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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża  
w Chrystusie Jezusie względem was.  1Tes 5,18 

Wchodzimy w nowy miesiąc – wrzesień jest o tyle szczególny, że dla wielu z nas, dla 
wielu rodzin wiąże się z wieloma emocjami. Z jednej strony szkoda nam zakończonych 
już wakacji z drugiej natomiast stajemy przed wyzwaniem, aby zmierzyć się z nowym.  
W tym wypadku nowym rokiem szkolnym. Niezależnie czy ktoś rozpoczyna swoją przygodę  
z edukacją, czy też jest to dla niego kolejny rok szkolny lub idzie do nowej szkoły zawsze 
początek września jest niezwykle ważny. 

W tym czasie chętnie wracamy też do wspomnień minionych dwóch miesięcy. I myśląc 
o tym co za nami możemy ze szczerym sercem robić to z ogromną wdzięcznością. Wie-
le się w tym czasie wydarzyło również w naszej parafii (wycieczki, obóz, półkolonie, Tygo-
dnie Dobrej Nowiny, prace które udało się wykonać i wiele innych wydarzeń – o których 
można przeczytać również w tym numerze Informatora). Przeglądając jego strony może-
my być wdzięczni Bogu za to i wiele więcej co On pozwolił nam przeżyć w ostatnim czasie.

Przed nami wrzesień i październik, to nie tylko szkoła i początek nauki. W naszej para-
fii zarówno wrzesień jak i październik są wyjątkowe pod jeszcze jednym względem. W tych 
miesiącach będziemy chcieli nastawić swoje serca na dziękczynienie. Trzy z czterech wrze-
śniowych niedziel to czas przeżywania w kościołach filialnych dziękczynnych nabożeństw 
z okazji Święta Żniw. Natomiast już w pierwszą niedzielę października cała nasza parafia w 
Skoczowie będzie wspólnie przed Bogiem stawała z wdzięcznością za każdy dar, jaki otrzy-
mujemy z Bożej ręki. 

Za każdym razem Dziękczynne Święto Żniw przypomina nam ważne przesłanie, któ-
re moglibyśmy wyrazić słowami Pawła z 1 Listu do Tesaloniczan: Za wszystko dziękujcie; 
taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Jest jeszcze jeden powód 
do wdzięczności. Ostatniego dnia października będziemy cieszyli się z 500 lat Reformacji.  
To kolejna okazja do wyrażania wdzięczności za to co było oraz za to co teraz Bóg nam daje. 

Dziś mamy jeszcze jeden powód do wdzięczności – wdzięczność za Boże błogosławień-
stwo. Każdego dnia możemy tego doświadczać, za każdym razem, gdy się modlimy, gdy 
czytamy/rozważamy Boże Słowo, Bóg chce nam błogosławić. Boże błogosławieństwo to 
wspaniały dar, za który nie tylko powinniśmy czuć wdzięczność, ale o który także powin-
niśmy zabiegać i prosić. To niezwykłe, bo każde nabożeństwo kończy się Bożym błogo-
sławieństwem, z którym mamy wracać do swoich domów, aby w tym błogosławieństwie 
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przeżywać cały nowy tydzień. Dlatego tak ciężko jest zrozumieć postawę osób, które nie 
czekając na błogosławieństwo, spiesząc się, niby ukradkiem wychodzą z kościoła bez bło-
gosławieństwa.

Myśląc o tym wszystkim od razu nasuwa się myśl – tak wiele okazji do radości i dziękowania. 
To prawda mamy wiele okazji do dziękowania, a gdybyśmy spojrzeli na swoje życie każ-

dy z nas z pewnością będzie w stanie wymienić wiele rzeczy zarówno tych większych jak  
i mniejszych, które przynoszą radość. Ale czy mając tak wiele powodów do wdzięczności 
na pewno pamiętamy o tym, żeby zawsze dziękować?

 Przesłanie „Za wszystko dziękujcie” niestety często z różnych powodów bywa zapomi-
nane na co dzień. W wielu rozmowach mogę zaobserwować, że o wiele łatwiej przychodzi 
ludziom narzekanie i skupianie się na tym, czego nam brakuje, co złe i trudne w życiu niż  
z wdzięcznością dziękować Bogu nawet za drobne rzeczy. Zastanówmy się, czy gdyby ktoś 
z zewnątrz przyglądał i przysługiwał się nam, to zauważyłby osobę: 

– Ciągle smutną i przygnębioną? 
– Czy: wdzięczną Bogu za każdy dzień i łaskę zbawienia, jaką nas obdarza?
To w jaki sposób podchodzimy na co dzień do tego mamy wynika również z tego czy 

na co dzień mamy w sobie dostatecznie dużo pokory, aby zrozumieć i zaakceptować, że 
wszystko cokolwiek posiadamy jest darem od Boga. Tylko pokorna osoba jest w stanie 
szczerze dziękować nawet za najdrobniejsze rzeczy. Pycha zabija wdzięczność, ponieważ 
sprawia, że uważamy, że wszystko się nam należy, wszystko jest naszą zasługą a porażki 
zrzucamy na kogoś innego. 

Postawy wdzięczności możemy uczyć się od dzieci. Dorosłym często wydaje się, że na-
leży dziękować tylko za wielkie lub niezwykłe rzeczy. Dla mnie niezwykłym jest, gdy przy-
patruję się mojej dwuletniej córeczce. Gdy wspólnie siadamy do posiłku i pytamy się za co 
chciała by Bogu podziękować wtedy zaczyna wymieniać: za zabawki, lalki, lody, za to że 
widziała bociana, za traktor który widziała za oknem, za misia, za obiadek, za rodziców, za 
słoneczko, za siostrę, za… i często wymienianiu nie ma końca. To niezwykłe jak małe dziec-
ko potrafi czymś co dla wielu zwyczajnym i powszednim zachwycać się i za to dziękować. 
Patrząc na jej postawę łatwiej jest zrozumieć dlaczego Jezus tak często kazał dorosłym 
uczyć się wiary od dzieci.

Myśląc o wdzięczności w swoim życiu lubię wracać do wiersza księdza Jana Twardowskiego:
Za wiosnę lato jesień deszcze i zimę

za to co się nie udało / za rozpacz w kartkę
za dziwaczka co zakwita kiedy leje

za to że róże śmieją się kolcami / za to że się marszczy
najpierw ciało potem rozum a na końcu serce

za to że po Annie Jagiellonce / został tylko jednen kubek
za postęp i każdą nowość / co się starzeje jak babcia

za miłość niewzajemną za nic
Bóg zapłać

Prośmy Boga by uczył nas dziękować za małe i wielkie rzeczy jakimi nas obdarza. Bądź-
my wdzięczni za błogosławieństwo, które jest bezcennym darem dla każdego człowieka. 
Paweł zachęca: Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie 
względem was.

Amen. ks. Marcin Ratka-Matejko
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Z kart 
historii

Róża Lutra

W roku jubileuszu 500-lecia Reformacji należałoby przypomnieć sobie także hi-
storię powstania oraz symbolikę Róży Lutra. Jest ona jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych znaków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na świecie.

Musimy zatem cofnąć się do roku 1530. Wtedy to odbył się zwołany przez ce-
sarza Karola V sejm w Augsburgu, na którym miano ostatecznie załatwić wszelkie 
spory wyznaniowe powstałe po wystąpieniu Reformatora w Wittenberdze.

Marcin Luter obłożony klątwą i banicją nie mógł ze względów bezpieczeństwa 
osobiście stawić się w Augsburgu i wysłał tam swojego przyjaciela Filipa Melanch-
tona. Sam zaś przebywał na zamku w Koburgu, skąd wysłał 8 lipca 1530r. list do 
wspierającego Reformację norymberskiego radnego Lazarusa Splengera. W liście 
będącym odpowiedzią na pytania Splengera poinformował go, jak ma wyglądać 
nowa pieczęć służąca do oznaczania swojej korespondencji. A pieczęcią tą miała 
być właśnie róża, która była herbem rodzinnym Lutrów, a której Reformator uży-
wał  już od 1517 roku.

Po wstępnym pozdrowieniu Reformator przedstawił swoją artystyczną wizję 
nowej pieczęci. „Pierwszym elementem ma być czarny krzyż w sercu, które miało-
by mieć swój naturalny kolor, aby mnie samemu przypominały, że wiara w Ukrzy-
żowanego zbawia zgodnie ze słowem /Rzym.10.10/ Albowiem sercem wierzy się ku 
usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Takie serce winno być umiesz-
czone w środku białej róży, by pokazać, że wiara daje radość, pocieszenie i pokój. 
Dlatego róża powinna być biała a nie czerwona, gdyż biały jest kolorem duchów  
i wszelkich aniołów. Róża ta winna znajdować się na błękitnym polu koloru nieba, 
by pokazać, że radość w Duchu Świętym i wierze jest początkiem radości niebiań-
skiej w przyszłości. Wokół tego pola umieszczony jest złoty pierścień. Jego kształt 
- bez początku i bez końca – symbolizuje błogość oraz sprawiedliwość w niebie, 
która trwa wiecznie i jest cenniejsza od złota a także kosztowniejsza niż wszelkie 
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radości i dobra. W pierścień ma być wpisane 
słowo vivit – On żyje, aby przypominać, że Je-
zus Chrystus zmartwychwstał i żyje”  
 

15 września 1530r. Marcin Luter wysłał ko-
lejny list z zamku Koburg, tym razem do Filipa 
Melanchtona. Informował w nim, że otrzymał 
niezwykły prezent od księcia Jana Fryderyka 
(późniejszego elektora Saksonii), którym oka-
zał się złoty sygnet w formie pieczęci przed-
stawiający nową, opisaną wyżej różę. Od tej 
pory róża ta zwana jest powszechnie Różą Lu-
tra, którą Reformator odciskał na wszystkich 

swoich pismach i wydanych dziełach.
Wraz z rozpowszechnianiem się Reformacji Róża Lutra stawała się coraz bar-

dziej popularna. Obecnie można ją znaleźć praktycznie na całym świecie. Zdobi 
wiele kościołów luterańskich lub jest używana do artystycznych dekoracji miejsc 
związanych z wyznaniem augsburskim, a także jej motyw użyto do tworzenia nie-
których herbów miast. W naszym parafialnym kościele róża zawieszona jest na 
ambonie, aby podkreślić moc zwiastowanego Słowa Bożego.

Opr. Jerzy Sikora
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Spory o Wieczerzę Pańską

Podobnie jak w przypadku Chrztu, także historia rozwoju nauczania Marcina 
Lutra na temat Wieczerzy Pańskiej naznaczona jest od 1520 r. polemiką. Była ona 
w pierwszym okresie skierowana przeciw Rzymowi, a potem pytanie o pojmowa-
nie Sakramentu Ołtarza stało się kluczową kwestią sporną między wittenberskim 
ośrodkiem Reformacji a Reformatorami nurtu szwajcarskiego, a także przedstawi-
cielami Reformacji radykalnej, do których po sporach w Wittenberdze na przeło-
mie lat 1521 i 1522 należał na przykład Andreas Karlstadt.

Zagadnienia, wokół których toczyły się polemiki, zostały przez M. Lutra zdefi-
niowane w piśmie „O niewoli babilońskiej Kościoła” z 1520 r. To pismo, pomyśla-
ne jako rozprawa ze średniowiecznym nauczaniem sakramentalnym, wzięło swój 
tytuł od części poświęconej Wieczerzy Pańskiej. To właśnie ten sakrament popadł 
zdaniem wittenberczyka w trzy niewole, które na wzór języka biblijnego M. Luter 
nazywał babilońskimi. Pierwsza z nich dotyczyła praktyki udzielania sakramentu 
ludziom świeckim jedynie pod jedną postacią – chleba, druga odnosiła się do kwe-
stii pojmowania obecności ciała i krwi Pańskiej w chlebie i winie Wieczerzy Pań-
skiej, a trzecia dotyczyła pojmowania sakramentu w kategoriach ofiary. Wokół nie-
woli pierwszej i trzeciej spór toczył się jedynie z Rzymem, natomiast kwestia po-
ruszona w drugiej niewoli stała się przedmiotem sporu wewnątrzreformacyjnego. 
Dlatego też najpierw zajmiemy się pierwszą i trzecią niewolą.

Pierwsza z kwestii związana jest z rozwiniętą w średniowieczu praktyką udzie-
lania Sakramentu Ołtarza świeckim jedynie pod postacią chleba – ciała Chrystusa. 
Kielich, a więc wino – krew zarezerwowane było wyłącznie dla duchownych. Roz-
wiązanie to było kwestionowane już przed Reformacją między innymi przez teo-
logów związanych z ruchem husyckim. W odpowiedzi na te kontrowersje na so-
borze w Konstancji (1414-18), na którym zginął na stosie symbol tego ruchu – Jan 
Hus, przyjęto tzw. naukę o konkomitacji. Było to teologiczne uzasadnienie prakty-
ki udzielania ludowi tylko ciała Chrystusa pod postacią chleba. Głosiło ono, że sko-
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ro ludzie otrzymują ciało Chrystusa, to zawiera ono także krew, więc przyjmujący 
sakrament tylko pod jedną postacią nie są pozbawiani jakiejś jego części.

Luterski sprzeciw wobec praktyki udzielania sakramentu jedynie pod jedną po-
stacią właściwie nie był polemiką z tym nauczaniem soboru w Konstancji. W 1536 r. 
w swoim wyznaniu wiary znanym jako „Artykuły szmalkaldzkie” wittenberczyk 
dopuszczał, że nauczanie to może być prawdziwe. Jednak z jego perspektywy 
stwierdzenie prawdziwości nauki o konkomitacji niczego nie zmieniało. Podobnie 
jak w innych sporach o Wieczerzę Pańską, kluczowym argumentem dla Reforma-
tora były bowiem słowa ustanowienia. Z nich zaś wyraźnie wynikało jego zdaniem, 
że wszyscy winni otrzymywać kielich. Chrystus bowiem wyraźnie powiedział: „Pij-
cie z niego wszyscy”. Wszelkie argumenty mówiące o możliwości rozlania wina - krwi 
Chrystusa nie mogą być uznane za dostatecznie ważkie, by zmienić słowa ustanowienia.

Wagę słów ustanowienia ukazuje także fakt, że w reformach liturgicznych 
wprowadzonych w Wittenberdze M. Luter kładł nacisk na to, by były one odczyty-
wane wyraźnie w języku zrozumiałym dla ludu. Wynikało to nie tylko z faktu, że re-
gulowały one praktykę Wieczerzy Pańskiej, ale przede wszystkim z tego, że w nich 
zawarta jest obietnica daru, który udzielany jest w sakramencie. Zatem jest kluczo-
we, by wszyscy przystępujący do sakramentu mogli usłyszeć słowa obietnic po-
wiązanych z Wieczerzą Pańską, by mogli ten sakrament przyjąć z wiarą w ich treść.

Druga z niewoli dotyczy ofiarniczego pojmowania mszy. Chodzi o to, że śre-
dniowieczne nauczanie o tym sakramencie głosiło, że Wieczerza Pańska jest po-
wtórką ofiary przebłagalnej Jezusa na krzyżu. Rozumiano więc ten sakrament na 
wzór ofiar Starego Testamentu, w których człowiek ofiarował coś Bogu, by uzy-
skać Jego przychylność. Takie rozumienie Sakramentu Ołtarza skutkowało w prak-
tyce tzw. mszami prywatnymi. Były to msze odprawiane wyłącznie przez duchow-
nego, bez udziału ludzi. Msza taka była odprawiana za konkretne osoby, tak by 
złożona w niej ofiara mogła być im zaliczona jako dobry uczynek. Te dobre uczyn-
ki były traktowane jako zadośćuczynienie za kary, jakie Bóg nakładał na człowieka 
za każdy z popełnionych przez niego grzesznych czynów. Tak więc msze prywatne 
stały się istotnym elementem instytucjonalnego systemu przekazywania zbawie-
nia w średniowiecznym Kościele. W efekcie właściwie większość mszy odprawiano 
w formie mszy prywatnej, a niejednokrotnie takie msze były przedmiotem handlu.

M. Luter ponownie wystąpił przeciw pojmowaniu mszy, a co za tym idzie Sa-
kramentu Ołtarza jako ofiary, odwołując się do kluczowego argumentu we wszel-
kich prowadzonych przezeń sporach o Wieczerzę Pańską, a więc do treści słów 
ustanowienia. Interpretował je nie jako opis ofiary, w której człowiek oddaje coś 
Bogu, ale jako testament. Był to testament Jezusa Chrystusa, który nabrał mocy 
wraz z Jego krzyżową śmiercią. Chrystus przekazał w nim swoim spadkobiercom 
– chrześcijanom – w spadku dar zbawienia, który uzyskał dzięki jednorazowemu  
i wystarczającemu ofiarowaniu swojego ciała i krwi na krzyżu Golgoty. Zatem oso-
ba działająca w sakramencie i kierunek tego działania jest dokładnie odwrotny niż 
chciało tego nauczanie średniowieczne. Sakrament to nie ofiara, w której człowiek 
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daje coś Bogu, by zyskać Jego przychylność, ale testament, w którym Bóg obdarza 
człowieka spadkiem, który zawiera zbawcze Boże dary.

W tym kontekście niezwykle istotnym pytaniem była kwestia, kto zatem może 
skorzystać z testamentu Chrystusa, który zawarty jest w Wieczerzy Pańskiej. Od-
powiedź M. Lutra jest prosta: ten, kto chce skorzystać z testamentu Chrystusa, 
musi wierzyć w słowa obietnicy, które z tym sakramentem powiązał Chrystus  
w słowach ustanowienia. Dlatego kluczowe w przystępowaniu do Sakramentu Oł-
tarza nie jest pytanie, komu zaliczymy dobry uczynek mszy, ale to, czy przystępu-
jący wierzy w słowa ustanowienia. Ten, kto nie wierzy, bezcześci sakrament i przyj-
muje go na sąd. Zaś ten, kto wierzy, jest wystarczająco dobrze przygotowany, by 
przyjąć ów sakrament z wszystkimi jego zbawczymi dobrodziejstwami.

Warto w tymi miejscu zauważyć, że wzorując się na praktyce starożytnego Ko-
ścioła, M. Luter widział miejsce na ofiarę w kontekście Wieczerzy Pańskiej. Chodzi-
ło jednak nie o ofiarę składaną Bogu, ale o dary przeznaczane na potrzeby bliźnie-
go. Taką rolę miało obecne w pierwotnym Kościele sprawowanie Wieczerzy Pań-
skiej w formie wspólnej uczty – agapy, czyli „uczty miłości”. W późniejszej liturgii 
śladem po tym było tzw. offertorium, a więc akt składania na ołtarzu darów, które 
wykorzystywano na pomoc potrzebującym. Dziś echem tej praktyki jest pieniężna 
ofiara powiązana z przystępowaniem do sakramentu. Innym impulsem do myśle-
nia o Wieczerzy Pańskiej w kategoriach ofiary było dla M. Lutra greckie określenie 
tego rytu mianem Eucharystii. Słowo to oznacza dziękczynienie, dlatego zdaniem 
wittenberczyka można widzieć w Wieczerzy Pańskiej nie ofiarę, która ma przebła-
gać Boga, ale ofiarę, w której chwalimy Boga i dziękujemy Mu za Jego dary zbawienia.

Trzecia z niewoli dotyczy jednej z najbardziej kontrowersyjnych kwestii powią-
zanych z Sakramentem Ołtarza w historii teologii. Chodzi o pytanie, jak pojmować 
obecność ciała i krwi Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej. Po okresie sporów na ten te-
ma,t jakie toczyły się w IX i X wieku, Sobór Laterański IV (1215) przyjął jako dogmat 
naukę o przemianie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa w sakramencie. By wy-
jaśnić ten fenomen, sięgano, wzorem Tomasza z Akwinu, do narzędzi zaczerpnię-
tych z filozofii Arystotelesa. Zgodnie z tezami tego filozofa przyjmowano, że każda 
rzecz ma swoją istotę zwaną substancją, oraz uchwytne dla nas cechy zewnętrzne 
zwane przypadłościami albo akcydensami. Objaśniająca fenomen przemiany chle-
ba w ciało i wina w krew Chrystusa nauka o transsubstancjacji, a więc przemianie 
substancji, odwoływała się do tego rozróżnienia. Zgodnie z nią w sakramencie do-
chodzi do przemiany substancji chleba w ciało oraz substancji wina w krew Chry-
stusa, przy czym akcydensy, a więc takie cechy chleba i wina jak smak, zapach, 
kształt pozostawały bez zmian.

To właśnie nauczanie o transsubstancjacji M. Luter uznaje za drugą z niewoli,  
w jakie popadł Sakrament Ołtarza. Nie rozstrzyga przy tym o prawdziwości dok-
tryny transsubstancjacji, a jedynie protestuje przeciw uznawaniu opinii wywiedzio-
nej z określonego systemu filozoficznego za wiążący wykład słów ustanowienia. 
Zdaniem wittenberczyka te ostatnie powinny być wykładane prosto i dosłownie, 
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zgodnie z tym, jak brzmią. Skoro Chrystus mówi w odniesieniu do chleba „To jest 
ciało moje”, a w odniesieniu do wina „To jest krew moja”, to chleb jest ciałem 
Chrystusa a wino jest Jego krwią. Nie ma tu miejsca na rozumową spekulację, ale 
jedynie na wiarę w działającą moc Słowa Bożego, które zmienia rzeczywistość.

Tym samym M. Luter w swojej wykładni sakramentu odwołuje się do starote-
stamentowego pojmowania działania Słowa Bożego, które najlepiej widać w hi-
storii stworzenia świata, a w której Bóg mówi i tym aktem stwarza świat, czy w wy-
powiedziach prorockich takich jak następująca, pochodząca z księgi proroka Iza-
jasza 55,10: „Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zra-
sza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a je-
dzącym chleb”. Idąc tym tropem, Reformator uznawał, że skoro słowa ustanowie-
nia niosące Słowo Boże Chrystusowej obietnicy głoszą, że chleb jest ciałem Chry-
stusa a wino Jego krwią, to tak jest. Dlatego nietrafnym jest określenie stanowi-
ska M. Lutra w sprawie pojmowania obecności ciała i krwi Chrystusa w Wiecze-
rzy Pańskiej mianem konsubstancjacji. Jest to pojęcie wypracowane w środowisku 
polemizujących z Tomaszem z Akwinu teologów nominalistycznych, szukających 
bardziej racjonalnego objaśnienia tego fenomenu. Ich zdaniem substancja ciała 
współistniała w konsekrowanym opłatku z substancją chleba. Mamy więc do czy-
nienia ze współwystępowaniem substancji, czyli konsubstancjacją. M. Luter, któ-
ry sam był wykształcony w duchu teologii nominalistycznej, nigdy jednak nie przy-
wołał tego terminu na określenie swego stanowiska. To jednak nie jest decydują-
ce. Rozstrzygający jest fakt, że żeby mówić o sakramencie w kategoriach konsub-
stancjacji, nadal musimy się odwołać do arystotelejskich rozróżnień pojęciowych, 
których zastosowanie w teologii M. Luter z założenia odrzucał. W kontekście na-
uki o Wieczerzy Pańskiej ich użycie było dla niego podporządkowaniem słów biblij-
nych zewnętrznemu autorytetowi filozoficznemu. Stąd trafniejszym określeniem 
stanowiska M. Lutra w sporze o pojmowanie obecności ciała i krwi Chrystusa jest 
nie rozpowszechniony termin „konsubstancjacja”, ale pochodzące od samego Re-
formatora pojęcie „unia sakramentalna”, które zakłada, że dzięki obietnicy i dzia-
łaniu Bożemu chleb jest ciałem Chrystusa, a wino jest Jego krwią.

Ponownie w tym kontekście pojawia się pojęcie obietnicy zawartej w słowach 
ustanowienia. Trzeba zatem znowu przypomnieć, że dla M. Lutra każda Boża obiet-
nica domaga się wiary. Należy przy tym pamiętać, że wittenberczyk podkreślał, że 
wiarą przyjąć trzeba całość obietnicy. Nie można skupiać się jedynie na zbawczych 
darach przyobiecanych w Słowach ustanowienia a ignorować to, że mówią one, iż 
dary te łączą się z przeznaczonymi do spożywania ciałem i krwią Pańską w chlebie 
i winie. To stało się zarzewiem sporu, który podzieli ruch reformacyjny.

Głównymi oponentami w tym sporze byli M. Luter i Ulryk Zwingli. Ten ostat-
ni – Reformator z Zurychu – był bardzo w swojej teologii przywiązany do odróżnie-
nia ducha i ciała. Radykalnie twierdził, inspirując się przy tym tekstem z Ewangelii 
Jana 6,63, że w sprawach ducha i zbawienia nic cielesnego nie może być uznawa-
ne za pomocne. Stąd uznał, że nie można traktować Sakramentu Ołtarza, czyli cze-
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goś zewnętrznego, cielesnego, jako niosącego dobra zbawcze. Widział w nim je-
dynie znak rozpoznawczy chrześcijan i pamiątkę krzyżowej ofiary Chrystusa, któ-
ra powinna być sprawowana jedynie cztery razy do roku. Uzasadniał to swoją in-
terpretacją słów ustanowienia, których nie rozumiał jak M. Luter dosłownie, ale 
objaśniał, że słowa „to jest ciało moje” należy odczytywać jako „to oznacza cia-
ło moje”. Ta fraza ze słów ustanowienia była więc dla niego rodzajem przenośni. 
Nie ma więc zdaniem U. Zwingliego tożsamości między ciałem Chrystusa a chle-
bem Wieczerzy Pańskiej. Popierali go w tym inni Reformatorzy szwajcarscy, w tym 
między innymi Johannes Oekolampad. Podobnie myślał przedstawiciel tzw. Re-
formacji radykalnej Andreas Karlstadt, który jednak nieco inaczej objaśniał słowa 
ustanowienia. Twierdził on bowiem, że Chrystus wypowiadając frazę „to jest cia-
ło moje” wskazał na swoje ciało, a nie na chleb, dlatego nie można tych słów od-
nosić do chleba.

Przeciw wszystkim tym ujęciom ostro wystąpił M. Luter. Negacja obecności cia-
ła i krwi Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej była dlań zanegowaniem całości powią-
zanych z sakramentem obietnic zbawczych. Nie mógł zgodzić się na pojmowanie 
Wieczerzy Pańskiej tylko w kategoriach pamiątki ofiary Chrystusa, ani też nigdy nie 
przeszło mu przez myśl, by usunąć Wieczerzę Pańską z porządku nabożeństwa  
i sprawować ją rzadziej niż na każdym niedzielnym nabożeństwie. Dla M. Lutra 
wierność dosłownemu wykładowi słów ustanowienia, ugruntowanego w jego poj-
mowaniu na działaniu Słowa Bożego jako skutecznie zmieniającego rzeczywistość, 
nie pozwoliło mu na żadne kompromisy. Nawet w sytuacji, gdy szło o jedność ru-
chu reformacyjnego, która dałaby mu większą siłę polityczną w Rzeszyniemieckiej.

By umożliwić taki sojusz polityczny obejmujący wszystkie nurty Reforma-
cji, zwołano w 1529 r. dysputę w Marburgu, w której udział wzięli m. in. M. Luter  
i U. Zwingli. Dla wittenberczyka jednak polityczne argumenty nie były wystarczają-
ce, by porzucić pojmowanie Słowa Bożego, które uważała za prawdziwe. Dlatego 
dysputa marburska, mająca być aktem pojednania między Reformacją wittenber-
ską a szwajcarską, stała się przypieczętowaniem istniejących między nimi różnic, 
które udało się przezwyciężyć dopiero w XX - wiecznym dialogu ekumenicznym.

W kontekście sporów o obecność ciała i krwi w Wieczerzy Pańskiej warto jesz-
cze przywołać odpowiedź M. Lutra na pytanie o to, jak długo trwa obecność cia-
ła i krwi Chrystusa w chlebie i winie. Jej początek był oczywisty – jest to moment 
wypowiedzenia słów ustanowienia nad chlebem i winem. Zaś spór o jej koniec wy-
buchł za życia Reformatora w Eisleben. Tamtejszy duchowny zwrócił się do M. 
Lutra o radę. Ten odpowiedział, by w Eisleben stosowali praktykę z Wittenbergi, 
zgodnie z którą spożywano cały chleb i wino, nad którymi wypowiedziano słowa 
ustanowienia. Reformator nie argumentował tej rady jednak tym, że ciało i krew 
pozostają na zawsze w chlebie oraz winie i w ten sposób można uniknąć ich zbez-
czeszczenia, ale widział w takim rozwiązaniu metodę na uniknięcie niepotrzeb-
nych i niebezpiecznych spekulacji na temat obecności ciała i krwi w chlebie i winie 
po zakończeniu dystrybucji sakramentu. dr Jerzy Sojka
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W skrócie

• W sobotę 1 lipca filiał w Simoradzu zorganizował wycieczkę do Zakopanego.
• W dniach 1-3 lipca chór z Dębowca zorganizował trzydniową wycieczkę 

w Bieszczady.
• Pod koniec czerwca w Simoradzu wykonano nowy chodnik od placu przed 

kościołem do salki.
• Od 1 do 17 lipca mieliśmy na parafii praktykanta studenta teologii, Mateusza 

Mendrocha. Przez dwie niedziele prowadził nabożeństwa, a w tygodniu pomagał 
w pracach kancelaryjnych.

• W niedzielę 16 lipca odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu. 
Gościem był ks. biskup Adrian Korczago, który wygłosił kazanie, a śpiewem uboga-
cił uroczystość zespół „Sola Fide” z Goleszowa oraz nasz chór z Dębowca. Po na-
bożeństwie odbył się piknik. 

• W dniach 21 – 30 lipca gościliśmy 5 – osobową grupę Amerykanów z Kościo-
ła Luterańskiego Synodu Missouri w USA, którzy w dniach 24 – 28 lipca prowadzili  
w naszej parafii Polsko – Amerykański Tydzień (PAT). Organizatorami byli  
ks. B. Wawrzeczko z Małżonką, a pomagało 7 naszych wolontariuszy.

• Goście z USA uczestniczyli w nabożeństwach 23 lipca w Skoczowie i 30 lipca 
w Pierśćcu.

• W dniach 19-29 lipca liczna grupa naszej młodzieży uczestniczyła w obozie 
młodzieżowym H.A.T.A nad jeziorem Czorsztyńskim. Obóz prowadził ks. Mirosław 
Czyż przy pomocy kadry z naszej parafii, a część uczestników stanowiła młodzież 
z Pszczyny.

• W niedzielę 30 lipca na nabożeństwie głównym w Skoczowie odbyła się uro-
czystość Złotej Konfirmacji. Spośród 58 osób konfirmowanych w 1967 roku, 27 
uczestniczyło w jubileuszu i przystąpiło do komunii św. Słowem Bożym służył ks. 
biskup Rudolf Bażanowski z Olsztyna, który też był jednym z jubilatów. Po nabo-
żeństwie uczestnicy mieli wspólny obiad w sali parafialnej.
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• Trwa remont ulicy Kossak – Szatkowskiej i parkingów parafialnych przyle-
gających do ulicy. Podczas prac zdecydowano o potrzebie wycięcia kasztana ro-
snącego przed kościołem. Zezwolenie wydał Wojewódzki Konserwator Zabytków  
w Bielsku-Białej, a wycinki dokonał Miejski Zarząd Dróg.

• Równocześnie z remontem drogi i parkingów przeprowadzono remont linii 
wodociągowej i kanalizacyjnej biegnącej wzdłuż drogi, w związku z czym założono 
nowe przyłącza wody do plebanii, sali parafialnej i starej szkoły.

• Od 31 lipca do 4 sierpnia odbywał się Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie. 
Zajęcia były w dwóch grupach wiekowych, a prowadzili je nauczyciele szkółki nie-
dzielnej przy pomocy wolontariuszy spośród naszej młodzieży. Frekwencja była 
niższa niż w roku ubiegłym.

• Od 7 do 12 sierpnia odbywał się Tydzień Dobrej Nowiny w Simoradzu w szko-
le. Uczestniczyło od kilkunastu do 30 dzieci oraz grupa prowadzących i młodzieży. 

• Od 14 do 19 sierpnia odbywał się Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu.
• Od 21 do 26 sierpnia odbywał się Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu.
• We wtorek 15 sierpnia filiał w Dębowcu udał się na wycieczkę do Raciborza. 
• W środę 16 sierpnia w sali parafialnej w Skoczowie odbył się spektakl Teatru 

Dobrego Serca z Warszawy pt. „Baśniowy pokoik”. Uczestniczyło około 50 dzie-
ci i rodziców.

• Również w środę Teatr Dobrego Serca z Warszawy przedstawił w Dębow-
cu w Domu Zborowym spektakl pod tytułem „Kolorowy Śmietnik”. Uczestniczyło  
40 dzieci i rodziców.

• W dniach 18-20 sierpnia chór „Gloria” wraz z proboszczem i jego małżonką 
wyjechali do Szczytna na Mazurach na zaproszenie ks. Alfreda Borskiego na uro-
czystość 190-lecia Kocioła w Rańsku. W sobotę przedstawili koncert pieśni, a w nie-
dzielę uczestniczyli w nabożeństwie. 

• Na cmentarzu w Skoczowie wykonano nowe ogrodzenie od strony lasu i od 
południa z dołu. Prace prowadził pan Mirosław Wojnar. 
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• W dolnej części cmentarza zostały usunięte zarośla, wykopane korzenie i wy-
równany teren. Przez kilka dni pracowała nad tym grupa członków Rady Parafial-
nej i kilku innych oraz pan Andrzej Cywka z koparką. Dziękujemy.

• Od 16 sierpnia do końca miesiąca mieliśmy w parafii praktykanta studenta 
teologii, Mikołaja Kotkowskiego. 

• Trwają zapisy na naukę konfirmacyjną młodzieży urodzonej w 2003 roku. 
Pierwsze zajęcia odbędą się 9 września o godz. 16.00. Zgodnie z przepisami przej-
ściowymi ustalonymi przez Synod Kościoła, do konfirmacji przystępuje w roku 
2018 młodzież z rocznika 2003, a w roku 2019 młodzież z rocznika 2004. Podczas 
jesiennej sesji Synodu w roku 2018 zostaną podjęte dalsze decyzje w tej sprawie.

Terminy:
3 września – nabożeństwa na rozpoczęcie roku szkolnego, w Skoczowie 

  g. 8.00 – nabożeństwo młodzieżowe
9 września g. 16.00 – pierwsza lekcja nauki konfirmacyjnej
10 września – na nabożeństwach w Skoczowie gość Piotr Żądło opowie 

  o prześladowaniach chrześcijan
10 września g. 10.00 - Święto Żniw w Simoradzu
24 września – na nabożeństwach w Skoczowie gość Iwona Nawrot opowie 

  o misji w Burkina Faso
17 września g. 10.00 – Święto Żniw w Pierśćcu
24 września g. 10.00 – Święto Żniw w Dębowcu
1 października g. 10.00– Święto Żniw w Skoczowie – dary na ołtarz organizują 

  zborownicy z Łączki
8 października g. 8.00 – na nabożeństwie błogosławieństwo konfirmantów
8 października g. 10.00 – 20-lecie chóru żeńskiego „Gloria”
15 października g. 10.00 – pamiątka poświęcenia kościoła w Pierśćcu

Zebrał ks. A. Podżorski
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Nasze
życie

Z Simoradza do Zakopanego

Simoradzanie wybrali się w tym roku na wycieczkę do Zakopanego. Pierwsza 
część wycieczki była raczej leniwa, gdyż w programie znalazły się Chochołowskie 
Termy, gdzie wycieczkowicze mogli się spokojnie relaksować w ciepłych basenach. 

W programie wycieczki znalazły się również popularne Krupówki i wyjazd na 
Gubałówkę oraz obiad. Niestety, trzeba było dość szybko wracać przez ograni-
czenie czasu pracy kierowcy, na co z pewnością niewielu wycieczkowiczów mia-
ło ochotę... Rajmund Raszyk
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Prace w Simoradzu

W poprzednim numerze Infor-
matora Parafialnego ukazała się 
informacja o początkach robót 
przy chodniku na cmentarzu w Si-
moradzu. Teraz można już zoba-
czyć na zdjęciach efekt końcowy. 
Blisko 30-metrowy chodnik uda-
ło się ułożyć w kilka dni dzięki za-
angażowaniu wielu parafian. Wła-
śnie dzięki takim staraniom para-

fian otoczenie kościoła i cmentarza staje się coraz ładniejsze. 
Rajmund Raszyk

Skoczów i Dębowiec na trasie Międzynarodowego  
Biegu Reformacyjnego z Wittembergii do Cieszyna
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Pamiątka poświęcenia 
kościoła w Dębowcu

W niedzielę 16 lipca odbyła się 
pamiątka poświęcenia kościoła 
Zbawiciela w Dębowcu. 

W sobotę miało miejsce filia-
łowe pieczenie kołaczy w Koń-
czycach Wielkich. Grupa kilkuna-
stu osób od wczesnych godzin 
porannych pracowała w piekar-
ni, byśmy następnego dnia mogli 
skosztować pysznych wypieków. 
Kołacze sprzedawane były w cza-
sie wspólnego spotkania po na-
bożeństwie. 

Również w sobotę po połu-
dniu rozłożono namioty oraz roz-
stawiono ławki i stoły wokół ko-
ścioła i domu zborowego. 

Słowem Bożym służył biskup 
Diecezji Cieszyńskiej, ks. bp dr 
Adrian Korczago. Postawą roz-
ważania był fragment z Ew. Jana 
1,35-42. W czasie nabożeństwa 
uroczystość upiększał swoimi 
pieśniami miejscowy chór oraz 
chór „Sola Fide” z Goleszowa. 

W czasie nabożeństwa dzieci 
uczestniczyły w szkółce niedziel-
nej, podczas której dzieci pozna-
wały kolejną część z cyklu histo-
rii misyjnych.

Po nabożeństwie tradycyjnie 
filiał zaprosił wszystkich na pik-
nik parafialny.

Wszystkim uczestnikom uro-
czystości oraz tym którzy służy-
li pomocą serdeczne Bóg zapłać.

Roman Kłoda
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Półkolonia z językiem angielskim

W dniach od 24 do 28 lipca odbywała się w na-
szej parafii półkolonia z językiem angielskim. Za-
jęcia były prowadzone przez grupę pięciu Amery-
kanów z kościoła luterańskiego w Stanach Zjed-
noczonych. W półkoloniach brały udział dzieci ze 
Skoczowa i okolic, a grupę naszych gości z zagra-
nicy wspierali w pracy polscy wolontariusze. 

Zajęcia trwały od 9:00 do 15:00. Każdy dzień 
rozpoczynał się wspólnym spotkaniem, na któ-
rym powtarzane były prawdy biblijne i prezen-
towane zdjęcia z poprzedniego dnia. Następ-
nie dzieci dzieliły się na trzy grupy wiekowe  
i uczestniczyły w lekcji biblijnej, zajęciach języko-
wych prowadzonych przez wolontariuszy ze Sta-
nów. Po wspólnym posiłku był czas na gry i zaba-
wy oraz zajęcia plastyczne. Na koniec dnia wszy-
scy wspólnie oddawali cześć Bogu śpiewając pio-
senki w języku angielskim oraz ucząc się werse-
tu przewodniego. W ostatni dzień obozu na spo-
tkanie w sali młodzieżowej zostali zaproszeni ro-
dzice, którzy mogli posłuchać czego ich dzieci na-
uczyły się w trakcie trwania półkolonii. 

Półkolonia angielskiego była bardzo udana za-
równo dla dzieci, jak i wszystkich wolontariuszy. 
Dzieci osłuchały się z językiem angielskim, a ko-
munikacja w tym języku nabrała dla nich większe-
go znaczenia, kiedy mogli spotkać gości ze Sta-
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nów Zjednoczonych. Jednak najważniejsze dla wszystkich było to, że wspólnie ra-
zem chwaliliśmy Boga , który jest ponad wszelkimi granicami i barierami języko-
wymi. 

Agnieszka Wojnar
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Złota Konfirmacja

W dniu 30.07.2017 r na nabożeństwie głównym w Skoczowie odbyła się uroczy-
stość złotej konfirmacji rocznika 1967, w której uczestniczyło 28 byłych konfirman-
tek i konfirmantów. 

Słowo Boże wygłosił jako były konfirmant ks. bp Rudolf Bażanowski, biskup 
Diecezji Mazurskiej naszego Kościoła. Nauka konfirmacyjna trwała od 1 września 
1965 do 28. kwietnia (2 lata). Egzamin miał miejsce 30.04, a konfirmacja 7 maja 1967 
roku w niedzielę exaudi. Konfirmował ks. Jan Noga w asyście ks. Andrzeja Czyża. 
Podczas tamtej uroczystości konfirmowanych było 58 osób, w tym 34 dziewczy-
ny i 24 chłopców. Tekst kazania 2Kor.3,2.3 „Wy jesteście listem naszym napisanym  
w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, 
że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napi-
sanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego nie na tablicach kamiennych, 
lecz na tablicach serc ludzkich”.

Po nabożeństwie i złożeniu kwiatów przez delegację na grobie śp. ks Jana Nogi 
wszyscy spotkali się  na obiedzie i kawie, gdzie każdy podzielił się w kilku słowach 
osobistymi przeżyciami. 

Uczestnicy uroczystości, którzy złożyli ofiarę na kościół, serdecznie dziękują za 
pomoc ks. A. Podżorskiemu ,oraz chórowi Gloria za upiększenie naszej uroczysto-
ści śpiewem.

Roman Kłoda
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Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie

W dniach od 31 lipca do 4 sierp-
nia br. odbył się Tydzień Dobrej No-
winy w Skoczowie. Zajęcia odbywa-
ły się w dwóch grupach wiekowych 
w godzinach od 9.00 do 13.00. Te-
matem spotkań były  zielone opo-
wieści, czyli historie biblijne nawią-
zujące tematyką do drzew, krze-
wów i owoców .

Codziennie mogliśmy poznawać 
nowe przygody mapetów, wspól-
nie pośpiewać, uczyć się werse-
tów i odkrywać prawdy za pomo-
cą historii biblijnych, jak też chęt-
nie wykonywaliśmy prace plastycz-
ne. Wielką frajdą w grupie starszej 
jak co roku była rywalizacja sporto-
wa, w której nie mogło zabraknąć 
dnia wodnego. Młodszą zaś grupę 
odwiedziły klauny, które w cieka-
wy i prosty sposób przekazały ma-
luchom ewangelię; był też zamek 
dmuchany, gdzie maluszki mogły 
zużyć swój nadmiar energii oraz 
wiele ciekawych i interesujących 
zabaw. Dzięki paniom, które od 
wczesnych godzin rannych szyko-
wały kanapki, mogliśmy posilić się 
drugim śniadaniem, w którym nie 
zabrakło ciast, owoców i chłodzą-
cych lodów, bo trzeba przyznać, że 
upały dały nam się we znaki.

Pomimo trudnych warunków, 
jakie panowały na drodze dojazdo-
wej do parafii jak i na placu kościel-
nym, jesteśmy Bogu wdzięczni, że 
to nie zniechęciło dzieci, które jak 
zawsze dopisały swoją obecnością  
i że kolejny rok Bóg nas ochraniał  
i był z nami przez cały ten czas.
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Dziękujemy wszystkim wolonta-
riuszom, którzy poświęcili swój wa-
kacyjny wolny czas, paniom, któ-
re szykowały smaczne posiłki oraz 
wszystkim,  którzy przyczynili się do 
tego, byśmy kolejny rok mogli spę-
dzić pięć wakacyjnych dni na słu-
chaniu Bożego Słowa. Już z niecier-
pliwością czekamy na kolejny Ty-
dzień Dobrej Nowiny w przyszłym 
roku. 

Do zobaczenia. Aneta Żwak



Informator Parafialny nr 124/2017 23

Tydzień Dobrej Nowiny  
w Simoradzu

W tym roku już po raz trzeci mogłam 
uczestniczyć jako opiekun na Tygodniu Do-
brej Nowiny w Simoradzu. Każdego dnia 
dzieci mogły poznawać lepiej Boże Słowo. 

Zabawy, prace plastyczne, historie bi-
blijne oraz konkursy bardzo przypadły 
do gustu naszym podopiecznym. Dziecia-
ki poznając nowych kolegów mogły miło 
spędzić czas razem. Poprzez śpiewane 
piosenki staraliśmy się pokazać dzieciom, 
że miłość Boża jest cudowna i że tylko  
z Jezusem powinniśmy iść. Najciekawszy-
mi atrakcjami podczas całego Tygodnia 
były wyjazdy. W środę (09.08.17r.) poje-
chaliśmy na basen do Skoczowa, gdzie 
największym zainteresowaniem cieszyła 
się zjeżdżalnia. Reszta dzieci, która nie je-
chała z nami, mogła zostać w szkole na 
lekcji biblijnej, śpiewie i zabawach. W pią-
tek zaś odbyła się wycieczka do Pszczy-
ny, aby pooglądać zwierzęta w Zagrodzie 
Żubrów, później zaś poszliśmy na ogni-
sko, żeby wspólnie zjeść kiełbaski. W so-
botę zakończyliśmy TDN wspólnym śpie-
wem, pysznym posiłkiem i bajką. Zoba-
czyliśmy także prezentację z całego Tygo-
dnia. Każdy mógł zabrać płytkę ze zdję-
ciami do domu, pokazać rodzinie. Z nie-
cierpliwością czekamy, aby w przyszłym 
roku znów się spotkać i razem poznawać 
coraz lepiej Pana Boga.

Annika Warzecha
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Tydzień Dobrej Nowiny  
w Dębowcu

W dniach od 14 do 19 sierpnia 
2017 roku po raz kolejny odbywał 
się w Dębowcu Tydzień Dobrej 
Nowiny. Głównym tematem całe-
go tygodnia była wędrówka. Co-
dziennie w zajęciach uczestniczy-
ło około 60 dzieci, które zostały 
podzielone na dwie grupy. 

Wszyscy zaczynaliśmy dzień 
od wspólnego spotkania w ko-
ściele, śpiewu i modlitwy, następ-
nie w dwóch grupach uczestni-
czyliśmy w różnych zajęciach.  
W tym roku poznawaliśmy histo-
rię wędrówki ludu izraelskiego  
z Egiptu do Ziemi Obiecanej. 
Uczyliśmy się, jak być posłusznym 
Panu Bogu i ufać Mu w każdej 
sprawie. Po lekcji zawsze był czas 
na to by nauczyć się wersetu, któ-
ry był podsumowaniem danej hi-
storii. A zajęcia plastyczne przygo-
towane przez ciocię Anię sprawia-
ły, że nie tylko kartki były koloro-
we, ale nawet nasze ubrania, lecz 
było wtedy naprawdę wesoło.

Każdego dnia również odwie-
dzały nas niezwykłe osoby z pa-
sją, którą chciały się z nami po-
dzielić. Mieliśmy okazje spotkać 
się ze strażakami, z policjantami, 
z trenerkami psów, oraz ze star-
szymi kolegami, którzy wykonują 
różne akrobacje rowerowe. 

Nie zabrakło oczywiście słod-
kiego poczęstunku, o które za-
dbały mamusie przygotowując 
pyszne ciasta dla wszystkich, za 
co serdecznie dziękujemy. 
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Na zakończenie każdego dnia 
był czas na zabawę zarówno dla 
najmłodszych, jak i dla tych trochę 
starszych uczestników.

Ostatniego dnia wspólnie wy-
braliśmy się na wycieczkę, na której 
trochę wędrowaliśmy, więc wszy-
scy wyposażeni w wygodne buty  
i peleryny, które ostatecznie nie 
były potrzebne, pojechaliśmy do 
Ustronia-Dobki. Na miejscu, po 
krótkim spacerze, czekały na nas 
kiełbaski. Mogliśmy również zagrać 
wspólny mecz piłki nożnej, a naj-
młodsi skorzystali z możliwości ma-
lowania twarzy.

Tydzień Dobrej Nowiny w tym 
roku był czasem uśmiechu, dobrej 
zabawy, ale również możliwością 
poznania bliżej Słowa Bożego. Za-
praszamy wszystkie dzieci już na na-
stępny TDN, ale również na szkółki 
niedzielne.

Dziękujemy wszystkim mamusiom, które pomagały przez cały tydzień, ale rów-
nież młodzieży (ciociom i wujkom), na których zawsze mogliśmy liczyć ;) 

Monika Drozd

Serdecznie dziękujemy Gminie Dębowiec za wsparcie finansowe  
Tygodnia Dobrej Nowiny.
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Tydzień Dobrej Nowiny  
w Pierśćcu

W dniach 21-25 sierpnia w Pierść-
cu odbył się – jak co roku - Tydzień 
Dobrej Nowiny, w którym codzien-
nie brało udział od 40 do 55 uczestni-
ków. Głównym tematem były „Boże 
Dzieci”. 

Codziennie zbieraliśmy się na go-
dzinę 9. 

Pierwszego dnia dzieci zostały po-
dzielone na cztery grupy wiekowe. 
Każda z grup w ciągu dnia uważnie słu-
chała lekcji biblijnej, poznając bohate-
rów starotestamentowych, którymi 
byli między innymi: Dawid (pokonał 
Goliata), Daniel (znalazł się w jaskini  
z lwami), Józef (bracia sprzedali go 
do Egiptu), Samuel (Bóg wołał go)  
i Mojżesz (jako małe dziecko trafił do 
pałacu królewskiego w Egipcie). 

Oprócz interesujących lekcji dzie-
ci codziennie uczyły się nowego wer-
setu, wykonywały ciekawe prace pla-
styczne, bawiły się na podwórku i po-
znawały specjalnych gości, którzy 
między innymi pokazali jak się tańczy, 
w jaki sposób powstaje czasopismo 
„Głos Ziemi Cieszyńskiej”, w jaki spo-
sób zrobić krem do babeczek, udeko-
rować je, a następnie zjeść. Po dwóch 
godzinach intensywnych zajęć dzie-
ci przychodziły na posiłek, który skła-
dał się z różnych kanapek, ciast i owo-
ców. Kiedy wszyscy byli już najedzeni, 
nastał czas na wspólne zabawy dzieci 
z opiekunami np. granie w piłkę noż-
ną, przeciąganie liny itp. Na koniec 
dnia tak jak i na początku po raz kolej-
ny zbieraliśmy się wszyscy na ostatnie 
pieśni i modlitwę.
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Jednak dwa dni wyglądały trochę inaczej. Za-
miast wspólnych zabaw na podwórku po posiłku 
w środę dzieci grały w łowy. Starsze dostały kartki 
z zadaniami, które musiały wykonać, poszukując 
na terenie kościoła opiekunów, a maluszki razem 
z opiekunami musiały odnaleźć koperty, w których 
były schowane zadania do wykonania. Natomiast  
w piątek opiekunowie zorganizowali dzieciom 
dzień wodny. Po posiłku dzieci się przebierały  
w stroje kąpielowe i dzieląc się na grupy, razem ze 
swoimi opiekunami szły na miejsce zabaw, które 
zostały wcześniej przygotowane. Między innymi 
grały w siatkówkę z balonami wypełnionymi wodą, 
które musiały łapać do ręczników tak, aby żaden 
nie spadł na ich boisko i nie pękł. Oprócz tego dzie-
ci rzucały w wujków siedzących na krzesłach mo-
krymi gąbkami i jeżeli jakieś dziecko trafiło kogoś 
w twarz, mogło oblać któregoś z opiekunów wodą  
z wiaderka.

Każdy dzień kończyliśmy o godzinie 13 i w do-
skonałych humorach wracaliśmy do domu.

Sonia Procner
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Z Dębowca do Raciborza

W dniu 15.08.2017 r. filiał w Dębowcu zorganizował jednodniową wycieczkę, 
której głównym celem było zwiedzenie Raciborza i niedalekiej miejscowości Rudy.

Do największych atrakcji zabytkowych Raciborza należy niewątpliwie Zamek 
Książęcy, gdzie udaliśmy się w pierwszej kolejności. Na miejscu mogliśmy podzi-
wiać wspaniały odrestaurowany dziedziniec, gdzie często w sezonie letnim od-
bywają się koncerty, wystawy. Następnie z przewodnikiem mieliśmy możliwość 
zwiedzenia Kaplicy zbudowanej w latach 80 XIII w. która uznawana jest za pereł-
kę górnośląskiego gotyku. W zamku mogliśmy też podziwiać izbę tradycji śląskie-
go więziennictwa, gdzie można było wejść do celi i posiedzieć z osadzonym. Zam-
kiem rządzili Piastowie Przemyślidzi opawscy. Z początkiem XVI w. stał się własno-
ścią króla Czech i jako zastaw dostał się w ręce margrabiego brandemburskiego 

Jerzego Hohenzollerna, brata Alberta Ostatniego wielkiego mistrza Krzyżackiego 
w Prusach. Zamek z czasem zatracił swoje pierwotne znaczenie stając się jedynie 
siedzibą administracji kolejnych włodarzy. Zamek wielokrotnie zmieniał właścicie-
li. W I połowie XIX w. należał do książąt von Ratibor, którzy przebudowali wznie-
siony już w 1567 roku browar zamkowy, funkcjonujący do dnia dzisiejszego, jako je-
den z najstarszych na Górnym Śląsku. Obecnie zamek należy do Powiatu Racibor-
skiego. W czerwcu 2012 roku zakończono renowację budynku bramnego, domu 
książęcego i słodowni połączoną z modernizacją dziedzińca i ściany wschodniej. 
W zamku obecnie mieszczą się sale wystawowe konferencyjne, oraz zaplecze ga-
stronomiczne. Następnie udaliśmy się na rynek, gdzie można było podziwiać boga-
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to zdobione kamienice. Idąc dalej dotarliśmy do baszty, która stanowiła fragment 
XIII-wiecznych murów obronnych. Mury obronne otoczone fasadą i umocnieniami 
dawały wielokrotnie odpór najeźdźcom.

Kolejno dotarliśmy do miejsca, ważnego dla nas, miejsca gdzie do 1960 roku 
stał kościół ewangelicki w Raciborzu. W wyniku zmian ustrojowych, jakie nastąpi-
ły po wojnie, oraz zmniejszenia ilości wiernych, kościół został całkowicie rozebra-
ny, a w jego miejsce została zbudowana szkoła. Plebania została przekształcona  
w Pałac Ślubów, a w domu parafialnym mieści się obecnie Dom Rzemiosła. Poza 
ścisłym centrum miasta mieliśmy możliwość zobaczyć obecne miejsce spotkań 
ewangelików, czyli kościół, w którym teraz żyje społeczność. Nieduży kościółek 
był kaplicą cmentarną przekształconą na kościół, gdzie raz w miesiącu odbywają 
się nabożeństwa. Społeczność liczy obecnie dziewięciu zborowników i jest obsłu-
giwana przez Parafię w Rybniku.

Kolejnym punktem programu wycieczki były Rudy, gdzie znajduje się Zabytko-
wa Stacja Kolejki Wąskotorowej, która do 1991 roku funkcjonowała jako lokalny 
środek transportu szynowego między Gliwicami a Raciborzem należącego do PKP. 
Obecnie kolejka ta jest wpisana do rejestru zabytków i systematycznie odrestau-
rowywana, wzbogacana o kolejne wagony i inne sprzęty, które remontowane są  
w miejscowej wozowni w warsztatach, które mieliśmy możliwość zobaczyć od 
środka. Z ciekawą historią i dalszymi planami rozbudowy tych kolei zapoznał nas 
pan maszynista, który wcześniej prowadził naszą kolejkę na trasie Rudy-Paproć-Rudy. 

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Arboretum Bramy Morawskiej, gdzie mo-
gliśmy zobaczyć „zaczarowany ogród” oraz zwierzątka w mini zoo. Serdecznie 
dziękujemy organizatorom za przygotowanie i zorganizowanie wspaniałej wy-
cieczki. Ilona Mięciel
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Teatr Dobrego Serca 
„Baśniowy Pokoik”

w Skoczowie

16 sierpnia
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Teatr Dobrego Serca 
„Kolorowy śmietnik”

w Dębowcu

16 sierpnia
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Głos ma
młodzież

Wkład Młodzieży skoczowskiej 
w TE Dzięgielów 2017

W dniach 1-9 lipca, odbywał się w Dzięgielowie, jak co roku, Tydzień Ewangeliza-
cyjny. Tegoroczny Tydzień był już 68. w historii dzięgielowskich ewangelizacji. Już 
od lat w to wielkie wydarzenie angażuje się skoczowska młodzież, która na różne 
sposoby i w różnych aspektach dba, aby każdy kolejny TE mógł odbyć się jak naj-
bardziej sprawnie. Nie inaczej było w tym roku. Najwięcej skoczowian, jak zwykle 
działało w służbie żywienia, którą tego lata dowodził Bartek Godawski, który sche-
dę przejął po Dawidzie Podżorskim. Grupa składała się z około 20 osób, większość 
stanowili parafianie skoczowscy, byli także ewangelicy z Pszczyny i jeden luter  
z Torunia ;). Zajmowali się oni Kafejką TE, czyli sprzedażą ciast, napojów itp., a tak-
że pilnowaniem porządku na stołówce, gdzie odbywały się śniadania, obiady i ko-
lacje. Drugą grupą, w której działała skoczowska młodzież, była służba techniczna, 
która dbała m.in o bezpieczeństwo w namiotowym miasteczku. Ich skuteczność 
sprawdziła wielka burza, która spowodowała wielkie straty na Śląsku Cieszyńskim, 
wtedy to też dbali o to, aby namioty nie zostały zalane ani zniszczone - spisali się 
na medal! Trzecią grupą, w której działali skoczowianie, była służba wśród dzieci, 
gdzie, jako ciocie i wujkowie dbali o to, aby dzieci się nie nudziły, żeby słuchały hi-
storii biblijnych, by bardzo często napoić je wodą etc. etc. Wiek dzieci był różny, 
ale ich potrzeby bardzo podobne. 

Po Tygodniu przyszedł czas na refleksje. Cały ten czas spędzony w Dzięgielo-
wie, był czasem prawdziwie przez Pana Boga błogosławionym, od ewangelizacji 
w namiocie, aż po siedzenie przy stoliku w Cafe. Nawet w najtrudniejszych mo-
mentach Bóg nas nie opuszczał i sprawiał, że praca, którą wykonywaliśmy nie była 
pracą, która poszła na marne, ale była naprawdę wartościową, która zakorzeniła 
w nas chęć działania na Bożą chwałę a także w służbie dla ludzi. Dzięki Panu Bogu 
za ten czas! 

Damian Rusin



Informator Parafialny nr 124/2017 33

Powrót do Niedzicy

Jak to bywa co roku w lipcu, w naszej para-
fii przyszedł czas na obóz młodzieżowy. Tym ra-
zem mieliśmy okazję poznać na nim wiele no-
wych osób, a to dlatego, że towarzyszyła nam 
młodzież z parafii w Pszczynie i Studzionce  
z dobrze znanym wszystkim ks. Mirkiem Czy-
żem. W obozie uczestniczyło także kilka osób 
pochodzących z jeszcze innych parafii, takich 
jak Cieszyn, Dzięgielów, Wisła, a nawet Opole 
i Bytom.

19 lipca o godz. 9:00 trzeba było wyruszyć 
w drogę. W tym roku czekała na nas Niedzi-
ca i dobrze znany większości ośrodek H.A.T.A.  
Z wielką radością wchodziło się do tego bu-
dynku pamiętając obóz sprzed kilku lat. Bardzo 
cenimy sobie to miejsce ze względu na świet-
ne warunki wewnątrz i na zewnątrz (dwa bo-
iska do siatkówki i jedno do piłki nożnej),  moż-
liwość pogrania w „cymbergaja”, ping-ponga  
i piłkarzyki. Oczywiście nie można zapomnieć  
o przepysznym jedzeniu, jakie panie kucharki 
codziennie dla nas przygotowywały. 

Już drugiego dnia wybraliśmy się do parku li-
nowego, gdzie zmieżyliśmy się z naszymi lęka-
mi i słabościami związanymi z wysokością, np. 
idąc po linie umieszczonej 12m nad ziemią. Nie-
zapomnianym przeżyciem był też zjazd tyrolką 
nad Dunajcem. Po tej właśnie rzece, tego same-
go dnia spłynęliśmy na pontonach. Nasze mię-
śnie miały dość intensywny trening, ponieważ 
trzeba było się trochę nawiosłować. Jeśli cho-
dzi o wycieczki, w kolejnych dniach pojechali-
śmy w góry, gdzie przechodziliśmy przez wą-
wóz Homole oraz pieszo poszliśmy do elek-
trowni wodnej lub zwiedzaliśmy zamek nad 
jeziorem (co kto wolał). Lecz atrakcji nie bra-
kowało nawet wtedy, gdy czas spędzaliśmy  
w ośrodku. Tradycyjnie rozgrywaliśmy turnie-
je piłkarzyków, ping-ponga, piłki nożnej, siatko-
wej i szachów. Jak zawsze wielkim zaintereso-
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waniem cieczył się też baseball.  Mogliśmy uczestniczyć w warsztatach artystycz-
nych, muzycznych, a nawet elektronicznych, które prowadziły osoby z kadry. Po-
znawaliśmy się nawzajem i tworzyliśmy jedną wielką obozową, międzyparafial-
ną rodzinę. Ale ważniejszym czasem były ranne i wieczorne społeczności. Na ran-
nych, oprócz śpiewu, codziennie oglądaliśmy jeden z filmików z serii „Czy chrze-
ścijanin może...?”. Następnie rozchodziliśmy się do swoich grupek, w których dys-
kutowaliśmy na tematy poruszone w tych filmikach dotyczących np. picia alkoho-
lu, robienia tatuaży, podejmowania ryzyka czy bicia się. Bardzo często odbywały 
się zażarte dyskusje, ponieważ zdania były podzielone. Jeśli chodzi o społeczności 
wieczorne, jak zawsze był to bardzo refleksyjny czas. Klimat tych spotkań za każ-
dym razem sprawiał, że często otwieraliśmy się na to, co Bóg chce do nas powie-
dzieć posługując się osobami mówiącymi. Szczególnie przemówił do nas temat 
Dawida Podżorskiego o dorosłości. Wieczorem nidy nie brakowało wspólnych gier 
planszowych, rozmów i jak zawsze - ogromu śmiechu. I tak właśnie mijał nam czas 
aż do 29 lipca, kiedy z lekkim smutkiem musieliśmy się rozstać.

Ten obóz „działał”  na nas na różne sposoby. Dla niektórych był to przełom. 
Rozpoczęcie życia z Jezusem. Inni potrzebowali odnowienia tej relacji z Panem. 
Dla jeszcze innych, to był czas, kiedy ich wiara dodatkowo się wzmocniła. I można 
by tu było długo wymieniać, ale jedno jest pewne – nasz Ojciec był obecny pośród 
nas, otwierał serca, nieraz wzruszał, skłaniał do refleksji, zmieniał. To wszystko, co 
mogliśmy tam przeżyć było przez Niego i dla Niego. Amen :)

Estera Witoszek
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Wieści 
chórowe

Chór w Dębowcu

Chór z Dębowca wraz ze znajomymi początkiem lipca pojechał na trzydniową 
wycieczkę w Bieszczady.

Mogliśmy podziwiać piękno tamtejszych zabytków oraz krajobrazów, a także 
miło spędzaliśmy czas.

Mogliśmy doświadczyć Bożego błogosławieństwa oraz Jego ochrony zwłasz-
cza w drodze powrotnej, gdy mieliśmy małą awarię autobusu.

6 sierpnia chór mógł służyć pieśniami na pamiątce założenia kościoła w Pszczy-
nie na zaproszenie tamtejszego proboszcza oraz rady parafialnej.

Daniel Kaleta
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Chór „Gloria” na Mazurach

Przed kilkoma miesiącami na naszej próbie chóru niespodziewanie pojawił się 
ks. Alfred Borski z zaproszeniem do udziału w parafialnym święcie pamiątki 190-le-
cia kościoła ewangelickiego w Rańsku na Mazurach. Ponieważ chórzyści dawno 
nie gościli w tej pięknej „krainie tysiąca jezior”, decyzja została podjęta szybko  
i jednogłośnie – jedziemy.

Po przygotowaniu odpowiedniego programu i rozwiązaniu kilku spraw organi-
zacyjnych, uczestnicy wycieczki wczesną porą w piątek 18 sierpnia na stacji BP za-
jęli miejsca w autokarze firmy przewozowej państwa Kobielów i udali się na dru-
gi koniec Polski, aby i tam służyć Bogu. Po przeczytaniu wersetów biblijnych oraz 
modlitwie opiekuna chóru, ks. Adama Podżorskiego, udaliśmy się w daleką po-
dróż. Ponieważ droga na Mazury prowadzi przez Warszawę, postanowiliśmy sko-
rzystać z okazji i zatrzymać się w stolicy. Tam zwiedziliśmy kościół Wniebowstą-
pienia Pańskiego przy ul. Puławskiej. Ponieważ pochodzący z naszej parafii pro-
boszcz, ks. dr Dariusz Chwastek, był nieobecny, historię parafii oraz jej współcze-
sne życie przybliżyła nam żona poprzedniego proboszcza, który zginął w katastro-
fie w Smoleńsku, pani pastorowa Pilch. Następnie przejechaliśmy na drugą stronę 
Wisły na Stadion PGE Narodowy. Kubatura stadionu oraz jego nowoczesna kon-
strukcja na wszystkich zrobiły ogromne wrażenie. Wystarczy tylko wspomnieć, 
że jego pojemność wynosi 58 tys. miejsc siedzących, a powierzchnia dachu, który 
można w razie niepogody zamknąć, to 6 hektarów. Po południu każdy uczestnik 
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wycieczki udał się indywidualnie 
na zwiedzanie stolicy. Niektórzy 
wybrali podziwianie miasta z ta-
rasu widokowego Pałacu Kultury 
i Nauki, inni spacerowali po uro-
kliwym Starym Mieście lub też 
wybrali inne atrakcje, a wszyst-
kiemu towarzyszyła piękna, sło-
neczna pogoda. Niestety, stolicę 
było trzeba pożegnać i jechać da-
lej na północ. O godz. 20 zamel-
dowaliśmy się po bezpiecznej 
podróży w Szczytnie, gdzie ode-
brali nas nasi gospodarze na noclegi.

W sobotę rano z przewodnikiem zwiedziliśmy Muzeum Mazurskie w szczycień-
skim Ratuszu oraz spacerowaliśmy wzdłuż Jeziora Domowego. Było wielu chęt-
nych do zrobienia sobie zdjęcia z postacią znanego muzyka Krzysztofa Klenczo-
na z Czerwonych Gitar, który ukończył Szkołę Podstawową oraz zdał maturę w 
Szczytnie. W drodze do Rańska zatrzymaliśmy się w kościele w Pasymiu, aby wy-
słuchać przedstawionej przez ks. Witolda Twardzika historii kościoła oraz Refor-
macji na Mazurach.

Rańsk jest kościołem filialnym parafii ewangelickiej w Szczytnie. Jest to mała li-
czebnie, ale bardzo żywa i aktywna parafia należąca do Diecezji Mazurskiej. Pro-
boszczem administratorem parafii jest pracujący tam od 4 lat ks. Alfred Borski. Pa-
rafia liczyła przed wojną kilka tysięcy wiernych, a obecnie razem z filiałem w Rań-
sku ok. 280 parafian. Jak podają źródła historyczne, pierwszy kościół w Rańsku wy-
budowano w średniowieczu i co ciekawe , niektóre jego elementy zachowały się 
do dzisiaj jako fragmenty obecnej świątyni. Dzisiejsza budowla powstała na po-
czątku XIX w., ale już w 1827 r. dokonano jej gruntownego remontu. Odbudowując 
korpus kościoła, dodano boczne aneksy i postawiono ryglową, szachulcową  wie-
żę z ceglanym wypełnieniem.

Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się w sobotę o godz. 16:00 przywitaniem 
gości oraz pozdrowieniem ks. bpa Rudolfa Bażanowskiego. Następnie odbył się 
godzinny koncert  naszego chóru „Gloria”  z repertuarem chóru mieszanego oraz 
męskiego. Po przerwie na grillowanie w przykościelnym ogrodzie koncertowała p. 
Magdalena Hudzieczek - Cieślar. Na fortepianie artystce akompaniowała p. Ana-
stazja Wilczkowska.  Warto dodać, że p. Magdalena jest światowej sławy sopra-
nistką nagroadzoaną na wielu międzynarodowych konkursach, wykładowcą aka-
demickim, a prywatnie żoną bpa Diecezji Warszawskiej, ks. Jana Cieślara. Niedziel-
ne nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem księży  do kościoła. 
Wszystkich przybyłych gości przywitał ks. Alfred Borski.  On też prowadził liturgię 
wstępną, a kazanie wygłosił biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. Do spowiedzi i Wie-
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czerzy Pańskiej przygotował nas przeczytanym Słowem Bożym oraz krótkim prze-
mówieniem ks. Adam Podżorski. W trakcie nabożeństwa śpiewał miejscowy chór 
„Cantabo” ze Szczytna pod dyrygenturą oraz  akompaniamentem na gitarze swo-
jego proboszcza oraz nasz chór. Nabożeństwo zakończyło się Bożym Błogosła-
wieństwem ks. biskupa, który przed liturgią wstępną dokonał także rekonsekracji  
wyremontowanych organów. Po nabożeństwie miała jeszcze miejsce historycz-
na prelekcja nawiązująca do jubileuszu, wygłoszona przez gościa z Herne w Niem-
czech, Dietera Chilla.

 Piknik parafialny zakończył oficjalne uroczystości. Nastał czas pożegnania  
i powrotu do domu. Chcemy podziękować Panu Bogu za Jego bezpieczne prowa-
dzenie podczas podróży, Jego Błogosławieństwo dla naszej służby, a także za te 
nowe kontakty i znajomości. Jak podkreślił ks. Alfred, także dla miejscowych pa-
rafian było to duże przeżycie, gdy w czasie uroczystego nabożeństwa kościół był 
wypełniony po brzegi, a w czasie coniedzielnego nabożeństwa w kościele jest od 
10 do 20 parafian. W uroczystości wzięło także udział wielu gości z Niemiec, którzy 
niestety na skutek decyzji ówczesnych polskich władz musieli opuścić swoje domy 
i wyjechać do Niemiec Zachodnich. Wzruszające były opowieści ze łzami w oczach 
ich dzieci i wnuków, którzy po odkryciu historii swoich rodzin odczuli wielką po-
trzebę serca, aby poznać te rodzinne, ojcowskie tereny, na których wychowali się 
ich przodkowie. Podkreślali,  że obecnie jest to dla nich druga Ojczyzna, którą będą 
często odwiedzać i utrzymywać stałe kontakty i przyjaźnie.

Za sprawne i bezpieczne przygotowanie naszego wyjazdu, członkowie „Glo-
rii” dziękują prezesowi Walterowi, dyrygentowi Bolkowi oraz proboszczowi Ada-
mowi. Jerzy Sikora, fot. Robert Arbatowski
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Kącik
dla dzieci

Witajcie kochani!
Przed nami druga część pytań z pieśni naszego Śpiewnika Ewangelickiego. Zno-

wu mam dla was pięć bardzo znanych pieśni. Przeczytajcie je proszę uważnie, a na-
stępnie odpowiedzcie na pytania. 

1. Na pierwszy ogień bierzemy pod lupę hit Pan buduje swe nowe Jeruzalem 
(273). Ta piosenka jest stosunkowo nowa – pierwsza zwrotka powstała w 1986 
roku, czyli 31 lat temu. Przez wiele lat była hitem na Tygodniach Ewangelizacyjnych 
w Dzięgielowie oraz spotkaniach młodzieżowych, na które być może chodzili wasi 
rodzice. Koniecznie zapytajcie ich, czy znają melodię! Oczywiście znajdziecie ją też 
bez problemu na YouTube. 

a) jaki warunek muszą spełnić ludzie, którzy będą mieszkali w nowym Jeruza-
lem z Panem Jezusem? 

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

b) w drugiej zwrotce śpiewamy o tym, czym obdarzy nas Pan Bóg w nowym Je-
ruzalem, czyli w Niebie, gdzie zgromadzi wszystkich wierzących. Co takiego dosta-
niemy od Pana Boga?

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

c) w trzeciej zwrotce prosimy, by Pan Jezus budował nowe Jeruzalem w nas, 
czyli żebyśmy stawali się jeszcze bardziej podobni do Niego i kochali Go jeszcze 
mocniej. Przez jakie rzeczy Pan Jezus nas zmienia i kształtuje nasz charakter?

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

2. Cudowna Boża Łaska (634) jest piękną pieśnią i aż trudno uwierzyć, że po-
wstała w XVIII wieku! Bardzo często jest śpiewana w USA, także podczas pogrze-
bów. Po angielsku jej tytuł to Amazing Grace, a w Internecie możemy znaleźć mnó-
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stwo aranżacji, na przykład w wersji gospel, z orkiestrą dętą, śpiewaną przez naj-
większe gwiazdy czy polityków. Dla nas ważne są jednak jej słowa! Mówią o tym, 
co jest dla nas najważniejsze – że Boża łaska jest tym, co nas chroni i zbawia.

a) jakim człowiekiem, według słów pieśni, jesteśmy zanim zostaniemy zbawieni? 

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

b) gdzie wiedzie nas Boża łaska każdego dnia? .....................................................

3. Pod Twą obronę ( 314) to krótka, ale pełna treści piosenka o tym, że ufamy w 
100% Panu Bogu. Pomyśl, czy ty też ufasz Mu w każdej sytuacji? A może dopiero 
chciałbyś zacząć? Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, możesz porozmawiać z nauczycie-
lem religii lub prowadzącym szkółki niedzielne. 

a) napisz, w jakich sytuacjach trudnych dla ciebie sytuacjach Pan Bóg może cię 

chronić: .........................................................................................................................

b) w jakich językach ta pieśń jest jeszcze w naszym Śpiewniku? 

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

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

4. Pod numerem 311 znajduje się krótka, ale piękna pieśń Pobłogosław, Panie. Na 
pewno wasi dziadkowie i rodzice znają ją bardzo dobrze! Gdy ja byłam małą dziew-
czynką i chodziłam na szkółki niedzielne, zawsze śpiewaliśmy ostatnią zwrotkę ra-
zem z ciocią Hanią Hojdyszową na zakończenie, po wspólnej modlitwie Ojcze nasz. 

a) o co prosimy Pana Boga w pierwszej zwrotce?..................................................

b) co to znaczy „okaż zmiłowanie”? Jeśli nie rozumiesz, zapytaj kogoś dorosłego. 

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

c) o co prosimy Ducha Świętego w drugiej zwrotce? ...........................................

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

d) przepisz trzecią zwrotkę i naucz się jej na pamięć:

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

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

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

5. Ostatnia piosenka na dziś to Bliżej, o bliżej (656). Piękne wyznanie, że chce-
my być jeszcze bliżej Pana Jezusa, by czuć przy sobie Jego obecność każdego dnia. 
Przeczytaj ją kilka razy i przemyśl, czy takie słowa mogłyby też być twoimi własny-
mi. Czy chcesz to samo powiedzieć Panu Jezusowi?

a) jakimi imionami/tytułami zwracamy się do Pana Jezusa w tej piosence? 

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

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

b) co jako jedyne możemy ofiarować Panu Jezusowi? ..........................................

c) jakie rzeczy możemy porzucić dla Pana Jezusa? Wymień rzeczy, które mogą 
przeszkadzać dziecku w twoim wieku w tym, by najmocniej na świecie kochać 
Pana Boga. 

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

........................................................................................................................................
Ania Jaroszewska
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Biblioteka

„Ewa” William Paul Young
Na brzegu wyspy pomiędzy naszym a następnym światem, Jan Zbieracz znaj-

duje młodą kobietę – poobijaną, zmarzniętą i ledwie żywą. Wkrótce odkrywa, że 
dzieli ona kod genetyczny z każdą znaną ludzką rasą…Śmiała i bezprecedensowa 
próba zgłębienia historii o Stworzeniu, wierna źródłowym tekstom oraz wynikom 
wielowiekowych badań, a jednak pełna zapierających dech w piersi odkryć, któ-
re kwestionują tradycyjne wierzenia dotyczące tego, kim jesteśmy i jak zostaliśmy 
powołani do istnienia…

„Mojżesz, wielka przeprawa” Paul Beaupere
Książka – gra dla dzieci w wieku 7 – 10 lat.
To nie jest zwykła książka. To przygoda, dzięki któ-

rej poznajemy Mojżesza i jego wielką wiarę w Boże 
obietnice. Historia dzieje się nad brzegiem Nilu. Na 
imię masz Tobi, należysz do ludu Izraela, który prze-
bywa na wygnaniu w Egipcie i jest więziony przez 
faraona. Waszą jedyną nadzieją na wyzwolenie jest 
Mojżesz. Musisz mu pomóc.

„Krocząc z Bogiem przez ból i cierpienie” Timothy Keller
„Kiedy spadają na nas ból i cierpienie, w końcu zaczynamy rozumieć nie tylko 

to, że nie panujemy nad swoim życiem, ale także to, że nigdy nad nim nie panowa-
liśmy” (autor).„W tej książce jest coś dla każdego – dla agnostyka (...), dla filozo-
fa (...) i dla człowieka wierzącego, który wzywany jest do wewnętrznego sanktu-
arium udziału w społeczności cierpień Chrystusa (gdzie nikt sam z siebie nie pra-
gnie iść)” (The Gospel Coalition).



Informator Parafialny nr 124/2017 43

tel. 33 500 00 25

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

„Bóg w wielkim mieście” Katarzyna Olubińska
Zmysłowa opowieść o Duchu z wielkim miastem tęt-

niącym w tle. On – Bóg, który odpowiada na nasze woła-
nia. Ona – Katarzyna Olubińska, dziennikarka programu 
Dzień Dobry TVN, autorka bloga „Bóg w wielkim mie-
ście”. Opowiada o swojej drodze do Boga, pięknie ma-
łych gestów, celebracji życia. Rozmawia z gwiazdami  
o sprawach, wobec których wszyscy jesteśmy równi: 
miłości, przyjaźni, strachu, cierpieniu, śmierci, rodzi-
nie, karierze, marzeniach, szczęściu. Co się zmienia, 
gdy najważniejsze wydarzenia życia przeżywa się ra-
zem z Bogiem.

 

„Słowo hebrajskie na każdy dzień roku: inspiracje ze 
Starego Testamentu” J. D. Watson

Rozważania 366 kluczowych słów hebrajskich ze 
Starego Testamentu. Każdego dnia roku autor anali-
zuje konkretne słowo hebrajskie, najpierw prezentu-
jąc zwięzłe jego studium, a następnie płynące z niego 
praktyczne wnioski. Wszystko po to, by słowo to stało 
się rzeczywistością w naszym codziennym życiu. Przy 
okazji przekonamy się, jak wiele słów, zwrotów czy 
koncepcji, które można tu dostrzec, znajdujemy póź-
niej w Nowym Testamencie!
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„Obłok świadków” Donata Maliszak
W miarę czytania kolejnych historii, będzie rósł Twój podziw 

dla wiary i wytrwałości naśladowców Chrystusa. Może będziesz 
zawstydzony tym, że targujesz się z Bogiem o błahą rzecz, gdy 
inni nie wahają się stracić dla Niego swoje życie. Nie jest to książ-
ka „do poduszki”, dramatyzm tych historii raczej spędzi nam 
sen z powiek. Jednak przeczytajmy ją do końca. Powinniśmy 
poznać tę prawdę, że naśladowanie Jezusa pociąga za sobą uci-
ski, cierpienia i prześladowania. Niewiele potrzeba, by prześla-
dowania za wiarę pojawiły się nagle w... sercu Europy! Abyśmy 
w takiej chwili nie czuli się osamotnieni, zrezygnowani i zrozpa-
czeni, Bóg dał nam wspaniały „obłok świadków”. 

„Noc miliona cudów” Paul Estabrooks
Z popiołów śmierci i zniszczenia w okresie chińskiej rewolu-

cji kulturowej powstaje oczyszczony, odnowiony i szybko wzra-
stający kościół, który wysyła pilną prośbę o milion chińskich Bi-
blii. Odpowiada na nią zespół zwyczajnych ludzi z silną wiarą  
w niezwykłego, dokonującego cudów Boga. Korzystając z ho-
lownika i specjalnie skonstruowanej barki dwudziestu męż-
czyzn w tajemnicy dostarcza w ciągu jednej nocy milion chiń-
skich Biblii, 232 tony, tysiącom chińskich chrześcijan czekają-
cych na plaży w południowych Chinach. 

„Rodowód Łaski”: Rut, Tama, Batszeba, Rachab, Maria - Francine Rivers
Rodowód Łaski to powieść historyczna, której ramy wyznacza Biblia. Budując na funda-

mencie Pisma Świętego, autorka stworzyła fabułę, dialogi, wewnętrzne motywacje boha-
terów, a w niektórych przypadkach dodatkowe postacie. Na końcu każdej z pięciu powie-
ści znajduje się krótkie studium z pytaniami do refleksji i dyskusji, zachęcające do bliższego 
zapoznania się z losami bohaterek na kartach Biblii.

Biblioteka w Dębowcu
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Serdecznie polecamy nowości książkowe,  
które można nabyć w kancelarii parafialnej

Marcin Luter.  
Buntownik w czasach przełomu

Żaden Niemiec nie wpłynął na bieg historii Europy  
w okresie między średniowieczem i nowoczesnością tak 
silnie jak Marcin Luter. Wittenberski mnich stawia czo-
ła cesarzowi, papieżowi i Kościołowi, pragnie uniwersal-
nej reformy chrześcijaństwa, lecz w efekcie staje się za-
łożycielem protestantyzmu. Heinz Schilling, jeden z naj-
lepszych znawców epoki, przedstawia Lutra na tle jego 
czasów nie jako samotnego bohatera, lecz jako bun-
townika toczącego zacięty bój o religię i jej rolę w świe-
cie. W swojej błyskotliwej biografii autor wnika głębo-

ko w życie Reformatora, pokazując go jako człowieka o trudnym, 
pełnym sprzeczności charakterze, który dzięki swej potężnej woli wprawdzie zmie-
nia 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)

„Tato” Lidia Czyż
To czwarta już powieść Lidii Czyż. Tym razem przedstawia 

trudne powojenne czasy. Wysiedlenia, ucieczki, rozbite ro-
dziny. Prześladowanie Kościoła. Autentyczna historia męż-
czyzny, który jako pięćdziesięciolatek odkrywa, że wiele fak-
tów z jego życia jest mistyfikacją.

29
 z

ł
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 z
ł
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 z

ł
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Sprawozdanie z Ukrainy
Seminar w Mariupolu (przyfrontowe 

miasto). 
Nasza parafia stara się służyć w rejonie 

objętym wojną. Od czasu do czasu  przeka-
zujemy tam paczki żywnościowe, prezenty 
dla dzieci i inne. Tym razem we współpra-
cy z  Kościołem Prawosławnym prowadzi-
liśmy szkolenie dla organizacji pozarządo-
wych, które miało na celu naukę samodziel-
nego pisania projektów. 

Śniadanie z Biblią. Raz w miesiącu orga-
nizowaliśmy dla pracowników ośrodka po-
mocy społecznej śniadanie z czytaniem Bi-
blii. Spotkania przy kawie w miłej atmosfe-
rze były połączone z rozmowami i studio-
waniem Biblii. Ich celem była ewangeliza-
cja i grupowa superwizja.  

Paczki żywnościowe dla parafian i ludzi z poza parafii. Staramy się wychodzi na-
przeciw osobom potrzebującym, będącym członkami naszej parafii i nie tylko. Wie-
le osób w naszym kraju jest w coraz trudniejszej sytuacji finansowej, dlatego zor-
ganizowaliśmy akcję paczek żywnościowych, żeby choć jakoś im pomóc. Tym ra-
zem rozdaliśmy 10 paczek zawierających zestaw produktów żywnościowych. 

Jajka na Wielkanocy. Jako że Wielkanoc 
jest świętem „jajecznym”, postanowiliśmy 
sprezentować 10 samotnym parafianom po 
opakowaniu jajek, żeby umilić im te święta.  

Zeszyty reformacyjne. Wydrukowaliśmy 
i rozdaliśmy 20 notesów, aby w ten sposób 
przybliżyć idee Reformacji. Na okładce wid-
niały wizerunki przedstawicieli ruchu refor-
macyjnego, a na ostatniej stronie 5 najważ-
niejszych haseł (Tylko Chrystus, Tylko Wia-
ra, Tylko Łaska, Tylko Pismo, Tylko Bogu 
Chwała) z objaśnieniami. Mamy nadzieję 
również na wydrukowanie szkolnych ze-
szytów „reformacyjnych” (minimalne za-
mówienie to 10tys. – 800 Euro). Jest to 
szansa trafienia do szkół i uczniów.  
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Zestawy szkolne. Kupiliśmy 6 ze-
stawów szkolnych zawierających 
plecaki, zeszyty i przybory szkolne 
potrzebne dzieciom w ich edukacji. 
Zestawy trafią do dzieci mieszkają-
cych na Donbasie w strefie przyfron-
towej. Jest to część akcji „Razem 
do szkoły”, w ramach której chcieli-
byśmy zebrać pieniądze na przygo-
towanie 500 zestawów szkolnych  
z okazji 500-lecia reformacji. 

Wszystkie te projekty udało nam 
się zrealizować dzięki pomocy sko-
czowskiej parafii. Dziękujemy wam 
bardzo. 

Ks. Pavlo Shvarts
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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.

Reklamy 
i ogłoszenia
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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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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

www.prezent.cme.org.pl

. dołącz do ogólnopolskiej akcji charytatywnej 

. zatroszcz się o innych i zrób prezent  
  dla ubogich dzieci z: Ukrainy, Białorusi i Rumunii 
. pomóż nam spakować miłość

Więcej szczęścia jest  
w dawaniu niż w braniu.  
Dzieje Apostolskie 20,35

Od początku trwania akcji prezenty z Polski trafiły do ponad 65 000 ubogich dzieci.  Dziękujemy!

prezent pod choinke,

www.prezent.cme.org.pl

. dołącz do ogólnopolskiej akcji charytatywnej 

. zatroszcz się o innych i zrób prezent  
  dla ubogich dzieci z: Ukrainy, Białorusi i Rumunii 
. pomóż nam spakować miłość

Więcej szczęścia jest  
w dawaniu niż w braniu.  
Dzieje Apostolskie 20,35

Od początku trwania akcji prezenty z Polski trafiły do ponad 65 000 ubogich dzieci.  Dziękujemy!

prezent pod choinke,

www.prezent.cme.org.pl

. dołącz do ogólnopolskiej akcji charytatywnej 

. zatroszcz się o innych i zrób prezent  
  dla ubogich dzieci z: Ukrainy, Białorusi i Rumunii 
. pomóż nam spakować miłość

Więcej szczęścia jest  
w dawaniu niż w braniu.  
Dzieje Apostolskie 20,35

Od początku trwania akcji prezenty z Polski trafiły do ponad 65 000 ubogich dzieci.  Dziękujemy!

prezent pod choinke,
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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

• 23 czerwca - w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego 
w Nowym Sączu odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 500 lat Reforma-
cji. Uroczystości miały szczególny charakter, ponieważ swoim patronatem objął  
i wspomógł je finansowo Prezydent Miasta Ryszard Nowak. W związku z tym kon-
ferencja mogła odbyć się w głównej sali miejskiego ratusza, zorganizowano także 
koncert Beaty Bednarz na sądeckim rynku.

• 24 czerwca – w Tarnowskich Górach obchodzono 275-lecie Kościoła. Jest to 
najstarsza parafia na Górnym Śląsku, której początki sięgają lat 20 XVI w. W ich 
trakcie zaprezentowano książkę opisującą historię parafii. Obchody zakończono 
uroczystym nabożeństwem w trakcie którego kazanie wygłosił biskup Kościoła ks. 
Jerzy Samiec. W ramach tego wydarzenia odbył się również koncert Zespołu Pie-
śni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

• 24-25 czerwca – odbyły się Dni Otwartych Drzwi Kościołów Ewangelickich 
Diecezji Katowickiej. W ich ramach w Katowicach można było zobaczyć egzem-
plarz Biblii Brzeskiej z 1563 roku, a także kończący dni pokaz laserowy.

• 1-9 lipca – w Dzięgielowie odbył się 68. Tydzień Ewan-
gelizacyjny. W tym roku hasło przewodnie tygodnia brzmiało 
Nowe. Tegorocznym ewangelistą był prof. dr Matthias Clau-
sen, ewangelicki teolog z Marburga.

• 16-22 lipca – w Zelowie odbył się Tydzień Ewangelizacyjny. 
Tegorocznym mówcą w trakcie seminariów był dr. Jerzy Sojka, z 
kolei podczas koncertów słowem dzielił się Marek Cieślar. W trak-
cie nabożeństwa inauguracyjnego kazanie wygłosił ks. bp Marek 
Izdebski – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

• 18 lipca - Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce był gospodarzem dorocz-
nego spotkania Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji ds. Jedności. Wydarzenie 
to miało miejsce w Kamieniu Śląskim k/Opola. Przy organizacji spotkania współ-
pracował Instytut Kultury i Nauki Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie komisji teo-
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logicznej w Polsce odbywało się w 50. rocznicę rozpoczęcia dialogu między katoli-
kami i luteranami na płaszczyźnie międzynarodowej.

• 20-23 lipca – w Ustroniu odbywały się XXXIV Dni Jakubowe – liczne koncer-
ty oraz 179. pamiątka poświęcenia kościoła ap. Jakuba Starszego. W czasie nabo-
żeństw w budynku kościoła i na placu kościelnym gromadzących niespełna 1200 
wiernych, kazania wygłosili ks. bp Jan Cieślar z Pabianic oraz ks. dr Piotr Szarek ze 
Starego Bielska.

• 24 lipca-2 sierpnia – w Bocheńcu na Kielecczyźnie odbył się „Fajny!” obóz 
młodzieżowy. W jego trakcie uczestnicy mieli okazję do wspólnej zabawy oraz po-
znawania Boga.

• 26 lipca – do Kościoła Pokoju w Świdnica trafiła Re-
zolucja dotycząca upamiętnienia 500 lat reformacji na Dol-
nym Śląsku, którą bp Waldemar Pytel odebrał z rąk Pawła 
Wróblewskiego, przewodniczącego Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

• 30 lipca – w Orzeszu odbyła się uroczystość 25 lecia 
ordynacji ks. Henryka Reske, ks. Adama Maliny, ks. Alfreda 
Stanka i ks. Tomasza Chudeckiego. Po nabożeństwie miał 
miejsce koncert Beaty Bednarz.

• 6-15 sierpnia – w Piosku w Czechach odbył się letni obóz dla dzieci pod ha-
słem „Rzeki cudów”. W programie znalazły się m.in.: gry, zabawy i prace plastycz-
ne, będzie czas na naukę i oczywiście odpoczynek. 

• 7 sierpnia – w ramach wojewódzkich obchodów Roku Reformacji w Ostró-
dzie na Mazurach odbył się koncert „Solus Christus” Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, 
który wysłuchało blisko 2000 gości zebranych w ostródzkim amfiteatrze. Zespół 
ten przygotował specjalny, reformacyjny program artystyczny , który zawierał  
w sobie najbardziej znane i cenione utwory muzyczne związane z ewangelicy-
zmem, między innymi: Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
Françoisa-Josepha Gosseca, Césara Francka. Uczestnicy koncertu usłyszeli rów-
nież utwory autorstwa założyciela i patrona Zespołu „Śląsk” Stanisława Hadyny,  
a także ojca reformacji, ks. Marcina Lutra.

• 12-20 sierpnia – w Karpaczu odbył się Tydzień Ewangelizacyjny dla rodzin.
• 20-27 sierpnia – w Mrągowie odbył się Tydzień 

Ewangelizacyjny. W tym roku spotkania ewangeli-
zacyjne dla młodzieży i dorosłych poprowadził ks. 
dr Marek Uglorz, a cykl seminaryjny – dr Jerzy Soj-
ka. Dzieci brały udział w programie pod hasłem 
„Opowieść o dobrym pasterzu”, a spragnionych 
dobrej muzyki zaproszono na koncert Aleksandry 
Bilińskiej.

Opr. Mikołaj Kotkowski
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Księgi 
parafialne

Chrzty:
Kamil Brzózka  07.07.2017  Sosnowiec
Wiktor Hławiczka  09.07.2017  Pierściec, ul. Kowalska
Oliwier Krzyszpień  09.07.2017  Górki Wielkie, ul. Jaskółcza
Laura Meisner  09.07.2017  Łączka, ul. Wspólna 
Nikodem Czyż  09.07.2017  Simoradz, ul. Kręta
Gabriela Gruszka  30.07.2017  Dębowiec, ul. Słoneczna
Maja Kowalczyk  30.07.2017  Skoczów, ul. Stalmacha
Karolina Kudłacz  30.07.2017  Pogwizdów, ul. Urocza
Iga Jagodzińska  06.08.2017  Skoczów, ul. Ceglana 
Emilia Ogrodnik  06.08.2017  Simoradz, ul. Sportowa
Bartosz Kozieł  20.08.2017  Iskrzyczyn, ul. Halna

Śluby:
Mateusz Magiera  Marzena Górniok  01.07.2017
Marek Smierna  Krystyna Czyż   15.07.2017
Piotr Chwastek  Edyta Ciosk   05.08.2017
Sławomir Zabystrzan Anna Tyrna   05.08.2017
Kamil Kocoń  Dominika Wojnar  11.08.2017

Pogrzeby:
Krzysztof Macura    lat 46  22.06.2017 Ogrodzona
Tadeusz Owczarzy    lat 93  03.07.2017 Ludwigshafen (Niemcy)
Marek Oborny     lat 61  07.07.2017 Skoczów, ul. Targowa
Ewa Sabela     lat 77  08.07.2017 Żory
Pawełka Fryda    lat 90  17.07.2017 Dębowiec, ul. Rajska
Anna Wigłasz    lat 78  31.07.2017 Dębowiec, ul. Rajska
Jan Śliwka     lat 86  31.07.2017 Skoczów, ul. Leśna
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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, Sebastian Pichler, fot. na stronach działów: StockSnap.io
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