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O to modlę się, aby miłość wasza 
coraz bardziej obfitowała  

w poznanie i wszelkie doznanie.
Flp 1,9
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w Skoczowie
24 czerwca
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Kazanie wygłoszone przez Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca
podczas Ewangelickich Dni Kościoła w Bielsku-Białej

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, Bóg 
wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na 

imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki 
język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga. 

Flp 2,9-11

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie!
Dziś uczestniczymy w szczególnym nabożeństwie, bowiem po raz pierwszy  

w Polsce mamy okazję brać udział w Ewangelickich Dniach Kościoła, które zorga-
nizowane zostały, jako jeden z elementów obchodów jubileuszu 500 lat Reforma-
cji. Organizatorzy wysłali zaproszenie do wszystkich parafii oraz wszystkich ewan-
gelików w Polsce i dlatego tak licznie się dziś tutaj gromadzimy. 

Wersetem, który nam towarzyszy przez ostatnie trzy dni, jest zdanie zapisane 
przez apostoła Pawła w liście do Filipian: „Takiego bądźcie względem siebie uspo-
sobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie.”  

Codziennie poprzez kazania i pracę biblijną analizowaliśmy kolejne wersety 
tego listu. Dziś mamy spoglądać w przyszłość koncentrując się na słowach:

„Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, 
aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby 
wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga.” Flp 2,9-11

Uważam, że wybór tematu był bardzo trafny, bowiem Reformacja zwracała 
uwagę na znaczenie Zbawiciela i dzieła, które dokonał. Dlatego hasła reformacyj-
ne, Tylko Jezus, Tylko wiara, Tylko łaska, Tylko Pismo wskazują właśnie na zbaw-
cze dzieło Boga.

Spróbujmy, więc spojrzeć „w jutro” w kontekście tego wersetu.
Zacznijmy od zadania sobie pytania, czy rzeczywiście na imię Jezusa zgina się 
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wszelkie kolano na ziemi i pod ziemią?  Odpowiedź jest oczywista: Nie. Na świecie 
istnieje wielu ludzi, którzy nie znają Jezusa i nigdy o Nim nie słyszeli.

Po drugie nawet, jeżeli słyszeli o Jezusie to nie uznają go za Boga, bo albo są 
wyznawcami innych religii lub po prostu są niewierzącymi, ateistami, agnostyka-
mi. I po trzecie, jest wielu takich, którzy nominalnie są chrześcijanami, ale nigdy 
nie uznali Chrystusa swoim Panem. Ich chrześcijaństwo sprowadza się do tradycji 
przodków, czy też tylko do czynnika kulturowego.

Czy więc Apostoł Narodów się pomylił?  A może powinniśmy oczekiwać tego, 
że nadejdą jeszcze dni, kiedy wszyscy, całe stworzenie, jak twierdzi Paweł, wyzna, 
że Jezus jest Panem?

Oczywiście ani jedno ani drugie. Gdy czytamy ten werset musimy być świado-
mi, że jest to wypowiedź eschatologiczna, a więc mówi o czasach ostatecznych,  
o tym, że wszyscy, wierzący i niewierzący, będziemy musieli stanąć na Sądzie Osta-
teczny, a tam wszelkie kolano zegnie się przed Bogiem, Jezusem Chrystusem. Dla-
tego, chcę Wam zaproponować inny sposób spojrzenia na wyznaczone nam dzi-
siaj zadanie, czyli: jutro w kontekście panowania Jezusa Chrystusa.

Zostawmy tych, którzy negują, w szerokim tego słowa znaczeniu, Jezusa. 
Spójrzmy na siebie i na to, w jaki sposób możemy proklamować Zbawiciela po-
przez jego naśladowanie, bo przecież słowa: Takiego bądźcie względem siebie 
usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, wzywają do naśladowania go.

Aby móc naśladować trzeba najpierw poznać tego, kogo chcemy kopiować. 
Możemy to uczynić tylko poprzez próbę spojrzenia w Ewangelię, które opisują ży-
cie i dzieło Nauczyciela z Nazaretu. Kim był? Jaki był? Co było w nim tak niezwykłe-
go, że chcemy go naśladować?

Pewnie każdy z nas mógłby odpowiadając na to pytanie podać jakieś cechy cha-
rakterystyczne, które na nim, na Tobie, wywarły największe wrażenie.

Nie sposób w ramach, krótkiego kazania przeprowadzić dogłębną analizę po-
staci Jezusa, dlatego pozwólcie na kilka haseł, mając świadomość, że jest tylko wy-
biórcze podanie kilku punktów.

• Jezus był pełen miłości - to było pierwsze skojarzenie, gdy myślałem o Nim  
i właściwie trudno tutaj podać tylko jeden przykład. Całe Jego działanie było nasta-
wione na drugiego człowieka. Uzdrawiał chorych, ślepych, trędowatych, zauważył 
chromego przy sadzawce, „nie mam człowieka”, karmił głodnych.

• Nie robił różnicy między ludźmi, niezależnie od tego, kim byli ci, którzy do nie-
go przychodzili, zawsze traktował ich tak samo.

• Kochał dzieci - i uważał je za tak samo ważne jak dorosłych: Pozwólcie dzie-
ciom przychodzić do mnie - bo ich jest królestwo Boże. 

• Miał duża tolerancję dla słabości i grzeszności człowieka. Przyprowadzono 
do Niego  kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Najpierw rozprawił się z tymi, któ-
rzy na tle biednej kobiety chcieli pokazać swoją sprawiedliwość- kto bez grzechu 
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niech rzuci pierwszy kamieniem. Następnie - nie potępił kobiety - „I ja cię nie potę-
piam, idź i nie grzesz więcej”. Jako jedyny człowiek bez grzechu mógł to zrobić -  
a nie robi, wie, że Ona potrzebuje w tej chwili wsparcia, akceptacji - pomocy, nie 
potępienia.

• Jednocześnie Jezus nie znosił - zakłamania, obłudy, pychy. Wielokrotnie ata-
kował faryzeuszy i kapłanów i uczonych w Piśmie. Ale za co? Za to, że mówili pięk-
ne słowa, nakazywali innym postępować według swoich nauk, a sami w ukryciu ła-
mami te zasady. Sami nie byli wstanie im podołać.

• Jezus łamał utarte zasady postępowania,  a w kwestii praw człowieka był re-
wolucjonistą:

1. Stosunek do kobiet, - traktował je na równi z mężczyznami co w tamtym kon-
tekście było złamaniem  wszelkich zasad.

2. Łamał uprzedzenia rasowe, rozmawiał z poganami, a Samarytan podawał za 
wzór. Wskazuje na to: 

- przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która nie tylko gloryfikuje postawę 
samarytanina, ale która rozprawia się z obłudą obrzędowości lewity, kapłana i ich 
pojmowania służby Bogu.

- rozmawia z kobietą przy studni - mało, że kobieta to na dodatek Samarytan-
ka i daje jej wsparcie 

- wproszenie się do celnika - historia Zacheusza.

Myślę, że można podawać jeszcze wiele przykładów na to jakim był Jezus. Tak 
naprawdę jest to zadanie na całe życie, aby ciągle na nowo Go poznawać. Czy jed-
nak po tych kilku przykładach nadal go chcemy naśladować? Naśladowanie Na-
uczyciela z Nazaretu jest o wiele trudniejsze niż może nam się na pierwszy rzut 
oka wydawać.

„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie 
Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.”
Naszym zadaniem, postawionym przed tym kazaniem, jest rozważanie tych 

wersetów w kontekście przyszłości, jutra. Dlatego tak ważne pytanie o to czy je-
steśmy gotowi naśladować Jezusa.

Ale czy rzeczywiście jesteśmy gotowi do naśladowania, czy tylko do ustnych 
deklaracji, za którymi nie idą czyny.

Naśladowanie Jezusa wiąże się z ponoszeniem konsekwencji i płynięciem pod 
prąd. Często wbrew opinii większości.

• Czy w imię Jezusa jesteśmy gotowi jednoznacznie stawać w obronie po-
krzywdzonych i wykluczonych?

• Czy naśladując Mistrza jesteśmy w stanie jednoznacznie opowiedzieć się za 
przyjęciem uchodźców i emigrantów zarobkowych, którzy potrzebują pomocy?

• Czy w imię Jezusa jesteśmy w stanie stawać w obronie praw kobiet i dzieci?
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• Czy naśladując Jezusa jesteśmy w stanie udzielić wsparcia tym, którzy są inni, 
którzy są napiętnowani? I wcale nie chodzi o akceptację grzechu, ale o miłość 

do grzesznika. A jeżeli ktoś nie rozumie tego rozróżnienia powinien powrócić  
do lektury Ewangelii.

Drogie siostry i bracia w Jesusie 
Chrystusie,

Albo Kościół jutra będzie Kościo-
łem Reformacji, który będzie wiarygod-
ny poprzez naśladowanie Jezusa, Jego 
charakteru i postawy w wyzwaniach 
przynoszonych przez współczesność, 
albo będzie to Kościół, który opustosze-
je, bo straci swoją wiarygodność idąc na 
kompromisy w naśladowaniu swego 

Pana, Jezusa Chrystusa, niezdolny odczytać znaków, jakie niesie teraźniejszość. 
Amen



Informator Parafialny nr 123/2017 7

Z kart 
historii

Ugoda w Altranstadt

Poprzez 500 lat swej służby, kościoły powstałe w duchu szesnastowiecznej od-
nowy Kościoła przechodziły na zmianę okresy swobodnego rozwoju jak i total-
nego  prześladowania. Na polepszenie swojego położenia kolejny raz protestan-
ci liczyli po podpisaniu tzw. Ugody altransztadzkiej ogłoszonej przed 310 laty. Była 
ona odpowiedzią na wiele niekorzystnych decyzji podjętych względem ewangeli-
ków, co skłoniło szwedzkiego króla Karola XII do wzięcia w obronę swoich współ-
wyznawców.

Po zakończeniu religijnej wojny trzydziestoletniej (1618-1648), stosunki wyzna-
niowe w znacznej części Europy oparto na kończącym wojnę tzw. Pokoju west-
falskim podpisanym w dniu 24.10.1648r. Na jego mocy na Śląsku ewangelicy mie-
li zachować swobodę wyznania na zasadzie ”cuius regio, eius religio”, czyli zasa-
dę, mówiącą o tym, że panujący władca decydował o wyznaniu podwładnych.  
W księstwach, gdzie dalej panowali Piastowie /Brzeg, Legnica, Wołów, Oleśnica 
oraz miasto Wrocław/ewangelicy utrzymali wolność wyznania. Ponadto w księ-
stwach „katolickich” z początku nie zmuszano ewangelików do opuszczenia swej 
ziemi i pozwolono im uczestniczyć w nabożeństwach w „kościołach pokoju” wy-
budowanych po wojnie w Świdnicy, Jaworze i Głogowie. Natomiast w księstwach 
podległych Habsburgom oraz tych, w których z czasem przejęto władzę po śmier-
ci ostatnich Piastów, sytuacja innowierców stała się dramatyczna. Wzmożona ak-
cja kontrreformacyjna doprowadziła do przejęcia przez katolików na Śląsku 656 
kościołów w latach 1648-1654 oraz wypędzenia 500 księży pastorów. Wprowadzo-
no zakaz odprawiania ewangelickich nabożeństw domowych, w zamian zmusza-
jąc siłą do uczestniczenia w katolickich mszach. Po domach przeprowadzano re-
wizje, a znalezione książki „ewangelickie” były niszczone, zaś ich posiadacze suro-
wo karani. Nie pomagały żadne prośby o ulżenie doli ewangelików, kierowane na 
dwór cesarski przez samych zainteresowanych lub nielicznie już żyjących Piastów.
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Po długim okresie 
prześladowań, dla ślą-
skich ewangelików nade-
szła jednak niespodziewa-
na  pomoc. W roku 1697 
na szwedzki tron wstąpił 
młodociany król Karol XII, 
który był synem króla Ka-
rola XI i duńskiej księżnicz-
ki Ulryki Eleonory Olden-
burg. Wtedy jego sąsiedzi 
– monarchowie z Danii, Ro-
sji i Polski – wykorzystując  
brak doświadczenia mło-
dego króla, chcieli go znisz-
czyć, a Królestwo Szwe-
cji podzielić między sobą. 
Jednak ich plany się nie 
powiodły. Karol XII posta-
nowił eliminować swoich 
wrogów pojedynczo. Naj-
pierw zaatakował i zmu-
sił do kapitulacji duńskiego 
króla Fryderyka IV, następ-
nie pod Narwą pobił znacz-

nie liczniejszą armię cara Piotra I. Potem wkroczył w granice Rzeczypospolitej i wy-
gonił do Saksonii polskiego króla i zarazem elektora Saksonii Augusta II, zmusza-
jąc następnie sejm do wyboru na króla Stanisława Leszczyńskiego. Wreszcie przez 
Śląsk podążył do Saksonii. Podczas tego przemarszu mógł osobiście zapoznać się 
z trudną sytuacją życiową swoich śląskich współwyznawców i przekonać się, jaki 
religijny ucisk na nich ciąży. Niedaleko Legnicy zatrzymał jego konia stary szewc  
i prosił go, aby ujął się za prześladowanymi ewangelikami w kraju rządzonym przez 
katolickich Habsburgów. Interwencja u cesarza Józefa I okazała się skuteczna. Ce-
sarz uwikłany w wojnę z Francją nie mógł pozwolić sobie na dodatkowe problemy 
i rokowania z Karolem XII.  W efekcie doszło do podpisania  22 sierpnia 1707r. poro-
zumienia zwanego Ugodą w Altranstadt. 

Ugoda ta miała zagwarantować praktyczne wprowadzenie dla ewangelików 
wszystkich praw, które nabyli oni na mocy Pokoju westfalskiego. W par. 1 zapi-
sano, że kościoły odebrane ewangelikom po Pokoju westfalskim mają im zostać 
zwrócone do stanu, jaki zapisano w Pokoju westfalskim. W par. 2 przyznano, że 
przy kościołach w Świdnicy, Jaworze i Głogowie wolno utrzymywać szkoły i powo-
ływać duchownych, ilu aktualnie potrzeba. W par. 3 przyznano wolność wyznawa-
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nia wiary ewangelickiej tam, gdzie tej wolności zabroniono. Zgodzono się na od-
prawianie domowych nabożeństw i wysyłania dzieci do zamiejscowych szkół wła-
snego wyznania. W par. 4 postanowiono, że katolicka ludność zamieszkała na te-
renie parafii ewangelickiej powinna płacić dziesięcinę proboszczowi ewangelickie-
mu. W par. 5 zagwarantowano małoletnim i sierotom ewangelickim nie narzuca-
nie  opiekuna innego wyznania. W par. 6 napisano, że w sprawach spornych ewan-
gelikom wolno odwołać się administracji cesarskiej, przy której mogą utrzymywać 
swojego przedstawiciela. W par. 7 małżeństwom ewangelickim zagwarantowano, 
że ich sprawy będzie rozpatrywał Konsystorz ewangelicki, a tam gdzie go nie ma, 
Konsystorz katolicki według zasad ewangelickich. Par. 8 gwarantował zakaz od-
bierania jakiegokolwiek kościoła ewangelickiego, a patronom ewangelickich pa-
rafii dawał wolność w powoływaniu księży i nauczycieli. W par. 9 podkreślono, że 
mieszkańcom wyznania ewangelickiego nie wolno zabraniać ubiegania się o róż-
ne stanowiska w administracji państwa. W par. 10 cesarz Józef I oświadczył, że jest 
gotowy do wysłuchania interwencji króla Karola XII lub ewangelickich książąt w 
sprawie dalszego utwierdzania wolności religijnej. Par. 11 podkreślił moc obowią-
zywania porozumienia, a przedstawiciel szwedzkiego króla ma być obecny przy 
wprowadzaniu Ugody w życie.

Radość z podpisania Ugody altransztadzkiej szybko jednak wśród śląskich 
ewangelików przygasła, bowiem władze cesarstwa nie śpieszyły się z jej realiza-
cją. W księstwach: legnickim, brzeskim i oleśnickim zwrócono tylko 117 kościołów. 
Natomiast w innych częściach Śląska nie spełniła się nadzieja na zwrot przejętych 
kościołów, które były w rękach ewangelików w roku 1648. Również inne zapisy 
ugody pozostały tylko na papierze.

Król Karol XII jakby przeczuwając, że cesarz nie w pełni wykona porozumie-
nie Ugody, pozostawił we Wrocławiu swego przedstawiciela, barona Strahlenhe-
ima. Rozpoczął on dalsze negocjacje z pełnomocnikiem cesarza Schafgotschem, 
w wyniku których doszło do ogłoszenia 27 stycznia 1709 r. tzw. Recesu egzekucyj-
nego, czyli dodatkowego postanowienia w sprawie wykonania Ugody. Nie ma już  
w nim mowy o zwrocie pozostałych kościołów, a jedynie zgoda na wybudowanie 6 
nowych kościołów  w Żaganiu, Kożuchowie, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Mi-
liczu oraz Cieszynie. Nazwano je „kościołami łaski” , chcąc przez to podkreślić, że 
cesarz do takiego gestu nie był niczym zobowiązany, ale pozwolił je wybudować 
z dobrej woli. Miały one funkcjonować podobnie, jak wcześniej wzniesione 3 „ko-
ścioły pokoju”.

Ugoda podpisana w Altranstadt nie spełniła wszystkich nadziei w niej pokłada-
nych, ale pomogła śląskim ewangelikom przetrwać najtrudniejszy czas kontrrefor-
macji i uzyskać możliwość przeżywania nabożeństw w swoich kościołach wybudo-
wanych tak, aby mogły pomieścić po kilka tysięcy wiernych. 

Opr. Jerzy Sikora
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Spory o Chrzest

Od 1520 r. myśl M. Lutra o sakramentach rozwija się w ogniu polemik. Najpierw 
występuje on przeciw Rzymowi, następnie przeciw różnym przedstawicielom in-
nych nurtów Reformacji. W 1520 r. pojawia się jedno z tzw. pism programowych 
M. Lutra zatytułowane „O niewoli babilońskiej Kościoła [De captivitate babylonica 
ecclesiae]”. Jest to generalny rozrachunek ze średniowieczną teologią sakramen-
tów. Reformator wchodzi tu po raz pierwszy w całościową polemikę z nauczaniem 
Kościoła mającym rangę ustalenia soborowego, a więc dogmatu. Kluczowe były 
tutaj rozstrzygnięcia XV- wiecznego soboru we Florencji (1439-1442). Na nim przy-
jęto tzw. „Bullę unii z Ormianami”, która nie tylko definiowała listę 7 sakramen-
tów, na której znalazły się: Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia (Wieczerza Pań-
ska), pokuta, ostatnie namaszczenie, małżeństwo i kapłaństwo, ale także krótko 
charakteryzowała obowiązujące nauczanie Kościoła Zachodniego o każdym z nich.

W „O niewoli babilońskiej Kościoła” M. Luter posługuje się definicją sakramen-
tu odwołującą się po pierwsze do Augustyna z Hippony. Powołując się na niego Re-
formator stwierdza, że sakrament składa się z zewnętrznego elementu oraz Sło-
wa Bożego – obietnicy zbawienia. Po drugie, taka święta czynność powinna być 
ustanowiona bezpośrednio przez Chrystusa. Jednego z tych kryteriów nie spełnia-
ły: małżeństwo, kapłaństwo, bierzmowanie oraz ostatnie namaszczenie. Te jako 
sakramenty M. Luter więc odrzuca. Status sakramentu bezdyskusyjnie zachowały 
Chrzest i Wieczerza Pańska. Zaś wymieniana początkowo jako sakrament pokuta 
została w tym piśmie zreinterpretowana w odniesieniu do Chrztu, przez co straci-
ła swoją sakramentalną samodzielność, o czym będzie niżej.

Oceniając praktykę Chrztu współczesnego mu Kościoła, M. Luter jest stosun-
kowo mało krytyczny. Docenia, że Chrzest spotkało najmniej wypaczeń i nadużyć, 
choć krytycznie zauważa, że to być może dlatego, że z chrzczonych dzieci nie można 
było ciągnąć zysków. Dostrzega przy tym jednak, że mimo tego, iż sam ryt ustrzegł 
się wypaczenia, to już jego znaczenie dla dorosłych chrześcijan uległo zatarciu  
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i stało się dla nich nieistotne. W miejsce właściwego pojmowania Chrztu weszła 
pokuta, rozumiana według obrazu sformułowanego przez Ojca Kościoła Hieroni-
ma jako druga deska ratunku po tym, jak statek Chrztu ulegnie zniszczeniu. W tym 
piśmie z 1520 r. M. Luter zaczyna rozwijać ważny motyw swojej chrzcielnej reflek-
sji, a mianowicie pojmowanie pokuty jako powrotu do Chrztu, nie zaś niezależnego 
sakramentu. Jest w pewnym sensie kontynuacją rozważań o Chrzcie jako procesie, 
który naznacza całe życie chrześcijanina, która była obecna w kazaniu o Chrzcie  
z 1519 roku. W „O niewoli babilońskiej Kościoła” akt pokutny to dla M. Lutra nic in-
nego jak powrót do wiary w obietnicę Chrztu i poddanie się jej mocy, tak że w życiu 
wierzącego następuje odejście od grzechu, który go od realizacji owej obietnicy 
oddzielał. Dlatego też podsumowując swoje rozważania o liczbie sakramentów w 
omawianym piśmie, M. Luter stwierdza, że istnieją tylko dwa sakramenty: Chrzest 
i Wieczerza Pańska, bowiem pokuta jest jedynie powrotem do tego pierwszego.

W „O niewoli babilońskiej Kościoła” pojawia się także po raz pierwszy inny fun-
damentalny rys refleksji chrzcielnej wittenberczyka, a mianowicie akcent położo-
ny na zawartą w Chrzcie obietnicę, przywoływaną za Ewangelią Marka 16,16. To 
wiara w obietnicę pozwala Chrztowi być skuteczną w życiu chrześcijanina kąpie-
lą nowego narodzenia. Sakrament nie tylko domaga się wiary, ale także ją wzmac-
nia. Wiara, tak jak cały sakrament Chrztu, jest dziełem Bożym. Chrztu udziela sam 
Bóg poprzez ręce swego sługi. Właściwe jego przyjęcie zakłada wiarę, która winna  
w życiu wierzącego dać owoce w postaci uczynków. Logika Lutrowa zawsze wie-
dzie od daru wiary do uczynków jako owoców, nigdy odwrotnie. Uczynki nie sta-
nowią dlań podstawy dla wiary. Także ludzki czyn nie stanowi podstawy dla Boże-
go dzieła Chrztu. Człowiek jest tym, który przyjmuje dar sakramentu.

Obok wiary do sakramentu przynależy także jego znak – zanurzenie. Tak jak  
w kazaniu z 1519 roku, M. Luter opowiada się tutaj za przywróceniem praktyki 
Chrztu poprzez całkowite zanurzenie. To znak wraz z obietnicą i wiarą czyni sa-
krament kompletnym. Przy czym opierając się na Ewangelii Marka 16,16 M. Luter 
wskazuje z jednej strony na konieczność wiary i sakramentu, z drugiej widząc, że 
w tym tekście jedynym warunkiem potępienia jest brak wiary, wskazuje, że wiara 
może zbawić także bez sakramentu.

Znak sakramentalny – zanurzenie – w „O niewoli babilońskiej Kościoła” mówi  
o śmierci i zmartwychwstaniu, a co za tym idzie, do sakramentu można odnieść 
takie określenia jak „nowe narodzenie”, „nowe stworzenie” czy „narodzenie du-
chowe”. Niesie on je w sposób faktyczny, a nie tylko alegoryczny. Chrzest nie-
sie śmierć grzechu, tyle że podobnie jak to miało miejsce w kazaniu z 1519 r., jest 
to proces rozciągnięty na całe życie chrześcijanina, w którym jego grzeszne cia-
ło walczy przeciw skutkom Chrztu, który swe dopełnienie znajdzie dopiero wraz 
ze zniszczeniem ciała. Ten proces umierania dla grzechu jest oczywiście warunko-
wany wiarą, a swój finał znajdzie dopiero po śmierci. Stąd właśnie związek poku-
ty i Chrztu, bowiem to właśnie w pokucie dokonuje się walka z grzesznym ciałem 
i uśmiercenie go.
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W „O niewoli babilońskiej” po raz pierwszy M. Luter zajmuje się kwestią Chrztu 
dzieci. Wcześniej praktyka ta była dla niego oczywista. Podkreśla, że nacisk na wia-
rę jako warunek skuteczności Chrztu nie jest tożsamy z odrzuceniem Chrztu dzie-
ci. Rozwiązanie tego problemu widzi we wskazaniu na wiarę Kościoła, który chrzci 
i modli się o wiarę dla dzieci, będącą odpowiedzią na zwiastowane im w Chrzcie 
Słowo Boże. Może ona sprawić, że tak w jak w serce zatwardziałego bezbożnika, 
tak też w serce dziecka wlana będzie wiara.

„O niewoli babilońskiej” zawiera też obszerną, później jeszcze przez witten-
berczyka rozwiniętą, krytykę różnorodnych ślubów składanych przez chrześci-
jan, a które obniżają poważanie Chrztu wśród ludzi. W części zaś poświęconej ka-
płaństwu pojawia się także inny motyw charakterystyczny dla wątków chrzciel-
nych teologii M. Lutra. Chodzi o powszechne kapłaństwo wszystkich chrześcijan. 
Na kartach „O niewoli babilońskiej Kościoła” jest oczywistym, że chrześcijaninem 
jest ten, kto został ochrzczony. Jeszcze wyraźniej związek między godnością ka-
płańską przysługującą każdemu chrześcijaninowi a Chrztem ujmuje inne z pism 
programowych z roku 1520 – „Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego  
o poprawie chrześcijańskiego stanu”. W zawartym w nim rozwinięciu koncepcji 
powszechnego kapłaństwa, służącej w tym piśmie obaleniu nadrzędności władzy 
duchownej nad świecką, znajdujemy klarowne wywiedzenie godności kapłańskiej 
z faktu bycia ochrzczonym. Czytamy tam między innymi słynne zdanie: „Bowiem 
co się wynurzyło z Chrztu, może się chlubić, że poświęcone już zostało na kapła-
na, biskupa i papieża…”.

Po roku 1520 miejsce Rzymu jako głównego adwersarza M. Lutra w sporach  
o Chrzest zajęli anabaptyści, a więc przedstawiciele tzw. Reformacji radykalnej, 
którzy odrzucali Chrzest dzieci i wzywali do ponownego Chrztu na wyznanie wiary. 
Reformator zdecydowanie wystąpił przeciw tym poglądom, a swoją argumentację 
najpełniej przedstawił w dwóch pismach: pochodzącym z postylli postnej z 1525 
kazaniu na III niedzielę po Epifanii na tekst z Mt 8:1-13, oraz „O powtórnym Chrzcie 
do dwóch proboszczów [Von der Wiedertaufe an zwei Pfarrherrn]” z 1528 roku.

We wspomnianym kazaniu M. Luter odrzuca uzasadnienia Chrztu dzieci zna-
ne z nauczania średniowiecznego Kościoła (Chrzest udzielany ze względu na wia-
rę Kościoła), a także waldensów (Chrzest ze względu na przyszłą wiarę chrzczo-
nego). To pierwsze wydaje się przypominać stanowisko, które sam wittenberczyk 
prezentował w „O niewoli babilońskiej Kościoła”. Należy jednak zauważyć, że już 
w piśmie z 1520 r. chodziło o prośbę o wiarę dla chrzczonego, która dzięki mocy 
Słowa Bożego i modlitwy wierzącego Kościoła miała dojść do skutku. To owa wła-
sna wiara chrzczonego miała zapewniać przyjęcie zbawczych darów przyobieca-
nych w Chrzcie.

W kazaniu z 1525 r. M. Luter neguje propozycję średniowieczną jako opierającą 
się jedynie na kościelnym autorytecie, bez potwierdzenia w Piśmie Świętym. Kry-
tykuje, że w tle takiego stanowiska stoi nauczanie o skuteczności sakramentu ex 
opere operato, a więc przez sam fakt jego sprawowania, które nie wymagało wia-



Informator Parafialny nr 123/2017 13

ry od przyjmującego dla skutecznego przyjęcia sakramentu. Ponadto widzi w tym 
czynienie z Chrztu uczynku Kościoła. Zaś żaden ludzki czyn nie może przyczyniać 
się do zbawienia. Pozycję waldensów M. Luter krytykuje natomiast jako kpinę z sa-
kramentu i udzielanie właściwie dwóch odmiennych sakramentów – innego dla 
dzieci, nie mających wiary, a innego dla dorosłych.

Swoją pozytywną argumentacją na rzecz Chrztu dzieci M. Luter buduje w kaza-
niu z 1525 r. przede wszystkim wokół tekstu z Ewangelii Mateusza 19,14. Stanowi 
on dla wittenberczyka argument za tym, że Chrystus chce, by dzieci do niego przy-
chodziły, a kiedy przychodzą, to błogosławi im, a więc „daje im niebo”. Owszem, 
należy je przyprowadzić, ale jest to forma pomocy, a nie zastępcza wiara. Dzieci 
musiały przyjąć błogosławieństwo Chrystusa własną wiarą, którą także przyjęły 
jako dar od samego Chrystusa. Tak samo dzieje się w Chrzcie, który dzieci przyjmu-
ją z rąk samego Chrystusa, gdyż Słowo i dzieło udzielającego Chrztu jest Słowem i 
dziełem samego Chrystusa.

Ponadto M. Luter polemizuje z zarzutem, że dzieci nie są zdolne wierzyć, nie 
mając rozumu. Odwołuje się tutaj do swojej negatywnej oceny możliwości rozu-
mu człowieka w odniesieniu do zbawienia, który niejednokrotnie staje na prze-
szkodzie jego wiary. Tym samym nierozumne dziecko jest lepiej przygotowane do 
wiary niż dorosły, mający w sobie zaszytą rozumową przeszkodę dla wiary. Refor-
mator polemizuje także z tezą, jakoby nowochrzczeńcy udzielali Chrztu po stwier-
dzeniu wiary chrzczonego. Mają oni bowiem jedynie wyznanie chrzczonego, któ-
re może być kłamstwem, nie są zaś w stanie sprawdzić jego wiary. Tym samym 
chrzest oparty na wyznaniu wiary chrzczonego jest czymś niepewnym. W tej sytu-
acji jedynym uzasadnieniem udzielenia sakramentu jest uczynienie tego z założe-
niem, że będzie on czymś skutecznym ze względu na Boże ustanowienie.

W „O powtórnym Chrzcie…” M. Luter kataloguje argumenty na rzecz Chrztu 
dzieci. Rozpoczyna od odrzucenia wszelkiej praktyki ponownego Chrztu, także 
przypadków, w których Chrzest nagły udzielony po niemiecku był powtarzany we-
dług rytu łacińskiego. Odrzuca także tezę, że stanowisko nowochrzczeńców jest 
uzasadnione ze względu na konieczność odcięcia się od papiestwa. W tym miej-
scu M. Luter wchodzi w dyskusję na temat obecności prawdziwego Kościoła w pa-
piestwie, podkreślając, że przechowało ono właściwe Pismo Święte, Chrzest i inne 
elementy. Paradoksalnie dowód na to widzi w diagnozie, że papież jest Antychry-
stem. Bowiem Antychryst zgodnie z 2 Tes. 2,4 musi zasiadać w prawdziwej świą-
tyni Bożej, nie zaś jakiejś jej podróbce. Zaś istotę diabelskiego zniszczenia Kościo-
ła widzi nie w usunięciu dóbr darowanych chrześcijaństwu, takich jak Chrzest, ale 
głównie w opatrzeniu ich dodatkami, które wypaczały ich istotę. Wymagają one 
więc nie usunięcia, a oczyszczenia.

Argumentem za ponownym Chrztem nie może być też fakt, że o swoim Chrzcie 
ma się tylko relacje. Jeśliby bowiem konsekwentnie zastosować tę logikę, to na-
leżałoby odrzucić wszelkie elementy chrześcijaństwa, bowiem w przypadku tak 
kluczowych treści jak krzyż, też jesteśmy zdani tylko na łańcuch świadków, a nie 
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byliśmy przy nich obecni osobiście. Powtarza się także argument z niepewności 
wiary chrzczonego, rozszerzony o uzupełnienie, że takie opieranie się na subiek-
tywnym nastawieniu człowieka będzie prowadzić do nieustannego powtarzania 
Chrztu, jako odpowiedzi na jego niepewność co do swojej wiary przy poprzednim 
przyjęciu rytu, nie mówiąc o tym, że niemożliwa jest ocena wiary chrzczonego – to 
potrafi jedynie Bóg, nie człowiek. Zasadniczą przesłanką do Chrztu winna być więc 
wola i nakaz Boży, wtedy Chrzest faktycznie staje się fundamentem życia chrze-
ścijańskiego. Dotyczy to zarówno Chrztu dzieci, jak i tego udzielanego dorosłym.

Jeśli chodzi o wiarę dzieci, to M. Luter staje w tym piśmie na stanowisku, że nie da się 
na gruncie Pisma Świętego udowodnić, że dzieci nie wierzą. Przykładem wiary dziecka 
jest reakcja Jana Chrzciciela, przebywającego jeszcze w łonie matki na przybycie ciężar-
nej Marii (Łk 1,41). Reformator odwołuje się także do już przytoczonych argumentów z 
nakazu Chrystusa, by pozwalać dzieciom do niego przychodzić. Jeśli zaś chodzi o inter-
pretację nakazu chrzcielnego z Mt 28,19, to M. Luter przyznaje, że nie ma w nim mowy 
o dzieciach, podkreśla jednak jego uniwersalne sformułowanie, które nie mówi także 
o żadnej innej szczególnej grupie ludzi, zaś na jego podstawie, jak przekazują Dz 15,33  
i 1 Kor 1,16, chrzczono całe domy. Poza tym, nawet jeśli udzielono by Chrztu niewierzące-
mu dziecku, to takie nadużycie rzeczy nie niszczy jego istoty – Chrzest ten pozostawałby 
Chrztem. Udzielając Chrztu dziecku, ryzykuje się więc, że nadużyje się Słowa Bożego, co 
jest mniejszym niebezpieczeństwem niż rezygnacja z Chrztu, która jest równoznaczna  
z zatracaniem duszy.

W „O powtórnym Chrzcie…” pojawiają się także argumenty z historii Kościo-
ła. M. Luter wskazuje, że nie można zakładać, że Bóg pozwalał od czasu, gdy upo-
wszechniła się praktyka Chrztu dzieci, a więc od przynajmniej dwunastu wieków, 
trwać Kościołowi w herezji i bez prawdziwego Chrztu. Jeśliby tak było, kłamstwem 
stałby się III artykuł wiary znany z Apostolskiego Wyznania wiary: „Wierzę w świę-
ty Kościół chrześcijański…”. Bez właściwego Chrztu nie ma bowiem Kościoła.  
To pokazuje, że dla M. Lutra znaczenie Chrztu jako rytu przyjmującego do Kościoła, 
a co za tym idzie gruntującego jego istnienie jest na tyle oczywistym założeniem, 
że właściwie nie zadaje sobie trudu, by wspominać o tym szerzej czy to kazaniu  
z 1519 r., czy w „O niewoli babilońskiej Kościoła”, czy też w polemikach z anabapty-
stami. Innym argumentem historycznym było to, że ci, którzy przyjęli Chrzest jako 
dzieci, zyskali przyobiecanego w nim Ducha Świętego, co widać w świadectwie 
ich życia i nauki (np. u Jana Husa). Ponadto Reformator wywodzi praktykę Chrztu 
dzieci z czasów apostolskich. Pojawia się także argument z uniwersalizmu Bożego 
przymierza, który uniemożliwia wykluczenie dzieci.

Podsumowując te polemiki Reformatora, warto zwrócić uwagę, że nie stara się 
on jednoznacznie rozstrzygnąć o wierze dzieci, a raczej skupia się na wykazaniu, 
że jest ona możliwa, a także na tym, że nakaz Chrystusowy dopuszczenia do Niego 
dzieci każe traktować taką ewentualność poważnie. Ponadto szczególnie w dru-
gim z pism pojawiają się zarysy argumentacji, która będzie obecna w „Dużym kate-
chizmie”, a która skupi się na obiektywności działania Bożego w Chrzcie.

dr Jerzy Sojka
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W skrócie

• 1 maja młodzież uczestniczyła w III Chary-
tatywnym Biegu Ewangelickiego Duszpaster-
stwa Wojskowego. Zawodnicy biegali wokół je-
ziora Paprocańskiego w Tychach.

• We wtorek 2 maja ks. Adam Podżorski 
uczestniczył w odsłonięciu nagrobka rodu Sko-
czowskich w lesie w Wilamowicach.

• Wycieczka do Izraela, która miała się odbyć 
w dniach 29. 04-6. 05. 2017, została na dwa dni 
przed odlotem odwołana z winy przewoźnika. 
W niedzielę 7 maja po nabożeństwie odbyło się 
spotkanie uczestników z przedstawicielem Biu-
ra Podróży, który wyjaśniał przyczyny. Uczestni-
cy otrzymali zwrot poniesionych kosztów.

• W sobotę 20 maja konfirmanci wraz z ro-
dzicami gruntownie posprzątali kościół w Skoczowie. Dziękujemy.

• Rodzice konfirmantów postanowili zafundować wymianę żarówek w koście-
le na oświetlenie ledowe. Wymiany dokonał pan Jarosław Czyż. Ponadto rodzice 
zakupili do kościoła dmuchawę do liści i myjkę do okien. Dziękujemy.

• W piątek 19 maja odbyła się w Skoczowie Noc Muzeów. Kościół był udostęp-
niony do zwiedzania od godz. 20.00 (po koncercie) do 23.00. Niestety, pomimo do-
brej pogody frekwencja była znikoma.

• W dniach 19-22 maja odbył się festiwal „Panorama Sztuki Chrześcijańskiej – 
Musica Sacra”. Pierwszy i ostatni koncert odbył się w naszym kościele w Skoczo-
wie. W piątek grało trio stroikowe z Krakowa i teksty ks. Malińskiego czytał Maciej 
Zakościelny, a w poniedziałek śpiewał chór z orkiestrą kameralną, a swoje wiersze 
czytał ks. biskup Paweł Anweiler.
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• Rozpoczęły się spotkania dla nastolatków od klasy piątej. Spotkania odbywa-
ją się w każdy piątek o g. 18.00.

• W święto Wniebowstąpienia Pańskiego 25 maja odbył się podczas nabożeń-
stwa egzamin konfirmantów.

• Konfirmacja odbyła się w niedzielę 28 maja. Grupa liczyła 44 konfirmantów, 
20 dziewcząt i 24 chłopców.

• Zbór Wolnych Chrześcijan w Skoczowie obchodził 28 maja 25-lecie swojego 
istnienia. Przysłał nam zaproszenie wraz z życzeniami z okazji jubileuszu Reforma-
cji. Ze względu na Konfirmację nie mogliśmy nikogo wydelegować, ale odpowie-
dzieliśmy również podziękowaniem i życzeniami dalszego błogosławieństwa na 
ręce pastora Jerzego Karzełka.

• W dniach 2 i 3 czerwca odbyła się w Wiśle – Czarnem sztafeta rowerowa „500 
km na 500 lat Reformacji”. Z naszej parafii uczestniczyły trzy drużyny w kategorii 
sportowej i jedna w kategorii open.

• W niedzielę 4 czerwca odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła w Simora-
dzu. Słowem Bożym służył ks. Mirosław Czyż z Pszczyny. Śpiewał chórek dziecię-
cy „Nadzieja”.

• W Poniedziałek Zielonoświątkowy odbyło się po nabożeństwie smażenie ja-
jecznicy przy kościele. Uczestniczyło około 50 osób.

• W Poniedziałek Zielonoświątkowy w Dębowcu młodzież starsza zorganizo-
wała tradycyjną jajecznicę.

• Rozpoczął się remont ulicy Kossak-Szatkowskiej, w ramach którego będą 
również remontowane na koszt miasta cztery parkingi parafialne, przylegające do 
ulicy. Remont może potrwać do końca sierpnia. Należy się liczyć z utrudnieniami w 
ruchu i w parkowaniu.

• W niedzielę 11 czerwca odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczo-
wie. Słowem Bożym służył ks. biskup Marian Niemiec z Katowic, a śpiewał podczas 
nabożeństwa chór „Largo Cantabile” z Katowic. Podczas poranku śpiewały chóry: 
„Dla Niego”, „Gloria” męski, żeński i mieszany oraz chór z Katowic.Po nabożeń-
stwie odbył się piknik parafialny.

• Zakończyła się zbiórka na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Niestety, ze-
braliśmy mniej niż w roku ubiegłym. Za każdy dar dziękujemy „Bóg zapłać”.

BPGA 2017 2016 
Skoczów 11.665,- 12,718,- 
Dębowiec   1.980,-   1.560,- 
Simoradz   1.450,-   1.900,- 
Pierściec   1.720,-   1.970,- 
Razem 16.815,- 18.148,- 
Konfirmanci      470,-   1.402,- 
Ogółem 17.285,- 19.550,- 
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• Na Ewangelickie Dni Kościoła przy-
jechało do nas 19 gości, 5 z Wrocławia, 
11 z Poznania, 3 z Wołczyna. Mieszka-
li u naszych rodzin od środy do niedzie-
li. Dziękujemy gospodarzom za ich przy-
jęcie.

• W niedzielę 18 czerwca na nabo-
żeństwie o g. 10.00 w Skoczowie dzię-
kowaliśmy Bogu za 500 lat Reformacji. 
W nabożeństwie uczestniczyli goście z 
Wrocławia i Poznania, którzy również 
przekazali pozdrowienia.

• W nabożeństwie 18 czerwca 
uczestniczył również Burmistrz Skoczo-
wa Mirosław Sitko z okazji modlitwy za 
Skoczów w związku z 750 – leciem mia-
sta, obchodzonym w tych dniach. Przy 
okazji proboszcz z kuratorem złoży-
li władzom miasta podziękowanie za 
włączenie parkingów parafialnych do 
remontu ulicy Kossak – Szatkowskiej. 

• Po nabożeństwie 18 czerwca go-
ście z Wrocławia i Poznania wraz z go-
spodarzami zostali zaproszeni na po-
częstunek do sali parafialnej.

• W niedzielę 18 czerwca podczas 
uroczystości 750 – lecia Skoczowa zo-
stał na rynku wyświetlony film „Ks. Jan 
Karzeł – początki parafii ewangelickiej 
w Skoczowie”. Film nakręciła grupa na-
szej młodzieży jako udział w konkur-
sie filmowym z okazji 500 lat Reforma-
cji. Projekcja była poprzedzona słowem 
wstępnym proboszcza.

• 20 czerwca w szkole w Dębowcu 
Teatr Dobrego Serca z Warszawy przed-
stawił sztukę „Baśniowy Pokoik”. Spek-
takl zorganizowała nasza parafia przy 
wsparciu Gminy Dębowiec – dziękuje-
my.
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• Na zebraniu rocznym w Dębowcu podjęto decyzję 
o wykonaniu i zamontowaniu tablicy informacyjnej przy 
wjeździe do kościoła.

Terminy:

1 lipca – wycieczka z Simoradza do Zakopanego
1 lipca – śniadanie dla kobiet w hotelu Gołębiewski
2-9 lipca – Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
16 lipca g. 10.00 – pamiątka poświęcenia kościoła w 

Dębowcu
20-29 lipca – obóz młodzieżowy w Niedzicy nad Jez. Czorsztyńskim
24-28 lipca – półkolonie z językiem angielskim
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
15 sierpnia – wycieczka z Dębowca do Raciborza 
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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Rejony Parafii Skoczów

Na zebraniu Komitetu Parafialnego 12 maja przydzielono członkom Komitetu 
Parafialnego poszczególne rejony według następującego wykazu:

• Rejon nr 1 „WiślAńSKA” – opiekun Marcin Czudek, iwona Czudek, Karol 
Wojnar

Obejmuje ul. Wiślańską str. prawa i lewa od wiaduktu kolejowego do rest. „Dy-
bilas”, ul. Ciężarową, Krzywą, Leśną za las miejski do granicy Harbutowic oraz 
dzielnicę Górny Bór od obwodnicy w kierunku południowym.

• Rejon nr 2 – „GóRny BóR” – opiekun ilona Rusin, Adam Bobek, Marzena 
Kocaj, Janina Brańczyk, Stanisława Szindler,  Anna Wigłasz, Łucja Malina

Rejon obejmuje: Osiedle Górny Bór i osiedle G. Morcinka, Pastuszyniec oraz  
ul. Dojazdową.

• Rejon nr 3 –„OBJAZDOWA” – opiekun Barbara Kaleta
Rejon obejmuje: Osiedle przy ul. Objazdowej, ul. Cieszyńską strona lewa od by-

łej kuźni p. Janego do Rynku, strona północna Rynku. Ul. Fabryczną str. lewa, ul. 
Bielską od Rynku do skrzyżowania głównego, ulice: Kościelną, Wałową, Poprzecz-
ną, Zamkową i Garbarską i ul. Stalmacha od apteki (była drukarnia) do styku z ul. 
Objazdową.

• Rejon nr 4 – „KAPliCóWKA” – opiekun Anna Jaroszewska, lucyna Madzia, 
Helena Podżorska

Rejon obejmuje: ul. Wspólną, al. Jana Pawła II, ul. Groszówka, osiedle domów 
jednorodzinnych przy ul. K. – Szatkowskiej (Kaplicówka), ul. Żebroka, Schodowa, 
Kasztanowa, prawa strona ul. Cieszyńskiej od skrzyżowania z ul. Objazdową do ul. 
Mickiewicza, prawa strona ul. Mickiewicza od „Szpitalika” do mostu na Bładnicy, 
ul. Szpitalna, Podkępie, Łęgowa, Powstańców Śl., Parkowa, Harcerska.

• Rejon nr 5 – „śRóDMiEśCiE” – opiekun Janusz Podżorski, 
Rejon obejmuje śródmieście zamykające się w kwadracie ul. Mickiewicza od po-

mnika str. prawa do budynku OSP, ul. Cieszyńska od Małego Rynku str. południowa 
prawa do Rynku, Rynek str. zachodnia, południowa, wschodnia, ul. Fabryczna str. 
południowa (prawa) do ul. Wiślańskiej. Ul. Wiślańska do torów kolejowych, ul. Ks. 
Mocko str. prawa od torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Targową. Ul. Targo-
wa od mleczarni str. prawa i lewa do pomnika, wyłączając osiedle przy ul. Targowej. 
Obejmuje także ul. Szkolną, Polną, Sarkandra, Menniczą, Ustrońską i Mały Rynek.

• Rejon nr 6 – „TARGOWA” – opiekun Roman Kukucz 
Rejon obejmuje osiedle przy ul. Targowej zamykające się w kwadracie ulic Mic-

kiewicza od budynku stacji PKP str. prawa do Domu Kultury (budynek „Wspólno-
ty”). Ul. Targowa od „Wspólnoty” do przejazdu kolejowego str. prawa, Czarny 
Chodnik do PKP.
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• Rejon nr 7 – „STAlMACHA” – opiekun Paweł Chwastek, Jarosław Raszka
Rejon obejmuje ul. Objazdową od dworca PKS, Stary Targ do ul. Stalmacha, ul. 

Stalmacha od Objazdowej str. prawa i lewa do granic Simoradza, ul. Nowe Osiedle, 
ul. Plaskowiec i Gajowa, Puścina, ulice Grabowa, Bukowa, Klonowa, Lipowa, Wierz-
bowa (na działkach), ul Wiślicka plus wieś Wiślica, ul. Potok i Katowicka od grani-
cy miasta do dworca PKS.

• Rejon nr 8 – „BAJERKi” -  opiekun Piotr Cypcer, Ernest Malik, Jan Pyka
Rejon obejmuje cały teren dzielnicy Bajerki, ul. Górecką str. prawa i lewa 

od skrzyżowania z ulicą Sportową i ul. Osiedlową do obwodnicy Skoczo-
wa, osiedle przy ul. Osiedlowej, ul. Sportowa, Zawiśle, Kamieniec, Kręta  
i Budowlanych.

• Rejon nr 9 – „KiCZyCKA – DOlny BóR” – opiekun Bogusław Tyrna, Otton 
Michna, Marek Kaleta, Sylwia Kożdoń, Jan Polok 

Rejon obejmuje ul. Bielską str. lewa od rzeki Wisły do granicy z Pogórzem, dziel-
nicę Dolny Bór, ul. Kiczycką od skrzyżowania z ul. Bielską str. prawa i lewa do gra-
nicy z wsią Kiczyce, ul. Dębową, Torową, Rzeczną, Kolonię, Raszki, Sadową, Nową, 
Łąkową, Kombatantów, Wiejską, Topolową, Kwiatową, Ogrodową i Olszyna.

• Rejon nr 10 – „BiElSKA” – opiekun, Robert lenart, Jerzy Rakus
Rejon obejmuje ul. Bielską str. prawa od rzeki Wisły do granicy z Pogórzem, 

ul. Zabawa, Południowa, Boczna, Słoneczna, Osiedlowa od torów kolejowych str. 
prawa do ul. Góreckiej, ul. Kukucza, ul. Górecka od skrzyżowania z ul. Osiedlową  
i Sportową, str. prawa i lewa do ronda.

• Rejon nr 11 – „KiCZyCE” – opiekun Łukasz Bażanowski, Gustaw Mendrek 
• Rejon nr 12 – „POGóRZE” – opiekun Ryszard Macura, Marek Mrózek, An-

drzej Szyper, Barbara Macura
• Rejon nr 13 – „HARBUTOWiCE” – opiekun Tadeusz Tyrna, Marek Rymorz, 

Mirosław Tomiczek 
• Rejon nr 14 – „MięDZyśWiEć” – opiekun Adam Pinkas, Benedykt Urbań-

czyk, Andrzej Kozieł
• Rejon nr 15 – „WilAMOWiCE” – opiekun Marek Pszczółka, Sylwester Woj-

nar, Ryszard Drózd
• Rejon nr 16 – „iSKRZyCZyn” – opiekun Mariola Sułkowska, Karol Chwastek, 

Grażyna Cieślar, Wanda Skiba
• Rejon nr 17 – „ŁąCZKA” – opiekun Aneta Żwak, Bogdan Hławiczka
• Rejon nr 18 – „DęBOWiEC” + część Kostkowic - opiekun Roman Kłoda, lidia 

Pastucha, Marcin Kozok
• Rejon nr 19 – „SiMORADZ” – opiekun Rajmund Raszyk, Janusz Kojma 
• Rejon nr 20 – „PiERśCiEC” + część Iłownicy + część Kiczyc + część Kowali  - 

opiekun Piotr Kłapsia, Jerzy niemiec.
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Nasze
życie

Parafialna wycieczka

Jak co roku w długi majowy weekend umówiliśmy się na kolejną wycieczkę pa-
rafialną. Dzięki zaangażowaniu kuratora parafii Ryszarda Macury oraz Anny Drę-
czewskiej mogliśmy się udać tym razem na wschód naszej Ojczyzny. Naszym opie-
kunem duchowym był ks. Andrzej Czyż z żoną Anielą, zaś przewodnikiem  nie po 
raz pierwszy p. Ryszard Syrokosz z Cieszyna.

W sobotę 29.04.2017 r. wczesnym rankiem wyruszyliśmy po modlitwie do 
10-piętrowego hotelu w Puławach, który był bazą  noclegową w czasie zwiedza-
nia Lubelszczyzny. Na parkingu obok naszego kościoła było nam bardzo przykro, 
bo w tym samym czasie ze Skoczowa miał wyjechać drugi autobus wiozący na lot-
nisko uczestników kolejnej wycieczki parafialnej do Izraela, która z przyczyn nieza-
leżnych od parafii została przesunięta  na termin późniejszy.

W drodze do Puław zatrzymaliśmy się , aby zwiedzić ruiny pięknego zamku 
Krzyżtopór w Ujeździe. Jego nazwa pochodzi od wyrzeźbionego w kamieniu nad 
bramą główną krzyża i toporu. Zamek został zbudowany w pierwszej połowie XVII 
w. i był własnością Krzysztofa Ossolińskiego. O wielkości  zamku może świadczyć 
jego powierzchnia  zabudowy, która wynosi 1,3 hektara. Następnie zwiedziliśmy 
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Mistrz Jan był jednym z najwybit-
niejszych poetów w Europie okresu Renesansu. Jego twórczość przyczyniła się do 
rozwoju literackiego języka polskiego. Po przyjeździe do Puław spacerowaliśmy 
po 30 – hektarowym starym parku, na którym wybudowano Pałac Czartoryskich 
oraz Świątynię Sybilli wraz z Domkiem Gotyckim.

W niedzielę wyjechaliśmy do Lublina i wzięliśmy udział w nabożeństwie w ko-
ściele św. Trójcy. Spotkała nas tam bardzo miła niespodzianka, bo zamiast pro-
boszcza ks. Grzegorza Brudnego, który był na urlopie, nabożeństwo prowadził 
„nasz krajan” ks. Leszek Czyż. Po nabożeństwie historię parafii przedstawiła nam 
jej kurator, a następnie zaprosiła wszystkich na plebanię na kawę i ciasto. Po po-
łudniu udaliśmy się spacerem przez starą część miasta na Wzgórze Zamkowe, aby 
zwiedzić piękny zamek. Został on wzniesiony w XII w., a później wielokrotnie prze-
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budowywany. W latach 1831 – 1954 za-
mek służył jako więzienie dla więźniów 
politycznych, a od roku 1957 jest Mu-
zeum Lubelskim. Na dziedzińcu na uwa-
gę zasługuje tzw. Donżon, czyli romań-
ska wieża z XIII w. oraz gotycka kaplica 
św. Trójcy z XIV w., której fundatorem 
był król Władysław Jagiełło. We wnę-
trzu kaplicy zachowały się na ścianach 
oryginalne malowidła bizantyjsko-ru-
skie, które obecnie są bezcenną pamiąt-
ką na skalę światową.

Następnie udaliśmy się do znanego uzdrowiska Nałęczów. Tam zwiedziliśmy 
zabytkowe obiekty sanatoryjne w Parku Zdrojowym oraz Muzeum Bolesława Pru-
sa w Pałacu Małachowskich. Do pałacu przez ostatnie  30 lat swego życia autor 
„Lalki” przyjeżdżał i mieszkał, aby podratować swoje zdrowie. Przed pałacem każ-
dy chciał usiąść na ławeczce z odlaną postacią pisarza i zrobić sobie zdjęcie. W pal-
miarni parku czekała nas miła niespodzianka, pyszna czekolada na gorąco. Wieczo-
rem zorganizowaliśmy sobie w sali hotelu spotkanie „integracyjne”, aby się lepiej 
poznać, a który prowadzili pastorostwo Czyżowie.

W Święto Pracy udaliśmy się do Kazimierza Dolnego, aby zwiedzić to urocze  
i zabytkowe miasto. Najpierw płynęliśmy statkiem po Wiśle, a potem odkrywali-
śmy piękno tego miasteczka z urokliwym rynkiem oraz licznymi spichlerzami. Kto 
miał ochotę i siły, mógł wybrać się na Górę Trzech Krzyży. Patrząc na górę z dołu, 
można wyobrazić  sobie, jak wyglądała Golgota w czasie ukrzyżowania Zbawiciela.

W czwartym dniu wycieczki po śniadaniu opuściliśmy hotel i udaliśmy się w po-
dróż do domu. Po drodze zatrzymaliśmy się w Sandomierzu, aby zwiedzić to uro-
kliwe miasto. Miasto dzieli się na 2 części – lewa strona Wisły ma charakter zabyt-
kowy i historyczny, a prawa strona jest dzielnicą przemysłową. Wg kronikarza Gal-
la Anonima, Sandomierz w średniowieczu był jednym z trzech głównych miast Pol-
ski obok Krakowa i Wrocławia. Można było do niego wejść przez jedną z czterech 
bram zbudowanych w murach 
obronnych. Do dziś zachowała się 
tylko gotycka  Brama Opatowska. 
Na uwagę zasługuje także zespół 
kamienic na rynku miasta wraz z 
ratuszem i Kamienicą Oleśnickich, 
w której bierze początek Podziem-
na Trasa „Lochy Sandomierskie”. 
Dawniej lochy te służyły jako ma-
gazyny kupieckie. Dla tych, którzy 
oglądają kryminalny serial „Ojciec 
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„Czyń dobrze, nie lękaj się nikogo.”
„Czyń dobrze, nie lękaj się nikogo” – takim mottem posługi-

wali się członkowie rodu Skoczowskich, założycieli Wilamowic. 
Niecodziennym wydarzeniem, które miało miejsce 2 maja, było 
odsłonięcie ich pomnika. W lesie wilamowickim stanął obelisk 
upamiętniający ród, który szerokim echem odbił się na kartach 
historii grodu. Wśród drzew na monumencie opasanym biało-
czerwoną wstęgą znajdujemy napis: „Tu pochowany jest w 1680 
r. Wacław Jerzy Skoczowski, syn Adama starosty państwa sko-
czowskiego i jego żona Maria Anna z Goczałkowskich oraz dwoje 
ich dzieci i czworo wnuków”. Witając zebranych, dyrektor MCK 
„Integrator” Julia Raszka powiedziała: „...dziękuję tym, którzy 

Mateusz”, warto przypomnieć, że jest on kręcony w Sandomierzu.
Ze względu na dobry czas i szybki powrót, zdecydowaliśmy się trochę zjechać 

z trasy i zwiedzić jeszcze piękny renesansowy zamek w Baranowie. Zbudowała go 
na przełomie XVI/XVII w. magnacka rodzina Leszczyńskich.

Dziękujemy Ojcu Niebieskiemu za prowadzenie oraz miłe i błogosławione 4 dni 
spędzone na pięknej 

Ziemi Lubelskiej. Dziękujemy także za pogodę, o którą tak bardzo martwiliśmy 
się przed wyjazdem.

Jolanta, Jerzy Sikora
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zadbali o historię, dzięki którym 
możemy być świadkami przeszło-
ści, która jest przez nas uczczona 
i upamiętniona w sposób godny – 
taki, na jaki zasługuje.” Wydarze-
nie skupiło wiele osób. Głos zabra-
li burmistrz Mirosław Sitko, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Skoczo-
wa Rajmund Dedio oraz Wojciech 
Grzebielec, historyk. Nie zabrakło 

zastępcy burmistrza Andrzeja Bubnickiego, sekretarz Beaty Macury, przedstawi-
cieli Nadleśnictwa Ustroń, członków Towarzystwa Miłośników Skoczowa, radnych 
miejskich i powiatowych. Na miejsce dotarli również Krzysztof Kusiński – Miejski 
Zarząd Oświaty, Piotr Hanzel – Miejski Zarząd Dróg, dyrektorzy szkół, a wiązanki 
kwiatów składała m.in. młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu. 
Wspólną modlitwę zainicjowali skoczowscy księża, proboszcz Adam Podżorski  
z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy oraz proboszcz Parafii Rzymskoka-
tolickiej śś. ap. Piotra i Pawła Witold Grzomba. Uroczystego odsłonięcia pomnika 
dokonali burmistrz Mirosław Sitko wraz z przewodniczącym rady Rajmundem De-
dio. „Bardzo serdecznie chciałbym Państwu podziękować za to, że tutaj przyszli-
ście. Przykładam wielką wagę do miejsc, które świadczą o historii. Okazuje się, że 
jest ona na wyciągniecie ręki. Tyle razy przechodziłem przez ten las, nie mając po-
jęcia, jakie tajemnice on skrywa. Jestem wdzięczny, że są ludzie tacy jak państwo 
Nogowie, którzy nad historią się pochylają i pielęgnują ją, budując kronikę swojego 
miasta...” – zaznaczył burmistrz. Pod obeliskiem delegacje złożyły wiązanki kwia-
tów i zapaliły znicze. Mogiły rodu Skoczowskich nie znajdują się w jednym miejscu. 
Poznając historię, dowiadujemy się, że w tym okresie kościoły wraz z cmentarzami 
były przejmowane przez katolików, dlatego dla prawdziwych luteran nie było na 
nich miejsca. Wcześniej było inaczej, kościoły parafialne w Skoczowie i Simoradzu 
skrywają w swoich podziemiach prochy pierwszych Skoczowskich. „Cytat, który 
umieszczony był na jednym z nieistniejących już nagrobków na starym cmenta-
rzu katolickim przy ulicy Cieszyńskiej, nie traci na ważności – powiedział Wojciech 
Grzebielec. „Przechodniu, coś przyszedł tu nasz grób odwiedzić, Kto by go burzył, 
chciej mu też powiedzieć: Nie ruszaj cienią świętej spokojności, Niech błogo spo-
czywają ich kości.” W dniach 8-11 września 2003 r. Skoczów odwiedził ostatni na-
stępca rodu Skoczowskich, hrabia Arnim Erich Skoczowsky. Nawiedził wtedy ko-
ściół w Simoradzu, w którym znajdują się groby i płyty nagrobne jego przodków: 
z XVII w. Adama Wacława Skoczowskiego i jego małżonki Anny Skoczowskiej z d. 
Sobek. Nad całością wydarzenia czuwał sołtys Wilamowic Ryszard Drózd oraz Ha-
lina i Bolesław Nogowie wraz z radą sołecką.

Pomnik powstał nakładem finansowym gminy Skoczów.
Bolesław Noga
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Słoneczna niedziela,  
czyli pamiątka Założenia Kościoła  

w Skoczowie

W słoneczny niedzielny poranek  11 czerw-
ca rozpoczęliśmy uroczystym nabożeń-
stwem kolejną Pamiątkę Założenia naszego 
Kościoła. 

Spośród zaproszonych gości wymie-
nić należy księdza biskupa Mariana Niemca, 
zwierzchnika Diecezji Katowickiej naszego 
Kościoła wraz z chórem oraz wiernych z in-
nych parafii.

Pogoda i podniosła atmosfera zbudowa-
na  powagą Słowa Bożego sprawiły, iż ko-
lejny raz nasza uroczystość została uznana 
przez wielu parafian za godną i udaną. Je-
stem przekonana, ze także Panu Bogu podo-
bał się nasz parafialny Jubileusz.

Tradycją się stało, iż od lat po nabożeń-
stwie organizowany jest piknik rodzinny, 
który jest planowany  odpowiednio wcze-
śniej  i organizowany przez Radę Parafialną 
przy aktywnym udziale parafian ze Skoczo-
wa i okolic, a także przez świetnie angażu-
jącą się naszą młodzież, która w sytuacjach 
„podbramkowych” (które nierzadko zda-
rzają się przy dużych imprezach) jest nieza-
stąpiona. I w tym roku piknik rodzinny skie-
rowany do każdego pokolenia cieszył się du-
żym i chyba z roku na rok coraz większym za-
interesowaniem. Nasi „milusińscy” = nasi naj-
młodsi parafianie mogli do woli korzystać  
z gier i zabaw oraz kolorowej zjeżdżalni. 
Każdy z uczestników miał wybór doskona-
łych potraw ze stołówki „Maja” serwowanej 
przez ich sympatyczny personel. Grochówka 
smakowała jak zawsze, filet z kurczaka i go-
lonko swoim zapachem biły rekordy popular-
ności. Na deser kuchnia parafialna oferowa-
ła kawę, herbatę oraz smaczne ciasta i dese-
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ry przygotowane przez parafian-
ki. Gama kolorów, zapachów i sma-
ków przyciągnęła wielu parafian. 

Dodatkową atrakcją pikni-
ku była licytacja wędzonej szynki, 
która stała się niejako gwoździem 
programu. Parafianie ze Skoczo-
wa dzielnie walczyli o pozostawie-
nie wędzonej nagrody w Skoczo-
wie i nie dali się przelicytować go-
ściom ze Śląska. Honor obroniono, 
a szynka została pokrojona i każdy 
mógł skosztować i tego uwędzone-
go specjału. Całkowity dochód z li-
cytacji zostanie przeznaczony na 
pomoc chrześcijanom  w Syrii. Czas 
spędzony wspólnie był czasem bło-
gosławionym. Każdy znalazł miej-
sce na spokojny posiłek, na rozmo-
wę z rodziną czy znajomym. Weso-
łym komentarzom podczas pikni-
ku nie było końca. Jubileusz naszej 
skoczowskiej parafii znajdzie wpis 
na kartach historii jako wydarzenie 
zorganizowane w roku Jubileuszu 
obchodów 500-lecia Reformacji, 
stanowiące uroczystość parafialno-
rodzinno-towarzyską. Wydarzenie 
to zostało pobłogosławione przez 
Stwórcę, który oprócz sił dla Orga-
nizatorów darował nam też  piękną 

pogodę. 
W obliczu nadchodzących 

Ewangelickich Dni Kościoła nasza 
uroczystość była ich doskonałym 
preludium. Życzmy sobie, aby ko-
lejne takty tak podniosłych dzieł 
– spotkań były realizowane przez 
wiele kolejnych lat. 

Beata Branc-Gorgosz
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Pamiątka założenia w Simoradzu

Każdy, kto przybył na pamiątkę założenia  
i poświęcenia Kościoła w Simoradzu (4 czerw-
ca), mógł w ten piękny i słoneczny dzień bu-
dować się duchowo. Samo to, że simoradza-
nie zaprosili dobrze wszystkim znanego ks. Mi-
rosława Czyża, wpłynęło na wysoką frekwen-
cję, gdyż plac przed kościołem był zapełnio-
ny po brzegi. Motywem przewodnim kazania 
było „spotkanie”, które z jednej strony nawią-
zywało do spotkania księdza Mirka z parafiana-

mi w Simoradzu, a z drugiej, odnosiło się do „spotkania” każdego z nas z Jezu-
sem. Ksiądz Mirek z nostalgią wspomniał też spotkania biblijne w Simoradzu, któ-
re różnią się od tradycyjnych godzin biblijnych tym, że często padają na nich docie-
kliwe pytania, można poczuć prawdziwy entuzjazm czytania i analizowania Pisma 
i zawsze panuje niepo-
wtarzalna atmosfera! 
Nabożeństwo ubogacil 
nasz parafialny chórek 
dziecięcy „Nadzieja”. 
Po nabożeństwie przy-
szedł czas na rozmowy 
i wspomnienia, co ozna-
czało, że do ks. Mirka 
ustawiła się cała kolejka 
chętnych. 

Rajmund Raszyk

Chodnik w Simoradzu

Wakacje to czas, który można spożytkować mię-
dzy innymi na pracę na rzecz Kościoła. Na począt-
ku lipca simoradzanie chcą zakasać rękawy i ułożyć 
chodnik z kostki brukowej. Stary chodnik prowadzą-
cy do salki jest już zniszczony i najwyższy czas, by za-
mienić stare płyty chodnikowe na kostkę brukową. 
Wszystko można będzie zrobić dzięki zaangażowa-
niu parafian, którzy ofiarują swój wolny czas i chęci 
do pracy. 
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Głos ma
młodzież

 Rowerami z bochenkami

1 Maja młodzież naszej parafii wybrała 
się na wycieczkę rowerową, by zwiedzić 
piękno okolicznych wiosek. O godzinie 
13 spotkaliśmy się przy kościele i wyru-
szyliśmy. Tak naprawdę nikt nie wiedział, 
gdzie dokładnie jedziemy i jaki jest cel na-
szej podróży. W czasie jazdy zorientowa-
liśmy się, że pewnie będzie trzeba napi-
sać coś o naszej wycieczce do informa-
tora parafialnego więc wypadało by zro-
bić jakieś pamiątkowe zdjęcie. Takim oto 
sposobem jadąc ze Skoczowa na Ochaby 
wylądowaliśmy w malowniczej wiosce – 
Dębowiec. Tam w ogrodzie pomysłodaw-

ców trasy – Bochenków zrobiliśmy zdjęcie. 
Jednak nasze nogi chciały więcej. Pojechaliśmy zatem dalej i tak zahaczając  

o Hażlach, Kostkowice, Łączkę i Bładnice, znów wylądowaliśmy w Skoczowie. Po 
przejechaniu ponad 42 km. Nasza wycieczka do-
biegał końca. Spod kościoła każdy rozjechał się do 
swoich domów. 

Po wycieczce już nikt nie miał wątpliwości jaki 
był jej cel – dobra zabawa w dobrym towarzystwie. 

Mimo końcowego zmęczenia uśmiech nie znikał 
z naszych twarzy, a teraz czekamy na więcej!
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Wycieczka młodzieżowa w góry

7 maja kilka osób ze skoczowskiej grupy mło-
dzieżowej pod dowództwem Bocza wybrała się 
na wycieczkę w góry. Tym razem naszym ce-
lem był Stożek. Pogoda dopisała i przy w mia-
rę dobrych warunkach atmosferycznych mogli-
śmy wędrować. Po pewnym czasie dotarliśmy 
na szczyt i zatrzymaliśmy się na chwilę w schro-
nisku. Następnie postanowiliśmy zejść przez Ku-
balonkę. W końcu dotarliśmy do samochodu  
i wróciliśmy do Skoczowa. Spędziliśmy dobry 
czas na łonie natury i czekamy na kolejne wy-
cieczki.

Estera Witoszek

Sztafeta rowerowa

2-3 czerwca w Wiśle Czarnem miała miejsce sztafeta rowerowa z okazji 500 - le-
cia Reformacji, w której drużyny miały do przejechania 500 km wokół zapory.

Z naszej parafii wystawiliśmy 4 drużyny: w kategorii SPORT (wyczynowej) „Sko-
czów II”, „Skoczowskie Foczki” „Tak oto jadę, inaczej nie mogę” oraz OPEN (re-
kreacyjnej), w której wzięło udział 20 osób.

Trasę rowerową stanowiła 5-cio kilometrowa pętla wokół zalewu. W kategorii 
OPEN wystartował ksiądz proboszcz Adam Podżorski. Wszyscy byliśmy zaskocze-
ni trudnością trasy, po jednym okrążeniu mieliśmy już dość.

Jazda nocą dla jednych była największą przygodą życia, a dla innych chwilą gro-
zy, dlatego niektórzy dodawali sobie otuchy i śpiewali piosenki.

Każdy uczestnik mógł liczyć 
na darmowy posiłek oraz her-
batę, a w nocy, kiedy było zim-
no, (około 3oC), mogliśmy się 
ogrzać przy ognisku.

W kategorii OPEN najgor-
sze było to, że o 4.00 rano 
nikt już nie miał siły oraz chę-
ci jeździć, chcieliśmy się pod-
dać, ale jednak zmobilizowa-
liśmy się i ukończyliśmy szta-
fetę na 10. miejscu. W katego-
rii SPORT „Bochenkowie” po-
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mimo tego, że w ich drużynie były 
4 osoby (w innych 5), zajęła 3. miej-
sce, „Skoczowskie Foczki” wywal-
czyły siódme, a „Tak oto jadę, ina-
czej nie mogę”  - 8. miejsce.

Wszyscy bardzo dobrze się ba-
wili i na pewno dobrze będziemy 
wspominać to wydarzenie. Mamy 
nadzieję, że za rok sztafeta znowu 
się odbędzie.

Emilia Żwak, Ola Czudek

OSTATni BęDą PiERWSZyMi, 
czyli o spektakularnym wyczynie dębowieckiej 

grupy młodzieżowej

Co by powiedział Luter, gdyby usłyszał, 
że za pięćset lat ludzie będą świętowali 
przybicie przez niego 95 reformacyjnych 
tez, jeżdżąc w kółko na rowerach? Przede 
wszystkim musiałby dowiedzieć się, czym 
w ogóle jest rower (wszak pierwsze pro-
totypy powstały dopiero w XIX wieku), ale 
gdyby już to pojął, zapewne skomento-
wałby całą sytuację w kilku dosadnych sło-

wach, zgodnie ze swoim stylem znanym z różnorakich pism. 
Niemniej właśnie na taki szalony pomysł świętowania jubileuszu 500 lat refor-

macji wpadli organizatorzy sztafety rowerowej z Wisły. Co więcej, pomysł spodo-
bał się ogromnej liczbie luteran, którzy licznie (ok. 300 osób!) wzięli udział w tym 
wymagającym przedsięwzięciu.

Głównym założeniem sztafety było, aby każda grupa przejechała 500 km. Moż-
na to było zrobić w kategorii OPEN (czyli nawet w 50 osób), bądź w kategorii 
SPORT, gdzie limit członków wynosił 5 plus 1 rezerwowy. Jako młodzież z Dębow-
ca chcieliśmy pojechać w szerszym gronie, ale gdy na tydzień przed imprezą zgło-
siło się jedynie sześciu śmiałków, postanowiliśmy wystartować w kategorii SPORT. 
Każdy miał więc do przejechania 100 km, nie licząc rezerwowego. 

Przygotowaliśmy się przykładnie. Wymyśliliśmy szumną nazwę grupy, nawią-
zującą do znanego zdania wypowiedzianego przez Lutra: TAK OTO JADĘ, INACZEJ 
NIE MOGĘ. Zorganizowaliśmy sobie koszulki z tą nazwą, a także kupiliśmy energe-
tyczne batony i inne cuda dla sportowców. Ba! Niektórzy nawet wyciągnęli po raz 
pierwszy rowery z piwnicy i udali się na próbny przejazd! 
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W pierwszy weekend czerwca stanęliśmy gotowi na starcie i wyruszyliśmy  
w trasę wokół zalewu w Wiśle Czarnem. Jedna pętla miała tylko 5 km, ale była nie-
zwykle zróżnicowana. Niektóre fragmenty, takie jak jazda zaporą, były spektaku-
larnie widowiskowe, niektóre zaś nie należały wcale do najłatwiejszych, bo pro-
wadziły stromo w górę, przez szuter i kamienie. Spodziewaliśmy się spokojnej, ro-
dzinnej atmosfery, jakież więc było nasze zdziwienie, gdy wpadliśmy w samonapę-
dzającą się energetyczną spiralę rywalizacji! To nie był festyn, tylko wyścig z praw-
dziwego zdarzenia!

No i tak się jakoś złożyło, że w tym wyścigu byliśmy ostatni, a ja (autorka te-
goż tekstu) miałam niepowtarzalny zaszczyt przejechać linię mety jako ostatnia 
ze wszystkich uczestników. Czy zmartwiliśmy się tym wynikiem? Skądże! Byliśmy 
z niego dumni i jesteśmy do dziś! Ukończyliśmy sztafetę, spędziliśmy czas razem i 
przetrwaliśmy naprawdę trudne warunki. W dzień temperatura sięgnęła 30 stop-
ni, a w nocy spadła do 3! Wspólne siedzenie przy ogromnym ognisku (które praw-
dopodobnie uratowało nas przed hipotermią) i czekanie na swoją kolej z pewno-
ścią na długo zostanie w naszej pamięci. 

Dla Reformatora 1517 rok to był czas wychodzenia ze strefy komfortu i bez-
pieczeństwa, odważne pokonywanie własnych lęków i słabości, droga z Bogiem  
w nieznane. Z tego względu sztafeta 500 km świetnie oddawała niektóre emocje 
reformacyjnego czasu, lepiej, niż zrobiłaby to najwznioślejsza uroczystość czy naj-
bardziej intelektualny referat. Poza tym była świetną okazją po prostu do spędze-
nia ze sobą czasu, a takie ekstremalne doświadczenia bardzo łączą. 

Kasia Pastucha
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OGniSKO nA POlAniE

Ktoś mógłby pomyśleć, że po przejechaniu 500 km podczas sztafety rowero-
wej w Wiśle Czarnem nasza grupa młodzieżowa będzie miała wstręt na samą myśl 
o rowerze. Otóż nie! Co więcej, bardzo nam się spodobało wspólne jeżdżenie! Gdy 
więc zostaliśmy zaproszeni na Ewangelickich Dniach Kościoła na dojadanie kiełba-
sek po „ozmowiczach”, nie zastanawialiśmy się długo. 

Pogoda była doskonała, gospodarze bardzo gościnni, a kiełbaski z grilla sma-
kowały wyjątkowo dobrze po przejechaniu 30 km z Dębowca do Ustronia. W dro-
dze powrotnej gnaliśmy tak bardzo, że w niecałą godzinę dotarliśmy do Dębowca, 
więc obfita kolacja została sprawnie strawiona.

Teraz czekamy na rewizytę – chcemy odwdzięczyć się za gościnność i udowod-
nić, że w Dębowcu również można zrobić dobrego grilla. 

Kasia Pastucha

Wolontariat na EDK

Od 15.06. do 18.06.2017 r. 
odbyły się Ewangelickie Dni 
Kościoła, które miały miej-
sce w Ustroniu, Wiśle, Cieszy-
nie, Czeskim Cieszynie oraz  
w Bielsku-Białej.

Nasza grupa młodzieżo-
wa zaangażowała się w wo-
lontariat, głownie w służbę 
żywienia i w służbę technicz-

ną. Mimo złych warunków atmosferycznych i dużego zmęczenia nie mogliśmy się 
poddać.

Ekipa w składzie: Dawid Podżorski, Damian Rusin, Gabrysia Kohut, Sara Kawu-
lok, Kamil Kawulok, Estera Witoszek, Tomek Chmiel, Kuba Stebel, Ala Brych, Gosia 
Brych i  Natalia Mola, codziennie z wielkim zapałem walczyła z brudnymi tackami, 
bloczkami na posiłek i z utrzymaniem porządku w namiotach. 

Bycie wolontariuszem na EDK było niezwykłym doświadczeniem.
Każdy z tych trzech dni był inny, głównie ze względu na pogodę, która w Wiśle 

była naprawdę ładna i pracowało się bardzo przyjemnie, a z drugiej strony deszcz, 
kałuże, błoto, burze, częściowo w Cieszynie, a głównie w Bielsku pod halą.

„Cieszę się, że pomimo nie za dobrej pogody, właśnie jako wolontariusz mo-
głem uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu jakim były Ewangelickie Dni Ko-
ścioła” ~ Damian Rusin.
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Nie tylko w służbie żywienia pomagaliśmy, chłopcy w składzie: Kamil Sudoł, 
Mateusz Sikora i Łukasz Sikora wraz z innymi wolontariuszami pomagali i zajmo-
wali się sprawami technicznymi.

Rozkładali namioty CME, przygotowywali miejsca siedzące dla gości, oznacza-
li miejsca parkingowe i dzielnie walczyli z kierowcami :), wskazywali ludziom różne 
punkty programu, pomagali przy wejściu i zejściu z Równicy oraz pomagali innym 
służbom zaangażowanym w EDK.

„Mimo złej pogody i kilku sprzeczek udało się nam osiągnąć cel” ~ Kamil Sudoł.
Po pracy mogliśmy korzystać z całego programu EDK i wspólnie z innymi prze-

żywać ten niezwykły czas.
Myślę, że dla każdego z nas były to wartościowe dni i jesteśmy zadowoleni, że 

mogliśmy służyć w ten sposób Bogu.

Sara Kawulok
Młodzież z naszej parafii aktywnie włączyła się w Ewangelickie Dni Kościoła 

i pomagała jako wolontariusze przy: wydawaniu posiłków, służbie technicznej  
i akustycznej, parkingach, relacjach w mediach społecznościowych (zdjęcia i trans-
misje na żywo np. nabożeństwa z Równicy).

Dziękuję wszystkim wolontariuszom za wspaniałą pracę i świetny czas.
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Tak, to się dzieje  
naprawdę! 

Ruszyły nagrania  
do płyty ...

Jak dobrze wiecie, pilnie 
pracujemy nad naszą pierwszą 
wspólną płytą. Na krążku znaj-
dzie się w sumie 14 utworów 
w wykonaniu zespołów dzie-
cięcych i młodzieżowych z na-
szej parafii. 

Prace nad materiałem trwają w najlepsze. Udało się 
nam już zrealizować nagrania „Zespołu Dzwonków” 
oraz chórku „Nadzieja”. Trwa dopracowywanie podkła-
dów muzycznych. Przed nami jeszcze nagrania zespo-
łów „Be Happy” i „Dla Niego”.

Równocześnie przygotowujemy zdjęcia i materiały 
na okładkę.

Gotowa płyta powinna ukazać się jesienią tego 
roku. A dla podsycenia waszej ciekawości zamieszcza-
my kilka zdjęć z nagrań :)

Dorota Podżorska
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nadzieja

Ostatnie dwa miesiące były dla chórku „Nadzieja” bardzo pracowitym czasem. 
Pilnie ćwiczyliśmy i przygotowywaliśmy się do nagrań do naszej pierwszej pły-

ty. Nagrania udało się zrealizować 27 maja w studiu w Centrum Misji i Ewangeliza-
cji w Dzięgielowie. To było dla nas duże wyzwanie, ale i ciekawe doświadczenie.

Już tydzień później – w niedzielę, 4 czerwca – śpiewaliśmy na uroczystym nabo-
żeństwie z okazji Pamiątki Założenia Kościoła w Simoradzu.

A 15 czerwca podczas Ewangelickich Dni Kościoła w amfiteatrze w Wiśle wzię-
liśmy czynny udział w programie dla dzieci „Usłyszysz także Dobrą Wiadomość” 
– koncercie chórków dziecięcych przeplatanym występami klaunów. Na zakończe-
nie odbył się koncert znanego zespołu dziecięcego „Arka Noego”.

Przed nami wakacje – czas odpoczynku. Dla niektórych z nas to też czas poże-
gnania z chórkiem dziecięcym i przejścia w szeregi młodzieży. A my już dzisiaj za-
praszamy wszystkie chętne dzieci, które chciałyby dołączyć do nas i odkryć, ile ra-
dości sprawia wspólne śpiewanie dla Pana Boga na pierwszą powakacyjną próbę 
w sobotę, 2 września o godz. 9:45 w sali młodzieżowej w Skoczowie.

Dorota Podżorska
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Kącik
dla dzieci

Witam, Kochani!
W tym i następnym numerze pozostajemy jeszcze przy naszym kościelnym 

śpiewniku. Tym razem – tak, tak, w końcu – pieśni! Sięgniemy do kilku najbardziej 
znanych, by je poznać i skupić się na słowach. Choć melodie są pewnie dla was 
trudne i wydają się przestarzałe, pieśni z naszego śpiewnika mają bardzo głęboką 
treść, dlatego warto je czytać i przemyśleć, czego możemy się dzięki nim nauczyć. 

1. Zaczynamy od prawdziwego hitu naszego śpiewnika, top of the top! To oczy-
wiście pieśń, którą napisał sam Marcin Luter, Warownym grodem (265). Każdy lu-
teranin powinien znać ją na pamięć! Przeczytaj ją bardzo uważnie i odpowiedz na 
pytania:

a) Kim jest dla nas Pan Bóg według pierwszej zwrotki? ......................................

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

b) Druga zwrotka mówi, że sami nie zdołamy zwalczyć szatana. Kto jednak jest 

w stanie przezwyciężyć diabła? ..................................................................................

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

c) W czwartej zwrotce Marcin Luter pisze o najcenniejszej rzeczy, której nikt 

nam nie może odebrać. Co to jest? …...........................................................................

d) Luter ostrzega, że mamy „nie wzruszać Słowa”, czyli nie zmieniać słów Biblii 

i tego, co ona nam przekazuje. Pisze też, że mamy kogoś, kto zawsze z nami jest. 

Kogo? ….........................................................................................................................

2. Kiedy ranne wstają zorze (480) to pieśń, którą nasze babcie i dziadkowie czę-
sto zaczynali dzień. Śpiewali ją zaraz po wstaniu, by w ten sposób podziękować 
Panu Bogu i oddać mu chwałę. Przeczytaj uważnie i odpowiedz na pytania:

a) Co rano oddaje cześć Panu Bogu?......................................................................
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b) Jakie powody ma człowiek, by chwalić Pana Boga? 

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

c) Kiedy według trzeciej zwrotki mamy wołać do Pana Boga?.............................

d) Czwarta zwrotka mówi, że nie wszyscy mają przywilej obudzić się rano. Ci, 
którzy się obudzili, mają jeden najważniejszy cel. Jaki? .............................................

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

PS  Spróbuj nauczyć się jej na pamięć i przetestuj, śpiewając ją przez tydzień co-
dziennie rano. Melodii poszukaj na YouTube, wybierz najbardziej pasującą Ci aran-
żację i śpiewaj z nią lub samemu.

3. Pieśń Dzięki za ten dzisiejszy ranek (475) to wspaniały hymn, którym dzięku-
jemy Panu Bogu za wszystko, co nam daje, począwszy od tego, że pozwolił nam 
się obudzić kolejnego poranka. Wypisz  przynajmniej dziesięć rzeczy, za które dzię-
kujemy Panu Bogu w tej pieśni.

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

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

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

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

4. Ach potrzebuję Cię (715) to wspaniałe wyznanie, że Pan Bóg jest najważniej-
szy w naszym życiu. Przeczytaj i odpowiedz na pytania:

a) Kiedy potrzebujemy Pana Boga? …...................................................................

b) Jak długo mamy pozostać wierni Bogu? ….......................................................

c) W czym możemy mieć nadzieję? …....................................................................

d) Co Pan Bóg nam obiecuje, gdy nasze życie na ziemi dobiegnie końca? ..........

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

5. Ostatnia pieśń na dzisiaj to Imię Jezus (787). Dowiadujemy się z niej o wspa-
niałej mocy Pana Jezusa. Przeczytaj słowa bardzo uważnie i odpowiedz na pyta-
nia.

a) Co znajdziemy w imieniu Pana Jezusa według pierwszej zwrotki? ................

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

b) Co ucieka przed imieniem Jezus? .......................................................................

c) Do czego prowadzi nas Pan Jezus? …................................................................
Ania Jaroszewska
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Wieści 
chórowe

Co nowego w „Glorii”?

Działalność chóru kościelnego, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się głównie  
z życiem parafii. Nie inaczej ma się sprawa w „Glorii”. Główne plany, zamierzenia 
skoczowskich śpiewaków są związane z rokiem kościelnym i życiem parafii. 

Maj to miesiąc szczególny. Większości z nas kojarzy się z egzaminem matural-
nym i koniecznością tkwienia nad książką, mimo pięknej słonecznej pogody. Te-
goroczny maj dla 44 młodych osób na zawsze zostanie w pamięci w związku z ich 
ślubowaniem Panu Bogu wierności i przystąpieniem po raz pierwszy do komunii 
świętej. W tym tak uroczystym dniu, 28 maja, poza najbliższymi i rodzinami, mło-
dym ludziom towarzyszyli parafianie i chór „Gloria”, który to doniosłe wydarze-
nie wzbogacił kilkoma pieśniami nawiązującymi tematycznie do wydarzenia. Sło-
wa jednej z pieśni wykonanej przez chór żeński „Ty tylko mnie poprowadź, Tobie 
powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój”, niech staną się swo-
istym credo młodych konfirmantów, a jednocześnie życzeniem naszym dla nich na 
ich całe życie.

Początek nowego miesiąca to święto zesłania Ducha Świętego i na Śląsku Cie-
szyńskim tradycyjne smażenie jajecznicy po nabożeństwie zielonoświątkowym. 
Tego roku po raz drugi odbyło się ono wspólnie ze wszystkimi uczestnikami na-
bożeństwa, a w smażenie zaangażowali się chórzyści chóru „Gloria”, którzy wcze-
śniej podczas nabożeństwa służyli pieśnią, a także członkowie rady parafialnej. 

11 czerwca, w piękny niedzielny słoneczny poranek, w dniu święta naszej para-
fii, wraz z zespołem „Dla Niego”, chórem parafii katowickiej „Largo Cantabile”, 
„Gloria”, we wszystkich swych trzech odsłonach, bierze udział w poranku pieśni.  
I jak co roku zapewnia  również sprzedaż kołaczy. 

Czerwiec, gdy cała szkolna brać marzy o końcu tego miesiąca i upragnionych 
wakacjach, w społecznościach ewangelickich tego roku to najgorętszy okres, na 
który przypadły główne obchody jubileuszu 500 – lecia Reformacji. We włącze-
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nie się w obchody jubile-
uszowe swój akces zgłosi-
li również śpiewacy ze sko-
czowskiej Kępy. W związku 
z tym, w czwartek 15 czerw-
ca, wzięli udział w wiślań-
skim koncercie „Muzycz-
na Ewangelia na cztery gło-
sy”. Koncert ten poprzedzi-
ło wykonanie kilku pieśni na 
Placu Hoffa przez połączo-
ne chóry ewangelickie za-
kończone odśpiewaniem pieśni „Chóru niewolników” z opery Verdiego „Nabuc-
co”. W kościele Ap. św. Piotra i Pawła, oprócz wszystkich chórów „Gloria”, wzięli 
udział: Diecezjalna Orkiestra Dęta, Ewangelicki Chór „Concordia” z parafii w Zgie-
rzu, Chór „Nadzieja”z Drogomyśla, Ewangelicki Chór Kościelny z Jaworza, Chór 
Żeński z Lesznej Górnej oraz Chór z Parafii Ewangelickiej z Wisły Centrum. Na za-
kończenie Ewangelickich Dni Kościoła, w niedzielę 18 czerwca, chórzyści „Glorii” 
śpiewają podczas nabożeństwa połączonego ze spowiedzią i wieczerzą pańską. 
W nabożeństwie tym uczestniczą również wierni m. in. z Poznania, Opola, Wrocła-
wia, goszczący w domach naszych parafian oraz przedstawiciele władz miejskich 
Skoczowa z burmistrzem Mirosławem Sitko. 

Jednak działalność chóru parafialnego nie ogranicza się li tylko do życia parafii  
i kościoła, ale  zespół aktywnie uczestniczy w życiu i wydarzeniach lokalnej spo-
łeczności czy też w rodzinnych uroczystościach swoich członków, na przykład 
podczas pogrzebów czy ślubów. Dlatego, w piątek 16 czerwca, na skoczowskim 
rynku śpiewacy „Glorii” razem z chórzystami parafii rzymsko – katolickiej i miesz-
kańcami biorą udział w inauguracji obchodów 750lecia miasta Skoczowa, wspólnie 
odśpiewując miejski hymn „Przez wodę koniczki, przez wodę”. 

Patrząc na działalność chóru, mogłoby się wydawać, że to niewiele, mały wy-
cinek czasowy, że można by więcej. Ale doliczając godziny prób co poniedziałek  
i wtorek, wówczas wychodzi nam spory bagaż czasu. Mimo to żaden śpiewak nie 

powie, że żałuje, że już mu się nie 
chce. Gdy śpiewa się ze szczerego 
serca na Bożą chwałę, to nawet naj-
większy natłok wydarzeń i kumula-
cja śpiewania nie są  w stanie znie-
chęcić. A słowa „Wszystko mogę w 
tym, który mnie wzmacnia, w Chry-
stusie” nabierają nowego znacze-
nia. 

Aniela Fender
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Biblioteka

Polecane książki

noc miliona cudów – Estabrooks P.
Książka ta ukazuje nam jedną z najbardziej niezwykłych i uwieńczonych powo-

dzeniem operacji przemytniczych XX wieku. Historia Operacji „Perła” pomoże Ci 
zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego przebudzenie ogarniające całe Chiny zostało 
wzmocnione przez wprowadzenie miliona Biblii.

Miej odwagę kochać – Kendrick S.A.
Pozycja ta to czterdziestodniowe wyzwanie dla mężów i żon, pomagające im 

zrozumieć i praktykować bezwarunkową miłość w życiu codziennym. Jest to po-
dróż, w którą powinniście się wybrać. Nadszedł czas poznania kluczy służących 
do odnalezienia prawdziwej bliskości i zbudowania porywającego i spełnionego 
związku z partnerem.

Więcej niż fan – Idleman K.
To opracowanie zachęca do zastanowienia się nad tym, co to znaczy, że uważa-

my się za chrześcijan. Autor w bardzo bezpośredni i szczery sposób zachęca czy-
telnika, by przyjrzał się swojej więzi z Jezusem. Wezwanie do naśladowania Jezu-
sa może brzmieć radykalnie, ale Jezus tego właśnie oczekuje od każdego, kto w 
niego wierzy.

Reformatorzy
Wydanie to przybliża wielowymiarową działalność czterdziestu postaci, które 

zyskały miano reformatorów. Wszyscy oni związani są z Reformacją Wittenber-
ską. Przedstawione są zasady Reformacji, a także zmiany, jakie wniosła ona do ży-
cia społecznego i politycznego oraz jak mocno wpłynęła na kulturę i szkolnictwo.
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tel. 33 500 00 25

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

Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych
W książce tej opisane są losy wszystkich kościołów chrześcijańskich. Dla 

reżimów totalitarnych nie miały bowiem żadnego znaczenia podziały mię-
dzykościelne. Wszystkie były traktowane w jednakowy sposób i dla wszyst-
kich przewidziano tylko jedno miejsce znajdujace się na tzw. „śmietniku hi-
storii”. Historia pokazała jednak, że oba systemy antychrześcijańskie upadły,  
a kościoły i ich wierni przetrwali.

Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu
Książka ta jest pierwszym krokiem w stronę całościowego opisania trudnych lo-

sów kościołów mniejszościowych. One także przechodziły w okresie XX wieku nie-
łatwy egzamin. Ich trwanie i rozwój po 1989 r. pokazują, że z próby tej wyszły zwy-
cięsko.

Renia Świder

Biblioteka w Simoradzu

W tym numerze Informato-
ra proponujemy film "Spotkanie", 
o którym wspomniał na naszej 
ostatniej pamiątce założenia ks. 
Mirosław Czyż w swoim kazaniu.

Tajemniczy właściciel baru zda-
je się znać każdego ze swoich 
klientów lepiej niż oni sami siebie. 
Pięć całkowicie obcych sobie osób 
zatrzymuje się w przydrożnej jadłodajni "Ostatnia Szansa" z powodu zamkniętej 
drogi. W tę burzową noc poznają dziwnego właściciela (Bruce Marchiano), który 
zdaje się wiedzieć o nich wszystko. Sam siebie nazywa Jezusem.
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Reklamy 
i ogłoszenia

Aplikacja, którą musisz mieć

Kościół towarzyszy człowiekowi w jego codzienności i 
jest miejscem spotkania z Bogiem, a także z drugim czło-
wiekiem.

Podczas EDK debiutuje aplikacja na urządzenia mobilne 
zatytułowana Mój Kościół, która powstała po to, żeby Ko-
ściół był zasięgu ręki, 

a konkretnie Waszych smartfonów.
Nie zdradzamy poszczególnych funkcji tej aplikacji za-

chęcając, abyście sami ja pobrali i z niej korzystali. 
Aplikację można pobrać na razie tylko na urządzenia z systemem Android, 

wkrótce pojawi się także wersja na iPhone’a.
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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.

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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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

• 7 maja – w Tychach odbył się Charytatywny Bieg Ewangelickiego Duszpaster-
stwa Wojskowego. Jezioro Paprocany to malownicze miejsce w Tychach, wokół 
którego juz trzeci raz zorganizowano bieg. Jego ideą jest zebranie pieniędzy na re-
habilitację i leczenie jakiegoś chorego dziecka. Dzięki kwocie wpisowej i ofiarom 
udało się zebrać 6.370 zł. Kwotę tą przekazano rodzicom Jakuba.

10-16 maja – w Namibii odbyło 
się 12. Zgromadzenie Ogólne Świa-
towej Federacji Luterańskiej. Dele-
gatami Kościoła z Polski byli: bp Je-
rzy Samiec, Anna Wrzesińska i Arka-
diusz Raszka. W Zgromadzeniu Ogól-
nym uczestniczyli również ks. Irene-
usz Lukas - Sekretarz ŚFL ds. Euro-
py, Iwona Baraniec - członek Rady 
ŚFL oraz Agnieszka Godfrejów-Tar-
nogórska: koordynator biura ŚFL Ko-

biety w Kościele i społeczeństwie. Spotkanie było dla luterańskiej wspólnoty z ca-
łego świata okazją do świętowania wiary, wymiany doświadczeń i dyskusji, a tak-
że możliwością do podejmowania decyzji. Główne motto tegorocznego zgroma-
dzenia to „Wyzwoleni przez Bożą łaskę“, do którego nawiązują trzy tematy: Zba-
wienie – nie na sprzedaż, Ludzie – nie na sprzedaż, Stworzenie – nie na sprzedaż.

• 13 maja – Podczas 12. zgromadzenia ogólnego Światowej Federacji Luterań-
skiej w Windhoek (Namibia), abp dr Musa Panti Filibus, zwierzchnik luterańskiego 
Kościoła Chrystusowego w Nigerii (LCCN), został wybrany na przewodniczącego 
(prezydenta) Światowej Federacji Luterańskiej.

• 18 maja – odbyło się we Wschowie otwarcie wystawy „Verbum Domini manet 
in aeternum” przygotowanej przez Muzeum Ziemi Wschowskiej m.in. pod patro-
natem Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzego Samca, 
oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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• 18-21 maja – w Gdańsku i So-
pocie miały miejsce główne ob-
chody jubileuszu 500-lecia Refor-
macji w Diecezji Pomorsko-Wiel-
kopolskiej, które odbyły się pod 
hasłem: Ewangelickie dziedzictwo 
w Słowie, życiu, obrazie.

• 21-24 maja – Diecezja War-
szawska świętowała Jubileusz 
500 lat Reformacji. Obchody or-
ganizowane były wspólnie z Ko-
ściołem Ewangelicko-Reformo-
wanym w Polsce oraz Uniwersyte-
tem Łódzkim i Akademią Muzycz-
ną w Łodzi.

• 24-28 maja – w Berlinie od-
był się Kirchentag. Dni Kościoła 
Ewangelickiego w Niemczech (Kir-
chentag) odbywają się co dwa lata  
w różnych miastach. Ten w Roku 
Reformacji był nietypowy, gdyż 
głównymi miejscami spotkania 

były dwa miasta Berlin i Wittenberga, a dodatkowo Kirchentag odbywał się też „w 
drodze” czyli w ośmiu innych miastach: Dessau, Erfurcie, Halle/Eisleben, Jenie/We-
imarze, Lipsku oraz w Magdeburgu gdzie miał swoje kolejne odsłony tematyczne. 
W spotkaniu wzięło udział ponad 100 000 uczestników nie tylko z Niemiec, ale tak-
że z Europy i świata.

• 1 czerwca – Częstochowscy ewangelicy święto-
wali podwójny jubileusz: 500 lat Reformacji i 150. rocz-
nicy urodzin pierwszego proboszcza tutejszej parafii

• 3 czerwca – odbyło się ekumeniczne nabożeń-
stwo Kościele Jezusowym w Cieszynie, którym zain-
augurowano obchody 26. rocznicy powołania Straży 
Granicznej zorganizowane przez Dekanat Ewangelic-
ki. Słowem Bożym służył bp Jerzy Samiec. Nabożeń-
stwu przewodził zwierzchnik Kościoła Ewangelicko 
– Augsburskiego w Polsce bp. Jerzy Samiec z Warsza-
wy, który wygłosił kazanie na podstawie Psalmu 127,1: 
”Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, któ-
rzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie 
czuwa stróż”.
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• 3-4 czerwca – Bp Jerzy Samiec wziął udział w jubileuszu 160 lat Kaliskiego 
Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego i zjeździe chórów diecezji pomorsko-
wielkopolskiej. Uroczystości 31. Diecezjalnego Zjazdu Chórów Diecezji Pomorsko-
Wielkopolskiej i 160-lecie chóru kaliskiego.

• 5-11 czerwca – edukatorzy ulicz-
ni z Warszawy, Krakowa i Bytomia, 
pracujący na co dzień z dziećmi za po-
mocą Szkoły Mobilnej, uczestniczyli 
w międzynarodowych warsztatach w 
ramach programu „Erasmus+”. Miej-
scem spotkania, dla przedstawicieli z 
Albanii, Belgii, Grecji, Hiszpanii, Pol-
ski i Rumunii było hiszpańskie miasto 
Pampeluna. Ostania podobna wymia-
na miała miejsce w Krakowie cztery 
lata temu. Celem była wymiana do-
świadczeń w pracy z uchodźcami (Grecja) i mniejszościami etnicznymi, głownie 
Romami (Albania, Grecja i Rumunia), a także praca uliczna w przestrzeni miejskiej 
(Polska, Hiszpania).

• 10 czerwca – odbył się I Ogólnopolski Przegląd Pieśni Ewangelickiej - Katowi-
ce 2017 pod patronatem zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol-
sce bp. Jerzego Samca, biskupa katowickiego Mariana Niemca, rzymskokatolickie-
go Metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca oraz Prezydenta Miasta Kato-
wice Marcina Krupy

• 11 czerwca – w niedzielę Trójcy Świętej odbyła się uroczystość wprowadze-
nia ks. Marcina Orawskiego w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Uroczystości przewodniczył bp Waldemar Pytel, 
a asystentami ceremonii byli: bp Ryszard Bogusz, dotychczasowy proboszcz oraz 
ewangelicki biskup wojskowy płk Mirosław Wola.

• 15 czerwca – w Polsce z kilkudniową wizytą gości abp Kari Mäkinen, zwierzch-
nik Kościoła Finlandii. Arcybiskup wygłosi kazanie w leśnym kościele przy kamieniu 
na Równicy.

• 19 czerwca – wręczono na-
grody Korfantego. Wśród lau-
reatów znaleźli się bp Marian 
Niemiec, zwierzchnik Diecezji 
Katowickiej Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego w RP oraz 
Diakonia Diecezji Katowickiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w RP.
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Chrzty:

Maja Kocaj   20.05.2017  Skoczów, ul. G. Bór

Kinga Łatnik   21.05.2017  Międzyświeć, ul. Bładnicka

Mikołaj Szarzec  12.03.2017  Dębowiec, ul. Spokojna

Hanna Niemczyk  04.06.2017  Harbutowice

Amelia Wulczyńska  18.06.2017  Skoczów, ul. G. Morcinka

Oliwier Ogrodzki  25.06.2017   Skoczów, ul. Rzeczna

Paweł Szpernol  25.06.2017   Skoczów, ul. Dolny Bór

śluby:

Robert Niemiec   Barbara Niemiec  06.05.2017

Piotr Latka   Patrycja Dawid   15.05.2017

Pogrzeby:

Urszula Smolana    lat 64  29.04.2017 Dębowiec, ul Łęgowa

Wanda Mendrok    lat 70   12.05.2017 Pierściec, ul. Gromadzka

Barbara Lipońska    lat 66  28.05.2017 Skoczów, ul. Kombatantów

Anna Żydel     lat 97  01.06.2017 Harbutowice, ul. Zbożowa

Krzysztof Szczotka    lat 35  08.06.2017 pochodził z Dębowca

Danuta Czyż     lat 79  11.06.2017 Harbutowice  

Gustaw Zmełty     lat 83  21.06.2017 Skoczów, ul. Żebroka

Alfons Wala     lat 83  23.06.2017  Skoczów ul. G Morcinka

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

SPOTKAniA 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, Aleksey Ruban
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W
ycieczka parafialna na lubelszczyznę – 29 kw

ietnia - 2 m
aja


