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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Źródło
„Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.” (Obj. 21, 7)

Z początkiem roku można znaleźć wiele kazań i rozmyślań, których podstawą 
jest hasło roku 2018.  Czy to w kalendarzu, czy w różnych kościelnych pismach. My-
ślałem początkowo o poszukaniu innego tekstu, ale myśl o „źródle” ciągle powra-
ca i jakoś nie mogę się od niej uwolnić.  

W okresie świąt mieliśmy w parafii grupę dzieci z Ukrainy. Stanowili oni chrze-
ścijański zespół artystyczny o nazwie „Źródło”. A jedna z kolęd powiada: „…do 
źródła, co wytrysło nam u samych nieba bram”.

Dopiero co zakończył się jubileuszowy rok Reformacji. Hasłem Marcina Lutra 
był „powrót do źródeł”. Dzięki temu mamy „sola scriptura” – tylko Pismo.

Do tego źródła trzeba ciągle wracać. Nowy rok niesie wiele nowych rzeczy, ale 
zawsze jest istotne, aby sprawdzać czy to, co przychodzi nowego, nie jest sprzecz-
ne ze „źródłem”, czyli Słowem Bożym. W księdze Kaznodziei Salomona 1, 10 czy-
tamy:  „Czy jest coś, o czym można by powiedzieć: Oto jest coś nowego? Dawno 
to już było…”

Hasło tego roku jest zaczerpnięte z ostatniej księgi biblijnej, z przedostatniego 
rozdziału. Jednym z ostatnich słów uwielbionego Jezusa jest wezwaniem do źró-
dła. Ale tak naprawdę to ten tekst nie jest wezwaniem. On ma postać obietnicy. 
Każda obietnica ma to do siebie, że posiada warunek, który musi spełnić człowiek, 
aby Jezus mógł wypełnić to, co obiecuje. Jezus jest wierny i nigdy swojej obietni-
cy nie złamie. 

Warunkiem jest „pragnący”. Podczas święta namiotów w Jerozolimie, gdy Ży-
dzi wspominali wędrówkę przez pustynię, Jezus zawołał: „Jeśli kto pragnie, niech 
przyjdzie do Mnie i pije” (J 7, 37). Przez to pokazał, że tym prawdziwym źródłem 
jest On sam. To nie skała, która wydała wodę na pustyni, nie same obrzędy świą-
teczne w Jerozolimie są tym źródłem, ale sam Jezus. 

Każdy z nas ma swoje ulubione napoje. Nie wiem, czy do nich należy też woda. 
Chyba nie. Ale jestem przekonany, że im większe pragnienie, tym smaczniejsza sta-
je się sama woda. Gdyby ktoś ostatkiem sił pełzł po pustyni i nagle pojawiłby się 
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przed nim wybór różnych napojów, jestem przekonany, że sięgnąłby po kubek 
zimnej wody. Woda, zdaje się, że jest najtańsza, a w gruncie rzeczy - najcenniejsza.

Prawdziwe pragnienie człowieka zaspokaja tylko Jezus. Święty Augustyn powie-
dział, że „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, o Boże”.  
Najgłębsza tęsknota człowieka to tęsknota za zbawieniem. Wielu ludzi upatruje zna-
lezienie zaspokojenia swoich wewnętrznych potrzeb na tym świecie, w majątku, ka-
rierze, rozrywce, zaangażowaniu, takich czy innych zainteresowaniach. One przyno-
szą zadowolenie na krótko. Ale w głębi serca pozostaje pragnienie. Ewangelia jest 
zaproszeniem człowieka do przyjścia do Jezusa z pragnieniem, a On uczyni resztę.

Teraz jest miejsce na to, co uczyni Jezus. Dotrzyma obietnicy. Zaspokaja pra-
gnienie. Daje za darmo. Nie trzeba za to płacić, zresztą czym możemy zapłacić Je-
zusowi? Jaki dar mógłby Go zadowolić, mógłby zrekompensować Jego dar wyku-
piony na krzyżu? Jego dar to woda żywota.

Obietnica ta jest umieszczona w kontekście  opisu Nowego Jeruzalem, które 
Jan zobaczył w wizji na Nowej Ziemi. Próbuję sobie wyobrazić, że sam widok tego 
cudownego miasta musiał wzbudzać ogromne pragnienie nie tylko oglądania go, 
ale i zamieszkania w nim. Opis przekazany nam przez Jana zapiera dech w pier-
siach. Złote ulice, bramy z pereł, kamienie węgielne zdobione kamieniami szlachet-
nymi, olbrzymie rozmiary i potężne mury miejskie. Odnoszę wrażenie, że Janowi 
brakuje słów na opisanie czegoś, co zobaczył w niebie, a co nie ma żadnego od-
powiednika tu u nas na ziemi. Opis ten ma zachęcić czytelników do pragnienia za-
mieszkania w tym mieście i to nie na weekend, nie na wakacje, nawet nie na kilka-
dziesiąt lat, jak u nas na ziemi, ale na całą wieczność. 

No tak, możemy powiedzieć, ale jak się tam dostać? Pewnie trzeba spełnić jakiś 
warunek. Owszem trzeba spełnić warunek. Nawet powiem, wielu na ten warunek 
się nie zdobędzie. Trzeba mieć pragnienie. Pragnienie zbawienia i z tym pragnie-
niem przyjść do źródła, do samego Jezusa.

Weszliśmy w Nowy Rok. Wszystko co nowe zawsze wzbudza refleksje. Często 
te refleksje ograniczają się do pytań: „Co nam przyniesie, jaki będzie?” Albo do ży-
czeń: „Oby był lepszy od poprzedniego”. A ja mam propozycję, aby nie czekać 
biernie na to, co ten rok przyniesie, ale aby wnieść pewne postanowienie: W tym 
nowym roku swoje pragnienia chce skierować do źródła. To, czego chcę pragnąć 
w tym roku, to samego Jezusa, więcej spędzania z Nim czasu, więcej Jego Sło-
wa, więcej obcowania z Nim. Wiele pragnień na ten rok może się nie spełnić. Ale 
na pewno nie pozostanie niespełnione pragnienie źródła, którym jest sam Jezus, 
Dawca zbawienia.  

Źródło ma to do siebie, że  nigdy nie stoi, zawsze płynie. Woda w nim jest za-
wsze świeża. Ciągle jest coś nowego. Jezus ma dla nas ciągle nowe błogosławień-
stwa. Życie z nim się nie znudzi. 

Z Nowym Rokiem życzę wszystkim, byśmy pragnienia naszego życia kierowali 
ku Jezusowi, a wtedy poznamy, że nie ma cenniejszego skarbu od Niego samego.

ks. Adam Podżorski
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Z kart 
historii

Jan Kubisz

Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca Niebieskiego
Chociażbyś przeszedł  cały świat, nie znajdziesz piękniejszego.

A gdy Ci przyjdzie wynijść stąd i odejść w świat daleki
Ojcowski dom dziecino miej w pamięci swej na wieki. 

Któż z nas nie zna tej przepięknej i wzruszającej kościelnej pieśni, którą często 
także śpiewa się podczas rodzinnych uroczystości na Śląsku Cieszyńskim. Autorem 
jej tłumaczenia z języka czeskiego jest znany cieszyński poeta Jan Kubisz, którego 
170. rocznicę urodzin będziemy obchodzić końcem stycznia.

Poeta tak wspomina swoje dzieciństwo: „Urodziłem się w Końskiej w roku 
1848. Był to rok fermentów politycznych, rok wolności ludów, w którym pierwiast-
ki pragnień i dążeń wolnościowych zalegały ziemię, czekając na ciepłe promienie 
wiosenne, co je miały do życia zbudzić”. Na świat przyszedł 24 stycznia w chłop-
skiej rodzinie Pawła i Marii z domu Kotas. Swoją szkolną edukację rozpoczął w wie-
ku 6 lat w ludowej szkole w rodzinnej wsi. Kontynuował ją w cieszyńskim gimna-
zjum, a następnie w Seminarium Nauczycielskim, które ukończył w roku 1868. Po 
krótkiej praktyce w ewangelickiej szkole w Cieszynie został nauczycielem, a póź-
niej kierownikiem ewangelickiej szkoły ludowej w Gnojniku, z której przeszedł na 
emeryturę w 1910 r. Na jego poglądy oraz  polską świadomość narodową  wiel-
ki wpływ mieli:  nauczyciel z Końskiej Adam Pinkas,  starszy od niego agronom Je-
rzy Buzek, z którym się przyjaźnił oraz cieszyński pastor ks. Leopold Otto. Jako 
nauczyciel należał do założonego przez cenionego pedagoga Jana Śliwkę Towa-
rzystwa Nauczycieli Ewangelickich, a swoją  działalność  społeczną kontynuował  
w Czytelni Ludowej w Cieszynie. Przy Czytelni utworzył amatorski teatr, w którym 
występował także jako aktor. W następnych latach aktywnie działał również w To-
warzystwie Pedagogicznym, Towarzystwie Ewangelickiej Oświaty Ludowej oraz 
Macierzy Szkolnej.
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Już w latach młodzieńczych Jan Kubisz zaczął pi-
sać wiersze. Początkowo język jego utworów był 
niewyrobiony i nieprecyzyjny, jednak z czasem stał 
się uznanym twórcą literackim na Śląsku Cieszyń-
skim. Pierwsze utwory poety drukowała „Gwiazdka 
Cieszyńska”. Od 1885 r. związał się z wydawanym 
przez Franciszka Michejdę „Przyjacielem Ludu”,  
w którym ukazywały się następne pisane przez 
poetę wiersze. Poruszał w nich aktualne proble-
my  nurtujące mieszkańców Księstwa Cieszyńskie-
go, zarówno w sferze religijnej jak i narodowej. Bar-
dziej znane utwory to: „Syn marnotrawny”, poemat 
„Mojżesz” oraz okolicznościowe wiersze „Woda 
ze skały”/na otwarcie polskiego gimnazjum w Cie-
szynie/, „Tam stanął, gdzie kula padła armatnia” /z 
okazji 200-lecia Kościoła Jezusowego/ oraz „Pieśń  

o Grunwaldzie”. W roku 1928 wydał największe swoje dzieło - „Pamiętnik stare-
go nauczyciela”. Książka ta wyróżnia się dojrzałą formą literacką oraz językową,  
w której opisał problemy religijne i oświatowe oraz przemiany zachodzące na te-
renie Śląska Cieszyńskiego. 

Jan Kubisz to także autor nieoficjalnego hymnu ziemi cieszyńskiej, ludowej 
pieśni „Do Olzy”, znanej bardziej pod tytułem „Płyniesz Olzo” a opublikowanej  
w 1882 r. w tomiku wierszy „Niezapominajka”.  Przetłumaczył także na język polski 
najbardziej znaną na świecie kolędę ks. Josepha Mohra „Cicha noc”. Poeta zmarł 
w Gnojniku 26 marca 1929 r. i został pochowany na tamtejszym cmentarzu. Jego 
pogrzeb stał się wielką manifestacją polskości całego Śląska, pomimo że po po-
dziale tej ziemi granicą ani razu tej granicy nie przekroczył, chociaż większość jego 
dzieci żyło w Polsce. Tadeusz był fotografem w Cieszynie, doktor medycyny, Jan, 
dyrektorem Szpitala Śląskiego w Cieszynie, ks. Karol proboszczem w Krakowie,  
a córka Anna żoną ks. bpa Karola Kotuli.

Jan Kubisz stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i znanych „cieszynio-
ków”.  Można go postawić w jednym szeregu z innymi cenionymi mieszkańcami  
Księstwa, którzy na przestrzeni XIX i XX w. utrwalali na tej ziemi ducha patriotyzmu 
i budzili polską tożsamość narodową.

Zanućmy sobie zatem ten cieszyński, melancholijny hymn:
Płyniesz Olzo po dolinie,  płyniesz jak przed laty.

Takie same na twym brzegu kwitną wiosną kwiaty.
Ale ludzie w swoim życiu zmienili się bardzo;

Zwyczajami, wiarą przodków ledwie że nie gardzą
I dąb z dębem na twym brzegu jak szumiał tak szumi.
Lecz wnuk starą mowę dziadów ledwie że rozumie.

Opr. Jerzy Sikora
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Przeciw niebiańskim prorokom

W roku 2017 na łamach „Informatora parafialnego” proponowałem Czytelnikom 
syntetyczne spojrzenie na reformacyjne pojmowanie sakramentów w jego luter-
skim wydaniu. W tym roku propozycja dla Czytelników „Informatora…” będzie wy-
glądała nieco inaczej. W tym i kolejnych tekstach skupimy się na poszczególnych pi-
smach Reformatora. Pozwoli nam to sięgnąć nie tylko do istotnych teologicznych 
tematów, ale także przyjrzeć się temu jak poszczególne poglądy Marcina Lutra, któ-
re niejednokrotnie do dziś kształtują nasze praktykowanie chrześcijaństwa się wy-
kuwały. Oddaje to też w pewnym sensie sprawiedliwość Reformatorowi, który ni-
gdy nie dążył do całościowego wykładu swojej teologii, nigdy nie napisał jej pod-
ręcznika, a przygoda z poznawaniem jego myśli w dużej mierze polega na odkrywa-
niu kluczowych wątków w różnorodnie uwarunkowanych okolicznościami rozwo-
ju Reformacji pismach. Niejednokrotnie pierwszy rzut oka na ich tytuły nie sugeru-
je, że zawierają kluczowe elementy myślenia teologicznego M. Lutra, ani też, że są 
wręcz kamieniami milowymi w krystalizacji jego poglądów na poszczególne sprawy.

Dobrym przykładem takiego pisma jest tekst powstały na przełomie lat 1524  
i 1525 pod nieco tajemniczym tytułem „Przeciw niebiańskim prorokom o obrazach 
i sakramencie”. Tekst ten jest świadectwem, że przekonania teologiczne M. Lutra 
powstawały nie w jakiejś teologicznej wieży z kości słoniowej, ale w ogniu polemi-
ki, która toczyła się w reakcji na wyzwania duszpasterskie jego czasów. Historia po-
wstania tego pisma sięga dramatycznych wydarzeń w Wittenberdze w 1522 r.

Reformator przebywał wtedy na Wartburgu, chroniony przez Fryderyka Mądre-
go przed konsekwencjami jego bezkompromisowego wystąpienia przed sejmem 
w Wormacji. W tym trudnym czasie stery ruchu reformacyjnego w Wittenberdze 
przejął bliski współpracownik M. Lutra, jego towarzysz w polemikach i dysputach 
z pierwszych lat reformacyjnej działalności, Andreas Bodenstein, zwany od miejsca 
swojego urodzenia Karlstadtem. Ten doktor teologii oraz prawa kanonicznego był 
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nieco starszy od M. Lutra i także piastował stanowisko profesorskie na wydziale 
teologicznym wittenberskiego uniwersytetu.

Reformy pod przywództwem Karlstadta przybrały radykalny obrót. Dwie zasad-
nicze charakteryzujące je zmiany to po pierwsze wprowadzenie w nabożeństwie ję-
zyka niemieckiego i co ważniejsze, komunii pod obiema postaciami. Drugim elemen-
tem było wezwanie do usunięcia z kościołów obrazów, jako sprzecznych z I przyka-
zaniem Dekalogu, w którego kontekście pojawiał się zakaz czynienia sobie podobi-
zny (por.: 2 Księga Mojżeszowa 20,4n; 5 Księga Mojżeszowa 5,8n). Te zmiany spo-
tkały się oporem i doprowadziły w mieście do zamieszek. Pod tym względem szcze-
gólnie groźny był drugi postulat szeroko przez Karlstadta propagowany, między in-
nymi w pochodzącym z 1522 r. traktacie „O usunięciu obrazów”.

Sprawy w Wittenberdze na skutek działań Karlstadta przybrały na tyle groźny 
obrót, że M. Luter powrócił z Wartburga i opanował sytuację w słynnym cyklu kazań 
na 1. niedzielę postu. W 8 kazaniach, wygłaszanych codziennie od 1. do 2. niedzie-
li postu, uspokoił nastroje i przejął stery wittenberskiego ruchu. Krytyka nadmier-
nego radykalizmu reform, bez zważania na słabych w wierze, którzy nie byli na nie 
gotowi, doprowadziła do pęknięcia między M. Lutrem a Karlstadtem. Ten ostatni,  
w związku z tym, że ze względu na uniwersytecką cenzurę stracił możliwość swo-
bodnego publikowania, wycofał się w kolejnym roku z pracy uniwersyteckiej. Sko-
rzystał z faktu, że jako archidiakonowi wittenberskiej fundacji Wszystkich Świętych 
związanej z kościołem zamkowym przysługiwała mu parafia w Orlamünde, którą 
dotychczas obsługiwał słabo opłacany wikariusz, dochody zaś z jej funkcjonowa-
nia finansowały posadę Karlstadta. Ten za zgodą miejscowych parafian samodziel-
nie objął obowiązki duszpasterskie. Jednocześnie okoliczności porzucenia przezeń 
obowiązków uniwersyteckich oraz kwestia tego, czy objął parafię za zgodą księcia, 
który patronował fundacji Wszystkich Świętych w Wittenberdze, pozostają niejasne.

Przebywając w Orlamünde Karlstadt nie tylko wprowadzał w życie poszczegól-
ne elementy swojej wizji reformy, takie jak usunięcie obrazów, ale także za sprawą 
współpracy drukarza z Jeny ignorował zakaz publikacji i oddawał do druku kolejne 
pisma wymierzone w M. Lutra. Najistotniejszym wątkiem sporu stała się kwestia ro-
zumienia Wieczerzy Pańskiej. Informacje na temat działalności Karlstadta dotarły do 
Wittenbergi. Reformator zdecydował się udać do Jeny i skonfrontować się głoszo-
nymi przezeń poglądami. W czasie kazania w tamtejszym kościele oskarżył go mię-
dzy innymi o rozpowszechnianie poglądów Thomasa Müntzera, który wyrastał na 
teologicznego lidera zbliżającego się buntu chłopskiego. Karlstadt, który popierał 
teologiczne poglądy T. Müntzera, nie zaś jego społeczny radykalizm, nierozpozna-
ny słuchał tego kazania, a po nim doprowadził do konfrontacji z M. Lutrem w go-
spodzie „Pod czarnym niedźwiedziem”. To polemiczne starcie nie przyniosło jednak 
pojednania. Z poglądami Karlstadta, choć już nie z nim samym, Wittenberczyk mu-
siał się skonfrontować raz jeszcze w Orlamünde, do którego także się udał. Niedłu-
go potem Karlstadt wyrokiem książęcym musiał opuścić Saksonię i uda

 się do południowych Niemiec, a później także do Szwajcarii, nie przestając na pi-
śmie polemizować z M. Lutrem.
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„Przeciw niebiańskim prorokom…” powstało jako zbiorcza odpowiedź Witten-
berczyka na ponawiane przez Karlstadta ataki polemiczne. Tytuł pisma kwalifikuje 
Karlstadta jako przedstawiciela „marzycieli”. Do tej grupy M. Luter zaliczał różnych 
swoich przeciwników z obozu reform, których łączyło, że odwoływali się do swoich 
wewnętrznych mistycznych doświadczeń i z nich czerpali autorytet dla swoich rady-
kalnych propozycji reform. Elementy mistyczne były też obecne w poglądach Karl-
stadta. Fakt, że „Przeciw niebiańskim prorokom…” jest walną rozprawą z dawnym 
przyjacielem i sojusznikiem wpływa na ostrość polemicznych sformułowań. Ponad-
to dawało ono M. Lutrowi okazję, by na nowo przemyślał i sformułował kluczowe 
argumenty wymierzone w nauczanie Karlstadta. Widać w nim, że M. Luter dobrze 
pamięta okoliczności tego pierwszego sporu, który od 1522 r. zaczął dzielić środowi-
sko wittenberskich Reformatorów. Pismo podzielił na dwie główne części. Ponadto 
w pierwszej z nich wydzielił fragmenty poświęcone poszczególnym zagadnieniom, 
wśród których znalazły się: niszczenie obrazów, oskarżenia Karlstadta, że M. Luter 
stoi za jego wypędzeniem z Saksonii, a także rozumienie Wieczerzy Pańskiej.

Zanim zajmie się kwestią obrazów, M. Luter rozpoczyna wstępem, w którym 
wskazał adresata swojej polemiki, ale przede wszystkim zdefiniował punkt wyjścia 
dla całych swoich rozważań. Ma on bowiem świadomość, że w tle nauczania Karl-
stadta co do obrazów stoją dużo istotniejsza kwestia, a mianowicie pojmowanie roli 
dobrych uczynków w życiu chrześcijan. Zresztą już w cyklu kazań na 1. niedzielę po-
stu zarzucał Karlstadtowi, że jego stosunek do obrazów prowadzi do wypaczenia 
kluczowego chrześcijańskiego przesłania, a więc nauki o zbawieniu jedynie z łaski 
przez wiarę. Wittenberczyk podkreślał, że istotą chrześcijańskiego przesłania po-
winna być kwestia podstawowa, a więc nauka o wierze, nie zaś subtelne rozróżnie-
nia dotyczące uczynków w życiu chrześcijańskim.

M. Luter dostrzega w myśleniu Karlstadta, który skupia się na nauczaniu uczyn-
ków, powtórzenie zasadniczego błędy jego rzymskich przeciwników, to jest sku-
pienie się na ludzkiej aktywności, a nie na łasce Bożej i wierze, która jest jedynie od-
powiedzią na zwrócenie się Boga ku człowiekowi. M. Luter argumentuje także, że 
wcielenie w życie postulatów Karlstadta wcale nie czyniłoby z ludzi chrześcijan. Są 
oni bowiem w stanie odrzucić obrazy, szaty liturgiczne, czy obecność ciała i krwi 
Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej, bez jakiegokolwiek wpływu na obecność w ich ży-
ciu wiary i miłości. Do takiego postępowania są zdolni nawet łajdacy. Karlstadt wzy-
wa więc do swoistego nowego życia zakonnego, które podobnie jak to, które Re-
formacja odrzuciła, jedynie nakładało na ludzi ciężary, które zamiast jak obiecywa-
no prowadzić do zbawienia stawały mu na przeszkodzie pętając i niewoląc sumienia 
pozbawione pociechy. Bardzo mocno dochodzi tutaj do głosu Lutrowe przekona-
nie, że chrześcijaninem jest nie ten kto dobrze czyni na zewnątrz, ale ten który wie-
rzy. To pierwsze może być bowiem działaniem na pokaz, by zadośćuczynić wymaga-
niom obserwatorów. Wiara zaś powinna wydawać owoce w postaci uczynków, nie 
da się jej jednak uczynkami zmierzyć.

Dlatego właśnie M. Luter rozpoczyna polemikę z Karlstadtem od przypomnie-
nia zrębów reformacyjnego myślenia o zbawieniu. Jest to jedno z tych miejsc w pi-
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smach Wittenberczyka, gdzie krótko i zwięźle wykłada on kluczowe elementy za-
sadniczego przesłania Reformacji. Rozpoczyna od wskazania, że Boże Prawo, a więc 
Boże roszczenie Zakonu, należy głosić by ujawniać grzech. Gdy Zakon wykona swo-
ją pracę przerażając sumienia świadomością grzechu, powinna dołączyć do niego 
obietnica Ewangelii, która niesie pocieszające przesłanie o odpuszczeniu grzechów 
i kieruje ku Bożej łasce. Dopiero potem można zacząć mówić o sądzie nad starym 
człowiekiem, a więc przemianie wierzącego, która zawiera w sobie także uczynki 
zgodne z wolą Bożą. Ponadto temu procesowi zmiany powinny towarzyszyć uczyn-
ki miłości względem bliźniego. Do życia chrześcijan należy także wypełnianie Zako-
nu. Przy czym dla wierzących podstawową jego rolą jest ujawnienie grzechu, o któ-
rym mowa wyżej. Powinni się oni także podporządkować tzw. cywilnej roli Zakonu,  
a więc temu jak reguluje on stosunki międzyludzkie. Nie dlatego jednak, że jest to 
dla nich konieczne, ale jako świadectwo dla niewierzących, że Zakonu należy prze-
strzegać. Granicą takiego użycia Zakonu jest zachowanie wolności chrześcijańskiej, 
a więc niepętanie działania i sumienia chrześcijan nakazami Zakonu. Tej kolejności 
wychodzącej od diagnozy grzechu, przez obietnicę domagającą się wiary, po konse-
kwencje dla praktyki życia nie należy zmieniać, ani odwracać, jak to czyni Karlstadt 
i jemu podobni.

Ukazawszy kluczowe jądro nauczania reformacyjnego, które stało się dla M. Lu-
tra podstawowym kryterium oceny i reformy praktyki chrześcijańskiej, przechodzi 
on do jednej z podstawowych kwestii spornych, a więc kwestii stosunku do obra-
zów. Przedstawia siebie, inaczej niż chciał widzieć to Karlstadt, jako ich przeciwni-
ka. Stwierdza, że wezwanie Karlstadta do niszczenia obrazów nie przyniosło żad-
nej pozytywnej zmiany. Skupiał się on bowiem, odmiennie niż sam Wittenberczyk, 
na usunięciu obrazów sprzed oczu, nie zaś z serc. M. Luter natomiast podkreśla, że 
jego nauczanie o obrazach było wymierzone w ich miejsce w sercu, a więc ich rolę 
dla stosunku człowieka do Boga. Karlstadt z usunięcia obrazów czynił przymus Za-
konu, zaś on dążył do tego, by ludzie zostali właściwie pouczeni Słowem Bożym  
i sami od nich odstąpili, korzystając ze swej chrześcijańskiej wolności. To zaś, czy ta-
kiemu porzuceniu ufności w obrazy będzie towarzyszyć ich usunięcie, jest dla Wit-
tenberczyka sprawą drugorzędną.

Następnie przechodzi do polemiki z argumentacją Karlstadta, która odwoływa-
ła się do pierwszego przykazania. M. Luter rozpoczyna od wskazania, że sens tego 
przykazania dotyczy nie samej fizycznej obecności obrazów, ale czci im udzielanej. 
Kpi z Karlstadta, że jeśli by przyjąć proponowaną przezeń literalną interpretację 
słów „Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej…” (2 Księga Mojżeszowa 20,4), to wła-
ściwie oddawanie czci obrazom nie jest zabronione. Wystarczy, że sam obraz wy-
kona ktoś inny niż sam zainteresowany. Wittenberczyk wskazuje także, że w Sta-
rym Testamencie mimo zakazu „czynienia podobizn” mowa jest o pomnikach, które 
upamiętniały ważne dla Izraela momenty. Najważniejszym przykładem wydaje się 
wąż, którego Mojżesz wywyższył na pustyni by ratować Izraelitów (4 Księga Mojże-
szowa 21,8). Dotrwał on aż do czasów Hiskiasza. Zaś postępowania tego króla po-
kazuje dobrze sens przykazania. Kazał on go zniszczyć, gdyż Izraelici zaczęli odda-
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wać mu cześć boską (2 Księga Królewska 18,4). Inne przykłady to pomnik wzniesio-
ny przez Jozuego (Księga Jozuego 24,26), a także kamień Eben-Haezar wzniesiony 
przez Samulea (1 Księga Samuelowa 7,12). Wnioskiem M. Lutra jest to, że wizerun-
ki postawione ku pamięci nie są szkodliwe same w sobie, jak chciał tego Karlstadt,  
i mogą istnieć nie naruszając przykazania, dopóki nie oddaje się im czci.

Kolejnym argumentem przeciw niszczeniu obrazów jest to, że Karlstadt wezwał 
do tego wszystkich ludzi, a nie prawowitą władzę. Tylko ta ostatnia może to zro-
bić, co ponownie M. Luter popiera przykładami ze Starego Testamentu (np. Jehu  
w 2 Księdze Królewskiej 10,26). Samowolne niszczenie obrazów jest dla Wittenber-
czyka wystąpieniem przeciw powołanej przez Boga władzy i musi się skończyć nie-
pokojami i rozruchami, do jakich zresztą doszło w Wittenberdze.

Następny argument odwołuje się do traktowania pozostawienia obrazów jako 
grzechu. M. Luter podkreśla, że jedyne do czego powołany jest chrześcijanin to nisz-
czenie obrazów nie pięścią, ale głoszeniem Słowa Bożego. Inaczej dochodzi do pę-
tania sumień i niszczenia wolności chrześcijańskiej.

Dalsza część polemiki na temat obrazów skupia się na zagadnieniu ważności Pra-
wa Mojżeszowego dla chrześcijan. Dla interpretacji jego znaczenia w kontekście ob-
razów nie jest pomocne rozróżnienie na prawo kultowe, czy ceremonialne, które 
chrześcijan nie obowiązuje, i prawo moralne, które zachowało swoją ważność. Wit-
tenberczyk wykazuje, że także Dekalog, na który jako na prawo moralne powołuje 
się w kwestii obrazów Karlstadt, zawiera elementy prawa ceremonialnego dotyczą-
ce obrazów i sabatu. Oba te nakazy zniosło Nowe Przymierze. Obrazy, jeśli nie od-
daje się im czci, stały się rzeczą obojętną dla wiary.

Wedle M. Lutra Nowe Przymierze zniosło obowiązywalność Prawa Mojżeszowe-
go dla chrześcijan. Należy traktować je jako odpowiednik tzw. Sachsenspiegel, czy-
li „Zwierciadła saskiego”, przeznaczonego dla Żydów, a więc lokalnego zbioru praw 
obowiązujący tylko w ramach określonego terytorium czy narodu. Prawo Mojżeszo-
we obowiązuje więc wyłącznie Żydów i tych z pogan, którzy mu się dobrowolnie 
poddali, a więc prozelitów na judaizm. Co jednak w tej sytuacji z ważnością Deka-
logu dla chrześcijan, do którego przestrzegania konsekwentnie wzywał sam M. Lu-
ter? By uzasadnić jego obowiązywanie Reformator używa pojęcia prawa naturalne-
go odwołującego się do wypowiedzi Pawła o poznaniu Boga dostępnego także po-
ganom (List do Rzymian 1,20). To poznanie to właśnie owo prawo naturalne, a przy-
kazania Dekalogu w sposób najdoskonalszy je wyrażają. To prawo naturalne obo-
wiązuje wszystkich ludzi, w tym także oczywiście chrześcijan. Dla M. Lutra obowią-
zywalność Dekalogu nie wynika więc z przymierza Boga z Izraelem, ale z faktu, że 
przykazania są częścią uniwersalnej woli Bożej dla człowieka.

Tak przedstawiają się najważniejsze wątki polemiki wokół miejsca obrazów  
w praktyce chrześcijańskiej w „Przeciw niebiańskim prorokom”. W kolejnych nume-
rach „Informatora parafialnego” zajmiemy się kolejnymi poruszonymi w tym piśmie 
tematami.

dr Jerzy Sojka
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W skrócie
• W środę 26 października odbyło się pierwsze spotkanie dla Ukraińców, któ-

rzy uczą się u nas języka polskiego. Zajęcia prowadzą dwie nauczycielki: pani Ur-
szula Rakus i Halina Bartek oraz ks. Bogdan Wawrzeczko. Uczestniczyło 6 osób.

• Rozpoczęły się prace remontowe w budynku starej szkoły. W sali chórowej 
została założona wentylacja. Wykonano też podwieszany sufit i nowe oświetlenie.

• W Pierśćcu zostało wymienionych pięć okien 
od strony zachodniej, w salce, kuchni i kancelarii.

• W sobotę 28 października odbyła się w sali 
parafialnej projekcja filmu „Luter”. Sala była pełna. 
Film obejrzeli również konfirmanci.

• W tym samym czasie odbyła się projekcja 
tego samego filmu w Dębowcu, gdzie obejrzało go 
około 25 osób.

• W niedzielę 29 października odbył się wieczo-
rem w kościele w Skoczowie pokaz laserowy. Ob-
razy świetlne przedstawiały sceny i symbole z hi-
storii chrześcijaństwa, Reformacji i naszej parafii. 
Kościół na dole był wypełniony po brzegi.

• W poniedziałek 30 października w kościele 
odbył się spektakl teatralny teatru Jerzego Latosa 
z Warszawy p.t. „Haireticos”. Przedstawiał sztukę 

na temat nauki Lutra i zmagania się w sumieniu ze stosowaniem jej w życiu. 
• We wtorek 31 października, w 500 rocznicę Reformacji odbyło się w Skoczo-

wie nabożeństwo ekumeniczne, na które zostali zaproszeni członkowie czterech 
zborów protestanckich Skoczowa: zboru Wolnych Chrześcijan, zboru Zielono-
świątkowego, zboru „Misja Centrum Życia” i zboru Adwentystów Dnia Siódmego. 
Pastorzy tych zborów w kilku słowach powiedzieli o swoim przeżywaniu Reforma-
cji i wzięli udział w modlitwie.
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• We wtorek 31 października 70 – osobowa grupa naszej młodzieży z ks. Marci-
nem Ratka-Matejką uczestniczyła w „Nocy z Lutrem” w cieszyńskim teatrze. 

• W dniach 3-5 listopada, od piątku do niedzieli nasi konfirmanci wraz z ks. Mar-
cinem Ratka-Matejką i ks. Bogdanem Wawrzeczko i jego żoną przebywali na wy-
jeździe integracyjnym w Zawoi. 

• W sobotę 4 listopada odbył się w Zabrzu turniej piłki nożnej halowej im. Ks. 
Andrzeja Hauptmana. Z naszej parafii wzięły udział trzy drużyny: juniorzy, senio-
rzy i kobiety.

• W środę 1 listopada w dzień pamiątki umarłych odbyło się na cmentarzu na-
bożeństwo.

• W środę 1 listopada już po raz trzeci z inicjatywy Burmistrza odbyła się 
na cmentarzach skoczowskich kwesta na renowację zabytkowych nagrobków.  
Na naszym cmentarzu zebraliśmy 2.070 zł. 

• W tym samym dniu na cmentarzu w Skoczowie była prowadzona zbiórka na 
wsparcie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu-Nierodzimiu.

• W sobotę 11 listopada odbyło się w naszym kościele w Skoczowie nabożeń-
stwo ekumeniczne z okazji Święta Niepodległości. Na nabożeństwie przemawia-
li: Ks. Zbigniew Macura, proboszcz parafii rzymsko – katolickiej na Górnym Borze, 
pan Mirosław Sitko Burmistrz Skoczowa i ks. A. Podżorski. Chór „Gloria” zaśpie-
wał kilka pieśni. Po nabożeństwie odbył się poczęstunek dla gości.

• W sobotę 11 listopada państwo Emilia i Gustaw Raszkowie z Simoradza ob-
chodzili 50-lecie małżeństwa. Gośćmi na uroczystości byli ks. A. Podżorski z mał-
żonką, a następnego dnia była modlitwa dziękczynna w kościele w Simoradzu.

• W sobotę 11 listopada w teatrze w Cieszynie odbyła się uroczystość wręcze-
nia Cieszynianek. Złotą Cieszyniankę otrzymał ks. Andrzej Czyż, którą w jego za-
stępstwie odebrał syn Bogusław Czyż. 

• Niedziela 12 listopada była w całym chrześcijaństwie poświęcona modlitwie 
za prześladowany kościół. Na nabożeństwie głównym w Skoczowie gościem był 
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Jerzy Marcol, który opowiadał o misji na Ukrainie, a po nabożeństwie w sali para-
fialnej spotkanie było kontynuowane.

• W sobotę 18 listopada odbyła się kolejna sesja Synodu Diecezjalnego w Wiśle.
• W dniach 20-22 listopada na terenie naszej parafii przebywali przedstawiciele 

Towarzystwa Biblijnego z Warszawy. Przedstawili prelekcje na temat Biblii w szko-
łach w Dębowcu, w Skoczowie na Górnym Borze i na spotkaniu młodzieży starszej 
w Dębowcu. Uczestnikom rozdawali darmowe Nowe Testamenty. 

• W piątek 24 listopada odbyło się zebranie komitetu parafialnego.
• W sobotę 25 listopada odbył się w Goleszowie Diecezjalny Turniej Gier Plan-

szowych. Z naszej parafii uczestniczyło 5 zawodników, którzy zajęli 2. miejsce dru-
żynowo.

• W niedzielę 26 listopada odbyło się po nabożeństwie spotkanie w sprawie 
zorganizowania przy naszej parafii grupy chrześcijańskich skautów „Royal Ran-
gers”. Organizacją zajmuje się ks. Wiesław Łyżbicki. 

• W dniach 27-29 listopada ks. Marcin Ratka-Matejko uczestniczył w zajęciach 
Instytutu Pastoralnego w Warszawie.

• Zakończyliśmy akcję zbiórki „Prezent pod choinkę” dla dzieci na Ukrainie. Ze-
braliśmy 453 paczki i 5.991 zł. To jest nieco mniej, niż w ubiegłym roku. Dziękujemy.

• W niedzielę 3 grudnia wolontariusze z PCK prowadzili kwestę przed naszym 
kościołem. Zebrali 964,- zł i za naszym pośrednictwem dziękują wszystkim ofiaro-
dawcom.

• W dniach 30 listopada do 3 grudnia pięcioro przedstawicieli naszej młodzieży 
uczestniczyło w konferencji dla liderów młodzieżowych w ośrodku „H2o” w Ocha-
bach.

• W niedzielę 3 grudnia odbyło się w Dębowcu spotkanie „Inny Adwent”, 
na którym uczestnicy wykonywali ozdoby świąteczne.

• Miesięczne zebranie  kobiet w środę 6 grudnia miało charakter gwiazdkowy 
z poczęstunkiem świątecznym. 
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• W piątek 8 grudnia odbyło się spotkanie dla wolontariuszy pomagających 
przy różnego rodzaju działaniach parafialnych. Gościem był piosenkarz chrześci-
jański Tomasz Żółtko.

• W sobotę 9 grudnia chór „Gloria” wyjechał na wycieczkę do Wrocławia. Zwie-
dzili m. in. Afrykarium, ZOO i jarmark adwentowy.

• W sobotę 9 grudnia nasz zespół dzwonków pojechał do Byczyny, gdzie wziął 
udział w koncercie adwentowym.

• W niedzielę 10 grudnia odbyła się na nabożeństwie komunia dla seniorów, 
a po nabożeństwie spotkanie w sali parafialnej.

• W tym samym dniu odby-
ła się komunia dla seniorów w 
Pierśćcu, a po nabożeństwie 
spotkanie przy poczęstunku.

• W Dębowcu rozpoczęto 
został rozebrany budynek go-
spodarczy. Okazało się, że nie 
tylko dach jest do wymiany, 
ale nawet rozpadają się ściany 
i trzeba wykonać nowe funda-
menty. Kontynuacja będzie na 
wiosnę.

• W niedzielę 17 grudnia odbyła się gwiazdka na szkółce w Skoczowie. Dzieci 
z obu grup, starszej i młodszej były razem, przedstawiły w sali swój program  
i otrzymały prezentu gwiazdkowe.

• W niedzielę 17 grudnia podczas nabożeństwa w Simoradzu dzieci ze szkółki 
niedzielnej przedstawiły program świąteczny, wiersze i życzenia.

• W niedzielę 17 grudnia odbyło się w Dębowcu w strażnicy spotkanie gwiazd-
kowe. Na program składały się występy dzieci, poczęstunek i wspólne śpiewy, pre-
zenty dla dzieci i wspólne łamanie się opłatkiem.

• W niedzielę 17 grudnia odbyła się w Domu Kultury „Pod Pegazem” gwiazd-
ka naszej młodzieży. Gościem był ks. Marek Michalik, który przedstawił pogadan-
kę świąteczną.

• W poniedziałek 18 grudnia ks. A. Podżorski uczestniczył w spotkaniu wigi-
lijnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Domu kultury „Pod Pegazem”  
w Skoczowie.

• W piątek 22 grudnia ks. A. Podżorski uczestniczył w jasełkach w szkole 
w Pierśćcu.

• Adwentowe nabożeństwa piątkowe prowadzili:
8 grudnia – ks. Robert Augustyn z Katowic – Szopienic
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15 grudnia – ks. Roman Kluz z Brennej
22 grudnia – ks. Grzegorz Olek z CME Dzięgielów
• W piątek 22 grudnia dotarła do Skoczowa 10 – osobowa grupa dzieci z Łuc-

ka na Ukrainie wraz z dwoma opiekunami. Dzieci spędziły tydzień w naszych rodzi-
nach. W niedzielę 24 grudnia i w pierwsze święto Bożego narodzenia dały program 
w kościele w Skoczowie, a w drugie święto w Pierśćcu.

• W środę 27 grudnia dzieci z Ukrainy przedstawiły spektakl o Bożym Narodze-
niu w kościele w Skoczowie.

• W środę 27 grudnia dzieci z Ukrainy wraz z kilkoma naszymi rodzinami poje-
chały na wycieczkę do Istebnej, gdzie wzięły w udział w kuligu.

• Nasze zespoły młodzieżowe i dziecięce nagrały nową płytę, na której znala-
zły się pieśni w wykonaniu zespołu dzwonków, „Be Happy”, „Dla Niego” i dziecię-
cego „Nadzieja”. Promocja płyty odbyła się w drugie Święto Bożego Narodzenia.

• W drugie święto Bożego Narodzenia odbyło się nabożeństwo rodzinne  
w Skoczowie z czynnym udziałem dzieci, a na końcu nabożeństwa wszystkie dzie-
ci otrzymały słodycze.

• W piątek 29 grudnia nasz chórek dziecięcy „Nadzieja” wziął udział w koncer-
cie „Dzieci śpiewają kolędy” w teatrze w Cieszynie.

• W piątek 29 grudnia odbył się w Pierśćcu koncert kolęd,  na którym śpiewał 
zespół…

• W sali chórowej założono nowe drzwi, natomiast drzwi do pomieszczeń na-
przeciw zostały na nowo wyczyszczone i pomalowane przez pana Brunona Rusi-
na. Dziękujemy.

• W wieczór sylwestrowy odbyło się oczekiwanie Nowego Roku w sali parafial-
nej, w którym uczestniczyło około 60 osób. 

• W święto Epifanii odbył się koncert kolęd w kościele w Skoczowie. Udział 
wzięły nasze parafialne chóry i zespoły: „Gloria” męski i mieszany, „Dla Niego”, 
„OdNowa” (dawne Be Happy), chór z Dębowca, zespół dzwonków i chórek dzie-
cięcy „Nadzieja”.

• W święto Epifanii po południu nasz zespół dzwonków wziął udział w koncer-
cie kolęd w Ustroniu.

• W niedzielę 7 stycznia odbyła się gwiazdka seniorów w Dębowcu.

Terminy
26 stycznia - Ekumeniczny Koncert Kolęd w Dębowcu
27 stycznia - Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego w Nierodzimiu
17 lutego - Kolacja Walentynkowa
24 lutego - Diecezjalny Zjazd Konfirmantów w Bielsku-Białej
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Nasze
życie

Pokaz laserowy…i powrót do  źródeł ( „ad fontes”)

Powoli kończyły się obchody 500-lecia Reformacji.  Mijał kolejny darowany nam 
rok. Jedną z wielu atrakcji, które zostały przygotowane w parafii Skoczów, był je-
sienny, wieczorny pokaz laserowy. Wspaniałe widowisko -  feeria urzekających  
barw,  ze świetnie dobraną , przekonującą muzyką w doskonały sposób podkre-
ślały przekazywaną symbolami na ekranie treść. Fakt: im większa przestrzeń, tym 
większa atrakcja z emitowanego przez urządzenie promieniowania  elektroma-
gnetycznego  z zakresu światła widzialnego, w tym w ciemności widzianego ultra-
fioletu czy podczerwieni.  (z tym zdaniem mam problem...) Płynne przejście obra-
zów i melodii w tle przez historię protestantyzmu, przez czasy wzlotów i upadków 
ruchów reformacyjnych, zostało nakreślone obrazem i podkreślone różnorodny-
mi tonami muzycznymi w naprawdę fantastyczny sposób. Dźwięk ten wraz z ob-
razem wiódł nas przez lata, cofał  5 wieków wstecz, pokazywał początek ruchu re-
formacyjnego, akcentując go muzyką poważną, wzniosłą, aby w sytuacjach trud-
nych wywołać niemal fizyczne drżenie  serc i  aby ponownie pokazać muzyką, po-
przez zmianę tonów, lżejsze  wydarzenia dające nadzieję. 

Udało się pokazać dzieła odważnych, pracowitych, myślących i aktywnie dzia-
łających  ludzi  (Jana Husa, Marcina Lutra, Jana Kalwina, Filipa Melanchtona i wie-
lu innych ) oraz zwycięstwa ruchów reformacyjnych, a w ślad za tym zwycięstwo 
słowa i wiary w Boga Najwyższego, gdzie zbawienie  nie zależy jedynie od dobrych 
uczynków, a źródłem wiary pozostaje tylko Pismo Święte. Pokaz świetnie nakreślił 
rolę Reformacji , która w XVI wieku była reakcją  na bardzo negatywne zjawiska, 
które niestety miały miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej, o czym nie boi się 
mówić obecnie m.in. w kościele rzymsko-katolickim sam papież Franciszek. Ruch 
reformacyjny był także wówczas opozycją  do katolickiej, nieuzasadnionej biblij-
nie doktryny dogmatycznej.  Laserowy pokaz  wiódł nas przez wieki , przez wyda-
rzenia historyczne niemal niepostrzeżenie, aby dotrzeć do teraźniejszości. Widzia-
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łam zachwyt i skupienie na twa-
rzach oglądających, zarówno do-
rosłych jak i dzieci. Lasery wypeł-
niły obrazem kościół w Skoczo-
wie. 

Jednak najważniejsze bywa 
od lat zwykle niewidoczne dla 
oka. Lasery poprzez dźwięk  
i obraz przemówiły na swój spo-
sób, a jednak dosadnie do młod-
szych i starszych. Wywołały emo-
cje, zmusiły do przemyśleń. La-
sery wybrzmiały swoja treścią,  
a ich echo głęboko utkwiło w 
wielu naszych duszach. Echo, 
które wydaje się, że  skłoniło nas 
do przemyśleń u schyłku roku, 
do zastanowienia się nad tym, 
czym była Reformacja, jakie były 
jej podstawy i czy dobrze została 
zrozumiana. Czy wydała „dobry 
owoc?” – prawdopodobnie zapy-
tałby z ambony kaznodzieja.

Jesteśmy tylko i aż ludźmi. 
Mamy swoje przyzwyczajenia, 
wyrośliśmy w danej kulturze, oto-
czeniu. Nie do końca lubimy zmia-
ny, choć z drugiej strony widzimy 
ich potrzebę. Zmieniają się stro-
je, język, nasze zachowania. Czas 
płynie. Jednak niezależnie od na-
szego charakteru  czy koloru skó-
ry albo zasobności portfela Pan 
Bóg był i jest taki sam. On walczył 
o nas. „Ma o nas staranie”. Liczy 
na nas i na naszą mądrość, tak 
samo jak liczył na ludzi 2000 lat 
temu  czy w XVI wieku. Dał nam 
( każdemu!)  rozum. Wykorzystaj-
my go z pożytkiem dla Boga, sie-
bie i innych.

Beata Branc-Gorgosz
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Hairetikos

Bracia Filip, Jan i Augustyn oraz ich 
gosposia Tomaszewska – to bohate-
rowie spektaklu, który mogliśmy obej-
rzeć 30 października 2017 w naszym 
skoczowskim kościele. Kiedy mnisi 
przygotowują przestawienie, okazuje 
się, że to co miało być proste i śmiesz-
ne, staje się złożone i poważne.  Czy 
jesteś heretykiem? Czy rację mają oni, 
którzy tak jak Tomaszewska, dobrze 
wiedzą, co to jest herezja? Może je-
steś głosicielem zbyt śmiałych poglą-
dów, sprzecznych z ogólnie przyjęty-
mi? A może nie zgadzasz się z niektó-
rymi naukami papieskiego Kościoła? 
Albo jesteś odstępcą od dogmatów 
swojej religii? Której użyć definicji? 
Chyba warto sięgnąć głębiej niż łaciń-
ski haereticus – odstępca? To niektóre 
dylematy, z którymi spotykają się mni-
si, a może również i widzowie. Spek-
takl w reżyserii Jerzego Latosa zagrali 
aktorzy związani z warszawską Agen-
cją Inicjatyw Artystycznych. Czy war-
to było? Na to pytanie odpowiedzieć 
mogą widzowie.

Ks. Bogdan Wawrzeczko
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Prace w Simoradzu

W poprzednim numerze „Informatora Parafialnego” ukazała się wzmianka  
o pracach remontowych w simoradzkim kościele, a dokładniej o nowej instalacji 
elektrycznej. Stara instalacja została wymieniona, ponieważ stanowiła zagrożenie, 
a nowa została dostosowana do nowego rodzaju ogrzewania elektrycznego.

W szafce z bezpiecznikami mamy możliwość sterowania panelami grzewczymi. 
W momencie, kiedy będzie mało osób w kościele (np. nabożeństwo adwentowe, 
pasyjne), wtedy można załączyć ogrzewanie tylko w kilku ławkach, co pozwoli za-
oszczędzić energię elektryczną.

Rewolucyjne podejście do ogrzewania kościoła polega na montażu płyt pro-
miennikowych w ławkach, które dostarczają ciepło w ściśle określonym miejscu  
i czasie na poziomie podłogi. Montaż płyt rozwiązuje problem ogrzewania kościo-
ła przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. Koszty są wprost proporcjonalne  
i ściśle związane z liczbą zajętych miejsc siedzących. Wysoka emisyjność promie-
niowania cieplnego czyni z grzejników niezwykle skuteczny system ogrzewania. 
Temperatura płyt waha się w granicach 28 - 32 st. C.

W miejscach, w których nie ma ławek, zamontowano płyty grzewcze na ścia-
nach i na pawłaczy, a w przejściu pojawił się promiennik.

Jak na razie nikt nie skarży się, że mu zimno, ale okres grzewczy dopiero się zaczął.
Rajmund Raszyk
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Odsłonięcie tablicy 
w Pierśćcu

W ramach trwających w Parafii Sko-
czów Dni Reformacji, 29 listopada 2017 
r. w  Pierśćcu, w czasie nabożeństwa, 
odbyło się uroczyste odsłonięcie pa-
miątkowej tablicy.  Usytuowano ją  
w miejscu, gdzie dawniej było wejście 
do „starej” kaplicy, na jej wyekspo-
nowanym fragmencie fundamentów. 
Czerwoną kostką na bruku placu par-
kingowego zaznaczono obrys murów 
tej budowli. Odsłonięcia tablicy doko-
nał ks. Marcin Ratka–Matejko. Krótkie 
rozważanie przedstawił na podstawie 
wersetów:

Hbr 13,7-8: Pamiętajcie na wodzów 
waszych, którzy wam głosili Słowo 
Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj 
i dziś, ten sam i na wieki.

Ks. Marcin dziękował Bogu za naszych przodków, którzy tworzyli ewangelicką 
społeczność w Pierśćcu, wznieśli kaplicę i mogli się tu spotykać, a także oraz za Ju-
bileusz 500 lat Reformacji. 

Przed nabożeństwem padał ulewny deszcz i wiał porywisty wiatr. Wydawało 
się, że przeprowadzenie uroczystości na zewnątrz kościoła będzie niemożliwe.  
W czasie nabożeństwa wypogodziło się, wyjrzało nieśmiało słońce, a wiatr nieco 
zelżał. Pogoda utrzymała się do końca uroczystości - również za to byliśmy w tym 
dniu wdzięczni Panu Bogu.  

Inicjatywa ufundowania tablicy zrodziła się na Zebraniu Rocznym Filiału Pier-
ściec w styczniu 2017 r. 
Kalendarium i teksty 
umieszczone na tabli-
cy przygotowały Ur-
szula Barańska i Danu-
ta Oczadły. Tablica zo-
stała wykonana przez  
naszych parafian Artu-
ra Jasiulka i Marka Ry-
morza.

Jerzy Niemiec
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Inny Adwent
w Dębowcu

3 grudnia

fot. Marcin Ratka-Matejko
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Świąteczne spotkanie Koła Pań w Pierśćcu

W piątkowe popołudnie, 8 grudnia 2017 roku, w Fi-
liale w Pierśćcu odbyło się comiesięczne spotkanie Koła 
Pań. Miało niecodzienny, uroczysty charakter: dzięko-
wałyśmy naszej wykładowczyni, siostrze Ilonie Hajew-
skiej, za głoszone w minionym roku Słowo Boże, a świą-
teczna dekoracja stołu i poczęstunek były dopełnieniem 
spotkania.

Podstawą grudniowego wykładu był werset 28 z 29. 
rozdziału V Księgi Mojżeszowej: „To, co jest zakryte, 
należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas  
i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełnia-
li wszystkie słowa tego zakonu.”

Warto sobie zdać sprawę z tego, że Bogu nie moż-
na niczego narzucić, ale można wiele u Niego wymodlić. 
Mówczyni zwróciła uwagę słuchaczek na Bożą obietnicę: ta/ten, kto przechodzi 
trudności, jest dwa razy bardziej błogosławiona/błogosławiony. 

Jesteśmy bardzo wdzięczne Panu Bogu za te spotkania pod Jego Słowem. Ser-
decznie zapraszamy wszystkie panie  w piątek po 1. środzie miesiąca na godzinę 
16.00 do Pierśćca. Warto po zgiełku dnia skupić się na wartościowym wykładzie, 
zaśpiewać na chwałę Wszechmogącego, pomodlić się i porozmawiać w miłym gro-
nie. Pierwsze spotkanie w nowym roku odbędzie się w piątek, 12 stycznia 2018 r., 
wyjątkowo o godzinie 18:00. Będzie to spotkanie autorskie z pastorową Lidią Czyż, 
autorką poruszających książek: „Mocniejsz niż śmierć”, „Narodziny perły”, „Pozo-
stała tylko nadzieja”, „Tato” oraz licznych artykułów i opowiadań w czasopismach: 
„Zwiastun Ewangelicki”, „Warto” i „Nasze Inspiracje”. Serdecznie zapraszamy!

Danuta Oczadły
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Nowe organy w Simoradzu

Od jakiegoś czasu organiści, który grają na na-
szych organach w kościele w Simoradzu, zwra-
cali nam uwagę, że trzeba pomyśleć o organach, 
może o czymś nowszym, bo obecny sprzęt się 
powoli kończy. 

Jako Zarząd Filiału mieliśmy to oczywiście na 
uwadze, ale w obliczu poważnych inwestycji re-
montu kościoła, temat organ (które przecież cią-
gle grały) był jakoś na dalszym planie. Niestety, 
początkiem listopada coś się zepsuło i było sły-
chać, że organy jakoś inaczej grają. Pojawiła się 
zatem pilna potrzeba zakupu nowego sprzętu. 

Zdecydowaliśmy się na pianino elektryczne, ponieważ można wykorzystać taki 
sprzęt zarówno jako pianino i jako organy, a przy tym jest też zgrabne, do małe-
go kościółka idealne. W wyborze pomogła nam Dorota Podżorska, za co bardzo 
jej dziękujemy! Zakupiliśmy pianino elektryczne firmy KAWAI ES110 B, które będzie 
wykorzystane również (jak widać na zdjęciu) do nabożeństw młodzieżowych. Pia-
nino (z osprzętem) kosztowało blisko 4500 zł, a dzięki zaangażowaniu parafian  
i kilku sponsorów z zewnątrz udało się zebrać w ciągu miesiąca aż 5300 zł! Można 
było wyczuć Boże błogosławieństwo w tej akcji. 

Na dziś możemy się pochwalić pełnym wyposażeniem do organizowania nabo-
żeństw młodzieżowych. Zespół nie musi ze sobą nic przywozić i nie trzeba też roz-
kładać nagłośnienia, bo zostało dostosowane już rok temu - również dzięki zaan-
gażowaniu wielu anonimowych sponsorów.

Jeszcze raz dziękujemy za każdą ofiarę. 
Rajmund Raszyk
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Świątecznie w Pierśćcu

W niedzielę 10 grudnia odbyło się w 
Pierśćcu nabożeństwo ze spowiedzią i ko-
munią świętą dla seniorów. Po nabożeń-
stwie najstarsi zborownicy wraz z opiekuna-
mi mieli okazję spotkać się w sali na  wspól-
nym śpiewie przy herbacie i ciastku wspól-
nie z proboszczem ks. A. Podżorskim ,  który 
wzbogacił spotkanie grą na organach. Czas 
- jak to bywa - bardzo szybko upłynął i po 
wspólnej modlitwie wszyscy rozeszli się do 
domów. 

Wigilijne nabożeństwo miało niecodzien-
ną oprawę. Wigilijne teksty biblijne przepla-
tane były śpiewem kolęd, którym towarzy-
szyły dźwięki pianina i śpiew młodzieży. Ka-
zanie oparte na tekście z proroka Izajasza wy-
głosił ks. Marcin Ratka-Matejko. Ostatnia ko-
lęda „Cicha noc” śpiewana była przy zgaszo-
nym świetle, a kościół został wypełniony bla-
skiem świec.

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia  
w trakcie nabożeństwa, które poprowadził ks. 
Wiesław Łyżbicki, wystąpiły z programem ar-
tystycznym dzieci z Ukrainy, przebywające na 
terenie naszej parafii. 

Kolędy śpiewane zwłaszcza po polsku, ale 
też te, które młodzi ar-
tyści zaśpiewali w swo-
im jak też angielskim ję-
zyku, wywarły niesamo-
wite wrażenie na uczest-
nikach nabożeństwa i po-
dziw dla występujących. 
Dzieci zostały nagrodzo-
ne gromkimi brawami.

Piotr Kłapsia
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Co myślą o nas Skarpeciaki  
i czy porozumiewanie się  

na migi jest łatwe -
czyli kilka wspomnień  

z Wigilii rodzinnej

Święta, święta i… wiadomo co. 
Jak co roku budzimy się ze świątecz-
nej atmosfery i zastanawiamy się, kie-
dy to przeleciało. Powoli trzeba my-
śleć o porządkach poświątecznych, 
rozbieraniu choinki i sprzątaniu świa-
tełek. A jeszcze kilka chwil wcześniej 
znajdowaliśmy się w szale przedświą-
tecznych zakupów i przygotowań. 
Całkiem niedawno czekaliśmy na na-
dejście świąt.

Lubimy Wigilię i lubimy wigilijki...  
W tym roku dębowieccy parafia-
nie spotkali się na wigilijce rodzinnej  
w strażnicy w Dębowcu. Mimo iż po-
mysł wzbudził pewne kontrower-
sje, starsi parafianie wiedzą, że to po-
wrót do tradycji sprzed wybudowa-
nia domu parafialnego. A że analiza 
frekwencji w poprzednich latach wy-
kazywała tendencję wzrostową, za-
miast ryzykować, że ktoś zwyczaj-
nie się nie zmieści, spotkaliśmy się  
w obszernej sali strażnicy. Dla każde-
go wystarczyło miejsca, a gdyby do-
tarli Ci, którzy niestety pochorowali 
się na święta, sala byłaby wypełniona 
po brzegi jak co roku.

Dzięki większej przestrzeni dzieci  
(i nie tylko!) mogły popisać się aktor-
skimi umiejętnościami. Trzeba przy-
znać, że tegoroczna Wigilia rodzinna 
zdominowana została przez dramat, 
chociaż zarówno epika (słowo ks. Mar-
cina Ratki-Matejki) jak i poezja (pięk-
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ne wierszowane życzenia złożone przez 
najmłodszych) również stworzyły ten 
świąteczny wieczór. Mieliśmy okazję zo-
baczyć aż trzy sztuki.

Pierwsza to „Idzie Wigilia, ratuj się 
kto może”, krótka sztuka mapetowa na 
podstawie opowiadania „Choinka” Tove 
Jansson. W tej sztuce pierwsze skrzyp-
ce zagrali dorośli. Pani Mariola Cieślar 
wcieliła się w rolę Mamy Zuzi, Zuzią zo-
stała Natalia Cieślar, a Tatą Zuzi ks. Mar-
cin. Kruka i Wodza Skarpeciaków zagra-
li Kasia i Jerzy Pastuchowie, zaś dzie-
ci ze szkółek niedzielnych zostały samy-
mi Skarpeciakami. Dla nikogo nie zabra-
kło skarpetkowej pacynki, a interaktyw-
ny teatrzyk wywołał nie tylko śmiech, ale 
także nieco głębszą refleksję.

Co pomyślałyby Skarpeciaki, które nie 
mają pojęcia czym jest Wigilia, gdyby zaj-
rzały do naszego domu w ten wyjątko-
wy dzień? Jak często zabieganie, kłótnie, 
tradycja i sprzątanie przysłaniają nam to, 
co stanowi sens świąt? Do tego pytania 
nawiązał krótko ks. Marcin, zachęcając 
nas do wyhamowania i głębokiego prze-
żywania świąt.

Druga sztuka miała inną formę, ale 
niemal identyczny morał. Spotkało się 
trzech fachowców: piekarz (Ksawery Kukla), rzeźnik (Kamil Wojtek) i rzeźbiarz 
(Bartek Pomeranek). Wszyscy trzej niezwykle zapracowani przed świętami. Roz-
mawiają o tym, jak ciężko jest świętować, kiedy pracy jest tyle, że nie wiadomo  
w co ręce włożyć. Wniosek jest jeden - aby świętować, trzeba się zatrzymać. W in-
nym wypadku w naszym zabieganym świecie trudno poczuć sens świąt.

Trzecia sztuka to przezabawny dialog, w którym Anna (Kamila Kubala) i Za-
chariasz (Kuba Balcar) próbują się porozumieć. Może raczej był to monolog - tyl-
ko Anna mówiła, zaś Zachariasz na migi próbował wytłumaczyć, co go spotkało. 
Takie kalambury potrafią być niebywale niebezpieczne - Zachariasz przekazując 
wieść anioła, że Anna zajdzie w ciążę, został szybko acz niesłusznie posądzony  
o nazwanie Anny „za grubą”. Atmosfera radosnego oczekiwania na narodziny 
Jana, w tej nieco kabaretowej konwencji, świetnie pasowała do czasu Adwentowego.

Kasia Pastucha
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Nabożeństwo rodzinne 
w Skoczowie

26 grudnia

fot. Bartłomiej Kukucz
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Spektakl
dzieci z Ukrainy

27 grudnia

fot. Bartłomiej Kukucz
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Świąteczne kolędowanie  
w Pierśćcu

W piątek 29 grudnia w kościele  
w Pierśćcu z inicjatywy ks. M. Ratki-Ma-
tejko odbył się koncert kolęd. Wspólne 
kolędowanie rozpoczął nasz parafialny 
zespół „OdNowa”, zachęcając wszyst-
kich do wspólnego śpiewu .

W drugiej części koncertu wystąpiła 
grupa profesjonalnych muzyków chrze-
ścijańskich, która wspólnie się zebra-
ła i przygotowała kolędy w zupełnie no-
wych, ciekawych i odważnych aranża-
cjach. Koncert był przeplatany  ekspre-
syjnymi przemyśleniami na temat relacji 
„człowiek , ja i Jezus Chrystus”. 

Uczestnicy koncertu  byli pod dużym 
wrażeniem i absolutnie nie żałowali cza-
su, który spędzili w ten piątkowy wieczór 
w pierścieckim kościele.

Piotr Kłapsia
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„Diakujemo” 

Kraków. Skoczów. Ustroń. Istebna. Koniaków. Górki. Cieszyn. I z powrotem do 
domu – do Łucka na zachodniej Ukrainie. Gdyby nie to, co nam zostawili, byłaby to 
tylko jeszcze jedna wizyta gości z zagranicy na naszych ziemiach. I nie chodzi prze-
cież o te prezenty, które z sobą przywieźli – dla parafii, dla rodzin goszczących, dla 
parafian. Wydaje mi się, że zostawili znacznie więcej. Mnie zostawili zachwyt, zdu-
mienie, podziw, wzruszenie, zadumę, radość, poczucie spełnienia, przekonanie  
o tym, że tak wiele mam – pod względem duchowym i finansowym oraz zupełnie 
inne Boże Narodzenie. A co Tobie podarowali w te święta?

Między 22 a 29 grudnia 2017 nasza parafia gościła Chrześcijańską Biblijną Grupę 
Dziecięcą „Źródło” z Łucka na Ukrainie. Dziesiątka dzieciaków w wieku od 8 do 13 lat 
i ich dwóch opiekunów, z panią Żanet Tabaczuk na czele, spędzała ten czas bardzo 
intensywnie. Próby, występy, spotkania, wycieczki. Wiele dobrych, radosnych chwil  
i pięknych wspomnień. Wiele ciepła ze strony goszczących ich siedmiu rodzin ze Sko-
czowa, Łączki, Pierśćca i Simoradza, którym bardzo dziękujemy za ich zaangażowa-
nie.  Wiele zainteresowania i podziwu ze strony widzów, oglądających ich występy, 
tych, którzy modlili się i wspierali ich przyjazd finansowo. Dziękujemy, że tyle mogli 
ze sobą zabrać – przeżyć, wspomnień, wsparcia! Na pewno bardzo tego potrzebują. 

Kim są te dzieci? W 2013 r. przy Parafii Niemieckiego Ewangelicko-Luterańskie-
go Kościoła w Łucku zostały zorganizowane regularne spotkania dla dzieci z rodzin 
niezabezpieczonych socjalnie: rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, półsie-
rot i dzieci z problemami wychowawczymi. Celem projektu była pomoc w adapto-
waniu się tych dzieci w społeczeństwie poprzez nauczanie Słowa Bożego, ewange-
lizację, uwielbienie, a także program muzyczno-teatralny. Tak powstała Chrześcijań-
ska Biblijna Grupa Dziecięca „Źródło”. Zespół ten wielokrotnie występował w róż-
nych miejscach – w kościołach, szpitalach, domach dziecka, na obozach chrześcijań-
skich. Niesie Ewangelię o Zbawicielu dzieciom, ludziom starszym, żołnierzom, cho-
rym, przesiedleńcom z okręgu donieckiego. Obecnie cała grupa składa się z 16 dzie-
ci. Większość z nich na co dzień mieszka w Domu Dziecka. Zmagają się więc z często 
trudną codziennością.

W czasie ich pobytu sporo usłyszałam o wyzwaniach, jakie niesie ta codzienność. 
Sytuacja finansowa wielu Ukraińców od dawna nie była tak zła jak ostatnimi czasy  
i  bardzo trudno im wiązać koniec z końcem. Ciągnąca się wojna nie napawa nadzie-
ją. Dodatkowo niezwykle trudna duchowo jest też sytuacja w Niemieckim Ewangelic-
ko-Luterańskim Kościele na Ukrainie i wiele osób zostało już głęboko przez to zranio-
nych. Jednakże dobry Bóg troszczy się o swoje dzieci w cudowny sposób. Ot, choć-
by zatroszczył się o to, by udało się zdobyć pozwolenia na wyjazd do Polski dla dzieci 
od dawno zaginionych gdzieś rodziców, pozwolił im bez przeszkód przekroczyć gra-
nicę, zatroszczył się o finanse w trudnym momencie ich działalności. 

Drogi Czytelniku, niech więc spotkanie z tą grupą pobudza cię do modlitwy –  
o dzieci, o prowadzącą zespół, o kościół na Ukrainie i o samą Ukrainę.  

Natalia Łyżbicka
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Wyjątkowe święta
Poprosiliśmy o podzielenie się swoimi  

refleksjami osoby, które gościły dzieci z Ukrainy  
w czasie świąt.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za minione święta Bo-żego Narodzenia spędzone ra-zem z Dianą i  Kristiną. Po ty-godniu ich obecności ciężko było się rozstać. Skromne wdzięczne za wszystko rozśpiewane i trosz-czące się o siebie siostrzyczki na długo zostaną w naszej pamię-ci. Dziewczynki te sprawiły że w nas samych wiele się zmieniło. Dziękujemy Bogu że mogły być wśród nas
Marcin Czudek

To były zupełnie inne 

Święta Bożego Narodze-

nia niż do tej pory. Dzięki 

Stasiowi przeżyliśm
y ten 

czas inaczej, jak
by pełniej; 

doświadczyliśmy istoty 

tych Świat.

Iza Sikora

Straciłam
 nadzieję , 

że dodatkowe nakrycie 

ma sens i po czterd
zie-

stu latach puste miejsce 

przy stole
 zostało 

wy-

pełnione , to niezwykłe 

przeżycie 
.

Aneta Żwak

Na początku byłam sceptycznie nastawio-na jednak przyjazd tych dzieci pokazał mi jak ważne jest by otwierać się na innych. 
Emilia Żwak
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Cieszymy się i dziękuje-my Bogu, że mogliśmy w ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia otworzyć nasz dom dla Daniela i Siergieja. Wnieśli tak wiele radości. Doceniliśmy jak bardzo mamy się dobrze  i bardzo się cieszymy, że mogli-śmy się tym podzielić. 
Mariola Sułkowska

Wszelkie wątpliwości i oba-

wy zniknęły już pierwszego 

dnia, gdy okazało się, że mię-

dzy dziećmi nie istnieją żad-

ne bariery językowe. Wspólne 

śpiewanie i muzykowanie, gry 

planszowe, spacery i rozmo-

wy przy posiłku nie stanowi-

ły problemu i szybko budowa-

ły więzi. To był niezwykły czas 

dla całej naszej rodziny.
Milena, Julia, Anna  

i Jarosław Debinny

Ja w szczegól
ności  

zapamiętam wdzięczność 

i radość dziewczyn, my 

często nie doceniany i nie 

potrafimy cieszyć
 się  

z tych najmniejszych  

rzeczy, z
a które o

ne  

wielokrotn
ie dziękowały. 

Ola Czudek

Może inni inaczej odczuli tą  wizytę, ale my od razu czuli-śmy jakby to był nasz członek rodziny i nie było żadnego stre-su, tylko dużo radości i śmie-chu z powodu bariery języko-wej. Nie do końca się dogady-waliśmy, a chcieliśmy sobie po-gadać. Żal było się rozstawać, bo mimo tych paru krótkich chwil spędzonych razem było PRZE-SYMPATYCZNIE.
Marzena Kocaj

Przed jej przyjazdem 

nigdy nie zastanawiałam 

się nad tym jak ciężko 

jest mieszkać ludziom na 

Ukrainie i że ten język jest 

tak odmienny od polskie-

go (choć wydawało by się 

że to prawie to samo)  
Ania Kocaj
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Koncert Kolęd

„Raduj się świecie, przy-
szedł Pan, niech zabrzmi 
chwały pieśń”- te słowa zna-
nej angielskiej kolędy w prze-
kładzie Adeli Bajko w cudow-
ny sposób przekazują at-
mosferę Święta Epifanii i wy-
darzenia mającego miejsce  
w tym dniu w kościele Św. 
Trójcy w Skoczowie.

Tradycyjnie zgromadzi-
liśmy się w naszej świąty-
ni podczas koncertu kolęd. 
Wśród wykonawców zapre-
zentowały się zespoły i chóry 

parafialne, m.in. chórek dziecięcy „Nadzieja”, zespół „Dla Niego”, zespół dzwon-
ków pod kierownictwem Doroty Podżorskiej, zespół „Od nowa” pod batutą Jana 
Stebla oraz chór mieszany z Dębowca, chór żeński i mieszany „Gloria” ze Skoczo-
wa pod dyrygenturą Gabrieli Targosz.

Koncert zgromadził liczne grono miłośników śpiewu. Wśród słuchaczy gościli-
śmy burmistrza Skoczowa, pana Mirosława Sitko, dyrektora Miejskiego Centrum 
Kultury „Integrator” w Skoczowie, Julię Raszkę oraz sekretarz gminy Beatę Ma-
curę. Oczywiście nie zabrakło naszych stałych, wiernych odbiorców: rodzin, przy-
jaciół, parafian. Nad całością koncertu i sprawnym przebiegiem czuwał ksiądz pro-
boszcz Adam Podżorski. Jak w poprzednich latach organizatorem tego wydarze-
nia był chór „Gloria”.

Różnorodność melodii, słów wykonywanych utworów odzwierciedlała bo-
gactwo artystyczne słyszanego programu. Brzmienie kolęd polskich, angielskich, 
ukraińskich, pastorałek z repertuaru różnych wykonawców, m. in Skaldów, kre-
owało odświętny nastrój tej uroczystości. Niezapomniane wrażenie pozostawi-
ło wykonanie przez prawie wszystkich wykonawców koncertu kolędy „Ta święta 
noc” A. Adamsa, w której prowadziły nas: Gabriela Targosz – dyrygentura i Doro-
ta Podżorska - akompaniament. Jednakże dopełnieniem całości było wspólne od-
śpiewanie, przez wykonawców i publiczność, kolęd „Gdy się Chrystus rodzi” oraz 
„Bóg się rodzi”. Zwłaszcza słowa „podnieś rękę, Boże Dziecię” w szczególny spo-
sób zabrzmiały pod sklepieniem kościoła, gdy wyśpiewały je dziesiątki ust.

Ta, trwająca prawie półtora godziny, muzyczna uczta dla ducha pozostawiła  
w naszych sercach, zgodnie ze słowami apostoła Jana, pewność, że „Ciemność 
ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.”(I Jan 2,8).

Aniela Fender
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Wieści 
chórowe

Wycieczka do Wrocławia

 Po pełnych emocji i wydarzeń wrześniu i październiku, nieco spokojniejszym li-
stopadzie, zdecydowaliśmy jako chór, że trzeba nam nabrać sił przed zbliżającym 
się grudniem, kolejnym intensywnym okresem dla nas śpiewaków. W ten sposób 
narodziła się koncepcja, aby gdzieś wyjechać, coś zobaczyć. Wśród różnych propo-
zycji padł Wrocław, stolica Dolnego Śląska, miasto pięknej starówki, krasnali, sły-
nące ze wspaniałego ogrodu zoologicznego. Jedynie pozostało ustalenie najbar-
dziej dogodnego terminu, a od planów do realizacji już krótka droga.

Dzięki wspaniałym zaletom organizacyjnym prezesa chóru pana Waltera Oraw-
skiego 9 grudnia wyjeżdżaliśmy z placu kościelnego na „podbój” Wrocławia. Po-
żegnani Bożym Słowem przez księdza proboszcza Adama Podżorskiego, z pieśnią 
„Kiedy ranne wstają zorze”, głodni nowych wrażeń z każdą minutą coraz bardziej 
oddalaliśmy się od rodzinnych stron. W tej wycieczce towarzyszyli nam nasi naj-
bliżsi: rodziny, przyjaciele, grupa parafian.

Podróż przebiegała spokojnie, bez zakłóceń. Ale tylko do pewnego momen-
tu, gdy widząc na horyzoncie pierwsze budynki naszego celu, po zjeździe z auto-
strady, nasz autokar, podobnie jak i inne, został zatrzymany do kontroli przez in-
spekcję ruchu drogowego. Tak blisko celu, a nie dane było nam dotrzeć na miejsce 
w zaplanowanym czasie. Nasza cierpliwość została wystawiona na próbę, ponie-
waż, jakby nam się wydawało, że taka kontrola może potrwać tylko chwilkę – ja-
kieś przejrzenie dokumentów, to staliśmy, staliśmy i staliśmy bez końca prawie go-
dzinę. Gdzieś w podświadomości zaczęło kiełkować pytanie czy damy radę zreali-
zować program wycieczki: zwiedzanie zoo i Afrykarium, obejrzenie Starego Mia-
sta oraz „pobuszowanie” na jarmarku świątecznym. A jeszcze w tym wszystkim 
należało zmieścić czas na posilenie naszych ciał, czyli obiad. I tym razem zadzia-
łał niezawodny prezes. Gdy podjechaliśmy pod zoo, z biletami wstępu czekał nas 
ksiądz Marcin Orawski, proboszcz wrocławskiej parafii, a prywatnie syn państwa 
Orawskich.
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Przewidziany czas na zwiedzanie ogrodu 
zoologicznego, a w szczególności Afryka-
rium, tak niespodzianie ograniczony kontro-
lą, dzięki uprzejmości księdza Marcina mo-
gliśmy wykorzystać do maksimum. Niestety 
nie udało się zobaczyć wszystkiego, ale jest 
przynajmniej okazja, by jeszcze wrócić w to 
piękne miejsce. Plany mają to do siebie, że 
trzeba je realizować, czasem można moder-
nizować. Jednak podczas naszej wyciecz-
ki musieliśmy się ściśle trzymać zaplano-
wanego harmonogramu i choć z mieszany-
mi uczuciami, jednak pożegnać teren ogro-
du. Czekał nas Wrocław ze swoimi urokliwymi uliczkami, tajemnicami, piękną świą-
teczną iluminacją. Przejeżdżając autokarem w kierunku centrum miasta, podziwia-
liśmy piękną architekturę, a dzięki uprzejmości pana przewodnika poznawaliśmy 
też burzliwą i tragiczną historię Wrocławia końca II wojny światowej. Pyszny obiad 
w kamienicy „Pod Aniołami”, historia kościoła Opatrzności Bożej i nowość wro-
cławska – krasnal Reformacji KrasnoLuter u kościelnych schodów, to z pewnością 
atrakcyjne akcenty naszej wyprawy. Jeszcze tylko krótki spacer po wrocławskich 
uliczkach i nadszedł ten moment długo wyczekiwany przez większość uczestni-
ków – czas wolny spędzony na rynku wśród kramów Świątecznego Jarmarku. 
Efektowna choinka, świetlne iluminacje, dekoracje bożonarodzeniowe momenta-
mi zapierające dech w piersi, wywarły na nas ogromne wrażenie. Jedynie niezbyt 
sprzyjająca aura – zaczął padać deszcz, a momentami deszcz ze śniegiem, trochę 

popsuła nam nastroje. 
Mimo to w doborowym 
towarzystwie nie moż-
na smucić się zbyt długo, 
więc i nasze humory ule-
gły poprawie.

W efekcie, jakby zro-
bić bilans, wycieczka 
była udana, uczestnicy 
zrelaksowani, a wrażenia 
i wspomnienia będą nam 
towarzyszyć przez dłuż-
szy czas.

PS. Z rozliczenia naszego wyjazdu pozostało 246 zł, które przeznaczono na po-
byt dzieci z Ukrainy w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Aniela Fender
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Głos ma
młodzież

Wigilijka ze starymi piernikami ;)

Jak co roku, grupa Młodzieży Bardzo Starszej przed świętami Bożego Narodze-
nia zorganizowała spotkanie wigilijne. Tym razem odbyło się ono w poniedziałek 
18 grudnia. W ciepłej, świątecznej atmosferze, przy suto zastawionym stole wsłu-

chiwaliśmy się w kolędy i piosen-
ki świąteczne. Każdy z uczest-
ników przyniosł coś dobrego 
do jedzenia: domowe pierogi, 
barszcz, ryba, sałatka, krokiety, 
ciasteczka (wśród nich osławio-
ne już stare reformacyjne pierni-
ki - patrz IP 125).

Głównym tematem, który to-
warzyszył nam tego wieczora 
była postać Marii - matki Jezu-
sa. Przyglądaliśmy się fragmen-
tom biblijnym opisującym hi-
storię zwiastowania, spotkania  
z Elżbietą i narodzin Jezusa. Wy-
mienialiśmy się spostrzeżeniami 
i przemyśleniami dotyczącymi 
świadectwa, jakie Maria składa-
ła swoim życiem.

Podczas spotkania nie za-
brakło wspomnień dotyczących 
własnego przeżywania świąt, 
dzielenia się opłatkiem i składa-
nia życzeń świąteczno-nowo-
rocznych.

Natalia Cieślar
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Gwiazdka młodzieży

17 grudnia nadeszła pora, aby jak co 
roku, wspólnie spotkać się w MCK w Sko-
czowie i spędzić tam przemiły i wartościo-
wy czas, jakim była gwiazdka młodzieżo-
wa.

Odświętne stroje, pięknie udekoro-
wane stoły, pyszne jedzenie, utalento-
wani muzycy oraz śpiewacy – to wszyst-
ko czekało na nas w tym cudownym dniu. 
O godzinie 17:00 rozpoczęliśmy świętowa-
nie. Śpiewając kolędy i zajadając wyśmieni-
te jedzonko, wprawiliśmy się w bożonaro-
dzeniowy klimat. W tym roku temat przed-
stawił ks. Marek Michalik z Wisły, który 
przyjechał wraz z całkiem pokaźną grup-
ką młodzieży. Hasło przewodnie gwiazdki 
brzmiało: „Choć wasze grzechy będą czer-
wone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją”. Mie-
liśmy okazję do głębszego rozważania tych 
słów.

Po części oficjalnej Tomek Chmiel wpro-
wadził nas w przezabawny nastrój. Popro-
wadził teleturniej, w którym w przeciw-
nych drużynach stanęli chłopcy i dziew-
częta. Zmierzyli się oni z różnymi ciekawy-
mi pytaniami. Na koniec, jak tradycja naka-
zuje, podzieliliśmy się opłatkiem. Składając 
sobie życzenia, czuliśmy otaczającą nas ra-
dość i miłość.

Był to czas refleksji, ale też wesela. Je-
zus Chrystus narodzony w Betlejem naro-
dził się też w naszych sercach, na nowo.

Estera Witoszek



40 Informator Parafialny nr 126/2018

Kochani!
Rozpoczął się nowy rok, który w naszym Kościele jest obchodzony jako Rok 

Świadectwa Kościoła. Czy wiecie, co to jest świadectwo? To opowiadanie innym 
o Panu Bogu, żeby też go mogli poznać i przyjąć do swojego serca. Często mówi 
się, że ludzie wierzący swoim zachowaniem i słowami dają świadectwo – czyli po-
kazują innym miłość i dobroć Pana Boga. Dzieci też! To wielka odpowiedzialność, 
bo czasem wcale nie chce nam się zachowywać tak, jak Pan Jezus od nas oczekuje.

Jednak Biblia pokazuje nam przykłady ludzi, którzy pomimo wszystko byli świa-
dectwem. Takim przykładem jest apostoł Piotr, który pomimo tego, że za opowia-
danie innym o Panu Jezusie był aresztowany i cierpiał, nigdy się nie zrażał. Obra-
zek, który możecie pokolorować, pokazuje właśnie Piotra głoszącego Dobrą No-
winę. A dla starszych dzieci - krzyżówka.

Kącik
dla dzieci

Krzyżówka z hasłem

1. Prawdziwa ..... przyszła na świat. (Ew. Jana 1,9)
2. bez niej nie można podobać się Bogu (Hebr. 11,6)
3. pijemy podczas komunii na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy
4. autor ostatniej księgi w Biblii
5. Teraz więc pozostają wiara, ......, miłość. (I Kor. 13,13)
6. teściowa Rut
7. zgubiła się pasterzowi
8. Dzieje ..... jedna z ksiąg Biblii
9. księgi, które opowiadają o życiu Pana Jezusa
10. tłoczona z oliwek, tłuszcz roślinny
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Krzyżówka z hasłem

    1.          

    2.      

   3.     

   4.    

  5.         

  6.      

  7.     

8.            

   9.          

    10.      

Podpowiedzi:

1. Prawdziwa ..... przyszła na świat. (Ew. Jana 1,9) 

2. bez niej nie można podobać się Bogu (Hebr. 11,6) 

3. pijemy podczas komunii na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy 

4. autor ostatniej księgi w Biblii 

5. Teraz więc pozostają wiara, ......, miłość. (I Kor. 13,13) 

6. teściowa Rut 

7. zgubiła się pasterzowi 

8. Dzieje ..... jedna z ksiąg Biblii 

9. księgi, które opowiadają o życiu Pana Jezusa 

10. tłoczona z oliwek, tłuszcz roślinny 
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Biblioteka

 Przełomowa propozycja Biblioteki – dla każdego

Zaplanować swój przełom

Jest taki zwyczaj, taka „świecka tradycja”, a może naturalna skłonność, która 
sprawia, że koniec roku staje się dla wielu ludzi czasem podsumowań, a początek 
nowego – okazją do zaplanowania zmian, oczekiwania przełomów, nowych roz-
wiązań, czasami wręcz nowego etapu życia. Zwykle obiecujemy sobie wiele, z bie-
giem czasu jednak łagodzimy rewolucyjne deklaracje, przekonując się, że życie to-
czy się dalej niezależnie od daty w kalendarzu. Czy tak musi być? Czasem, aby dojść 
do jakiegoś celu, potrzebujemy rewolucji – powiedzenia czemuś „dość”, zerwa-
nia się z fotela, podniesienia słuchawki telefonu… Częściej jednak trwałe zmiany 
w naszym życiu budowane są przez codzienne nawyki i wybraną postawę, w pro-
cesie, który nie zawsze daje szybkie efekty, ale owocuje we właściwym czasie. Je-
śli to mądra postawa, dobre nawyki i właściwy cel – ostatecznie włożony wysi-
łek przynosi sporo satysfakcji. Oczywiście proces trwający w codzienności też po-
trzebuje swojego początku. Dlatego może warto czasem wykorzystać symbolicz-
ne daty, aby zaplanować swój własny przełom.

Rewolucja z ewolucją

Zdarza się jednak, że prawdziwą rewolucją staje się moment, w którym – wy-
rwani z pośpiechu i zabiegania – usiądziemy w fotelu, wyłączymy telefon… aby 
odpocząć i skupić się na tym, co naprawdę może przemienić nasze życie – rozwa-
żaniu Bożego Słowa. Czasami staje się ono odpowiedzią na modlitwę, prośbę, py-
tanie czy skargę, czasami napomnieniem lub zachętą, zawsze jednak zmienia na-
sze myślenie, odczuwanie i kształtuje wrażliwość na duchową rzeczywistość i oso-
bistą relację z Bogiem, światem oraz drugim człowiekiem. Zmiana myślenia, me-
tanoia, nawrócenie – jakkolwiek to nazwiemy, jest procesem, nawet, jeśli zaczy-
na się spektakularnym przewrotem przekonań. Bywa, że potrzebujemy rewolucji, 
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aby coś zacząć, ale zawsze również ewolucji – aby zmianę kontynuować, stopnio-
wo wprowadzając w życie na coraz głębszych poziomach.

Dla każdego coś dobrego

Dlatego propozycja codziennej lektury biblijnej skierowana jest do każdego – 
zarówno tego, kto praktykuje ją od dawna, jak tego, kto chce dopiero podjąć de-
cyzję o wprowadzeniu do swego codziennego menu takiego duchowego „posił-
ku”. Ze względu na niepowtarzalny zestaw doświadczeń, potrzeb i upodobań oraz 
osobistą duchowość każdej osoby – Biblioteka poleca wybór inspirujących lektur 
wspierających codzienne rozważanie Bożego Słowa dla osób w różnym wieku i sy-
tuacji życiowej.

Z życzeniami takiej rewolucji, jakiej każdemu potrzeba, odpoczynku i wy-
tchnienia w Bożej obecności, a także nowych sił, marzeń i celów w życiu zorgani-
zowanym wokół Bożego Słowa –

pracownicy i wolontariusze Biblioteki

A oto proponowane przez nas książki:
Klejnoty obietnic Bożych (C. H. Spurgeon), Strumienie na pustyni (L. B. Cow-

man), Dzisiaj jest dzień…, Ku Tobie Boże mój (O. Chambers), Jezus mówi do Ciebie 
(S. Young), Cały rok blisko, Dzień po dniu z Prześladowanym Kościołem, E-mail od 
Pana Boga do kobiet/do mężczyzn/do nastolatka (C. i A. Cloninger), Drogowskazy 
chrześcijanina na każdy dzień (M. Luter), Słowo hebrajskie na każdy dzień roku i Sło-
wo greckie na każdy dzień roku (J. D. Watson), Poranki z Bogiem (A. W. Tozer), 365 
razy On (W. Busch), Ufaj Bogu dzień po dniu (J. Meyer), Modlitwa imionami Boga.

Marta Arent

tel. 33 500 00 25

Zapraszamy również do bibliotek w Dębowcu, Simoradzu i w Pierśćcu  
w każdą niedzielę po nabożeństwie.
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Projekt Diakonii - Ukraina „Razem do szkoły”  
- pomoc dla dzieci w strefie konfliktu  
poprzez zakup zestawów szkolnych

Projekt rozpoczęłyśmy dzięki wsparciu 
parafii Skoczów i parafii Kremenczuk. Łącz-
nie przekazano 7 zestawów.

We wrześniu dzięki wsparciu parafii 
ze Skoczowa, parafian z Mrągowa, char-
kowskiego centrum wolontariuszy i lute-
rańskiej oraz zielonoświątkowej parafii  
w Charkowie, udało się przygotować 55 ze-
stawów, a także wiele dodatkowych przy-
borów szkolnych. Zostały one przekaza-

ne potrzebującym w Donbasie. Pomoc została przekazana szkole i przedszkolu  
w wiosce Artema - 49 szt., wielodzietnej rodzinie w Stanicy Lugańskiej -  3 szt. oraz 
wielodzietnej rodzinie w Jewsudze - 3 szt.

Część zestawów zakupiono, a część zebrano.
Od skoczowskiej parafii otrzymano 3000 zł, czyli 21300 hrn.
Za tę kwotę udało się kupić 38 zestawów - plecaków z pełnym szkolnym wypo-

sażeniem.
Serdecznie dziękujemy za włączenie się do ak-

cji i wsparcie ukraińskich dzieci w ich kształceniu.
Razem możemy uczynić świat nieco lepszym  

i pokazać dzieciom Bożą miłość.
Pavlo Shvarts
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Reklamy 
i ogłoszenia

Obóz młodzieżowy – Eden 2018
Zapraszamy na obóz młodzieżowy, który tym razem odbędzie się 

w miejscowości Oćwieka, gmina Gąsawa – ośrodek Eden.
Termin: 15 – 25 lipca 

2018.
Dla młodzieży z rocznika 

2004 i starszych.
Koszt: 850 zł. (dla osób, 

które zapiszą się i wpłacą 
zaliczkę 100 zł w kancelarii 
do 28 lutego cena 800 zł).

W cenie: Nocleg, wyży-
wienie, przejazd, ubezpie-
czenie, kajaki, rowery wod-
ne, wycieczki (m. in. Do Biskupina) i inne atrakcje.

Zapisy w kancelarii parafialnej.

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. 

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

Ks. Adam Podżorski
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Drodzy Parafianie!
Po długim czasie oczekiwania spowodowanego problemami technicznymi 

(m. in. doprowadzenie światłowodu do kościoła), rozpoczęliśmy w Pszczynie
(24 grudnia 2017 r.) transmisje nabożeństw on-line. Pragnę na łamach IP

wyrazić WAM serdeczne podziękowania za wszystkie ofiary, które
złożyliście na ten cel w czasie mojego żegnania się ze służbą w

Skoczowie. Zakupiliśmy kamerę, komputer i inny potrzebny sprzęt, co
umożliwia nam docieranie ze Słowem Bożym do wiernych również drogą

internetową. „Bóg zapłać”.
z wdzięcznością

ks. M. Czyż

Od grudnia nabożeństwa ze Skoczowa transmito-
wane są na żywo za pośrednictwem portalu YouTu-
be. Mamy nadzieję że przeniesienie transmisji na nowy 
portal ułatwi odbiór i poprawi jakość transmitowanych 
nabożeństw i wydarzeń. Serwis YouTube jest bardziej 
intuicyjny dla użytkownika i bardzo łatwo obsługiwa-
ny zarówno na komputerze, tablecie, smartfonie jak  
i nowoczesnych telewizorach z dostępem do internetu.

Istnieje też możliwość otrzymywania powiado-
mień na smartfona o rozpoczęciu transmisji. Wystar-
czy subskrybować kanał z transmisjami oraz przyciska-
jąc dzwoneczek aktywować powiadomienia.

Odbiorcom życzymy błogosławieństwa podczas tej 
formy przeżywania społeczności.

Dziękujemy również wszystkim dzięki którym nabo-
żeństwa i inne wydarzenia mogą być transmitowane.
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19-26 sierpnia
Zapraszamy do wspólnego  

rodzinnego wyjazdu w wakacje  
połączonego z udziałem w Tygodniu 

Ewangelizacyjnym w Mrągowie.

Więcej informacji wkrótce.
Osoby zainteresowane prosimy  

o kontakt w kancelarii parafialnej.

Wyjazd dla rodzin
do Mrągowa

Spotkania 
dla mężatek

Zapraszamy na

miejsce:
sala parafialna  

w Dębowcu

pierwsze spotkanie 1 lutego 2018

termin:
pierwszy czwartek 

miesiąca, godz. 1800
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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

• 26-29 października – W Warszawie odbyły się 
Centralne Obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji. Ich 
uczestnikami był Prezydent RP, zwierzchnicy Kościo-
łów ewangelickich z Europy i Azji, władze Światowej Fe-
deracji Luterańskiej oraz Prymas Polski. Kulminacyjnym 
punktem uroczystości była sesja w Zamku Królewskim 
w Warszawie. Zgromadziła nie tylko liczne grono ewan-
gelików, ale również gości ekumenicznych i przedstawi-
cieli władz państwowych. Obecni byli m.in. prezydent 

Andrzej Duda, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, rzecznik praw oby-
watelskich Adam Bodnar, zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej, hierarchowie Kościoła Rzymskokatolickiego na czele z prymasem 
Polski abp. Wojciechem Polakiem. 

• 29-31 października – Lublin był miejscem wyjątkowego wydarzenia – Między-
narodowego Kongresu Ekumenicznego zatytułowanego „Lublin miasto zgody re-
ligijnej 2017”.  

• 31 października – odbyło się uroczyste nabożeństwo na zakończenie ob-
chodów Jubileuszu 500 lat Reformacji. W kościele Zmartwychwstania Pańskiego  
w Katowicach dokładnie w 500. rocznicę zapoczątkowania dzieła Reformacji przez 
Marcina Lutra. Głównym punktem programu był spektakl reformacyjno-deforma-
cyjny „Czy sole mogą zwietrzeć?” w reżyserii ks. Grzegorza Olka.

• 31 października – późnym wieczorem w cieszyńskim teatrze im. Adama Mic-
kiewicza około 600 młodych osób wzięło udział w Nocy z Lutrem.

• 8 listopada – Na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Ślą-
skiego w Cieszynie odbyła się ekumeniczna Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowej „Dziedzictwo kulturowe i edukacyjne Reformacji w Europie Środkowo-
Wschodniej” współorganizowana przez Instytut Diecezji Cieszyńskiej.
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• 15 listopada – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
wraz z Diecezją Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zorganizo-
wał ekumeniczną konferencję naukową pt. „Od konfliktu do komunii – wokół re-
lacji międzywyznaniowych w Polsce” będącą podsumowaniem obchodów jubile-
uszu 500 lat Reformacji.

• 18 listopada – w Wiśle odbyła się jesienna II sesja VI kadencji Synodu Diecezji 
Cieszyńskiej, w której udział wzięło niemal 100 synodałów.

• 21-22 listopada – w Kamieniu Śląskim i Opolu na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Opolskiego odbyła się Międzynarodowa konferencja ekumeniczna „Mi-
syjność Kościoła – ekumenizm – tożsamość wyznaniowa”, w której wzięli udział 
przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Rzymsko-
Katolickiego w Polsce oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławne-
go. Konferencję podzielono na trzy sesje tematyczne: perspektywa eklezjalno-
konfesyjna, eklezjalno-duszpasterska oraz społeczno-eklezjalna. 

• 23 listopada – ks. Grzegorz Olek, wikariusz w Centrum Misji i Ewangelizacji 
w Dziegielowie, obronił doktorat z teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie. Dysertacja ks. Olka pod tytułem „Rola anachronii w Dzie-
jach Apostolskich i w II księdze de Bello Judaico Józefa Flawiusza” została napisa-
na pod kierunkiem dr hab. Kaliny Wojciechowskiej.

• 25 listopada – Synod Diecezji Mazurskiej obradujący w 
Mikołajkach wybrał ks. Pawła Hause na zwierzchnika Diece-
zji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 
W pierwszej turze wyborów za kandydatem zagłosowało 24 
z 45 obecnych synodałów. Ks. Paweł Hause zastąpi na stano-
wisku zwierzchnika Diecezji Mazurskiej biskupa Rudolfa Baża-
nowskiego, który przechodzi na emeryturę po bkisko 30 la-
tach posługi biskupiej na ziemi mazurskiej.

• 25 listopada – w Goleszowie odbył się III Diecezjalny Turniej Gier Planszo-
wych. W zawodach zorganizowanych przez Diecezjalnego Duszpasterza Mło-
dzieży oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską w Goleszowie uczestniczyło ponad  
30 osób z 6 parafii. Kilkugodzinna, zacięta rywalizacja dostarczyła wielu emocji  
i pozwoliła lepiej poznać się młodym ludziom. Zwycięzcy w poszczególnych kate-
goriach otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Gry planszowe 
1. Dawid Podżorski – Skoczów
2. Dawid Malina – Cieszyn 
3. Szymon Szlauer – Ustroń 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 
1. Cieszyn  2. Skoczów  3. Goleszów

Najwszechstronniejszy gracz 
1. Adrian Wiecheć – Cieszyn 
2. Dawid Śliwka – Ustroń 
3. Łukasz Sikora – Skoczów
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• 27-29 listopada – w Centrum Luterańskim w Warszawie odbywał się jubile-
uszowy Instytut Pastoralny. Instytut Pastoralny to instytucja, która kształci du-
chownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dając im nowe bodźce do dzia-
łania oraz możliwość pogłębienia wzajemnych relacji. Tym razem ponad 50 osób 
uczestniczyło w jubileuszowej sesji z okazji 10-lecia Instytutu zainaugurowanej uro-
czystym nabożeństwem w kościele św. Trójcy w Warszawie. W spotkaniu udział 
wzięli zarówno absolwenci Instytutu Pastoralnego, jak i aktualni kursanci oraz stu-
denci. W związku z tym istotnym elementem przedsięwzięcia była wzajemna in-
tegracja uczestników oraz wymiana doświadczeń dotyczących służby w Kościele.  
W opinii absolwentów, kursantów i studentów Instytut Pastoralny to niezwykle 
cenna możliwość rozwoju duchownych oraz duże wsparcie w pracy duszpasterskiej.

• 2 grudnia – w Bielsku-Białej 2 grudnia br. w auli 
Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja odbyło 
się II Śląskie Forum Reformacyjne. Zorganizowała 
je Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego przy współudziale Wydawnictwa Augu-
stana. Ważnym punktem programu było tym ra-
zem wręczenie Nagrody im. ks. Leopolda Otto prof. 
Ewie Chojeckiej. Laureatka, historyk sztuki, wygłosi-
ła wykład pt. Kościoły pokoju, kościoły łaski i kościo-

ły przetrwania, skupiając się głównie na ideowej wymowie ewangelickich kościo-
łów budowanych w czasach PRL-u. W artystycznej części można było zobaczyć te-
atralne sceny pt.: Tylko, Sen Marcina oraz Czy sole mogą zwietrzeć? Śpiewali soli-
ści warsztatów muzycznych 500+ z towarzyszeniem zespołu pod dyrekcją Mate-
usza Walacha.

• 3 grudnia – olsztyńscy parafianie wybrali ks. Łukasza Stachelka na proboszcza 
swojej parafii. Nowy proboszcz zastąpi na tym stanowisku bp. Rudolfa Bażanow-
skiego, który odchodzi na emeryturę.

• 10 grudnia – biskup Adrian Korczago odwiedził polskich luteran mieszkają-
cych w Holandii. W Utrechcie mimo trudnych warunków pogodowych odbyło się 
adwentowe nabożeństwo spowiednio-komunijne prowadzone przez bp. Adria-

na Korczago. Po nabożeństwie zebrani wzięli udział  
w uroczystej adwentówce, podczas której degusto-
wali adwentowo-wigilijne przysmaki.

• 13 grudnia – w Wiśle odbyła się ostatnia w tym 
roku kalendarzowym diecezjalna konferencja du-
chownych.

• 14 grudnia – zakończyła się zbiórka funduszy 
na rzecz Łukasza, 13-letniego luteranina z Brennej na 
Śląsku Cieszyńskim. Akcja charytatywna była ostat-
nią odsłoną Biegu 500 lat Reformacji, zorganizo-
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wanego przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Bieg 500 lat Reformacji  
z Wittenbergi do Cieszyna był niecodziennym wydarzeniem sportowym, mającym 
na celu przypomnienie znaczenia Reformacji oraz podkreślenie jej wpływu na roz-
wój naszego kraju. We wrześniu tego roku dziewięciu biegaczy w cztery dni po-
konało trasę 842 km, ustanawiając rekord w tym zakresie. Ostatnim etapem bie-
gu była zbiórka funduszy dla 13-letniego Łukasza Bojdy, cierpiącego na rdzeniowy 
zanik mięśni i potrzebującego kosztownej oraz intensywnej rehabilitacji. W wyni-
ku kilkumiesięcznej kwesty Diakonii Polskiej udało się zebrać na ten cel 31 000 zło-
tych.

• 17 grudnia – Rada Parafialna Parafii w Wiśle zorganizowała dziękczynne na-
bożeństwo jubileuszowe z okazji 30-lecia ordynacji i 20-lecia wiślańskiej posługi 
ks. Waldemara Szajthauera. W nabożeństwie uczestniczyli bp Adrian Korczago, 
zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej oraz biskupi seniorzy: bp Janusz Jagucki i bp Pa-
weł Anweiler.

• 28 grudnia – Prezes Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel w Piszu 
ks. Marcin Pysz oraz Wiceprezes Zarządu Ewa Olchowy podpisali umowę na do-
finansowanie projektu pt. „Rozwój Infrastruktury Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Piszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazu-
ry na lata 2014-2020. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisali: 
Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Marek Gustaw Brzezin oraz 
Wicemarszałek Wioletta Śląska – Zyśk. Koszt całego projektu wynosi: 1 293 488,19 
zł; Dotacja z RPO WM: 1 099 464,96 zł; Wkład własny ES Betel: 194 023,23 zł

• 28 i 29 grudnia – Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy zor-
ganizowało w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie tradycyjny koncert 
„Dzieci śpiewają kolędy”.

• 3 stycznia – w „Dworze Skibówki” na Równicy odbyło się międzyświątecz-
ne spotkanie rodzin pastorskich Diecezji Cieszyńskiej. W trakcie spotkania nie za-
brakło wspólnego kolędowania oraz posiłku. Ponadto uczestnicy spotkania zosta-
li podzieleni na 8 grup, w których rywalizowali w kilku konkurencjach: rozpozna-
wanie kolęd i piosenek świątecznych na podstawie krótkich muzycznych fragmen-
tów, kolędowe kalambury, podanie dalszego ciągu kolędy i wskazanie, z jakiego 
utworu pochodzi dane zdanie.

• 4 stycznia – przed kościelną komisją egzami-
nacyjną w Warszawie pozytywną ocenę uzyskali: 
Bogusław Sebesta - praktykant parafii w Piszu oraz 
Marta Zachraj - praktykantka warszawskiej parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Absolwenci Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej zdawali egzamin 
„pro venia concionandi” zwany pierwszym egzami-
nem kościelnym.

Zebrał ks. Marcin Ratka-Matejko
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Księgi 
parafialne

Chrzty:

Samuel Kubala   12.11.2017  Skoczów, ul. Wspólna
Wiktoria Juroszek  12.11.2017  Harbutowice, ul. Piaskowa
Jakub Rakus   03.12.2017  Simoradz, ul. Urocza
Szymon Bogacz  10.12.2017  Międzyświeć, ul. Blokowa
Oliwier Siemek  17.12.2017  Pogórze, ul. Bielska
Kajetan Chruszcz  26.12.2017  Międzyświeć
Maksymilian Suseł  26.12.2017  Kiczyce, ul. Prosta  
Amelia Wawrzyczek  26.12.2017  Bąków, ul. Główna

Pogrzeby:
Roman Pszczółka    lat 53     02.11.2017    Międzyświeć, ul. Promykowa
Krzysztof Wałach    lat 57     03.11.2017    Skoczów, ul. Ustrońska
Alfred Brudny    lat 63     08.11.2017    Simoradz, ul. Dworkowa
Jarosław Kluz    lat 47     19.11.2017    Harbutowice, ul. Wiślańska
Lidia Haltof     lat 60     22.11.2017    Dębowiec, ul. Osiedlowa
Gustaw Brudny    lat 92     27.11.2017    Łączka, ul. Widokowa
Helena Retka    lat 82     28.11.2017    Dębowiec, ul. Herstówki
Piotr Gawlik     lat 56     30.11.2017    Cieszyn
Jan Śliż     lat 51     01.12.2017    Międzyświeć, ul. Zgodna
Renata Przybyła    lat 51     03.12.2017    Skoczów, ul. Osiedlowa
Rafał Kubaczka    lat 37      05.12.2017    Skoczów, ul. Morcinka
Hildegarda Kocur    lat 77     10.12.2017    Dębowiec, ul. Dębowa
Irena Chmielarczyk    lat 64     16.12.2017    Skoczów, ul. Rynek
Jarmila Gabryś    lat 92     18.12.2017    Skoczów, ul. Rynek
Gustaw Wacławik    lat 75     22.12.2017    Dębowiec, ul. Katowicka
Eugeniusz Cieńciała    lat 61     23.12.2017    Skoczów, ul. Stalmacha
Bogdan Urbaniak    lat 66     25.12.2017    Simoradz, ul. Kręta
Jan Kawulok    lat 75     27.12.2017    Skoczów, ul. Górecka
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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. 33 853 34 91 w.25      e-mail: adam.podzorski@luteranie.pl
Wikariusz ks. Bogdan Wawrzeczko  tel. 33 853 34 91 w.24      e-mail:bogdan.wawrzeczko@luteranie.pl
 kom. 796 535 590
Wikariusz ks. Marcin Ratka-Matejko tel. 33 853 34 91         e-mail: marcin.ratka-matejko@luteranie.pl
Ks. Andrzej Czyż  tel. 33 853 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 33 853 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 „OdNowa” pt godz.18.00
Chór w Dębowcu wt godz.19.00

ZEBRANIA MŁODZIEŻY
Skoczów sobota godz. 18.00

Dębowiec 18+ poniedziałek godz.19.3o

Fot. na okładce: Unsplash.com, Cristian Alvarez, 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 
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Czy w
ciąż m

ówisz:
TEMAT:

„Biorę 
sobi

e 

     
    C

iebie
...”

Serdecznie zapraszamy na

W programie:
- słowo: Laura i Dan Hush
- muzyka na żywo
- pyszne jedzenie

Koszt: 70 zł od pary

Zapisy  
w kancelarii parafialnej

17 lutego 2018
o godz. 1700 w sali parafialnej w Skoczowie

Kolację Walentynkową


