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Bóg mówi: I będę wśród nich mieszkał; 
będę ich Bogiem,  

a oni będą moim ludem.
Ez 37:27
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

I wstąpił na górę, i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego.  
I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewange-
lii i żeby mieli moc wypędzać demony. Powołał ich więc dwunastu: Szymona, które-
mu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię:  
Boanerges, co znaczy: Synowie Gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza,  
i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka, i Judasza 
Iskariotę, tego, który go wydał. Mk 3,13-19

 
Drogi Panie Jezu, czytając ten fragment, nie mogę wyjść z podziwu nad tym, co 

zrobiłeś. Miałeś wielu zwolenników, byłeś popularny, miałeś mnóstwo możliwo-
ści wyboru, a Ty wstępując na górę, z całego tłumu, powołujesz sobie dwunastu. 
Wiem, że ta liczba w żydowskiej kulturze ma znaczenie - dwanaście pokoleń, dwa-
naście chlebów pokładnych itd., ale dlaczego właśnie ich powołałeś do zwiasto-
wania Ewangelii i wypędzania demonów? 

Jakim kluczem się kierowałeś, tworząc grupę swoich najbliższych współpra-
cowników? Nie był to z pewnością poziom wykształcenia, bo w sporej części byli 
to prości rybacy. Z całej dwunastki wrażenie najlepiej wyedukowanego sprawia 
Bartłomiej, nazywany też Nataanelem. Chociaż można w nim zobaczyć również 
postawę uprzedzenia do ludzi z prowincji, że zacytuję tylko jego pierwsze słowa 
dotyczące Ciebie: „Czy z Nazaretu może być coś dobrego?”.

Nie brałeś też pod uwagę nieposzlakowanej opinii. Inaczej nie powołałbyś po-
chodzącego akurat z Nazaretu Mateusza, bo chociaż jego imię oznacza dar Jahwe, 
to dla pobożnych Żydów był on, jak każdy celnik, nieczystym sługusem okupacyj-
nego systemu, zbierającym podatki. Niejeden bardziej porywczy patrzył na Lewie-
go, bo pod tym imieniem możemy go też odnaleźć na kartach Ewangelii, jako na 
kolaboranta ściągającego haracz w Kafarnaum. 

Á propos, co do łagodności, to z pewnością ona również nie była kryterium 
wyboru, wystarczy tu wspomnieć Jakuba i Jana - pierwotnie rybaków. Ewange-
lia opisuje historię, kiedy w pewnej samarytańskiej wiosce, nie chciano was przy-
jąć, wtedy to ci dwaj bracia zaproponowali ściągnięcie ognia z Nieba na niegościn-
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nych mieszkańców. Synowie gromu, bo tak ich nazwałeś, nie wykształcili tej cechy 
pod wpływem przebywania z Tobą, mieli ją przecież wcześniej. Idąc dalej tym tro-
pem, nie sposób ominąć Szymona Kananejczyka, zwanego również gorliwcem lub, 
o zgrozo, zelotą. Inaczej mówiąc religijnego radykała, któremu Mateusz, przynaj-
mniej z jego punktu widzenia, był potrzebny do kompanii w ten sam sposób, jak 
rybie ręcznik. Z pewnością bliżej mu było do Andrzeja, brata Szymona Piotra, któ-
ry wcześniej był uczniem Jana Chrzciciela.

Jeśli przyjrzeć się Filipowi, to możemy dostrzec w nim osobę praktyczną. Przed 
nakarmieniem pięciu tysięcy robi „przegląd zasobów” i stwierdza, że za te pienią-
dze, które mają, nie da się kupić odpowiedniej ilości chleba. Z drugiej strony ta jego 
„praktyczność” prowadziła do tego, że niekoniecznie rozumiał to, czego uczyłeś. 
Świadectwem tego jest prośba: „Panie pokaż nam Ojca.”

Przebojowość też nie była twoim kryterium wyboru. Myślę tutaj, ot chociażby, 
o Jakubie synu Alfeusza, nazywanym również młodszym czy mniejszym - dla od-
różnienia od Jakuba, brata Jana. Niewiele o nim wiemy z kart Ewangelii, Jakoś nie 
„wybijał się z tłumu.” Podobnie zresztą, jak Tadeusz, nazywany Judą, brat Jaku-
ba, czy wspomniany już Andrzej. Na ich tle Tomasz jest bardzo wyrazistą postacią. 
Chociaż zostawił swoją rybacką łódź i poszedł za Tobą, to podczas ostatniej wie-
czerzy przyznaje się, że nie wie, dokąd idzie. Po Twoim zmartwychwstaniu ma też 
problem z uwierzeniem nie tylko swoim współbraciom, ale przede wszystkim To-
bie. Przecież zapowiadałeś swoje zmartwychwstanie. Szymon Piotr też się nie po-
pisał. Dużo mówił, ale niekoniecznie coś z tego wynikało. Fakt, obciął ucho Mal-
thusowi i nawet wszedł na dziedziniec pałacu arcykapłana, ale na tym jego odwa-
ga się skończyła. Publicznie wypierał się znajomości z Tobą. Nie rozumiem Twoje-
go wyboru. 

Najtrudniej mi jednak z Judaszem. Był tym, któremu wszyscy ufali, opiekował 
się wspólnymi finansami. Nie rozumiem, jak mogłeś powiedzieć do niego w ogro-
dzie Getsemane: „przyjacielu”. Przecież on Cię sprzedał. Musiałeś wiedzieć, co  
w nim siedzi. Wiedziałeś i mimo to go wybrałeś?!?

Wiem, że Twoje drogi i myśli są inne niż nasze. Zgadza się, bardzo szybko przy-
chodzi mi ocenianie innych i wydawanie wyroków. Tak, jakbym to ja był idealnym 
kandydatem na Twojego ucznia. Rozumiem, że patrząc w ten sposób, mało we 
mnie pokory. A może próbuję złagodzić nieco w ten sposób refleksję nad sobą? 
Bo w istocie patrząc tak, jak napisałem, dowodzę swojej duchowej pychy. Jedno 
wiem na pewno, to Ty powołujesz sobie tych, którzy w oczach innych nie nadają 
się do wypełniania zadania, które im zlecasz. Oni jednak mogą tacy być, bo to Ty 
masz wszelkie kompetencje. Zadaniem więc powołanych jest posłuszeństwo To-
bie i wsłuchiwanie się w Twoje słowo. Mogę, a wręcz powinienem, w tej niedosko-
nałej grupie ludzi, tworzących również naszą parafię, widzieć tych, których tak po-
kochałeś, że dałeś sobie za nich napluć w twarz i oddałeś za nich życie. Naucz nas. 
Nie!!! Naucz mnie widzieć ludzi Twoimi oczyma i daj mi oglądać, jak zmieniasz ko-
ściół kluczem swojej Miłości. ks. Bogdan Wawrzeczko
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Z kart 
historii

Ks. Jan Stonawski

Końcem br. będziemy wspominać 60. rocznicę śmier-
ci ks. katechety Jana Stonawskiego. Przyszedł na świat 
wraz ze swoim bratem bliźniakiem Pawłem 18 lipca 
1870r. w Lesznej   Górnej jako syn młynarza oraz prezbi-
tera cieszyńskiego zboru, a także wójta wsi Jana oraz 
Marianny z.d. Płoszek. Od najmłodszych lat mały Janek 
by niepokaźnym chłopcem o wątłej budowie ciała. Po 
ukończeniu szkoły ludowej w wieku 11 lat dalszą eduka-
cję kontynuował w cieszyńskim gimnazjum klasycznym. 
Tutaj nauczył się biegle języka niemieckiego w mowie  
i piśmie, ponieważ w domu rodzinnym mówiło się po 
polsku. W latach 1890 -1894 studiował teologię ewange-
licką w Wiedniu, Halle oraz Tybindze. Po ich ukończeniu wrócił w rodzinne stro-
ny i czekał na zatrudnienie, bo w owym czasie Śląsk Cieszyński wydawał więcej 
teologów niż mógł zatrudnić Kościół Ewangelicki. Wtedy wyciągnął do niego po-
mocną dłoń skoczowski proboszcz ks. Andrzej Krzywoń, oferując mu za skromne 
utrzymanie stanowisko wikariusza senioralnego oraz dokonując ordynacji 22 mar-
ca 1896r. Przez 8 lat swej służby w Skoczowie młody ksiądz zdobył sobie serca za-
równo młodych, jak i sędziwych parafian. Jego kazania sumiennie przygotowane i 
przemyślane, obfitujące w niespodziewane zwroty i obrazy, zbierały tłumnie zbór 
w kościele. Z jego ogromnej , prywatnej biblioteki, zawierającej zarówno książki re-
ligijne jak i świeckie, korzystali parafianie, którzy lubili poszerzać swoją wiedzę w 
wielu dziedzinach. W 1904 r. zwolnił się etat katechety w cieszyńskich szkołach po 
sędziwym ks. dr Janie Pindorze.  Skoczowski wikariusz  skorzystał z okazji zatrud-
nienia na pełnym etacie i przeniósł się do Cieszyna. Jego przyjaciele w podzięko-
waniu za służbę w naszej parafii ofiarowali mu prawdziwe dzieło ówczesnej szwaj-
carskiej techniki. Kieszonkowy zegarek pokazywał nie tylko godziny i minuty, ale 
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także fazy księżyca, budził i wydzwaniał kwadranse i pełne godziny. W Cieszynie 
nastąpiła finansowa stabilizacja księdza, co skutkowało także w 1906 r. zawarciem 
związku małżeńskiego ze swoją narzeczoną, córką ks. Franciszka Michejdy – Olgą.

W Gimnazjum ks. Stonawski uczył religii, ale gdy zachodziła potrzeba, to wy-
kładał także matematykę, geografię oraz język polski. Dzięki temu mógł spoty-
kać się z uczniami bez względu na wyznanie, u których zdobył sobie niezwykły 
autorytet. Po latach pochodzący z Ochab prof. dr Józef Pieter, późniejszy rektor 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, tak wspomniał sylwetkę Księdza: „Był to człowiek  
o niezwykłym uroku osobistym, łagodnego usposobienia, dobroduszny, zawsze 
uśmiechnięty, z łatwością nawiązywał kontakt dydaktyczny z młodzieżą i bez ha-
łasu umiał utrzymać klasę w napięciu”. Jego biblioteka znowu bywała odwiedzana 
przez uczniów, którzy u swego profesora szukali często ojcowskiej porady i bezin-
teresownej pomocy. 

Zamieszkanie w Cieszynie skutkowało także ożywieniem oraz rozwinięciem 
wielu dziedzin życia. Od 1904 r. zaangażował się w pracę Zarządu Głównego Ma-
cierzy Szkolnej, co doprowadziło do powstania kolejnych placówek oświatowych  
w mieście. Po utworzeniu tygodnika „Poseł Ewangelicki”, stał się redaktorem cza-
sopisma i przez wiele lat zasilał jego łamy swoimi artykułami. Administrację pisma 
prowadził razem ze swoją żoną zupełnie bezinteresownie. Ożywiło swoją pracę 
Towarzystwo Ewangelickie oraz Stowarzyszenie Niewiast Ewangelickich, gdzie 
bardzo często prowadził wykłady na temat różnych dziedzin życia. W Ewangelic-
kim Alumnacie im. Ks. Franciszka Michejdy został wraz z żoną gospodarzem i opie-
kunem bursy.

Po wybuchu I wojny światowej ks. Jan Stonawski udostępnił swój dom Komi-
sji Werbunkowej Śląskiej Sekcji Naczelnego Komitetu Narodowego, prowadzącej 
nabór do Legionów Polskich. W biurze zgłosiło się 424 ochotników, w tym wie-
lu uczniów i absolwentów polskiego Gimnazjum. Po przeszkoleniu w Parku Siko-
ry (obecnie w czeskiej części Cieszyna) 2 kompanie wyruszyły do punktu zborne-
go, aby zasilić szeregi polskiego wojska. Przedtem stosowne nabożeństwa, na któ-
rych pożegnano żołnierzy, zostały odprawione przez przyjaciół – księży: ewange-
lickiego ks. Stonawskiego i katolickiego ks. Józefa Londzina. 

Po zakończeniu I wojny światowej zaangażował się w przygotowania do plebi-
scytu mającego na celu przyłączenie Księstwa Cieszyńskiego do odradzającego się 
Państwa Polskiego. W tej intencji odbyło się także 20 grudnia 1918 r. uroczyste na-
bożeństwo, po którym księża wraz kuratorami ewangelickich parafii Księstwa  na 
ręce ks. superintendenta dra Juliusza Bursche złożyli formalny akces przyłączenia 
się do Luterańskiego Kościoła z Konsystorzem w Warszawie.

Lata hitlerowskiej okupacji spędził szczęśliwie w Cieszynie. Po ucieczce nie-
mieckiej administracji z miasta, ks. Jan Stonawski odprawił pierwsze powojenne 
polskie nabożeństwow Kościele Jezusowym w dniu 7 maja 1945r. Wobec braku 
nauczycieli zgłosił się także do władz szkolnych, aby dalej służyć młodzieży swoją 
wiedzą i doświadczeniem.
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Pastorostwo Jan i Olga Stonawscy nie mieli swoich dzieci. Jednak z potrze-
by serca adoptowali chłopca Władysława, któremu stworzyli kochającą rodzinę 
i umożliwili ukończenie studiów medycznych. Ks. Jan Stonawski dożył sędziwe-
go wieku. Jak pisał Kalendarz Ewangelicki na 1957 r., „... cieszył się powszechnym 
szacunkiem. Siadał na swym miejscu w Kościele Jezusowym jako pomnik dawnych 
dni. Ilu tam widział on księży, ile razy Sam stawał na kazalnicy – uczniowie Jego 
stali się starcami i zajmują tu Jego miejsce, a On zawsze przychodzi cicho, oglą-
dając rosnące młode pokolenie, widzące w nim żywego 
świadka czasów znanych wielu z nas tylko z opowiadań 
starych ojców”.

Zmarł dnia 7 grudnia 1957 r. i został pochowany na 
cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.

PS. Ks. Jan Stonawski mieszkał w Cieszynie przy ul. Ka-
rola Miarki 14. W uznaniu dla zasług Księdza zarówno na 
niwie kościelnej jak i społecznej, zarządy Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej oraz Polskiego Towarzystwa Ewangelickie-
go wspólnie doprowadziły do odsłonięcia w 1995 r. tablicy 
pamiątkowej na ścianie budynku.

Opr. Jerzy Sikora

26 października w Szkole Podstawowej nr 27 w Bytomiu, miała miejsce gala roz-
dania nagród w ramach Wojewódzkiego Konkursu Filmowego dotyczącego tema-
tyki 500 lat Reformacji na Śląsku. 

Pierwsze miejsce w konkursie zajął film „Ks. Jan Karzeł – Początki parafii ewan-
gelickiej w Skoczowie”. Film został przygotowany przez grupę naszej młodzieży. 
Nagrodę otrzymali Ma-
teusz Sikora i Damian 
Rusin. Nagrody wręczyli 
zwierzchnik Diecezji Ka-
towickiej Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskie -
go ks. Marian Niemiec 
oraz proboszcz parafii 
w Świętochłowicach ks. 
Marcin Brzóska.

Zwycięzcom gratulu-
jemy!

Damian Rusin

Z ostatniej chwili ...
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Chrzest i Wieczerza Pańska – katechizmowy wykład

W 1529 roku ukazały się „Mały katechizm” i „Duży katechizm” Marcina Lutra, 
pojmowane przezeń jako podręczniki podstawowej wiedzy koniecznej chrześcija-
ninowi do zbawienia. Spory lat 20. nauczyły Reformatora, że obok tradycyjnej wie-
dzy katechizmowej dotyczącej Dekalogu, wyznania wiary i modlitwy Ojcze nasz 
konieczne jest objaśnienie dotyczące sakramentów. Stąd na temat Chrztu i Wie-
czerzy Pańskiej znalazły się w „Małym katechizmie” cztery pytania objaśniające 
kluczowe teksty biblijne dotyczące każdego z sakramentów, które zostały rozwi-
nięte na kartach „Dużego katechizmu”.

Odpowiadając w pierwszym pytaniu czym jest Chrzest, „Mały katechizm” głosi, 
że to woda objęta przykazaniem Bożym i połączona ze Słowem Bożym – Słowem 
zbawczej obietnicy. Przykazaniem zaś jest nakaz chrzcielny z Mt 28,19. „Duży kate-
chizm” rozwija tę definicję odwołując się między innymi do Augustyńskiej formu-
ły „Gdy Słowo łączy się z żywiołem, czyli naturalną substancją, staje się z tego sa-
krament”. M. Luter podkreśla, że Chrzest to woda połączona z Bożym przykaza-
niem i obietnicą. Dlatego jest on Bożym dziełem. Z tego wynika jego godność i po-
ważanie jakim winien być darzony. Drugie z pytań „Małego katechizmu” wskazuje 
na pożytek Chrztu zakorzeniony w obietnicy z Mk 16,16. Chrzci się by człowiek był 
zbawiony, a więc wybawiony od grzechu, śmierci, i diabła. Jest to zbawcza kąpiel 
odrodzenia w Duchu Świętym. Reformator przypomina tutaj, że sakrament to śro-
dek działania Ducha Świętego, którego zasadniczą rolą, jak wiadomo z objaśnienia 
trzeciego artykułu wiary w „Dużym katechizmie”, jest budzenie wiary. Dzieje się 
tak, jak wyjaśnia trzecie z pytań, ze względu na Słowo Boże dołączone w Chrzcie 
do wody. Inaczej mielibyśmy do czynienia z taką samą wodą, jaka używana jest do 
gotowania. To Słowo domaga się wiary, która przyjmuje obietnicę. Chrzest jest bo-
wiem Bożym czynem i jak każde działanie domaga się wiary. Stąd wystarczającą 
podstawą by chrzcić jest Boży nakaz i ustanowienie.

W tym miejscu rozwijającą tezy „Małego katechizmu” narrację „Dużego kate-
chizmu” przerywa obszerne wtrącenie, w którym w skrócie M. Luter przedstawia 
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argumenty wymierzone w przeciwników Chrztu dzieci. Podkreśla przy tym, że lu-
dzie prości winni takowych odsyłać do bardziej uczonych, te argumenty zaś, któ-
re tutaj sformułował są jedynie zarysem. Wśród nich znalazł się ten odwołujący 
się do historii Kościoła i mówiący o tym, że Bóg uznaje Chrzest dzieci dając Ducha 
Świętego ochrzczonym w dzieciństwie, co poświadcza świadectwo ich życia (np. 
Jana Husa czy Jana Gersona). Ponadto skoro prawdą jest III artykuł wiary: „Wie-
rzę w święty Kościół chrześcijański…” głoszący istnienie Kościoła, to musi też  
w tym Kościele istnieć właściwy Chrzest bo, jak zauważył M. Luter we właści-
wie marginalnej uwadze na wstępie do rozważań w „Dużym katechizmie”, przez 
Chrzest jest się przyjętym do Kościoła. Jeśli zaś Chrzest dzieci nie jest prawidłowy, 
to przez wieki Kościół nie istniał. Kolejnym argumentem jest to, że ważność sakra-
mentu nie zależy od wiary. Warunkuje ona jego skuteczność, a więc czy człowiek 
jest zdolny skorzystać ze zbawczych pożytków Chrztu, ale nie to, czy w Chrzcie 
została w sposób ważny zaoferowana człowiekowi obietnica zbawienia – ta bo-
wiem wynika tylko i wyłącznie z działania Bożego. Jej gwarancją jest zawarte w 
sakramencie Słowo Bożej obietnicy. Ten więc, kto przyjął sakrament bez wiary, 
powinien nie powtarzać Chrztu, ale uwierzyć w zawartą w nim obietnicę i uznać, 
że wcześniej traktował ją niewłaściwie. Powtarzanie Chrztu jest jego najgorszym 
zbezczeszczeniem. Udowadnia się w ten sposób bowiem, że przez ludzkie niewła-
ściwe używanie ważność straciły ustanowienia i obietnica Boże, a więc Jego dzia-
łanie. M. Luter wyznaje w „Dużym katechizmie” swoje przekonanie, że dzieci są 
zdolne do wiary, ale nie zmienia to biegu jego argumentacji. Dla niej bowiem klu-
czowym nie jest, czy chrzczony wierzy, ale odwołanie się do ustanowienia Bożego 
i obietnicy. Tylko one są podstawą dla aktu Chrztu. Uznanie, że brak wiary powo-
duje brak Chrztu jest bowiem tożsame dla niego z uznaniem, że Chrystus jest niczym.

Całość rozważań w „Dużym katechizmie” zamyka powrót do rozwinięcia IV py-
tania z „Małego katechizmu”, w którym pojawia się motyw znany już z wczesnych 
pism Reformatora. Chodzi mianowicie o zainspirowane Pawłowym tekstem z Listu 
do Rzymian 6,4 ujęcie pokuty jako powrotu do Chrztu. Chrzest jest topieniem sta-
rego Adama, by wynurzył się zeń nowy człowiek, zaś pokuta jest aktualizacją tego 
w codziennym życiu chrześcijanina. Stąd ponownie na kartach „Dużego katechi-
zmu” M. Luter odrzuca pochodzącą od Hieronima koncepcję pokuty jako deski ra-
tunkowej po tym, jak okręt Chrztu uległ zniszczeniu ze względu na grzech. Chrzest 
jako Boże dzieło nie może ulec zniszczeniu z powodu grzechu. Stąd więc codzien-
ne odwracanie się od grzechu jest tożsame z powracaniem do Chrztu. Ten sakra-
ment nie jest więc ponownie dla M. Lutra jedynie punktem w biografii chrześcijań-
skiej, który ma swoje miejsce u jej początku, a potem ma znaczenie jedynie histo-
ryczne. Chrzest jest w teologii Reformatora czymś, co powinno codziennie na nowo 
kształtować życie chrześcijańskie w pokucie, a więc jest czymś stale w nim obecnym.

Objaśnienia „Małego katechizmu” i „Dużego katechizmu” nie wyczerpują 
wypowiedzi katechizmowych o Chrzcie. Trzeba bowiem pamiętać, że „Mały ka-
techizm” wydawany był wraz z dodatkami, wśród których znajdowała się tzw. 
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„Książeczka Chrztu”. Był to formularz liturgiczny Chrztu mający służyć pomocą 
duchownym w jego udzielaniu. Została ona przygotowana przez M. Lutra w 1526 
roku i ma swoją przedmowę, w której Reformator poczynił kilka istotnych uwag 
odnośnie Chrztu.

Przedmowa ta koncentruje się nie tyle na samym sakramencie, ale zawiera 
praktyczne wskazówki dla tych, którzy mają Chrztu udzielać, a także tych, którzy 
swoje dzieci do Chrztu przynoszą. M. Luter zwraca w niej uwagę na powagę sakra-
mentu. Wynika ona po pierwsze z tego, jak wspaniałe zbawcze dary są w tym ry-
cie ofiarowane chrzczonemu. Po drugie zaś z faktu, że Chrzest jest nie tylko zobo-
wiązaniem na całe życie, ale również niesie w sobie istotne wyzwanie. Chrzczony 
w momencie przyjęcia rytu zyskuje na całe życie wroga – diabła, z którym będzie 
skazany na walkę. Diabeł będzie bowiem dążył do tego, by odwieść go od wiary 
w obietnicę zbawienia jaką otrzymał w Chrzcie. W odpowiedzi na to wyzwanie M. 
Luter podkreśla wagę modlitw zboru zmawianych podczas ceremonii Chrztu. We-
dług Lutrowego formularza liturgicznego prosi się w nich zarówno o wiarę, jak  
i o wytrwanie dla chrzczonego. Koniecznym jest, by szczególnie rodzice chrzestni 
byli świadomi ich treści, dlatego powinny być one zmawiane po niemiecku, a więc 
w języku zrozumiałym dla wszystkich uczestniczących w ceremonii. Sam zawarty 
w „Książeczce chrztu” formularz liturgiczny zawiera oprócz Chrztu także formu-
ły egzorcyzmów, pozbawione jednak właściwych dla tradycji późnośredniowiecz-
nej działań symbolicznych (jak na przykład użycie soli); z tych ostatnich w liturgii 
chrzcielnej ostały się jedynie ubranie ochrzczonemu białej koszuli chrzcielnej oraz 
zapalenia świecy chrzcielnej. Modlitwy skupiają się na prośbie o wiarę i wytrwanie 
chrzczonego. Sięgają przy tym do takich starotestamentowych obrazów jak po-
top i arka Noego. Chrzest przyrównany jest w nich do przyjęcia do bezpiecznej arki 
chrześcijaństwa, co połączone jest z prośbą o to, by ta podróż życia zakończyła się 
dla chrzczonego bezpiecznie i na pokładzie owej arki dotarł on do spełnienia swo-
jego zbawienia. Chrzest udzielany jest w imię Trójjedynego Boga po odrzuceniu 
szatana i wyznaniu wiary, które w miejsce chrzczonego składają rodzice chrzestni.

Schemat omówienia Wieczerzy Pańskiej w „Małym katechizmie” jest podobny 
do tego, który zastosowano przy Chrzcie. Zanim jednak przyjrzymy się jak w czte-
rech pytaniach M. Luter objaśnia słowa ustanowienia sakramentu, których formu-
łę oparł na wszystkich czterech relacjach o ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej obec-
nych w Nowym Testamencie (Ewangelie: Mateusza 26,26-29; Marka 14,22-25; Łuka-
sza 22,15-20; oraz Pawłowy 1 List Koryntian 11,23-26), należy przypomnieć, że ina-
czej niż w przypadku Chrztu znajomość słów ustanowienia i ich objaśnienia jest 
wymagana od tych, którzy przystępują do Wieczerzy Pańskiej. Widać to już we 
wstępie do „Małego katechizmu”, zgodnie z którym odmowa uczenia się treści kate-
chizmowych jest podstawą dla wykluczenia z Wieczerzy Pańskiej. W praktyce refor-
macyjnej istniało tzw. przesłuchanie z katechizmu, kiedy to przy okazji przystępowa-
nia do spowiedzi najczęściej raz do roku odpytywano chrześcijan ze znajomości kate-
chizmu. Pozytywne zdanie tego testu pozwalało przystąpić do Sakramentu Ołtarza.
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W odpowiedzi na pierwsze z pytań: czym jest Sakrament Ołtarza M. Luter pod-
kreśla, że to prawdziwe ciało i krew Chrystusa pod chlebem i winem ofiarowane 
chrześcijanom do spożywania. Tak głoszą bowiem Słowa ustanowienia: „To jest 
ciało moje”, „To jest krew moja”. Dlatego też ze względu na brzmienie tych słów 
wszyscy przystępujący do sakramentu otrzymują ciało i krew Chrystusa. Wierzący 
ku pożytkowi, niewierzący na sąd, gdyż, podobnie jak w przypadku Chrztu, ludz-
ka wiara bądź jej brak nie warunkuje działania Słowa Bożego. Ono wykonuje swo-
ją pracę niezależnie od niej. Znowu zatem sakrament powstaje, zgodnie z przywo-
łaną już definicją Augustyna z Hippony, z połączenia Słowa Bożego i elementów, 
w tym przypadku chleba i wina. To zaś, że chleb i wino są ciałem i krwią Chrystusa, 
gwarantuje sam Bóg swoim Majestatem.

M. Luter odrzuca też wszelką spekulację na temat możliwych znaczeń słowa 
„jest” we frazach „to jest ciało moje” czy „to jest krew moja”. Punktem wyjścia 
do interpretacji sakramentu jest proste, dosłowne rozumienia słów, gdyż są one 
Słowem Bożym, które jest zdolne zmieniać rzeczywistość. To, że sakrament zale-
ży od działania Bożego w Jego Słowie powoduje nie tylko to, że jest on niezależny 
od osobistej wiary przystępujących, ale także to, że jest on niezależny od święto-
ści osoby, która go udziela. Bowiem o działaniu sakramentu nie decydują takie czy 
inne walory szafarza, ale Słowo Boże w nim zawarte.

Słowo Boże, zawarte w słowach ustanowienia, gwarantuje także pożytki jakie 
płyną z przyjmowania sakramentów. Są to, jak czytamy w odpowiedzi na drugie 
pytanie „Małego katechizmu”: odpuszczenie grzechów, życie i zbawienie. Wiecze-
rza Pańska jest pomocą dla chrześcijan w ich codziennym zmaganiu się z pokusami 
ciała, świata i diabła, a także wyposażeniem na ostatnią drogę przez granicę śmier-
ci. Takie ujęcie stanowi też w „Dużym katechizmie” argument za jak najczęstszym 
przystępowaniem do tego sakramentu, do czego jeszcze wrócimy.

Istotę sakramentu stanowi Słowo Boże. To ono gwarantuje obecność w sakra-
mencie ciała i krwi Chrystusa, a wraz z nimi zbawczych pożytków. Dlatego też, jak 
czytamy w odpowiedzi na trzecie z pytań „Małego katechizmu”, dla ich przyjęcia 
konieczna jest wiara. Tylko wierząc Słowu Bożej obietnicy można otrzymać pożyt-
ki w niej obiecane. Z tym też związana jest odpowiedź na czwarte z pytań „Małego 
katechizmu”, w którym wyraźnie powiedziane jest, że jedynym warunkiem, wła-
ściwym przygotowaniem do Wieczerzy Pańskiej jest wiara. M. Luter docenia takie 
praktyki jak post, modlitwa, czy innego rodzaju zewnętrzne przygotowanie, ale 
nie uważa ich za konieczne. Podkreślenie wiary jako wyłącznego wymogu przystą-
pienia do sakramentu nie kłóci się z wcześniej wskazanych wymaganiem by znać 
treści katechizmowe. Skupione są one bowiem na treści Bożej obietnicy, a zna-
jomość nauczania katechizmowego jest tożsama ze znajomością obietnicy, która 
domaga się wiary.

Na tych rozważaniach o wierze kończy się objaśnienie w „Małym katechizmie”. 
Istotnym jednak jest, że „Duży katechizm” uzupełnia je jeszcze o bardzo obszerny 
fragment poświęcony zachęceniu do jak najczęstszego korzystania z Sakramentu 
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dr Jerzy Sojka

Ołtarza. M. Luter odrzuca zarzut jakoby uwolnienie spod tyranii papiestwa mogło 
być usprawiedliwieniem dla lekceważenia sakramentu. Dla Reformatora ten, kto 
dłuższy czas powstrzymuje się od przystępowania do sakramentu nie jest chrze-
ścijaninem. W przedmowie do „Małego katechizmu” to wskazanie przybiera za-
lecenie by brać udział w sakramencie raz bądź cztery razy do roku. Trzeba jed-
nak pamiętać, że było ono kierowane do ludzi, którzy niejednokrotnie przez wie-
le lat nie przystępowali do sakramentu, gdyż obawiali się, że nie są do tego do-
statecznie przygotowani. Zaś praktyka sprawowania Wieczerzy Pańskiej jedynie 
cztery razy do roku pochodzi nie z Wittenbergi, ale z Zurychu Ulryka Zwingliego. 
We wszystkich wittenberskich porządkach nabożeństwa Wieczerza Pańska była 
jednym z dwóch, obok kazania, najważniejszych elementów coniedzielnego nabo-
żeństwa głównego.

M. Luter sprzeciwia się jednak przymuszaniu do przystępowania do Wieczerzy 
Pańskiej poprzez formułowanie jakichś praw czy reguł na temat tego, kiedy nale-
żałoby do niej przystępować. Byłoby to postępowaniem wbrew wolności chrze-
ścijańskiej i przymuszeniem do wiary. Jednocześnie jasno podkreśla konsekwencje 
zaniechania uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej i to, że wolność w przystępowaniu 
do sakramentu nie oznacza wolności jego lekceważenia. By pomóc chrześcijanom w 
podjęciu właściwej decyzji odnośnie ich uczestnictwa w tym sakramencie, M. Luter 
formułuje też całą listę argumentów na rzecz jak najczęstszego korzystania z niego.

Pierwszym z nich jest nakaz Chrystusa: „To czyńcie na pamiątkę moją”. Przy-
stępowanie do Sakramentu Ołtarza jest więc wyrazem posłuszeństwa nakazowi 
Chrystusa. Po drugie przestrzega, że lekceważenie sakramentu u tych, którzy doń 
nie przystępują, będzie się pogłębiać. W tym kontekście wskazuje także, że nie na-
leży przejmować się swoją niegodnością z powodu grzeszności. Sakrament jest 
bowiem lekiem dla grzeszników. Trzeba jednak pamiętać by nie dopuszczać do sa-
kramentu tych, którzy całym swoim życiem świadczą o tym, że nie są chrześcijana-
mi. Po trzecie, wskazuje na obietnicę zbawienia, która jest zawarta w sakramen-
cie, a która jest potrzebna każdemu człowiekowi. Wymówką nie może być też tu-
taj nieodczuwanie potrzeby przystępowania do sakramentu. M. Luter przyrównu-
je taki stan do choroby, która bezobjawowo niszczy człowieka. W takiej sytuacji 
trzeba szukać lekarstwa, jakim jest Wieczerza Pańska, nie na podstawie własnych 
odczuć, a diagnozy własnej grzeszności, którą czerpiemy z Pisma Świętego, a tak-
że z tego, że żyjemy w świecie, w którym jesteśmy narażeni na różnorodne poku-
sy i ataki diabelskie.

Na zakończenie warto także dodać jak M. Luter łączył ze sobą oba sakramenty. 
Chrzest nie tylko rozpoczyna życie chrześcijańskie, ale powinien się aktualizować 
codziennie w życiu chrześcijan w pokucie. Na tej drodze codziennego powracania 
do Chrztu posileniem jest Wieczerza Pańska – pokarm duszy nowego człowieka. 
Chrzest dla M. Lutra to więc sakrament całego życia chrześcijańskiego, zaś Wie-
czerza Pańska ma swoje szczególne znaczenie w tym, że jest również posileniem  
na ostatnią drogą przez granicę śmierci.
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W skrócie
• W niedzielę 28 sierpnia nasz chórek dziecięcy „Nadzieja” oraz zespół dzwon-

ków wzięły udział w Dniach Reformacji w Pszczynie.
• W środę 30 sierpnia odbyło się w Dębowcu spotkanie wolontariuszy, poma-

gających przy Tygodniu Dobrej Nowiny.
• W dożynkach gminnych w Simoradzu 2 września uczestniczył ks. Marcin Rat-

ka-Matejko, błogosławiąc chleb dożynkowy. 
• W niedzielę 3 września zespół 

dzwonków wziął udział w pamiątce po-
święcenia kościoła na Bładnicach. 

• W niedzielę 3 września nabożeń-
stwa były poświęcone modlitwie o nowy 
rok szkolny. Na rannym nabożeństwie 
młodzieżowym wystąpił chórek dziecię-
cy „Nadzieja” oraz dzieci ze szkółki nie-
dzielnej. 

• W poniedziałek 4 września odbyło 
się w Dębowcu nabożeństwo na rozpoczęcie szkoły podstawowej.

• W sobotę 9 września odbyła się pierwsza lekcja nauki konfirmacyjnej. 
W tym roku konfirmantów prowadzi ks. Marcin Ratka-Matejko. Nauka odbywa się 
w dwóch grupach, w piątek o g. 15.30 i w sobotę o 16.00. Grupa liczy 45 konfirman-
tów. Konfirmacja odbędzie się 13 maja 2018.

• W niedzielę 10 września w nabożeństwach w Skoczowie wziął udział Piotr 
Żądło, który pracuje w organizacji „Open Doors”, pomagającej prześladowanym 
chrześcijanom na całym świecie. W kościele przedstawił prelekcję na ten temat,  
a po nabożeństwie w sali parafialnej opowiadał o swojej pracy.

• W niedzielę 10 września odbyły się na skoczowskim rynku Dożynki Powiato-
wo – Gminne, w których wziął udział ks. A. Podżorski w ekumenicznym błogosła-
wieniu chleba.
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•Po 35 latach pracy dyrygent chóru „Gloria” Bolesław Noga zakończył prowa-
dzenie chóru z końcem sierpnia. Prowadzenie chóru mieszanego przejęła Gabrie-
la Targosz, a działalność chóru męskiego została zawieszona. 

• Od września został wprowadzony w naszej parafii Nowy Śpiewnik Pogrzebo-
wy. Można go nabyć w kancelarii za 20 zł. Posiada większy wybór pieśni i inną nu-
merację. Mamy przygotowane, tak jak dotychczas, wydrukowane na kartkach wy-
brane pieśni z tego śpiewnika, które będziemy rozkładać na ławkach podczas po-
grzebów. Prosimy nie zabierać ich na cmentarz ani do domu.

• Planowana na sobotę 9 września wycieczka parafialna w Pieniny nie odbyła 
się z powodu awarii autobusu. Doszła do skutku tydzień później 16 września.

• We wtorek 12 września do Skoczowa dotarła sztafeta Biegu Reformacji z Wit-
tenbergi do Cieszyna. Grupa biegaczy została powitana na placu kościelnym, i po 
krótkim odpoczynku sztafeta ruszyła do Dębowca, gdzie również przy naszym ko-
ściele została powitana m. in. przez władze gminy. Jednym z biegaczy był nasz pa-
rafianin Bartłomiej Kukucz, a na etapie Skoczów – Dębowiec dołączył ks. Marcin 
Ratka-Matejko.

• W sobotę 16 września nasz zespół dzwonków pojechał do Wołczyna. Następ-
nego dnia wziął udział w nabożeństwie w Lubieni i zagrał w Domu Opieki w Ładzy, 
a po południu wziął udział w koncercie pieśni chrześcijańskiej w Byczynie. 

• 17 września kościół w Hażla-
chu obchodził pamiątkę założe-
nia. Chór z Dębowca wystąpił na 
poranku pieśni, a także na uroczy-
stym nabożeństwie. Podczas nabo-
żeństwa Słowem Bożym służył ks. 
Marcin Ratka-Matejko. 

• W niedzielę 17 września roz-
począł się kurs przygotowaw-
czy dla osób pragnących wstąpić 
do naszego kościoła. Zgłosiło się  

5 osób. Kurs prowadzi ks. Bogdan Wawrzeczko. 
• W niedzielę 17 września odbyło się w Skoczowie nabożeństwo z komunią św. 

dla seniorów. Niestety ilość uczestników tych spotkań się ostatnio zmniejsza.
• W dniach 22 – 24 września odbyły się w Wiśle warsztaty muzyczne, a na za-

kończenie w niedzielę odbył się koncert w amfiteatrze. Pośród około 350 uczest-
ników, ponad czterdziestu śpiewaków było z naszej parafii.

• W niedzielę 24 września gościem na nabożeństwach w Skoczowie była Iwo-
na Nawrot z Chorzowa, która jest zaangażowana w misję w Burkina Faso w Afry-
ce. Opowiadała o problemach tego kraju i możliwościach misyjnych. Kolekta z na-
bożeństw była też na ten cel przeznaczona.
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• W niedzielę 24 września przed kościołem w Skoczowie wolontariusze z PCK 
prowadzili zbiórkę na pomoc dzieciom.

• Betonowe płyty ażurowe zdjęte z parkingu przed starą szkołą w związku  
z remontem ulicy częściowo odkupili parafianie, a część została przewieziona na 
cmentarz i ułożona pod nowym ogrodzeniem od strony lasu.

• W sobotę 30 września nad ranem grupa naszej młodzieży wyruszyła na Bara-
nią Górę, aby oglądać wschód słońca. Pogodę mieli udaną.

• W niedzielę 1 października odbyło się Święto Żniw w Skoczowie. Dary na oł-
tarz zorganizowali zborownicy z Łączki. Uczestnicy nabożeństwa otrzymali przy 
wyjściu z kościoła po małym bochenku chleba. Chórzyści chóru „Gloria” przygoto-
wali poczęstunek z chleba z miodem i owoców.

• Święta żniw w filiałach odbyły się: w Simoradzu 10 września, w Pierśćcu 
17 września, a w Dębowcu 24 września. Wszędzie po nabożeństwie był poczęstunek.

• Na nabożeństwach żniwowych była składana ofiara na kościelne domy opie-
ki. Ofiara wyniosła: w Skoczowie 7.077,70 zł, w Dębowcu 1.155,- zł, w Simoradzu 
1.090,- zł, w Pierśćcu 955,- zł. Razem 10.277,70 zł. Serdecznie dziękujemy. 

• W sobotę 7 paździer-
nika dzieci ze szkółki nie-
dzielnej z Dębowca, po-
jechały do salonu zabaw 
„Hop-Siup” w Skoczowie. 
Zabawa była wyśmienita, 
chociaż było nas bardzo 
mało. Dużo dzieci w tym 
czasie chorowało.

• W poniedziałek 9 paź-
dziernika rozpoczęły się 
prace remontowe w kościele w Simoradzu. Dlatego nabożeństwo 8. 10. się nie od-
było, a simoradzanie udali się na nabożeństwo do Pszczyny.

• W ramach remontu w Simoradzu zostały założone elektryczne panele grzew-
cze pod ławkami oraz wymieniona sieć elektryczna w kościele. Czekamy jeszcze 
na malowanie. 

• W Pierśćcu wybrukowano parking przed kościołem. Zaznaczono też obrys 
pierwotnego kościoła, rozebranego w 1989 roku oraz zrobiono część jego funda-
mentu od strony frontowej.

• W dniach 6 – 8 października odbył się Synod Kościoła w Katowicach, w któ-
rym uczestniczył delegat naszej parafii, Marek Rymorz.

• W niedzielę 8 października na nabożeństwie rannym odbyło się błogosła-
wieństwo tegorocznych konfirmantów i rozdanie im Biblii.
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• W niedzielę 8 paździer-
nika na nabożeństwie głów-
nym o g. 10.00 odbył się ju-
bileusz 20-lecia chóru żeń-
skiego „Gloria”. Na tym sa-
mym nabożeństwie chórzy-
ści i Rada Parafialna podzię-
kowali odchodzącemu dyry-
gentowi panu Bolesławowi 
Nodze za 35-letnią prace dy-
rygencką z chórem.

• Początkiem październi-
ka firma „Radex” zakończyła 
remont ulicy Kossak – Szat-

kowskiej w Skoczowie, w ramach którego zostały wyremontowane cztery frag-
menty parafialnego parkingu. Położono nową kostkę na placach i chodnikach 
przylegających do drogi, a przed placem kościelnym postawiono nowe ławki.

• Remont objął również ulicę Schodową, gdzie także przed 
naszym budynkiem przy ul. Schodowej 19 położono nowe ka-
mienne schody.

• W środę 11 października konferencja diecezjalna księży od-
była się w Skoczowie.

• W środę 11 października Stowarzyszenie Samorządowe 
Ziemi Cieszyńskiej podjęło decyzję o przyznaniu tegorocznej 
Złotej Cieszynianki ks. Andrzejowi Czyżowi. Uroczystość nada-
nia odbędzie się 11 listopada w teatrze w Cieszynie. Gratulujemy.

• W niedzielę 15 paździer-
nika odbyła się pamiątka po-
święcenia kościoła w Pierść-
cu. Gościem zwiastującym 
Słowo Boże był ks. Eneasz 
Kowalski z parafii Pokój, nasz 
były wikariusz. Podczas na-
bożeństwa śpiewał nasz ze-
spół „Dla Niego” i zespół „Be 
Happy”, a po nabożeństwie 

goście i chórek zostali poczęstowani herbatką i ciastem w salce.
• W niedzielę 15 października odbyła się w Skoczowie konferencja dla mał-

żeństw, którą prowadzili Zbigniew i Kornelia Kłapowie. Uczestniczyło około 50 
osób.
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Wybory proboszcza
W roku 2018 czekają nas wybory nowego proboszcza naszej parafii.
W związku z tym przypominamy, że prawo głosu będą mieli tylko ci człon-

kowie parafii, którzy do dnia 31 stycznia 2018 roku opłacą składkę kościelną  
za rok 2017. W tym dniu zostanie zamknięta lista wyborców. Po tym terminie 
można będzie uzupełnić składkę, ale już nie będzie możliwości wpisania tej oso-
by na listę uprawnionych do głosowania. 

Początkiem stycznia w kancelarii udostępniona do wglądu będzie lista wy-
borców, na której będzie można sprawdzić, czy ma się prawo głosu.

Prosimy o tym pamiętać, a także w modlitwach polecać Bogu tę tak ważną 
sprawę następnego proboszcza.

Ks. Adam Podżorski

• W Pierśćcu przystąpiono do wymiany 
5 okien w salce, kuchni i kancelarii.

• W sobotę 21 października młodzież 
pojechała na spotkanie do Brennej.

• W niedzielę 22 października odby-
ło się po nabożeństwie spotkanie w spra-
wie wyjazdu do Izraela na przełomie kwiet-
nia i maja 2018. W spotkaniu uczestniczył 
przedstawiciel biura podróży z Zabrza.

• W niedzielę 22 października chór „Gloria” śpiewał na koncercie reformacyj-
nym w Istebnej. 

• 22 października chór z Dębowca zaśpiewał dwie pieśni na Diecezjalnym Zjeź-
dzie Chórów w Drogomyślu.

Terminy:
4 listopada – turniej piłki nożnej w Zabrzu
11 listopada g. 10.00 – ekumeniczne nabożeństwo z okazji Święta Niepodległości
12 listopada – niedziela modlitwy za prześladowany Kościół
3 grudnia g. 15.00 – spotkanie „Inny Adwent” w Dębowcu
17 grudnia g. 15.00 – Gwiazdka rodzinna w Dębowcu
17 grudnia g. 17.00 – Gwiazdka młodzieży w MCK w Skoczowie
31 grudnia g. 21.00 – oczekiwanie Nowego Roku w Skoczowie i Dębowcu
6 stycznia g. 9.00 – koncert kolęd w Skoczowie 
7 stycznia g. 15.00 – Gwiazdka dla seniorów w Dębowcu

Zebrał ks. A.P.
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Nasze
życie

Wycieczka parafialna – Spływ Dunajcem
W deszczowy sobotni ranek 16 września 2017 r. pięćdziesięcioro dwoje pasjo-

natów turystyki wyjechało autokarem na wycieczkę w Pieniny. Opiekunem ducho-
wym miłośników zwiedzania był proboszcz Adam Podżorski, a przewodnikiem 
pan Henryk Więzik.  

W Pieninach zaczęliśmy wycieczkę od największej atrakcji – spływu przełomem 
Dunajca, który cieszy się największą popularnością turystów. Dojechaliśmy do wio-
ski Sromowce Wyżne, gdzie znajduje się przystań tratw flisackich. Kupiliśmy bilety 
w kasie i przeszliśmy nad brzeg Dunajca, gdzie już czekali na nas uśmiechnięci fli-
sacy, a obok na brzegu leżały tratwy i czekały na swoją kolej do wypłynięcia. Tra-
twa składa się z pięciu czółen spiętych w jedną całość. Na niej są trzy rzędy ławe-
czek, na których siadają po 4 osoby. Wsiedliśmy. Dwóch flisaków z długimi kijami 
do odpychania się po wodzie wsiadło razem z nami. Z przodu stał główny flisak, a 
z tyłu jego uczeń. Płyniemy. Zaraz na zakręcie rzeki, na brzegu, stał fotograf  i ro-
bił zdjęcia, więc jeśli ktoś z nas chciał taką pamiątkę, to podnosił rękę. Zdjęcia były 

do odebrania zaraz po dopłynię-
ciu do przystani końcowej. Flisa-
cy opowiadali bardzo ciekawie 
historie, anegdoty i dowcipy. Za-
bawiali nas nimi przez całą dro-
gę. Zadawali także różne zagad-
ki, np. z której strony opłyniemy 
górę znajdującą się na horyzon-
cie. Ktoś może pomyśleć, że to 
bardzo proste pytanie, ale Duna-
jec wije się jak wąż pośród wy-
sokich, pienińskich zboczy i od-
gadnięcie wcale nie jest proste. 
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Spływ nie byłby tym, czym 
jest, bez tej całej góralskiej 
otoczki. Przepłynęliśmy 
obok Trzech Koron. Górale 
pienińscy nazywają je Wy-
soka Kaśka, Gruba Baśka  
i Kudłata Maryśka, Dziadek 
i Babka. Silny nurt spiętrzał 
fale, które przelewają się w 
łożysku rzeki, a znów w in-
nych miejscach woda pły-
nęła bardzo spokojnie. Na 
trasie mijaliśmy wiele osobliwości skalnych, m.in. Siedmiu Mnichów (grzeszni za-
konnicy z Czerwonego Klasztoru zaklęci w skały), wyżłobionego przez naturę orła, 
wspaniałą Sokolicę czy Głowę Cukru. Minęliśmy także wąski przesmyk zwany Zbój-
nickim Skokiem (podobno tu Janosik skakał przez Dunajec, gdy uciekał przed Wę-
grami). Legend jest tu całe mnóstwo. W sumie cała trasa spływu liczyła ok. 18 km. 
Po dwóch godzinach dopłynęliśmy do przystani w Szczawnicy i odebraliśmy zdję-
cia. Spływ był niesamowity! Żegnamy się z flisakami, a oni zapraszają nas na kolej-
ną wyprawę. Skorzystamy przy następnej nadarzającej się okazji, bo warto! 

Szczawnica jest znanym uzdrowiskiem, gdzie na turystów czekają, oprócz stra-
ganów z pamiątkami, liczne restauracje. W jednej z nich zjedliśmy smaczny obiad. 

Będąc w Pieninach nie można nie zobaczyć zamku w Niedzicy. Zamek jest jed-
nym z najpiękniejszych i najbardziej znanych zamków w Polsce. Pięknie położo-
ny nad Dunajcem, stoi na stromej skale. Wysokie mury z licznymi wieżami robią 
duże wrażenie. Warownię zwiedzaliśmy z przewodnikiem. Za bramą wejściową  
i sienią znajduje się dziedziniec zamku dolnego. W obrębie tej części zamku miesz-
czą się pokoje gościnne, kawiarnia, a w dawnej sali balowej - restauracja. W części 
muzealnej można zobaczyć tzw. komnaty Salamonów, wyposażone w przedmioty  
z XVI-XIX w. Drewniane schody prowadzą na taras widokowy. Z tarasu zam-
ku podziwiać można piękne widoki na Zalew, zaporę oraz pobliskie ruiny zamku  
w Czorsztynie i okoliczne góry. Przez kolejną bramę wiedzie wejście do zamku gór-
nego i do zamkowych lochów, które służyły jako piwnice, a także jako więzienie 
(obecnie urządzono tu tzw. izbę tortur). Na skraju dziedzińca zamku górnego znaj-
duje się studnia wykuta w litej wapiennej skale na głębokość ponad 60 m. Poznali-
śmy tam legendę o Brunhildzie i Bogusławie Łysym.  Na zamku według legendy do 
dzisiaj znajduje się skarb Inków przywieziony z Peru. To właśnie tutaj kręcono sce-
ny do filmów „Janosik” i „Wakacje z duchami”.

Zamek był ostatnim programem wycieczki. Późnym wieczorem pełni wrażeń 
wróciliśmy do Skoczowa, przywożąc ze sobą wspomnienia z urokliwej wyprawy.

Danuta Krzemień-Podżorska
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Święto Żniw w Pierśćcu

17 września w Pierśćcu odbyło się dziękczynne nabożeństwo żniwne. Na ołta-
rzu znalazło się wiele darów dostarczonych przez parafian, za które prowadzą-
cy  nabożeństwo ksiądz Bogdan Wawrzeczko i zebrani zborownicy mieli oka-
zję podziękować Panu Bogu. Po uroczystym nabożeństwie  uczestnicy zosta-
li zaproszeni do sali na poczęstunek przy kawie i herbacie. Czas bardzo szybko 
upłynął na  wspólnych rozmowach i spożywaniu przygotowanych przysmaków. 

Piotr Kłapsia

Pamiątka poświęcenia w Pierśćcu

W niedzielę 15 października w Pierśćcu ob-
chodziliśmy 28. rocznicę poświęcenia Kościoła.

Słowem Bożym służył nasz były wika-
riusz ksiądz Eneasz Kowalski, który przyjechał  
do nas wraz z rodziną z parafii w Pokoju. Pod-
stawą kazania były słowa wyjęte z 10. rozdzia-
łu Ewangelii Marka, wersety 17-27. Uroczyste 
nabożeństwo wzbogaciły pieśnią zespół „Dla 
Niego” ze Skoczowa oraz zespół „Be happy” 
z Pierśćca. 

Przed i po nabożeństwie można było zakupić tradycyjne kołacze, które w so-
botę grupa zborowników upiekła w piekarni w Hermanicach. Pan Bóg obdarzył 
nas kolejną rocznicą, ale też piękną pogodą, za co również mogliśmy podziękować  
w modlitwie. 

Po nabożeństwie księża i członkowie zespołów przy kawie i herbacie mogli 
skosztować przygotowanych wypieków.

Wszystkim uczestnikom uroczystości oraz wszystkim, którzy brali udział 
w przygotowaniu naszego święta, składam serdeczne Bóg zapłać.

Piotr Kłapsia
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Remont w Simoradzu

Zakończyła się wymiana instalacji elektrycznej  
w simoradzkim kościele. Stara, z aluminiowymi 
przewodami została wymieniona i dostosowana do 
paneli grzewczych, które już niedługo zastąpią sta-
re gazowe piecyki. Przy okazji prac instalacyjnych 
fachowcy wkuli inne kable z nagłośnienia, które 
były prowadzone po ścianach i za ławkami. Ten za-
bieg na pewno poprawi estetykę wnętrza świątyni. 
Teraz wszyscy czekają na montaż nowoczesnego 
niskotemperaturowego ogrzewania elektryczne-
go, które ma być wydajne, a przy tym oszczędne.    

Rajmund Raszyk

Święto Żniw w Simoradzu

10 września w Simoradzu odbyło się 
Dziękczynne Święto Żniw. Tematem 
przewodnim kazania ks. Proboszcza 
było dzielenie się. Mogliśmy również 
usłyszeć o tym, jak wiele Bożych obiet-
nic znajduje się w Biblii. W trakcie na-
bożeństwa miał miejsce występ dzieci  
ze szkółki niedzielnej, które zaśpiewa-
ły wartościową pieśń o istocie chleba. 
W tym dniu Pan Bóg obdarzył nas pięk-
ną, słoneczną pogodą, co pozwoliło na 
to, aby po nabożeństwie pozostać na 
poczęstunku, na świeżym powietrzu. 
Dziękujemy osobom, które przyniosły dary na ołtarz oraz osobom, które pięknie 
ustroiły ołtarz, przygotowały kościół oraz poczęstunek.

Iza Rakus
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Święto Żniw
w Skoczowie
1 października

fot. Bartłomiej Kukucz
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Wycieczka z Simoradza 
do Pszczyny

Jak co roku parafianie z Simoradza wy-
korzystali niedzielę 8 października (w tym 
roku kościół był wyłączony z nabożeństw 
z powodu wymiany instalacji elektrycznej), 
by wybrać się na nabożeństwo do Pszczy-
ny. Jako 35-osobowa grupa wzięliśmy udział  
w nabożeństwie, by później przejść do salki 
parafialnej na kawę i ciasteczko. W kameralnej 
salce, którą zapełniliśmy po brzegi, spędzili-
śmy czas w wyjątkowo sympatycznej atmos-
ferze. Był czas na rozmowy i wspomnienia,  
a także kilka słów ks. Mirka o Dniach Refor-
macji na Ziemi Pszczyńskiej, historii Reformacji ściśle dotyczącej Pszczyny i aktu-
alnych wydarzeniach i projektach. Aktualny proboszcz pszczyńskiej parafii mówił  
o aktywizowaniu parafian, którzy zostali pobudzeni do działania w czasie Dni Re-
formacji i podkreślał, że to dobry prognostyk na przyszłość, by realizować plan 
wciągania do służby jak największej liczby osób. Widać, że ks. Mirek chce poka-
zać właściwy model chrześcijanina, który nie polega tylko na niedzielnym chodze-
niu do kościoła, ale bardziej na codziennej relacji z Bogiem i całkowitym poświę-
ceniu Mu swego życia, między innymi w for-
mie służby dla Pana w Kościele oraz służby 
bliźniemu. Ten apel do naszych serc jest za-
wsze aktualny, także w Simoradzu, gdzie 
jest wielu tylko „niedzielnych chrześci-
jan”... Warto jeszcze dodać, że frekwencja 
na nabożeństwie była wysoka, bo kościół 
w Pszczynie był pełny.

Rajmund Raszyk
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Diecezjalna Konferencja Duchownych w Skoczowie

11 października 2017 roku duchowni Diecezji Cieszyńskiej spotkali się na comie-
sięcznej konferencji w Skoczowie.

Na wstępie bp Adrian Korczago przywitał zgromadzonych, a gospodarz sko-
czowskiej parafii, ks. Adam Podżorski, podzielił się krótką refleksją biblijną na pod-
stawie hasła miesiąca października. Ze względu na szczególny, jubileuszowy cha-
rakter października 2017 roku, poszczególne punkty programu obrad były przepla-
tane muzyką z czasów Reformacji i utworami m.in. Marcina Lutra.

W pierwszej części konferencji duchowni wysłuchali wykładu dr. Łukasza Ba-
rańskiego pt. „Życie religijne ewangelików na Śląsku Cieszyńskim”, który wywo-
łał ożywioną dyskusję wśród słuchaczy, a wykładowca odpowiadał także na licz-
ne pytania z sali.

Następnie diakon Ewa Below przeprowadziła kurs dotyczący nowej podstawy 
programowej religii ewangelickiej, omówiła zmiany wynikające z reformy edukacji, 
a także przedstawiła portale edukacyjne dla nauczycieli religii.

W dalszej części obrad duchowni dyskutowali nad wymogami i kryteriami nie-
zbędnymi, by dopuścić młodzież do konfirmacji. Podczas konferencji omówiono 
także minioną sesję Synodu Kościoła w Katowicach, przekazano ważne ogłosze-
nia i komunikaty. Każdy uczestnik otrzymał także egzemplarz książki „500 lat Re-
formacji na Górnym Śląsku” oraz publikację „Konfirmacja w dokumentach i opra-
cowaniach Światowej Federacji Luterańskiej”.

Kolejne spotkanie duchownych odbędzie się 8 listopada w Cieszynie w ramach 
międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Dziedzictwo kulturowe i edukacyjne 
Reformacji w Europie Środkowo-Wschodniej”, organizowanej przez Wydział Etno-
logii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Diecezjalny Diecezji 
Cieszyńskiej. Ks. Piotr Sztwiertnia 
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Misja Bieszczady

„Jego bowiem dziełem jesteśmy, 
stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, 

do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili”  Ef. 2,10

W 1999 roku, jako grupa rodzin z Dzięgielowa i ich przyjaciół zainspirowanych 
wersetem z listu do Efezjan, postanowiliśmy dzielić się z innymi tym, co posiada-
my i pomagać wielodzietnym rodzinom mieszkającym w Bieszczadach, przeżywa-
jącym poważne problemy materialne.

Latem  1999 roku rozpoczęliśmy  działalność charytatywną pod hasłem „Ro-
dzina rodzinie” - każda rodzina przygotowywała paczki dla jednej rodziny z Biesz-
czad. Pomoc swą skierowaliśmy do najbardziej potrzebujących w Bieszczadach. 
Są to rodziny wielodzietne, zazwyczaj pozbawione środków do życia. Nie głodu-
ją - dzięki swej pracowitości i zaradności, ale nie stać ich jednak było na zapewnie-
nie swym dzieciom ubrań, książek, przyborów szkolnych, itp. Warunki mieszkanio-
we mają bardzo skromne. Rodziny te były pozbawione pomocy zarówno państwo-
wej (opieka społeczna), jak i kościelnej (osoby należą do kościoła katolickiego).

Wiedząc, że nie bylibyśmy w stanie pomóc wszystkim, początkowo skoncen-
trowaliśmy się na 9 wielodzietnych rodzinach żyjących w skrajnie trudnych warun-
kach mieszkaniowych. Większość bez pracy, bez środków do życia.

W ciągu tych 18 lat doświadczyliśmy wielu błogosławieństw i Bożej pomocy, 
pod opieką mieliśmy kilkadziesiąt rodzin i kilkaset dzieci. Przez tę służbę Bóg po-
kazał nam swoją wielkość. On sam wykonuje prace w ludzkich sercach, a my jeste-
śmy tylko Jego narzędziami.

Co roku organizowane są obozy, na których przebywa do 50 dzieci. W tym roku 
dzieci przez tydzień przebywały w Dzięgielowie, w salach gościnnych Centrum 
Misji i Ewangelizacji. Miały przygotowany bardzo atrakcyjny program. Były to co-
dzienne szkółki biblijne i rozważania, a także moc wyjazdów i atrakcji.

Od 2 lat organizowane są weekendy dla kobiet. Kilka wolontariuszek z Dzięgie-
lowa jedzie do zaprzy-
jaźnionego ośrodka w 
Bieszczadach, gdzie 
około 20 kobiet, ma-
tek, żon jest w stanie 
przez 2 dni oderwać 
się od trosk codzienne-
go życia i spędzić czas 
na rozmowach, rozwa-
żaniach, słuchaniu Sło-
wa, oglądaniu chrze-
ścijańskiego filmu.
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W tym roku dowiedzieliśmy się o bardzo trudnej sytuacji finansowej i zdrowot-
nej jednej z rodzin, która podjęła się trudu rozbudowy domu, co przerosło jej moż-
liwości. Dlatego w maju 2017 roku grupa mężczyzn pojechała pomóc 7-osobowej 
rodzinie w wykonaniu prac elektrycznych i hydraulicznych w nowo dobudowanej 
części domu. Niestety, na miejscu okazało się, że dom ten jest bez dachu. Nie mo-
gliśmy pozostawić tej rodziny bez pomocy. Udało się już we wrześniu wykonać 
prace budowlane na dachu, przygotowujące dom pod przyszły dach. Potrzeba 
jeszcze wykonać więźbę oraz położyć pokrycie. Mamy nadzieję, że z Bożą pomo-
cą, uda się to wykonać przed nastaniem zimy.

Lecz tu nie kończy się nasza służba. Jesteśmy pewni, że Bóg oczekuje od nas, 
abyśmy dalej ją kontynuowali, gdyż chce obdarzyć naszych przyjaciół i nas wielo-
ma błogosławieństwami.

K.

Nasza parafia włącza się w działania Misji w Bieszczadach. Są parafianie, którzy wy-
jeżdżają tam z pomocą. Decyzją Rady Parafialnej w ramach diakonii zewnętrznej prze-
kazano 10 tysięcy złotych na budowę ogrzewania. Jeśli są osoby chętne do czynnego 
włączenia się w te działania, prosimy o kontakt w kancelarii.
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Święto Żniw
w Dębowcu

24 września

fot. Andrzej Czyż
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Siła Prawdy

W niedzielę, 15 października, w naszym kościele odbyła się konferencja dla mał-
żeństw. Rozpoczęliśmy nabożeństwem o g.10.00, w trakcie którego świadectwem 
podzieliła się Aneta Żwak.

Po nabożeństwie zebraliśmy się w sali parafialnej na wspólnym obiedzie. Dzię-
ki naszym „nianiom” dzieci mogły udać się na swoje zajęcia, a my - rodzice spokoj-
nie mogliśmy siedzieć przy stole i słuchać. Wykład pt. „Siła prawdy” przygotowa-
li dla nas Nela i Zbyszek Kłapowie. Był czas na zinwentaryzowanie swoich myśli na 
temat naszej relacji małżeńskiej i prawdy w różnych dziedzinach – finanse, kontak-
ty, służba, praca, itp.

Świadectwem życia podzieliła się Lucyna Raszka.
Podczas konferencji był również czas na zakup książek na stoisku księgarni 

„Warto”.
Na koniec ks. Bogdan Wawrzeczko zaprosił wszystkich na kolejne spotkania, 

m.in. kolację walentynkową, która odbędzie się 17 lutego 2018r. Już teraz warto 
sobie ten termin zapisać w kalendarzu!

Małgorzata Rymorz

Sztafeta Reformacyjna
Z Wittenbergi do Cieszyna – około 842 kilometry, taki 

dystans przebiegła grupa zapalonych biegaczy, by w nie-
codzienny sposób uczcić Jubileusz 500-lat Reformacji. 
Biegacze ruszyli 9 września z Wittenbergi, by już 12. za-
meldować się w Cieszynie, gdzie znajdowała się meta 
biegu. W biegu brał udział między innymi Bartłomiej Ku-
kucz z naszej parafii. Na trasie sztafety znajdowało się 
wiele miast i parafii na terenie naszego kraju. Biegacze 
odwiedzili także Skoczów i Dębowiec – na tym odcinku 
do biegu dołączył się ks. Marcin Ratka-Matejko. Równo-
legle do biegu prowadzona była Diakonijna zbiórka na 
pomoc 13-letniemu Łukaszowi. 
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Głos ma
młodzież

Młodzież na wschodzie słońca

W sobotę 30.09.2017 nasza 10 - osobowa gru-
pa zebrała się w nocy o 3:30 i szła na Baranią Górę, 
żeby podziwiać piękny wschód słońca. Tempera-
tura nas nie rozpieszczała, ale w ruchu było cał-
kiem ciepło. Szlak był bardzo fajny: trochę błota, 
kamieni, jak to na szlaku :). Na górze mogliśmy 
obejrzeć bardzo ładnie wschodzące słońce. Był to 
dobry czas dla nas i mogliśmy bardzo fajnie i z ład-
nymi widokami rozpocząć dzień.

Bartosz Macura
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„Dzwonki” i „Nadzieja”
 w Pszczynie

W niedzielę 27 sierpnia chó-
rek dziecięcy „Nadzieja” i „Ze-
spół Dzwonków”, na zaprosze-
nie ks. Mirka Czyża, wzięły udział 
w Dniach Reformacji na Ziemi 
Pszczyńskiej. Głównym punktem 
obchodów było uroczyste nabo-
żeństwo z udziałem ks. bp. Maria-
na Niemca. Program popołudnio-
wy, w którym wzięliśmy udział, 

odbywał się na płycie rynku. Ze sceny rozbrzmiewała różnorodna muzyka. Oprócz 
naszego chórku dziecięcego i Zespołu Dzwonków, zaprezentowały się chóry pa-
rafialne z Mysłowic i z Pszczyny oraz zespół raperów „Jeden za wszystkich”. Na 
rozstawionych stoiskach można było nabyć liczne pamiątki oraz literaturę, a tak-
że zakupić dania z grilla i ciasta. Nie zabrakło również dmuchanych atrakcji dla naj-
młodszych.

W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować firmie Angello To-
urist za bezpłatny przewóz dzieci i młodzieży.

Dorota Podżorska
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Trasa koncertowa 
„Dzwonków”

Nasza „trasa koncertowa” 
zaczęła się 16.09 (w sobotę) 
zbiórką o godzinie 8:15. Ruszyli-
śmy wspólnie do Wołczyna. Był 
to dzień typowo integracyjny. 
Graliśmy w różne gry i wymyśla-
liśmy przeróżne zabawy. 

Jak to zawsze bywa na na-
szych wyjazdach, ustalamy dy-
żury na każdy posiłek tak, aby 
każdy mógł coś zrobić. Po kola-
cji każdy z nas zrobił sobie ka-
napki na niedzielny ranek, ponie-
waż nazajutrz nie robiliśmy śnia-
dania. W sobotni wieczór zro-
biliśmy próbę przed niedzielny-
mi występami, później znów był 
czas na gry i rozmowy. Wcze-
snym rankiem, mniej więcej o 
godzinie 6:00, wszystkie budzi-
ki zabrzmiały w pokojach, po-
nieważ już o 6:30 był planowany 
wyjazd do Lubieni. Tam zagrali-
śmy nasz pierwszy koncert, a na-
wet można powiedzieć, że dwa 
;). Ks. Eneasz i p. Kasia Kowal-
scy ciepło nas przywitali i z góry 
podziękowali za przyjazd. Kilka 
członków zespołu, w czasie cze-
kania na występ, nazbierało tro-
chę grzybów w okolicy kościoła. 
Zagraliśmy kilka pieśni w trakcie 
nabożeństwa, a później zrobili-
śmy mały koncert od razu po na-
bożeństwie. Od razu po wystę-
pie pozbieraliśmy się i pojecha-
liśmy wraz z p. Kasią do Ładzy, 
aby zagrać w Rezydencji Senio-
ra EDESSA. Ku naszemu zdziwie-
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niu seniorzy mają tam własny chór, który w ra-
mach podziękowań zaśpiewał nam jedną pieśń 
wraz z pokazywaniem. Bardzo nas ten występ 
ożywił i pokazał, że tamtejsi seniorzy nie siedzą 
całymi dniami w fotelach. Jeszcze przed obia-
dem mieliśmy trochę czasu, więc pojechaliśmy  
pozwiedzać Gród Rycerski w Byczynie. Moż-
na było wejść na mury bronne, obejrzeć pokój 
tortur czy też zobaczyć zbrojownię. Po tej ma-
łej wycieczce przyszedł czas na obiad w restau-
racji. Po obiedzie był czas na krótką drzemkę w 
samochodach ;) lub też na pozwiedzanie rynku 
i okolic. Przed koncertem miała miejsce próba 
generalna i kilka zdjęć. O 16:00 odbył się już nasz 
ostatni występ. Niektórzy nawet śpiewali ra-
zem z naszym akompaniamentem. Bardzo nas 
to ucieszyło. Dużo ludzi po koncercie podeszło 
do nas, aby zapytać, jak działają dzwonki, jakie 
mamy nuty czy też po prostu sobie na takim in-
strumencie pograć :) Po udanym występie ru-
szyliśmy już w stronę Skoczowa. Był to bardzo 
miło spędzony czas. 

Dziękuję Bogu, że mogę być w tym zespole 
i pokazywać ludziom, jak można w dosyć niety-
powy sposób chwalić Boga.

Annika Warzecha

Młodzież w Brennej

14 października kilka osób ze skoczowskiej 
młodzieży wybrało się na młodzieżówkę w 
Brennej. Poproszono nas o zorganizowanie tej 
młodzieżówki, więc przygotowaliśmy temat, 
prowadzenie oraz oprawę muzyczną. Temat do-
tyczył znaczenia słowa „Kościół”. Po oficjalnej 
części, nadszedł czas na gry integracyjne. Go-
spodarze ugościli nas bardzo hojnie. Były pysz-
ne tosty, ciastka i herbatka. Czas minął bardzo 
szybko i wesoło. Dziękujemy Panu za okazję do 
wspólnego uwielbiania i poznawania młodzieży 
z innych parafii.

Estera Witoszek
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Warsztaty muzyczne 500+

Od kilku już lat corocznie nasz kościół organizuje fantastyczne wydarzenie dla 
wszystkich, którzy lubią (niezależnie od umiejętności, bo przecież jak porzekadło 
głosi – śpiewać każdy może) chwalić Pana Boga śpiewem. Warsztaty muzyczne 
każdego roku są okazją do zapoznania się z nowymi pieśniami, uczestniczenia w 
czymś niecodziennym, poznania nowych, oddanych Bogu, ludzi. Tego roku jednak 
można do tej listy dodać zniewalającą wręcz liczbę uczestników! Organizatorzy w 
tym roku marzyli o uzbieraniu niesamowicie dużej liczby osób biorących udział w 
tym evencie – z okazji 500 lat Reformacji chciano utworzyć, jak sama nazwa wska-
zuje, 500-osobowy chór. Chociaż cel ten nie został całkowicie osiągnięty, to najlicz-
niejszy dotychczasowo chór, ponad 300 uczestników, wystąpił 24 września w wi-
ślańskim amfiteatrze. Całe (3-dniowe) wydarzenie było wspaniałym i radosnym 
czasem spędzonym na uczeniu się nowych piosenek w czterech grupach, podzie-
lonych według głosów, wspólnych rozśpiewkach i próbach, śmiechach podczas 
wspólnych przerw. Przede wszystkim był to czas całkowicie oddany Panu Bogu i 
nadrzędnemu celowi, dla którego utworzono to wydarzenie – by wspólnie w Bo-
żej obecności uwielbiać i docierać do wielu ludzi Bożym Słowem poprzez muzykę. 
Aktywnie spędziliśmy te trzy dni – próby odbywały się w piątek wieczorem, całą 
sobotę oraz niedzielę już z zespołem muzycznym. Wydarzenie zakończył niedziel-
ny koncert w amfiteatrze w Wiśle. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się wielu no-
wych – często zagranicznych – piosenek (furorę zrobiła piosenka z bajki „Książe 
Egiptu” – „Gdy wierzysz”, bardzo radosny gospelowo-jazzowy utwór „Uśmiechnij 
się”, „Jedynie Miłość Twa” oraz wiele innych), ponadto dyrygenci ciężko pracowa-
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li, by przerobić dobrze wszyst-
kim znane pieśni kościelne na no-
woczesne aranżacje (przepiękna 
nowa wersja „Warownym Gro-
dem”, czy „Brońże, Panie nas 
na wielki”). Niesamowicie trud-
no było mi wymienić te utwo-
ry – na uwagę zasługuje wszyst-
kich 15, przygotowanych przez 
chór, piosenek. W mojej pamięci 
tegoroczne warsztaty muzyczne 
jawić się będą, jako niesamowi-
cie intensywny (wszakże 15 pio-
senek dysponując tylko trzydnio-
wymi próbami, to bardzo dużo!), 
radosny i Boży czas. Nie daliśmy 
się nawet mroźnej, jak na wrze-
śniowy weekend, prawdziwie je-
siennej, pogodzie. Dobrze przy-
gotowani i wyćwiczeni wystąpi-
liśmy przed publicznością w pę-
kającym w szwach amfiteatrze, 
i udało się. Te dwie koncertowe 
godziny minęły w mgnieniu oka, 
czego można jedynie żałować,  
a wydaje mi się, że dały uczestni-
kom i słuchaczom dużo radości 
i wdzięczności. Dziś też odczu-
wam tę wdzięczność, za cały ten 
czas i ludzi, którzy mieli chęć, by 
przyjść posłuchać, i dla tych, któ-
rzy chcieli poświęcić swój czas  
i talenty, by w ten sposób służyć 
Bogu. Przede wszystkim moja 
wdzięczność skierowana jest do 
Pana Boga za to, że stworzył mu-
zykę (niezależnie od jej rodzaju) 
i także w ten sposób przyjmuje, 
składaną Jemu, chwałę.

Kornelia Arndt
fot. Natalia Iskrzycka
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Błogosławieństwo
Konfirmantów

8 października

Dziękujemy Towarzystwu Biblijnemu  
w Polsce za Biblie, 

które wręczyliśmy konfirmantom!

fot. Bartosz Macura
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Pycha chodzi przed upadkiem,
czyli o tym, jak spierniczyliśmy pierniki

Z okazji jubileuszu Reformacji w naszych 
parafiach dzieją się różne ciekawe rzeczy. Spo-
tkania, pokazy laserowe, wieczory z filmem 
Luter, itp. Jako dębowiecka młodzież rów-
nież poczuliśmy, że to jest ten moment, kiedy 
warto byłoby w niekonwencjonalny sposób 
uświetnić nabożeństwo reformacyjne. 

I tutaj pojawiła się oczywista myśl: pierni-
ki. Dlaczego oczywista? Uznaliśmy, że prze-
cież mamy już bogate doświadczenie, bo na-
sze pierniki rozdawane w wigilijny wieczór 2016 roku spotkały się z ciepłym przyję-
ciem parafian, a i dla nas była to świetna zabawa, okazja do bycia ze sobą, pozna-
wania się i świadomości, że robimy coś może symbolicznego, ale jakże miłego dla 
całej społeczności. Świadomi potrzeb w naszej parafii ustaliliśmy więc szczytny cel 
zbiórki: mobilny parawan korkowy na kółkach, który mógłby posłużyć najmłodszej 
grupie dzieci na szkółkach niedzielnych. Zamówiliśmy także personalizowane fo-
remki przez Internet, zrobiliśmy zakupy i pełni pozytywnego myślenia zabraliśmy 
się do pracy. Co mogło pójść nie tak?

Otóż niemal wszystko. Mimo najszczerszych chęci i naszego rzekomo bogatego 
doświadczenia w robieniu dużej ilości pierników, tym razem nic nie chciało pójść 
po naszej myśli. Z każdego kolejnego ciasta powstawały coraz to inne pierniki; nie-

które z nich były tak twarde, że Luter mógł-
by nimi przybijać tezy do drzwi kościoła w Wit-
tenberdze, inne zaś były miękkie i nazbyt wy-
rośnięte. Co gorsza niektóre przejawiały ce-
chy jednych i drugich! Z każdą kolejną blachą 
wyciąganych z piekarnika pierników mieliśmy 
coraz bardziej marudne miny. Nie nadążaliśmy 
ze zjadaniem wszystkich nieakceptowalnych 
ciastek, od czego rozbolały nas brzuchy. Ma-
rzenie o pięknych, równo wyrośniętych i god-
nych jubileuszu Reformacji piernikach minęło 
bezpowrotnie, a nam ciężko było przyznać, że 
zupełnie nie mamy pojęcia jakim cudem w po-
przednim roku wszystko szło jak z płatka. 

Ostatecznie stwierdziliśmy, że nic na to nie 
poradzimy i pozostaje nam liczyć na wyrozu-
miałość obdarowywanych w kwestii estetyki 
pierników. Bo co do ich walorów smakowych 
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nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. Zapakowane  
w celofan i opatrzone zgrabnymi kolorowymi 
kartkami z cytatami biblijnymi i lutrowymi, pre-
zentowały się o niebo lepiej niż zaraz po wycią-
gnięciu z piekarnika. Uznaliśmy, że perfekcjonizm 
jest przereklamowany i przynajmniej nikt nie bę-
dzie miał wątpliwości, że nasze pierniki są hand-
made, a nie kupione w byle ciastkarni. 

Jedno jest pewne – niczego w życiu nie można 
być do końca pewnym, a już na pewno nie tego, 
że pierniki wyjdą dokładnie tak, jak sobie tego za-
życzymy. I mimo, że może nie wszystko nam do 
końca wyszło, pierniki rozeszły się jak ciepłe bu-
łeczki. Za każdą ofiarę na parawan korkowy serdecznie dziękujemy!

Kasia Pastucha
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Wieści 
chórowe

Co słychać w „Glorii”?

Lato już minęło i odeszło do historii wraz z chórowymi wakacjami i okresem 
urlopowym. Wrzesień się zbliżył wielkimi krokami i przypomniał o realizacji zapla-
nowanych zadań w nadchodzącej przyszłości. Jakże wielkim zaskoczeniem dla nas 
była wiadomość, że nasz długoletni dyrygent, Bolesław Noga, po 35 latach współ-
pracy rezygnuje z kierownictwa „Glorią”, a próby 28 i 29 sierpnia były ostatnimi  
z nim. Smutno było się rozstać. Mimo próśb o pozostanie na stanowisku,podtrzy-
mał swą decyzję o rezygnacji. Po krótkim okresie niepewności, co dalej z nami, pa-
łeczkę dyrygencką przejęła dyrygentka chóru żeńskiego, Gabriela Targosz.

Jednak to nie były jedyne smutne wiadomości z początku września. Drugie-
go dnia tego miesiąca pożegnaliśmy naszą długoletnią chórzystkę, Eugenię Malik,  
a w dwa tygodnie później Jana Hubczyka. Mimo, że nie ma ich już pośród nas, to 
żyjemy nadzieją, że oboje teraz zasilają szeregi tego lepszego, niebiańskiego chó-
ru i nadal śpiewają na chwałę naszemu Bogu.

Pomimo smutku i niepewności co dalej, życie prze nadal do przodu i nowy mie-
siąc zapukał do naszych drzwi, a wraz z nim realizacja powziętych zobowiązań. 
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Już w pierwszą niedzielę października chórzyści zaangażowali się w służbę pieśnią 
podczas uroczystości Dziękczynnego Święta Żniw oraz organizację poczęstunku 
żniwnego dla wszystkich zgromadzonych na uroczystości zborowników po zakoń-
czeniu nabożeństwa.

W tydzień później, 8 października, swój jubileusz 20 – lecia działalności obcho-
dził chór żeński. W trakcie uroczystego nabożeństwa jubilatki wykonały kilka pie-
śni m.in.: „Zginam swe kolana” z partią solową Anny Dręczewskiej i Natalii Jan-
kowskiej, „Ty tylko mnie poprowadź” z akompaniamentem gitar. W imieniu chó-
rzystek słowa wspomnień i podziękowań przekazała Weronika Orawska. Jubilat-
kom w ich święcie towarzyszyły poprzednie dyrygentki: Aniela Czyż - założyciel-
ka chóru żeńskiego i Krystyna Gibiec, którym wraz ze słowami podziękowań wrę-
czono wiązanki kwiatów. Chórzystki natomiast od swoich kolegów, z wyrazami 
wdzięczności za wkład w służbę śpiewu, otrzymały po symbolicznej róży i pamiąt-
kowym zdjęciu. Życzenia spłynęły również ze strony Rady Parafialnej oraz zespołu 
dzwonków i „Dla Niego”. Z życzliwymi słowami w stronę Jubilatek skierowała się 
również delegacja Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr. Na uroczystości nie za-
brakło również poprzedniego opiekuna chóru ks. Andrzeja Czyża i aktualnego, ks. 
Adama Podżorskiego oraz byłego dyrygenta mgra Bolesława Nogi, któremu chór 
mieszany dedykował dwie pieśni: „Być w służbie Jezusa” oraz „Irlandzkie błogo-
sławieństwa”, dziękując mu w ten sposób za długoletnią, bo aż 35 - letnią współ-
pracę. A to, co niewypowiedziane i niewyśpiewane, starano się wyrazić za pomo-
cą symbolicznego kwiatka i skromnego upominku. Słowa podziękowań dla byłego 
dyrygenta, z uznaniem dla jego długoletniej służby, przekazali też przedstawicie-
le Rady Parafialnej wręczając bukiet kwiatów. Po uroczystościach w kościele dal-
szy ciąg miał miejsce w sali chórowej, gdzie przy skromnym poczęstunku i okazjo-
nalnym kawałku tortu wspominano różne zdarzenia z minionych dwudziestu lat.

Dwa tygodnie później „Gloria”, na zaproszenie ks. Alfreda Stańka,  zaprezen-
towała się w istebniańskiej parafii w repertuarze pieśni reformacyjnych. Koncert 
wchodził w skład obchodów roku jubileuszowego 500-lecia Reformacji. Program 
obejmował utwory takich kompozytorów jak: Gawlas, Bach, Mendelssohn-Bar-
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tholdy czy Miśkiewicz, a pieśni były prze-
platane recytacjami i rozważaniami chó-
rzystów Jolanty i Jerzego Sikorów na-
wiązującymi do myśli i idei Reformacji. 
W dwóch blokach pieśni zaprezentowa-
ły się chóry żeński i mieszany. Nie zabra-
kło także męskiego akcentu. Wieczór mu-
zyczny zainaugurowali panowie pieśnią 
„Hołd Trójcy Świętej” w opracowaniu Ka-
rola Wójtowicza. Pomimo niesprzyjającej 
aury w kościele nie zabrakło słuchaczy, a 
było to audytorium ekumeniczne. Wśród 

nich byli też przedstawiciele władz samorządowych gminy Istebna z wójtem Hen-
rykiem Gazurkiem. Podczas wyjazdu „Glorii” towarzyszył ks. Bogdan Wawrzecz-
ko, który razem z gospodarzem ks. Alfredem Stańkiem, przyjęli na siebie rolę kon-
feransjerów i w uroczystej atmosferze, a zarazem ze swadą i lekkością, poprowa-
dzili koncert. Niedzielny występ był symbolicznym chrztem bojowym dla dyrygent-
ki, Gabrieli Targosz, w roli kierownika chóru mieszanego. Po uroczystościach w ko-
ściele chórzyści zostali zaproszeni na poczęstunek w sali parafialnej, gdzie w mi-
łej atmosferze, wśród żartów spędzono wspólny czas na rozmowach i wspomnie-
niach wcześniejszych kontaktów i bytności w Trójwsi. Z poczuciem dobrze spełnio-
nej służby, wraz z kolejnym zaproszeniem w Śląskie Beskidy, chór powrócił w do-
mowe pielesze.

Działalność chóru nie polega na tym, by ładnie wyglądać i zaprezentować się 
podczas występu. To godziny prób, poświęconego czasu, nawet w dni wolne, ta-
kie na przykład jak niedziela, który chciałoby się spędzić z najbliższymi. Życie chó-
rzysty to nie tylko frajda z wyjazdów, możności zobaczenia nowych miejsc. To tak-
że radosne wspomnienia zabawnych sytuacji, ale również gorycz rozłąki z tymi, 
którzy odchodzą i pozostawiają po sobie pewnego rodzaju pustkę. Ale jak napi-
sano w I Kronik 22, 16 „Wstań więc i rób, a Pan niech będzie z tobą”, bo „Być w 
służbie Jezusa, o błogi to stan! Radości mej zdrój jest On, Zbawca mój. W Nim uf-
ność i pewność, w Nim pokój mi 
dan. O, warto Mu służyć, Dlań 
żyć!”. Chętnych, lubiących śpie-
wać, mających ochotę poświę-
cić parę godzin swojego cenne-
go czasu, zapraszamy na próby 
chóru żeńskiego w poniedziałki 
o godz. 18.30, a w czwartki mie-
szanego na 18.00. Soli Deo Glo-
ria – tylko Bogu chwała!

Aniela Fender
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Kącik
dla dzieci

Witajcie kochani!
Dzisiaj ostatni w tym roku zbiór zagadek biblijnych. Przez ostatnie numery po-

znawaliśmy nasz śpiewnik oraz dowiadywaliśmy się podstawowych informacji  
o reformacji (wow, ale nam się zrymowało!). Teraz, na zakończenie, łatwe i przy-
jemne pytania z ogólnej wiedzy biblijnej. Dlaczego? Bo ewangelik zawsze opiera 
się na Biblii i uważnie ją poznaje! Dlatego przed nami krótki i przyjemny test z ogól-
nej wiedzy biblijnej.

Napisz, z jaką postacią w Biblii kojarzy Ci się:

a) harfa - ….........................................

b) długie włosy - …..............................

c) grosz - ….........................................

d) kolorowy płaszcz - …......................

e) miska soczewicy - …......................

f) laska - …..........................................

Słowo Boże opowiada nam o wielu ludziach, których łączyła mocna więź: mi-
łość albo przyjaźń. Dopasuj drugą osobę do pary (nie musi to być mąż czy żona, 
może być przyjaciel lub członek rodziny):

a) Rut - …...................................

b) Jonatan - …............................

c) Maria - …................................

d) Sara - ….................................

e) Ezaw - …................................

f) Ewa - …...................................
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Ponumeruj postaci w kolejności ich życia (1 – żył najwcześniej, 8 – żył najpóź-
niej):

a) Pan Jezus

b) Abraham

c) Ewa

d) Dawid

e) Jozue

f) Paweł

g) Jakub

h) Elizeusz

Uzupełnij tekst Dobrej Nowiny.

Każdy człowiek jest ............................................  - to znaczy, że każdy z nas po-

pełnia grzechy. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest ............................................ 

Ale Pan Bóg tak bardzo kocha każdego człowieka, że posłał na świat ..................

................... aby ten umarł za nasze ............................................. . Pan Jezus prze-

lał swoją krew na ....................................... by odkupić każdego człowieka. Jednak 

aby przyjąć ten dar, trzeba w niego ................................................. i przeprosić Pana 

Boga. Wtedy krew Pana Jezusa obmywa nasze grzechy i w oczach Pana Boga je-

steśmy ................................................. . Nawrócony człowiek stara się żyć tak, jak 

Panu Bogu się podoba: codziennie się ............................................................ i czyta 

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

Jeśli grzeszy, to pamięta, by ............................................................

Dobrą Nowinę często przedstawiamy w formie kolorowych symboli. Jest ich 5. 
Napisz, co który z nich oznacza:

a) złoty ….................................................................................................

b) czarny …..............................................................................................

c) czerwony …..........................................................................................

d) biały …..................................................................................................

e) zielony …..............................................................................................
Ania Jaroszewska
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Biblioteka

Tym razem przedstawiam książki, które są du-
chową spuścizną po naszych przodkach. Do nich 
należy książka pt. „Polska. Bedeker ewangelicki” 
- autorstwa Marcina Żerańskiego. 

To historyczne i współczesne wędrówki po 
miejscach związanych z ewangelikami (prote-
stantami) na obecnych ziemiach polskich. Teraź-
niejsi ewangelicy w Polsce to luteranie, reformo-
wani (zwani dość często kalwinami) i metodyści. 
W przeszłości z ewangelikami reformowanymi 
powiązani byli bracia czescy, z z luteranami bra-
cia morawscy (herrnhuci) i meonnici. Ze wspól-
not małopolskich kalwinistów wywodzili się bra-
cia polscy w uproszczeniu nazywani arianami,  

a spośród śląskich luteran wyłonili się szwenkfeldyści. Natomiast wielu mazur-
skich luteran było gromadkarzami. Wspólnoty ewangelickie, choć sięgające jedne-
go źródła, często różnią się w poszczególnych regionach kraju dziejami, tradycja-
mi, a także budownictwem sakralnym. O tym wszystkim opowiada ta książka, za-
praszając do podróży po Polsce ewangelickiej. 

„450 lat reformacji pod Wawelem”. Książka obejmuje 
w formie skróconej dzieje krakowskiego zboru ewangelic-
kiego. Powstała ona na bazie wcześniejszej o 50 lat książki 
pt. „400 lat reformacji pod Wawelem”. Była ona pomyśla-
na jako popularny szkic historii krakowskich ewangelików  
i prawie przez pół wieku dobrze służyła czytelnikom. Po 50 
latach została uwspółcześniona.
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 Oprócz tego na długie jesienne wieczory reklamu-
jemy następujące filmy: 

„Luter” - Marcin Luter – augustianin – poprzez oso-
biste spotkanie z Bogiem doświadcza wewnętrznej 
przemiany. Studiuje Pismo Święte i pod jego wpły-
wem dostrzega hipokryzję swojego kościoła. Rozpo-
czyna ruch reformacyjny na europejską skalę. 

Oprócz tego nasza biblioteka dysponuje płytami 
dvd nagranymi z telewizji. A jest to m.in.:

„500 lat reformacji. Nabożeństwo w Kościele Je-
zusowym w Cieszynie, 31.10.2016 r.” Nabożeństwo 
to zainaugurowało obchody 500 lat reformacji w na-
szym kraju.

 
Oprócz tego przypominamy, że mamy bardzo dużo filmów dokumentalnych, 

biograficznych i fabularnych. Jak też mamy coraz więcej powieści, które tak chęt-
nie są pożyczane przez naszych czytelników. 

Informujemy, że poszukujemy dodatków dla dzieci z czasopisma  „Zwiastun”  
(noszącego wcześniej nazwę „Strażnica Ewangeliczna”)  z lat 1930-1960. 

W dalszym ciągu mile widziane są wpłaty na wyprawę do Afryki – do Burkina Faso. 
Można je realizować w bibliotece, wpłacając mi lub poprzez cegiełkę na konto Funda-
cji CUD.

Serdecznie zapraszam
Renata Świder

tel. 33 500 00 25

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

Zapraszamy do biblioteki w Simoradzu do wypożyczenia najnowszej serii ksią-
żek popularnej autorki Karen Kingsbury. Właśnie wyszła najnowsza, trzecia z kolei 
część serii „Anielski Patrol”.

Część I „Druga szansa”
Świetnie zapowiadający się bejsbolista Tyler Ames ma-

rzy o grze w pierwszej lidze. Zaślepiony karierą traci wszyst-
ko, co kochał. Niestety, jego kariera załamuje się, a jedyna 
miłość, Sami Downson, układa sobie nowe życie. Nad se-
rią nieprzewidzianych spotkań i zdarzeń, które przytrafia-
ją się bohaterom książki, cały czas czuwa Anielski Patrol. 
Dzięki serii małych cudów Tyler znajduje pracę w domu... 

Część II „Nowe życie”
W podłej dzielnicy Los Angeles od pokoleń trwa rywa-

lizacja gangów narkotykowych. Marcus Dillinger, bejsboli-
sta mistrzowskiej drużyny Dodgersów, właśnie tam decy-
duje się otworzyć centrum dla młodzieży. Trudne zadanie, 
zwłaszcza dla kogoś, kto związał się z dziewczyną, która 
niekoniecznie podziela jego pasje i świat wartości. A tuż 
obok jest Mary Catherine, której zostało pół roku życia na 
wszystko, w tym na wyjazd do Ugandy i na odkrycie miło-
ści do Marcusa. Czy oboje zdążą odkryć uczucie? Czy Mary 
pozwoli się pokochać? Czy siła dobrych zmian zdoła od-

mienić zło ich świata i trudne historie ludzi, którzy stanęli na drodze ich życia?

Część III „Ocalić miłość”
Anielski Patrol wkracza do akcji. Czas, aby rozpoczęła się 

misja! Usiądź wygodnie, przygotuj chusteczki na otarcie łez. 
Czas na wzruszenie, czas na dreszczyk emocji. Czas na kolej-
ny bestseller Karen Kingsbury! Mary Catherine wyjeżdża do 
Ugandy, aby pracować w tamtejszym sierocińcu, chociaż le-
karze ostrzegali ją, że powinna zdecydować się na prze-
szczep serca. Jednak dni, które jej...

Rajmund Raszyk
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Serdecznie polecamy nowości książkowe i filmy 
które można nabyć w kancelarii parafialnej

Film „Luter”
Marcin Luter, augustianin żyjący w XVI wieku, poprzez 

osobiste spotkanie z Bogiem doświadcza wewnętrznej prze-
miany. Zainspirowany lekturą Pisma Świętego dostrzega hi-
pokryzję ówczesnego Kościoła, stanowczo sprzeciwia się 
praktyce odpustów i spisuje 95 tez. Pomimo surowych kon-
sekwencji, niezachwianie stoi przy Bogu i objawionej Praw-
dzie. To daje początek ruchowi reformacyjnemu w całej Eu-
ropie.

„Luter” to zrealizowany z rozmachem film, który nie ide-
alizuje postaci niemieckiego reformatora, pozwala skupić się na jego dylematach 
i prześledzić długotrwałe zmagania ze skostniałą instytucją Kościoła. Umożliwia 
sięgnięcie do korzeni luteranizmu jako wyznania i pomaga zrozumieć jego znacze-
nie dzisiaj.

„Epicki, zachwycająco piękny”. 
The New York Times

„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.

Reformacja
Dziedzictwo reformacyjne jest wciąż żywe i 

ma potencjał, aby inspirować chrześcijan  tekż 
i dzisiaj. Ufamy, że te oddane do rąk Czytelni-
ków tomy, staną się pomocą w szukaniu także 
współcześnie odpowiedzi na pytanie jakie zna-
czenie obecnie, w obiliczu jubileuszu 500 lat 
Reformacji, ma ta spuścizna – napisali autorzy.

 W kancelarii mamy zarówno I jak II tom 
książki Reformacja. Polecamy!

29
 z

ł

39 zł
42 zł

29
,9

0 
zł
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Aplikacja, którą musisz mieć

Aplikacja Mój Kościół powstała po to, 
żeby Kościół był w zasięgu ręki. 

Kościół towarzyszy człowiekowi w jego 
codzienności i jest miejscem spotkania z Bo-
giem, ale także z drugim człowiekiem. Uwa-
żamy, że jako chrześcijanie powinniśmy wy-
korzystywać wszystkie dostępne narzędzia, 
żeby głosić Ewangelię. Dlatego stworzyliśmy 
aplikację, która przypomina o tym, co dzieje 
się w naszym Kościele. Reformacja wyrosła 
na wynalazku druku. My chcemy wykorzystać smartfony. 

Podstawowe funkcje aplikacji

Funkcja „Kościół w pobliżu” pokazuje kościoły, które znajdują się w otoczeniu 
użytkownika i przekazuje podstawowe informacje na temat danej parafii. 

Funkcja „Wydarzenia w pobliżu” informuje o tym, co dzieje się w pobliskich 
kościołach ewangelickich. Aplikacja przypomni o spotkaniach parafialnych, godzi-
nach biblijnych, młodzieżówkach, czy koncertach. 

Funkcja „Posłuchaj” skierowana jest do tych osób, które w biegu życia chcą zła-
pać kilka duchowych impulsów i wysłuchać ciekawych rozważań, rozmyślań oraz 
wykładów. 

Funkcja „Transmisje” przenosi użytkownika do parafii, które transmitują w in-
ternecie swoje nabożeństwa. Tutaj będą publikowane także okna transmisji z ta-
kich wydarzeń, jak Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. 

Reklamy 
i ogłoszenia

Mój KościóŁ
Aplikacja, którą musisz mieć!
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Aplikacja Mój Kościół oferuje szerokie możliwości personalizacji ustawień. 
Użytkownik może otrzymywać przypomnienia o wydarzeniach tylko ze swojej pa-
rafii lub kilku pobliskich - maksymalnie w zasięgu 100 km. 

Zainstaluj naszą aplikację na swoim smartfonie i bądź na bierząco. Wejdź do 
działu personalizacja i dostosuj aplikację do swoich potrzeb. 

Aplikacja Mój Kościół jest projektem sfinansowanym przez Kościół Ewangelic-
ko-Augsburskim w RP w ramach obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. 

Autorzy aplikacji:
Dawid Macura, Daniel Heczko, Zbigniew Motyka, ks. Marek Michalik, ks. Marcin 

Ratka-Matejko, ks. Łukasz Ostruszka. 

Nowy portal Diecezji Cieszyńskiej

Największa pod względem liczby wier-
nych diecezja Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego ma nowy portal informacyjny, 
który zintegrowany jest z Facebookiem i 
aplikacją Mój Kościół. 

Pod starym adresem www.cieszynska.lu-
teranie.pl znajduje się nowy portal Diecezji 
Cieszyńskiej, który spełnia funkcję informa-
cyjną i społecznościową. 

Portal nie tylko prezentuje szeroką dzia-
łalność Diecezji Cieszyńskiej w takich obsza-
rach, jak misja i ewangelizacja, duszpaster-
stwo środowiskowe, edukacja, czy pomoc 
chorym i potrzebującym, ale także informu-
je o różnorodnych wydarzeniach w poszcze-
gólnych parafiach. 

Dział „Parafia News” agreguje informa-
cje, zapowiedzi i relacje z wydarzeń dziejących się w parafiach i organizacjach dzia-
łających na terenie diecezji, które pojawiają się na portalu społecznościowym Fa-
cebook. Według najnowszego badania Gemius/PBI z września tego roku Facebook 
ma w Polsce 21,65 mln użytkowników i w rankingu najczęściej odwiedzanych przez 
Polaków miejsc w internecie ustępuje tylko wyszukiwarce Google. 
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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.

Twórcy portalu diecezji zindeksowali parafie, które mają konta na Facebooku i 
zmierzyli zasięg umieszczanych tam wpisów. W efekcie podjęta została decyzja o 
integracji serwisu diecezjalnego ze stroną diecezji na Facebooku, która z kolei udo-
stępnia wpisy pojawiające się na facebookowych stronach poszczególnych parafii. 

Tradycyjne wpisy przedstawiające działalność Diecezji Cieszyńskiej, a także bi-
skupa Adriana Korczago znajdują się w natomiast w dziale „Blog”, który również 
jest systematycznie uaktualniany. 

Kluczową funkcją nowego portalu jest „Terminarz”, w którym parafie zamiesz-
czają najważniejsze informacje o spotkaniach różnych grup parafialnych, koncer-
tach i innych wydarzeniach. Terminarz pokazuje, że Diecezja Cieszyńska jest żywą 
wspólnotą ewangelików. Dział jest w pełni zintegrowany z aplikacją na urządzenia 
mobilne Mój Kościół i jest swego rodzaju „silnikiem” tej aplikacji. 

Autorami projektu portalu Diecezji Cieszyńskiej są Zbigniew Motyka, Daniel 
Heczko, ks. Marek Michalik (Wisła Czarne), ks. Marcin Ratka-Matejko (Skoczów) i 
ks. Łukasz Ostruszka (Wisła). 

Portal jest narzędziem wspomagającym dla aplikacji Mój Kościół, która sfinan-
sowana została ze środków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP rozdyspo-
nowanych w ramach obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji.
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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

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.
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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

• 31 sierpnia – podczas sesji Rady 
Miasta Gdańska radni jednomyślnie 
przyjęli uchwałę w sprawie upamięt-
nienia 500-lecia Reformacji na Pomo-
rzu Gdańskim.

• 11 września – Zwierzchnik Ko-
ścioła bp Jerzy Samiec - wziął udział w 
inauguracyjnym posiedzeniu Komite-
tu Narodowych Obchodów 100. Rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości Rze-
czypospolitej Polskiej. Bp Samiec został powołany do komitetu jako przedstawi-
ciel Polskiej Rady Ekumenicznej. 

• 11-13 września – we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa organizowa-
na przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Instytut 
Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencji przyświecała teza: Muzy-
ka jest w stanie przekraczać wszelkie granice.

• 12 września – do sprzedaży została wprowadzona książka: „Prawo Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz” pod red. Jakuba Cebuli. 

• 22-26 września – z wizytą studyj-
ną w okręgu kościelnym An der Agger 
w Niemczech była delegacja Diecezji 
Cieszyńskiej.

• 27 września – w Goleszowie od-
było się spotkanie katechetów Diece-
zji Cieszyńskiej.

• 28-29 września – w Bibliotece 
Śląskiej w Katowicach zorganizowa-
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no konferencję naukową „500 lat Reformacji na Górnym Śląsku”. Podczas między-
narodowej konferencji wykładowcy w ciekawy sposób omówili dzieje Reforma-
cji na Górnym Śląsku, prezentując je z różnej perspektywy. Prelegentami byli m.in. 
prof. dr hab. Joachim Bahlcke (Universität Stuttgart), prof. dr hab. Tadeusz Ste-
gner (Uniwersytet Gdański) i prof. dr hab. Ewa Chojecka (Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach).

• 29 września-1 października w „Księżówce” w Wiśle odbyły się rekolekcje dla 
emerytowanych duchownych i pastorowych. 

• 6-8 października – w Katowicach odbyła się druga sesja XIV Synodu Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Obrady zostały połączone z obchodami Jubi-
leuszu Reformacji w Diecezji Katowickiej. Synod zainaugurowano nabożeństwem, 
podczas którego Słowo Boże zwiastował bp Marian Niemiec, zwierzchnik Diece-
zji Katowickiej. Podczas obrad dyskutowano o zagadnieniu konfirmacji i ewentu-
alnej zmianie wieku konfirmacyjnego, a także przyjęto sprawozdania Rady Syno-
dalnej, Biskupa Kościoła i Konsystorza. Ponadto synodałowie zatwierdzili budżet 
Kościoła na 2018 rok. Uczestnicy synodu wzięli także udział w Gali Reformacyjnej 
w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W trakcie gali wręczo-
no „Śląskie Szmaragdy” – nagrody Diecezji Katowickiej przyznawane wybitnym 
przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, pra-
cy na rzecz pojednania i integracji europejskiej. 

• 9 października – na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krakowie od-
była się konferencja „Kościół Ewan-
gelicko-Augsburski w relacjach z Pań-
stwem – aspekty ustrojowe i praw-
ne”. 

• 16-19 października – w Ustro-
niu, Cieszynie i Lesznej Dolnej od-
był się IV Wolna Szkoła Nauk Filo-
zoficznych i Społecznych im. prof. 
Jana Szczepańskiego. W tym roku 
część omawianych tematów zwią-
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zana była z jubileuszem 500 lat Re-
formacji. W czterodniowym pro-
gramie Wolnej Szkoły znalazły się 
wykłady i dyskusje dotyczące za-
gadnień ekumenicznych, oświato-
wych, historycznych i socjologicz-
nych, jak również warsztaty dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych.

• 17-18 października – w Aka-
demii Techniczno-Humanistycznej 
oraz w Muzeum Historycznym w 
Bielsku Białej odbyła się interdyscy-
plinarna konferencja naukowa „Re-
formacja – z perspektywy Bielska  
i Białej”.

• 20 października – w Muzeum 
Śląskim w Katowicach otwarto wy-
stawę „Wszystko osiąga się przez 
nadzieję. Kulturowe dziedzictwo 
Reformacji na Śląsku”. Wystawa 
akcentuje bogatą, 500-letnią trady-
cję Kościoła luterańskiego w regio-
nie.  Tematyczne moduły wystawy („Duchowość”, „Edukacja”, „Tradycja”, „Spo-
łeczeństwo i polityka”, „Kultura”) są zaaranżowane przestrzennie w nawiązaniu 
do ważnego symbolu protestantyzmu – róży Lutra. Tytuł wystawy pochodzi z wypo-
wiedzi Marcina Lutra: „Wszystko, co się osiąga na tym świecie, osiąga się przez nadzieję”.

• 20-22 października – na terenie Diecezji Cieszyńskiej przebywała pięciooso-
bowa delegacja z partnerskiego Okręgu Kościelnego An der Agger (Niemcy). Po-
byt delegacji związany był z 15. rocznicą podpisania partnerstwa pomiędzy Die-
cezją Cieszyńską a Okręgiem Kościel-
nym An der Agger w Skoczowie 4 
kwietnia 2002 roku.

• 24 października – w Filharmonii 
Wiedeńskiej Ewangelicki Kościół Au-
strii świętował jubileusz 500 lat Refor-
macji pod hasłem „Reformacja poru-
sza”. Kościół Ewangelicko-Augsbur-
ski w Polsce reprezentował bp Adrian 
Korczago.

Zebrał ks. Marcin Ratka-Matejko
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Księgi 
parafialne

Chrzty:
Jessica Żarska  25.08.2017  Skoczów, ul. G. Bór
Mikołaj Zahraj  27.08.2017  Simoradz, ul. Sportowa
Tobiasz Stebel  17.09.2017  Skoczów, ul. G. Bór
Lena Wierzgoń  24.09.2017  Skoczów, ul. Targowa
Aleksander Brzózka  24.09.2017  Sosnowiec
Martyna Śliż   08.10.2017  Simoradz, ul. Kasztanowa
Emilia Ratka-Matejko  08.10.2017  Dębowiec, ul. Cieszyńska 
Kamil Brachacz  22.10.2017  Wiślica, ul. Szostoka
Julia Sikora   22.10.2017  Łączka, ul. Piaskowa
Szymon Sikora  22.10.2017  Łączka, ul. Piaskowa

Śluby:
Konrad Matuszewski Edyta Dziadek   27.08.2017
Marcin Rohnka  Ewelina Rakus   02.09.2017
Marcin Bojda  Elżbieta Chrymecka  09.09.2017
Konrad Kaleta  Sylwia Wojtkowska   09.09.2017
Krzysztof Małysz  Sylwia Kaleta   30.09.2017
Macin Buń   Renata Fryda   14.10.2017
Marcin Madzia  Daria Madzia z d. Krzemień 18.10.2017

Pogrzeby:
Krystyna Cieślar  lat 67    16.08.2017  Skoczów, ul. Targowa
Eugenia Malik  lat 78     31.08.2017 Międzyświeć, ul. Beskidzka
Elżbieta Żydek  lat 45    07.09.2017 Jasienica
Stanisław Broda  lat 97    14.09.2017 Skoczów, ul. G. Bór
Danuta Raszka  lat 97    17.09.2017 Międzyświeć, ul. Beskidzka
Jan Hubczyk  lat 87    19.09.2017 Skoczów, ul. G. Bór
Dariusz Brudny  lat 45     23.09.2017 Dębowiec, ul. Stroma
Jan Wantulok  lat 70    26.09.2017 Kiczyce, ul. Olchowa
Wanda Podżorska  lat 73    07.10.2017 Kostkowice, ul. Dworska
Małgorzata Michalunio lat 77    10.10.2017 Kraków
Jan Oczadły   lat 74    11.10.2017 Skoczów, ul. Krzywa
Leon Kubala   lat 72    11.10.2017 Harbutowice, ul. Lazurowa
Paweł Czyż    lat 82     21.10.2017 Skoczów, ul. Targowa
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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

ZEBRANIA
MAŁŻEŃSKIE pierwsza sobota godz. 19.00 D-c
MĘŻCZYZN trzeci piątek godz. 18.00

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

ZEBRANIA MŁODZIEŻY
Skoczów sobota godz. 18.00
18+ poniedziałek godz.19.oo

Fot. na okładce: Unsplash.com, Daiga Ellaby, fot. na stronach działów: StockSnap.io
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Plan nabożeństw

Spowiedź i Komunia Święta w Skoczowie odbywa się w każdą niedzielę o godz. 9:00 

W 2. niedzielę miesiąca księża ze Skoczowa prowadzą nabożeństwa w Ogrodzonej o godz. 8:30 

PLA
N

 N
A

BO
ŻEŃ

STW
SK

O
CZÓ

W
D

ĘBO
W

IEC
SIM

O
R

A
D

Z
PIERŚC

IEC

5 listopada
21. N

iedziela po Trójcy 
Św

iętej
8:00 m

ł.
i 10:00

8:30
10:00

10:00

12 listopada
3. N

. przed końcem
 Roku 

K
ościelnego

8:00 i 10:00
8:30

10:00
10:00

19 listopada
Przedostatnia niedziela 

Roku K
ościelnego

8:00 m
ł. i 10:00

10:00
8:30

10:00

26 listopada
N

iedziela W
ieczności

8:00 i 10:00
10:00

8:30
m

ł.
10:00

3 grudnia
1. niedziela A

dw
entu

8:00 m
ł. 

i 10:00
8:30 m

ł. 
10:00

10:00

8 grudnia 
1. piątek A

dw
entu

17:00
czw

artek 17:30
czw

artek 16:30
środa 17:00

10 grudnia 
2. niedziela A

dw
entu

8:00 i 10:00
K

om
unia dla 

seniorów
8:30

10:00
10:00

15 grudnia
2. piątek A

dw
entu

17:00
czw

artek 16:30
czw

artek 17:30
środa 17:00

17 grudnia
3. niedziela A

dw
entu

8:00 m
ł. i 10:00

10:00
8:30

10:00

22 grudnia
3 piątek A

dw
entu

17:00
czw

artek 17:30
czw

artek 16:30
środa 17:00

24grudnia
4 niedziela A

dw
entu

8:00
i 10:00 

10:00
8:30

10:00

W
igilia Bożego N

arodzenia
22:00

16:00
16:00

16:00

25 grudnia
Boże N

arodzenie
10:00

10:00
6:00

–
jutrznia

10:00 m
ł.

26 grudnia
2. Św

ięto Bożego 
N

arodzenia
9:00

–
nabożeństw

o rodzinne
8:30

10:00
10:00

31 grudnia
Stary R

ok
8:00 i 10:00

10:00
8:30

10:00

1 stycznia 
N

ow
y R

ok
10:00

10:00
10:00

10:00

6 stycznia
Św

ięto Epifanii
9:00

–
koncert kolęd 

-----
-----

-----

7 stycznia
1. niedziela po Epifanii

8:00 m
ł.

i 10:00
8:30

10:00
10:00

14 stycznia
2 niedziela po Epifanii

8:00 i 10:00
8:30

10:00
10:00



Informator Parafialny nr 125/2017 59

W
yc

ie
cz

ka
 w

 P
ie

ni
ny

16
 w

rz
eś

ni
a



60 Informator Parafialny nr 125/2017

20-lecie chóru żeńskiego „G
loria”

8 paźd
ziernika


