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Albowiem mowa o krzyżu (...) dla nas,  
którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij 
swoje oblicze nad twoją spustoszoną świątynią, ze względu na siebie samego, o Panie! 
Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia 
i na miasto, które jest nazwane twoim imieniem! Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości 
zanosimy nasze błaganie przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twojego miłosierdzia. 
O Panie, usłysz, o Panie, odpuść! O Panie, dostrzeż i uczyń! Nie zwlekaj przez wzgląd na 
siebie, mój Boże, bo twoim imieniem nazwane jest to miasto i twój lud! A gdy jeszcze 
mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego, 
i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana, mojego Boga, za świętą górę mojego 
Boga. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej 
przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył 
i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie.

Daniel 9,17-22

To oni są winni! Wszystko to przez nich, gdyby ich nie było, nasze życie wyglądałoby 
zupełnie inaczej! Oni - źródło niepowodzeń, nieszczęść, upokorzeń w naszym życiu. 
Kim są i dlaczego nam to robią? Odpowiedź na pierwsze pytanie może być różna,  
w zależności od indywidualnie wyznawanych przekonań. Dużo łatwiej z odpowiedzią 
na pytanie drugie. Bo taka jest ich zła, nieżyczliwa, obłudna, podła natura; bo jest im 
daleko do nas i upokarzając nas, leczą swoje chore kompleksy, bo... 

Nie pozostaje więc nam nic, poza zdefiniowaniem owych tajemniczych „ich”, 
a potem podjęcie z nimi walki. Walki, dodać trzeba, w słusznej sprawie. Myśląc  
o nas i owych „ich”, można jednak popatrzeć inaczej i zadać jeszcze jedno, może 
dwa trudne pytania. Dlaczego zajmują tyle naszej uwagi? Do czego są nam po-
trzebni? Ośmielę się twierdzić, że odpowiedź wiąże się z niejednokrotnie chorymi 
wyobrażeniami i taką strukturą osobowości, która wymaga jakiegoś prawdziwe-
go lub wyimaginowanego wroga, na którego karb możemy zrzucić odpowiedzial-
ność za nasze nieszczęścia czy złe decyzje. Gdyby nie „oni”, mogłoby się okazać, 
że wcale nie jesteśmy tacy kryształowi, jak chcielibyśmy, żeby nas widziano, że być 
może nazbyt często skoncentrowani jesteśmy na sobie samych,  nie widząc wokół 
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nikogo wystarczająco godnego naszej uwagi. Być może, gdyby nie „oni”, musieli-
byśmy przyznać, że kilka spraw w życiu najzwyczajniej zawaliliśmy, ot, chociażby 
poprzez unikanie odpowiedzialności, a kiedy przybrały one niekorzystny dla nas 
obrót, znaleźliśmy tzw. kozła ofiarnego. 

Zachęcam, żebyśmy pozostawili tę kiepskiej jakości psychologiczną podpórkę  
i przyjrzeli się fragmentowi z Księgi Daniela 9,18, gdzie tak jest napisane: „Nakłoń, 
Boże mój, swojego ucha i usłysz! Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na 
miasto, które jest nazwane twoim imieniem! Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości 
zanosimy nasze błaganie przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twojego miłosier-
dzia.” Autor rozmawiając z Bogiem, nie próbuje znaleźć „onych”, którzy zawini-
li. Nie próbuje też uprzejmie zwrócić uwagi Stwórcy, że on i jego krajanie są prze-
cież narodem wybranym, więc należy im się co najmniej trochę lepsze traktowanie 
i może coś tam jeszcze. Kiedy czytamy przytaczane słowa, to widzimy w nich opis 
tragedii, która się dokonała, ale również słowa prośby o miłosierdzie, a więc dzia-
łanie powodowane miłością, a nie chęcią odpłaty. Gdybyśmy mieli otwarty przed 
sobą wspominany fragment z Księgi Daniela, naszej uwadze nie uszłyby zapew-
ne i następne słowa:  „O Panie, usłysz, o Panie, odpuść!” Trudne, bo prośba o od-
puszczenie, wiąże się z uznaniem własnej winy, prośba o miłosierdzie wiąże się  
z faktem świadomości własnych uchybień. Może więc lepiej znaleźć sobie jakichś 
„onych” i obdarować ich naszą winą, żebyśmy o sprawiedliwość mogli zabiegać? 
Bóg widząc naszą nędzę, nie znalazł jakiejś grupy, którą obciążył winą i karą, ale 
posłał swojego jedynego Syna, żeby On sam wziął na siebie nasze winy i poniósł 
na sobie karę, która nam się należała. Izajasz pisze: „Wzgardzony był i opuszczony 
przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakry-
wa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz on nasze choroby 
nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez 

Boga zbity i umęczony. 
Lecz on zraniony jest za 
występki nasze, starty za 
winy nasze. Ukarany zo-
stał dla naszego zbawie-
nia, a jego ranami jeste-
śmy uleczeni. Wszyscy 
jak owce zbłądziliśmy, 
każdy z nas na własną 
drogę zboczył, a Pan jego 
dotknął karą za winę nas 
wszystkich.” Nie szukaj 
więc „ich” i „sprawiedli-
wości”, ale miłosierdzia  
i odpuszczenia - Jezusa.

 Ks. Bogdan Wawrzeczko
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Z kart 
historii

Biblia Gdańska
Szesnastowieczna odnowa Kościoła Powszechnego na nowo postawiła Pismo 

Święte na właściwym miejscu. Dzięki wynalezieniu  przez Jana Gutenberga rucho-
mej czcionki oraz drukarskiej prasy można było drukować książki w dużych na-
kładach.  Szybko dotarły one pod strzechy domów, jednak na początku tylko (ze 
względu na ich cenę) do ludzi bogatych. Pierwszą książką, jaka została wydruko-
wana przez Gutenberga, była tzw. Biblia Gutenberga wydana w roku 1450. Refor-
macja przyczyniła się także do zakładania i rozwoju szkół przykościelnych. Umie-
jętność czytania stała się z czasem cnotą powszechną także wśród ludzi niższego 
stanu. Dzięki Gutenbergowi oraz szkolnej edukacji nastąpił wtedy popyt na druko-
wane Pismo Święte także w języku polskim. 

Pierwszy taki przekład całej Biblii z języków oryginalnych ukazał się w roku 1563 
w Brzegu. Biblia ta znana jest obecnie jako Biblia Brzeska (od miejsca wydania), Bi-
blia Pińczowska (od miejsca tłumaczenia) lub też Biblia Radziwiłłowska (bo wy-
szła nakładem ewangelickiego wojewody wileńskiego, księcia Mikołaja Radziwiłła 
Czarnego). W odpowiedzi na Biblię Brzeską wydaną przez stronę ewangelicką, Ko-
ściół rzymsko-katolicki wydał w roku 1599 tzw. Biblię Wujka, którą przetłumaczył 
na język polski jezuita ks. Jakub Wujek. Z biegiem lat znajomość języka hebrajskie-
go i greckiego na tyle się poprawiła, że zaszła konieczność wydania całego Pisma 
Świętego w nowym, bardziej przystępnym tłumaczeniu. Jednocześnie dotychczas 
używana przez polskich ewangelików Biblia Brzeska stała się wielką rzadkością. 
Było to konsekwencją jej skupywania i palenia na rynku w Wilnie przez syna księcia 
Mikołaja Radziwiłła, który przeszedł na katolicyzm.

Potrzeba opracowania i wydania nowej Biblii stała się zatem sprawą bar-
dzo pilną. Obradujący w 1600 roku kalwiński synod w Ożarowie zlecił to zadanie  
ks. Marcinowi Janickiemu, pastorowi zboru w Seceminie. Na synodzie w Barano-
wie w 1604 roku polecono seniorowi reformowanych zborów kujawskich ks. Da-
nielowi Mikołajewskiemu oraz seniorowi Jednoty Braci Czeskich w Wielkopolsce 
ks. Janowi Turnowskiemu (którzy biegle znali język hebrajski i grecki), aby porów-
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nali tłumaczenie ks. Janickiego z Biblia 
Brzeską, z czeską Biblią Kralicką oraz Wul-
gatą św. Hieronima. Owocem tej błogo-
sławionej pracy było nowe tłumaczenie  
i wydanie Pisma Świętego dla wszystkich 
polskich kościołów protestanckich, które 
znamy jako Biblię Gdańską. Nazwa pocho-
dzi od miejsca ukazania się drukiem 18 li-
stopada 1632 roku w gdańskiej drukar-
ni Hunefelda. Jej karta tytułowa to mie-
dzioryt przedstawiający Mojżesza i Aaro-
na: u góry raj, a u dołu scenę z sądu osta-
tecznego oraz napis w pisowni oryginal-
nej „Biblia święta: to jest, Księgi Starego 
y Nowego przymierza z żydowskiego  
y greckiego ięzyka na polski pilnie y wiernie 
przetłumaczone”. 

Biblia Gdańska różniła się od Biblii 
Brzeskiej przede wszystkim formatem. 
Biblia Brzeska to ogromny i ciężki tom,  
a przy tym bardzo kosztowny, przez co 
nie nadawała się do łatwego przenosze-

nia i czytania. Tymczasem Biblia Gdańska formatem przypomina już współczesne 
formaty Pisma Świętego, a przy tym wydana dużo skromniej, co nie było bez zna-
czenia, jeśli chodzi o jej cenę. Chodziło bowiem o to, aby mogła ona zawitać także 
pod skromne i biedne chłopskie oraz drobnomieszczańskie strzechy i być książką 
w miarę powszechną. 

Biblię Gdańską dedykowano zgodnie z przyjętą tradycją „Najaśniejszemu Panu 
a Panu Władysławowi Zygmuntowi (Władysławowi IV) z łaski Bożey obranemu 
królowi Polskiemu” (w pisowni oryginalnej). Następnie książę Krzysztof Radzi-
wiłł, hetman polny Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwraca się na następnych 
stronach Biblii do jaśnie panującego Króla: (w oryginalnej pisowni) „ Poniewasz 
ta Pism Świętych księga, która w Polskim języku przed sześciądziesiąt y dziewiącią 
lat pod Imieniem nieśmiertelney pamięci Przodka W.K.M. Zygmunta Augusta na 
świat była wyszła, właśnie pod czas szczęśliwcy W.K.M. Elekciey drugi raz dla nie-
dostatku pierwszych Brzeskich Exemplarzów, z druku wyniść miała. Zdało się bydź 
rzeczą słuszną, aby y teraz, w tey nowey szacie pod imieniem królewskim ludziom 
prezentowana była”.

 Dalej książę w imieniu ewangelickich współwyznawców kreśli piękne wyzna-
nie wiary „ Y jako Przodków naszych nie wstyd było iść z tą księgą przed Monarchy 
y świata tego Potentaty; tak i nam godziło się to oświadczyć, że nierzkąć abyśmy 
się za to przedrukowanie Biblicy mieli wstydzić, ale też bezpiecznie z nią, przed Po-
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mazańcami Bożymi stanąć, y wiary naszey nie z żadnych nauk y tradicyi ludzkich,  
ale z tych samych Ducha Świętego Pism wzięty poczet oddac gotowismy”.

Następnie książę Krzysztof Radziwiłł pisze, że bierze tę Biblię i „na znak wier-
nego poddaństwa y szczyrey życzliwości Panu Miłościwemu jako najdroższy y nad 
wszystkie moje dostatki, nawet nad zdrowie milszy upominek, nie tylko swym, ale 
y wszystkich Zborów Ewangelickich w Koronnych y Wielkiego Księstwa Litewskie-
go Państwach będących ofiaruje”. Na zakończenie zaś w delikatny sposób zwra-
ca królowi uwagę, by nie słuchał tych „coby hydzić chcieli Religią naszą Ewangelic-
ką” przed nim.

Po słowie wstępnym dla króla jest podziękowanie ewangelickich pastorów i su-
perintendentów patronowi nowego przekładu Biblii, księciu Krzysztofowi Radzi-
wiłłowi, potomkowi księcia Mikołaja Radziwiłła – wydawcy Biblii Brzeskiej.

Po dedykacjach umieszczono spis treści , który znacznie różni się od Biblii 
współczesnych, do których jesteśmy obecnie przyzwyczajeni. W Biblii Gdańskiej 
możemy zatem w kolejności znaleźć :

- księgi Starego Testamentu 
- księgi apokryficzne1

 - księgi Nowego Testamentu
- Rejestr Ewangeley y Lekcey, które się czytają w Niedziele y Uroczyste Święta
- Passya albo Historya o Męce, Śmierci y Pogrzebie Pana naszego Jezusa Chri-

stusa ze wszystkich czterech Ewangelistów porządnie zebrana
- Hymny albo Pieśni Duchowne zwyczajne . Był to zbiór pieśni na każdy czas 

Roku Kościelnego 
- Summa Nauki Chrześcijańskiej - czyli katechizm w skondensowanej formie
- Upomnienia ludziom wszelkiego stanu służące. Zawierają wybrane wersety bi-

blijne.
Biblia Gdańska przyjęła się powszechnie w Kościołach ewangelickich w Polsce  

i wyparła z użycia inne tłumaczenia. Kilkakrotnie wznawiano jej wydanie, przy oka-
zji nieznacznie poprawiając i przystosowując gramatykę, słownictwo oraz styl do 
języka współczesnego. Przez prawie 350 lat towarzyszyła wiernym kościołów pro-
testanckich podczas nabożeństw oraz w ich codziennym życiu i służbie dla Pana 
Kościoła.  

Dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku Brytyjskie i Zagraniczne Towarzy-
stwo Biblijne w Warszawie zleciło nowe tłumaczenie Pisma Świętego grupie wy-
bitnych znawców Biblii oraz języka hebrajskiego i greckiego. Praca została pozy-
tywnie zakończona i w 1975r. nowy przekład całego Pisma Świętego trafił do rąk 
polskich czytelników.

Na podstawie referatu ks. Andrzeja Wantuły z 1932r.
Opr. Jerzy Sikora

1 Księgi apokryficzne to księgi dodane do kanonu Biblii przez Kościół rzymsko-katolicki oraz pra-
wosławny, a które Kościoły protestanckie traktują jako księgi nienatchnione Duchem Świętym.
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W skrócie

W wieczór sylwestrowy 31 grudnia odbyło się oczekiwanie Nowego Roku w sali 
parafialnej. Uczestniczyło około 60 osób. Program wypełniły śpiewy, Słowo Boże, 
konkursy i poczęstunek.

Oczekiwanie Nowego Roku odbyło się również w Dębowcu.
W piątek 6 stycznia odbył się koncert kolęd w kościele w Skoczowie. Wystąpiły 

miejscowe chóry i zespoły oraz gościnnie Wyższobramski Chór Kameralny.
W piątek 6 stycznia odbyło się w Dębowcu spotkanie gwiazdkowe dla seniorów.
W piątek 6 stycznia zespół dzwonków wziął udział w koncercie kolęd w Bielsku.
10 stycznia w kościele 

rzymskokatolickim w Dębow-
cu odbył się XIX Ekumenicz-
ny Koncert Kolęd z udziałem 
chórku dziecięcego „Łajciki” 
z Dębowca.

W czwartek 12 stycznia ks. 
A. Podżorski uczestniczył w 
jasełkach z okazji dnia bab-
ci i dziadka organizowanych 
przez Przedszkole nr 2 w 
Domu Kultury.

Od 13 stycznia pracuje w kancelarii nowa księgowa, pani Beata Pilch. Życzymy 
jej wiele Bożego błogosławieństwa na tym odpowiedzialnym stanowisku.

W piątek 13 stycznia odbył się koncert w naszym kościele w Skoczowie „U stóp 
Bożej świętości”, podczas którego wystąpili laureaci Świątecznego Konkursu Wo-
kalnego Gminy Skoczów oraz gościnnie gitarzysta Vadim Gavra z Ukrainy.

W sobotę 14 stycznia odbył się w Ustroniu diecezjalny etap konkursu Sola Scrip-
tura. Z naszej parafii uczestniczyło kilkunastu uczniów. 
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W dniach 15 – 21 stycznia odbyło się zimowisko dla dzieci w Zawoi, prowadzo-
ne przez ks. Bogdana Wawrzeczko wraz z pomocnikami, w którym wzięło udział 
29 dzieci.

W niedzielę 15 stycznia odbyło się zebranie roczne sprawozdawcze w Simoradzu.
We wtorek 17 stycznia ks. A. Podżorski uczestniczył w spotkaniu Burmistrza 

z proboszczami gminy Skoczów.
W niedzielę 22 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie kursu przedmałżeńskie-

go dla par, które w tym roku będą brały ślub. Kurs prowadzą Zbigniew i Nela Kła-
powie, a uczestniczy 11 par narzeczonych. Drugie spotkanie odbyło się 5 lutego,  
a następne będą 4 i 5 marca.

W niedzielę 22 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie dla pracowników 
i wolontariuszy parafialnych. W programie była fotokronika, konkurs z wydarzeń 
parafialnych 2016, rozmyślanie Słowa Bożego oraz poczęstunek.

W niedzielę 22 stycznia odbyły się zebrania roczne w Dębowcu i Pierśćcu.
W niedzielę 22 stycznia nasz chórek dziecięcy „Nadzieja” śpiewał na koncercie 

kolęd w parafii katolickiej na Górnym Borze.
W niedzielę 29 stycznia odbyło się zgromadzenie parafialne w Skoczowie, po-

święcone sprawozdaniom za rok 2016 oraz preliminarzowi i planom na rok 2017. 
We wtorek 31 stycznia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze chóru „Gloria”.
Tegoroczna Bezsenna Noc w Wielką Sobotę odbędzie się znowu u nas w Sko-

czowie. W czwartek 2 lutego odbyło się zebranie organizacyjne w tej sprawie.
W sobotę 4 lutego diecezjalna orkiestra dęta wraz z opiekunem ks. Bogdanem 

Wawrzeczko urządziła sobie kulig w Dobce.
Następnego dnia 5 lutego w niedzielę odbył się kulig parafialny w Wiśle - Czar-

nem, w którym uczestniczyło 55 osób.
W poniedziałek 6 lutego podczas godziny biblijnej w Dębowcu, obchodzono 80. uro-

dziny Wandy Parot, która ponad 50 lat prowadzi szkółki niedzielne.
7 lutego podczas próby Chóru Mieszanego „Gloria” 

chórzyści wraz z proboszczem podziękowali i złożyli życze-
nia dyrygentowi Bolesławowi Nodze z okazji 35-lecia dyry-
gentury.

W sobotę 11 lutego odbyło się spotkanie poobozowe 
uczestników zimowiska w Zawoi.

W sobotę 11 lutego odbył się w Dębowcu wieczór 
filmowy. Oglądano film „Ostrze włóczni”, a następnie 
odbył się młodzieżowy wieczór gier.

W sobotę 18 lutego odbył się w szkole w Nierodzi-
miu Diecezjalny Turniej Ping – Ponga, organizowany 
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przez naszą parafię oraz parafię w Bładnicach. Puchar przechodni zdobyła ponow-
nie nasza parafia.

W sobotę 18 lutego kilka osób z rady parafialnej pracowało przy urządzeniu 
nowo wyremontowanych pomieszczeń parafialnych oraz uprzątnięciu odpadów 
po jesiennym remoncie.

Nowe ogrzewanie kościoła w Skoczowie zostało uzupełnione o dodatkową na-
grzewnicę, dzięki której kościół teraz nagrzewa się szybciej.

W sobotę 18 lutego odbyła się kolacja walentynkowa w sali parafialnej. W progra-
mie były konkursy, świadectwa, zespół muzyczny z Jaworza oraz uroczysty posiłek.

We wtorek 21 lutego odbyło się kolejne zebranie proboszczów i kuratorów 
w Goleszowie.

W sobotę 25 lutego odbył się Diecezjalny Zjazd Konfirmantów w Drogomyślu. 
Nasi konfirmanci pojechali autokarem, a po południu odbył się Diecezjalny Zjazd 
Młodzieży w Drogomyślu, gdzie dołączyła liczna grupa naszej młodzieży.

W poniedziałek i wtorek 27 i 28 lutego odbył się etap rejonowy konkursu biblij-
nego „Jonasz” w naszej sali parafialnej.

Terminy
4 marca – 1. sesja Synodu Diecezjalnego w Bielsku
5 marca g. 10.00 – wprowadzenie nowej Rady Parafialnej w Skoczowie
18 marca g. 10.00 – Śniadanie dla Kobiet w Skoczowie
25 marca g. 9.00 – rekolekcje dla rad parafialnych w Skoczowie
27, 28, 29 marca – rekolekcje dla uczniów SP i Gimn. w Skoczowie i Dębowcu
2, 3, 4 kwietnia – rekolekcje dla uczniów SP i Gimn. w Pierśćcu
15 kwietnia g. 22.00 – Bezsenna Noc w Skoczowie
21, 22 kwietnia – wyjazd konfirmantów
29 kwietnia – 6 maja – wycieczka do Izraela
29 kwietnia – 2 maja – wycieczka na Lubelszczyznę
25 maja g. 17.00 – egzamin konfirmantów
28 maja g. 9.00 – Konfirmacja
4 czerwca g. 10.00 – pamiątka poświęcenia kościoła w Simoradzu
11 czerwca g. 10.00 – pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie
15 – 18 czerwca - Dni Kościoła - Wisła, Cieszyn, Bielsko (goście z całej Polski) 
16 lipca g. 10.00 – Pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu
20 – 29 lipca – obóz młodzieżowy w Niedzicy nad Jez. Czorsztyńskim
12 – 19 sierpnia – wczasy dla rodzin w Zawoi

Zebrał ks. Adam Podżorski.
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Sprawozdanie
z życia Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Skoczowie  

za rok 2016
(przedstawione na Zgromadzeniu Parafialnym w Skoczowie  

w dniu 29 stycznia 2017 r.)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Rok 2016 upływał w naszym Kościele jako „Rok Kościoła”. Rok ten miał przygo-

tować Kościół do wielkiego jubileuszu Reformacji. Hasło biblijne roku 2016 brzmia-
ło: „Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał” (Iz. 66, 13). Pod koniec 
roku, od 31 października, rozpoczął się już rok jubileuszowy. Wydarzeniem inaugu-
racyjnym była uroczystość w kościele Jezusowym w Cieszynie, która zgromadziła 
liczne rzesze parafian z całej diecezji i wielu gości.

Rok 2016 przyniósł pewne zmiany w Kościele. W święto Epifanii 6 stycznia od-
była się w Cieszynie introdukcja nowego Biskupa Diecezjalnego ks. dra Adriana 
Korczago. 

Zaszły również zmiany personalne w naszej parafii. Dotychczasowy proboszcz 
pomocniczy, ks. Mirosław Czyż został wybrany proboszczem w Pszczynie i odszedł 
z parafii po sześcioletniej służbie. Nabożeństwo pożegnalne odbyło się 31 lipca.  
Na jego miejsce Konsystorz skierował do naszej parafii od 1 września w charakterze 
wikariusza ks. Bogdana Wawrzeczko, dotychczasowego proboszcza w Węgrowie. 

W naszej parafii wybraliśmy nową Radę Parafialną, a także Komitet Parafialny  
i Komisję Rewizyjną. Do Synodu Diecezjalnego wybraliśmy sześciu delegatów.

Zmiany zachodziły również w kancelarii. W połowie czerwca księgowa pani 
Anna Gruszczyk poszła na zwolnienie chorobowe. We wrześniu rozpoczęła pra-
cę na tym stanowisku pani Irena Lejtyman, najpierw na pół etatu, a od 1 paździer-
nika na cały etat. Na początku grudnia złożyła jednak wypowiedzenie umowy  
i zakończyła pracę 16 grudnia. To wszystko przysporzyło parafii wiele problemów. 
Brak stabilności obsługi kancelarii spowodował sporo niedociągnięć w bieżącym 
funkcjonowaniu, z którymi musiał się zmagać głównie proboszcz. Z dniem 1 listo-
pada zatrudniliśmy na trzy miesiące do obsługi kancelarii panią Sylwię Dziekan, 
która pilnowała bieżących spraw kancelaryjnych. Wiadomo, że grudzień to najbar-
dziej gorący okres na parafii. Po odejściu Ireny Lejtyman księgowaniem zajęła się 
pani Barbara Kaleta, która przychodziła popołudniami i nieraz do późnych godzin 
księgowała oraz pani Jolanta Wojnar, która zgodziła się prowadzić sprawy kadro-
wo - płacowe. 

Tak więc osoby zatrudnione w parafii to: ks. Adam Podżorski (proboszcz), ks. 
Bogdan Wawrzeczko (wikariusz), ks. Marcin Ratka-Matejko (wikariusz), Sylwia 
Dziekan – pracownik biurowy do 31 stycznia 2017, Jolanta Wojnar – kadrowa na 
¼ etatu, Aneta Biegun (kościelna), Dorota Podżorska (organistka), Renata Świ-
der (bibliotekarka) i kościelni w filiałach: Bogusława Czyż (Dębowiec), oraz Maria 
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Pawera (Pierściec). Pani Wanda Chrobok, kościelna w Simoradzu, zrezygnowała  
z pracy z dniem 31 grudnia 2016 z powodu stanu zdrowia, a Parafia zatrudniła jej 
męża Józefa Chroboka od 1 . 01. 2017 na 1/3 etatu jako kościelnego w Simoradzu.

Rada Parafialna zebrała się cztery razy, Komitet Parafialny dwa razy, trzy razy 
odbyło się Zgromadzenie Parafialne, raz poświęcone sprawozdaniom, drugi raz 
poświęcone umowie użyczenia z miastem, a trzeci raz poświęcone wyborom. Bie-
żącymi sprawami parafii zajmowało się Prezydium Rady Parafialnej, które zebra-
ło się 12 razy. 

Zgodnie z tradycją odbyło się coroczne spotkanie noworoczne Rady Parafial-
nej, pracowników i wolontariuszy. 

Wybrane dane statystyczne za rok 2016

Konfirmantów było najmniej w całej historii parafii. Mieliśmy stosunkowo dużą 
liczbę ślubów, ale ponad połowa z nich to małżeństwa wyznaniowo mieszane.  
W celu przygotowania narzeczonych do ślubu był zorganizowany kurs, który pro-
wadzili Kornelia i Zbigniew Kłapowie. Również spora była liczba wstąpień do Ko-
ścioła, dla których również odbył się kurs przygotowawczy prowadzony przez ks. 
Marcina Ratka-Matejko. 

Nabożeństwa
Nabożeństwa odbywają się według ustalonego planu. Co niedzielę odbywają 

się dwa nabożeństwa w Skoczowie i po jednym w każdym filiale. Dwa razy w mie-
siącu odbywają się nabożeństwa młodzieżowe, prowadzone przez sześć zmienia-
jących się kolejno zespołów. Nabożeństwa młodzieżowe odbywają się również 
we wszystkich filiałach. Młodzieżowy charakter mają także nabożeństwa rodzinne  
w drugie święto Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. W każdą drugą niedzielę mie-
siąca nasi księża prowadzą nabożeństwo w Ogrodzonej. 

W okresie pasyjnym i adwentowym odbywały się w Skoczowie piątkowe nabo-
żeństwa tygodniowe odprawiane przez zaproszonych księży. Tygodniowe nabo-

Wybrane dane statystyczne za rok 2016

Statystyka za rok 2016
Ogółem Uwagi
2016 2015

Chrzty 60 56
Śluby 31 24 (Mieszanych 17) 
Pogrzeby 55 55 + 11 pogrzebów spoza parafii, razem 66
Konfirmanci 36 45
Komunikanci 6.236 6.551 Sk.4.981; Dęb. 386, Sim 383, P-c 373, domowe 113
Wstąpienia 13 8
Wystąpienia 3 -
Wprowadziło się 12 20
Wyprowadziło się 15 13

Konfirmantów było najmniej w całej historii parafii. Mieliśmy stosunkowo dużą liczbę 
ślubów, ale ponad połowa z nich to małżeństwa wyznaniowo mieszane. W celu 
przygotowania narzeczonych do ślubu był zorganizowany kurs, który prowadzili Kornelia      
i Zbigniew Kłapowie. Również spora była liczba wstąpień do Kościoła, dla których również 
odbył się kurs przygotowawczy prowadzony przez ks. Marcina Ratka-Matejko. 

Nabożeństwa

Nabożeństwa odbywają  się według ustalonego planu.  Co niedzielę  odbywają  się dwa
nabożeństwa w Skoczowie i po jednym w każdym filiale. Dwa razy w miesiącu odbywają się
nabożeństwa  młodzieżowe,  prowadzone  przez  sześć  zmieniających  się  kolejno  zespołów
Nabożeństwa  młodzieżowe  odbywają  się  również  we  wszystkich  filiałach.  Młodzieżowy
charakter  mają  także  nabożeństwa  rodzinne  w  drugie  święto  Wielkiej  Nocy  i  Bożego
Narodzenia.  W  każdą  drugą  niedzielę  miesiąca  nasi  księża  prowadzą  nabożeństwo
w Ogrodzonej. 

W okresie pasyjnym i adwentowym odbywały się w Skoczowie piątkowe nabożeństwa
tygodniowe odprawiane przez zaproszonych księży. Tygodniowe nabożeństwa odbywały się
również w Simoradzu, w Dębowcu i w Pierśćcu, a odprawiali je miejscowi duchowni. 

Spowiedź i komunia św. odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca podczas porannego
nabożeństwa  młodzieżowego  i  w  trzecią  niedzielę  podczas  nabożeństwa  głównego  oraz
w kościołach filialnych raz w miesiącu. Włączenie komunii św. do nabożeństwa przyniosło
zwiększenie  udziału  w  sakramencie.  Po  każdym  nabożeństwie  rannym  jest  możliwość
przystąpienia do komunii św., lecz poza czasem adwentowym i pasyjnym korzysta z tego
znikoma liczba parafian. 

Odprawiliśmy również nabożeństwa połączone z komunią św. dla osób starszych: trzy
razy w Skoczowie, dwa razy w Pierśćcu i dwa razy w Dębowcu. 

.Po  niektórych  nabożeństwach  porannych  odbywają  się  spotkania  przy  kawie  lub
herbacie,  lecz  niestety  dzieje  się  to  sporadycznie.  Bardziej  regularne  spotkania  po
nabożeństwach odbywają się w filiałach w Dębowcu, w każdą drugą niedzielę miesiąca i w
Simoradzu w czwartą niedzielę.

Spośród większych uroczystości wymienić należy: 
 8 maja – konfirmacja
 22  maja  –  pamiątka  założenia  kościoła  w  Skoczowie,  kaznodzieja  ks.  Janusz

Kożusznik z Hawierzowa – Suchej (Zaolzie)
 29 maja – złota  konfirmacja 
 5 czerwca – diamentowa konfirmacja
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żeństwa odbywały się również w Simoradzu, w Dębowcu i w Pierśćcu, a odprawia-
li je miejscowi duchowni. 

Spowiedź i komunia św. odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca podczas 
porannego nabożeństwa młodzieżowego i w trzecią niedzielę podczas nabożeń-
stwa głównego oraz w kościołach filialnych raz w miesiącu. Włączenie komunii św.  
do nabożeństwa przyniosło zwiększenie udziału w sakramencie. Po każdym nabo-
żeństwie rannym jest możliwość przystąpienia do komunii św., lecz poza czasem 
adwentowym i pasyjnym korzysta z tego znikoma liczba parafian. 

Odprawiliśmy również nabożeństwa połączone z komunią św. dla osób star-
szych: trzy razy w Skoczowie, dwa razy w Pierśćcu i dwa razy w Dębowcu. 

Po niektórych nabożeństwach porannych odbywają się spotkania przy kawie 
lub herbacie, lecz niestety dzieje się to sporadycznie. Bardziej regularne spotkania 
po nabożeństwach odbywają się w filiałach w Dębowcu, w każdą drugą niedzielę 
miesiąca i w Simoradzu, w czwartą niedzielę.

Spośród większych uroczystości wymienić należy: 
8 maja – konfirmacja
22 maja – pamiątka założenia kościoła w Skoczowie, kaznodzieja ks. Janusz Ko-

żusznik z Hawierzowa – Suchej (Zaolzie)
29 maja – złota konfirmacja 
5 czerwca – diamentowa konfirmacja
15 maja – pamiątka założenia kościoła w Simoradzu – kaznodzieja ks. Jerzy Cho-

dura z Oldrzychowic (Zaolzie) 
17 lipca – pamiątka założenia kościoła w Dębowcu – kaznodzieja ks. Michał Ma-

tuszek z Katowic
Święto Żniw w Skoczowie i filiałach (wrzesień i październik)
12 października – Pamiątka założenia kościoła w Pierśćcu – kaznodzieja ks. Bo-

gusław Cichy z Chorzowa 
24 października – Diecezjalny Zjazd Chórów 
Odbywały się też koncerty, m. in.: kolęd w Św. Epifanii, koncert kolęd w Dębow-

cu, koncert pieśni pasyjnej w Niedzielę Palmową, poranek pieśni w ramach pamiąt-
ki założenia w Skoczowie, Dębowcu i Pierśćcu, koncert w ramach „Panoramy sztu-
ki chrześcijańskiej – Musica Sacra” 20 maja. 

Praca z dziećmi
Łącznie z księżmi katechezę w 14 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i po-

nadgimnazjalnych oraz w 10 przedszkolach prowadzi 9 katechetów. 
W sali parafialnej odbywają się lekcje nauki konfirmacyjnej w dwóch grupach. 

Do konfirmacji przygotowuje się 45 gimnazjalistów. Katecheci prowadzili także 
rekolekcje pasyjne w Skoczowie, Dębowcu i Pierśćcu. Katecheci przeprowadzili 
z uczniami konkursy biblijne „Sola Scriptura”, „Jonasz” i „Reformacyjny konkurs 
plastyczny” oraz zbiórkę „Skarbonki Diakonijnej”.
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Szkółki niedzielne odbywały się we wszystkich punktach parafii równolegle  
z nabożeństwami. W Skoczowie istnieją dwie grupy wiekowe. W Dębowcu  
i w Pierśćcu istnieją również dwie grupy wiekowe. Do pracy w szkółkach dołączają 
młodzi pomocnicy. W każdy pierwszy piątek miesiąca odbywa się w Skoczowie przy-
gotowanie dla pracowników szkółkowych, które prowadzi Kornelia Kłapa z Ustronia. 

Odbywały się Tygodnie Dobrej Nowiny w Skoczowie, Dębowcu i w Pierśćcu 
oraz w Simoradzu, prowadzone przez pracowników szkółkowych i pomocników. 
Frekwencja wszędzie była bardzo wysoka. Szkółki wyjeżdżały również na wycieczki.

Praca z młodzieżą
Opiekę nad młodzieżą w Skoczowie sprawował ks. Mirosław Czyż, a po jego 

odejściu ks. Bogdan Wawrzeczko i ks. Marcin Ratka-Matejko, który również opie-
kuję się młodzieżą w Dębowcu. W Dębowcu zbiera się również grupa starszej mło-
dzieży studiującej i pracującej. 

 W prowadzeniu spotkań, jak i całej działalności młodzieżowej, dużo inicjatywy 
wykazuje sama młodzież, zarówno w sprawach organizacyjnych, jak i przygoto-
waniu oraz przedstawieniu tematów biblijnych bądź dyskusyjnych. W spotkaniach 
uczestniczyli nierzadko zaproszeni goście.

Młodzież angażuje się także w służbę w czasie nabożeństw: prowadzenie śpie-
wu, czytanie tekstów liturgicznych, obsługę techniczną i akustyczną, jak też obsłu-
gę regularnych transmisji nabożeństw w Internecie. 

W okresie wakacyjnym odbył się obóz młodzieżowy w miejscowości Stary Bo-
rek w ośrodku prowadzonym przez naszych parafian, rodzinę Adamek. Obóz pro-
wadził ks. M. Czyż i pomocnicy ze starszej młodzieży. Wzięło w nim udział 80 osób. 
Dla konfirmantów zorganizowano dwa weekendowe wyjazdy integracyjne z na-
szą młodzieżą – do Bytomia Miechowic w kwietniu i do Wisły w październiku. Przy-
gotowali je i prowadzili obaj opiekunowie młodzieży.

Jak co roku, liczna grupa młodzieży angażowała się w Tygodniu Ewangeliza-
cyjnym w Dzięgielowie, głównie w służbie żywienia i służbie akustyczno-technicz-
nej. Młodzież uczestniczyła w Bezsennej Nocy w Wiśle, w Ogólnopolskim Zjeździe 
Młodzieży w Ostródzie, a w wieczór reformacyjny 31 października uczestniczyła w 
Nocy z Lutrem w Golasowicach. Młodzież ponadto pomagała przy Tygodniach Do-
brej Nowiny (Skoczów, Pierściec, Dębowiec, Simoradz), a także uczestniczyła w 
różnych rozgrywkach sportowych i wycieczkach. W grudniu odbyły się spotkania 
gwiazdkowe młodzieży w Skoczowie i Dębowcu. Młodzież bardzo aktywnie włą-
czała się w pomoc przy akcjach diakonijnych.

Chóry i zespoły parafialne
Parafialny chór „Gloria” obejmuje w swoim składzie chóry: mieszany, męski 

i żeński. Chóry służyły śpiewem podczas ważniejszych uroczystości w parafii, a tak-
że na niejednym ślubie i pogrzebie. 
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Chór „Gloria” uczestniczył m. in.:
- w spotkaniu z parafiami Dudince i Nadlac , które tym razem odbyło się w Du-

dincach
- w koncercie chórów ewangelickich z amfiteatrze w Jaworzu
- w Diecezjalnych zjazdach chórów na wiosnę w Cieszynie i na jesień w Skoczowie. 
W parafii chór zorganizował koncert pieśni pasyjnej w Niedzielę Palmową. 
Dyrygentem chóru Gloria mieszanego i męskiego jest Bolesław Noga, a chóru 

żeńskiego Gabriela Targosz.
Chór mieszany w Dębowcu służył m. in. w ekumenicznym koncercie kolęd 

w Dębowcu 15 stycznia, w diecezjalnych zjazdach chórów i w uroczystościach miej-
scowych. Chór śpiewał m. in. na pamiątce założenia w Warszowicach 26 czerwca 
oraz zorganizował wycieczkę do Czech w okolice Frydku Mistku.

Zespół „Dla Niego” obchodził w dniu 21 lutego 5 – lecie swojej działalności.
Zespół Dzwonków jest unikatem wśród kościelnych zespołów, dlatego jest czę-

sto zapraszany. Poza występami w Skoczowie i okolicznych parafiach wyjeżdżał 
raz do Słowacji do Jesenowej, koncertował podczas „Nocy Muzeów” w Kluczbor-
ku i kilkakrotnie w okolicznych parafiach., Był też w Domu Spokojnej Starości „Zło-
ta Jesień” w Cieszynie.

Aktywnie działa chórek dziecięcy „Nadzieja”. ze Skoczowa. Dzieci oprócz 
udziału w kilku uroczystościach parafialnych brały udział m.in. w koncercie „Dzieci 
śpiewają kolędy” w teatrze w Cieszynie. W dniach 16 - 18 września chórek miał wy-
jazd integracyjny do Lubieni, gdzie również zwiedził Opole. Dyrygentem chórku 
„Nadzieja” oraz Zespołu Dzwonków i zespołu „Dla Niego” jest Dorota Podżorska.

Zespół Vocalis również rozwija swoją działalność, choć główna jego aktywność 
ma miejsce poza naszą parafią.

Zespół młodzieżowy „Be Happy” rozwija dynamicznie swoją działalność. 
W sierpniu odbył wraz z chórem z Chorzowa tournee po Holandii. Dyrygentem jest 
Jan Stebel.

W Dębowcu został reaktywowany chórek dziecięcy. Prowadzenia podjęła się 
pani Elżbieta Fryda, a pierwsza próba odbyła się 22 stycznia. Chórek występował 
kilka razy w Dębowcu i w Skoczowie.

W Skoczowie ma swoją siedzibę i cotygodniowe próby Diecezjalna Orkiestra 
Dęta. Dyrygentem jest Adam Pasterny.

Praca ewangelizacyjna, godziny biblijne i inne zebrania
Godziny biblijne odbywają się w Skoczowie w czwartki, w Dębowcu w ponie-

działki, a w Pierśćcu w środy. W Skoczowie i w Pierśćcu prowadzi je proboszcz,  
a w Dębowcu proboszcz, wikariusz i dwaj ewangeliści na zmianę. W Simoradzu raz 
w miesiącu odbywają się spotkania biblijne.

Zebrania dla kobiet odbywają się raz w miesiącu. W Skoczowie i Pierśćcu pro-
wadzi je Ilona Hajewska, a w Simoradzu i Dębowcu pastorowa Helena Podżorska.
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Raz w miesiącu w sobotę odbywają się spotkania dla małżeństw, a raz w mie-
siącu w piątek są spotkania dla mężczyzn. Grupy te oprócz spotkań w sali organi-
zowały wycieczki i imprezy w terenie. Prowadził je ks. Mirosław Czyż, a po jego 
odejściu ks. Bogdan Wawrzeczko. Nierzadko do prowadzenia są zapraszani goście. 

Co jakiś czas, sporadycznie odbywa się w Skoczowie lub filiałach oglądanie fil-
mu o tematyce chrześcijańskiej. 

W niedzielę 26 czerwca gościem na nabożeństwie był ks. Paweł Szwarc z Ukra-
iny, który opowiadał o życiu kościoła za wschodnią granicą i dziękował za pomoc, 
jaka płynie z Polski. 

W niedzielę 13 listopada była obchodzona niedziela modlitwy za prześladowa-
ny kościół. Gościem na nabożeństwie był pastor Maciej Wilkosz z kościoła zielono-
świątkowego, który jest prezesem stowarzyszenia „Głos Prześladowanych Chrze-
ścijan”. Na godzinach biblijnych gościliśmy Annę Pinkas, misjonarkę w Egipcie, Pio-
tra Żądło, przedstawiciela Open Doors, Marian Hagen z Holandii, misjonarkę w Ko-
rei Północnej oraz Łukasza Bujoka, misjonarza sportowców.

Zostały przeprowadzone dwa kursy przygotowawcze do konwersji, w których 
wzięło udział 13 osób, a prowadził je ks. Marcin Ratka-Matejko. 

W lutym i marcu został przeprowadzony kurs przygotowawczy do małżeństwa 
prowadzony przez państwo Zbigniewa i Kornelię Kłapów, w którym uczestniczy-
ło 30 par narzeczonych.

Diakonia
Istnieje w parafii grono pań, które prowadzi systematyczne lub okazjonalne od-

wiedziny chorych, starszych i jubilatów, niosąc im chrześcijańską pociechę, a nie-
rzadko także pomoc socjalną. Jest to służba niezwykle cenna i wymagająca wiel-
kiego poświęcenia. 

Do odwiedzin włączają się też członkowie Komitetu Parafialnego, którzy roz-
nosili kalendarze parafialne wszystkim rodzinom w parafii oraz paczki świąteczne 
dla seniorów. Księża odwiedzają także najstarszych solenizantów urodzinowych.

Powstała w parafii grupa kobiet, które poświęcają się opiece nad chorymi i po-
maganiem ich rodzinom. Dwie z nich szkolą się w tym kierunku.

Do diakonii należy zaliczyć także obsługę kulinarną różnych spotkań i uroczy-
stości odbywających się w naszej parafii wykonywaną przez grono kobiet z wielką 
ochotą i poświęceniem. Do tego grona dołączają także młodsze panie. Powstało 
także koło robótek ręcznych, które zbiera się co dwa tygodnie.

Parafia w roku sprawozdawczym przeprowadziła następujące akcje diakonijne:
W niedzielę Diakonii 14 lutego oprócz ofiary na fundusz diakonijny przeprowa-

dzono zbiórkę artykułów spożywczych i chemicznych, które rozdzielono wśród  
12 osób samotnych i 14 rodzin w parafii i poza parafią.

Po świętach wielkanocnych dzieci złożyły swoje skarbonki diakonijne, do któ-
rych składały datki w okresie pasyjnym. Zebrały 1.683, 61 zł.
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W niedzielę 4 września złożyliśmy ofiarę na poszkodowanych w trzęsieniu zie-
mi we Włoszech.

Ofiara z nabożeństwa Żniwowego w Skoczowie 4 października była przezna-
czona na pomoc parafii w Międzyrzeczu, którą nawiedził pożar kościoła, a z filia-
łów na kościelne domy opieki.

W listopadzie, jak co roku, prowadziliśmy zbiórkę paczek w ramach akcji „Pre-
zent pod choinkę” dla dzieci z Ukrainy Rumunii i Białorusi. 

W okresie adwentu były roznoszone paczki świąteczne dla osób starszych. Były 
one finansowane częściowo przez Parafię, a częściowo przez sponsorów, głównie 
firmę „Spar”. 

Utrzymujemy kontakty z parafią partnerską w Wołczynie, którą wsparliśmy fi-
nansowo w remoncie pokoi gościnnych.

Parafia nasza dopłaca do wyżywienia kilkorga dzieci w szkole w Kiczycach  
i w Dębowcu. 

W naszym pomieszczeniu w budynku przy ul. Schodowej 19 miasto prowadzi ja-
dłodajnię dla bezdomnych.

Biblioteka parafialna
Dzięki pracy bibliotekarki i zaangażowaniu szerokiego grona wolontariuszy in-

tensywnie działa nasza biblioteka parafialna. 
W roku sprawozdawczym Biblioteka obchodziła jubileusz 30 – lecia działalno-

ści. Uroczystość odbyła się w MCK „Pod Pegazem” z udziałem gości. Biblioteka 
posiada 8.175 książek, 2.980 kaset audio i ponad 3600 płyt. 

Biblioteka pokrywa znaczną część swoich wydatków dzięki ofiarom sponso-
rów. Na bieżąco nabywa się nowości o treści chrześcijańskiej. Łatwość dostępu 
do zasobów gwarantuje katalog, do którego można sięgnąć także poprzez inter-
net. W bibliotece odbywają się także spotkania biblijne i spotkania grupy wsparcia. 

Aktywnie działają także biblioteki w Pierśćcu, Simoradzu i w Dębowcu.

Kontakty zagraniczne, wycieczki i inne imprezy. 
Chór „Gloria „ utrzymuje kontakty z parafiami Dudince na Słowacji i Nadlac  

w Rumunii. Tym razem spotkanie odbyło się w sierpniu w Dudincach. W Skoczowie 
i Simoradzu na pamiątce założeń mieliśmy kaznodziejów z Zaolzia, a ks. Podżorski 
z zespołem „Dla Niego” uczestniczyli w pamiątce założenia w Hawierzowie - Su-
chej na Zaolziu. Zespół Be Happy odbył tournee po Holandii wraz z chórem z Cho-
rzowa. Parafia nasza utrzymuje kontakty i wspiera parafię ewangelicką w Charko-
wie na Ukrainie.

Prócz wspomnianych już wyjazdów chórowych, związanych najczęściej z za-
proszeniem do usługi śpiewaczej lub muzycznej, odbyły się wycieczki parafialne:

- 29 kwietnia do 3 maja do Kotliny Kłodzkiej i na Dolny Śląsk,
- 14 – 15 maja Pierściec wyjechał do Krakowa i Wieliczki,
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- 18 czerwca Dębowiec wyjechał do Mikołowa, Zabrza i Radzionkowa,
- 26 czerwca Simoradz wyjechał do Opola i zwiedził po drodze zamek w Mosznej.
Wycieczki, górskie, rowerowe, kuligi, organizowane przez chóry, grupy męż-

czyzn, kobiet, małżeństw, młodzieży i dzieci.
Spośród wydarzeń o charakterze sportowym należy wymienić: 
- 13 lutego udział w Diecezjalnym Turnieju Ping-Ponga i zdobycie pucharu prze-

chodniego,
- 27 lutego parafialny Turniej Piłki Nożnej Halowej,
- 26 – 29 maja Olimpiada Młodzieży Ewangelickiej w Mikołowie i Tychach – zdo-

bycie pucharu za 1. miejsce,
- 5 listopada udział w Turnieju Piłki Nożnej Halowej im. Ks. Andrzeja Hauptmana 

i zdobycie pierwszego miejsca,
- 11 listopada udział w wieczorze gier planszowych w Goleszowie.
Po raz drugi zorganizowano kolację walentynkową, a po raz pierwszy w parafii 

odbyło się śniadanie dla kobiet.

Wydawnictwa i Internet
W minionym roku wydano sześć numerów Informatora Parafialnego w nakła-

dzie 600 egz. każdy. Redakcją zajmował się ks. Mirosław Czyż, a po jego odejściu 
ks. Marcin Ratka-Matejko. Materiały dostarczają często uczestnicy różnych wydarzeń.

Został również wydany parafialny kalendarz ścienny w nakładzie 1.500 egzem-
plarzy i był roznoszony bezpłatnie przez członków Komitetu Parafialnego jako ad-
wentowe pozdrowienie od parafii.

Parafia posiada swoją witrynę w Internecie. Jesteśmy również obecni na por-
talu społecznościowym facebook. Swoje witryny posiadają także: filiał Dębowiec, 
chór „Gloria”, chór Dębowiec, młodzież skoczowska, młodzież dębowiecka, bi-
blioteka, cmentarze, zespół dzwonków, zespół „Vocalis”. 

Ważniejsze wydarzenia parafialne zostały udokumentowane w formie fotokro-
niki 2015 na płycie dvd.

Każde nabożeństwo w Skoczowie jest transmitowane przez Internet, i zacho-
wywane w archiwum. Liczba odbiorców wzrasta. Na nabożeństwach porannych 
transmisja osiąga ok. 80 wejść, a na głównym przekracza 120. Są osoby, które cią-
gle korzystają z nabożeństw nagrywanych na kasetach magnetofonowych. W Dę-
bowcu nabożeństwa są nagrywane na płytach cd, z których korzysta kilka osób.

Przez dwa miesiące mieliśmy w kościele wystawę reformacyjną na dziesięciu 
planszach, wypożyczoną z Diecezji.

Działalność gospodarcza, inwestycje i finanse
Działalność gospodarcza parafii, posiadająca osobną księgowość polega na wy-

najmowaniu części powierzchni wieży kościoła w Skoczowie dla operatorów sie-
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ci Play. Coroczna uchwała Zgromadzenia Parafialnego pozwala przekazywać do-
chód z tej działalności do kasy parafialnej na cele kultu religijnego. 

W Skoczowie wymieniono piec ogrzewania kościoła. Poprzedni piec działał już 
50 lat i zdarzały się awarie. Na plebanii wyremontowano pomieszczenia po lewej 
stronie korytarza. Wykonano dwa otwory drzwiowe, położono nowe podłogi, wy-
remontowano łazienkę, w korytarzu położono nowe płytki podłogowe i całość zo-
stała wymalowana. W razie potrzeby można będzie w pomieszczeniach urządzić 
mieszkanie, a tymczasowo mogą one służyć jako pokoje gościnne. 

W Dębowcu czyniono przygotowania do przebudowy budynku gospodarczego.
W Pierśćcu wykonano nowe wejście do obiektu od tyłu budynku.
W Simoradzu wymieniono okna w kościele oraz zmodernizowano nagłośnienie 

do celów nabożeństw młodzieżowych. 
W wielu pracach bardzo angażowali się sami parafianie poświęcając wiele go-

dzin pracy społecznie.
Znowu ofiarność w naszej parafii wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem. 

Składki są wyższe o w stosunku do poprzedniego roku o ponad 6%. Znacznie wyż-
sze wpłynęły również opłaty za czynności i wpływy z cmentarza. 

Cenne dla parafii są również dary od sponsorów na konkretne cele gospodar-
cze lub diakonijne.

Za wszelką ofiarność, składki, kolekty, ofiary, za wszelką pracę przy kościele 
składam wszystkim serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”. Dziękuję wszystkim 
za aktywne członkostwo w kościele i za modlitwy. Jezus Chrystus powiedział: „Je-
śli kto Mnie służy, uczci go Ojciec mój.” (J 12, 26).

Drodzy Bracia i Siostry!
Rozpoczął się jubileuszowy Rok Reformacji. Inauguracja miała miejsce 31 paź-

dziernika w Cieszynie. Centralne uroczystości odbędą się jako Dni Kościoła na Ślą-
sku Cieszyńskim w dniach 15 – 18 czerwca. Oczekujemy wielu gości współwyznaw-
ców z całego kraju, których trzeba będzie gościć w naszych parafiach, a także to-
warzyszyć im w uroczystościach. Musimy więc otworzyć dla nich nasze domy. 
Główne uroczystości będą się odbywały w Wiśle, Cieszynie i Bielsku, a ostatnia nie-
dziela jest przeznaczona na miejscowe uroczystości parafialne.

Reformacja stawia wyzwania. Dziś nie chodzi o odnawianie dogmatów kościo-
ła, lecz o wierne się ich trzymanie. Ale zawsze chodzi o odnowę duchową. A może 
najlepszym uczczeniem Reformacji będzie odnowa duchowa, do której się wszy-
scy przyczynimy przez modlitwę, ożywienie życia kościelnego, ofiarność i zaanga-
żowanie.

Weszliśmy w rok 2017. 
Miasto Skoczów obchodzi w tym roku 750 – lecie nadania praw miejskich. Głów-

ne uroczystości będą się zbiegać z terminem naszych Dni Kościoła. To stwarza oka-
zję do dobrego świadectwa, na co musimy się przygotować. Skoczów podejmu-
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je się wielkiego projektu rewitalizacji wzgórza Kaplicówki wraz z drogami dojaz-
dowymi. Remont ulicy Kossak – Szatkowskiej obejmie również cztery fragmenty 
naszych parkingów przykościelnych przylegających do drogi. Jesteśmy wdzięcz-
ni władzom Miasta za włączenie naszych terenów do tego projektu, dzięki czemu 
odżyje nasz plac przykościelny.

W naszym kraju będzie przeprowadzana reforma szkolnictwa związana z likwi-
dacją gimnazjum. Kościół nasz zostaje więc postawiony przed nowym wyzwaniem 
związanym z organizacją nauki konfirmacyjnej i wiekiem konfirmacji. W tej sprawie 
jednak musimy czekać na ustalenia Synodu Kościoła. 

W dniu 5 marca czeka nas wprowadzenie w urząd nowowybranej Rady Pa-
rafialnej. Istnieje wielka potrzeba, aby radni poczuli się bardziej odpowiedzialni  
za wszelkie działania parafii, zarówno duszpastersko – organizacyjne, jak i finan-
sowo – gospodarcze. W sobotę 4 marca będzie miała miejsce pierwsza sesja Sy-
nodu Diecezjalnego w nowej kadencji. Nastąpi wybór świeckich delegatów do Sy-
nodu Kościoła. W mijającej kadencji nie mamy przedstawiciela w Synodzie oprócz 
wiceprezesa Konsystorza p. Adama Pastuchy, który w Synodzie Kościoła zasiada 
z urzędu.

Biblijne hasło na rok 2017 brzmi: „Dam wam serce nowe i ducha nowego dam 
do waszego wnętrza” (Ez. 36, 26). Potrzebujemy, aby ożywił nas na nowo Duch 
Boży. Niech ten Boży Duch wypełni nasze serca, niech sprawi duchowe przebudze-
nie, a kościół nasz niech wiernie wypełnia swoją misję w dzisiejszym świecie.

Życzę Wam wszystkim wielu Bożych łask, i niech światłość Jezusa prowadzi 
was w życiu i służbie Kościoła. 

Ks. Adam Podżorski
Proboszcz 

Zapraszamy do kościoła w Skoczowie 15 kwietnia od godz. 22.00
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Zaproszenie dla młodych ewangelików 18+!

Przed nami kolejny Zjazd Pełnoletniej Młodzieży Ewangelickiej: MAJÓWKA 2017 
w Pstrążnej (Kudowa-Zdrój). 

W programie nie zabraknie wędrówek po górskich szlakach, zwiedzania licznych 
miejscowych zabytków i atrakcji turystycznych, gier, wieczorów filmowych i dyskusyj-
nych… 

Cenne informacje:
-Majówka 2017 to II Ewangelicki Zjazd Młodzieży 18+ 
-W Kudowie-Zdroju (bardzo dobry dojazd, również pociągiem)
-Koszt to tylko 150 zł za całe 5 dni pobytu! (Nie zapomnijcie zapytać Waszych Die-

cezjalnych Duszpasterzy Młodzieży o dofinansowanie!).

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko oraz Parafię prosimy przesyłać drogą  
mailową na adres: studencipeapoznan@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie  
do 26 marca 2017r.

Nie może Was tam zabraknąć – wszyscy razem: Przekraczaj(MY) GraNICE!
Więcej informacji: 
www.mlodziluteranie.pl/pomorsko-wielkopolska/288-mlodzi-ewangelicy-18
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Nasze
życie

Sanie ciągnięte przez konie

Sanie ciągnięte przez konie, śnieg, śmiech, rozmowy, pochodnie i w końcu ko-
liba z ogniem, przy którym można się ogrzać, upiec kiełbasę, grillować oscypki lub 
zwyczajnie usiąść z kubkiem ciepłej herbaty i kromką chleba... 

To tylko część opisu tego, czego doświadczyliśmy w niedzielę 5 lutego w Wiśle 
Czarnem, gdzie odbył się nasz parafialny kulig. A poza tym były konkursy, wspólny 
śpiew przy akordeonie, żarty i wiele dobrego czasu...

Ten kto był, wie, a kto nie był, niech żałuje!
Ks. Bogdan Wawrzeczko
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Spotkanie samorządowców w Wiśle

Dnia 6.01.2017 roku w Wiśle odbyło się ko-
lejne spotkanie samorządowców wyznania 
ewangelickiego, które rozpoczęło się w ko-
ściele nabożeństwem z Wieczerzą Pańską, 
gdzie słowo Boże wygłosił ks. bp Adrian Kor-
czago.

Po nabożeństwie w Domu Zborowym 
odbyło się wspólne spotkanie połączone  
z opłatkiem noworocznym, obiadem zakoń-
czonym kawą i ciastkiem. W tym czasie wystąpił profesor Jerzy Buzek, przekazu-
jąc pozdrowienia i życzenia noworoczne oraz krótkie przemyślenia, a w imieniu sa-
morządowców wystąpili Tomasz Bujok, burmistrz Wisły oraz Henryk Mercik, wice-
marszałek województwa śląskiego. Wysłuchano także wykładu ks. bpa Korczago 
oraz koncertu sopranowego Magdaleny Hudzieczek-Cieślar.

 Uroczystość została zakończona ponownie w kościele koncertem orkiestry ka-
meralnej pod dyrekcją Jeana Claude Hauptmanna. Organizatorem i gospodarzem 
spotkania każdorazowo jest parafia w Wiśle.

Roman Kłoda

Zimowisko w Zawoi

W pierwszym tygodniu ferii odbyło się zimowisko parafialne w Zawoi. Wzięło  
w nim udział 28 dzieci z naszej parafii i 4 opiekunów. Był to dla nas szczególny czas, 
kiedy mogliśmy doświadczać Bożej opieki i prowadzenia. Na miejscu oprócz fanta-
stycznych gospodarzy, śniegu i słońca, czekały na nas liczne atrakcje.

 Już pierwszego dnia odwiedził nas szczególny gość - klaun o imieniu „Słonecz-
ko”, który pomylił Jastrzębią Górę z Zawoją, ponieważ nie posługiwał się mapą,  
a jedynie ufał swoim domysłom. Wtedy słyszeliśmy też o tym, że do Bożego Kró-
lestwa wcale nie prowadzi wygodna autostrada, ale wąska dróżka. Codziennie po-
znawaliśmy przepisy ruchu drogowego i poszczególne znaki, pomagające nam po-
dążać w życiu właściwą drogą, by dotrzeć do Nieba. Każdy dzień rozpoczynaliśmy 
„tankowaniem”, czyli modlitwą i wspólnym rozważaniem Bożego Słowa.

Oczywiście, nie zabrakło czasu na zjeżdżanie z górki, kulig, wizytę w Parku Czar-
nego Daniela, spacery. Największą atrakcją był nocny spacer, kiedy to szukaliśmy 
„zaginionego” księdza Bogdana. Oprócz tego mieliśmy liczne zajęcia plastyczne, 
takie jak malowanie na szkle, spotkanie z miejscowym rzeźbiarzem i malowanie 
drewnianych ptaszków, robienie ozdób z siana oraz wykonywanie beskidzkich 
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aniołów. Ogromne emocje wywołało też 
spotkanie z miejscowymi gawędziarza-
mi, dzięki którym poznaliśmy nie tylko le-
gendę o Babiej Górze, ale mogliśmy też 
wcielić się w rolę rozbójników, ucząc się 
prawdziwego zbójnickiego tańca.

Dodatkową atrakcję stanowiły tema-
tyczne obiady. Najwięcej radości wzbu-
dził obiad jaskiniowca, który jedliśmy, 
jak na jaskiniowców przystało, nie uży-
wając sztućców. Gospodarze, co praw-
da, przyszli nam z pomocą i w trosce  
o nas (i swoje obrusy) podali nam zupę 
w kubkach :). Ostatniego wieczora nie 
mogło zabraknąć konkursu młodych ta-
lentów, na którym mieliśmy okazję zoba-
czyć sztukę układania kostki Rubika, czy 
posłuchać piosenki ułożonej przez obo-
zowiczów. Ciekawostką może być to, że 
na obozie mieliśmy swoją własną walu-
tę tzw. „obozole”, które można było 
otrzymać za porządek w pokoju oraz za 
wykonanie różnych specjalnych zadań, 
jak np. nauczenie się wersetu biblijne-
go. Codziennie wyznaczona była pora, 
kiedy otwarty był nasz obozowy skle-
pik, a wtedy, jak w czasach słusznie mi-
nionych, ustawiała się długa kolejka, bo 
wszyscy chcieli zaopatrzyć się w pyszne 
smakołyki.

Dziękujemy Panu Bogu za to, że czu-
wał nad nami i ochraniał nas, rodzicom 
za zaufanie, że powierzyli nam swoje po-
ciechy i gospodarzom ośrodka za to, że 
zawsze mogliśmy na nich liczyć. Szcze-
gólnie dziękujemy również tym wszyst-
kim, którzy powierzali nas Bogu w swych 
modlitwach, a także tym, którzy wsparli 
nasz wyjazd finansowo.

Aniela Wawrzeczko
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Turniej tenisa stołowego

18 lutego w Nierodzimiu odbył się już szósty Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowe-
go, organizowany przez naszą parafią wraz z parafią Bładnice. Tym razem na star-
cie pojawiło się 66 zawodników, którzy walczyli o puchar przechodni. W ubiegłych 
dwóch latach udało się naszej parafii zwyciężyć, w tym roku mieliśmy nadzieję, że 
będzie podobnie. 

Na początku wszystkich uczestników zawodów przywitał biskup naszej diece-
zji – ksiądz Adrian Korczago. Podkreślał, że zawody sportowe wpisują się w rok ju-
bileuszowy 500 lat Reformacji. Wiąże się to z odpowiedzialnością, jaka spoczywa 
na nas dzisiaj, bo przecież jesteśmy dziedzicami tego dzieła, a sama reformacja to 
nie był tylko jednorazowy akt historii, lecz z założenia powinna ona trwać nadal. 
Po krótkim przemówieniu i modlitwie stanęliśmy do rywalizacji. 

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, ekipa z naszej parafii była najlicz-
niejsza ze wszystkich, które uczestniczyły w turnieju. Rywalizowaliśmy w kilku ka-
tegoriach wiekowych. Ze względu na to, że dziewczyn było zdecydowanie mniej 
od chłopaków, to grały one razem w jednej osobnej kategorii (trzeba przyznać, że 
dały z siebie 100%, a tak zwane kocie ruchy w trakcie gry dodawały uroku pojedyn-
kom z ich udziałem). 

Zaangażowanie i determinacja przełożyły się na medale. Nasz dorobek to dwa 
złote i trzy srebrne, które wywalczyli: w kategorii gimnazjum złoto: Jakub Barański 
i srebro Tomasz Chmiel, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych złoto: Filip Chmiel, 
a srebro Kamil Kawulok, natomiast w kategorii open srebro: Henryk Wojnar. 

Nie wszystkim poszło tak dobrze, niektórzy musieli poczuć lekką gorycz poraż-
ki (na przykład ja), natomiast patrząc całościowo, dzięki wysokim miejscom na-
szych zawodników po raz kolejny udało się naszej parafii zdobyć puchar dla najlep-
szej drużyny turnieju. To trzeci raz z rzędu, natomiast mamy nadzieję, że nie ostat-
ni i w przyszłym roku znów uda nam się powtórzyć to osiągnięcie.

Mateusz Mendroch
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Kolacja we dwoje

W sobotę, 18 lutego br. w na-
szej sali parafialnej odbyło się nie-
codzienne spotkanie pod nazwą 
„Kolacja Walentynkowa dla Mał-
żeństw”. Wzięło w niej udział nie-
mal 40 par ze Skoczowa i okolic. 

Rozpoczęło się romantycznym 
przywitaniem, które przygotowali 
pastorostwo Anielka i Bogdan Waw-
rzeczko. Po jakże miłym wstępie był 
czas na wysłuchanie dobrej muzy-
ki w wykonaniu Pawła Miklera, któ-
ry wystąpił w towarzystwie pianisty 
i saksofonisty. Była również okazja, 
aby dowiedzieć się, na ile znam mo-
jego współmałżonka. Posłużył ku 
temu krótki test.

Głównym punktem wieczoru był 
program, poprowadzony przez Pa-
trycję i Emiliana Kujawskich z Byto-
mia. Ich świadectwo życia z pew-
nością wielu zapadnie na długo  
w pamięć, a pytania, jakie postawi-
li uczestnikom spotkania, prowo-
kowały do dyskusji przy stolikach. 
„Dlaczego Bóg jest ważny w na-
szym małżeństwie”?, „Dlaczego 
mój współmałżonek jest dla mnie 
ważny”?, „Jak widzę moje małżeń-
stwo dzisiaj (po latach)”? 

Jak przystało na kolację, nie mo-
gło zabraknąć dobrego jedzenia  
i słodkich przysmaków.

Za ten niezwykle cenny czas 
Panu Bogu dziękujemy, a tych, któ-
rych zabrakło na tym spotkaniu za-
chęcamy do udziału w następnym.

Małgorzata Rymorz
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Głos ma
młodzież

Młodzieżowe ferie zimowe

W dniach 14 - 29 stycznia rozpoczął się czas 
przez wielu wyczekiwany, ferie.

Jako Młodzież mieliśmy dużo wolnego 
czasu, który został bardzo dobrze zorganizo-
wany. Ferie rozpoczęliśmy we wtorek obej-
rzeniem filmu z przesłaniem „Odważni”.  
Kolejny dzień był dniem gier planszowych. 
W piątek odbyła noc filmowa, na której spo-
rą grupką obejrzeliśmy kilka filmów. Ci, którzy 
wytrwali do końca, wyszli dopiero o 9 rano. 

Na zakończenie tego tygodnia wybraliśmy 
się na Wieczór Chwały do Dzięgielowa, gdzie 
słowo miał Mateusz Mendroch, a w śpiewie 
prowadził nas zespół MzM z Jastrzębia. 

W drugim tygodniu pierwszy dzień rów-
nież rozpoczęliśmy filmem z przesłaniem o tytule „War Room. Siła Modlitwy”.  

W środę 25 stycznia odbyło się „Lodo-
wisko Boczem”. Pojechaliśmy pośmi-
gać na lodowisku w Cieszynie. 

Ferie zakończyliśmy spotkaniem 
młodzieżowym nastawionym na śpiew 
i uwielbienie Pana. Na początku ferii 
postanowiliśmy dokończyć układanie 
czarno - białych puzzli z motywem „Je-
stem Drugi”. I udało się nam :-)

Kamil Sudoł
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Ognisko w środku zimy
Spontaniczne ognisko przy minus dziesięciu stopniach to jest właśnie jeden  

z tych pomysłów, które przychodzą do głowy pod wpływem nagłego impulsu i po-
czątkowo wydają się dosyć niedorzeczne, ale po chwili człowiek zadaje sobie fun-
damentalne pytanie, które doprowadziło już ludzki gatunek do niejednej fanta-
stycznej przygody, a mianowicie: “A czemu by nie?”.

Zamiast spędzić więc kolejne zimowe, poniedziałkowe spotkanie w ciepłej sali 
parafialnej, wybraliśmy ognisko na śniegu, kiełbaskę i piękne rozgwieżdżone nie-
bo nad naszymi głowami. Był to doskonały wybór! Spędziliśmy czas na rozmowach  
i skromnym biesiadowaniu. Wystarczyło kilka kawałków drewna, siekiera, zapałki 
i kiełbaska, by wyrwać się z rutyny naszych spotkań i pozwolić sobie na małą eks-
trawagancję. Okazuje się, że aby zrobić coś niecodziennego, nie potrzeba ani nie-
samowitej organizacji, ani nakładów finansowych, nie trzeba czekać na upragnio-
ny weekend ani nawet nigdzie się ruszać. Czasem wystarczy po prostu wyjść na ze-
wnątrz i wspólnie spędzić czas, patrząc w nocne niebo. 

Tak oto zainaugurowaliśmy sezon na grillowanie. Pewnie na kolejne zdecyduje-
my się dopiero, gdy zrobi się sucho i ciepło, niemniej wszystkim serdecznie poleca-
my zimowe ogniska, które mają w sobie niepowtarzalny urok i sprawiają, że zima 
da się lubić.

Kasia Pastucha
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“Czy jestem pasztetem?” 
kilka słów o drugim wieczorze gier

Czy jestem pasztetem? Czy mam futerko? Czy jestem przydatny w kuchni? 
To tylko niektóre teksty, padające w sali parafialnej, które można było usłyszeć  
w tę mroźną sobotę. Wieczór gier zorganizowany przez grupę starszej młodzie-
ży, stał się dobrą okazją do tego, by parafia w Dębowcu przemieniła się na chwilę  
w zatłoczone miejsce pełne śmiechu i zabawy. 

Niemal każdy stolik został zajęty przez grupki grające w gry planszowe oraz 
karciane. Dixit, Tajniacy, Zgadnij, kim jesteś czy chociażby nieśmiertelne Uno, za-
pewniły nam godziny dobrej zabawy. Nie tylko gry planszowe cieszyły się popular-
nością; dwie konsole - jedna podpięta do telewizora, a druga do rzutnika, również 
były całą noc zajęte. Chętni mogli spróbować swoich sił w wyścigach samochodo-
wych bądź na wirtualnym ringu. Na starych fanów Adama Małysza czekał laptop, 
na którym można było z sentymentem pograć w kultowe skoki narciarskie. 

Trzeba przyznać, że frekwencja zaskoczyła organizatorów wieczoru - nie tylko 
starsza młodzież z Dębowca dotarła w niemal pełnym składzie, ale także młodsza, 
a dodatkowo przyjechali goście z młodzieżówki skoczowskiej. Całe szczęście, zło-
żyliśmy spore zamówienie w sąsiedniej restauracji i każdy mógł wybierać spośród 
ośmiu rodzajów pizzy. Zajadaliśmy się również ciastem i słonymi przekąskami,  
bo przecież nic tak nie pasuje do gier jak niezdrowe jedzenie.

Cóż można więcej napisać? Wieczór gier przerodził się w noc gier i chyba tak po-
winniśmy te spotkania na przyszłość przemianować. Od 19.00 do 2.00 w nocy nie 
ustawały rozmowy, śmiech i granie w gry, a potem organizatorów czekało jeszcze 
wielkie sprzątanie. Ostatecznie z parafii wyszliśmy o 3.00 w nocy, bardzo zmęcze-
ni, ale i syci wrażeń. Oby jak najwięcej takich wieczorów!

Kasia Pastucha
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Wieści 
chórowe

10-lecie chóru w Dębowcu
W niedzielę 29.01.2017 r. odbyło się nabożeństwo 

dziękczynne z okazji dziesięciolecia Chóru w Dębow-
cu. W czasie nabożeństwa chór zaśpiewał kilka pieśni 
(do chóru dołączyli w ten dzień byli chórzyści). Nasz 
chórzysta Adam Pastucha przedstawił krótko historię 
chóru i zaprosił do uczestnictwa w próbach, które od-

bywają się we wtorki o godz. 19:00. Chórzyści podziękowali dyrygentce Gabrieli 
Targosz za dziesięcioletnią służbę w prowadzeniu, a prezes chóru wręczył jej kwia-
ty. Po nabożeństwie udaliśmy się wraz z rodzinami na wspólny poczęstunek.

Dnia 19.02.2017 r. odbył się kulig chóru z Dębowca wraz ze znajomymi do Bren-
nej Leśnicy, by wspólnie ze sobą spędzić miłe chwile.

Daniel Kaleta
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Kącik
dla dzieci

Cześć!
W tym numerze rozpoczynamy zadania związane z reformacją. Na rozgrzew-

kę przed nami rys historyczny, który wymaga od Was uporządkowania wiedzy. Pa-
miętajcie, że jeśli coś jest dla Was niejasne, możecie śmiało zapytać na religii lub 
szkółce.

Wykreśl z rozsypanki wszystkie słowa Luter:

LUUTTERVSAKCDFLUTFRLUTERLIUTERLURTERLUTERLLLLU
UUUTERLULUTERRRRLUTERFGRCLUTFRERLUTERLUTEERLLUT
RUTERLUTERLGYGBVXLURTERTRULERSS DXUTEXFDRLUTERL
UUTERCREEGLIYTRERVBLUBBDGFBSDTRERRLUTERTERLUVD

Uzupełnił biogram Marcina Lutra:

Marcin Luter urodził się …............................ 1483 roku w Eisleben, a zmarł 18 lu-
tego …............... w …........................................ . Był synem …............................ i ….
...................................... . Po ukończeniu studiów wstąpił do zakonu …....................
..................... . Za symboliczny początek jego działalności uważa się przybicie …....
.............................................. tez na drzwiach kościoła w ….......................................
............. . Marcin Luter krytykował w swoich tezach przede wszystkim …...............
................. i pisał, że zbawienie można otrzymać tylko z …......................., co po ła-
cinie znaczy „................ gratia”. Podczas prześladowań został ukryty przez księcia 
Fryderyka Mądrego na zamku w …................................. . Tam Luter pracował m.in. 
przed przełożeniem na język niemiecki ….................................... . 13 czerwca 1525 
roku Marcin Luter ożenił się z byłą zakonnicą …........................................................
................ . Urodziło im się kilkoro dzieci, z czego najmłodsze miało na imię ….......
....................................... . 
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Uzupełnij, jak brzmią po łacinie główne hasla reformacji:

Tylko Chrystus …..................................................
Tylko Słowo …......................................................
Tylko łaska …........................................................
Tylko wiara ….......................................................

Odpowiedz na pytania na podstawie Biblii:

Skąd bierze się wiara? (Rz 10,17) …........................................................................
.......................................................................................................................................

Czy można zmieniać coś, co jest zapisane w Bibii? (Gal.1:8).................................
.......................................................................................................................................

Do czego potrzebna jest Biblia? (2 Tm 3,16-17) ......................................................
.......................................................................................................................................

Ania Jaroszewska
Dla najmłodszych. Pokoloruj portret Marcina Lutra.
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Biblioteka

Tym razem polecamy judaika, czyli książki poświęcone Żydom.

Strażnicy na murach – Rodlyn Park M.
Dzięki gruntownej znajomości tematu, autorzy tego wszechstronnego prze-

wodnika przygotują cię do precyzyjnego formułowania wypowiedzi na temat Izra-
ela oraz świadomego wstawiennictwa za narodem żydowskim. Książka ta jest peł-
na najnowszych, rzetelnych informacji na temat sytuacji w Izraelu. Doskonale na-
daje się do studiowania grupowego i indywidualnego.

Wzrastanie w dojrzałości – Juster D. C.
Przewodnik uczniostwa – kolejne kroki do zrozumie-

nia i duchowej praktyki wszystkiego co najważniejsze dla 
każdego wierzącego w Mesjasza (zwłaszcza pochodze-
nia żydowskiego). Celem tego studium jest pomoc w ży-
ciu zgodnie z wolą Jeszuy każdego ucznia – tego, który 
uczy się od swego nauczyciela. Przewodnik skonstruowa-
ny zgodnie z zasadami współczesnych zindywidualizowa-
nych programów edukacyjnych.

Polska – Izrael : druga szansa od Boga – Ćwierz E.
Prorocza panorama powołania Polski w kontekście dłu-

giej relacji z Izraelem.
Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed za-

gładą – Górny G.
Nazwiska zapisane w Yad Vashem to jedynie te, któ-

re przekazano władzom Izraela i które przeszły suro-
wą weryfikację. Jak wielu innych dawało schronienie 
żydowskim rodzinom w chwilach zagrożenia i razem z 
nimi zginęło? Ilu spełniło swój obowiązek, a potem za-
chowało milczenie? Istnieje zatem jeszcze jedno istot-
ne rozróżnienie, „sprawiedliwi Polacy” znani Yad Va-
shem i inni Polacy znani jedynie Bogu.

Krakowianie : wybitni Żydzi krakowscy XIV – XX w.
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tel. 33 500 00 25

Książka o ludziach, którzy współtworzyli historię Krakowa – Biografie 63 oso-
bistości: rabinów, polityków, przemysłowców, społeczników, ludzi nauki, kultury  
i medycyny. Biogram tworzą portrety opisanych osób i zdjęcia charakteryzujące 
ich działalność.

 Żydowscy twórcy i artyści związani ze Śląskiem Cieszyńskim – Geronin G.
„Twórcy i artyści pochodzenia żydowskiego przyjmowali dziedzictwo naro-

dów, wśród których przyszło im żyć, by je wzbogacać, odkrywać, upowszechniać, 
mnożyć, chronić. Stanowili niewątpliwie wartościowy składnik lokalnego środo-
wiska twórczego, czym zasłużyli sobie na pamięć potomnych gotowych usunąć  
w cień uprzedzenia, by ujrzeć prawdę o historii Śląska Cieszyńskiego w pełniej-
szym wymiarze.”

Renia Świder

Biblioteka w Simoradzu
Karen Kingsbury, uwielbiana przez czytelniczki z całe-

go świata, jest autorką kilkudziesięciu książek, z których 
kilka zostało sfilmowanych. Pisarka porusza ważne w ży-
ciu każdego człowieka tematy, takie jak: Bóg, miłość, wia-
ra, cierpienie. Cykle „Ocalenie”, „Pierworodny” i „Wschód 
słońca” są kilkunastotomowym bestsellerem opowia-
dającym losy rodziny Baxterów. Pierwszy tom zaczyna 

się historią Kari Baxter-Jacobs, któ-
ra ma kochających rodziców, satys-
fakcjonującą pracę i dobrego męża. 
Właśnie w chwili gdy jej szczę-
śliwe życie i udane małżeń-
stwo skłaniają ją do założenia poradni dla mał-
żeństw przeżywających trudności, dzwoni telefon. 
Usłyszana wiadomość sprawia, że świat Kari zaczyna się wa-
lić. Tymczasem do rodzinnego Bloomington wraca jej pierw-
sza miłość, Ryan Tylor, wybitny footballista i wyjątkowo 
przystojny mężczyzna...

Rajmund Raszyk
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Reklamy 
i ogłoszenia

Wycieczka do Izraela
Drodzy Wycieczkowicze, jeśli Pan Bóg pozwoli, udajemy się w termi-

nie 29.04.-06.05. 2017 r. do Izraela. Czeka nas tam wiele przeżyć i pew-
nie miłych niespodzianek. Poniżej podajemy istotne informacje w spra-
wach organizacyjnych. W razie czego prosimy o bezpośredni kontakt.

1. Program i warunki umowy. Znajduje się na stronie www.skoczow.luteranie.pl. 
2. Koszt - 2950 zł (wpłacamy w kancelarii parafialnej do końca marca!!!) + 140 dolarów
3. Paszport. Musi być ważny co najmniej pół roku po powrocie, a więc do 8 listopada 2017.
4. Sprawy lotniskowe:
a) wylot będzie z Katowic i przylot także. Na lotnisko zawiozą nas autokary – jeden 

ze Skoczowa, a jeden z Pszczyny.
b) bagaż podręczny może zawierać różne rzeczy (aparat, komórka itd), ale nie 

może być nic do picia ani żadnych ostrych przedmiotów (np. nożyczki). 
5. Biuro podróży. Lecimy z biurem Trade&Travel z Łodzi, natomiast naszym bez-

pośrednim koordynatorem jest biuro Trans-Travel ze Skoczowa. Osoba do kontaktu: 
Anna Dręczewska – 881925533

ks. Bogdan Wawrzeczko, ks. Mirek Czyż
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6 stycznia – Samorządowcy ewangelicy uczestniczyli w nabożeństwie, spotka-
niu i koncercie w Wiśle.

10 stycznia – W Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się forum dyskusyj-
ne dotyczące systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w Kościele. W spo-
tkaniu uczestniczyli duchowni, członkowie parafii, rad parafialnych, diecezjal-
nych oraz studenci. Forum podzielone było na trzy bloki. Pierwszy dotyczył sys-
temu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji studentów, praktykantów i księży  
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, a drugi - kształcenia świeckich i du-
chownych pracowników Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w zakre-
sie kompetencji interpersonalnych. Trzeci blok obejmował zagadnienia związane  
z kształceniem świeckich członków gremiów kościelnych.

16 stycznia – W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konfe-
rencja prasowa związana z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. W konfe-
rencji wzięli udział: bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady KEP ds. Ekume-
nizmu; bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, 
prezes Polskiej Rady Ekumenicznej; ks. Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady KEP 
ds. Ekumenizmu oraz ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Biura Polskiej Rady Ekume-
nicznej. Konferencję prowadził ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Epi-
skopatu Polski.

21 stycznia – W ewangelickim ko-
ściele Marcina Lutra w Białej odbyła 
się podwójna ordynacja duchownych. 
W Kościele powszechnym do służby 
diakona została ordynowana Doro-
ta Fenger, a Zbigniew Obracaj, Grze-
gorz Olek i Piotr Sztwiertnia zostali 
powołani na księży. Było to historycz-
ne wydarzenie. Po raz pierwszy w pa-

Z życia
kościoła
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rafii bialskiej miało miejsce nabożeństwo ordynacyjne. Jednocześnie była to pierw-
sza ordynacja po dwóch latach przerwy. Ostatnia miała miejsce w 2014 roku w Skoczowie.

23 - 28 stycznia – Odbywała się kolejna sesja Instytutu Pastoralnego. Kursanci 
spotkali się w Ośrodku Błękitnego Krzyża w Pszczynie. Młodzi duchowni ewange-
liccy przyjechali z całej Polski, by podczas ośmiu dni wykładów i warsztatów naby-
wać umiejętności przydatne w różnych aspektach służby Kościoła. Uczestników 
Instytutu odwiedził także biskup Jerzy Samiec, który przedstawił bieżące wyda-
rzenia w Kościele oraz przeprowadził szereg indywidualnych rozmów z duchow-
nymi. Uczestnicy zajęć mieli - między innymi - możliwość poznania procesu prowa-
dzenia moderacji w gremiach parafialnych, uczestniczenia w nabożeństwie eku-
menicznym w rzymskokatolickiej katedrze w Bielsku-Białej, gdzie kazanie wygło-
sił bp Adrian Korczago oraz pracy warsztatowej dotyczącej uzależnień, a prowa-
dzonej przez pracowników Błękitnego Krzyża. W zajęciach uczestniczył również  
ks. Marcin Ratka-Matejko.

27 - 29 stycznia – Odbyła się XIV Zimowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Ewan-
gelickiej organizowana przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Wiśle Jaworniku.  
W tym roku w klasyfikacji punktowej bezkonkurencyjna okazała się Parafia Ewan-
gelicko-Augsburska w Wiśle Głębcach, która pokonała inne wiślańskie parafie: 
Centrum, Czarne, Jawornik i Malinkę. Głębce były najlepsze we wszystkich kon-
kurencjach oprócz snowboardu, w którym najwięcej punktów zdobył Jawornik.  
W klasyfikacji punktowej znalazło się w sumie 12 parafii. 

31 stycznia – Rada Miasta Piły uchwaliła nadanie rondu na skrzyżowaniu ulic 
Mickiewicza i Wyspiańskiego w Pile nazwy Ronda Reformacji.

2 lutego – W Auli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lu-
tra we Wrocławiu dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich dokonał uroczy-
stego wręczenia odznaki honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich „ZA ZASŁUGI 
DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA”ks. Robertowi Sitarkowi.

7 lutego – W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie podpisano 
umowę dotyczącą budowy nowej siedziby Uczelni. W imieniu Akademii akt ten 
podpisał rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski oraz przedstawiciele Generalne-
go Wykonawcy, którego reprezentuje spółka STRABAG. Umowa określa wzniesie-
nie gmachu przy ul. Broniewskiego w Warszawie za kwotę 31 milionów złotych ze 
środków Skarbu Państwa. Uzgodniono, że gotowy budynek zostanie przekazany 
zamawiającemu w drugiej połowie roku 2018. Będzie to nowoczesny obiekt dydak-
tyczny ponad trzykrotnie większy od dotychczasowej siedziby Akademii.

8 lutego – W Cieszynie, w obecności duchownych diecezji cieszyńskiej, uczniów 
ewangelickich szkół, mieszkańców Cieszyna oraz zaproszonych gości, burmistrz 
Ryszard Macura i biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z biskupem diecezji cieszyń-
skiej Adrianem Korczago uroczyście otworzyli busa reformacyjnego, zachęcając 
wszystkich do odwiedzenia wystawy oraz zapoznania się z historią i współczesno-
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ścią Reformacji. Do zebranych zwrócił się także ks. dr Volker Jung, prezydent Ko-
ścioła Hesji-Nassau z Ewangelickiego Kościoła Niemiec, który przybył do Cieszyna 
wraz z delegacją ze swego Kościoła. Cieszyn obok Wrocławia jest jednym z 68 eu-
ropejskich Miast Reformacji.

8 lutego – W Cieszynie, w ramach jubileuszu Reformacji, odbyła się wspólna se-
sja Rady Miejskiej Cieszyna, Rady Powiatu Cieszyńskiego oraz Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego. W uroczystościach brał udział bp Jerzy Samiec.  Podczas uroczy-
stych obrad odczytana została rezolucja przyjęta przez te trzy samorządy w spra-
wie 500 - lecia Reformacji.

18 lutego – W Żyrardowie dziękowano za 30 lat służby Bogu i Kościołowi dia-
kon Haliny Radacz. Uroczyste nabożeństwo w dawnym kościele ewangelickim 
zgromadziło duchownych, gości oraz obecnych i dawnych parafian Jubilatki m.in.  
z Olsztynka i Działdowa. 

Redakcja programu radiowego „Po prostu” informuje, że z dniem 28 lutego 
kończy się 14-letni projekt radiowy Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie  
i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach.

W czerwcu (15-18) na terenie naszej Diecezji (Ustroń, Wisła, Cieszyn, 
Bielsko-Biała) będą odbywały się Ewangelickie Dni Kościoła (EDK).  
To największa i kulminacyjna impreza z okazji jubileuszu 500 lat Re-
formacji. Każdego dnia program będzie odbywał się w innym mieście.  
W programie EDK są między innymi: koncerty, wykłady, spotkania, tar-
gi możliwości i wiele innych. 

EDK to także szczególna okazja do tego, aby odświeżyć stare lub 
nawiązać nowe znajomości z ewangelikami z różnych części kraju.  
Dlatego zachęcamy, aby wykazać się gościnnością i przyjąć do siebie 
współwyznawców z innych diecezji.

Osoby, które mogłyby przyjąć kogoś do domu, prosimy o kontakt  
w kancelarii parafialnej. Liczymy na waszą gościnność i otwartość. 
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Chrzty:

Estera Kukla   08.01.2017  Górki Wielkie, ul. Spokojna
Karolina Górniok  15.01.2017  Dębowiec, ul. Ogrodowa
Franciszek Gajdzica  15.01.2017  Harbutowice, ul. Lazurowa
Bianka Bulandra  22.01.2017  Simoradz, ul. Urocza
Kamil Masternak  22.01.2017  Ochaby Wielkie, ul. Kameralna
Aleksandra Mrozik  22.01.2017  Skoczów, ul. Dolny Bór
Nikola Matila   29.01.2017  Skoczów, ul. Wiślicka 

Pogrzeby:

Józef Chmiel  lat 62  01.01.2017 Skoczów, ul. Targowa
Anna Krzok  lat 88  01.01.2017 Skoczów, ul. Objazdowa
Michał Jehorynko lat 69  11.01.2017 Wilamowice
Helena Macura      niespełna lat  90 12.01.2017 Dębowiec, ul. Polna
Marta Depta  lat 80  21.01.2017 Skoczów, ul. Cieszyńska
Stefania Krajewska lat 89  06.02.2017 Skoczów, ul. Jana Pawła
Romuald Cieślar lat 69  12.01.2017 Skoczów, ul. G. Morcinka
Bogdan Kacyrz  lat 52  15.02.2017 Dębowiec, ul. Cieszyńska
Eugeniusz Bojda  lat 76  21.02.2017 Międzyświeć, ul. Lawendowa

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
w Dębowcu czwartek godz. 18.00-20.00

ZEBRANIA
MAŁŻEŃSKIE czwarta sobota godz. 18.00
MĘŻCZYZN trzeci piątek godz. 18.00
MODLITEWNE niedziela 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 czwartek godz. 17.00

Fot. na okładce: StockSnap.io
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Plan nabożeństw
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W programie:
- wędrowanie po górach 
- wspólny śpiew 
- odpoczynek 
- rozmowy 
- spotkania z góralami 
- poranne rozmyślania 
wieczorne spotkanie 
program dla dzieci 
warsztaty plastyczne 
będziemy też zastanawiać się  
nad naszymi emocjami,  
a pomagać nam w tym będą  
Mariola i Roman FengerowieRo
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