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Trzeba bardziej 
słuchać Boga niż ludzi. 

Dz 5,29
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Dni Kościoła
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

(Hbr. 13, 8)

Maj i czerwiec bieżącego roku to czas uroczystości parafialnych i ogólnokościel-
nych. Zaczynamy świętowanie 28. maja. Będziemy mieli konfirmację. Tydzień póź-
niej będzie pamiątka poświęcenia kościoła w Simoradzu, następnej niedzieli - pa-
miątka poświęcenia w Skoczowie, a znowu za tydzień - Dni Kościoła.

Powyższy werset będzie hasłem Dni Kościoła, centralnej uroczystości w roku 
Reformacji. Oczekujemy na te dni weekendu Bożego Ciała 15 – 18 czerwca, bo choć 
nie będą się odbywać w Skoczowie, lecz w sąsiednich miejscowościach, to jednak 
my będziemy gościć współwyznawców z diaspory. Oczywiście też trzeba będzie 
korzystać z okazji i uczestniczyć w programie Dni, bo zapowiada się bogato.

Nie powinniśmy jednak kierować się tylko atrakcyjnością programu, choć orga-
nizatorzy robią wszystko, by był wyjątkowy. Powinniśmy wiedzieć, że Dni Kościo-
ła to przede wszystkim okazja do składania świadectwa wobec tego świata. Chce-
my pokazać, że my jako spadkobiercy Reformacji ciągle żyjemy, że potrafimy za-
znaczyć swoją obecność i zaangażowanie, że jest nas wielu. Trzy wymiary hasła: 
wczoraj, dzisiaj i na wieki pokazują, że mamy wspaniałą historię pięciuset lat za 
sobą, obecnie żyjemy i potrafimy wnieść niemały wkład w służbie społeczeństwu, 
a przed nami jeszcze przyszłość, w którą idziemy z nadzieją.

Po drugie, Dni Kościoła są okazją do obfitego czerpania z różnych form głosze-
nia Słowa Bożego: kazań, wykładów, dyskusji, koncertów, warsztatów, rozmów, 
spotkań. Powinniśmy takie okazje wykorzystywać, aby się wzajemnie budować  
i posilać. Potrzebujemy tego, bo życie w dzisiejszym świecie stawia przed nami 
wiele wyzwań. 

Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na samego Jezusa Chrystusa. To On 
był autorem Reformacji, to On jest prawdziwą głową swojego Kościoła. Podsta-
wowe hasło Reformacji brzmi: „Solus Christus” – tylko Chrystus. Jeżeli nasze oczy 
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będą zawsze zwrócone na Niego, to się ostoimy, a nawet będziemy się rozwijać. 
Na świecie wszystko się zmienia, ale Jezus Chrystus trwa niezmieniony.

Jezus Chrystus wczoraj, to zwrócenie uwagi na to, co On dla nas uczynił, zwłasz-
cza na Jego śmierć na krzyżu, ofiarę, dzięki której dokonał odkupienia nas z grze-
chu. Jezus wczoraj, to także historia Kościoła, której chlubną kartą jest Reformacja 
i jej trwałość aż po dziś dzień.

Jezus Chrystus dzisiaj, to Jezus zmartwychwstały i żyjący, obecny w sercach 
wierzących, który jest Głową swojego Kościoła. Jezus dzisiaj, to także dzisiejsze 
życie Kościoła, to służba diakonii i misji kościoła. Jezus dzisiaj, to życie wierzących 
w tym świecie, wznoszenie się wiarą ponad problemy i stawianie oporu pokusom 
dzisiejszego świata. 

Jezus Chrystus na wieki, to oczekiwanie na Jego przyjście po swój Kościół. Tego 
aspektu nie możemy zaniedbać. Prawdziwy Kościół Jezusa oczekuje na spotka-
nie ze swoim Panem i jest każdego dnia gotowy. Wiara w rychłe przyjście nasze-
go Pana powinna być największą siłą w życiu chrześcijan, pozwalającą iść naprzód  
w świecie, gdzie wielu ludzi traci nadzieję.

Cieszę się na Dni Kościoła. A jeżeli mam jakieś obawy, to one dotyczą tego, na 
co zwracamy uwagę w kazaniach przy każdym świętowaniu. Żeby cała otoczka 
świąt, wszystkie zewnętrzne ceremonie nie przysłoniły tego, co najważniejsze. Że-
byśmy mogli oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, żebyśmy mie-
li pokorne serca, otwarte na nowy posiew Słowa Bożego, na nowe umocnienie  
w wierze i pokrzepienie naszej nadziei, aby z ufnością iść w przyszłość. Żeby nie 
było naszym najważniejszym celem tylko „pokazanie się” w wielkiej liczbie temu 
światu i odnotowanie przez media, ale żebyśmy pokazali światu Jezusa Chrystusa, 
który jest wczoraj i dziś ten sam na wieki.

ks. Adam Podżorski



Informator Parafialny nr 122/2017 5

Z kart 
historii

Ks. Jerzy Heczko 

W 108. numerze IP została przedstawiona historia powstania Kancjonału ks. Je-
rzego Heczki, natomiast w bieżącym numerze przypomnimy sobie sylwetkę Księ-
dza w 110. rocznicę Jego śmierci.

Jerzy Heczko urodził się 14 maja 1825 roku w Łyżbicach na Zaolziu w chłopskiej 
rodzinie Jerzego i Marii z d. Supik. Ponieważ Pan Bóg obdarzył małżonków 12 dzie-
ci, ojciec (również Jerzy) często wyjeżdżał na Słowację, aby zarobić na utrzymanie 
licznej rodziny. Prowadzenie domu, prace polowe oraz wychowanie dzieci spadło 
zatem na barki mamy.

Pierwszym nauczycielem małego Jurka został jego starszy brat Paweł, a potem 
Jerzy kontynuował naukę w Cieszynie. Po ukończeniu w 1844 r. Seminarium Na-
uczycielskiego w Modrej k/Bratysławy rozpoczął pracę w szkole ludowej w Wrb-
ce na Morawach.

Jego marzeniem nie była jednak kariera nauczyciela, ale służba Bogu i ukocha-
nemu Kościołowi Ewangelickiemu. Dlatego po zarobieniu i odłożeniu odpowied-
niej sumy pieniędzy (aby nie obciążać rodziców), wyjechał do Kieżmarku, a na-
stępnie do Lewoczy leżącej w słowackim Spiszu, aby tam zaliczyć kurs filozoficz-
ny uprawniający wówczas do rozpoczęcia studiów teologicznych. Wreszcie w roku 
1846 rozpoczął upragnione studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersyte-
tu Wiedeńskiego, które kontynuował później w Szwajcarii. 

W Wiedniu spotkał wielu swoich krajanów ze Śląska Cieszyńskiego, m.in. póź-
niejszego znanego adwokata Andrzeja Kotulę oraz działacza narodowego Pawła 
Stalmacha. Wzięli oni udział - obok innych delegatów polskich oraz z innych krajów 
słowiańskich - w tzw. Zjeździe Słowiańskim w Pradze w 1848 r., który był poświę-
cony metodom walki z germanizacją oraz madziaryzacją w ich krajach. Tam też 
złożyli jednoznaczną deklarację przynależności do narodu polskiego. Brali także 
udział w walkach rewolucyjno-wolnościowych na ulicach Wiednia w okresie Wio-
sny Ludów 1848r. 
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Po zdaniu ostatecznych egzaminów teo-
logicznych w 1850 r. Jerzy Heczko powró-
cił do kraju i osiadł w Bielsku. Z powodu bra-
ku wolnych etatów w Kościele, został kate-
chetą w żeńskim gimnazjum ewangelickim. 
Dnia 15 października 1852 r. został wraz z ks. 
Oskarem Kotschym ordynowany i oddelego-
wany do pracy w parafii w Stadle koło Sta-
rego Sącza, a po trzech latach przeniósł się 
do Nowego Gawłowa koło Bochni. W roku 
1859, po śmierci ks. Jerzego Filipka, został 
proboszczem parafii w Ligotce Kameralnej 
na Zaolziu. Tam rozwinął pracę wśród dzieci 
i młodzieży, a jej efektem było powstanie kil-
ku nowych szkół na terenie rozległej parafii. 
Był także inicjatorem budowy nowych kaplic 
i cmentarzy oraz remontu ligockiej plebanii. 
W 1860r. wydał ciepło przyjęty przez ewan-

gelików Modlitewnik, a w następnych latach wydał jeszcze kilka broszur o tema-
tyce religijnej. W 1877 r. był przez pewien czas redaktorem dwutygodnika „Ewan-
gelik”, a w latach 1881-1890 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Ewangelickiego 
Oświaty Ludowej w Cieszynie.

Jednak największym dziełem ks. Jerzego Heczki był śpiewnik kościelny pod ty-
tułem „Kancjonał czyli Śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich”, wydany przez cie-
szyńską drukarnię Karola Prochaska w 1865 roku (czytaj w IP nr 108). Służył on lu-
teranom Śląska Cieszyńskiego przez przeszło 100 lat. Ostatnie, 23. wydanie kancjo-
nału ukazało się bowiem w Czeskim Cieszynie w roku 1988.

Ks. Jerzy Heczko służył w swojej ligockiej parafii przez 48 lat. Ostatnie nabo-
żeństwo sędziwy proboszcz odprawił w swoim ukochanym kościele w 4. niedzielę  
po Wielkanocy, 28 kwietnia 1907r., a swoje pracowite życie zakończył 11 maja 
1907 r. Został pochowany na cmentarzu obok ligockiego kościoła. Pozostawił 
żonę Różę, z którą przeżył szczęśliwie 56 lat oraz 2 synów z rodzinami. Do wiecz-
ności wyprzedziły go zaś 3 córki oraz syn Lotar. 

Kalendarz ewangelicki na rok 1908 tak wspominał najstarszego z ówczesnych 
księży pastorów: „Śp. Ks. Jerzy Heczko z urodzenia i według natury swojej był 
człowiekiem skromnym i pokornego serca; nie chlubił się, nie dobijał się na naj-
przedniejsze miejsca, ale skromnie i w cichości pełnił powołanie swoje jak najle-
piej mógł: w Kościele, w szkole, w powołaniu duszpasterskim i gdzie było potrze-
ba. Najmocniejszą stroną uzdolnienia jego było piśmiennictwo. On też pierwszym 
był pastorem na Śląsku, który sobie język polski tak dobrze przywłaszczył, iż nim 
mógł pisać zupełnie poprawnie”. Opr. Jerzy Sikora
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Marcin Luter i sakramenty 
– na początku

Wystąpienie Marcina Lutra z „95 tezami” z 31 października 1517 r. rozpoczęło 
proces, który spowodował, że ten profesor wittenberskiego uniwersytetu stał się 
Reformatorem. Jego ograniczona w swoim zasięgu krytyka praktyki odpustowej 
okazała się uderzeniem w kluczowy element późnośredniowiecznej pobożności. 
Zajmując się w „95 tezach” jednym z ustalonej w średniowieczu listy 7 sakramentów 
– sakramentem pokuty – już u samego symbolicznego zarania Reformacji Marcin 
Luter dotknął tematyki sakramentalnej. Szerzej zajął się nią jednak dopiero dwa lata 
później w cyklu kazań dedykowanych Małgorzacie, księżnej Brunszwiku. To właśnie 
te trzy teksty poświęcone pokucie, Chrztowi i Wieczerzy Pańskiej, opublikowane  
w listopadzie 1519 roku, uchodzą wśród komentatorów dorobku wittenberczyka za 
początek jego refleksji nad sakramentami. Poniżej zajmiemy się kazaniem drugim  
i trzecim, gdyż to właśnie one dotyczą tych rytów, które ostatecznie Marcin Luter 
w 1520 roku uznał za jedyne dwa sakramenty. Pozostałe z listy 7, a więc bierzmowa-
nie, kapłaństwo, małżeństwo, ostatnie namaszczenia odrzucił, zaś pokutę zreinter-
pretował tak, że straciła swoją samodzielność względem Chrztu. Takie komplekso-
we rozważania to w 1519 roku jednak jeszcze kwestia przyszłości.

Kazania z 1519 roku są elementem procesu, w którym Marcin Luter uświadamiał 
sobie, że dzieło reformy Kościoła, do którego wzywał, jest dużo obszerniejszym za-
daniem i wymaga o wiele bardziej całościowego podejścia do zmian w kościelnym 
nauczaniu i pobożności niż tylko usunięcia nadużyć związanych z praktyką odpu-
stową, do czego wzywał w słynnych „95 tezach”. W tych kazaniach widać wyraź-
nie jego teologiczne korzenie, kiedy do interpretacji sakramentów używa schema-
tu zaproponowanego przez Augustyna z Hippony, który analizował je odwołując się 
do podziału na znak, znaczenie znaku i wiarę. W późniejszych pismach sakramental-
nych Marcin Luter będzie przywiązywał mniejszą wagę do kluczowego dla kazań z 
1519 roku związku znaku i jego znaczenia, a na czoło wysunie się pojęcie „obietni-
cy”. Ponownie jednak trzeba podkreślić, że to w 1519 roku kwestia przyszłości.
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Mimo tego, że stanowią wczesny etap refleksji Reformatora nad sakramentami, 
dwa kazania sakramentalne dedykowane Małgorzacie z Brunszwiku są warte po-
znania z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, ich charakterystyczne dla epo-
ki długie tytuły: „Kazanie o świętym i czcigodnym sakramencie Chrztu” i „Kazanie 
o najszlachetniejszym sakramencie świętego, prawdziwego ciała Chrystusa i o brac-
twach” oddają stosunek Marcina Lutra do sakramentów. Całe swoje życie wyso-
ko je cenił i uważał za środki, przez które Bóg działa względem człowieka. Ten sza-
cunek do sakramentów i podkreślanie ich miejsca w życiu i pobożności chrześcijan 
nie kłóciły się z krytyką, jaką Reformator z Wittenbergi uprawiał względem sakra-
mentalnego nauczania średniowiecza. Jego zarzuty nie były bowiem wymierzone  
w sakramenty jako takie, ale nadużycia i nieuzasadnione dodatki, które pojawiały się  
w toku rozwoju nauczania o sakramentach w Kościele Zachodnim.

Po drugie, oba te kazania niosą istotne wskazania łączące doświadczenie udziału 
w sakramentach z życiem każdego chrześcijanina. Reformator pokazuje w nich, że 
zarówno jednorazowe przyjęcie Chrztu, jak i wielokrotne przystępowanie do Wie-
czerzy Pańskiej nie są wyłącznie pustymi rytuałami wywiedzionymi z tradycji, czy 
też aktami, które nie mają wpływu na życie człowieka. Interpretacja obu sakramen-
tów – Chrztu i Wieczerzy Pańskiej – w tych kazaniach idzie w kierunku ukazania ich 
znaczenia dla chrześcijańskiej codzienności.

W „Kazaniu o świętym i czcigodnym sakramencie Chrztu” Marcin Luter rozpo-
czyna od wskazania na znaczenie greckiego terminu baptismus, którym określany 
jest Chrzest. Chodzi o „zanurzenie” w wodzie. Jest to powód, by wywieść niemiec-
kie określenie Chrztu – Taufe – od słowa Tiefe – głębia, a także, by wzywać do przy-
wrócenia starokościelnej praktyki chrzczenia przez całkowite zanurzenie, by znak, 
który jest udzielany w Chrzcie, był jak najwymowniejszy. Nazwa ta bowiem trafnie 
opisuje, i to jest dla dalszych rozważąń Marcina Lutra kluczowe, zewnętrzny znak 
sakramentu. Jest nim zanurzenie w wodzie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i po-
dźwignięcie z niej. 

Kluczem dla pojęcia wagi Chrztu dla życia chrześcijanina jest znaczenie zewnętrz-
nego znaku zanurzenia i wynurzenia z wody. Podstawami dla tej interpretacji są dla 
Marcina Lutra teksty z Listu do Tytusa 3,5 oraz Listu do Rzymian 6,4. Głoszą one, 
że Chrzest to kąpiel odrodzenia. Odrodzenia, o którym mówił Chrystus w Ewan-
gelii Jana 3,5, wskazując nowe narodzenie z wody i z Ducha jako warunek wejścia 
do Królestwa Bożego. W tej kąpieli umiera stary grzeszny człowiek, a wyłania się 
nowy człowiek – dziecko łaski, które dostąpiło usprawiedliwienia. Chrzest jest za-
tem śmiercią dla grzechu, utopieniem grzesznika.

Jednak tak rozumiany Chrzest nie jest dla Marcina Lutra czymś historycznym, 
punktem w biografii, w którym następuje ryt Chrztu, a który nie ma znaczenia dla 
późniejszego życia. Akt Chrztu jest obrazem całego życia chrześcijańskiego. Bo-
wiem „całe to życie nie jest niczym innym, jak bezustannym duchowym Chrztem”. 
Codzienne życie chrześcijanina ma być zatem realizowaniem ciągle na nowo Chrztu, 
sam akt Chrztu jest bowiem „początkiem błogosławionego umierania – od Chrztu 
po grób”.
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Dlaczego jednak Marcin Luter tak intensywnie podkreśla proces, jaki rozpo-
czyna się w Chrzcie i w swojej interpretacji tego sakramentu nie kładzie nacisku 
na to, że Chrzest jest początkiem życia chrześcijańskiego, ale skupia się na uwy-
pukleniu jego znaczenia dla chrześcijańskiej codzienności? Dzieje się tak ze wzglę-
du na diagnozę sytuacji człowieka przed Bogiem, jaką podziela Reformator, odwo-
łując się choćby do Psalmu 51,7. Człowiek jest grzesznikiem, jego grzech towarzy-
szy mu przez całe jego doczesne życie w ciele. Grzech zostanie ostatecznie poko-
nany dopiero wraz ze śmiercią, gdyż to dopiero w dniu Sądu Ostatecznego czło-
wiek zostanie doskonale oczyszczony i ostatecznie podniesiony z wody Chrztu tak,  
że już nie będzie musiał więcej topić w sobie starego grzesznego Adama. Zanim jed-
nak to nastąpi, człowiek pozostaje obiektem potopu łaski, jaki Bóg udziela światu  
w Chrzcie. By to objaśnić, Marcin Luter odwołuje się jeszcze do innego starotesta-
mentowego obrazu – obrazu garncarza. Jeśli naczynie, które przygotowuje, nie 
udało się, bierze on je, ciska na ziemię, by przez śmierć ponownie podjąć się lepie-
nia go na nowo. Takim zepsutym naczyniem stał się człowiek w momencie upadku 
w grzech. Potrzebuje więc ulepienia na nowo, a to dzieje się dzięki codziennej aktu-
alizacji Chrztu w życiu chrześcijanina.

Człowiek ochrzczony jest dla Marcina Lutra z jednej strony niewinny i bez grze-
chu ze względu na sakrament, jaki został mu udzielony. Jednak dopóki pozostaje 
w ciele, jest także równocześnie grzesznym i ten grzech musi zostać w nim uto-
piony i umrzeć, co dopełni się i dokona ostatecznie wraz z doczesną śmiercią i Są-
dem Ostatecznym. Takie pojmowanie Chrztu nie może prowadzić do jego lekcewa-
żenia, jako nieniosącego pełnego oczyszczenia od razu. W rycie tym bowiem swo-
je przymierze z człowiekiem zawiera sam Bóg. To na jego mocy człowiek, przyjmu-
jąc Chrzest, może pragnąć poddać się jego znaczeniu i wypełnić zawarte w Chrzcie 
przesłanie o umieraniu dla grzechu, które zrealizuje się w pełni wraz z końcem jego 
doczesnej pielgrzymki. Chrzest zatem jest wezwaniem do uśmiercania starego czło-
wieka, a Bóg przyjmuje tego, kto to czyni, ćwicząc go całe życie w dobrych uczyn-
kach i cierpieniach.

Moment Chrztu nie jest zatem momentem usunięcia grzechu, ale niezaliczenia 
go, na tej podstawie człowiek może widzieć się jako sprawiedliw przed Bogiem. 
Owo niezaliczenie grzechu musi jednak znaleźć odzwierciedlenie w uśmierceniu 
grzechu, a więc w procesie, który rozciąga się na całe chrześcijańskie życie. By to 
mogło się dokonać, konieczny jest trzeci z kluczowych elementów związanych z sa-
kramentem – wiara. Ochrzczony musi bowiem wierzyć w znaczenie Chrztu. Nie tyl-
ko w to, że wyznacza on mu cel w dniu Sądu Ostatecznego, w którym ostatecznie 
umrze dla grzechu i zmartwychwstanie dla życia wiecznego, ale także w to, że Boże 
przymierze zawarte z nim w Chrzcie jest zobowiązaniem do codziennego uśmierca-
nia jego grzeszności. Tym samym Chrzest jest podstawą chrześcijańskiej pokuty. To 
w niej odnawia się i uobecnia znaczenia Chrztu.

Takie pojmowanie tego sakramentu prowadzi do wniosku, że lekceważenie co-
dziennego znaczenia Chrztu udaremnia jego znaczenie. Nie można porywać się na 
hazardową rozgrywkę z Bogiem, w której człowiek będzie odsuwał wyciągnięcie 
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konsekwencji ze swojego Chrztu na sam próg śmierci. Takie stawianie sprawy nara-
ża go bowiem na to, że grzeszna natura zwycięży w nim i w kluczowym momencie 
nie będzie zdolny do nawrócenia.

W podobny sposób Marcin Luter analizuje w trzecim z kazań drugi z sakramen-
tów – Wieczerzę Pańską. Tutaj także punktem wyjścia jest schemat, a więc to co ze-
wnętrzne i widzialne, znaczenie znaku, czyli to co wewnętrzne i duchowe, i wia-
ra, która łączy te dwa ze sobą. Co do znaku, Reformator wskazuje, że są nim chleb  
i wino. Nie wzywa tutaj jeszcze do zmiany praktyki udzielania sakramentu pod jedną 
postacią, którą usankcjonowano rozstrzygnięciami soboru w Konstancji (1414-1418). 
Jednak wskazuje, by przyszły sobór, który powinien być zwołany dla naprawienia 
nadużyć w chrześcijaństwie, zajął się przywróceniem praktyki udzielania obu posta-
ci. Co ciekawe, Marcin Luter nie argumentuje w tym kontekście, że udzielenie tylko 
jednej postaci prowadzi do otrzymania przez przystępującego niepełnego daru sa-
kramentu, ale kładzie nacisk na doskonałość znaku, który powinien w jak najlepszy 
sposób odzwierciedlać swoje znaczenie.

Znaczeniem sakramentu Wieczerzy Pańskiej jest dla Marcina Lutra w tym kaza-
niu wspólnota – komunia. Jest to wcielenie do duchowego ciała Chrystusa wraz  
z wszystkimi wierzącymi. By to zilustrować, Marcin Luter przywołuje piękny staro-
kościelny obraz z jednej z najstarszych zachowanych modlitw, jakie wykorzystywa-
no w liturgii Sakramentu Ołtarza, a którą przekazało pismo pt. Didache pochodzą-
ce z przełomu I i II wieku po Chrystusie. Zgodnie z nią ciało Chrystusa powstaje tak 
jak chleb i wino, w których łączy się wiele ziaren, wiele winnych gron, a które stają 
się jednym chlebem i winem. Tak też wierzący stają się jednością w ciele Chrystusa.  
To zjednoczenie z Chrystusem jest równie doskonałe jak zjednoczenie ciała ludz-
kiego z pokarmem, który przyjmuje. Pokarm ten bowiem służy do budowania go.  
Dlatego też w sakramencie właściwe mu znaki są spożywane jako pokarm.

Jakie znaczenie ma ta wspólnota z Chrystusem i z innymi wierzącymi, z który-
mi przystępuje się do sakramentu? Po pierwsze, wierzący i Chrystus mają wszystko 
wspólne. Wierzący otrzymują więc w tej wspólnocie dar cierpienia i życia Chrystu-
sa. By to zobrazować, Marcin Luter ponownie powraca do znaku sakramentu – chle-
ba i wina. Ciało Chrystusa w chlebie obrazuje według niego życie Chrystusa, a krew 
w winie Jego cierpienie, mękę i śmierć. Przyjmując Jego ciało i krew, wierzący przyj-
mują wszelkie zbawcze dobrodziejstwa, które przyniosły ludziom życie i męka Chry-
stusa. To jednak nie koniec. 

Przyjęcie ciała i krwi Chrystusa łączy także wszystkich wierzących w jedno ciało.  
To zaś oznacza, że wspólnota Wieczerzy Pańskiej nie jest tylko wspólnotą z Chry-
stusem, ale także ze wszystkimi, z którymi wspólnie przystępuje się do sakramen-
tu. Niesie to za sobą zobowiązanie. Tak jak przyjmując sakrament ma się udział  
w dobrodziejstwach Chrystusa, tak też ma się udział we wszystkich troskach i po-
trzebach tych, z którymi do tego sakramentu się przystępuje. Tym samym udział 
w Wieczerzy Pańskiej staje się zobowiązaniem do troski o bliźniego, do okazy-
wania mu miłości. I nie chodzi tutaj Marcinowi Lutrowi o puste deklaracje, ale ak-
tywne działanie na rzecz bliźnich: „Tu musisz bronić, działać, prosić, a jeśli nie mo-
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żesz nic więcej, to serdecznie współczuć”. Zatem najpierw aktywne działanie,  
a dopiero potem jedynie współczucie, gdy już nic nie da się zmienić.

Marcin Luter krytykuje w tym kontekście późnośredniowieczne postrzeganie Sa-
kramentu Ołtarza jako dobrego uczynku rozumianego jako zasługa przed Bogiem 
ze względu na ofiarę, jaka Bogu miałaby być składana w sakramencie. Uderza więc 
tym samym w podstawowy element późnośredniowiecznej pobożności związany 
z sakramentem, a więc oczekiwanie, że odprawienie sakramentu będzie walutą, 
która umożliwi spłacenie długu zaciągniętego przed Bogiem ze względu na grzesz-
ne uczynki. Z tego korzystały wspomniane w tytule kazania bractwa mszalne, któ-
re gromadziły się, by zapewnić swoim członkom odprawienia mszy w ich intencji. 
Jednocześnie owe bractwa pełniły istotną społecznie rolę – zajmowały się troską 
o biednych, stąd też zawarty w kazaniu postulat likwidacji takich bractw ze wzglę-
du na towarzyszące im nadużycia i ich główny cel, jakim jest zdobycie zasługi przed 
Bogiem. Marcin Luter zwraca się z radykalnym wezwaniem do wszystkich chrześci-
jan, by wzięli odpowiedzialność za bliźnich. Stąd nacisk na odpowiedzialność za tro-
skę o bliźniego wynikającą ze wspólnoty Sakramentu Ołtarza. Przywołuje przy tym 
przykłady starokościelne, gdzie stałym elementem liturgii sakramentu była zbiórka 
na biednych.

Trzecim istotnym wątkiem omówienia sakramentu Wieczerzy Pańskiej jest wia-
ra. By móc właściwie skorzystać z tego sakramentu, trzeba wierzyć w to, że w nim 
udzielany jest Chrystus dla pocieszenia i wzmocnienia tych, którzy Go przyjmują. 
Wiara ta połączona jest z pragnieniem otrzymania tego, co w sakramencie jest ofe-
rowane. Jednocześnie Marcin Luter dystansuje się od wyrafinowanych prób ob-
jaśniania, jak to się dzieje, że w sakramencie przystępujący otrzymują ciało i krew 
Chrystusa: „Tu nie chodzi o to, byś to zbadał. Wystarczy, że wiesz, że jest to znak 
boski, w którym ciało i krew Chrystusa prawdziwie są zawarte, jak i gdzie, zostaw 
już jemu”.

Z tym wiąże się zachęta do ćwiczenia i wzmacniania się w wierze poprzez jak naj-
częstsze korzystanie z sakramentu. Słabość duszy człowieka, która w obliczu wiel-
kości daru zawartego w sakramencie nie jest w stanie go w pełni pragnąć, powinna 
zachęcać do jak najczęstszego przystępowania. Z tym łączy się też ostrzeżenie za-
korzenione w 1 Liście do Koryntian 11,29, by nie przystępować do sakramentu bez 
miłości do bliźnich, bowiem takie złamanie wspólnoty z nimi prowadzi do przyjmo-
wania sakramentu na śmierć.

Tym sposobem dwa sakramenty: Chrzest i Wieczerza Pańska stanowią ramę 
życia chrześcijańskiego. Chrzest jest codziennym fundamentem zmiany życia, zaś 
Wieczerza Pańska jest stałym wzmocnieniem i wsparciem na tej drodze, a przede 
wszystkim wezwaniem do jedności z Chrystusem i z bliźnimi w miłości. Sakramenty 
stanowią podstawę całości życia chrześcijańskiego, także w perspektywie sięgającej 
poza jego doczesne granice: „Chrzest prowadzi nas do nowego życia na ziemi, chleb 
(Wieczerza Pańska) prowadzi nas przez śmierć do życia wiecznego”.

dr Jerzy Sojka
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Reformacyjna sztafeta rowerowa
500 km na 500 lat Reformacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w sztafecie rowerowej na dystansie 500 km,
Trasę sztafety stanowi 5-kilometrowa pętla wokół Jeziora Czerniańskiego.
Rywalizacja odbędzie się w kategorii SPORT i OPEN.
Sztafeta ma na celu uczczenie jubileuszu 500 lat reformacji.
Na zakończenie rywalizacji zaplanowany jest koncert pod namiotem.
W kategorii SPORT drużyna może liczyć max. 5 zawodników (ew.1 zawodnik 

rezerwowy). Zawodnik zmieniony przez zawodnika rezerwowego nie może po-
nownie wjechać na trasę. Osoba startująca w kategorii SPORT może startować 
tylko w jednej drużynie, jednocześnie nie może startować w kategorii OPEN. 
W kategorii OPEN drużyna może liczyć dowolną ilość zawodników (min. 2), ale bez 
zawodników rezerwowych. Osoba startująca w kategorii OPEN może startować  
w innych drużynach kategorii OPEN pod warunkiem, że zostanie także zgłoszona 
z tą drużyną i opłaci wpisowe.

Opłata uczestnika w wysokości 10 zł. – dzieci do 12 roku życia, 30 zł. – osoby po-
wyżej 12 roku życia.

Ramowy plan imprezy (podane godziny na tym etapie są jeszcze orientacyjne)  
2 czerwca 2017 r.

12.00 - rejestracja drużyn
13.00 - start drużyn w kategorii Open
18.00 - start druzyn w kategorii Sport

3 czerwca 2017 r.
0.00-18.00 - Kontynuacja sztafety, finisze.
18.00 - Wręczenie nagród dla najlepszych drużyn
Koncert zespołu - Adam Bubik

Zapisy w kancelarii do 21 maja.
Szczegóły stronie: www.sztafetarowerowa500.pl
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W sobotę 25 lutego 5 osób z rady parafialnej pracowało przy wycięciu suchych 
klonów za kościołem w Skoczowie.

W sobotę 4 marca odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Synodu Diecezjalnego 
w Bielsku. Z naszej parafii, oprócz księży, delegatami są: Jerzy Sikora, Ryszard Ma-
cura, Marek Rymorz, Adam Pastucha, Roman Retka, Elżbieta Danel – Firla. Została 
wybrana nowa Rada diecezjalna oraz delegaci do Synodu Kościoła. Z naszej parafii 
do Synodu Kościoła weszli: Adam Pastucha i Marek Rymorz. Gratulujemy.

W niedzielę 5 marca zakończył się kurs przedmałżeński dla par, które biorą ślub 
w tym roku. Kurs prowadzili Kornelia i Zbigniew Kłapa z Ustronia. Uczestniczyło  
15 par,w tym 2 spoza parafii. Dyplomy otrzymało 8 par.

W niedzielę 5 marca odbyło się wprowadzenie w urząd nowej Rady Parafialnej, 
wybranej w listopadzie 2016. Wprowadzenia dokonał delegat Biskupa Diecezjal-
nego ks. radca Piotr Wowry. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie przy herbatce  
dla radnych ze współmałżonkami.

W skład nowej Rady Parafialnej wchodzą:
Skoczów

W skrócie

1. Macura Ryszard 
2. Czudek Marcin 
3. Podżorski Janusz 
4. Rusin Ilona 
5. Rymorz Marek 
6. Pszczółka Marek 
7. Kukucz Roman 
8. Cypcer Piotr 
9. Chwastek Paweł

10. Bobek Adam
11. Żwak Aneta
12. Kaleta Barbara 
13. Tyrna Bogusław 
14. Jaroszewska Anna 
15. Raszka Jarosław 
16. Tyrna Tadeusz 
17. Wojnar Sylwester 
18. Sułkowska Mariola

Zastępcy: Kozieł Andrzej, Szturc Krystian, Warzecha Olaf 
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Dębowiec
1. Kłoda Roman
2. Pastucha Lidia, 
3. Kozok Marcin 

Zastępcy: Wisełka Renata, Sadowski Leszek

Simoradz
1. Raszyk Rajmund 
2. Janusz Kojma

Zastępca: Jerzy Rokowski

Pierściec
1. Kłapsia Piotr
2. Niemiec Jerzy,

Zastępca: Cieślar Jerzy

W skład Komitetu Parafialnego wchodzą:
Skoczów

1. Chwastek Karol
2. Macura Barbara
3. Podżorska Helena
4. Czudek Iwona
5. Michna Otton
6. Kaleta Marek
7. Rakus Jerzy
8. Kocaj Marzena
9. Brańczyk Janina
10. Szindler Stanisława
11. Cieślar Grażyna
12. Pinkas Adam
13. Urbańczyk Benedykt
14. Skiba Wanda
15. Tomiczek Mirosław 

Zastępcy: Wojnar Henryk, Brozińska Halina

16. Madzia Lucyna 
17. Mendrek Gustaw
18. Drózd Ryszard
19. Wojnar Karol
20. Lenart Robert
21. Mrózek Marek
22. Hławiczka Bogdan
23. Kożdoń Sylwia
24. Malik Ernest
25. Polok Jan
26. Sztyper Andrzej
27. Pyka Jan
28. Świder Renata
29. Wigłasz Anna
30. Malina Łucja
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Dębowiec
1. Mięciel Ilona
2. Czyż Czesław
3. Dziadek Wiesław, 
4. Małysz Andrzej, 

Zastępcy: Cywka Danuta, Górniok Konrad

Simoradz
1. Kajzar Janina
2. Chrobok Józef
3. Brojacz Marcin

Zastępcy: Piecha Ewelina, Motyka Dariusz

Pierściec
1. Oczadły Jan, 
2. Czyż Franciszek, 
3. Barański Dariusz, 

Zastępcy: Sikora Mateusz, Małysz Marcin, Wojnar Jerzy

Komisja Rewizyjna
Skoczów

1. Kozieł Karol 
2. Oczadły Stefania 
3. Wojnar Jolanta

Dębowiec
1. Kubicjus Stanisław, 
2. Kozieł Karol, 
3. Sojka Oskar

Simoradz
1.Wojnar Mirosław, 
2.Brudny Jadwiga, 
3.Malik Elżbieta

5. Majętny Halina, 
6. Drózd Andrzej, 
7. Fryda-Wigłasz Maria 

4. Foltyn-Chruszcz Janina
5. Plinta Lidia
6. Małysz Dariusz

4. Bażanowski Łukasz, 
5. Mendrek Edward, 
6. Krzywoń Bogumił

Zastępca: Witoszek Renata

Zastępca: Branc-Gorgosz Beata

Zastępca: Warzecha Halina
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Pierwsza niedziela pasyjna jest w naszym kościele obchodzona jako niedziela 
diakonii. Podczas nabożeństw, 5 marca, została złożona ofiara na diakonię Kościo-
ła. Ofiara wyniosła 5.338, 90 zł. Dziękujemy.

Początkiem marca zakończyliśmy zbiórkę na światło i ogrzewanie. W Skoczo-
wie żebraliśmy 13 298 zł. Serdecznie dziękujemy. 

W czwartek 9 marca odbyło się pierwsze zebranie Rady Parafialnej, na którym 
dokonano wyborów prezydium. Kuratorem został ponownie Ryszard Macura, po-
dobnie sekretarzem wybrano znowu pana Tadeusza Tyrnę. Skarbnikiem została 
pani Barbara Kaleta, a gospodarzem pan Marcin Czudek. 

W środę 15 marca odbyło się pierwsze posiedzenie rady filiału w Pierśćcu. Wy-
brano nowy zarząd. Kuratorem został wybrany pan Piotr Kłapsia.

W sobotę 18 marca odbyło się już po raz drugi w naszej pa-
rafii Śniadanie dla Kobiet. Uczestniczyło 230 kobiet. Pierwsza 
część odbyła się w kościele, gdzie uczestniczki wysłuchały roz-
ważania Ilony Hajewskiej i świadectw. Śpiewem ubogacił uro-
czystość zespół z Dzięgielowa. Następnie odbyło się śniadanie 
w dwóch salach, parafialnej i chórowej.

W sobotę 25 marca odbyły się w Skoczowie diecezjalne 
rekolekcje dla rad parafialnych, członków synodu i kateche-

tów. Frekwencja przerosła oczekiwania, bo zjechało się 130 osób. Wykład wygłosił  
dr Jerzy Sojka na temat Wieczerzy Pańskiej, a następnie w sześciu grupach odbyły 
się dyskusje.

Pierściec
1. Barańska Urszula, 
2. Małysz Danuta, 
3. Stelmach Ewa 

Synod Diecezjalny: 
1. Sikora Jerzy 
2. Macura Ryszard 
3. Rymorz Marek
4. Pastucha Adam
5. Retka Roman
6. Danel-Firla Elżbieta

Zastępcy: Branc-Gorgosz Beata, Szczypka Jan, Motyka Dariusz, Niemiec Jerzy

Zastępca: Kufeld Jadwiga
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Piątkowe nabożeństwa pasyjne prowadzili:
3 marca - ks. Jan Badura
10 marca- ks. Oskar Wild
17 marca - ks. Tadeusz Makula
24 marca - ks. Marcin Pilch
31 marca - ks. Łukasz Stachelek
7 kwietnia - ks. Jan Byrt.
W filiałach nabożeństwa tygodniowe prowadzili miejscowi księża.
W piątek 24 marca po nabożeństwie odbyło się w sali parafialnej spotkanie 

z ks. Marcinem Pilchem z Czeskiego Cieszyna, który wraz z grupą parafian pro-
wadzi działalność misyjną wśród uchodźców, odwiedzając obozy dla syryjskich 
uchodźców na Bałkanach.

W dniach 27-29 marca odbyły się rekolekcje dla uczniów w Skoczowie i Dębowcu. 
Dla szkół podstawowych zajęcia prowadzili pracownicy stowarzyszenia MED (Miłość, 
Edukacja, Dojrzałość). Dla gimnazjalistów - miejscowi księża.

We wtorek 28 marca znowu odwiedził 
nas teatr Jerzego Latosa z Warszawy. Tym 
razem przedstawił spektakl dla dzieci „Teoś 
i Wielkanoc” w Dębowcu i w Skoczowie.

W środę 29 marca odbyły się także eku-
meniczne rekolekcje dla nauczycieli w Dę-
bowcu. 

W niedzielę 26 marca odbyła się w Dębow-
cu spowiedź i komunia św. dla seniorów. Na-
bożeństwo prowadził ks. Marcin Ratka-Matej-
ko, a po nabożeństwie odbyło się spotkanie 
przy poczęstunku w Domu Zborowym. 
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W niedzielę 2 kwietnia odbyła się spowiedź i komunia św. dla seniorów w Sko-
czowie, a po nabożeństwie poczęstunek. Nabożeństwo prowadził ks. Marcin Rat-
ka-Matejko, a śpiewał chór „Gloria”. Pomimo bardzo ładnej pogody frekwencja 
była niska.

Tego samego dnia odbyła się podobna uroczystość dla seniorów w Pierśćcu, 
prowadzona przez ks. A. Podżorskiego przy śpiewie zespołu „Be Happy”.

W dniach od 3 do 5 kwietnia odbyły się rekolekcje pasyjne dla uczniów w Pierśćcu.
W czwartek 23 marca odbyło się w Dębowcu pierwsze zebranie nowej Rady Fi-

liału. Wybrano zarząd w składzie: kurator Roman Kłoda, skarbnik Lidia Pastucha  
i sekretarz Marcin Kozok.

W niedzielę 26 marca odbyło się pierwsze zebranie Rady Filiału w Simoradzu. 
Kuratorem został ponownie Rajmund Raszyk.

W sobotę 1 kwietnia odbył się w Bielsku finał 
konkursu biblijnego „Sola Scriptura”. Z naszej pa-
rafii uczestniczyła grupa finalistów, spośród któ-
rych laureatami zostali: Justyna Godawska i Wik-
toria Kojma. Gratulujemy.

W Niedzielę Palmową 9 kwietnia odbył się 
w skoczowskim kościele koncert pieśni pasyj-
nej. Udział wzięły nasze zespoły i chóry parafial-
ne: „Gloria” mieszany, męski i żeński, dziecięcy  
„Nadzieja”, „Dla Niego”, dzwonki, „Be Happy”.

W sobotę 15 kwietnia odbyła się w skoczow-
skim kościele „Bezsenna Noc”. Przez kilka ostatnich lat odbywała się w różnych 
parafiach, a jubileuszowe, 20. spotkanie odbyło się znowu w Skoczowie.

W Poniedziałek Wielkanocny odbyło się w Skoczowie nabożeństwo rodzinne. 
Dzieci przedstawiały scenkę, śpiewał chór dziecięcy „Nadzieja”, a wszystkie dzieci 
na końcu nabożeństwa otrzymały słodycze.

W Poniedziałek Wielkanocny odbyła się w Dzięgielowie ewangelizacja wielka-
nocna, gdzie Słowo Boże głosił ks. Bogdan Wawrzeczko.

W dniach 21-23 kwietnia (od piątku do niedzieli) nasi konfirmanci pojechali do 
Wisły Jawornika z ks. Bogdanem Wawrzeczko i ks. Marcinem Ratką-Matejko, gdzie 
spędzili weekend na spotkaniach, wycieczkach i nauczaniu konfirmacyjnym.

W niedzielę 23 kwietnia odbyło się spotkanie osób zgłoszonych na wycieczkę 
do Izraela.

Również w niedzielę 23 kwietnia odbyło się spotkanie osób zgłoszonych na wy-
cieczkę na Lubelszczyznę.

W niedzielę 23 kwietnia w diecezjalnym zjeździe chórów w Cieszynie uczestni-
czył nasz chór „Gloria” i chór z Dębowca.
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Na początku czasu pasyjnego dzieci na lekcjach religii otrzymały skarbonki 
diakonijne. Sporo dzieci oddało skarbonki w święta Wielkanocne w kościele lub  
w kancelarii. Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za ich ofiarność.

Terminy

29 kwietnia-2 maja – wycieczka na Lubelszczyznę
19 maja g. 19.00 – 24.00 – noc muzeów 
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 i piknik  
 parafialny
15-18 czerwca – Dni Kościoła - Wisła, Cieszyn, Bielsko (goście z całej Polski) 
15-18 czerwca – Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Ustroniu  
 (połączony częściowo z programem EDK)
16. lipca g. 10.00 – pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu
20 – 29 lipca – obóz młodzieżowy w Niedzicy nad jez. Czorsztyńskim
30 lipca g. 10.00 – Złota Konfirmacja
31 lipca – 5 sierpnia - Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie
7-12 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Simoradzu
14-19 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu
21-26 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu

Zebrał Ks. A.P. 

W holu przed kancelarią pojawiła się skrzynka z takim napisem:
1. Jeśli interesujesz się życiem parafii, to ta skrzynka jest na Twoje opinie, 

sugestie, uwagi, propozycje, pytania.
2. Chciałbyś coś zmienić w nabożeństwach, spotkaniach? 
     A może Ci wszystko pasuje tak jak jest?
3. Może masz jakieś prośby modlitewne?
4. Podziel się tym z nami. Jesteśmy dla Ciebie. 

Rada Parafialna
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Nasze
życie

Śniadanie dla Kobiet

18 marca 2017 r. – ponura, deszczowa sobo-
ta, niezachęcająca do wychodzenia z domu. Jed-
nak dla ponad 200 kobiet, które odpowiedzia-
ły na zaproszenie do wzięcia udziału w „II Śnia-
daniu dla Kobiet”, pogoda nie była przeszkodą, 
aby dotrzeć na godz. 10:00 do Kościoła na Kę-
pie.

Dla dobrego nastawienia ducha i wysłucha-
nia zwiastowania spotkałyśmy się najpierw  

w kościele. Tematem przewodnim było słowo z Ew. Łukasza 18, 8b „Tylko czy Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

Oprawę muzyczną zapewnił nam zaproszony zespół „Grupa dla Pana” z Dzię-
gielowa, który usługiwał wieloma pieśniami. Słowa pieśni były wyświetlane na 
ekranie, abyśmy wszyscy mogli aktywnie uczestniczyć w programie naszego spo-
tkania. Szczególnie jedna z pieśni bardzo się podobała i na pewno wszystkim za-
padła w pamięć i serce:

„Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł, 
Długu wielkiego, by spłacić go nie mógł, 
Łzy tak ogromnej, by On osuszyć nie mógł, 
Smutku głębokiego, by ukoić go nie mógł.
Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata, 
Wiedz droga siostro, że On poradzi i twym!”

W obecnym świecie, gdzie aż roi się od różnorakich problemów, gdy wiele cier-
pień i chorób dotyka człowieka, gdy przez wiele rodzin i małżeństw przetaczają 
się burze, a ludzie upadają ze złamanym sercem, to poszukujemy choćby iskierki 
nadziei na zmianę na lepsze! O tym mogłyśmy usłyszeć we wspaniałych świadec-
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twach Uli i Moniki, które podzieliły się swoimi doświadcze-
niami i zwycięskim życiem, darowanym przez Pana Jezusa.

Podsumowaniem tematu wiary było zwiastowanie 
Pani Ilony Hajewskiej. Wiara – to temat obszerny. Jeste-
śmy, jako Polska, krajem chrześcijańskim, gdzie większość 
to ludzie wierzący. Ale jaka jest ta wiara? Rozważanie to 
pobudzało nas do zastanowienia się, jaka być powinna 
wiara, a jaką my mamy? Małą czy wielką? Czy wierzymy tyl-
ko, że Bóg istnieje, czy wierzymy Bogu wszechmocnemu, 
który może rozwiązać każdy nasz problem?

Powtórne przyjście Jezusa jest bliskie i jego pytanie  
z Ew. Łukasza 18,8 „Czy znajdę wiarę, gdy przyjdę?” winno 
być coraz głośniej słyszane. Prelegentka zakończyła swój 
wykład życzeniem, aby Pan, gdy przyjdzie, znalazł w nas 
silną wiarę!

Druga część spotkania, czyli coś dla ciała, odbyła się w dwóch salach, po ponad 
100 osób w każdej. Przy konsumpcji smacznych kanapek, pączków, ciasteczek, 
herbaty i kawy, był też czas na serdeczne rozmowy przy stole.

Organizacją techniczną tegorocznego Śniadania zajęła się grupa pań - wolonta-
riuszek z panią pastorową na czele. Pragniemy podziękować wszystkim zaangażo-
wanym paniom za ich wkład w organizację spotkania, Firmie SPAR za dostarcze-
nie posiłków i udzielony bonus, a Drukarni MADAR za znalezienie sponsorów na 
pokrycie kosztów wydruku plakatów, zaproszeń i wyroczków, które każda kobie-
ta znalazła przy swojej filiżance. Dziękujemy również ofiarodawczyni sześciu słod-
kich prezencików, które były miłą niespodzianką.

Do zobaczenia za rok, jeśli Pan Bóg pozwoli, na kolejnym Śniadaniu dla Kobiet.      
Uczestniczka
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Diecezjalne rekolekcje dla radnych
Diecezjalna Komisja 

Ewangelizacyjno-Misyj-
na po raz kolejny zor-
ganizowała Pasyjne Dni 
Skupienia dla duchow-
nych, członków syno-
du diecezjalnego oraz 
członków rad parafial-
nych. Tematem prze-
wodnim była „Wiecze-
rza Pańska - odpuszcze-
nie grzechów, dziękczynienie, wspólnota”. 

W sobotę 25 marca 2017 r. w rekolekcjach uczestniczyło prawie 140 osób. Zgro-
madzonych przywitał ks. Marek Londzin, diecezjalny duszpasterz ewangelizacyj-
no - misyjny. Słowo wstępne wygłosił bp dr Adrian Korczago, a wykład - dr Jerzy 
Sojka, który specjalizuje się w teologii Marcina Lutra. 

 Po wykładzie uczestnicy podzieleni zostali na sześć grup dyskusyjnych i mieli 
czas, aby zastanowić się nad odpowiedziami na następujące pytania:  

 Jak często należy przystępować do Komunii Świętej?
 Jak zachęcić parafian do częstszego przystępowania do Komunii Świętej? 
 Jakie ma znaczenie dla mnie i mojej parafii Konfirmacja? 
 Czy należy umożliwić dzieciom poniżej wieku konfirmacyjnego przystępowa-

nie do Komunii Świętej? 
 Był to czas, w którym uczestnicy rekolekcji mogli wymienić się doświadczenia-

mi, informacjami z perspektywy specyfiki poszczególnych parafii. W grupach dys-
kusyjnych ludzie dzielili się osobistymi odczuciami i pomysłami odnośnie tego, co 
należy zmienić w podejściu parafii do Komunii Świętej i jakie konkretne działania 
podjąć, żeby ten temat został właściwie przemyślany. Dyskusje grupowe zostały 
podsumowane na forum. 

 Duży Katechizm mówi, iż „Sakrament Komunii Świętej nazywany bywa słusz-
nie pokarmem duszy, który żywi i umacnia nowego człowieka”. 

 Najważniejszym wnioskiem płynącym z rekolekcji pasyjnych zorganizowanych 
w Bielsku i Skoczowie jest to, że jako ewangelicy musimy uświadomić sobie wagę 
i znaczenie tego Pokarmu i karmić nasze dusze częściej niż dwa razy w roku. Po-
nadto Komunika jest nie tylko przywilejem i szansą na społeczność z Bogiem, ale  
i ze sobą nawzajem. 

 „Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny, a Ja go wzbudzę 
w dzień ostateczny” (Jan 6,54). 

Mariola Sułkowska
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Nabożeństwo dla seniorów w Pierśćcu
W niedzielę 2 kwietnia odbyło się w Pierśćcu nabożeństwo ze spowiedzią  

i Komunią Świętą dla seniorów. Nabożeństwo prowadził ksiądz proboszcz Adam 
Podżorski, a podczas nabożeństwa śpiewał zespół „Be Happy”. Po nabożeństwie 
najstarsi zborownicy z naszego filiału wraz z opiekunami mieli okazję spotkać się  
w sali na  herbatce i ciastku. Czas szybko upłynął przy wspólnych rozmowach  
i śpiewie.

Piotr Kłapsia

Niedziela Palmowa w Simoradzu
Na niedzielnym nabo-

żeństwie 9 kwietnia, dzie-
ci ze szkółki niedzielnej 
w Simoradzu wystąpiły  
z przygotowanym progra-
mem dotyczącym nadcho-
dzących Świąt Wielkanoc-
nych i całego Wielkiego 
Tygodnia. Cenne myśli  
i wartościowe słowa wy-
powiadane przez dzieci 
na temat ukrzyżowanego 
Jezusa ubogaciły nabożeń-
stwo i przy okazji wprowa-
dziły wszystkich w reflek-
syjny czas Wielkiego Tygodnia. Rajmund Raszyk
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Wielkanoc w Pierśćcu
Wielkanocne słońce wpu-

ściło swe promienie przez 
okna pierścieckiego kościo-
ła, ale również w nasze ser-
ca. Radość z Pańskiego Zmar-
twychwstania spotęgowało 
świąteczne nabożeństwo, któ-
re miało charakter rodzinny, 
a było prowadzone przez na-
szą młodzież. Rozpoczęło się 
tradycyjnie o godzinie 10.00, 
a Słowem Bożym służył ksiądz 
Bogdan Wawrzeczko. Śpiew 
prowadzony przez członków 

zespołu „Be Happy” oraz piosenki przygotowane przez dzieci ze Szkółki Niedziel-
nej, wprowadziły w prawdziwie świąteczny nastrój. Mimo że aura zaskakiwała 
nas podczas nabożeństwa kilkakrotnie zmianami pogody, nie przeszkodziło to 
naszym najmłodszym w poszukiwaniu słodkich niespodzianek w przykościelnym 
ogrodzie. Każdy na nowo uświadomił sobie, że „Pan zmartwychwstał – Pan praw-
dziwie zmartwychwstał !!!”

Urszula Barańska
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Koncert Pasyjny 
w Skoczowie

Niedziela Palmowa
9 kwietnia
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Nabożeństwo Rodzinne
Poniedziałek Wielkanocny

17 kwietnia
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Głos ma
młodzież

Diecezjalny Zjazd Konfirmantów
Drogomyśl

25 lutego 2017 r. w Dro-
gomyślu odbył się Diece-
zjalny Zjazd Konfirman-
tów. Wzięła w nim udział 
młodzież z 24 parafii na-
szej diecezji.

Na początku, czyli o 
godzinie 10:00, konfir-
manci ze wszystkich para-
fii zebrali się w drogomy-
skim kościele. Uroczyście 
przywitał nas biskup Ad-
rian Korczago oraz or-
ganizatorzy spotkania. Ta część trwała około godziny i była połączona ze wspól-
nym śpiewem. Później zostaliśmy podzieleni na grupy w zależności od tego, jaką 
karteczkę z numerem otrzymaliśmy przy wejściu do kościoła. Następnie wraz ze 
swoimi opiekunami udaliśmy się na miejsca przeznaczone dla naszych grup. Pra-
cowaliśmy w nich około 2 godzin. Odpowiadaliśmy na pytania, przedstawialiśmy 
przeróżne scenki i odgrywaliśmy role, wykonywaliśmy powierzone nam prace. 
Między innymi trzeba było przygotować memy (obrazki z tekstem) nawiązujące 
do różnych części Małego Katechizmu Marcina Lutra. 

W czasie pracy w grupach o wyznaczonych porach udaliśmy się na posiłek.  
O strawę dla ciała zadbały ekipy z foodtracków z hamburgerami i kanapkami  
na ciepło. Był też czas wolny, podczas którego integrowaliśmy się z konfirmantami 
z różnych części naszej diecezji. Mimo średniej pogody, udało nam się nawet po-
grać w piłkę nożną na Orliku. 
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O godzinie 16:00 ponownie zebra-
liśmy się w kościele, gdzie dołączy-
ła do nas młodzież. Tam też zosta-
ły ogłoszone wyniki prac w grupach. 
Następnie śpiewaliśmy oraz słucha-
liśmy przemówień księży – Łukasza 
Ostruszki z Wisły i Łukasza Stachelka 
z Goleszowa, którzy pokazywali, jak 
bardzo aktualne jest to, co Marcin 
Luter napisał w Małym Katechizmie.

My, konfirmanci ze skoczowskiej 
parafii, mamy nadzieję, że ten cie-
kawy wyjazd da początek kolejnym 
zjazdom, które naprawdę warto organizować. Wtedy mamy możliwość poznania 
osób z innych parafii, nawiązywania relacji oraz nowych przyjaźni. 

Z niecierpliwością więc czekamy na następne :)
Oliwia Jurkowska

Bliżej ukrzyżowanego
Bliżej ukrzyżowanego - tak mogliśmy się czuć 7 kwietnia o godz. 18:30, kiedy 

odbyło się niecodzienne i wyjątkowe spotkanie pasyjne zorganizowane przez sko-
czowską młodzież. Było to wydarzenie kierowane do osób w każdym wieku i z każ-
dej miejscowości, tak aby jak najwięcej ludzi mogło poznać lub przypomnieć sobie 
te tak ważne wydarzenia Wielkiego Piątku. 

Mieliśmy okazję gościć młodzież z Pszczyny. Czas ten był czasem uwielbie-
niowego śpiewu wraz z zespołem, dających do myślenia filmików tematycznych 
związanych z czasem pasyjnym i Tym, który powinien pełnić zaszczytną funkcję w 
naszym życiu. Oprócz tego budującym słowem podzielił się Mateusz Mendroch, 
który mówiąc o naśladowaniu, pokazywał nam, na czym w praktyce polega życie  
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u boku Jezusa, podkreślając wagę Bożego autorytetu w naszym życiu. Jednakże 
punktem kulminacyjnym i moim zdaniem tym, który był najbardziej odznaczają-
cy się i przemawiający do naszych często niewzruszonych serc, była inscenizacja 
ukrzyżowania Chrystusa. Justyna wraz z pozostałymi organizatorami w jak naj-
bardziej realny sposób chciała przedstawić to, co działo się na krzyżu Golgoty.  
My przy zawiązanych chustkami oczach mogliśmy wszystko odczuć mocniej i ocza-
mi wyobraźni choć spróbować sobie wyobrazić grozę tamtych zdarzeń. Czytany 
był tekst biblijny, opis całego wydarzenia, a w międzyczasie mogliśmy doświad-
czyć tych wydarzeń, tak jakbyśmy w nich uczestniczyli. Słyszeliśmy strzały bicza, 
czuliśmy zapach octu oraz krzyczących i wyśmiewających się z Chrystusa ludzi, 
dźwięk przybijających Mesjasza do krzyża gwoździ, itd. 

Było to naprawdę niesamowite wydarzenie, które wiele rzeczy pokazuje w tro-
chę bardziej realnym świetle, a także które pozwala się bardziej zbliżyć do ukrzyżo-
wanego Chrystusa. Dostarcza z pewnością sporo refleksji na temat naszej grzesz-
ności, za którą Nasz Pan musiał tyle wycierpieć.

Joanna Chwastek

Spotkanie uwielbieniowe
W sobotę 8 kwietnia o godzinie 18:00 odbyła się uwielbieniowa młodzieżówka, 

podczas której gościliśmy młodzieżowy zespół „Synogarlica” z Dzięgielowa oraz 
młodzieżówkę z Wisły Malinki i Cieszyna. 

Spotkanie poprowadziła Justyna, która mówiła o tym, że Pan Bóg używa każ-
dego do wyznaczonych celów i powinniśmy Mu bezwarunkowo służyć. Na pod-
łodze była zrobiona sinusoida. Symbolizowała ona relację człowieka względem 
Boga. Czasem jest lepiej, a niestety czasem bardziej oddalamy się od Boga. Każ-
dy z nas miał czas, aby osobiście zastanowić się nad relacją z naszym Ojcem w Nie-
bie. Każdy mógł przemyśleć, co jest powodem, dla którego oddalamy się od Nie-
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go. Z drugiej strony każdy 
miał też okazję na wypi-
sanie rzeczy, które w spo-
sób pozytywny prowadzą 
do utrwalenia jego relacji 
ze Zbawicielem. Mogliśmy 
napisać je na kartce i poło-
żyć na tę sinusoidę. 

Był czas radosnego 
śpiewania, uwielbienia  
i refleksji oraz odczuwania 

obecności Boga. Podczas spotkań, kiedy kładziemy szczególny nacisk na uwielbie-
nie Boga, śpiewamy więcej piosenek i nie mamy wtedy ‘klasycznego tematu’; bar-
dziej jakieś krótkie refleksje, czas dzielenia – co komu Pan Bóg dał na serce. 

Po części oficjalnej nadszedł czas na słodki poczęstunek, rozmowy oraz wspól-
ne gry. 

Zapraszamy na spotkania młodzieży, które odbywają się w każdą sobotę  
o 18.00 w salce :) 

Ola Czudek

Bezsenna Noc z powrotem w Skoczowie...
Co roku w Wielką Sobotę, już od 20 lat, póź-

nym wieczorem młodzi ludzie i nie tylko spoty-
kają się, aby wspólnie w wielkiej społeczności 
przeżywać czas zadumy i rozmyślań, jakim jest 
pamiątka ukrzyżowania Jezusa, ale także, już 
po północy - radować się ze zmartwychwsta-
nia Pana. 

Tegoroczna Bezsenna Noc wróciła do swo-
ich korzeni, czyli do Skoczowa, ponieważ to 
właśnie tu miała swoje początki. Choć impre-
za zaczynała się dopiero o 22:00, skoczowska 
młodzież w roli wolontariuszy była na miejscu 
już kilka godzin wcześniej. Trzeba było rozsta-
wić sprzęt w kościele, przygotować rekwizyty, 
włóczki i urządzić mini bufet dla zespołu oraz 
pozostałych wolontariuszy. Należało też przy-
pilnować sytuacji na parkingu, w czym świetnie 

sprawdzili się chłopcy. Później, to, co się przygotowało, trzeba było rozdać uczest-
nikom, zebrać ofiarę oraz załatwić inne sprawy związane, kolokwialnie mówiąc,  
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z bieganiem po kościele. Przybyło około 600 osób z różnych parafii. Pierwsza część 
Bezsennej Nocy, czyli do północy, minęła bardzo refleksyjnie. Całość poprowadził 
ks. Marcin Podżorski, a mówcami byli kolejno ks. Marcin Ratka-Matejko, ks. Łukasz 
Stachelek, ks. Łukasz Ostruszka oraz ks. Piotr Sztwiertnia. Zastanawialiśmy się nad 
tym, co nas oddziela od Boga, uświadamiając sobie, że właśnie dzięki śmierci Je-
zusa Chrystusa jesteśmy z tego oczyszczeni. Jak co roku chcieliśmy wspólnie przy-
stąpić do spowiedzi i Wieczerzy Pańskiej. Drugą część spędziliśmy na śpiewie, któ-
ry poprowadził znany wszystkim zespół „Cześć” z Wisły Malinki, z którym także 
trochę pośpiewaliśmy w części pierwszej. Około godz. 01:30 spotkanie dobiegło 
końca i trzeba było jechać do domów, bo już za kilka godzin na wielu z nas czekała 
kolejna wizyta w kościele.

Myślę, że był to bardzo wartościowy czas. Czas, w którym młodzież, ale też i 
osoby dorosłe mogły wspólnie uwielbiać Pana i świętować to szczególne wyda-
rzenie, jakie dał nam Bóg, posyłając swojego Syna na świat. Zmartwychwstały Je-
zus i tym razem sprawił, że stworzyliśmy ogromną społeczność na Jego chwałę.

Estera Witoszek
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Rekolekcje dla konfirmantów
W dniach od 21 do 23 

kwietnia odbył się wyjazd 
konfirmantów ze Sko-
czowa wraz z ks. Marci-
nem Ratką-Matejko, ks. 
Bogdanem Wawrzeczko 
i młodzieżą do Wisły Ja-
wornika.

Po dojechaniu na miejsce rozpoczęliśmy zajęcia w pięciu grupach. Każda gru-
pa musiała przejść przez pięć stacji, na których przy-
gotowane były zadania. Trzeba było między innymi: 
ułożyć wiersz zawierający imiona wszystkich człon-
ków grupy, wykazać się sprawnością przy przecho-
dzeniu przez korytarz, poruszając się na kartkach  
i wiele innych. Podczas wykonywania zadań było 
wiele śmiechu i każdy chętnie się bawił. Po wykona-
niu zadań podsumowaliśmy pracę w grupach. Przyj-
rzeliśmy się wyjątkowości każdej i każdego z nas. Na-
stępnie ksiądz Bogdan podzielił się biblijnymi reflek-
sjami.

Drugiego dnia mieliśmy spotkania i zajęcia w te-
renie, które sprawiły nam największą radość. Trze-
ba było odnaleźć koperty z zadaniami, dzięki którym 
uzyskaliśmy wskazówkę, gdzie znajdował się wy-
jątkowy skarb – coś słodkiego i przyrzeczenie kon-
firmacyjne, które będziemy składali już za miesiąc. 
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Podczas kolejnych spotkań oglądaliśmy 
krótkie filmy i rozmawialiśmy na róż-
ne ciekawe tematy. Przyglądaliśmy się 
poprzednikom Reformacji oraz życiu i 
działaniom ks. dra Marcin Lutra. 

Późnym wieczorem organizatorzy 
przygotowali nam niespodziankę, któ-
rą okazała się być pyszna pizza. Tego 
wieczora do późna graliśmy wspólnie w 
gry i śpiewaliśmy piosenki, bardzo do-
brze się przy tym bawiąc. Był to czas wzajemnego poznawania się i integracji. 

Był również czas 
wolny, podczas które-
go graliśmy w piłkarzy-
ki lub w ping-ponga. 

Ostatniego dnia po 
śniadaniu poszliśmy 
na nabożeństwo, pod-
czas którego kazanie 
wygłosił miejscowy 
proboszcz, ks. Zdzi-
sław Sztwiertnia.

Wszystko co dobre jednak szybko się kończy i nadszedł czas powrotu do domu. 
Po 12:00 przyjechał autobus i ruszyliśmy do Skoczowa. 

Przez czas spędzony razem w miłej atmosferze wszyscy lepiej się poznaliśmy  
i zaprzyjaźniliśmy. Wyjazd był naprawdę udany.

Wiktoria Kozok i Karolina Kocur 
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Wieści 
chórowe

Marcowo- kwietniowa aktywność „Glorii”
Marzec. Czas, gdy przyroda powoli zaczyna budzić się do życia, ptaki weselej  

i głośniej śpiewają, drzewa zaczynają puszczać soki, a co za tym idzie pąki, a pro-
mienie słoneczne miłym ciepłem łaskoczą w nos. W takiej atmosferze lekkiego po-
budzenia sami wykazujemy większą chęć do działania, pokazania, że znów nam się 
chce, że potrafimy, możemy.

Z początkiem marca, przykładem budzącej się z zimowego snu przyrody, chó-
rzyści częściej i aktywniej służyli pieśnią podczas uroczystości w naszej parafii. 
Było tak 5 marca, podczas nabożeństwa wprowadzającego w urząd nowo wybra-
nych członków Rady Parafialnej. We wtorek poprzedzający Dzień Kobiet, męska 
część śpiewaków obdarowała panie pięknie kwitnącymi prymulkami i zadedyko-
wała piękną pieśń „Drogi życia niecierpliwie badasz, którą wybrać, którą w życiu 
iść”, po czym one odwdzięczyły się, częstując ich małym „co nieco” - czyli lizakiem 
w związku ze zbliżającym się dniem mężczyzny.

Kwiecień, a zwłaszcza jego druga połowa, jest wyraźnie zdominowana aktyw-
nym uczestnictwem chóru w życiu parafii. Prawie miesiąc później, bo 2 kwietnia, 
chór śpiewa dla naszych seniorów podczas nabożeństwa spowiednio – komunij-
nego. Już w następnym tygodniu, 9 kwietnia, wszystkie chóry „Gloria” biorą czyn-
ny udział w Koncercie Pasyjnym, przykładem poprzednich lat, organizowanym w 
naszej parafii w Niedzielę Palmową. Koncert ten jest swoistym wejściem w nastrój 
Wielkiego Tygodnia kończącego się zadumą i refleksją Wielkiego Piątku oraz rado-
ścią i nadzieją Wielkanocy. Również podczas tych uroczystych nabożeństw wielko-
piątkowych i wielkanocnych chór aktywnie włączył się służbą pieśni.

W międzyczasie chórzyści uczestniczyli w kilku uroczystościach pogrzebowych, 
niosąc pieśnią zasmuconym rodzinom nadzieję i pociechę w trudnych chwilach 
rozstania z ukochanymi.

Działalność śpiewaków z Kaplicówki to nie tylko czynny udział w życiu parafii  
i chóru, lecz również diecezji i środowiska. Zwyczajowo końcem kwietnia w na-
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szej diecezji organizowany jest Wiosenny Zjazd Chórów. Już od kilku lat odbywa 
on się w Cieszynie w Kościele Jezusowym, a to z tej przyczyny, że tylko on może 
pomieścić tak dużą ilość śpiewaków. Tegoroczny, już 61. zjazd odbył się 23 kwiet-
nia. Uczestniczyło w nim ogółem 25 chórów, a z naszej parafii dwa: z Dębowca  
i „Gloria”. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem wspólnej pieśni, ze wzglę-
dów pogodowych w murach świątyni a nie na schodach przed kościołem, autor-
stwa ks. M. Lutra i J. S. Bacha „Niech cały się raduje świat” pod kierownictwem 
Bolesława Nogi. Następni wykonawcy zostali przywitani przez gospodarza cie-
szyńskiej parafii, ks. Janusza Sikorę, który również wygłosił okazjonalne kazanie  
w oparciu o 21. rozdział Ewangelii Jana. Zwrócił uwagę na słowa zawarte w wersecie  
7. tego rozdziału: „Pan jest”, życząc chórzystom, aby swoją służbą śpiewem za-
wsze świadczyli o tym, że Pan jest – w nich, obok nich, nad nimi, że jest obecny 
w ich życiu. W związku z dużą liczbą uczestniczących chórów, wiele wykonywa-
ło pieśni w połączonych składach. Tak było w przypadku chóru z Dębowca, jak i 
męskiego „Gloria”, który wraz z Goleszowem, Wisłą i Cieszynem wykonał dwie 
pieśni: „Ach, Boże spojrzyj” oraz „Brońże Panie nas na wieki”. Połączonymi skła-
dami dyrygowały prowadzące goleszowski i cieszyński chór męski, panie Anna Sta-
nieczek i Joanna Sikora. Mieszany „Gloria” zaprezentował się słuchaczom w pie-
śni „Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności” pod batutą Bolesława Nogi,  
z partiami recytatorskimi Anny Dręczewskiej i Jerzego Fendera.

Podczas „śpiewanego” nabożeństwa byliśmy uczestnikami wręczenia odznak 
„Zasłużony dla Województwa Śląskiego” dla chóru mieszanego z Cieszyna, ak-
tualnej dyrygentki Joanny Sikory oraz byłej, Anny Ożany. Również minutą ciszy 
uczczono pamięć zmarłej pastorowej Marii Wegert, długoletniej dyrygentki biel-
skiego chóru. Uroczysty zjazd chórów zakończono odśpiewaniem wspólnej pieśni 
„Brońże, Panie, nas na wieki”.

Kwiecień dobiega końca. Przed nami nowe miesiące 2017 roku, kolejne wyzwa-
nia i kolejna służba. Może dla niektórych nieistotna, mało ważna, bo to tylko śpiew, 
ulotny, brzmiący tylko chwilę, zaledwie parę minut, który, gdy przebrzmi, się za-
pomina. Nie coś namacalnego, widocznego, co da się zmierzyć, ocenić, co będzie 
świadczyło o włożonym wysiłku przez wiele lat, jak stojący budynek czy zadba-
ny ogród. Jednak mądrzy ludzie już przed latami uznali fakt, że „kto śpiewa, dwa 
razy się modli” (św. Augustyn), a „muzyka łagodzi obyczaje” (Jerzy Waldorff) oraz 
„Jest jeden idealny język, wyższy ponad wszystkie narzecza ludzkie i ponad style 
różnych kultur: tym językiem jest muzyka” (Fryderyk Wilhelm Nietzsche). Więc je-
żeli masz chęć, lubisz śpiewać, dołącz do wspólnej służby śpiewem, aby słowami 
jednej z pieśni z repertuaru chóru „śpiewać nową pieśń ku Pańskiej czci”.

Aniela Fender
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Kącik
dla dzieci

Cześć!
W tym numerze IP nasze zagadki opierają się na naszym śpiewniku – na pewno 

nieraz, będąc z rodzicami w kościele, szukaliście w nim jakiegoś numeru pieśni. Ale 
czy kiedyś oglądaliście go dokładnie i wiecie, że znajdziemy tam m.in. modlitwy na 
każdy dzień tygodnia oraz Psalmy? Chcę Was zachęcić do jego przejrzenia właśnie 
poprzez dzisiejsze zagadki. A więc: śpiewniki w dłoń i odpowiadamy na pytania! :)

1. Ile znajdziemy w naszym śpiewniku:

a) pieśni ? …...........................................

b) introitów? ….....................................

c) Psalmów? …......................................

2. Introit to część liturgiczna nabożeństwa, czytany naprzemienne przez księ-
dza i zbór. Przejrzyj całą listę introitów i napisz, jaki numer ma introit:

a) na 1. dzień Bożego Narodzenia …............................................

b) na Wielki Piątek …....................................................

c) na Święto Reformacji ….........................................

d) na Nowy Rok …..................................................

e) Napisz, jakie jest hasło tygodnia w introicie poświęconym Wielkanocy:

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

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

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

........................................................................................................................................
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3. Wyznanie wiary to krótki zbiór zasad wszystkiego, w co wierzymy. Sprawdź, 
jakie wyznania wiary znajdziemy w śpiewniku i napisz, które z nich zmawiamy:

a) podczas cotygodniowego nabożeństwa...........................................................

b) podczas nabożeństw z Komunią Świętą i wielkich uroczystości kościelnych ..

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

4. Czwarta część śpiewnika jest poświęcona życiu chrześcijańskiemu i podzie-
lona na etapy życia człowieka. W pierwszym z nich (Narodziny i dzieciństwo) znaj-
dziemy m.in. modlitwy dziecka. Znajdź je i napisz poniżej pierwszą propozycję mo-
dlitwy dziecka o poranku:

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

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

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

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

5. W kolejnej części, poświęconej konfirmacji, znajdziemy m.in. wytłumaczenie, 
czym jest konfirmacja. Przeczytaj, proszę, to wytłumaczenie i napisz, co dokładnie 
oznacza słowo „konfirmacja” (śpiewnik podaje dwa tłumaczenia).

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

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

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

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

Ania Jaroszewska

Dorysuj brakującą część Róży Lutra,
a następnie pokoloruj według klucza:

1 - złoty
2 - niebieski
3 - zielony
4 - czerwony
5 - czarny

1 2
3

3

3

3

4

5
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Biblioteka

Rozmaitości z biblioteki
W roku Jubileuszu 500 lat Reformacji proponujemy książki związane z tą tema-

tyką.
Jakiś czas temu ukazała się książka pt. „Reformatorzy”. „Przybliża ona wielo-

wymiarową działalność 40 postaci, które zyskały miano reformatorów. Wszyscy 
oni związani są z Reformacją wittenberdzką. Przedstawione są zasady reformacji, 
a także zmiany, jakie wniosła ona do życia społecznego i politycznego. Książka po-
kazuje też, jak mocno reformacja wpłynęła na kulturę i szkolnictwo.”

Polecam także książkę ks. Marcina Podżorskiego pt. „Motyw eklezjologiczny w 
przekazie teologicznym Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie w latach 1998-
2012”. Jest to praca magisterska ks. Marcina, z którą warto się zapoznać, gdyż opi-
suje kształtowanie się na naszym terenie wizji Kościoła na przestrzeni 15 lat.

Z innej tematyki natomiast polecam nową książkę pt. „W obronie innych” autor-
stwa Sama Childersa, który przedstawia prawdziwą historię swojego życia, głów-
nie dziejącą się na obszarze Sudanu i Ugandy. Ten człowiek stał się inspiracją i pier-
wowzorem do filmu „Kaznodzieja z karabinem”, który wielu już naszych czytelni-
ków oglądało. Książka jest napisana niezwykle interesująco i dobrze się ją czyta.

Zapraszam
Renia Świder

tel. 33 500 00 25
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Biblioteka w Simoradzu poleca
„Ścieżki nadziei” zamykają bestsellerową serię „Dzienników pisanych w dro-

dze”Richarda Paula Evansa. Autor „Kolorów tamtego lata” i „Stokrotek w śniegu” 
zabiera nas w podróż, która odmienia życie i pozwala odzyskać nadzieję. Wszyst-
kie pięć części serii posiadamy w naszej bibliotece. 

Krótki opis całej serii:
Po śmierci ukochanej, utracie domu i pracy Alan wyruszył 

w pieszą podróż przez całą Amerykę. Sam. Z jednym pleca-
kiem. Z mnóstwem pytań o sens życia i cierpienia. Podczas 
swej niezwykłej wędrówki doświadczył dobra i ciepła, otrzy-
mał pomoc i przekonał się o sile, jaką dać może tylko przy-
jaźń. Spotkał ludzi, którzy na zawsze odmienili jego życie.

Powoli odzyskiwał nadzieję. Ale nigdy nie wiemy, co 
czeka nas za zakrętem drogi. Los znów kazał Alanowi prze-
rwać podróż i poddał go kolejnej ciężkiej próbie. Teraz jed-
nak Alan ma coś, czego mu brakowało, zanim wyruszył – 
bagaż doświadczeń i mądrość zdobyte podczas wędrówki.

Czy to wystarczy, aby dokończyć podróż? Czy Alan zostawi za sobą prze-
szłość i znajdzie siłę, by żyć na nowo? Czy odzyska szansę na miłość i zwykłe ludzkie 
szczęście?

Film „Więcej niż fan. Historia naśladowcy” 
to pełnometrażowy film fabularny. Film zawie-
ra komentarze Kyle’a Idlemana.

Zapraszamy do śledzenia losów Erica Nel-
sona, który prowadzi trzytorowe życie: zbun-
towanego poszukiwacza przyjemności, bez-
względnego biznesmena i nominalnego chrze-
ścijanina. Dopiero w obliczu śmierci Eric posta-
nawia wyruszyć w duchową podróż, która cał-
kowicie zmieni jego postawę wobec Jezusa  
i podda próbie wiarę jego i jego bliskich.

Zapraszamy również do bibliotek w Dębowcu i w Pierśćcu  
w każdą niedzielę po nabożeństwie.
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Reklamy 
i ogłoszenia

Pomóż nam spełnić marzenia
Zespoły naszej parafii podjęły się wielkiego wyzwa-

nia. Wprowadziły do realizacji pomysł, który już od wielu 
lat tkwił w naszych sercach, pomysł na wspólne nagranie 
płyty przez zespoły: „Dzwonków”, „Be happy”, „Nadzie-
ja „ i „Dla Niego”. Spotkał się on z wielkim entuzjazmem 
wśród członków tych grup. Największa radość i ekscyta-
cja pojawiła się wśród najmłodszych wokalistów z chór-
ku dziecięcego. 

Dzieląc się z Wami tą radością, mamy nadzieję, że nasz pomysł spodoba się tak-
że Wam i pomożecie nam w jego realizacji. Potrzebujemy zebrać ok. 10 tysięcy zło-
tych. Może myśl, że płyta i przesłanie z nią związane będzie wpływać na ludzkie 
serca, a muzyka, która się na niej znajdzie, będzie chwalić naszego wielkiego Boga, 
zachęci Cię, byś i Ty przez swój wkład finansowy stał się jej współtwórcą. Wpłat 
można dokonywać na listę, która znajduje się w kancelarii parafialnej.

Grupa dla nastolatków
Jeśli masz 12 lat i więcej, ta grupa jest dla Ciebie, 

spotykamy się w piątek 12 maja o 18.00 w sali mło-
dzieżowej. Dużo dobrego czasu w gronie fajnych lu-
dzi, wspólne dyskusje, poznawanie Bożego Słowa, 
śpiew i kilka niespodzianek to jest to, czego możesz 
się spodziewać.

 A więc do zobaczenia w piątek!
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Wolontariat diakonijny
Parafia nasza wychodząc naprzeciw potrzebom opieki nad osobami przewlekle 
chorymi, przebywającymi w domu, organizuje grupę wolontariuszy udzielającą fa-
chowej pomocy w pielęgnacji chorych i wsparciu dla rodziny. Szukamy osób, któ-
re byłyby chętne po odpowiednim przeszkoleniu zaangażować się w tego rodza-
ju służbie diakonijnej.
Prosimy o kontakt w kancelarii.

Projekt Jetro
Każdy z nas przechodzi czasem przez trudne momenty w życiu. Potrzebujemy 

wtedy drugiego człowieka, jego bliskości, otwartości, empatii, modlitwy, czasem 
również spojrzenia z innej perspektywy czy fachowej wiedzy. 

Jetro był takim człowiekiem dla Mojżesza, jego pomoc okazała się bezcenną  
i zgodną z Bożą wolą (zainteresowanych odsyłam do lektury 2 Mż 18).

Oferujemy pomoc z zakresu:
- Duszpasterstwa
- Poradnictwa rodzinnego
- Terapii uzależnień
- Pracy socjalnej

Można umówić się z nami za pośrednictwem telefonu kancelarii parafialnej, 
tel.: 33 853 3491

Zapraszamy do kontaktu.
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Czym będą Ewangelickie Dni Kościoła? To będzie szczególny rodzinny czas. Na-
sze rodzinne ewangelickie spotkanie.To cztery dni spędzone w gronie ewangeli-
ków z całej Polski. To wspólne świętowanie jubileuszu 500 lat Reformacji. To oka-
zja, by nawiązać nowe i odnowić stare znajomości, odkryć bogactwo naszego Ko-
ścioła. Od 15 do 18 czerwca w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie, Czeskim Cieszynie i Biel-
sku-Białej wspólnie chcemy dziękować Bogu za 500 lat odnowy Kościoła.

Mieszkamy rozproszeni po całej Polsce. Nasze parafie nie są zbyt duże i czę-
sto są oddalone od siebie. Chcemy więc być razem, choć przez te cztery dni. Nigdy 
nie mieliśmy takiej okazji, aby przebywać w tak licznym gronie. Siła tego spotkania 
tkwi w tym, że będziemy razem cały czas od czwartku do niedzielnego południa. 
Wzajemnie możemy się wspierać i inspirować – bez znaczenia, czy jesteśmy z du-
żej, czy małej parafii. Wzajemnie możemy się uczyć, jak nieść w codzienności swo-
ją wiarę w nie zawsze sprzyjającym środowisku.

Nie zapraszamy do zwiedzania Beskidów i tutejszych pięknych historycznych 
miast wzdłuż standardowych szlaków turystycznych. Z wieloma osobami z całej 
Polski przygotowujemy coś innego, ciekawszego i niepowtarzalnego.

Program
Wspólnie tworzymy bogaty program. Spotkanie oficjalnie rozpocznie się od na-

bożeństwa w leśnym kościele na zboczu Równicy koło Ustronia. W ramach tzw. 
forów poruszana będzie tematyka związana z różnymi dziedzinami naszego ży-
cia – Biblia, diakonia, duszpasterstwo, misja, ekumenia, historia, sztuka. Każde fo-
rum to interesujący goście, wykłady, dyskusje. Urozmaicony program będzie rów-
nież przygotowany dla dzieci. Natomiast młodzież weźmie udział w Ogólnopol-
skim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej organizowanym w ramach EDK. Odbędzie 
się również Forum Kobiet Luterańskich oraz walne zgromadzenie Bratniej Pomoc 
im. Gustawa Adolfa. Będzie też czas na chwile zadumy i skupienia w trakcie poran-
nych studiów biblijnych.

W Wiśle i Cieszynie zorganizowane zostaną koncerty znanych zespołów, któ-
re prezentują różne style muzyczne. Każdy znajdzie coś dla siebie, wystąpią:  
N.O.C., Arka Noego, October Light, Jagodziński Trio, Mate.O, TGD, Zespół Pieśni  
i Tańca Śląsk oraz chóry parafialne.

W sobotę planowane jest nabożeństwo w hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej. 
W jego trakcie zaśpiewa megachór, który będzie się składał z kilkuset chórzystów 
z całej Polski oraz z Czech. Chórem będzie dyrygować Joanna Korczago. Po nabo-
żeństwie odbędzie się specjalny koncert przygotowany przez  Orkiestrę Kameral-
ną Silesian Art Collective pod batutą Mateusza Walacha. W trakcie koncertu usły-
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szymy aranżacje specjalnie przygotowane na jubileusz 500 lat Reformacji.  Z orkie-
strą wystąpią: Beata Bednarz, Natalia Niemen, Mate.O.

W programie będzie możliwość zwiedzania ewangelickiego Cieszyna. Zapro-
simy do niektórych leśnych kościołów. Aktywnie będzie można szukać ewange-
lickich miejsc w Bielsku-Białej w ramach gry miejskiej. Na uczestników EDK będą 
oczekiwać muzea w Cieszynie po obu stronach granicy oraz w Wiśle.

Uczestnictwo
Uczestnicy z diecezji cieszyńskiej mogą zgłaszać swój udział w macierzystych 

parafiach. Na przełomie maja i czerwca wszyscy otrzymają karty uczestnika wraz 
z programem EDK.

Karta uczestnika będzie uprawniała do przejazdów specjalnie przygotowaną 
komunikacją w czwartek oraz do pierwszeństwa w wejściu na niektóre koncerty i 
wykłady. Dodatkowo proponujemy obiady w czwartek, piątek i sobotę. 

Koszt uczestnictwa jest następujący: karta A1 (osoby dorosłe, 3 obiady)  – 70 zł, 
karta A2 (osoby do lat 25, 3 obiady) – 50 zł, karta B1 (osoby dorosłe, bez obiadów) 
– 25 zł, karta B2 (osoby do lat 25, bez obiadów) – 15 zł.

Zapisy w kncelarii parafialnej.
Więcej informacji: www.dnikosciola.pl/

Biblia na co dzień jest przeniesieniem na inną platformę ukazującej się co roku 
książki „Z Biblią na co dzień”. Niezależnie od zewnętrznej formy, taka publikacja 
jest zawsze zachętą do wędrówki z Biblią przez cały rok. O naszym życiu często 
mówimy jako o drodze. Poruszając się po niej potrzebujemy punktów odniesienia, 
kierunkowskazów czy znaków ostrzegawczych. Biblia na co dzień jest źródłem,  
z którego możemy czerpać każdego dnia właściwe inspiracje do naszej codzienno-
ści czy pomoc w podejmowaniu naszych decyzji. Chce też 
być punktem orientacyjnym, według którego będziemy się 
mogli przekonać, czy idziemy we właściwym kierunku, czy 
zbliżamy się do celu, czy też od niego oddalamy.

Skanując kod QR pobierzesz aplikację na telefon 
z Androidem.
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Serdecznie polecamy nowości książkowe,  
które można nabyć w kancelarii parafialnej

Luterański katechizm dla dorosłych 
Luterański katechizm dla dorosłych to książka napisana 

przez ewangelickich teologów i duchownych, dotycząca 
m.in. podstawowych zasad wiary, duchowości ewangelic-
kiej,życia liturgicznego, problemów etycznych czy działań 
społecznych Kościoła – przedstawionych w kontekście 
Reformacji i istoty luteranizmu. Uzupełniona została o li-
stę lektur w języku polskim, głównie z zakresu ksiąg wy-
znaniowych, teologii i historii Reformacji, podstaw teolo-
gii ewangelickiej oraz etyki i ekumenii.

Autorzy:dr Łukasz Barański, ks. Wojciech Froehlich, ks. 
dr Grzegorz Giemza, ks. bp prof. Marcin Hintz, ks. bp dr 
Adrian Korczago, ks. dr Adam Malina, ks. Marcin Rayss, 
dr Jerzy Sojka, ks. prof. Marek J. Uglorz

Reformacja tom 1
Książka opisuje wydarzenia, polityczne tło oraz klu-

czowe zagadnienia reformacyjnej teologii. Tej narra-
cji towarzyszy przedstawienie biogramów pierwszo-  
i drugoplanowych bohaterów rozgrywek politycznych 
i sporów teologicznych. Całość dopełnia prezentacja 
i omówienie fundamentalnych tekstów tamtych cza-
sów. Dwa pierwsze tomy obejmują historię i teolo-
gię luterańskiej  odnowy Kościoła w Niemczech w XVI 
wieku. Z kolei tom trzeci przedstawia historię i teolo-
gię różnych nurtów Reformacji w Polsce oraz Europie 
w XVI wieku.

Trzytomowa Reformacja jest pierwszą tak obszer-
ną publikacją prezentującą zagadnienia związane  
z Reformacją w XVI wieku, przygotowaną przez pol-

skich autorów. Obaj uzyskali tytuł doktora teologii w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej specjalizując się w badaniach nad całym okresem 500 lat 
Reformacji. Łukasz Barański jest znawcą historii i teologii Reformacji, z kolei Jerzy 
Sojka poświęcił się badaniom nad teologią XVI-wiecznej Reformacji i ich aktualiza-
cją we współczesnym protestantyzmie.

28 zł

39 zł
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Powołane
Książka o młodych dziewczynach, które poświęca-

ją swoje życie, o kobietach, które z miłości do Chrystu-
sa podejmują pracę na rzecz innych, o ewangelickich 
diakonisach, których zapłatą jest to, że mogą służyć.

Pierwsza książka, która przedstawia życiorysy, 
świadectwa i służbę sióstr diakonis z Diakonatu Żeń-
skiego Eben-Ezer w Dzięgielowie, opatrzona zdjęcia-
mi od 1926 roku.

Marcin Luter. Buntownik w czasach przełomu
Żaden Niemiec nie wpłynął na bieg historii Europy w okresie między średnio-

wieczem i nowoczesnością tak silnie jak Marcin Lu-
ter. Wittenberski mnich stawia czoła cesarzowi, pa-
pieżowi i Kościołowi, pragnie uniwersalnej reformy 
chrześcijaństwa, lecz w efekcie staje się założycielem 
protestantyzmu. Heinz Schilling, jeden z najlepszych 
znawców epoki, przedstawia Lutra na tle jego cza-
sów nie jako samotnego bohatera, lecz jako buntow-
nika toczącego zacięty bój o religię i jej rolę w świe-
cie. W swojej błyskotliwej biografii autor wnika głę-
boko w życie Reformatora, pokazując go jako czło-
wieka o trudnym, pełnym sprzeczności charakterze, 
który dzięki swej potężnej woli wprawdzie zmienia 
świat, ale pod wieloma względami czyni to inaczej, 
niż początkowo zamierzał.

Kazania ks. dra Marcina Lutra
„Kazania te głosiłem niekiedy dla moich domowników, 

aby – jako głowa domu, w którym je głosiłem – wypełnić 
obowiązek uczenia ich chrześcijańskiego życia. Daj Boże, 
aby trafiły one nie tylko do uszu, ale i do serc, i by nie pozo-
stało bezowocnym…” 

(Marcin Luter)

49 zł

69 zł

15 zł
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Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy regularnie opłacają składkę kościelną. 
Wpłaty można uiszczać w kancelarii parafialnej lub wpłacając na konto  

w Banku Spółdzielczym: 

63 8126 0007 0009 5136 2000 0010 
z dopiskiem: 

„darowizna na cele kultu”

Sumę przeznaczoną na składkę parafialną można odliczyć od podatku w rocznym 
sprawozdaniu podatkowym (jeżeli jest wpłacona przez bank). Spore grono naszych 

parafian korzysta z możliwości tzw. automatycznego przelewu przez swój bank. 
Poniżej zamieszczamy wyciąg z Regulaminu Parafialnego Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP dotyczący zasad opłacania składki kościelnej:
§7.1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany 

jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% 
jego dochodu. Z opłacania składki są zwolnieni uczniowie i studenci nie posiadający 

własnych dochodów.
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Z życia
kościoła

8 marca – po ciężkiej chorobie, zmarła śp. Anna Boruta-Bisok - teolog, pedagog 
i duszpasterz. Pracowała jako katechetka w parafii ewangelickiej w Poznaniu. Mia-
ła niespełna 41 lat.

15 marca - Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzej Duda  
w Pałacu Prezydenckim wręczył do-
kumenty potwierdzające uznanie 
dziesięciu kolejnych zabytków za 
Pomniki Historii. Na tej prestiżowej 
liście znalazł się również Kościół Po-
koju w Jaworze oraz Kościół Pokoju 
w Świdnicy wraz z otaczającym go 
budynkami i cmentarzem.

23 marca – W Czerwionce-Lesz-
czynach z inicjatywy Regionalnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Czerwionce-Leszczynach, Zespołu Szkół nr 3 
przy współudziale Miejskiego Ośrodka Kultury i lokalnych władz zorganizowana 
została popularnonaukowa konferencja „Wpływ Reformacji na kulturę i ducho-
wość Górnego Śląska”. Wydarzenie objęte honorowym patronatem przez burmi-
strza Gminy i Miasta Wiesława Janiszewskiego odbyło się w Centrum Kulturalno-
Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, gromadząc licznie przybyłych uczestni-
ków lokalnej społeczności, w tym uczniów, nauczycieli i członków parafii luterań-
skiej

27 marca – we Wrocławiu bp Ryszard Bogusz otrzymał doktorat honoris causa 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest on trzecim duchownym Kościoła 
uhonorowanym tym tytułem. Doktorami honoris causa są bp Jan Szarek i ks. Piotr 
Gaś.
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31 marca-1 kwietnia – odbyło się w Warszawie spotkanie Komisji Kontaktów Pol-
skiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Podczas spotka-
nia podsumowywano działania komisji w minionych latach i przedstawiono plan 
zadań na przyszłość. Tematem, który będzie kontynuowany, a który jest obecny 
w pracach komisji od ponad 40 lat jest pojednanie. Przykładem działań na rzecz 
pojednania jest projekt: „Pojednanie w Europie – zadania Kościołów na Ukrainie, 
Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Komisji podkreślała jak istotne jest zaangażo-
wanie w te działania młodzieży. Kolejnym tematem jest kwestia uchodźców i moż-
liwość wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi Kościołami zrzeszonymi w PRE  
i Kościołami niemieckimi. Komisja będzie też zajmować się profesjonalnym wspar-
ciem duchownych i pracowników Kościoła, da to możliwość rozpoznania aktyw-
ności Kościołów w tym temacie.

1 kwietnia – z Żorach miała miejsce 12. edy-
cja Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościel-
nych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. Podczas prze-
glądu nagrodzone zostały ewangelickie chóry. 
III miejsce - nagrodę Rady Miasta Żory otrzy-
mał Wyższobramski Chór Kameralny Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie pod dyr. 
Piotra Sikory. Oprócz nagród jury wyróżnienia 
wybranym zespołom przyznali również m.in. za-
proszeni goście, duchowni, senatorowie i posłowie RP. Jedno z nich – Specjalne 
wyróżnienie za ogólne wrażenie artystyczne - nagrodę ks. Prałata Jana Szewczy-
ka otrzymał Chór Ekumeniczny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Karpaczu pod 
dyr. Bernarda Stankiewicza.

8 kwietnia – zmarła po przeżyciu 105 lat śp. senioro-
wa Maria Wegert zd. Buzek. Urodziła się 3 grudnia 1911 
roku we Frydku na Zaolziu na terenie ówczesnej Austrii. 
Jej ojciec ks. Andrzej Buzek był wtedy proboszczem 
tamtejszej parafii ewangelickiej. W 1938 roku wstąpiła w 
związek małżeński z ks. Adamem Wegertem, wspólnie 
mieszkali w Bielsku. Tam śp. Maria Wegert pracowała 
jako organistka i dyrygentka chóru parafialnego – który 
tworzy od podstaw. Jako żona proboszcza często słu-
żyła grą na godzinach biblijnych, w zastępstwie uczyła 
religii, organizowała, przygotowywała i obsługiwała 
spotkania, konferencje. W 1995 roku, po 50 latach nie-
przerwanej służby, w wieku 85 lat, Maria Wegert prze-

szła w stan spoczynku. Za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury mu-
zycznej w 1995 r. otrzymała dyplom Ministra Kultury i Sztuki, była nominowana do 
nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie Kultury i Sztuki „Ikar 1995”. 
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Wiosną 2010 roku została uhonorowana Nagrodą im. ks. Leopolda Otto, przyzna-
waną przez „Zwiastun Ewangelicki”. We wrześniu 2010 roku Prezydent RP odzna-
czył Marię Wegert za całokształt działalności Złotym Krzyżem Zasługi.

8 kwietnia – w Bielsku-Białej jubileusz 25 lat istnienia obchodziły Wydawnictwo 
Augustana i Drukarnia Augustana. Przed ćwierć wiekiem działalność rozpoczyna-
ły wspólnie pod nazwą Ośrodek Wydawniczy Augustana. Tego dnia wręczone zo-
stały także statuetki Nagrody im. ks. Leopolda Otto, przyznawane co roku przez 
„Zwiastun Ewangelicki”, którego wydawcą jest Wydawnictwo Augustana. Otrzy-
mują je osoby, zaangażowane w różnych dziedzinach – podobnie jak patron na-
grody – które swoimi dokonaniami i postawą wywierają istotny wpływ na życie Ko-
ścioła luterańskiego w Polsce. W 15. edycji nagrody otrzymali je: prof. Ewa Chojec-
ka – historyk sztuki, prof. Jarosław Kłaczkow – historyk Kościoła oraz ks. prof. Bo-
gusław Milerski – rektor ChAT.

22-23 kwietnia – w Warsza-
wie odbyła się 1. sesja XIV Syno-
du Kościoła. Podczas obrad 1. se-
sji Synodu Kościoła wybrało ks. 
dr Adama Malinę na Prezesa Sy-
nodu. Radcami zostali: prof. Ja-
rosław Płuciennik z Łodzi, Anna 
Wantulok z Jaworza, ks. Ma-
rek Londzin z Dzięgielowa i ks. 
Waldemar Szajthauer z Wisły. 
Oprócz wyborów Prezesa Syno-
du i radców Rady Synodalnej, za-

decydowali również o składzie Synodalnej Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli: 
Katarzyna Luc, Emir Kasprzycki i Jerzy Sikora, a zastępcą został ks. Marcin Pysz. 
Wybrano również sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (Jakuba Cebulę i Pio-
tra Kowalskiego) oraz sędziów Sądu Dyscyplinarnego (Jerzy Bujok, Łukasz Cieślak, 
Jakub Cupriak, Joanna Szydlik i ks. Wiesław Żydel). W czasie obrad podjęto dysku-
sję nad wnioskami członków Synodu, związaną z reformą oświaty wprowadzają-
cą ośmioletnią szkołę podstawową. Synod zatwierdził nowe programy i podsta-
wy programowe nauczania religii w klasie VII i VIII. Ponadto uchwalono przepisy 
przejściowe dotyczące młodzieży rozpoczynającej naukę w klasie siódmej szkoły 
podstawowej. Będzie mogła ona przystąpić do konfirmacji w klasie ósmej. Ozna-
cza to brak zmiany wieku konfirmacyjnego dla tego rocznika. Jednocześnie Synod 
postanowił rozpocząć prace zmierzające do przygotowania propozycji komplek-
sowych rozwiązań dotyczących przygotowania i dopuszczenia młodzieży do kon-
firmacji z uwzględnieniem programu nauczania religii i podstawy programowej na-
uczania kościelnego. Wyniki prac mają zostać przedstawione na jesiennej sesji Sy-
nodu w 2018 roku.
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Chrzty:

Aleksandra Soły  26.02.2017  Kisielów
Zofia Sopczyk  26.02.2017  Skoczów, ul. Słoneczna
Nikodem Ciach  12.03.2017  Łączka, ul. Akacjowa
Zofia Bijok   18.03.2017  Skoczów, ul. Rzeczna 
Michał Krzywoń  19.02.2017  Kowale, ul. Pożarnicza
Weronika Kożdoń  19.03.2017  Wilamowice, ul. Cieszyńska
Kajetan Fryda  26.03.2017  Iskrzyczyn, ul. Łagodna 
Sebastian Dłuś  02.04.2017  Skoczów, ul. G. Morcinka
Miłosz Caban  09.04.2017  Skoczów, ul. Łęgowa
Krzysztof Krzyścin  23.04.2017  Kowale, ul. Wiatrów 
Natalia Kolarczyk  23.04.2017  Skoczów, ul. Wiślicka
Alan Rygiel    28.04.2017  Skoczów, ul. Ustrońska
Pola Tkacz   30.04.2017  Kowale, ul. Dolny Bór 

Śluby:

Yevhenii Krasnov  Izabela Fober 23.03.2017

Pogrzeby:

Adolf Penkała  lat 85  24.02.2017  Skoczów, ul. Kwiatowa
Zofia Żur  lat 87  11.03.2017 Dębowiec, ul. Polna
Ewa Gwóźdź lat 76  25.03.2017 Pierściec, ul. Skoczowska
Marek Boruta lat 46  28.03.2017 Pierściec, ul Sobeckiego
Helena Procner lat 81  01.04.2017 Skoczów, ul. Topolowa
Erwin Kajfosz  lat 79  03.04.2017 Harbutowice, ul Modrzewiowa
Jerzy Sikora  lat 66  09.04.2017 Dębowiec, ul. Katowicka
Jerzy Caputa lat 67  12.04.2017 Simoradz, ul. Kręta
Anna Śliwka  lat niespełna 88 16.04.2017 EDO Emaus w Dzięgielowie

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
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
 kom. 796 535 590
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 pierwsza sobota godz. 19.00 D-c
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
18+ poniedziałek godz.19.oo

Fot. na okładce: StockSnap.io
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