co nowe? Czy lubimy zmiany? W tym miejscu  
z pewnością może pojawić się wiele różnych odpowiedzi. W zależności od tego,  
o czym pomyślimy, w jakim jesteśmy wieku, jakie mamy życiowe doświadczenia 
taka będzie nasza odpowiedź. Są ludzie którzy ciągle dążą do zmian w najróżniej-
szych sferach swego życia. Są też osoby, które nie lubią zmian czasem z powodu 
pewnych przyzwyczajeń, innym razem z powodu lęku przed tym, co nowe, nie bę-
dąc pewnym czy sobie poradzą lub czy nowe się sprawdzi. 

W Słowie Bożym widzimy samego Boga, który wychodzi w stronę człowieka, 
aby dać nowe – nowe serce i ducha. Zmiany, które Bóg chce wprowadzać w nasze 
życie, mają za zadanie wnieść nową jakość.

Z powodu naszych słabości – grzechu, zmiany jakie sami próbujemy wprowa-
dzać, często bywają nieudolne, błędne lub zamiast poprawy przynoszą pogor-

Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym
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szenie. Natomiast to, co Bóg zmienia zawsze, jest zmieniane w dobrym kierunku.  
On sam wyjaśnia, o co chodzi w tych zmianach. Spoglądając w dalsze wiersze tej 
księgi przeczytamy: Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będzie-
cie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać  
i wykonywać je.

Hasło Biblijne 2017 wzywa nas do tego, abyśmy z Bożą pomocą odnowili serce 
i ducha, a więc byśmy na nowo spojrzeli w Jego kierunku i poznawali Jego wolę, 
którą objawia w swoim Słowie. Przestrzegać przykazań i wykonywać je to znaczy 
każdego dnia całym sercem i całą duszą kochać Boga i kochać bliźniego. Jezus, gdy 
został zapytany o największe przykazanie, a więc gdy poproszono Go, aby w pe-
wien sposób streścił Boże przykazania, powiedział: Będziesz tedy miłował Pana, 
Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej,  
i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie sa-
mego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz.

Rok 2017 jest dla nas szczególny, ponieważ jest Rokiem Jubileuszu 500-lecia Re-
formacji. Dzięki Bożej łasce 31 października 1517 roku rozpoczęła się odnowa Ko-
ścioła, a więc rozpoczęło się coś nowego. Ta odnowa nie jest czymś dokonanym, 
lecz powinna ciągle się dokonywać. Dlatego słowa: dam nowe serce i nowego du-
cha, możemy także odczytywać w kontekście odnowy Kościoła, która ciągle musi 
się realizować.  

Teraz znajdując się na początku Nowego Roku pozwólmy Bogu, aby na nowo 
pozwalał nam odkrywać Jego wolę względem nas, by na nowo uczył nas swojej 
miłości i tego, w jaki sposób okazywać miłość bliźnim. Prośmy Boga, by w tym roku 
odnawiał nasze życie, nasze domy, naszą parafię, nasz Kościół.

Amen.
Ks. Marcin Ratka-Matejko
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Filip Melanchton
W jubileuszowym roku 500-lecia Reformacji warto przypomnieć sylwetkę naj-

bliższego współpracownika ks. dra Marcina Lutra w dziele odnowy Kościoła – Fili-
pa Melanchtona.

Jego 520. rocznicę urodzin będziemy przypominali 16 lutego 2017 r. Urodził się 
w miejscowości Bretten niedaleko Karlsruhe w rodzinie znanego stolarza Jerzego 
Schwartzerda i jego żony Barbary z d. Reuter w roku 1497 jako pierworodny syn  
z gromadki pięciorga dzieci.

Ponieważ rodzinie powodziło się bardzo dobrze, Jerzy postanowił zadbać  
o gruntowne wykształcenie swoich dzieci. Zajął się tym zadaniem dziadek Jan Reu-
ter. Po śmierci dziadka w 1507 r., a 11 dni później ojca, dalszą edukacją zajęła się 
babcia Elżbieta, która była siostrą wybitnego znawcy języka greckiego i hebrajskie-
go, Jana Reuchlina. Umieściła młodego Filipa w łacińskiej szkole w Pforzheim, któ-
ra słynęła w owym czasie z bardzo wysokiego poziomu nauczania. Zdolny uczeń 
robił wybitne i szybkie postępy w nauce. Jan Reuchlin uznał, że stoi przed nim 
wielka naukowa kariera i przekonał go do zmiany pospolitego nazwiska Schwart-
zerd, co znaczy „czarna ziemia”, na jego grecki odpowiednik Melanchton, pod któ-
rym przeszedł do historii.

W 1509 r. Filip rozpoczął studia  filozoficzne na Uniwersytecie w Heidelbergu, 
a później kontynuował je w Tybindze. Tam dogłębnie poznał języki antyczne oraz 
język hebrajski. W 1514r. niespełna siedemnastoletni Melanchton ukończył studia 
z tytułem magistra sztuk wyzwolonych i przez 4 następne lata wykładał w Heidel-
bergu literaturę starożytną.

Po przybiciu przez Marcina Lutra 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego, pro-
wincjonalny Uniwersytet w Wittenberdze stał się bardzo popularny wśród studen-
tów i zaszła konieczność zatrudnienia wykładowcy języka greckiego i hebrajskie-
go. Z polecenia Jana Reuchlina  książę Fryderyk Mądry wskazał na Filipa Melanch-
tona i 26.08.1518 r. został on oficjalnie mianowany profesorem tegoż Uniwersy-
tetu. Związał się z nim do końca życia i tam też poznał Marcina Lutra, stając się 

Z kart 
historii
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z czasem Jego najbliższym współpracownikiem, a zara-
zem przyjacielem. 

W roku 1520 ożenił się z córką burmistrza Wittenbergi, 
Katarzyną Krupp i został ojcem 2 synów i 2 córek. 

Z czasem zainteresowania Filipa Melanchtona zaczęły 
kierować się w stronę teologii. Dnia 19 września 1519 roku 
zdał wymagane egzaminy i uzyskał tytuł bakałarza teolo-
gii. Wówczas rozpoczął dodatkowo wykłady w Katedrze 
Teologii na temat Listu Apostoła Pawła do Rzymian.

Z biegiem lat Reformatorzy zdali sobie sprawę z ko-
nieczności unowocześnienia szkolnictwa i wprowadze-
nia powszechnej i dostępnej oświaty dla dzieci i młodzie-
ży. Wtedy też, oprócz swojej pracy uniwersyteckiej, zaczął dużo podróżować po 
kraju i wprowadzać reformy w szkołach już istniejących oraz pisał zalecenia i pro-
gramy nauczania dla szkół nowopowstających. W procesie kształcenia używano 
wielu podręczników napisanych osobiście przez prof. Filipa Melanchtona. Jego re-
formy objęły także jego macierzysty Uniwersytet w Wittenberdze oraz kilka in-
nych w kraju i poza  granicami.

Jednak największe wyzwanie dla Reformatora przyniósł rok 1530. Z polecenia 
Lutra przygotował i przedstawił dnia 25 czerwca cesarzowi Karolowi V na sejmie w 
Augsburgu Konfesję Augsburską, zawierającą podstawowe zasady wiary wyzna-
nia ewangelickiego. Cesarz nie zaakceptował tego dokumentu i kazał przygoto-
wać odpowiedź obozu papieskiego, którą znamy pod nazwą Konfucjaty. Została 
ona ogłoszona jako dokument zamykający wszelką dyskusję 3 sierpnia tegoż roku. 
Jednak Reformatorzy Kościoła zdecydowali dalej bronić swojego stanowiska i Me-
lanchton rok później opracował odpowiedź pod tytułem Apologia Konfesji Augs-
burskiej. Oba te dokumenty stały się księgami wyznaniowymi luteranizmu.

Melanchton starał się także doprowadzić do porozumienia z reformatorami ze 
Szwajcarii. Dlatego w 1535 r. przygotował tzw. Konkordię wittenberską, w której 
przedstawił kompromisową naukę o Wieczerzy Pańskiej, możliwą do zaakcepto-
wania przez obie strony. W roku 1537 na zlecenie Związku Szmalkaldzkiego, który 
był związkiem obronnym stanów ewangelickich, opracował Traktat o władzy i pry-
macie papieża. Wyjaśnił w nim ewangelickie stanowisko względem władzy papie-
stwa w obliczu zapowiadanego soboru, który ostatecznie obradował w Trydencie.

Profesor Filip Melanchton działał aktywnie do końca swojego bardzo praco-
witego życia. Zmarł po krótkiej chorobie w swoim domu w Wittenberdze dnia 
19 kwietnia 1560 roku. Jego pogrzeb 21 kwietnia zgromadził, oprócz rodziny, tłu-
my studentów, profesorów oraz przedstawicieli książęcych dworów. Doczesne 
szczątki Reformatora złożono w kościele zamkowym w Wittenberdze obok wcze-
śniej pochowanego tam Jego przyjaciela Marcina Lutra.

Opr. Jerzy Sikora
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W niedzielę 30 października obchodziliśmy w parafii Święto Reformacji, gdyż 
następnego dnia nabożeństwa się nie odbyły ze względu na uroczystość w Cieszy-
nie.

W poniedziałek 31 października w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbyła się 
centralna uroczystość inaugurująca rok jubileuszowy Reformacji. Z naszej parafii 
pojechał chór „Gloria”, który wziął udział w 400 – osobowym śpiewaniu połączo-
nych chórów. Z parafii naszej pojechało ok. 40 osób wynajętym autobusem, a nie-
którzy swoimi samochodami. Nabożeństwo było transmitowane przez TVP pro-
gram 2. i Polskie Radio.

We wtorek 1 listopada odbyło się na cmentarzu w Skoczowie nabożeństwo, 
które prowadził ks. Bogdan Wawrzeczko.

We wtorek 1 listopada na cmentarzu w Skoczowie była prowadzona kwesta 
na renowację pomników cmentarnych. Zebraliśmy 3.507,- zł. 

W sobotę 5 listopada odbył się w 
Zabrzu Turniej Piłki Nożnej Halowej o 
puchar ks. Andrzeja Hauptmanna. Z 
naszej parafii wzięły udział trzy dru-
żyny. Drużyna juniorów zdobyła złoty 
medal i puchar. Gratulujemy. 

W niedzielę 6 listopada chór „Glo-
ria” pojechał do Salmopola na nabo-
żeństwo, gdzie śpiewał kilka pieśni, a 
następnie chórzyści posadzili drzew-
ko w ogrodzie Reformacji.

W niedzielę 6 listopada nasz zespół dzwonków wziął udział w uroczystości 
80-lecia parafii Jasenova  na Słowacji z okazji 180-lecia poświęcenia kościoła. Rano 
uczestniczyli w nabożeństwie, a po południu w koncercie. 

W skrócie
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W niedzielę 6 listopada odbyły się wybory do Rady Parafialnej, Komitetu, Komi-
sji Rewizyjnej i Synodu Diecezjalnego w Simoradzu i Pierśćcu, a następnej niedzie-
li w Dębowcu.

Zakończyła się zbiórka paczek 
w ramach akcji „Prezent pod cho-
inkę” dla dzieci na Ukrainie. Zebra-
liśmy 462 paczki, w tym 301 ze szkół  
i przedszkoli oraz kwotę 7.070,- zł. 
W sobotę 12 listopada nasza mło-
dzież sprawdziła zawartość paczek, 
a po niedzieli odebrało je CME. 
Wszystkim ofiarodawcom serdecz-
nie dziękujemy.

W piątek 11 listopada ks. A. Pod-
żorski uczestniczył w nabożeństwie 
ekumenicznym z okazji Święta Nie-

podległości w kościele Rzymsko – katolickim Piotra i Pawła w Skoczowie.
W dniu 11 listopada odbył się w Goleszowie Turniej Gier Planszowych organizo-

wany przez Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży. Z naszej parafii uczestniczyła  
w turnieju kilkuosobowa grupa młodych.

W dniu 11 listopada odbyła się, w teatrze w Cieszynie uroczystość przyznania 
„Srebrnych Cieszynianek” osobom zasłużonym w poszczególnych gminach. Lau-
reatem gminy Dębowiec został pan Adam Pastucha. Gratulujemy.

W sobotę 12 listopada w Domu Zborowym w Dębowcu oglądano film „Bóg nie 
umarł”.

W niedzielę 13 listopada obchodzono we wszystkich kościołach niedzielę modli-
twy za prześladowany kościół. Na nabożeństwie porannym w Skoczowie gościem 
był pastor Maciej Wilkosz z Kościoła Zielonoświątkowego, który jest zarazem pre-
zesem stowarzyszenia „Głos Prześladowanych Chrześcijan i  który przedstawiał 
ciekawą relację multimedialną o prześladowaniach chrześcijan na świecie.

W piątek 18 listopada kilka małżeństw z naszej parafii udało się do Gliwic wraz 
z ks. Bogdanem Wawrzeczko i jego Małżonką, gdzie uczestniczyli w zebraniu mał-
żeńskim.

W niedzielę 20 listopada po nabożeństwie głównym w Skoczowie odbyło się 
zgromadzenie parafialne poświęcone wyborom Rady Parafialnej, Komitetu Para-
fialnego, Komisji rewizyjnej i Delegatów do Synodu Diecezjalnego. Zebranie pro-
wadził ks. biskup Adrian Korczago.

W czwartek 24 listopada odbyło się w Goleszowie kolejne zebranie probosz-
czów i kuratorów z biskupem poświęcone wypracowaniu sposobu finansowania 
Diecezji.
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 W niedzielę 27 listopada zespół Be Happy śpiewał na nabożeństwie młodzieżo-
wym w Dębowcu, a po południu uczestniczył w kiermaszu adwentowym organizo-
wanym przez parafię w Chorzowie.

W niedzielę 27 listopada zespół „Dla Niego” śpiewał podczas nabożeństwa 
z komunią św. dla seniorów w Ogrodzonej.

W niedzielę 27 listopada odbyło się w Dębowcu spotkanie pod hasłem „Inny 
Adwent”. Uczestnicy wykonywali wieńce adwentowe.

Co dwa tygodnie w czwartki w g. 16.00 – 18.00 odbywa się w sali parafialnej 
spotkanie Koła Robótek Ręcznych. Zapraszamy chętnych.

W czwartek 24 listopada na godzinie biblijnej w Skoczowie gościem był Piotr 
Żądło, który jest prezesem stowarzyszenia „Open Doors” zajmującego się pomo-
cą dla prześladowanych chrześcijan i przedstawił ciekawą prelekcję na ten temat.

W piątek 25 listopada w szkole w Dę-
bowcu miał miejsce spektakl teatralny 
chrześcijańskiego teatru Jerzego Latosa z 
Warszawy pod tytułem „Księżniczka i Ry-
cerz”. Ten sam spektakl został przedsta-
wiony następnego dnia w Domu Kultury 
„Pod Pegazem” w Skoczowie.

W piątek 25 listopada odbyło się zebra-
nie Komitetu Parafialnego, na którym m.in. 
rozdzielono kalendarze parafialne do roz-
noszenia w czasie adwentu po domach w 
całej parafii.

W sobotę 26 listopada na spotkanie młodzieżowe zostały zaproszone grupy 
młodzieży z parafii Diecezji Cieszyńskiej. (relacja wewnątrz numeru)

W niedzielę 27 listopada przed naszym kościołem wolontariusze z PCK prowa-
dzili zbiórkę. Zebrali 784 zł i wszystkim  ofiarodawcom za naszym pośrednictwem 
serdecznie dziękują.

W okresie adwentu były także roznoszone paczki dla seniorów, które częścio-
wo sponsorowała parafia, a częściowo firma „Spar”, której serdecznie za to dzię-
kujemy. 

W niedzielę 27 listopada nasz zespół dzwonków odwiedził Zakład Borome-
uszek w Cieszynie, gdzie zagrał kilkanaście pieśni.

W czwartek 1 grudnia ks. Marcin Ratka – Matejko zdał w Warszawie drugi eg-
zamin kościelny „pro ministerio” uprawniający do ubiegania się o stanowisko pro-
boszcza. Gratulujemy.

W sobotę 3 grudnia podczas próby chórku „Nadzieja” zjawił się Mikołaj z pre-
zentami dla dzieci. 
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W niedzielę 4 grudnia zespół dzwonków grał dla pensjonariuszy Domu Spokoj-
nej Starości „Pogodna Jesień” w Cieszynie.

W poniedziałek 5 grudnia zespół dzwonków nagrywał w kościele kilka kolęd 
dla portalu OX. Kolędy można posłuchać w okresie świąteczno-noworocznym.

W środę 7 grudnia odbyło się gwiazdkowe spotkanie dla kobiet w Skoczowie, 
a dwa dni później w Pierśćcu.

W sobotę 10 grudnia odbyło się w Dębowcu kolejne spotkanie przy filmie. Tym 
razem oglądano film „Bóg nie umarł 2”.

W niedzielę 11 grudnia odbyła się w nabożeństwie głównym w Skoczowie ko-
munia św. dla seniorów, a następnie poczęstunek w sali chórowej.

Podobna uroczystość odbyła się tego samego dnia w Dębowcu.
W piątek 16 grudnia odbyło się gwiazdkowe spotkanie dla mężczyzn.
W niedzielę 18 grudnia obie grupy szkółki niedzielnej w Skoczowie miały wspól-

ną gwiazdkę i otrzymały prezenty. 
W niedzielę 18 grudnia młodzież urządziła sobie tradycyjną gwiazdkę w MCK 

„Pod Pegazem” w Skoczowie. Gościem był ks. Łukasz Stachelek z Goleszowa.
W niedzielę 18 grudnia odbyło się spotkanie gwiazdkowe w Dębowcu.
W środę 21 grudnia ks. Bogdan Wawrzeczko uczestniczył w wigilijce szkolnej 

w SP w Kiczycach.
26 grudnia na rynku w Skoczowie odbyło się tradycyjne kolędowanie.
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29 i 30 grudnia w teatrze w Cieszy-
nie odbyły się koncerty „Dzieci Śpiewa-
ją Kolędy” z udziałem chórku Nadzieja 
z naszej parafii. 

Zakończył się remont pomieszczeń 
na plebanii naprzeciw kancelarii oraz 
korytarza. W pokojach położono nową 
podłogę, wyremontowano łazienkę, 
urządzono aneks kuchenny, wykonano 
dwa nowe otwory drzwiowe, wymie-
niono sieć elektryczną, w korytarzu położono nowe płytki i całość została wyma-
lowana. Założono także nowy domofon.

Dopóki te pomieszczenia nie będą potrzebne na mieszkanie, będą służyć jako 
salka, pokój gościnny oraz podręczny magazyn.

Tygodniowe nabożeństwa adwentowe w Skoczowie prowadzili:
2 grudnia ks. Jan Kurko z Bytomia - Miechowic
9 grudnia ks. Jan Raszyk z Jastrzębia – Zdroju - Ruptawy
16 grudnia ks. Artur Woltman ze Starego Bielska
23 grudnia ks. Marek Michalik z Wisły - Czarnego
Nabożeństwa adwentowe w filiałach prowadzili miejscowi księża.

Terminy:
6 stycznia g. 10.00  - koncert kolęd w Skoczowie
10 stycznia g. 17.00  - Koncert kolęd w Dębowcu
16 – 22 stycznia  - zimowisko dla dzieci w Zawoi
15 stycznia    - zebranie roczne w Simoradzu
22 stycznia   - zebranie roczne w Dębowcu
22 stycznia   - zebranie roczne w Pierśćcu
22 stycznia g. 15.00  - gwiazdka pracowników i wolontariuszy
29 stycznia    - zgromadzenie parafialne w Skoczowie
18 lutego g. 17.00  - kolacja walentynkowa
5 marca g. 10.00   - wprowadzenie Rady Parafialnej

Zebrał
Ks. Adam Podżorski
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Gwiazdka
4. niedziela adwentowa to dzień szczególny dla 

dzieci ze szkółki niedzielnej w Dębowcu. 
Jak co roku w tę niedzielę dzieci wraz ze swoimi naj-

bliższymi zebrały się w sali parafialnej. Sala była wypeł-
niona po brzegi.

Po przywitaniu i modlitwie przyszedł czas na wystę-
py, które przygotowały dzieci, najpierw wystąpiły „ma-
luchy” z niewielką pomocą mam, przedstawiając histo-
rię narodzin Pana Jezusa.

Dzieci do występu oraz piękne dekoracje przygoto-
wały N. Cieślar i K. Pastucha.

Następnie grupa starsza przygotowana przez E. Ka-
letę i M. Cieślar zaśpiewała kolędę „Przybieżeli do Be-
tlejem” oraz wykonała scenkę pt. „Szewc Ignacy”.

Czas spędzony wspólnie to czas śpiewania kolęd, 
składania sobie życzeń oraz łamanie się opłatkiem,  
no i oczywiście coś, na co czekały wszystkie dzieci, czyli prezenty.

To niedzielne popołudnie mogliśmy spędzić w miłej, 
świątecznej już atmosferze, dziękując Bogu za cały mi-
niony rok. Ewa Kaleta

Nasze
życie

Dębowiec
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Można inaczej....

Już po raz czwarty zborownicy dę-
bowieckiego filiału spotkali się w pierw-
szą niedzielę Adwentu, aby samodzielnie 
zrobić wieńce adwentowe. Popołudnio-
we spotkanie rozpoczęliśmy kawą i cia-
stem, wspólnym śpiewem i rozmowami. 
Potem ksiądz Marcin Ratka-Matejko przy-
bliżył nam tradycję wieńca adwentowego, 
która sięga 1839 roku. Wówczas to ks. Jo-
hann Wichern, aby umilić czas oczekiwa-
nia na Boże Narodzenie podopiecznym  
w sierocińcu w Hamburgu, wstawił do 
świetlicy drewniane koło o średnicy 2 
metrów, na którym umieścił 24 świece.  
Co wieczór zapalano jedną z nich, śpiewa-
no i modlono się. 

Ksiądz Marcin w krótkim rozważaniu 
przypomniał nam, co powinno być waż-
ne w ten piękny, grudniowy czas. Adwent 
to nie tylko czas zakupów, sprzątania, bie-
ganiny za jeszcze piękniejszymi ozdobami 
i prezentami, ale przede wszystkim pora 

refleksji, modlitwy i radosnego oczekiwania na ponowne przyjście Pana Jezusa.
A potem się zaczęło... cięcie gałązek, robienie obręczy, przyklejanie szyszek, 

ozdób i świec. Było gwarno, pracowicie i miło. Jednak nikt nie zdecydował się na 
zrobienie wieńca według pierwowzoru. Ciekawe, 
dlaczego...

Dzieci natomiast malowały słoiki, z których po-
wstały piękne świeczniki. Oj, zrobiło się kolorowo, 
najbardziej na obrusie...

Był to niezwykle cenny czas; mile spędzone nie-
dzielne popołudnie, stworzone własnoręcznie wień-
ce adwentowe. Myślę, że każdy uczestnik tego spo-
tkania odczuwał dużą satysfakcję, kiedy zapalając w 
domu kolejną świecę, mógł patrzeć na swoje dzieło, 
a także przypominać sobie słowa Ewangelisty Łuka-
sza: „Niechaj biodra wasze będą przepasane i świe-
ce zapalone” (Łk 12,35). 

Renata Wisełka
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Janosik i Dobry Pasterz 

W piątkowe popołudnie 
25 listopada w strażnicy OSP 
w Dębowcu nasza parafia 
wraz ze Szkołą Podstawo-
wą zaprosiła dzieci na nieco-
dzienny spektakl. Sala wypeł-
niła się dziećmi ze wszystkich 
klas Szkoły Podstawowej. 

Do Dębowca przyjechał 
Teatr Dobrego Serca z War-
szawy z przedstawieniem 
pod tytułem „Janosik i Do-
bry Pasterz”. Historia głów-
nego bohatera przypomnia-
ła zarówno dzieciom, jak i do-
rosłym, jak ważnym jest to by, 
w codziennym życiu dokony-
wać odpowiednich wyborów. 
Tytułowy Janosik nauczył się 
od owieczek, że posiadanie 
Dobrego Pasterza jest czymś 
niezwykle ważnym, a dzięki Jego prowadzeniu nawet jeśli ktoś się zgubi, nie po-
zostaje bez pomocy. Janosik początkowo nie chciał słuchać owiec i szukał innej 
drogi, którą mógłby znaleźć szczęście. Niestety ta droga nie doprowadziła go do 
szczęścia. Dopiero, gdy przekonał się o tym na własnym doświadczeniu zapragnął, 
aby Dobry Pasterz stał się też jego pasterzem. 

Dzieci z zainteresowaniem obejrzały całą historię, dzięki której mogły poznać  
w niezwykle przystępny i atrakcyjny sposób przedstawione prawdy Biblijne mó-
wiące o Jezusie dobrym Pasterzu. 



Informator Parafialny nr 120/2017 15

Wieści chórkowe :)
czyli co słychać w chórku „Nadzieja”

Święta Bożego Narodzenia to czas radosnego przeżywania narodzin Zbawicie-
la. To również gorący czas dla wszystkich chórów i zespołów. Lubimy śpiewać, 
choć czasami to ciężka praca. W tym roku przygotowania do świąt rozpoczęliśmy 
już końcem października, by zdążyć na czas. Wyćwiczyliśmy trzy całkiem nowe ko-
lędy.

Mikołaj
Nasz trud i wysiłek, który wkładaliśmy w próby, dostrzegł również Mikołaj, któ-

ry w nagrodę przygotował dla nas świąteczne paczuszki ze słodkościami.

Świąteczny czas kolędowania
Pierwszy raz przygotowane przez nas kolędy zaprezentowaliśmy 26 grudnia na 

Nabożeństwie Rodzinnym w Skoczowie. 
Następnie 29 grudnia wzięliśmy udział w Koncercie „Dzieci Śpiewają Kolędy”, 

który odbył się w Teatrze w Cieszynie. To był piękny wieczór w świątecznym na-
stroju wypełniony kolędami w wykonaniu chórów i zespołów dziecięcych działają-
cych przy parafiach ewangelickich w Diecezji Cieszyńskiej. Odbyła się również lo-
teria fantowa, w której można było wygrać atrakcyjne nagrody.  W finale koncertu 
wszystkie zespoły wraz z publicznością zaśpiewały wspólnie kolędę „Bóg się rodzi”.

Skoczów
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Natomiast 6 stycznia wzięliśmy udział w tradycyjnym Koncercie Kolęd w na-
szym kościele w Skoczowie.

To był intensywny czas. Ciężko pracowaliśmy nad tym, by efekt był jak najlep-
szy i dziękujemy za wszystkie miłe słowa. Jednak największą radością dla nas jest 
to, że mogliśmy zaśpiewać Panu Jezusowi z okazji Jego urodzin. Mamy nadzieję, 
że Jemu też nasz śpiew się podobał.

Zapraszamy
W chórku śpiewa obecnie ponad 

trzydzieścioro dzieci, ale nigdy nie 
jest nas za dużo… Czekamy z rado-
ścią na kolejne dzieci chcące przyłą-
czyć się do nas. Nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby przyjść na próbę. Pró-
by chórku odbywają się w każdą so-
botę w godzinach 9:45 – 11:00 w sali 
młodzieżowej w Skoczowie.

Chórek „Nadzieja” to grupa dzie-
ci pełnych radości i zapału, otwartych na muzykę, śpiew, pragnących śpiewać 
Panu Bogu i ludziom. Chcąc śpiewać w chórku „Nadzieja”, nie trzeba mieć wybit-
nych zdolności muzycznych. Najważniejsze, aby to wspólne śpiewanie sprawiało 
radość. Każde dziecko ma przecież różne talenty i każde coś wnosi: jedno piękny 
śpiew, inne doskonałą dykcję, poczucie rytmu i energię.

Ważnym elementem naszego chórkowego życia są wyjazdy integracyjne, które 
są wspaniałą okazją do tego, by pobyć razem, zacieśnić przyjaźnie, bawić się, jak 
również uczyć się służby oraz życia w grupie. 

Chociaż nasz tegoroczny wyjazd miał miejsce już we wrześniu, to z powodu 
problemów technicznych nasza relacja nie ukazała się w poprzednim numerze in-
formatora. Jednak był to dla nas tak dobry czas, że chcielibyśmy wam o tym opo-
wiedzieć. Dlatego relację z naszego wyjazdu zamieszczamy poniżej.

Wyjazd chórku „Nadzieja” do Lubieni
 W dniach 16 – 18 września chórek dziecięcy „Nadzieja” przebywał na tradycyj-

nym już wyjeździe integracyjnym.
Spotkaliśmy się w piątek o 15:00 przed kościołem w Skoczowie, gdzie po zała-

dowaniu bagaży i pożegnaniu z rodzicami wyruszyliśmy dwoma busami w kierun-
ku Lubieni. Podróż, choć nie najkrótsza, minęła nam szybko i w przyjemnej atmos-
ferze.
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Po przybyciu na miej-
sce i rozlokowaniu się w 
pokojach zjedliśmy ko-
lację, a następnie spę-
dziliśmy wieczór grając  
w gry-zagadki oraz oglą-
dając film „Złoty Delfin”.

Ponieważ był to wy-
jazd chórkowy nie mo-
gło oczywiście zabrak-
nąć śpiewu. Każdy dzień 
rozpoczynaliśmy i koń-
czyliśmy śpiewając nasze 

piosenki. Postawiliśmy sobie za cel prześpiewać cały nasz chórkowy śpiewniczek.  
No, prawie się udało… ;)

Rankiem następnego dnia po zjedzeniu śniadania poszliśmy na pobliski plac za-
baw, gdzie mogliśmy wyszaleć się na huśtawkach, zjeżdżalni, grając w siatków-
kę czy koszykówkę lub też spokojnie porozmawiać sobie siedząc na ławeczkach.

Następnie przyszedł czas na pierwszą atrakcję – pojechaliśmy do Izby Leśnej 
w miejscowości Kup. Mogliśmy tam zobaczyć wiele okazów zwierząt, żyjących w 
okolicznych lasach i nie tylko (dziki, sarny, lisy, wilki, bobry, borsuki, orły, czaple, 
jaszczurki, węże…), a także przedmioty związane z pracą leśników: stare narzę-
dzia, mapy czy biurko leśniczego. Pan leśniczy bardzo ciekawie opowiadał o zwy-
czajach zwierząt. Wszystkim nam bardzo się podobało.

Po powrocie czekał już na nas pyszny obiad, a po nim… pół godzinki dla sło-
ninki. Następnie wszyscy chętni mogli znowu pograć trochę na dzwonkach. Nie-
skromnie musimy przyznać, że z każdą kolejną próbą idzie nam coraz lepiej.

Ponieważ deszcz trochę pokrzyżował nam plany i nie udało się zrobić ogniska, 
wieczór spędziliśmy w budynku grając w gry. Już od kilku lat najbardziej przez nas 
lubianą grą jest „parlament”. A kiełbaski przyrządzone w piekarniku smakowały 
równie dobrze.

Na koniec dnia obejrzeliśmy 
film „Tajemnica dzikiego boru”, po 
czym grzecznie ;) poszliśmy spać.

Ostatni dzień naszego wyjaz-
du – niedzielę – rozpoczęliśmy 
wczesnym śniadaniem, gdyż 
już o 8:00 rozpoczynało się na-
bożeństwo, a jeszcze wcześniej 
musieliśmy zrobić próbę. Z ra-
dością zaśpiewaliśmy w koście-
le kilka naszych pieśni.
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Potem przyszedł czas 
na sprzątanie całego bu-
dynku, obiad i wyruszyli-
śmy w drogę powrotną.

Po drodze odwie-
dziliśmy Muzeum Wsi 
Opolskiej w Bierkowi-
cach. Jest to duży teren,  
po którym można spa-
cerować oglądając stare 
drewniane chaty, stodo-
ły, wiatraki, spichlerze, 
kapliczki itp. Nas szcze-
gólnie zainteresowała 

dawna szkoła – niewielkie pomieszczenie z małymi okienkami, niewygodne ławki, 
tabliczki zamiast zeszytów, gęsie pióro zamiast długopisów. No i dyscyplina. Mo-
gliśmy spróbować, jak to jest klęczeć na grochu lub kasztanach.

Oczywiście, cóż by to była za wycieczka bez wizyty w McDonald ’s. Każdy z nas 
otrzymał zestaw Happy Meal. Po posileniu się w rozśpiewanej atmosferze poko-
naliśmy ostatni etap podróży. W Skoczowie czekali już na nas stęsknieni rodzice. 

Paulina Rakus

Teatr Dobrego Serca  
w MDK-u w Skoczowie  

W dniu 26 listopada 2016 r. odwiedził 
nas Teatr Dobrego Serca Jerzego Latosa 
z Warszawy z przedstawieniem „Księż-
niczka i Rycerz”. Spektakl odbył się  
w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie, 
a sala wypełniła się nie tylko dziećmi, lecz 
także ich rodzicami.  W czasach Interne-
tu i komórek zaskakuje fakt, że najmłod-
si są zainteresowani teatrem, gdyż z wielkim entuzjazmem oglądali ten jakże zna-
ny wątek o pięknej księżniczce zamkniętej w wieży przez strasznego czarodzieja 
Dragona i o dobrym rycerzu Miłoszu, który służy w armii Dobrego Króla i z wielkiej 
miłości walczy ze złem, by uratować ukochaną.  Może wielu pomyślało: „Znam tę 
bajkę na pamięć, co więcej mogę jeszcze zobaczyć?” - stąd wolne miejsca, a szko-
da, bo opowieść ponownie  przypomniała stare, ale jakże aktualne przesłanie z Bi-
blii.  Każdy z nas zamknięty jest w wieży grzechu; próbujemy się z niej wydostać, 
ale na próżno. Szatan jest silniejszy od nas, jednak jest ktoś, kto jest potężniej-
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szy od niego. To Bóg, a Jego 
Syn Jezus Chrystus w walce 
na krzyżu daje nam ratunek 
od śmierci i zniewolenia.  
Spektakl pokazuje, jak wiel-
ką wartość mamy dla Jezu-
sa; każda dziewczyna może 
poczuć się jak księżniczka, 
a każdy chłopak jak rycerz w 
armii Dobrego Króla.

Przedstawienie to do-
brze spędzony czas i na 
pewno nie żałują ci, którzy 
wybrali się, by je obejrzeć. 
Niech zaś żałują ci, którzy 
sobie odpuścili. Mamy jed-
nak nadzieję, że Teatr Do-
brego Serca odwiedzi jesz-
cze nasze miasto i ci, którzy 
nie dali się namówić, tym ra-
zem zapełnią puste miejsca 
na widowni.

Aneta Żwak

Kolacja dla małżeństw w Gliwicach
18 listopada 2016 r. w hotelu Mikulski w Gliwicach odbyła się kolacja dla mał-

żeństw. Wykładowcami na spotkaniu byli Aniela i Bogdan Wawrzeczko, którzy po-
dzielili się swoimi myślami i refleksjami pod ogólnym tytułem „ Na dobre i na złe”. 
Temat wykładu nawiązuje do przysięgi małżeńskiej, do dni zarówno dobrych jak  
i złych, które przytrafiają nam się w małżeństwie. Jak radzimy sobie, gdy pojawia-
ją się problemy? Czy jest to powód do rozstania, czy wyzwanie, któremu możemy 
wspólnie sprostać? 

Podczas spotkania wysłuchaliśmy też młodego małżeństwa poliglotów- Aniku 
Coutu Szalay (pochodzi z Węgier) i Marlona Coutu Riberio (pochodzi z Brazylii). 
Dzielili się swoim świadectwem życia z Bogiem i opowiadali, jak to jest znać kilka-
naście języków. Oprawę muzyczną zapewniło dwóch muzyków- Paweł Mikler i Pa-
weł Fabrowicz. 

Klimat spotkania, atmosfera i doznania kulinarne na długo pozostaną w naszej 
pamięci.

Renata i Mirosław Wojnarowie
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Pierściec
Nabożeństwo dla seniorów

W niedzielę 11 grud-
nia odbyło się w Pierśćcu 
nabożeństwo ze spowie-
dzią dla seniorów. Po na-
bożeństwie najstarsi zbo-
rownicy filiału ze swo-
imi opiekunami z spotka-
li się, w świątecznie przy-
strojonej salce. Przy cie-
ście i herbacie mogli po-
śpiewać pieśni i poroz-
mawiać ze sobą.

Simoradz
W dniu 11.12.2016 r. w sali szkółkowej  

w Simoradzu jak co tydzień odbyła się 
szkółka niedzielna. Była ona trochę inna 
niż zwykle, ponieważ oprócz lekcji biblij-
nej, która tym razem dotyczyła narodzin 
Pana Jezusa, nauki wersetu i śpiewu, roz-
dawano prezenty z okazji świąt Bożego 
Narodzenia. W paczce znajdowały się sło-
dycze, książka i różne drobiazgi. Paczki po-
wstały dzięki dofinansowaniu parafii i pry-
watnemu sponsorowi.

Tydzień później, tj. 18.12.2016r., w trak-
cie nabożeństwa niedzielnego, które pro-
wadził ks. Łukasz Stachelek, dzieci przed-
stawiły krótki występ, podczas którego 
wyrecytowały wiersze świąteczne i za-
śpiewały kilka kolęd. Do przedstawienia 
przygotowywały się długo, a gdy nadszedł 
jego dzień, były bardzo przejęte. Po nabożeństwie rozdawały parafianom gwiazd-
ki z życzeniami i odnośnikiem do Biblii z Bożą obietnicą.
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Nabożeństwo młodzieżowe
W pierwsze święto Bożego Narodze-

nia nabożeństwo w Pierśćcu zdominowa-
ła młodzież i dzieci ze szkółki niedzielnej. 
Śpiew i liturgię młodzieżową poprowadził 
zespół „Be Happy”, młodzież czytała wy-
znaczone teksty biblijne, dzieci przygoto-
wały kolędy i wiersze. Nad całością czuwał  
i kazanie wygłosił ks. Marcin Ratka-Matej-
ko. Na zakończenie dzieci ze szkółki otrzy-
mały paczki, a wszystkie pozostałe ciastecz-
ka. Było gwarno i radośnie. Po raz pierw-
szy nabożeństwo młodzieżowe z Pierśćca 
transmitowane była na stronie facebooko-
wej „Be happy”.  

Jerzy Niemiec

Adwentowo - świąteczne spotkanie Koła Pań w Pierśćcu
W piątkowe popołudnie, 9 grudnia 2016 roku, w Filiale w Pierśćcu odbyło się 

comiesięczne spotkanie Koła Pań. Miało niecodzienny, uroczysty charakter: dzię-
kowałyśmy naszej wykładowczyni, siostrze Ilonie Hajewskiej za głoszone w minio-
nym roku Słowo Boże, a adwentowa dekoracja stołu i poczęstunek były dopełnie-
niem spotkania.

Podstawą grudniowego wykładu był fragment 10. rozdziału Księgi Jeremiasza 
(wersety od 10 do 23). Szczególnie werset 23. upewnia nas, że moc Boga jest nie-
ograniczona i potężna: „Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że 
nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem.” Kolejne teksty biblijne, na pod-
stawie których siostra Hajewska przygotowała tekst rozważania, to: Psalm 145  
„O wielkości i dobroci Boga”, werset 10. z Psalmu 34. mówiący o bojaźni Bożej oraz 
Psalm nr 89 i wersety 7 i 8 wskazujące na cechy Stwórcy, o których rzadziej mówi-
my: „Bóg groźny jest w gronie świętych, potężny i straszny nad wszystkich wokół niego.”

Jesteśmy bardzo wdzięczne Panu Bogu za te spotkania pod Jego Słowem. Ser-
decznie zapraszamy wszystkie panie w 
piątek po 1. środzie miesiąca na godz. 
16.00 do Pierśćca. Warto po zgiełku 
dnia skupić się na wartościowym wy-
kładzie, zaśpiewać na chwałę Wszech-
mogącego, pomodlić się i porozma-
wiać w miłym gronie. Pierwsze spotka-
nie w nowym roku odbędzie się 3 lute-
go 2017 r. Danuta Oczadły
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Wieści 
chórowe

„Gloria” w Salmopolu
6 listopada 2016r., niespełna tydzień od uroczystej inauguracji Roku Jubileuszo-

wego 500-lecia Reformacji, chór „Gloria” gościł w parafii Szczyrk – Salmopol. Pa-
rafia ta słynie z niekonwencjonalnych akcji tamtejszego proboszcza ks. Jana Byrta, 
m.in. zbiórki piłek, czapek, sadzenia cebulek kwiatowych, zawieszania budek lęgo-
wych, czy chyba najbardziej znanego projektu pod hasłem Ogród Reformacji, czy-
li „500 drzewek na 500- lecie Reformacji”. Skoczowscy śpiewacy postanowili po-
zostawić swój ślad na salmopolskiej ziemi i zasadzić tam swoje drzewko. Po wcze-
śniejszych konsultacjach z gospodarzem i uzgodnieniem terminu, w pierwszą nie-
dzielę listopada zawitaliśmy w gościnnych progach. Naszą wizytę można było po-
dzielić na trzy części.

Rozpoczęliśmy ją od udziału w nabo-
żeństwie i służby śpiewem. Chóry zapre-
zentowały się w dwóch wejściach. Żeński 
pod kierunkiem Gabrieli Targosz, nato-
miast męski i mieszany pod batutą Bole-
sława Nogi, który, na prośbę gospodarza, 
również wcielił się w rolę organisty. Oko-
licznościowe kazanie wygłosił ks. Andrzej 
Czyż. Po nabożeństwie przeszliśmy do 
Ogrodu Reformacji, gdzie zasadziliśmy 
drzewka – jabłoń i śliwę. Każde z drzewek 
otrzymało swoją nazwę. I tak jabłoń, któ-
rej zaszczytu zasadzenia dostąpili dyry-
gent B. Noga i prezes chóru W. Orawski, 
została nazwana „drzewkiem nadziei”.  
Z kolei śliwa, którą otrzymał w darze  
z okazji jubileuszu 80.  urodzin ks.  
A. Czyż, nazwana „drzewkiem wdzięczno-
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ści”, zasadzona została w asyście gospodarza  
ks. J. Byrta, osobiście przez zacnego Jubila-
ta. W ten sposób Ogród Reformacji wzboga-
cił się o dwa okazy, a „Gloria” jako pierwsza  
w Roku Jubileuszowym pozostawiła swój ślad. 

Po akcji sadzenia wróciliśmy w progi ko-
ścioła, gdzie dzięki narracji proboszcza Byr-
ta mogliśmy zapoznać się z historią parafii  
i nie tylko. Ciekawy, bardzo żywy i momen-
tami humorystyczny przekaz mówcy zakoń-
czył nasz pobyt w szczyrkowskiej parafii.  
Po podziękowaniach i wspólnej modlitwie 
udaliśmy się przez Biały Krzyż do Wisły Ma-
linki, do gospodarstwa agroturystycznego na 
planowany obiad z pysznym rosołkiem i wy-
śmienitą gęsiną. 

Wdzięczność za błogosławiony czas spę-
dzony w gościnnej parafii, za doświadczoną dobroć i życzliwość, możemy wyra-
zić słowami Psalmu 90: „Panie, tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie. Za-
nim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, 
o Boże!”. 

Aniela Fender
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500 pierników,
czyli historia pewnego brawurowego pomysłu

Jedną z fantastycznych świątecznych tradycji jest pieczenie pierników. Pierni-
ki były niegdyś symbolem szczęścia i dobrobytu, a w XVII wieku sprzedawano je 
w aptekach jako lek na przeziębienia. Nazwa “piernik” wywodzi się od staropol-
skiego słowa “pierny” czyli pieprzny; choinki ozdobione piernikami pięknie pach-
ną przyprawą korzenną, cynamonem i imbirem.

Pierniki to ciastka, które bardzo dobrze pasują do Adwentu. Trzeba upiec je 
przynajmniej dwa tygodnie przed świętami, żeby zmiękły do Wigilii. Adwent to taki 
czas, który pozwala nam “zmiękczyć” swoje serca, żeby były gotowe na Boże Na-
rodzenie. 

Najlepszy w piernikach jest sam proces ich tworzenia. To świetny sposób  
na spędzenie wspólnego czasu z rodziną. Jako osoby spotykające się co tydzień  

w poniedziałki na spotkaniach tzw. starszej mło-
dzieży w Dębowcu, również czujemy się jak rodzina. 
Chcemy nie tylko modlić się razem, ale także robić 
trywialne rzeczy, które sprawiają, że lepiej się poznajemy. 

Pomysł upieczenia pierników pojawił się spon-
tanicznie. Najpierw chcieliśmy stworzyć ciastka na 
naszą wigilijkę. Ten pomysł pociągnął za sobą sza-
loną koncepcję - upieczenie pierników dla wszyst-
kich, którzy w Wigilię przyjdą do Kościoła. Od razu 
potraktowaliśmy tę ideę jako wyzwanie (co, my nie 
damy rady?!...). Pomysł obdarowania w tę wyjątko-
wą noc bezinteresownym, małym upominkiem wy-
dał nam się bardzo na miejscu w kontekście sensu 
Świąt Bożego Narodzenia. Zaprosiliśmy do pomo-
cy młodszą grupę młodzieży, zrobiliśmy ogromne 

Głos ma
młodzież



Informator Parafialny nr 120/2017 25

zakupy i na dwa tygodnie przed 
świętami spotkaliśmy się, by urze-
czywistnić nasze dzieło.

W kuchni zapanował twórczy 
chaos. To prawdziwy cud, że osta-
tecznie wszystko się udało! Za-
pał do pracy, jaki nas ogarnął, był 
wprost nie do uwierzenia. Pięć 
godzin później mieliśmy upieczo-
nych i przyozdobionych prawie 
500 pierników! To o 200 więcej niż 
początkowo planowaliśmy. Mogli-
śmy być pewni, że w Wigilię star-
czy dla każdego… Więc pozwo-
liliśmy sobie na małą ucztę, którą 
dla usprawiedliwienia nazwaliśmy 
kontrolą jakości. Musieliśmy być 
pewni, że parafianie 24 grudnia 
otrzymają poczęstunek najwyż-
szej jakości!

Po wszystkim zrobiliśmy wspól-
ne zdjęcie przy pomocy profesjo-
nalnego narzędzia zmontowane-
go z miotły, telefonu oraz taśmy 
klejącej. 

W następnym tygodniu odby-
ła się również nasza wspólna wi-
gilijka. Tym razem skupiliśmy się 
przede wszystkim na konsumowa-
niu pierogów, barszczu i paszteci-
ków oraz śpiewaniu kolęd. Oczy-
wiście nie zabrakło historii bożo-
narodzeniowej, modlitwy i dziele-
nia się opłatkiem.

Każdy, kto wychodził z kościo-
ła w Dębowcu po wigilijnym na-
bożeństwie, otrzymał ten piernik, 
który był prawdopodobnie pierw-
szą świąteczną przekąską. Mamy 
nadzieję, że smakowało! 

Kasia Pastucha
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Gwiazdka młodzieży
18 grudnia w Miejskim Centrum Kultury  

w Skoczowie odbyła się gwiazdka młodzieży,  
na którą czekaliśmy z niecierpliwością. Organi-
zacją zajęły się Klaudia Cywka i Kornelia Arndt. 
Mogliśmy spędzić razem czas, zaśpiewać ko-
lędy, wysłuchać słowa, podzielić się opłat-
kiem i złożyć życzenia. Głównym hasłem naszej 
gwiazdki były słowa z Ew. Mateusza: - Oto pan-
na pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Im-
manuel, to znaczy: Bóg z nami. 

Przybyłych powitał Słowem Bożym i modli-
twą ks. Marcin Ratka-Matejko. Następnie czas 
został wypełniony wspólnym śpiewem, w któ-
rym poprowadził nas zespół pod przewodnic-
twem Kuby Wałacha. Zespół przygotował wie-
le kolęd i wprowadził nas w radosny czas Boże-
go Narodzenia. 

Słowem podzielił się ks. Łukasz Stache-
lek - wikariusz goleszowskiej parafii. Mówił o 
ludziach, którzy w sercu mają Chrystusa oraz  
o tym, co by się stało, gdyby Zbawiciel przyszedł 
na świat w dzisiejszych czasach. 

Na stołach nie mogło zabraknąć pysznego 
jedzenia (ciasta, kanapki, owoce), które przy-
gotowały dziewczyny pod czujnym okiem Gosi 
Brych. 

Następnie odbył się teleturniej poprowadzo-
ny przez Mateusza Mendrocha, który przypomi-
nał znany program „Tak to leciało”. Pięciooso-
bowe grupy wybierały piosenkę. W pewnym 
momencie nasz akompaniator Kuba Barański 
przestawał grać, a uczestnicy musieli dokończyć 
dany fragment młodzieżowego utworu. 

Po części oficjalnej nadszedł czas na rozmo-
wy, poczęstunek, składanie sobie nawzajem ży-
czeń.  

Myślę, że był to niezwykły czas dla każdego. 
Mogliśmy w naszym rodzinnym, młodzieżowym 
gronie świętować narodziny Chrystusa. Z nie-
cierpliwością czekamy na kolejną gwiazdkę.
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Wierzę więc jestem
Wśród wielu wigilijnych 

tradycji jest i ta związana  
z obdarowywaniem innych. 
Każdy prezent jest inny, a ten 
własnoręcznie zrobiony ma 
szczególne znaczenie. 

Podczas wigilijnego nabo-
żeństwa, konfirmanci naszej 
parafii rozdawali wszystkim 

jego uczestnikom przygotowane wcześniej „wyroczki”.
Jesienią grupa konfirmantów podczas wyjazdowych rekolekcji wzięła udział w 

akcji „Wierzę więc jestem”, której efektem miało być wymierne zrobienie czegoś 
dla kogoś. Boże Słowo to fundament naszej wiary, postanowiliśmy więc podaro-
wać każdemu jego fragment, by był inspiracją do spotkanie z Tym, który urodził 
się w Betlejem. 

Ks. Bogdan Wawrzeczko

Młodzieżówka Międzyparafialna 
26 listopada ubiegłego roku (ależ dziwnie to brzmi, ten czas pędzi jak szalo-

ny), po raz pierwszy odbyła się w naszej parafii ‘większa młodzieżówka’, która zo-
stała roboczo nazwana „Młodzieżówką Międzyparafialną”. Oprócz skoczowskiej 
młodzieży uczestniczyli w niej także nasi rówieśnicy wraz ze swoimi opiekunami 
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z Drogomyśla i Go-
leszowa. Spotkanie 
miało miejsce w sali 
parafialnej, gdyż  
w naszej sali młodzie-
żowej mogłoby być 
nam za  ciasno. Za-
chowaliśmy nasz kla-
syczny porządek spo-
tkania. Ksiądz Mar-
cin przywitał wszyst-
kich obecnych, ma-
jąc nadzieję, że nie będzie to tylko jednorazowe spotkanie, lecz początek pewnej 
nowej tradycji. Następnie zaśpiewaliśmy kilka piosenek na chwałę naszego Boga. 
Słowem podzielił się nasz nowy wikariusz, ksiądz Bogdan Wawrzeczko, który mó-
wił   o różnych aspektach oczekiwania w związku z rozpoczynającym się okresem 
adwentu. Zakończyliśmy także śpiewająco. Na frekwencję nie mogliśmy narzekać, 
w sali zgromadziły się 93 osoby. Po spotkaniu czekały na nas pyszne ciasta, gry, 
ale przede wszystkim był to też czas na wzajemną integrację. Co dobre, szybko się 
kończy – mam nadzieję, że znowu będzie nam dane wspólnie razem się spotkać. 

Mateusz Mendroch
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Płyty godne polecenia

Od zeszłego roku zaczęliśmy gromadzić wykłady zakonnika wędrownego Ada-
ma Szustaka, które są godne polecenia. Są to następujące MP3: Od zera do boha-
tera, Placki z rodzynkami, Plaster miodu, Noe - człowiek, który chodził z Bogiem. 
Natomiast płyty CD to: Projekt Eliasz, Projekt Estera, Garnek strachu, Jestem ni-
kim, Rozplątani, Projekt Jonasz, Wielka ryba, Z procą na olbrzyma, Zamknij oczy!

Tak się składa, że ciągle pracujemy nad nowym programem komputerowym 
„Mateusz” i jeszcze nie wszystko jest gotowe. A mianowicie nie wprowadziliśmy 
kodu kreskowego i kartoteka nie jest połączona z programem komputerowym.  
W konsekwencji informacja, która się wyświetla w komputerze, gdy ktoś wchodzi 
do naszego katalogu przez Internet, że dana książka czy płyta jest dostępna, nie 
jest adekwatna. Będziemy się starać, aby to jak najszybciej zrobić, ale najpierw mu-
simy poprawić prawie cały katalog, gdyż nie wszystko zostało wchłonięte 2 lata 
temu, gdy przechodziliśmy na nowy program. Trzeba też dokończyć umieszczanie 
okładek książek i płyt w katalogu. Oprócz tego jest do opracowania parę ładnych 
tysięcy woluminów…

Renia Świder

Biblioteka

tel. 33 500 00 25
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Kącik
dla dzieci

Cześć!
W tym roku zamiast jednolitego studium biblijnego zrobimy sobie urozmaice-

nie. Już dziś mogę Wam zdradzić, że z okazji 500-lecia Reformacji będziemy mieli 
dla Was sporo zagadek tematycznych. A dzisiaj, na rozgrzewkę, ogólna wiedza bi-
blijna!

1. Ułóż chronologicznie (od najstarszego do najpóźniejszego) wydarzenia z Bi-
blii. Numerki 1-8 napisz obok.

Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Eliasz na górze Karmel
Ścięcie włosów Samsonowi
Abraham wysyła sługę na poszukiwanie żony Izaaka
Potop
Stworzenie świata
Piotr i Jan przed Najwyższą Radą
Dawid zostaje królem

2. Połącz w pary ludzi (są to małżeństwa, rodzina, przyjaciele lub współpracow-
nicy).

Noemi                                                                               Samuel
Barnaba                                                                            Dalila
Dawid                                                                                Paweł
Anna                                                                                  Rut
Ewa                                                                                    Jonatan
Samson                                                                             Adam



Informator Parafialny nr 120/2017 31

3. Uzupełnij znane wersety:

a) Dzieci, bądźcie ............................................... rodzicom swoim w Panu, bo to 

rzecz słuszna.                                                                                                             (Efezjan 6,1)

b) Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla ..............................................,  

a nie dla .................................                                                                             (Kolosan 3,24)

c) Niechaj Cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla 

wierzących wzorem w ............................................, w ........................................,  

w........................................., w .......................................                     (I Tymoteusza 4, 12)

d) Albowiem............................................................................................................

..Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto 

wierzy.                                                                                                                      (Rzymian 1,16)

4. Biblia mówi o wielu dzielnych kobietach – poniżej kilka z nich. Napisz, z cze-

go są znane aż do dzisiaj:

a) Estera - ................................................................................................................

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

b) Maria Magdalena - .............................................................................................

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

c) Elżbieta - ..............................................................................................................

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

5. W Biblii mamy też wiele historii dzieci. Napisz, jak nazywa się dziecko, które:

a) urodziło się kilka miesięcy przed Panem Jezusem i było jego kuzynem -  

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

b) jako mały chłopiec zostało wysłane do świątyni i usłyszało tam wołanie Pana 

Boga - ............................................................................................................................

c) dziewczynka, która została wskrzeszona przez Pana Jezusa (Biblia nie poda-

je imienia, tylko kim była) .............................................................................................

Ania Jaroszewska
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Reklamy 
i ogłoszenia

...bo pomaganie jest...
We wrześniu 2016 rozpoczął działalność w naszej parafii wolontariat diakonijny. Wo-
lontariat powstał z potrzeby serca, aby nieść pomoc chorym i niepełnospranym, star-
szym i doświadczonym życiowo.

Jesteśmy jak na razie we czwórkę - Basia, Ela, Ilona, Janka.
Dwie z nas to pielęgniarki, a dwie to opiekunki medyczne.
Opiekujemy się trójką podopiecznych. Poświęcamy swój wolny czas i umiejętno-

ści, aby nieść pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Chcemy działać według słów 
Pana Jezusa „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci i mnie 
uczyniliście” Mt 25,40

Oferujemy pomoc przy kompleksowej pielęgnacji chorego w domu, karmieniu  
i ewentualnie pomoc w codziennych czynnościach.

Działamy całkowicie bezpłatnie. Często uzupełniamy opiekę, którą zapewnia ro-
dzina i pielęgniarki środowiskowe. Współpraca z rodziną jest bardzo ważna, ale 
uśmiech i wdzięczność naszych podopiecznych jest najlepszą nagrodą i „zapłatą”.

Rodziny często chcą płacić ofiarę wtedy mogą to zrobić w parafii z dopiskiem dla 
diakoni parafialnej. Działalność opiekuńcza to nie jedyna forma działalności naszej 
diakoni. Współpracujemy z panami z zebrań dla mężczyzn, którzy obiecali, że jeże-
li ktoś będzie potrzebował „męskiej pomocy” (przy malowaniu, rąbaniu drewna, do-
wozie do lekarza itp.) to są chętni pomóc. 

Udało nam się już pomóc rodzinie w zainstalowaniu ogrzewania CO, a inna rodzi-
na dostała bardzo potrzebne im drzewo do pieca.

Aktualnie poszukujemy osób chętnych do włączenia się do służby diakonijnej. Nie 
wymagamy doświadczenie czy wykształcenia. Na początek wystarczą dobre serce  
i chęci poświęcenia swojego czasu dla bliźniego (jesteśmy w stanie dla zainteresowa-
nych zorganizować odpowiednie przeszkolenie). Na dzień dzisiejszy możemy objąć 
opieką jeszcze 1 lub 2 osoby, w zależności od stanu chorego.

...bo pomaganie jest Fajne! Potrzebne! i Błogosławione!

Ps. Czytelniku, może znasz kogoś, kto naprawdę potrzebuje naszej pomocy – 
zgłoś to w kancelarii parafialnej. Zapewniamy, że respektujemy ochronę danych oso-
bowych oraz szanujemy godność i intymność naszych podopiecznych.
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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 sprawoz-
daniu 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-Augsburskie-

go 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
Poniżej zamieszczamy terminy kursu, podczas którego będzie realizowany pro-
gram prowadzony przez Nelę i Zbigniewa Kłapów. Każdy kurs obejmuje cztery 

spotkania. Szczegółowych informacji udziela ks. M. Ratka-Matejko.
Terminy 2017: 22 stycznia, 5 lutego oraz 4 i 5 marca
Czas: godz. 15.00-19.00
Miejsce: sala parafialna w Skoczowie

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

Rodzinny kulig parafialny
Zapraszamy na rodzinny kulig parafialny, który odbędzie się 5 lutego w Wiśle-

Czarnem. Planujemy wspólny przejazd autobusem. 
W programie m.in.: przejazd saniami, pyszne jedzenie i wspólny śpiew.

Zapisy w kancelarii parafialnej. Koszt ok. 40 zł od osoby.
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Z życia
kościoła

31 października – w wypełnionym kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się 
nabożeństwo inaugurujące jubileusz 500 lat Reformacji. 

31 października – Papież Franciszek, Prezydent ŚFL bp Munib Younan i sekre-
tarz generalny ks. Martin Junge zainaugurowali w szwedzkim Lund obchody Jubi-
leuszu 500 lat Reformacji. W uroczystościach uczestniczył bp Jerzy Samiec.

31 października – w Golasowicach odbyła się tradycyjna Noc z Lutrem. W spo-
tkaniu uczestniczyło około 500 osób z Diecezji Katowickiej i Cieszyńskiej. Mów-

cą wieczoru był ks. Woj-
ciech Pracki z Opola. Pod-
czas spotkania młodzież 
zastanawiała się nad tym,  
w jaki sposób przekazy-
wać prawdy wiary. Jed-
nym z zadań było przeło-
żenie fragmentu Słowa 
Bożego na gwarę. W spo-
tkaniu wzięła udział liczna 
grupa ze skoczowskiej parafii. 

4 listopada – odbyła 
się w Wiśle konferencja 

poświęcona jubileuszowi 200 lat istnienia Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Dy-
rektor Małgorzata Platajs razem z pracownikami Towarzystwa przedstawiła histo-
rię wydawnictwa i jego bieżącą działalność. Małgorzata Platajs korzystając z oka-
zji i pobytu w Wiśle wręczyła radcy Maciejowi Oczkowskiemu pamiątkowy medal 
za zasługi w rozpowszechnianiu i upowszechnianiu Biblii oraz służbę ewangeliza-
cyjną w różnych środowiskach. Medal przyznawany jest reprezentantom każdego 
z Kościołów zrzeszonych w komitecie krajowym TB. 

6 listopada – w Bielsku-Białej na wspólnej sesji spotkały się dwa synody: Diece-
zji Cieszyńskiej i Katowickiej Kościoła luterańskiego. Okazją był początek obcho-
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dów jubileuszu 500 lat Reformacji. Synod rozpoczął się od nabożeństwa Wiecze-
rzy Pańskiej w bielskim kościele Zbawiciela. Prowadził je bp dr Adrian Korczago 
wraz z bp. dr. Marianem Niemcem i radcami diecezjalnymi: ks. Henrykiem Reske  
i ks. Piotrem Wowry. Po nabożeństwie członkowie synodów uczestniczyli w pro-
gramie Śląskiego Forum Reformacyjnego. 

11 listopada – Biskup Jan Cieślar, zwierzchnik Diecezji 
Warszawskiej i proboszcz parafii w Pabianicach, otrzymał 
z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy - Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). Odznaczenie wrę-
czone zostało za wybitne zasługi w działalności na rzecz 
dialogu ekumenicznego.

25 listopada – 5 grudnia – gościł w Kościele Ewangelic-
ko-Augsburskim i Kościele Ewangelicko-Reformowanym 
Oliver Engelhardt z Ewangelickiego Kościoła Braci Czeskich 
w Republice Czeskiej.  Oliver Engelhardt będzie od kwiet-
nia 2017 r. odpowiedzialny za kontakty zagraniczne Ko-

ścioła i zastąpi na tym stanowisku ks. Gerharda Reininghausa. Celem wizyty było 
zapoznanie się z działalnością kościołów ewangelickich w Polsce. W trakcie bli-
sko 10-dniowej wizyty w Polsce, pan Engelhardt odwiedził reformowane i luterań-
skie Parafie w Warszawie, Łodzi, Zelowie, Bełchatowie, Zelowie, Kleszczowie, Pa-
bianicach, Katowicach, Częstochowie, Bielsku, Dzięgielowie, Wiśle i Goleszowie. 
Spotkał się z Biskupami Diecezji Cieszyńskiej, Katowickiej i Warszawskiej. Odwie-
dził Diakonię, Diakonat, Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Towarzystwo Biblijne.  
W dniu 5 grudnia br. w Dzięgielowie pan Engelhardt spotkał się z ks. bp Jerzym 
Samcem, aby podsumować wizytę w Polsce. 

29 listopada – Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego na swoim posie-
dzeniu uchwalił (przy jednym głosie wstrzymującym się) rok 2017 Rokiem Refor-
macji w województwie warmińsko-mazurskim. Województwo Warmińsko-Mazur-
skie jest już trzecim, po województwach śląskim i dolnośląskim, które postanowi-
ło w szczególny sposób uhonorować 500 lat Reformacji.

1 grudnia – w warszawskim 
Centrum Luterańskim odbyło się 
posiedzenie Kościelnej Komisji Eg-
zaminacyjnej. Do egzaminu ko-
ścielnego pro ministerio przystą-
piło i otrzymało uprawnienia pro-
boszcza - administratora pięciu 
duchownych Kościoła. Pozytyw-
ny wynik egzaminu pro ministe-
rio przed Kościelną Komisją Egza-
minacyjną pod przewodnictwem 
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zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca uzyskali księża wikariusze: Dariusz Lerch 
z Ustronia, Michał Matuszek z Katowic, Paweł Meler z Pabianic, Łukasz Ostruszka 
z Wisły oraz Marcin Ratka - Matejko ze Skoczowa.

2 grudnia – trzech kandydatów na duchownych otrzymało pozytywny wynik 
egzaminu kościelnego uprawniającego do występowania o ordynację na księdza 
w Kościele Ewangelicko - Augsburskim w Polsce. Do egzaminu pro venia concio-
nandi czyli etapu dopuszczenia do ordynacji minister Verbi Divini (sługi Słowa Bo-
żego) przystąpili: Piotr Sztwiertnia - praktykant w diecezji cieszyńskiej, Zbigniew 
Obracaj - praktykant w diecezji wrocławskiej oraz Grzegorz Olek - praktykant  
w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.

9 grudnia – w Muzeum Śląskim w Görlitz została otwarta wystawa prezentują-
ca „Pięćset lat protestantyzmu. Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w mo-
dlitwie”. 

11 grudnia – w Sali Synodalnej im. bp. Andrzeja Wantuły w Centrum Luterań-
skim w Warszawie, miał miejsce tradycyjny wieczór adwentowy studentów Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej wyznania ewangelickiego. Wśród zgromadzo-
nych gości byli m.in. bp dr Adrian Korczago - dyrektor Instytutu Pastoralnego oraz 
duchowy opiekun studentów, rektor ChAT - ks. prof. Bogusław Milerski, dyr. Ewa 
Śliwka z Biura Konsystorza oraz dyr. Małgorzata Platajs z Towarzystwa Biblijnego. 

29 grudnia – Prezydent RP An-
drzej Duda razem z małżonką Aga-
tą Kornhauser-Dudą wzięli udział 
w Wieczorze Kolęd w wiślańskim 
kościele. Koncert prowadzili Ma-
ria Bujok, dyrektor Wiślańskie-
go Centrum Kultury oraz ks. Wal-
demar Szajthauer. Wykonawcami 
byli "Tkocze" - od tych najmniej-
szych po seniorów, dla których in-
spiratorką jest Pani Zuzanna Bujok.  
Po występach życzenia świątecz-
no-noworoczne złożyli prezydent 
Andrzej Duda, burmistrz Tomasz 
Bujok oraz proboszcz ks. Waldemar 
Szajthauer, który zakończył wspól-
ne kolędowanie modlitwą i błogo-
sławieństwem. Prezydent otrzy-
mał od parafii upominki: przewod-
nik „Z Biblią na co dzień”, książkę 
„Kalendarz Ewangelicki 2017” oraz 

pamiątkowy dzwonek z wyrytym wizerunkiem budynku kościoła.   
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Ukazała się książka „Reforma-
cja. Historia i teologia luterańskiej 
odnowy Kościoła w Niemczech 
w XVI wieku cz. 1” wydana przez 
Wydawnictwo Augustana. Opisu-
je w przystępny sposób wydarze-
nia, polityczne tło oraz kluczowe 
zagadnienia reformacyjnej teolo-
gii. Dzięki zamieszczonym w książ-
ce biogramom Czytelnik będzie 
mógł poznać pierwszo- i drugopla-
nowych bohaterów rozgrywek po-
litycznych i sporów teologicznych. Całość dopełnia prezentacja i omówienie fun-
damentalnych tekstów tamtych czasów. Rozbudowany system odsyłaczy pozwa-
la w łatwy sposób odnaleźć postacie powiązane z danym wydarzeniem. Tekst uzu-
pełniają portrety bohaterów reformacyjnych wydarzeń. 

Książkę można kupić w kancelarii parafialnej.

W zakończonej akcji charytatywnej CME „Prezent pod choinkę” zebrano re-
kordową ilość 5 556 świątecznych paczek. Dzięki hojności ofiarodawców z całej 
Polski, świąteczne prezenty trafią do dzieci zagrożonych ubóstwem na Białorusi,  
w Rumunii i na Ukrainie.

Zgodnie z decyzją Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce rok 
2017 będzie Rokiem Reformacji.
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Chrzty:
Noemi Wrzecionko  30.10.2016  Skoczów, ul. Wiślicka
Nadia Tomaszko   20.11.2016  Skoczów, ul. Targowa
Maksymilian Rakus  20.11.2016  Iskrzyczyn, ul. Tarnawa
Wojciech Topoliński  27.11.2016  Hażlach, ul. Jastrzębska
Oliwier Szkutek   27.11.2016  Simoradz, ul. Kręta
Laura Krzempek   27.11.2016  Harbutowice, ul. Marmurowa
Tobiasz Duda   11.12.2016  Simoradz, ul. Osiedle
Hana Gomaa   11.12.2016  Ustroń, ul. Skoczowska
Kacper Kania   18.12.2016  Skoczów, ul. Targowa
Jakub Sikora   18.12.2016  Studzionka, ul. Pow. Śląskich
Julia Szczypka   18.12.2016  Iskrzyczyn, ul. Tarnawa

Śluby:
Leszek Stokłosa  Monika Stokłosa z d. Burawa  19.11.2016

Pogrzeby:
Dawid Kurek  lat 31  31.10.2016 Skoczów, ul. Powstańców Śl.
Jerzy Lorek  lat 80  03.11.2016 Międzyświeć, ul Beskidzka
Ewa Pinkas  lar 51  09.11.2016 Międzyświeć, ul. Bładnicka
Anna Wojnar  lat 95  10.11.2016 Skoczów, ul. Bielska 
Jerzy Boruta  lat 74  17.11.2016 Simoradz, ul. Główna
Otylia Mrózek  lat 79  21.11.2016 Międzyświeć, ul. Cieszyńska
Irena Kolarczyk  lat 68  28.11.2016 Skoczów, ul. Morcinka
Marta Szymala  lat 85  02.12.2016 Wilamowice, ul. Spółdzielcza
Anna Zmełty  lat 79  11.12.2016 Skoczów, ul. Żebroka
Helena Koziołek  lat 92  15.12.2016 Skoczów, ul. Mickiewicza
Tadeusz Wardas  lat 91  18.12.2016 Roztropice 
Franciszek Wachmeta lat 69  22.12.2016 Skoczów, ul. Górny Bór  
 

Księgi 
parafialne
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Spotkania
parafialne

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

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

ZEBRANIA MŁODZIEŻY
Skoczów sobota godz. 18.00
Dębowiec piątek godz. 17.30
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Nabożeństwo
Rodzinne

26 grudnia
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Serdecznie zapraszamy na 

„Kolację Walentynkową”
 18.02.2017 

o godz. 17 w sali parafialnej
Chcesz spędzić miły wieczór ze Słowem Bożym, dobrą muzyką?  

I wyśmienitym towarzystwem zakochanych par?  
Zaproś swoją drugą połowę na kolację walentynkową!

Zapewniamy :
Interesującego mówcę wieczoru.

Pyszne jedzenie firmy „Wesela stela”
Wyborną muzykę na żywo - Zespół „Paweł Mikler i przyjaciele”

Miłą atmosferę 

Koszt 60 zł od pary.
Zapisy w kancelarii parafialnej.


