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Jezus mówi: Wykonało się!
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Czas Pasyjny

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.
Łk 19:10

Po raz kolejny przeżywamy Czas Pasyjny. Wiele treści i historii czasu pasyjnego 
wydaje się, że znamy całkiem dobrze. Przecież uczymy się lub słuchamy ich od naj-
młodszych lat. A mimo tego każdego roku chcemy go odkrywać, spoglądając na 
Jezusa Chrystusa, który idzie w stronę Jerozolimy. Widzimy, jak przechodzi przez 
różne doświadczenia, spotyka wielu ludzi na swojej drodze, tak by w najważniej-
szym momencie tej historii oddać swoje niewinne życie za grzechy całego świata.

Ta droga, którą przechodzi Jezus, której nie tylko chcemy się przyglądać, ale 
przez którą powinniśmy razem z Nim przejść, może być z jednej strony wyzwa-
niem, a z drugiej - niezwykłą przygodą. Ta droga w stronę krzyża nazywana jest 
Pasją. W naszym kontekście najczęściej rozumiemy pasję jako mękę i śmierć Chry-
stusa, a Czas Pasyjny to czas przeżywania i odkrywania tego zbawczego dzieła na 
nowo. To niezwykły obraz, który może zadziwiać, zaskakiwać, poruszać, przera-
żać, fascynować… Jednak na tej samej drodze wiodącej na krzyż widzimy Jezusa, 
który jest pełen różnych pasji rozumianych jako „zamiłowanie do czegoś”. Przyj-
rzyjmy się, a może zafascynujmy się tym, co było częścią pasji Jezusa.

Pasja chodzenia i kontaktu z drugim człowiekiem – o tym wspomina On sam: 
„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać”. Nie da się ukryć, że Jezus, któ-
rego poznajemy z kart Ewangelii, jest niemalże ciągle w drodze, nie zatrzymuje 
się nigdzie na długo, lecz ciągle się przemieszcza. Ta postawa człowieka w drodze 
sprawia, że ma On możliwość spotkania niezliczonej liczby ludzi z najróżniejszych 
środowisk i grup społecznych. Spotyka ludzi biednych, bogatych, wykształconych, 
prostych, zdrowych, chorych, szczęśliwych, smutnych lub w żałobie. Spotykając 
tak różnych ludzi, nie pozostaje obojętny na ich los. Interesuje się nimi, traktuje  
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z równą miłością i wrażliwością po to, aby każdy niezależnie od pochodzenia, sta-
nu społecznego lub zdrowia mógł poznać Boga, doświadczyć Bożej łaski i zbawie-
nia. Jezusowi zależało na każdym z napotkanych.

Pasja przebaczania – Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić. Jezus 
Chrystus przyszedł, aby zbawić, by przebaczyć grzechy. Bóg posłał go na świat, 
ponieważ chce, aby każdy człowiek miał szansę otrzymania tej zbawiennej łaski. 
Pasję do przebaczania widać za każdym razem, kiedy przed Chrystusem znajdo-
wała się osoba okaleczona własną grzesznością. Jezus, potępiając grzech, nigdy 
nie skreślał człowieka, dawał mu szansę, wlewał w serce pokój i nadzieję. Niezwy-
kle mocno przemawia do mnie historia przyprowadzonej do Jezusa cudzołożnicy, 
która zgodnie z prawem zasługiwała na śmierć przez publiczne ukamienowanie. 
Jezus jednak, znając intencje oskarżycieli, pokazał w jaki sposób podchodzi On ze 
swoją sprawiedliwością do człowieka. Widząc beznadziejną sytuację tej kobiety 
przychodzi jej z pomocą, a gdy oskarżyciele, mając świadomość własnej grzeszno-
ści odchodzą w milczeniu, Jezus daje pokój i przebacza. Kończy to spotkanie sło-
wami: „I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz”. 

Pasja miłości – te dwie pierwsze pasje pokazują nam największą, tę, dzięki któ-
rej można było ją realizować. Miłość Boża przez Chrystusa jest najbardziej do-
strzegalna. Świadczą o tym Ewangelie i świadczy o tym między innymi apostoł Jan  
w pierwszym swoim liście: „W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swe-
go jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.” 1J 4,9. W pełni mi-
łość Chrystusową widzimy wówczas, gdy wpatrujemy się w krzyż. To On jest sym-
bolem miłości, przebaczenia, wyciągniętej ręki w stronę człowieka. Można by po-
wiedzieć, że to właśnie w krzyżu łączą się wszystkie wymienione pasje.

To tylko mała część pasji/zamiłowań, które można dostrzec w Jezusie. Jednak 
nie tylko możemy się im przyglądać. Bóg daje nam możliwość, by stały się one sen-
sem także naszego życia. Idąc za Jezusem, od Niego możemy się uczyć, jak kształ-
tować relacje z drugim człowiekiem, jak przebaczać tym, którzy nam zawinili, jak 
żyć w Bożej miłości. 

Jednocześnie Chrystusowe zamiłowanie do spotkania, przebaczenia i miłości 
skierowane jest także dzisiaj w naszą stronę. Możemy z nich skorzystać za każdym 
razem, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy: stan 
osamotnienia, grzechu, smutku itd. W każdej sytuacji naszego życia Ten, który żył 
pasją, chce dzielić ją razem z nami. 

Życzę nam wszystkim, by czas Pasji był czasem zafascynowania się Bożą łaską, 
miłością, Jego przebaczeniem. Byśmy w nich trwali i byli w stanie te same pasje 
pielęgnować w naszej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. 

Amen.

ks. Marcin Ratka-Matejko
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Z kart 
historii

Pamiątka poświęcenia kościoła w Simoradzu

Po powołaniu w Skoczowie parafii ewangelickiej i poświęceniu w 1865r. para-
fialnego kościoła, należący do nowej parafii wierni mieszkający na terenie okolicz-
nych wiosek zaplanowali budowę swoich kaplic. W roku 1912 poświęcono kapli-
cę w Dębowcu, w roku 1914 poświęcono kaplicę w Pierśćcu, a w roku 1928 kaplicę 
w Simoradzu. W Święto Zesłania Ducha Świętego będziemy obchodzić zatem 90. 
urodziny  simoradzkiego obecnie już kościoła Zesłania Ducha Świętego. Jak moż-
na dowiedzieć się ze wspomnień mieszkańców Simoradza, idea budowy kaplicy 
cmentarnej w tej części skoczowskiej parafii została zaprezentowana przez Jana 
Wojnara na zebraniu zborowników w dniu 23.06.1923r. Uczestnicy zebrania pozy-
tywnie ustosunkowali się do tego pomysłu i przegłosowali odpowiednią uchwałę 
w sprawie rozpoczęcia budowy kaplicy.  Wybrano zatem 15- osobowy skład Komi-
tetu Budowy Kaplicy. Na jego czele stanął inż. Karol Uhlig, a członkami zarządu bu-
dowy zostali: kurator filiału Jan Molin jako zastępca przewodniczącego oraz Paweł 
Goszyk, któremu powierzono obowiązki skarbnika. Na zebraniu tym zwrócono się 
także do Jerzego Fiedora, byłego kuratora filiału o nieodpłatne odstąpienie części 
swojej parceli na powiększenie cmentarza i wybudowanie na nim kaplicy. Wszyst-
kie ustalenia zaakceptował biorący  udział w tym zebraniu skoczowski proboszcz 
ks. Józef Gabryś. Powołany Komitet Budowy Kaplicy z wielkim entuzjazmem za-
brał się do pracy. Po dwóch miesiącach, na dzień 26.08.1923r. zwołał kolejne ze-
branie simoradzkich ewangelików, na którym omówiono podjęte dotychczas de-
cyzje oraz przedstawiono plan dalszej pracy. Podziękowano byłemu kuratorowi 
Janowi Fiedorowi za podarowanie parceli pod nowy cmentarz, przedstawiono wy-
konany  przez cieszyńskiego geodetę Herbacza  geodezyjny plan cmentarza oraz 
pokazano plan budowy kaplicy wykonany przez cieszyńskiego architekta Toleckie-
go. Na zebraniu uchwalono także, aby ogłosić pieniężną zbiórkę na budowę wśród 
wiernych z Simoradza oraz wystąpić do innych parafii Śląska Cieszyńskiego o prze-
kazanie darów pieniężnych na ten szczytny cel. Zwrócono się także do mieszkań-
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ców wioski o wszelką nieodpłatną pomoc przy budo-
wie lub transporcie materiałów  za chrześcijańskie po-
dziękowanie „Bóg zapłać”. W 1924r. zakupiono mate-
riały budowlane potrzebne do rozpoczęcia pierwszego 
etapu budowy oraz zorganizowano ich transport do Si-
moradza, a w 1925r. wylano fundamenty pod budowa-
ną kaplicę.

W czwartek, w dniu Święta Wniebowstąpienia Pań-
skiego dnia 13.05.1926r. (przed wojną był to dzień wol-
ny od pracy) wierni z Simoradza oraz okolicznych miej-
scowości mogli dziękować Panu Bogu za  błogosławień-
stwo i prowadzenie w pierwszym etapie budowy świą-

tyni. O godz. 14.00 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo podczas którego ks. 
proboszcz Józef Gabryś dokonał poświęcenia Kamienia Węgielnego budowanej 
kaplicy oraz wmurował w jej fundament Dokument o założeniu kaplicy.

Po tej uroczystości prace budowlane przebiegały dalej bardzo sprawnie.  
W 1927r. wykonano więźbę kaplicy oraz wieży, którą wykonał cieśla Jan Brudny.  
Dach pokryto deskami wraz z eternitem, a wieżę - deskami oraz blachą ocynkowa-
ną. Wtedy też rozpoczęto wykańczanie wnętrza świątyni. W kwietniu 1927r. po-
wstało w Simoradzu Koło Związku Młodzieży Ewangelickiej, które skupiało mło-
dzież pokonfirmacyjną. Zarząd Związku wraz z członkami postanowili  włożyć swój 
wkład w budowę poprzez sfinansowanie i wykonanie ołtarza i ambony z drewna 
wysokiej jakości. Prace stolarskie wykonał mistrz stolarski Adam Szurman.  Pre-
zbiterium zaprojektowano w ten sposób, że kazalnica znajduje się bezpośrednio 
na ołtarzem. Mistrz stolarski Franciszek Włosok wykonał ławki do siedzenia w na-
wie głównej oraz na pawlaczu, a także schody prowadzące na pawlacz. Tynki ze-
wnętrzne oraz wewnętrzne wykonał mistrz murarski Wlach z Dębowca. Kaplicę 
wewnątrz pomalowano na biało, a wszelkie elementy drewniane pokryto lakie-
rem bezbarwnym. Na wieży kaplicy zawieszono 2  spiżowe dzwony odlane w fir-
mie Szwabe z Bielska. Mały dzwon ważył 80 kg, natomiast duży 120 kg. Koszty za-
kupu dzwonów pokryto ze specjalnej zbiórki przeprowadzonej wśród okolicznych 
mieszkańców  oraz ofiar napływających od inż. Uhliga, gdy mieszkał jeszcze w Si-
moradzu, a także po jego przeprowadzeniu się do Wiednia.

W dniu 22.01.1928r. Komitet Budowy Kaplicy zwołał specjalne zebranie wier-
nych z Simoradza aby przedstawić rozliczenie kosztów budowy oraz zaplanować 
termin poświęcenia. Skarbnik Komitetu w szczegółowy sposób podał wysokość 
zbiórek i darowizn złożonych na budowę świątyni oraz przedstawił wszystkie wy-
datki z tym związane w formie rachunków kasowych za lata 1925,1926 i 1927. Za-
proponowano także termin poświęcenia kaplicy na dzień 17.05.1928r. tj. w  Święto 
Wniebowstąpienia Pańskiego oraz ustalono listę zaproszonych gości i księży a tak-
że program uroczystości. /c.d.n/

Opr. Jerzy Sikora
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Przeciw niebiańskim prorokom

Część pierwsza pisma Marcina Lutra „Przeciw niebiańskim prorokom o obrazach 
i sakramencie” obok fragmentu dotyczącego obrazoburstwa zawiera jeszcze dwa 
kolejne wydzielone nagłówkami fragmenty. Pierwszy z nich poświęcony jest zarzu-
tom Andreasa Karlstadta, jakie formułował on w licznych pismach ulotnych wo-
bec samego M. Lutra, a przede wszystkim wobec elektorów Saksonii, po tym jak 
ci ostatni wygnali go ze swoich ziem w drugiej połowie 1524 r. Wittenberczyk staje 
więc w obronie nie tylko siebie, ale przede wszystkim swojego władcy, wobec, któ-
rego chce pozostać lojalny nie tylko dlatego, że był jego niezawodnym protekto-
rem, ale także dlatego, że tak postrzegał rolę i powołanie poddanego w społeczeń-
stwie.

W pierwszym rzędzie odpiera zarzut, że to on stoi za decyzją Fryderyka Mądre-
go. Przypomina, że nie widział się nigdy osobiście z Fryderykiem, za wyjątkiem prze-
słuchania na sejmie w Wormacji w 1521 r. Przyznaje jednak jednocześnie, że pisał  
o tym do Georga Spalatina, a więc sekretarza księcia i swojego „łącznika” na dwo-
rze. Przyznaje także, że rozmawiał o tym z bratankiem elektora, synem Jana Stałe-
go – Janem Fryderykiem.

Zasadnicza argumentacja M. Lutra odwołuje się jednak do uprawnień legalnej 
władzy, która ma prawo ze swoich ziem usuwać ludzi, którzy są niebezpieczni dla 
pokoju i nie podporządkowują się jej prawom. W tym kontekście przywołuje prze-
konanie A. Karlstadta, że to lud ma prawo egzekwować nakazy Pisma Świętego, jak 
to czynił w przypadku obrazów. Wittenberczyk odrzuca takie podejście, podważa-
jące prawo legalnej władzy. Co więcej obawia się, że jeśli dopuści się do takich anar-
chicznych wystąpień, to skończy się to tym, że ludzie nie tylko uznają się za upraw-
nionych do usuwania obrazów, ale realizacji także innych powiązanych z ich usunię-
ciem wypowiedzi Pisma Świętego, takich jak nakaz wytracenia ludów kananejskich  
z 5 Księgi Mojżeszowej 7,16. Zresztą to już się dzieje i przykładem tego jest „duch 
z Allestedt”, a więc działający w tym mieście Thomas Müntzer, główny lider bun-
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tu wojny chłopskiej, z którym A. Karlstadt wchodził w konszachty. M. Luter miał  
na myśli pochodzące z początków roku 1524 r. „Pismo z Orlamünde do Allestedt, jak 
powinno się po chrześcijańsku walczyć”. A. Karlstadt odrzucił w nim formułowane 
przez T. Müntzera postulaty używania przemocy. M. Luter nie dowierza już jednak 
swojemu dawnemu współpracownikowi. O to ten zresztą miał pretensje w czasie 
ich spotkania w Jenie w gospodzie „Pod czarnym niedźwiedziem”.

To spotkanie, a także ignorowanie wcześniejszej krytyki i napomnień z jego stro-
ny, jeszcze z 1522 r., to dla M. Lutra dowód na brak dobrych intencji A. Karlstad-
ta. W polemice w „Przeciw niebiańskim prorokom” krytycznie przywołuje też inne 
wydarzenia z poprzednich lat: porzucenia pracy uniwersyteckiej i samowolne obję-
cie przez niego parafii w Orlamünde. W obu z nich M. Luter widzi dowody egoizmu  
A. Karlstadra, który pokazał, że lekceważy elektora, który zlecił mu pracę uniwer-
sytecką i zapewniał jej finansowanie. Zaś argument A. Karlstadta, że został wybra-
ny przez zbór w Orlamünde na duszpasterza jest dla M. Lutra manipulacją i próbą 
usankcjonowania sytuacji, które nie powinna mieć miejsca. Zresztą A. Karlstadt peł-
nił tę funkcję z powodzeniem. Wizytując Orlamünde w 1524 r. M. Luter musiał się 
zmierzyć ze zdecydowaną opozycją miejscowych popierających A. Karlstadta. To od 
nich najprawdopodobniej usłyszał przytaczane w tekście „Przeciw niebiańskim pro-
rokom…” oskarżenia, że Wittenberczycy kryją Ewangelię pod ławą. Powyższe za-
chowanie A. Karlstadta, a także to, że przebywając w Orlamünde wydawał w Jenie 
kolejne swoje pisma, obchodząc tym samym uniwersytecką cenzurę, przyczyniło 
się do elektorskiej decyzji o jego wygnaniu, którą M. Luter widział jako słuszny wy-
raz troski księcia o dobrostan i pokój na powierzonych mu ziemiach. To współgrało  
z ogólną wizją roli księcia w myśleniu M. Lutra. Już w 1523 r. w piśmie „O zwierzch-
ności świeckiej…” dopuszczał jedynie w sytuacji konieczności sprzeciwu wobec 
władzy bierny opór, albo inaczej ujmując „cierpiące nieposłuszeństwo”, a więc wy-
rażenie sprzeciwu i przyjęcie na siebie kar nałożonych przez legalną władzę, nawet 
jeśli ta była niesprawiedliwa w swym działaniu.

Ostatni z fragmentów części pierwszej rozpoczyna zagadnienie, któremu M. Lu-
ter poświęcił także całą drugą część pisma. Zatytułowany jest on „O mszy”. Zawar-
ta w nim, a także w części drugiej, polemika dotyczy najważniejszego wątku kontro-
wersji między dawnymi współpracownikami. Jest to też jeden z pierwszych akor-
dów sporu o Wieczerzę Pańską, który podzielił ruch reformacyjnym, a w którym na 
głównego adwersarza M. Lutra wyrósł Ulryk Zwingli. Prześledzenie polemik Witten-
berczyka dotyczących Sakramentu Ołtarza pokazuje jednak, że nawet dyskutując 
przede wszystkim z U. Zwiglim nie zapominał o A. Karlstadzie.

Kluczowe przedmiotu sporu – obecność Ciała i Krwi Chrystusa w chlebie i winie,  
a także kwestia rozumienia sakramentu – znajdą swoje miejsce w części drugiej. 
Kończąc część pierwszą M. Luter zajmuje się pomniejszymi zarzutami, które formu-
łował A. Karlstadt w wymierzonych w niego pismach polemicznych. Odnoszą się 
one nie do istoty polemik wewnątrzreformacyjnych, ale do sporu jaki M. Luter wiódł 
ze zwolennikami Rzymu wokół Wieczerzy Pańskiej. Chodzi o pojmowanie Wieczerzy 
Pańskiej jako ofiary przebłagalnej składanej Bogu, rozumianej jako dobry uczynek, 
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który idzie na konto osoby, w której intencji msza była odprawiana. Wittenberczyk 
odrzucił takie pojmowanie sakramentu już w pismach z 1520 r.

Zarzuty A. Karlastadta szły w kierunku tego, że M. Luter nie przestał uznawać 
mszy za ofiarę. Korzenie tej oceny ponownie sięgają sporu z lat 1521/22, kiedy to pod-
czas pobytu M. Lutra na Wartburgu A. Karlstadt wprowadzał w Wittenberdze refor-
my. Ich istotnym elementem, obok usunięcia obrazów z kościołów, było wprowa-
dzenie komunii pod obiema postaciami i zmiana liturgii mszy. W tej drugiej A. Karl-
stadt wprowadził język niemiecki, a także maksymalnie ją uprościł, rezygnując z wie-
lu tradycyjnych elementów, w tym między innymi z podniesienia hostii, które nastę-
powało po konsekracji, a więc wypowiedzeniu słów ustanowienia nad elementami, 
wraz z którymi Ciało i Krew Chrystusa stawało się w nich obecne. M. Luter po po-
wrocie cofnął te reformy. W zaproponowanej przez niego w 1523 r. Formula missae 
liturgia była nadal łacińska, a podniesienie zostało zachowane. Nie był to ostatecz-
ny głos Wittenberczyka w sprawie liturgii, ale w momencie powstawania „Przeciw 
niebiańskim prorokom…” liturgia po niemiecku jego autorstwa była jeszcze spra-
wą przyszłości.

Widząc zmiany zaproponowane przez M. Lutra, które ten motywował wzglę-
dem na słabych w wierze, którzy gorszyli się zbyt szybko i radyklanie wprowadzany-
mi reformami, A. Karlstadt zaczął Wittenberczykowi zarzucać, że nadal uważa mszę 
za ofiarę przebłagalną. Widział ku temu dwa zasadnicze argumenty. Po pierwsze, w 
Wittenberdze ciągle używano terminu „msza”, po drugie zaś, w liturgii utrzymane 
było podniesienie.

Pierwszy zarzut brał się z etymologii słowa msza wywodzonej przez A. Karlstad-
ta od hebrajskiego słowa missah, które tłumaczył jako ofiara. Na tej podstawie do-
magał się, by porzucić używanie słowa „msza” i obwiniał Wittenberczyków, że jesz-
cze tego nie zrobili. Hebrajskie missah nie oznacza jednak ofiary, a czynność oso-
by posłanej i jest współcześnie widziane jako źródłosłów słowa msza obok łaciń-
skiego czasownika mittere [posyłać], którym opisywano rozwiązywanie zgroma-
dzenia, kończenia obrad. A. Karlstadt na poparcie swojego przekładu słowa missah 
mógł się jednak powołać na tłumaczenie samego M. Lutra, który w 5 Księdze Moj-
żeszowej 16,10 w opublikowanym w 1523 r. przekładzie Pięcioksięgu Mojżeszowe-
go przetłumaczył missah jako niemieckie opffer [ofiara]. Polemizując z A. Karlstad-
tem w „Przeciw niebiańskim prorokom…” M. Luter przypomina o tym i argumen-
tuje, że nie jest z tego tłumaczenia zadowolony. Potwierdził to, kiedy dokonując re-
wizji tłumaczenia całej Bibli, które ukazało się w 1545 r. słowo missah we wspomnia-
nym wierszu oddał już jako Gabe [dar]. Mając świadomość niepewności tłumacze-
nia missah jako „ofiara” M. Luter domaga się w „Przeciw niebiańskim prorokom…” 
od A. Karlstadta mocnych dowodów na takie znaczenie słowa missah i jego związek 
ze słowem „msza”.

Jednak kluczem do argumentacji, w której M. Luter broni się przed zarzutem, 
że używając słowa „msza” na określenie liturgii komunijnej przywraca jej rozumie-
nie w kategoriach ofiary przebłagalnej, nie są wcale rozważania natury językowej. 
Wittenberczyk wskazuje, że istotna przy stosowaniu takiej nazwy jest nie ona sama 
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w sobie, ale stojąca za nią intencja. Uważa, że swoimi wcześniejszymi wymierzony-
mi w zwolenników Rzymu polemikami dostatecznie dowiódł, że odrzuca pojmowa-
nie mszy w kategoriach ofiary przebłagalnej, a więc nawet jeśli używa starej nazwy, 
która niesie w sobie konotacje ofiarnicze, to czyni to z właściwą intencją. Dochodzi 
tu do głosu podstawowa dla M. Lutra zasada oceny postępowania człowieka. Istot-
ny nie jest uczynek (czy w tym wypadku słowo) samo w sobie, ale stan serca, któ-
re go spełnia (je wypowiada). Jeśli serce jest dobre i prawe (oczywiście tylko dlate-
go, że wierzy Bożej obietnicy) to wtedy stosowanie nawet starej nazwy nie może 
być czymś nieprawidłowym czy groźnym. Inaczej byłoby to sądzeniem po pozorach,  
a nie wedle tego co jest istotne. Wyrazem takiej postawy było to, że kiedy w 1526 r. 
ukazał się niemiecki porządek nabożeństwa M. Lutra, nadał mu on tytuł „Niemiecka 
msza i porządek nabożeństwa”.

By odeprzeć drugi z zarzutów A. Karlstadta, dotyczący zachowania podniesienia, 
M. Luter także sięga do argumentów, które przynależą do jądra jego teologicznego 
myślenia. Oczywiście spiera się A. Karlstadtem również o to, czy z faktu zachowa-
nia podniesienia należy wnioskować o zachowaniu pojmowania mszy w kategoriach 
ofiary przebłagalnej. Wittenberczyk uważa to za absurd. Najważniejszy jednak wą-
tek tego wydawałoby się marginalnego sporu o techniczne kwestie liturgiczne do-
tyka sprawy dla M. Lutra absolutnie kluczowej, a mianowicie wolności chrześcijań-
skiej. Widać tutaj, że życie liturgiczne nie jest dla Reformatora sferą abstrakcyjnych 
rozstrzygnięć fachowych, ale tym miejscem, gdzie dochodzą praktycznie do głosu 
fundamentalne zasady jego teologii. Stąd wynikato, że nie lekceważył on ataków  
A. Karlstadta na zachowanie w wittenberskiej praktyce podniesienia.

M. Luter w swojej obronie przed A. Karlstadtem wskazuje, że takie kwestie jak 
obecność podniesienia w liturgii nie jest czymś, co Chrystus bądź to wyraźnie naka-
zał, bądź też wyraźnie zabronił. Jest to więc kwestia nie artykułu wiary, którego na-
leży się trzymać, ale wolności chrześcijańskiej, z której każdy chrześcijanin ma pra-
wo korzystać w sposób wolny (oczywiście z uwzględnieniem pryncypium miłości  
i służby bliźniemu, a także z zachowanie wzglądu na słabszych w wierze). Dlatego 
też wszyscy, którzy czy to przez nakazy, czy przez zakazy próbują regulować tego 
typu sprawy (obok podniesienia w dyskusji pojawiają się takie zwyczaje jak noszenie 
przez duchownych tonsury, a więc wygolenia na czubku głowy, czy używanie takich 
a nie innych strojów liturgicznych), tak samo występuje przeciw wolności chrześci-
jańskiej. A. Karlstadt ze swoim postulatem porzucenia podniesienia staje się w ar-
gumentacji M. Lutra lustrzanym odbiciem papieża, z jego nakazami, od posłuszeń-
stwa którym uzależniał on zbawienie człowieka. Dlatego Wittenberczyk uznał pa-
pieża za wroga Chrystusa, który uderza w nadaną dzieciom Bożym wolność, i nazy-
wał go zgodnie z terminologią zaczerpnięta od Pawła z 2 Listu do Tesaloniczan 2,4 
Antychrystem. Takim samym Antychrystem jest także A. Karlstadt, różnica polega 
jedynie na tym, że papież niszczy wolność chrześcijan nakazami, a A. Karlstadt zakazami. 
Obaj jednak czynią grzech i artykuł wiary z czegoś, co nie było nakazane przez Chrystusa.

M. Luter wskazuje przy tym na przykład Wittenbergi, w której w momencie po-
wstawania pisma w ramach wolności chrześcijańskiej stosowano różne formy litur-
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gii. Na nabożeństwach w klasztorze augustianów bardzo prostej i niemieckiej, jak  
z wizji A. Karlstadta, zaś w kościele miejskim, ze względu na słabych w wierze była 
to ciągle liturgia łacińska, zachowująca wszelkie średniowieczne zewnętrzne formy. 
M. Luter zapowiada również w „Przeciw niebiańskim prorokom…”, że nie zniesie 
jeszcze przez jakiś czas podniesienia w liturgii stosowanej w Wittenberdze na do-
wód tego, że ci którzy jej używają są wolni od wymyślonych ludzkich zakazów, jakie 
chciał wprowadzać A. Karlstadt. Faktycznie podniesienie nie znikło w liturgii „Nie-
mieckiej mszy…” z 1526 r. Zniesiono je dopiero w 1541 r., kiedy A. Karlstadt już nie żył.

W swojej argumentacji M. Luter odrzuca także obecny w myśleniu A. Karlstadta 
postulat, by w sprawowania sakramentu dokładnie naśladować przykład Chrystu-
sa. Pokazuje, że jego konsekwentne stosowanie prowadzi do absurdów. Na przy-
kład takiego, że sprawowanie Wieczerzy Pańskiej możliwe byłoby jedynie w Jero-
zolimie, w miejscu, gdzie odbyła się Ostatnia Wieczerza. Jest to kpina, ale pokazu-
jąca faktyczny problem. Dalej M. Luter wskazuje, że słowa ustanowienia sakramen-
tu przekazane w ewangeliach i u apostoła Pawła są bardzo zdawkowe, trudno na 
ich podstawie wnioskować o konkretnych praktycznych elementach jego sprawo-
wania (np. białe czy czerwone wino, rodzaj chleba itd.). Biorąc na poważnie logi-
kę A. Karlstadta należałoby najpierw rozstrzygnąć wszystkie te problemy, zanim za-
cznie się przystępować do Wieczerzy Pańskiej. W efekcie, zamiast w niej uczestni-
czyć chrześcijanie głowili by się nad nierozwiązywalnymi zagadkami. Zaś do uczest-
nictwa w niej konieczne jest jedynie poznanie i przyjęcie w sercu wiarą słów usta-
nowienia, które głoszą, że chleb jest Ciałem a wino Krwią Chrystusa za nas wydany-
mi i przelanymi. M. Luter przypomina więc, że nie należy ślepo naśladować przykła-
du Chrystusa (i np. żyć w celibacie, chodzić po wodzie etc.), ale słuchać nakazów, 
które wypowiedział. Przypomina przy tym, że nakazu „Albowiem dałem wam przy-
kład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem” (Ewangelia Jana 13,15) Chrystus nie 
wypowiedział wskazując na Łazarza, którego wskrzesił z martwych, ale umywając 
uczniom nogi. Stąd też wzywa nie do prób wskrzeszania zmarłych, ale do wzajem-
nej służby żyjących.

Podobnie jak zakaz zachowania podniesienia w liturgii M. Luter traktuje postu-
laty A. Karlstadta, by zakazać użycia łaciny w liturgii, odwołujące się do pouczeń 
Pawła z 1 Listu do Koryntian 14,12-28, zakazującego używania w zborze niezrozumia-
łych języków. M. Luter przypomina, że apostołowi chodziło o sytuację, gdy nie to-
warzyszy im wykład. Poza tym odnosił to przede wszystkim do zwiastowania. Więc 
dla Wittenberczyka jest w liturgii miejsce na łacinę, pod warunkiem jednak, że albo 
uczestniczący w niej ją znają i rozumieją, albo będzie jej towarzyszył stosowny wy-
kład. Przy tej okazji M. Luter odwołuje się też do swoich planów stworzenia liturgii 
mszy po niemiecku, które nabrały kształtów w „Niemieckiej mszy…” i podkreśla, 
że prace nad nią tyle trwają, gdyż nie wystarczy tylko przełożyć kanonu mszy z łaci-
ny na niemiecki, jak to bywało w pierwszych reformacyjnych próbach wprowadze-
nia liturgii w języku narodowym, ale trzeba przemyśleć ją, tak by zarówno słowo, jak  
i zawarta w niej muzyka pasowała do ducha języka docelowego, w przypadku M. Lu-
tra – niemieckiego.
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W skrócie

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

• W czwartek 11 stycznia odbyła się 
wizytacja naszej parafii. Stroną wizytu-
jącą był Biskup Kościoła ks. Jerzy Sa-
miec i członkowie Konsystorza oraz 
Rada Diecezjalna. Sprawdzona zosta-
ła cała dokumentacja parafialna. W wi-
zytacji uczestniczyli także członkowie 

Prezydium Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej.
• Tego samego dnia odbyło się zebranie Rady Parafialnej pod przewodnictwem 

Biskupa Kościoła z udziałem Konsystorza i Rady Diecezjalnej, na którym była oma-
wiana procedura związana z przygotowaniami do wyborów nowego proboszcza.

• W piątek 12 stycznia odbyło się w Pierśćcu spotkanie z pastorową Lidią Czyż, 
autorką powieści chrześcijańskich.

• W sobotę 13 stycznia odbył się w Ustroniu rejonowy etap konkursu biblijne-
go „Sola Scriptura”, na który pojechała grupa naszych dzieci wraz z opiekunami.

• W niedzielę 14 stycznia na nabożeństwie głównym miała miejsce prelekcja 
misyjna pana Korneliusza Glajcara z Dzięgielowa na temat pomocy niesionej po-
trzebującym w Bieszczadach, którą prowadzi parafia w Dzięgielowie, a ostatnio 
włącza się w nią również nasza parafia.

• W niedzielę 14 stycznia odbyła się po nabożeństwie rannym w Skoczowie 
konwersja. Swoje ślubowanie złożyło i błogosławieństwo otrzymało pięć osób 
wstępujących do naszego Kościoła. Kurs przygotowawczy dla nich i samą konwer-
sję prowadził ks. Bogdan Wawrzeczko.

• W niedzielę 14 stycznia odbyło się w Simoradzu roczne zebranie sprawoz-
dawcze.
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• W środę 17 stycznia odbyło się w Goleszowie spotkanie Biskupa Diecezjalne-
go ks. Adriana Korczago z proboszczami i kuratorami parafii. Na zebraniu był oma-
wiany nowy cennik za czynności kościelne.

• W piątek 19 stycznia ks. Adam Podżorski uczestniczył w spotkaniu Burmistrza 
z proboszczami Gminy Skoczów. 

• W sobotę 20 stycznia rozpoczął się w naszej parafii kurs przedmałżeński dla 
par, które w tym roku będą brały ślub. Kurs obejmie cztery comiesięczne spotka-
nia i jest prowadzony przez małżeństwo Mariolę i Romana Fengerów z Tychów, 
pracowników CME.

• W niedzielę 21 stycznia odbyły się roczne zebrania sprawozdawcze w Pierść-
cu i Dębowcu.

• W niedzielę 21 stycznia odbyło się spotkanie dla pracowników i wolontariu-
szy. W programie był konkurs ze znajomości wydarzeń parafialnych, fotokronika 
parafii za 2017 rok, rozważanie biblijne proboszcza, śpiewanie pieśni i poczęstu-
nek.

• W niedzielę 21 stycznia odbył się w kościele katolickim na Górnym Borze eku-
meniczny koncert kolęd, w którym m. in. wziął udział zespół „Grupa dla Pana”  
z Dzięgielowa.

• We wtorek 23 stycznia ks. Adam Podżorski uczestniczył w MCK „Pod Pega-
zem” w jasełkach przedstawianych przez dzieci z Przedszkola nr 2 z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka.

• W piątek 26 stycznia od-
był się Dębowcu w naszym 
kościele ekumeniczny kon-
cert kolęd, w który wziął 
udział m. in. Chór z Dębowica 
i zespół „Dla Niego”.

• W sobotę 27 stycznia od-
był się w szkole w Nierodzi-
miu organizowany przez na-
szą parafię i parafię w Bładni-
cach Diecezjalny Turniej Teni-
sa Stołowego.

• W niedzielę 28 stycznia 
odbyło się w Skoczowie Zgro-
madzenie Parafialne. Uczestni-
czyło około 60 osób. Zatwier-
dzono sprawozdania oraz 
uchwalono plan pracy i prelimi-
narz budżetowy na rok 2018.
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• Jesienią tego roku odbędą się wybory nowego proboszcza. Lista uprawnio-
nych do głosowania obejmuje osoby pełnoletnie, które do dnia 31 stycznia opłaci-
ły składkę kościelną za rok 2017. 

• Rada Parafialna podjęła w dniu 28 stycznia uchwałę, aby na listę wyborców 
wpisać młodzież w wieku 18 – 26 lat niezależnie od tego czy mają opłaconą skład-
kę kościelną, czy nie, aby mogli uczestniczyć w wyborach proboszcza jesienią tego 
roku.

• Lista wyborców przez miesiąc luty była wyłożona do wglądu w kancelarii, 
gdzie można sprawdzić swoje dane. W dniu 1 marca lista zostanie przekazana do 
zatwierdzenia przez Radę Diecezjalną.

• W dniach od 29 stycznia do 
2 lutego ks. Marcin Ratka-Matejko 
uczestniczył w sesji Instytutu Pa-
storalnego dla wikariuszy naszego 
kościoła, który odbywał się w Wi-
śle-Jaworniku.

• W dniach od 29 stycznia do 
3 lutego grupa 27 dzieci z naszej pa-
rafii przebywała na zimowisku w Za-
woi. Opiekunami byli m. in. ks. Bog-
dan Wawrzeczko i jego małżonka.

• W czwartek 1 lutego odbyło 
się walne zebranie chóru „Gloria”. Na zebraniu wybrano ponownie zarząd chó-
ru w dotychczasowym składzie oraz omawiano zamierzenia chórowe na ten rok  
i przygotowania do jubileuszu 100 – lecia chóru w roku następnym.

• W niedzielę 11 lutego na nabożeństwie o g. 10.00 ks. Wiesław Łyżbicki przed-
stawił zasady utworzenia przy parafii szczepu chrześcijańskiej organizacji skauto-
wej „Royal Rangers”, do której zaprasza dzieci i młodzież. 

• W czwartek 15 lutego odbyło się  w kancelarii spotkanie katechetów w celu 
przygotowania tegorocznych rekolekcji pasyjnych.

• W piątek 16 lutego odbyło się zebranie Rady Parafialnej w Dębowcu, na któ-
rym m. in. zostało uchwalone ogłoszenia wakansu na proboszcza naszej parafii. 
Po zatwierdzeniu przez Konsystorz wakans zostanie ogłoszony w terminie, który 
umożliwi przeprowadzenie jesienią wyborów nowego proboszcza.

• W sobotę 17 lutego odbyła się w sali parafialnej kolacja walentynkowa, w któ-
rej uczestniczyło około 60 osób. 

• W sobotę 17 lutego odbyło się drugie spotkanie w ramach kursu przedmał-
żeńskiego prowadzonego przez Mariolę i Romana Fengerów.

• W sobotę 17 lutego odbyło się spotkanie po zimowisku.
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• Trwa remont sali chórowej  w budynku starej szkoły. Jest wykonana nowa 
posadzka z ogrzewaniem podłogowym, są wymalowane ściany. Teraz czekamy na 
położenie płytek.

• Młodzież podjęła się remontu kuchenki przy swojej sali młodzieżowej w bu-
dynku starej szkoły. Wymienione są meble kuchenne i malowane ściany.

Terminy:
10 marca Wisła g. 9.00 – 13.00 – diecezjalne rekolekcje dla rad parafialnych i czło-
nów synodu

17 marca Stare Bielsko g. 9.00 – 13.00 – diecezjalne rekolekcje dla rad parafialnych 
i członków synodu

17 marca g. 17.00 – 19.30 – trzecie spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego

18 marca g. 10:00 – Komunia dla seniorów w Skoczowie

11 marca – podczas nabożeństwa będziemy gościli Iwonę Nawrot

12-14 marca – rekolekcje pasyjne dla uczniów w Skoczowie i Dębowcu

19-21 marca – rekolekcje pasyjne dla uczniów w Pierśćcu

25 marca – Koncert Pasyjny w Skoczowie 

25 marca – Komunia dla seniorów w Dębowcu

31 marca – Bezsenna Noc w Ustroniu

7 kwietnia – śniadanie dla kobiet w Skoczowie

13-15 kwietnia – wycieczka konfirmantów do Wisły Gościejowa

28 kwietnia - 5 maja – wycieczka do Izraela

22-24 czerwca – parafialna wycieczka do Pragi

15-25 lipca – obóz młodzieżowy w ośrodku koło Bydgoszczy

Zebrał ks. Adam Podżorski
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Sprawozdanie z życia Parafii Ewangelicko – Augsburskiej 
w Skoczowie za rok 2017

(przedstawione na Zgromadzeniu Parafialnym w Skoczowie 
w dniu 28 stycznia 2018r.)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Rok 2017 upływał w naszym Kościele jako „Rok Reformacji”. Rok ten miał wiel-

kie znaczenie dla rodziny kościołów luterańskich na całym świecie. Hasło biblijne 
roku 2017 brzmiało: „Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnę-
trza” (Ez. 36, 26) przypominało, że wielki ruch Reformacyjny XVI wieku był dzie-
łem Ducha Świętego, który powionął i w wielu sercach zaszczepił nowego ducha. 
Ruch reformacyjny przechodził w ciągu wieków przez różne koleje, również na na-
szym terenie ma bogatą i zawiłą historię, ale przetrwał i rozwija się. My jesteśmy 
jego spadkobiercami. Jest to dla nas zaszczyt, ale i zobowiązanie, aby dalej konty-
nuować dzieło Reformacji i przekazać je następnym pokoleniom.  

W roku 2017 zaszły pewne zmiany w naszej parafii. W niedzielę 5 marca odby-
ło się wprowadzenie nowej Rady Parafialnej, wybranej w listopadzie 2016 roku. 
Wprowadzenia dokonał ks. Piotr Wowry, jako delegat Biskupa Diecezjalnego. Wraz 
z wprowadzeniem Rady rozpoczął urzędowanie Komitet Parafialny i Komisja Re-
wizyjna, wybrane na tym samym zgromadzeniu. Na pierwszym spotkaniu 9 marca 
Rada Parafialna wybrała prezydium w składzie: kurator – Ryszard Macura, sekre-
tarz – Tadeusz Tyrna, skarbnik – Barbara Kaleta, gospodarz – Marcin Czudek. Wy-
brano też nowe zarządy filiałów w Dębowcu, Simoradzu i Pierśćcu.  Radni uczest-
niczyli w diecezjalnych rekolekcjach dla rad parafialnych, które odbyły się u nas  
w Skoczowie 25 marca z wykładem dra Jerzego Sojki na temat Wieczerzy Pańskiej.

Zmiana zaszła również w kancelarii. Po niespełna miesięcznym okresie bez sta-
łej księgowej została w połowie stycznia zatrudniona pani Beata Pilch. 

Tak więc osoby zatrudnione w parafii to: ks. Adam Podżorski (proboszcz), ks. 
Bogdan Wawrzeczko (wikariusz), ks. Marcin Ratka-Matejko (wikariusz), Beata 
Pilch (księgowa), Sylwia Dziekan (pracownik biurowy i biblioteczny), Aneta Bie-
gun (kościelna), Dorota Podżorska (organistka), Renata Świder (bibliotekarka)  
i kościelni w filiałach: Bogusława Czyż (Dębowiec), Maria Pawera (Pierściec) oraz 
Józef Chrobok (Simoradz).

Rada Parafialna zebrała się siedem razy, Komitet Parafialny dwa razy, raz odby-
ło się Zgromadzenie Parafialne. Bieżącymi sprawami parafii zajmowało się Prezy-
dium Rady Parafialnej, które zebrało się pięć razy. 

Zgodnie z tradycją odbyło się coroczne spotkanie noworoczne Rady Parafial-
nej, pracowników i wolontariuszy. 
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Wybrane dane statystyczne za rok 2017

Daje się zauważyć znaczny wzrost liczby osób przystępujących do komunii św., 
co jest możliwe dzięki wprowadzeniu komunii do nabożeństw w Skoczowie dwa 
razy w miesiącu. O ponad połowę zmniejszyła się liczba ślubów, ale mamy nadzie-
ję, że jest to tylko przejściowa tendencja. Dla przygotowania narzeczonych do ślu-
bu był zorganizowany kurs, który prowadzili Kornelia i Zbigniew Kłapowie. Nie 
było w minionym roku wstąpień do kościoła, a to dlatego, że kurs dla kandydatów 
rozpoczął się dopiero pod koniec roku, a zakończył już w roku następnym.

Nabożeństwa
Nabożeństwa odbywają się według ustalonego planu. Co niedzielę odbywają 

się dwa nabożeństwa w Skoczowie i po jednym w każdym filiale. Dwa razy w mie-
siącu odbywają się  nabożeństwa młodzieżowe, prowadzone przez sześć zmie-
niających się kolejno zespołów. Nabożeństwa młodzieżowe odbywają się również 
we wszystkich filiałach. Młodzieżowy charakter mają także nabożeństwa rodzinne  
w drugie święto Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. W każdą drugą niedzielę mie-
siąca nasi księża prowadzą nabożeństwo w Ogrodzonej. 

W okresie pasyjnym i adwentowym odbywały się w Skoczowie piątkowe nabo-
żeństwa tygodniowe odprawiane przez zaproszonych księży. Tygodniowe nabo-
żeństwa odbywały się również w Simoradzu, w Dębowcu i w Pierśćcu, a odprawia-
li je miejscowi duchowni. 

Spowiedź i komunia św. odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca podczas po-
rannego nabożeństwa młodzieżowego i w trzecią niedzielę podczas nabożeństwa 
głównego oraz w kościołach filialnych raz w miesiącu. Włączenie komunii św. do 
nabożeństwa przyniosło zwiększenie udziału w sakramencie. Po każdym nabożeń-
stwie rannym jest możliwość przystąpienia do komunii św., lecz poza czasem ad-
wentowym i pasyjnym korzysta z tego znikoma liczba parafian. 

Odprawiliśmy również nabożeństwa połączone z komunią św. dla osób star-
szych: trzy razy w Skoczowie, dwa razy w Pierśćcu i dwa razy w Dębowcu. 

Wybrane dane statystyczne za rok 2017 
 
 
 
 

  Statystyka 2017 
 Ogółem Uwagi 
 2017 2016  
Chrzty 56 60  
Śluby 15 31 (Mieszanych 7)  
Pogrzeby 57 55 Sk. 33, Dęb. 13, Sim. 6, P-c 5 
Konfirmanci 44 36  
Komunikanci 7.008 6.236 Sk.5.711; Dęb. 493, Sim 352, P-c 420  , domowe 122 
Wstąpienia - 13  
Wystąpienia 1 3  
Wprowadziło się 38 12  
Wyprowadziło się 21 15  
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Po niektórych nabożeństwach porannych odbywają się spotkania przy kawie 
lub herbacie, lecz niestety dzieje się to sporadycznie. Bardziej regularne spotkania 
po nabożeństwach odbywają się w filiałach w Dębowcu - w każdą drugą niedzielę 
miesiąca i w Simoradzu w czwartą niedzielę.

Spośród większych uroczystości wymienić należy: 
5 marca – wprowadzenie Rady Parafialnej
28 maja - konfirmacja
11 czerwca – pamiątka założenia kościoła w Skoczowie, kaznodzieja ks. biskup 

Marian Niemiec z Katowic 
15 – 18 czerwca – Dni Kościoła z okazji 500 lat Reformacji – w niedzielę uroczy-

ste nabożeństwo w Skoczowie z udziałem gości z Wrocławia i Poznania
4 czerwca – pamiątka założenia kościoła w Simoradzu – kaznodzieja ks. Miro-

sław  Czyż z Pszczyny 
16 lipca – pamiątka założenia kościoła w Dębowcu – kaznodzieja ks. biskup Ad-

rian Korczago
30 lipca  – złota konfirmacja
1 października - Święto Żniw w Skoczowie, a w poprzednie niedziele w filiałach 
8 października – 20 – lecie chóru żeńskiego „Gloria”
15 października – Pamiątka założenia  kościoła w Pierśćcu – kaznodzieja ks. Ene-

asz Kowalski z Pokoju 
28 – 31 października – obchody jubileuszu 500 lat Reformacji: film „Luter”, po-

kaz laserowy, teatr „Haireticos” i nabożeństwo ekumeniczne.
11 listopada nabożeństwo ekumeniczne z okazji Święta Niepodległości
Odbywały się też koncerty m. in.: kolęd w Św. Epifanii, koncert kolęd w Dę-

bowcu, koncert pieśni pasyjnej w Niedzielę Palmową, poranek pieśni w ramach pa-
miątki założenia w Skoczowie, Dębowcu i Pierśćcu, koncerty w ramach „Panora-
my sztuki chrześcijańskiej – Musica Sacra” 19 i 22 maja. 

Praca z dziećmi
Łącznie z księżmi katechezę w 14 szko-

łach podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych oraz w 10 przedszko-
lach prowadzi 8 katechetów. 

W sali parafialnej odbywają się lekcje 
nauki konfirmacyjnej w dwóch grupach, 
które w tym roku prowadzi ks. Marcin Rat-
ka-Matejko. Do konfirmacji przygotowu-
je się 46 osób. Katecheci prowadzili tak-
że rekolekcje pasyjne dla gimnazjalistów w 
Skoczowie i Dębowcu, natomiast dla szkół 
podstawowych prowadzili je pracownicy 
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misji „Miłość, Edukacja, Dojrzałość” (MED) z Ustronia. Katecheci przeprowadzili 
z uczniami konkursy biblijne „Sola Scriptura”, „Jonasz” i „Reformacyjny konkurs 
plastyczny” oraz zbiórkę „Skarbonki Diakonijnej”.

Szkółki niedzielne odbywały się we wszystkich punktach parafii równolegle  
z nabożeństwami. W Skoczowie istnieją dwie grupy wiekowe. W Dębowcu  
i w Pierśćcu istnieją również dwie grupy wiekowe. Do pracy w szkółkach dołączają 
młodzi pomocnicy. W każdy pierwszy piątek miesiąca odbywa się w Skoczowie przy-
gotowanie dla pracowników szkółkowych, które prowadzi Kornelia Kłapa z Ustronia. 

Odbywały się Tygodnie Dobrej Nowiny w Skoczowie, Dębowcu, w Simoradzu 
i w Pierśćcu, prowadzone przez pracowników szkółkowych i pomocników. W po-
kryciu kosztów pomogło pozyskanie funduszy z projektów gminnych. Frekwencja 
wszędzie była bardzo wysoka. Szkółki wyjeżdżały również na wycieczki i organizo-
wały spotkania gwiazdkowe.

Ks. Bogdan Wawrzeczko z małżonką zorganizowali zimowisko dla dzieci w Za-
woi, w którym uczestniczyło 29 dzieci.

Odbywały się też spotkania dla nastolatków, zainicjowane przez ks. Bogdana 
Wawrzeczko.

Praca z młodzieżą
Opiekę nad młodzieżą w Skoczowie sprawuje ks, Marcin Ratka-Matejko. W Dę-

bowcu zbiera się również grupa starszej młodzieży studiującej i pracującej. 
 W prowadzeniu spotkań, jak i całej działalności młodzieżowej, dużo inicjatywy 

wykazuje sama młodzież, zarówno w sprawach organizacyjnych, jak i przygoto-
waniu oraz przedstawieniu tematów biblijnych bądź dyskusyjnych. W spotkaniach 
uczestniczyli nierzadko zaproszeni goście.

Młodzież angażuje się także w służbę w czasie nabożeństw: prowadzenie śpie-
wu, czytanie tekstów liturgicznych, obsługe techniczną i akustyczną, jak też obsłu-
gę regularnych transmisji nabożeństw w internecie. 

W okresie wakacyjnym odbył się obóz młodzieżowy w Niedzicy nad jeziorem 
czorsztyńskim wraz z młodzieżą z Pszczyny. Obóz prowadził ks. Mirosław Czyż 
oraz liderzy naszej młodzieży. Dla konfirmantów zorganizowano dwa weekendo-
we wyjazdy w kwietniu do Wisły – Jawornika i w listopadzie do Zawoi.  Przygoto-
wali je i prowadzili obaj nasi wikariusze. Konfirmanci uczestniczyli także w Diece-
zjalnym Zjeździe Konfirmantów w Drogomyślu 25 lutego.

W wielką sobotę odbyła się w naszym kościele po raz kolejny Bezsenna Noc,  
a 31 października liczna grupa naszej młodzieży uczestniczyła w Nocy z Lutrem w cie-
szyńskim teatrze. Młodzież uczestniczyła  w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży pod-
czas Dni Kościoła w Ustroniu oraz w Diecezjalnym Zjeździe Młodzieży w Drogomyślu. 

Jak co roku, liczna grupa młodzieży angażowała się w Tygodniu Ewangelizacyj-
nym w Dzięgielowie, głównie w służbie żywienia i służbie akustyczno-technicznej. 
Ponad 40 – osobowa grupa wzięła udział w warsztatach muzycznych we wrześniu 
w Wiśle. Młodzież ponadto pomagała przy Tygodniach Dobrej Nowiny  w Skoczo-
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wie, Pierśćcu, Dębowcu i Simoradzu, a także uczestniczyła w różnych rozgrywkach 
sportowych, turnieju gier planszowych i wycieczkach. W grudniu odbyły się spo-
tkania gwiazdkowe młodzieży w Skoczowie i Dębowcu. Młodzież bardzo aktyw-
nie włączała się w pomoc przy akcjach diakonijnych.

Grupa młodzieży nakręciła film o pierwszym proboszczu, którego bohaterem był 
Jan Karzeł. Film zdobył pierwszą nagrodę w konkursie reformacyjnym w Bytomiu.

Chóry i zespoły parafialne
Parafialny chór „Gloria” przeszedł w minionym roku reorganizację. Dyrygent 

Bolesław Noga, który w lutym obchodził 35 – lecie pracy dyrygenckiej z chórem, 
w sierpniu zrezygnował z dalszej pracy. Dyrygowanie chórem mieszanym przeję-
ła Gabriela Targosz, a działalność chóru męskiego została zawieszona. Chór żeński 
odchodził w październiku 20 – lecie swojej działalności.

Chóry służyły śpiewem podczas ważniejszych uroczystości w parafii, a także na 
niejednym ślubie i pogrzebie. 

Chór „Gloria” uczestniczył m. in.:
W koncercie chórów ewangelickich z amfiteatrze w Jaworzu
W Diecezjalnym zjeździe chórów na wiosnę w Cieszynie
W koncercie reformacyjnym w Istebnej 
W 90 – leciu kościoła w Rańsku – filiale parafii Szczytno na Mazurach.
W dniu 9 grudnia chór udał się na wycieczkę do Wrocławia.
Chór mieszany w Dębowcu służył m. in., w diecezjalnym zjeździe chórów w Drogo-

myślu, w pamiątce założenia kościoła w Hażlachu i w uroczystościach miejscowych. 
Zespół „Dla Niego” występował nieraz w uroczystościach parafialnych.
Zespół Dzwonków jest unikatem wśród kościelnych zespołów, dlatego jest czę-

sto zapraszany. Poza występami w Skoczowie i okolicznych parafiach wyjeżdżał 
do Wołczyna, Lubieni, Byczyny  we wrześniu i drugi raz do Byczyny w grudniu. Brał 
też udział w nabożeństwie centralnym Dni Kościoła w Bielsku, transmitowanym 
przez telewizję.  

Aktywnie działa chórek dziecię-
cy „Nadzieja”. ze Skoczowa. Dzie-
ci oprócz udziału w kilku uroczysto-
ściach parafialnych brały udział m.in. 
w koncercie „Dzieci śpiewają kolę-
dy” w teatrze w Cieszynie, śpiewały 
też w ekumenicznym koncercie kolęd 
w kościele katolickim na Górnym Bo-
rze oraz koncertowały w amfiteatrze 
wiślańskim podczas EDK. Dyrygen-
tem chórku „Nadzieja” oraz Zespołu 
Dzwonków i zespołu „Dla Niego” jest 
Dorota Podżorska.
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Zespół młodzieżowy „Be Happy” zmienił swoją nazwę na „OdNowa” i uczest-
niczył w lokalnych uroczystościach.

Cztery nasze zespoły: Dziecięcy „Nadzieja”, Be Happy, „Dla Niego” i dzwonki 
nagrały płytę „Będę śpiewał i grał”, której promocja odbyła się na nabożeństwie 
rodzinnym w drugie święto Bożego Narodzenia. 

Do półrocza działał jeszcze chórek dziecięcy w Dębowcu, śpiewał m. in. w eku-
menicznym koncercie kolęd w Dębowcu.

W Skoczowie ma swoją siedzibę i cotygodniowe próby Diecezjalna Orkiestra 
Dęta. Dyrygentem jest Adam Pasterny.

Praca ewangelizacyjna, godziny biblijne i inne zebrania
Cotygodniowe godziny biblijne odbywają się w Skoczowie, Dębowcu i Pierśćcu, 

a w Simoradzu raz w miesiącu. W Skoczowie i w Pierśćcu prowadzi je proboszcz,  
a w Dębowcu proboszcz, wikariusz i dwaj ewangeliści na zmianę. 

Zebrania dla kobiet odbywają się raz w miesiącu. W Skoczowie i Pierśćcu pro-
wadzi je Ilona Hajewska, a w Simoradzu i Dębowcu pastorowa Helena Podżorska.

Raz w miesiącu w sobotę odbywają się spotkania dla małżeństw w Dębowcu,  
a raz w miesiącu w piątek są spotkania dla mężczyzn w Skoczowie. Grupy te oprócz 
spotkań w sali organizowały wycieczki i imprezy w terenie. Prowadził je ks. Bog-
dan Wawrzeczko. Nierzadko do prowadzenia są zapraszani goście. 

Kilka razy gościł w parafii teatr Jerzego Latosa z Warszawy. Gośćmi na na-
bożeństwach byli; Iwona Nawrot z relacją o misji w Afryce, Piotr Żądło z relacją  
o prześladowaniach chrześcijan, ks. Marcin Pilch z relacją o pomocy uchodźcom na 
Bałkanach, Jerzy Marcol z relacją o misji na Ukrainie.

Gościliśmy grupę pracowników Towarzystwa Biblijnego z Warszawy, którzy 
prowadzili w szkołach prelekcje na temat Biblii. 

W styczniu, lutym i marcu został przeprowadzony kurs przygotowawczy do 
małżeństwa prowadzony przez państwo Zbigniewa i Kornelię Kłapów, w któ-
rym uczestniczyło 11 par narzeczonych. Odbyła się tez konferencja dla małżeństw  
15 października.

Rozpoczęliśmy kurs języka polskiego dla Ukraińców, ale po kilku spotkaniach 
liczba zainteresowanych zaczęła się zmniejszać i kurs trzeba było zawiesić.

Diakonia
Istnieje w parafii grono pań, które prowadzi systematyczne lub okazjonalne od-

wiedziny chorych, starszych i jubilatów, niosąc im chrześcijańską pociechę, a nie-
rzadko także pomoc socjalną. Jest to służba niezwykle cenna i wymagająca wiel-
kiego poświęcenia. 

Do odwiedzin włączają się też członkowie Komitetu Parafialnego, którzy roz-
nosili kalendarze parafialne wszystkim rodzinom w parafii oraz paczki świąteczne 
dla seniorów. Księża odwiedzają także najstarszych solenizantów urodzinowych.
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Kilka kobiet zajmuje się opieką nad chorymi i pomaganiem ich rodzinom. 
Do diakonii należy zaliczyć także obsługę kulinarną różnych spotkań i uroczy-

stości odbywających się w naszej parafii, a wykonywaną przez grono kobiet z wiel-
ką ochotą i poświęceniem. Do tego grona dołączają także młodsze panie. Istnieje 
także koło robótek ręcznych, które zbiera się co dwa tygodnie.

Parafia w roku sprawozdawczym przeprowadziła następujące akcje diakonijne:
1. W niedzielę Diakonii 5 marca była składana ofiara ołtarzowa na diakonię ko-

ścioła. 
2. Po świętach Wielkanocnych dzieci złożyły swoje skarbonki diakonijne, do 

których składały datki w  okresie pasyjnym. 
3. Ofiara z nabożeństw żniwowych w Skoczowie i filiałach była przeznaczona 

na kościelne domy opieki.
4. W listopadzie, jak co roku, prowadziliśmy zbiórkę paczek w ramach akcji 

„Prezent pod choinkę” dla dzieci z Ukrainy Rumunii i Białorusi. 
5. W okresie adwentu były roznoszone paczki świąteczne dla osób starszych.   

Były one finansowane częściowo przez Parafię, a częściowo przez sponsorów, 
głównie firmę „Spar”. 

6. W naszym pomieszczeniu w budynku przy ul. Schodowej 19 miasto prowadzi 
jadłodajnię dla bezdomnych.

7. Wsparliśmy finansowo remont okien na plebanii w Wołczynie, remont orga-
nów w Hawirzowie – Suchej (u ks. Janusza Kożusznika), remont dachu w Ostró-
dzie na Mazurach, działalność diakonijną ks. Pawła Szwarca na Ukrainie.

8. Kilka osób udało się wraz z grupą z Dzięgielowa do potrzebującej rodziny 
wielodzietnej na Bieszczadach, gdzie pomogli w remoncie domu, do czego parafia 
przyłożyła się finansowo.

9. W okresie świąt Bożego Narodzenia gościliśmy grupę dziesięciorga dzieci  
z dwoma opiekunami z Ukrainy. Dzieci mieszkały przez tydzień u rodzin, koszty 
pobytu pokrywała parafia. Dzieci tworzyły grupę artystyczną i przedstawiały swój 
program w kościołach w Skoczowie i w Pierśćcu. Organizacją zajął się ks. Wiesław 
Łyżbicki.

Biblioteka parafialna
Dzięki pracy bibliotekarki i zaangażowaniu szerokiego grona wolontariuszy in-

tensywnie działa nasza biblioteka parafialna. 
W roku sprawozdawczym Biblioteka znów powiększyła swoje zasoby i zakres 

oddziaływania. 
Biblioteka pokrywa znaczną część swoich wydatków dzięki ofiarom sponso-

rów. Na bieżąco nabywa się nowości książkowe o treści chrześcijańskiej. Łatwość 
dostępu do zasobów gwarantuje katalog, do którego można sięgnąć także po-
przez internet. W bibliotece odbywają się także spotkania biblijne i spotkania gru-
py wsparcia. 

Aktywnie działają także biblioteki w Pierśćcu, Simoradzu i w Dębowcu.
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Kontakty zagraniczne, wycieczki i inne imprezy 
W dniach 21 – 30 lipca gościliśmy grupę pięciu osób ze Stanów Zjednoczonych 

z Kościoła Luterańskiego Synodu Missouri, którzy przeprowadzili u nas półkolo-
nie dla dzieci  z językiem angielskim. Organizatorami byli ks. Bogdan Wawrzeczko 
z małżonką.

W okresie Bożego Narodzenia gościliśmy już wspomnianą grupę dzieci z Ukra-
iny. Organizacją ich przyjazdu i pobytu zajął się ks. Wiesław Łyżbicki.

Chór „Gloria” wyjechał w dniach 18 – 20 sierpnia na Mazury do Parafii Szczytno, 
gdzie uczestniczył w jubileuszu 90 – lecia kościoła w Rańsku. Zespół dzwonków 
wyjeżdżał do Wołczyna i Pokoju we wrześniu, a w grudniu do Byczyny. Były to wy-
jazdy związane z zaproszeniem na koncerty.

Prócz wspomnianych już wyjazdów chórów i zespołów odbyły się wycieczki pa-
rafialne:

29 kwietnia do 2 maja wycieczka parafialna na Lubelszczyznę
1 lipca Simoradz udał się do Zakopanego
1 – 3 lipca Dębowiec wyjechał w Bieszczady 
15 sierpnia Dębowiec udał się do Raciborza
16 października odbyła się wycieczka parafialna w Pieniny
9 grudnia chór „Gloria” wyjechał na wycieczkę do Wrocławia
Były też młodzieżowe wycieczki górskie, rowerowe, kuligi, ogniska
W niedzielę 11 czerwca odbył się piknik po nabożeństwie pamiątki założenia,  

a w poniedziałek zielonoświątkowy była parafialna jajecznica.
Spośród wydarzeń o charakterze sportowym należy wymienić: 
18 lutego parafia była współorganizatorem diecezjalnego turnieju ping-ponga
4 listopada udział w Turnieju Piłki Nożnej Halowej im. ks. Andrzeja Hauptmana 

i zdobycie pierwszego miejsca
25 listopada udział młodzieży w wieczorze gier planszowych w Goleszowie.
Odbyła się też kolacja walentynkowa 18 lutego, śniadanie dla kobiet 18 marca.   

Po raz drugi parafia włączyła się do Nocy Muzeów 19 maja, ale frekwencja była znikoma.
Dnia 12 września dotarła do nas sztafeta Biegu Reformacji z Wittenbergi do Cie-

szyna. Kolejne mety etapów były przy kościołach w Skoczowie i Dębowcu. 
Podczas rozdania cieszynianek w teatrze cieszyńskim, złotą cieszyniankę otrzy-

mał tym razem ks. Andrzej Czyż.

Wydawnictwa i internet
W minionym roku wydano sześć numerów Informatora Parafialnego w nakła-

dzie 600 egz. każdy. Redakcją zajmował  się ks. Marcin Ratka-Matejko. Materiały 
dostarczają często uczestnicy różnych wydarzeń.

Został również wydany parafialny kalendarz ścienny w nakładzie 1600 egzem-
plarzy i był roznoszony bezpłatnie przez członków Komitetu Parafialnego jako ad-
wentowe pozdrowienie od parafii.

Parafia posiada swoją witrynę w internecie. Jesteśmy również obecni na por-
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talu społecznościowym facebook. Swoje witryny posiadają także: filiał Dębowiec, 
chór „Gloria”, chór Dębowiec, młodzież skoczowska, młodzież dębowiecka, bi-
blioteka, cmentarze, zespół dzwonków.

Ważniejsze wydarzenia parafialne zostały udokumentowane w formie fotokro-
niki 2017 na płycie dvd.

Każde nabożeństwo w Skoczowie jest transmitowane przez internet i zacho-
wywane w archiwum Youtube. Są osoby, które ciągle korzystają z nabożeństw na-
grywanych na kasetach magnetofonowych. W Dębowcu nabożeństwa są nagry-
wane na płytach cd, z których korzysta kilka osób.

Działalność gospodarcza, inwestycje i finanse
Działalność gospodarcza parafii, po-

siadająca osobną księgowość, polega 
na wynajmowaniu części powierzchni 
wieży kościoła w Skoczowie dla ope-
ratorów sieci Play. Coroczna uchwa-
ła Zgromadzenia Parafialnego pozwa-
la przekazywać dochód z tej działalno-
ści do kasy parafialnej na cele kultu re-
ligijnego. 

W Skoczowie z inicjatywy Urzędu 
Miejskiego wyremontowano ulice Kos-

sak – Szatkowskiej i Schodową wraz z czterema przyległymi parkingami, będącymi 
własnością parafii. Przy okazji został ścięty kasztanowiec przed kościołem. Prze-
prowadzono remont sali chórowej w budynku starej szkoły. Ogrzewanie w koście-
le uzupełniono o dodatkową nagrzewnicę.  Na cmentarzu wykonano nowe ogro-
dzenie od strony wschodniej i południowej oraz wycięto krzewy i uporządkowano 
teren w dolnej części cmentarza. 

W Dębowcu został rozebrany budynek gospodarczy. Przy wjeździe z ulicy Cie-
szyńskiej postawiono marmurową tablicę informacyjną.

W Pierśćcu wybrukowano plac przed kościołem oraz chodnik wzdłuż kościoła. 
Na placu zaznaczono obrys poprzedniej kaplicy oraz postawiono tablicę pamiątko-
wą. W kościele wymieniono pięć okien od strony salki, kuchni i kancelarii.

W Simoradzu wybrukowano chodnik do salki, a w kościele założono nowe 
ogrzewanie elektryczne oraz wymieniono całą sieć elektryczną. Zakupiono także 
nowy instrument do nabożeństw. 

W wielu pracach bardzo angażowali się sami parafianie, poświęcając wiele go-
dzin pracy społecznie.

Znowu ofiarność w naszej parafii wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem. 
Składki są wyższe o w stosunku do poprzedniego roku o blisko 7%. 

Cenne dla parafii są również dary od sponsorów na konkretne cele gospodar-
cze lub diakonijne.
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Za wszelką ofiarność, składki, kolekty, ofiary, za wszelką pracę przy kościele 
składam wszystkim serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”. Dziękuję wszystkim 
za aktywne członkostwo w kościele i za modlitwy. Jezus Chrystus powiedział: „Je-
śli kto Mnie służy, uczci go Ojciec mój.” (J 12, 26).

Drodzy Bracia i Siostry!
Przede mną jest ostatni rok mojej służby w kościele na stanowisku probosz-

cza. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to w grudniu bieżącego roku osiągnę wiek emerytal-
ny. Aby nie odchodzić przed zakończeniem roku w najbardziej gorącym dla kościo-
ła okresie, zamierzam zwrócić się do Biskupa Kościoła o przedłużenie mojej służ-
by do końca stycznia 2019 roku, aby jeszcze na Zgromadzeniu Parafialnym za rok 
złożyć sprawozdanie.

To wszystko oznacza, że w tym roku trzeba w parafii przeprowadzić wybo-
ry nowego proboszcza. W rozmowach z Biskupem Kościoła na ostatnim zebra-
niu rady parafialnej 11 stycznia 2018 ustaliliśmy, że Rada Parafialna na posiedzeniu  
w lutym lub marcu uchwali ogłoszenie wakansu, a Konsystorz w odpowiednim ter-
minie, prawdopodobnie wakacyjnym, wyznaczy termin i ogłosi go w Kościele. Po 
zamknięciu wakansu i zatwierdzeniu   kandydatów przez Konsystorz kandydaci 
muszą mieć możliwość odprawienia nabożeństw w Skoczowie i rozmów z parafia-
nami, po czym zostanie wyznaczony termin wyborów w październiku lub listopa-
dzie. Wprowadzenie nowego proboszcza jest przewidziane na pierwszą niedzielę 
lutego 2019, tydzień po naszym Zgromadzeniu Parafialnym.

Zgodnie z prawem kościelnym 31 stycznia tego roku zostanie zamknięta lista 
wyborców, czyli możliwość opłacenia składki za rok ubiegły. Lista zostanie za-
twierdzona przez Radę Diecezjalną. Na liście wyborców znajdą się członkowie pa-
rafii mający ukończone 18 lat i od czasu, gdy zaczynają zarabiać, winni mieć opła-
coną składkę kościelną.

Wybór nowego proboszcza jest sprawą ważną dla całego zboru i dlatego po-
lecamy ten temat modlitwom i poważnym rozważaniom na temat kandydatów. 

Weszliśmy w rok 2018 
Biblijne hasło na rok 2018 brzmi: „Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody 

żywota” (Obj. 21, 6). Jezus obiecuje, że jego dar zbawienia jest za darmo, ale po-
trzebuje w sercu człowieka znaleźć pragnienie. Oby nas nigdy to pragnienie nie 
opuszczało. Niech ciągle towarzyszy nam zapał, oddanie Kościołowi, głęboka wia-
ra i miłość do bliźnich, Jezus będzie te pragnienia nam dalej zaspokajał i jako Gło-
wa Kościoła będzie nas dalej prowadził. 

Życzę Wam wszystkim wielu Bożych łask i niech światłość Jezusa prowadzi was 
w życiu i służbie Kościoła. 

ks. Adam Podżorski
Proboszcz 
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Nasze
życie

Spotkanie autorskie z Lidią Czyż

W piątkowy wieczór, 12 stycznia 
2018 roku, w Filiale w Pierśćcu od-
było się spotkanie autorskie z pa-
storową Lidią Czyż, autorką poru-
szających książek: „Mocniejsza niż 
śmierć”, „Narodziny perły”, „Pozo-
stała tylko nadzieja”, „Tato” oraz 
licznych artykułów i opowiadań  
w czasopismach: „Zwiastun Ewan-
gelicki”, „Warto” i „Nasze Inspiracje”. 

W sali parafialnej zebrało się 
ekumeniczne grono czytelników 
po to, aby posłuchać wystąpienia 
pisarki na temat jej pracy twórczej, 
zadać pytania i wziąć udział w dys-
kusji. Spotkanie rozpoczęło się mo-
dlitwą zmówioną przez ks. Andrze-
ja Czyża, po czym zebrani zaśpiewa-
li pieśń pt. „Przez dobrą moc Twą, 
Panie, otoczony...”. Następnie głos 
zabrała siostra Ilona Hajewska, któ-
ra dowodziła, że dawanie w zna-
czeniu nowotestamentowym przy-
nosi chrześcijaninowi wiele rado-
ści, zachęca innych do dzielenia się 
i oznacza duchową dojrzałość. 



Informator Parafialny nr 127/2018 27

Dalszą część wieczoru wypełniła rozmowa z Lidią Czyż, która zajmująco opo-
wiadała o początkach swojej przygody z pisaniem, o okolicznościach wywiadów  
z bohaterami swoich książek, o sztuce godzenia ról: żony, matki, babci, pastoro-
wej, nauczycielki i pisarki. Historie opisane w powieściach dotyczą ludzi, którzy 
pogubili się w życiu, ale dzięki Bożej ingerencji spotkali na swojej drodze aniołów  
w ludzkiej postaci, którzy pomogli im odnaleźć rozwiązania ich egzystencjalnych 
problemów. Co jednak najważniejsze, wskazali na łaskę przebaczającego i kocha-
jącego Zbawiciela, u którego każdy może odnaleźć ukojenie i odpuszczenie grzechów. 

Mówczyni zachęcała do dzielenia się swoimi rozterkami i emocjami z innymi 
wierzącymi. Zapewniała, na podstawie wielu rozmów z bohaterami swoich ksią-
żek, że uzewnętrznienie dręczących problemów przynosi, tak po ludzku, ulgę, ale 
przede wszystkim gwarantuje Boży pokój.

Po oficjalnej części spotkania był czas na interesujące rozmowy, zakup książek 
Lidii Czyż z dedykacją oraz wspólny poczęstunek. Na koniec kurator Filiału, Piotr 
Kłapsia, wręczył Gościowi kwiaty, dziękując za inspirujące przeżycia czytelników  
w trakcie spotkania.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do przygotowania wieczoru autorskiego pastorowej Lidii Czyż. 
Szczególne podziękowania należą się Jolancie i Sławomirowi Chmielom za opra-
wę muzyczną wieczoru. 

Aleksandra Gwóźdź, Danuta Oczadły
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Ekumeniczny Koncert Kolęd 
w Dębowcu

W piątek 26 stycznia w Dębowcu, 
w naszym Kościele Zbawiciela, prze-
żywaliśmy bardzo radosny czas – XX 
Ekumeniczny Koncert Kolęd. Był to 
przepiękny koncert chórów i zespo-
łów. Wysłuchaliśmy kolędy znane  
i nieznane w wykonaniu:

- zespołu Schola The Voices of MM 
z Cieszyna

- chóru uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Dębowcu

- chóru uczniów z Gimnazjum  
w Dębowcu

- chóru ALBATESSO z Dębowca
- zespołu Dla Niego ze Skoczowa
- chóru z Dębowca.

Koncert prowadził ks. Marcin Rat-
ka-Matejko, który serdecznie przy-
witał wszystkich zgromadzonych,  
a szczególnie wójta Gminy Dębowiec 
Tomasza Brannego (członka chóru Al-
batesso) i ks. Jana Gila, Proboszcza 
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miejscowej Parafii Rzymsko-Katolickiej. 
Koncert przebiegał w miłej, rodzinnej 
atmosferze.

Były podziękowania nagrodzone 
gromkimi oklaskami dla pomysłodawcy 
i organizatora pierwszych koncertów,  
Bogusława Czyża, dla wykonawców  
i dyrygentów; były również życzenia uro-
dzinowe dla dyrygenta chóru Albates-
so, Dawida Dudy, któremu wszyscy za-
śpiewali „Sto lat”. Spotkanie w Kościele 
zakończyliśmy modlitwą „Ojcze Nasz”  
i przeszliśmy do sali Domu Zborowe-
go, gdzie przy ciastkach, gorącej kawie 
oraz niekończących się wspomnieniach 
kontynuowaliśmy nasze jubileuszowe 
spotkanie. 

Lidia Pastucha
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Zimowisko w Zawoi było jedną z najlepszych rze-czy w roku 2018! Dlaczego? Poznałam ludzi, któ-rych zapamiętam na całe życie. Dostałam kilka dobrych porad na życie. Poznałam wiele historii o naszym Zbawicielu, które uczą potrzebnych cech, żeby każdego dnia stawać się coraz lepszym.Wiktoria H.

Na Zimowisku p
oznałam 

nowych ludzi, przeżył
am 

fajny czas
 i nauczył

am 

się nowych rzecz
y  

o Bogu. B
ardzo mi się 

podobało 

Ania K.

A więc tak:  
- jedzenie było dobre  - było dużo inspirujących atrakcji (najbardziej  mi się podobało malowanie na szkle). - a również były fajne zabawy.  - a relaksujące były też spacery i  zabawa razem. Ania K.

Na zimowisku było 
fajnie, przyjaźni  
ludzie, miła  
atmosfera i dużo  
o panu Bogu.
Dawid D.

Na Zimowisku w Zawoi było bar-

dzo fajnie, poznaliśmy dużo faj-

nych osób, z którymi do teraz 

utrzymujemy kontakt. Pomimo 

braku śniegu spędzaliśmy miło czas 

na rożnych warsztatach, chodzili-

śmy na spacery I graliśmy w pod-

chody. Było super.
Wiktoria L.
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A więc tak:  
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Na Zimowisku w Zawoi było bar-

dzo fajnie, poznaliśmy dużo faj-

nych osób, z którymi do teraz 

utrzymujemy kontakt. Pomimo 

braku śniegu spędzaliśmy miło czas 

na rożnych warsztatach, chodzili-

śmy na spacery I graliśmy w pod-

chody. Było super.
Wiktoria L.

W Zawoi było su-
per. Była świetna 
atmosfera i dużo 
ciekawych zabaw. 
Jeśli za rok od-
będzie się znowu 
taki obóz, to po-
jadę z całą pew-
nością.
Piotrek W.

Pierwszy tydzień ferii zimowych 

spędziłam na zimowisku w Zawoi. 

Cieszę się, że mogłam tam być. Po-

znałam nowe osoby i nawiązałam 

nowe przyjaźnie, zwiedziłam okoli-

ce, nauczyłam się wersetów

biblijnych, poznałam różne piosenki, 

a co najważniejsze - spędziłam ten 

czas z Panem Bogiem.  
Anita Ż. 
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Spotkanie dla wolontariuszy 
i współpracowników

21 stycznia
fot. ks. Marcin Ratka-Matejko
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Przygoda i wyzwanie

Zdobywanie sprawności, techniki skau-
towe, pionierka, ogniska, wędrówki, gry te-
renowe, warsztaty twórcze, biwaki, ape-
le, mundury, poselstwa, społeczności, gry 
i zabawy. To tylko kilka haseł, które mogą 
wypełnić się treścią w czasie zbiórek no-
wopowstającego szczepu Royal Rangers  
w Skoczowie. 

Royal Rangers jest międzynarodową, 
chrześcijańską i międzywyznaniową orga-
nizacją działającą od 1962 roku. Dzisiaj oko-
ło 250 tysięcy Rangersów - dzieci, młodzie-
ży i liderów bierze udział w zorganizowa-
nych zajęciach skautowych w 93 krajach 
na całym świecie. W Polsce Royal Rangers 
funkcjonuje od 1989 roku. Obecnie działa 
czynnie 41 szczepów i 5 niezależnych dru-
żyn, do których należy ok. 1500 skautów. 

Program Royal Rangers zakłada harmo-
nijny rozwój w 4 aspektach życia człowie-
ka (fizycznym, społecznym, duchowym  
i intelektualnym) oraz w wiedzy i praktyce 
skautowej. Stawia przed sobą śmiałe cele:  
ewangelizowanie dzieci i młodzieży, po-
moc w duchowym rozwoju i odkrywaniu 
ich powołania. Nie jest konkurencją ani pró-
bą zastąpienia katechezy, ale przekształca 
nabytą wiedzę w praktyczne doświadcze-
nie. Celem jest wychowanie przyszłego po-
kolenia w wartościach chrześcijańskich, po-
szanowaniu jednostki, a wszystko w cieka-
wej i lubianej przez dzieci i młodzież for-
mie.

Zbiórki będą odbywały się zwykle co 
dwa tygodnie w soboty w godz. 11.00-13.00 w budynku starej szkoły w parafii 
ewangelickiej w Skoczowie. Zapraszamy dzieci (nie tylko ewangelickie) w wieku 
6-13 lat. Zapraszamy też dorosłych do włączenia się z tę służbę oraz wsparcia mo-
dlitewnego i finansowego.  Więcej informacji: www.royalrangers.pl; www.rrsko-
czow.blogspot.com; kontakt telefoniczny: 669 476 699 (ks. Wiesław Łyżbicki). 
Czuwaj!

Natalia Łyżbicka



34 Informator Parafialny nr 127/2018

Głos ma
młodzież

VII Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego

W sobotę 27 stycznia, w sali gimnastycznej w Nierodzimiu, rozegrano 7. Diece-
zjalny Turniej Tenisa Stołowego. Za organizację wydarzenia odpowiedzialna były 
parafie w Skoczowie i Bładnicach. W tym roku broniliśmy pucharu przechodnie-
go, zdobytego 12 miesięcy temu. Zawody rozpoczęły się o 9:00. Najpierw zapisy,  
a po chwili losowanie. Po solidnej rozgrzewce nadszedł czas na oficjalne rozpo-
częcie turnieju. Modlitwa, wspólne zdjęcie i ZACZYNAMY! Emocji oraz współza-
wodnictwa stojącego na wysokim poziomie nie brakowało. Rywalizowaliśmy  
w 5 kategoriach: 4 męskich i 1 żeńskiej. Posileni drożdżówką oraz soczkiem, walczy-
liśmy do utraty tchu. Potyczki odbywały się bardzo sprawnie, z racji tego na fina-
ły nie musieliśmy długo czekać. Zmagania zakończyliśmy z uśmiechami na ustach.  
Z niecierpliwością czekaliśmy na ogłoszenie wyników i dekoracje laureatów. Fi-
naliści oprócz medalu i dyplomu otrzymali wartościową książkę Craig Groesche-
la  „Boży kierunek”. Mimo wielkich ambicji nie udało się wrócić do Skoczowa z pu-
charem przechodnim. Gratulacje dla naszych przyjaciół z Wisły Malinki!  To był do-
bry czas na wspólne spotkanie oraz wzajemną rywalizację. Wszyscy super się ba-
wiliśmy. Mam nadzieję, że widzimy się za rok! 
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Poniżej wyniki końcowe w poszczególnych kategoriach:
SZKOŁY PODSTAWOWE 
1. Przemysław Polok, 2. Jakub Wapienik, 3. Piotr Bujok 
GIMNAZJUM 
1. Grzegorz Hussar, 2. Sebastian Malecki, 3. Kacper Gębusia 
LICEUM 
1. Adrian Wiecheć, 2. Filip Chmiel, 3. Tomasz Chmiel 

OPEN
 1. Jerzy Byrt, 2. Henryk Wojnar, 3. Bronisław Lazar
KOBIETY
 1. Sylwia Cieślar, 2. Noemi Wisełka, 3. Weronika Zipser 
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 
1. Wisła Malinka, 2. Skoczów, 3. Cieszyn

Tomasz Chmiel



36 Informator Parafialny nr 127/2018

GOjump

Korzystając z ferii zimowych, sko-
czowska młodzieżowka wybrała się 
do parku trampolin GOjump w Bielsku. 
Wyjazd został zorganizowany przez 
Olafa Warzechę. W parku czekały na 
nas różnej wielkości trampoliny, ba-
sen z gąbkami, miejsce do gry w zbija-
ka i koszykówkę. Niektórzy mogli po-
kazać swoje zdolności akrobatyczne 
przez różnego rodzaju salta i przewro-
ty. Fanami akrobacji okazali się rów-
nież ksiądz Marcin ze swoją żoną :). 

Podczas godzinnego szaleństwa 
było można się nieźle spocić i zmęczyć. Po świetniej zabawie, w drodze powrot-
nej, zatrzymaliśmy się w McDonaldzie, aby uzupełnić straconą energię. Wszyscy 
świetnie się bawiliśmy i spędziliśmy razem dobry czas.

Ola Czudek
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Na lodowisku w Cieszynie

W minione ferie zimowe sko-
czowska młodzież nie tylko spotyka-
ła się podczas sobotnich spotkań. Po-
dobnie jak w poprzednim roku za-
dbała także o to, aby nie było nud-
no. Był wieczór gier, noc filmowa, a 
także czas na aktywność fizyczną.  
Ci, którzy mieli jeszcze siły po wtorko-
wym wyjeździe na trampoliny do Biel-
ska-Białej, postanowili pojeździć na 
łyżwach. Dlatego w czwartek 8 lutego 
wybraliśmy się z grupą młodzieży na lodowisko do Cieszyna. W wycieczce uczest-
niczyło około 20 osób z naszej parafii. To nie pierwsze takie wyjście i trzeba przy-
znać, że za każdym razem jest sporo dobrej zabawy i bardzo ślisko. 

Szkoda, że ferie tak szybko się kończą… jednak dla nas to nie problem! Planuje-
my kolejne ciekawe wyjścia lub wycieczki, a póki co zapraszamy na spotkania mło-
dzieżowe w każdą sobotę o godz. 18:00.

Bartosz Macura

Śniadanie dla Kobiet

Parafia E-A 
w Skoczowie

18.03.2017
(sobota) 

godz. 1000

Pan, 
w którego 
obecności 

trwam
Parafia E-A w Skoczowie

7.04.2018 godz. 1000

W programie:
- wykład p. Ilony Hajewskiej

- świadectwo
- program muzyczny

- poczęstunek
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Wieczór gier w Dębowcu

To był już trzeci wieczór gier w Dębow-
cu! Frekwencja jak zwykle dopisała - spotkali-
śmy się w niemal pięćdziesiąt osób z różnych 
zakątków naszej (i nie tylko) parafii. Przy-
szli stali bywalcy młodzieżówek młodszych  
i starszych, jak również goście, którzy skusze-
ni plakatem bądź zaproszeniami, postanowili 
spędzić drugą sobotę lutego w towarzystwie 
innych graczy.

Jeżeli ktoś był kiedyś na wieczorze gier, 
to doskonale wie, jaki klimat panuje na takich 
imprezach; jeśli zaś drogi czytelniku nigdy nie 
wziąłeś w żadnym udziału, ciężko będzie opi-
sać Ci słowami, jak dobrze się bawiliśmy - to 
trzeba po prostu przeżyć! Każdy znalazł coś 
dla siebie - zarówno Ci, którzy gustują w lo-
gicznych grach, jak i Ci, którzy lubią spędzić 
minimum pięć godzin nad strategiczną roz-
grywką; dobrze bawili się fani gier towarzy-
skich i słownych, jak również amatorzy elek-
tronicznej rozrywki. 

Tradycyjna pizza przyniesiona z sąsied-
niej Solanki dała nam również szansę na ode-
rwanie się od gier, wspólne spędzenie czasu 
podczas posiłku, rozmowy i integrację. Śnieg 
i ciemność za oknami wzmagały tylko przy-
jemną, domową atmosferę, panującą na sali, 
a gwar i śmiech trwał do trzeciej w nocy. Być 
może następnego dnia nie wyglądaliśmy na 
wyspanych, jednak chyba nikt nie żałuje, że 
poświęcił wolną noc na wspólną rozrywkę. 

Dzięki takim spotkaniom nie tylko pozna-
jemy się lepiej, ale udowadniamy sobie na-
wzajem, że potrafimy przyjemnie spędzać ra-
zem czas. W końcu jesteśmy Kościołem - ro-
dziną i powinno być to dla nas naturalne, jed-
nak często zachowujemy się tak, jakby po 
wyjściu z kościoła/ spotkania młodzieżowe-
go już nic nas nie łączyło. Wieczór gier, któ-
ry przyciąga swoją nieformalnością, udowad-
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nia, że umiemy się jeszcze razem bawić. 
Pozostaje tylko jedno pytanie: dlacze-
go organizujemy go tylko raz w roku?... 
Być może w tym roku nadszedł czas na 
letnią edycję wieczoru gier?

Kasia Pastucha
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Kolacja dla małżeństw

W sobotę, 17 lutego, w naszej parafii odbyła się kolacja walentynkowa dla mał-
żeństw. Wzięło w niej udział prawie 70 osób.

Wykładowcami byli Laura i Dan Hash, Amerykanie od 
ponad 20 lat mieszkający w Polsce. Omawiany temat „Czy 
nadal mówisz biorę sobie Ciebie” miał na celu zwrócenie 
naszej uwagi na różne aspekty porozumiewania się, które 
buduje związek i jest ważne w codziennej relacji pomiędzy 
małżonkami. Chodzi m.in. o to, by słuchać, co druga osoba 
(mąż lub żona) ma nam do powiedzenia, dać szansę wypo-
wiedzi i rozmów pomiędzy sobą, nazywać po imieniu emo-
cje towarzyszące naszej codzienności, doceniać współ-
małżonka, przytulić kochaną osobę, spędzać razem czas.

Świadectwem życia i doświadczania Bożej obecności i zaopatrzenia podzielił 
się Artur Jasiulek. O stronę muzyczną zadbał solista – tenor, Piotr Karzełek z Gola-
sowic, wraz z pianistą Karolem Lucjanem, którzy ujęli nas swoim talentem i wyko-
nywanymi utworami.

Był również czas na konkurs muzyczny, który poprowadził ks. Bogdan Waw-
rzeczko wraz z żoną. Gospodarze także przygotowali romantyczny wstęp. Oczy-
wiście nie zabrakło pyszności dla podniebienia w postaci kolacji przygotowanej 
przez firmę „Wesela stela”.

Myśląc o minionym spotkaniu, chcę przywołać pieśń śpiewaną przez Piotra Karzełka:
„Panie, pomóż mi, serce Ci otworzę, chcę byś mieszkał w nim, ze mną zawsze był. 
Tyś największy skarb, mojej wiary płomień, chcę, by miłość Twa napełniła mnie.

Tak wiele dałeś mi, a ja nie umiem przyjść, bym poprzez grzechu mrok podał Ci swą 
dłoń. Cóż mogę Tobie dać za tyle w życiu łask, więc serce, Jezu, weź, chcę, by kochało Cię”.

Myślę, że kiedy będziemy szczerzy przed Bogiem, będziemy Go szukać całym 
sercem i zacznie-
my doceniać to, co 
mamy, także w sfe-
rze naszego mał-
żeństwa, nasza rela-
cja ze współmałżon-
kiem będzie pełniej-
sza, a życie we dwoje 
stanie się wspaniałą 
przygodą i będzie wy-
dawać dobre owoce.

Małgorzata Rymorz
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Wieści 
chórowe

Gwiazdka Glorii

Początek roku kalendarzowego to dla chórzystów dwa wydarzenia: w pierw-
szych dniach stycznia chórowa gwiazdka oraz na przełomie miesięcy stycznia i lu-
tego zebranie roczne.

Zwyczajem naszego chóru jest organizowanie gwiazdki w pierwszą niedzielę 
stycznia. W tym roku odeszliśmy od dorocznych przyzwyczajeń i wyjątkowo ze-
szliśmy się w naszej sali w drugą niedzielę nowego roku, czyli 14 stycznia. Do gro-
na świętujących chórzystów dołączyły ich rodziny oraz zaproszeni goście: byli dy-
rygenci - Jerzy Retka i Bolesław Noga, kurator parafii Ryszard Macura, byli chórzy-
ści. Nad całością uroczystości, pod nieobecność prezesa Waltera Orawskiego, czu-
wał Jerzy Sikora. 

Czas niedzielnego popołudnia szybko mijał. A to za sprawą atrakcyjnego pro-
gramu, na który składały się odczytywane życzenia świąteczne, okolicznościowa, 
nastrojowa liryka, słowa pozdrowień ze strony zaproszonych gości, wspólne kolę-
dowanie. Jednakże „gwiazdka” to nie tylko poważne rozważania, ale również tro-
chę humoru, śmiechu, spojrzenia na siebie z tak zwanym „przymrużeniem oka”. 
I taki punkt widzenia zaprezentował nam „kwintet męski”, wyśpiewując zabar-
wione humorem strofy dyrygentom: Gabrysi i Bolkowi. Zabawną scenkę rodzajo-
wą, z akcentem głębokiej refleksji, zaprezentowali pastorostwo Wawrzeczkowie. 
Byli oni również autorami i prowadzącymi konkurs znajomości naszego Kościoła  
i to nie w sensie stricte naszej parafii, ale w zasięgu ogólnokrajowym. W wesołej at-
mosferze mieliśmy okazję poczuć się jak egzaminowani konfirmanci, a nagrodą za 
posiadaną wiedzę była porcja witamin w formie mandarynki. Nie mogło zabraknąć 
chwili, gdy odczytywaliśmy wersety biblijne, tzw. „wyroczki”, które każdy uczest-
nik spotkania miał przy swoim nakryciu. Również, jak to bywa przy wigilii, nie oby-
ło się bez prezentów, które przygotowywali sami uczestnicy, a następnie losowa-
li. Żebyśmy nie osłabli od nadmiaru wrażeń, nad naszymi ciałami czuwał mąż dyry-
gentki, Maks, zapewniając pyszny poczęstunek. 
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Czas uroczystości szybko mijał i kilkugo-
dzinne spotkanie dobiegło końca. Wspól-
ne porządki, doprowadzenie sali i kuchni do 
ładu i mogliśmy udać się na wzgórze Kapli-
cówki na podziwianie „światełka do nieba”, 
wieńczącego kolejny finał WOŚP. Kolejny 
raz sprawdziły się słowa pieśni nr 543 „Bo 
nikt nie ma z nas, tego co mamy razem, gdy 
każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem, aby 
wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem, 
bracie, siostro ręka w rękę razem idź.”. Gdy 
jesteśmy razem, możemy dużo, indywidual-
nie – niewiele.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w kalen-
darium chóru jest zebranie roczne podsu-
mowujące miniony rok kalendarzowy. Tym 
razem spotkanie to odbyło się pierwszego 
lutego i w związku z mijającą pięcioletnią ka-
dencją zarządu miało charakter rocznego 
spotkania sprawozdawczo – wyborczego. 
Po przedstawieniu protokołu z poprzednie-
go zebrania sekretarz Weroniki Orawskiej, 
sprawozdań finansowych skarbnika Doro-
ty Rogol i za działalność chóru prezesa Wła-
dysława Waltera Orawskiego, przystąpiono 
do zasadniczej części zebrania, czyli wyboru 
nowego zarządu chóru. Na wniosek człon-
ków chóru i w związku ze zbliżającym się ju-
bileuszem 100-lecia „Glorii” w 2019 roku do-
tychczasowy zarząd pozostał na swoich sta-
nowiskach na skróconą dwuletnią kadencję. 
Nad całością zebrania czuwał opiekun chó-
ru, ksiądz proboszcz Adam Podżorski, pro-
wadząc zebranych w modlitwie i krótkim 
rozważaniu Słowa Bożego. Spotkanie, jak 
przystało na śpiewaków, rozpoczęliśmy i za-
kończyliśmy pieśnią, a słowa jednej z nich 
„Zrób mnie, o Boże mój, narzędziem Twym, 
Duchem mądrości wiedź w tym świecie tak 
złym.”, stały się swoistym mottem na nad-
chodzące miesiące.

Aniela Fender
fot. Jan Chwastek
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Gwiazdka chóru 
z Dębowca
16 stycznia

fot. Marcin Ratka-Matejko
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Kącik
dla dzieci

Cześć!
Bardzo często bywa tak, że koledzy i koleżanki w szkole wyśmiewają nas z po-

wodu naszej wiary. Wielu z nas bywa przykro z tego powodu i dlatego czasem 
wstydzimy się przyznać, że kochamy Pana Jezusa i chodzimy na szkółki niedziel-
ne i chórek. Wielu z dorosłych też miało ten sam problem jako dzieci, a nawet do 
tej pory bywa, że spotykają ich z tego powodu nieprzyjemności. W Biblii znajduje-
my informacje, które pokazują, że już w czasach apostołów ludzie mieli z tym pro-
blem. To znaczy, że nie jesteśmy z tym sami! Apostoł Paweł napisał nam wspania-
łe słowa na ten temat w liście do Rzymian 1, 16:

„Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą 
Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy.”

Ewangelia Boża ma moc i Pan Bóg może nas wesprzeć w trudnych momentach, 
gdy ktoś nas wyśmiewa. Myślę, że fajnie byłoby nauczyć się tego wersetu na pa-
mięć, żeby móc sobie go przypomnieć w takich sytuacjach. Żeby było Wam łatwiej, 
przygotowałam dla Was wykreślankę –poszukajcie po kolei wszystkich słów wersetu:
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A dzisiejsza krzyżówka, którą dla Was przygotowałam, dotyczy tematów, któ-
re przerabiamy na szkółce w ostatnim czasie – zaczynając od narodzin Pana Jezu-
sa, aż do historii o nakarmieniu pięciu tysięcy. Jeśli ją rozwiążecie, dowiecie się, jak 
inaczej możemy nazywać Ewangelię.

Krzyżówka z hasłem

       1.        

       2.      

     3.      

       4.      

  5.         

       6.     

      7.      

        8.          

        9.       

       10.    

11.           

Podpowiedzi:

1. ten uczeń przyprowadził do Jezusa chłopca z dwoma rybami i pięcioma chlebami (Jan 6, 1-15) 
2. jeden z uczniów Pana Jezusa, wcześniej miał na imię Szymon 
3. szatan namówił Pana Jezusa, by zmienił w to kamienie 
4. jeden z darów mędrców 
5. imię matki Jana Chrzciciela 
6. ... Galilejska, miejsce pierwszego cudu Pana Jezusa 
7. ... Gabriel, zwiastował Marii 
8. szatan namawiał Pana Jezusa, by rzucił się ze szczytu tego budynku 
9. zawód Józefa, opiekuna Pana Jezusa 
10. ochrzcił Pana Jezusa 
11. miasto, w którym była świątynia - tam pielgrzymował mały Pan Jezus z Marią i Józefem 

1. ten uczeń przyprowadził do Jezusa chłopca z dwoma rybami i pięcioma chleba-
mi (Jan 6, 1-15) 
2. jeden z uczniów Pana Jezusa, wcześniej miał na imię Szymon 
3. szatan namówił Pana Jezusa, by zmienił w to kamienie 
4. jeden z darów mędrców 5. imię matki Jana Chrzciciela 
6. ... Galilejska, miejsce pierwszego cudu Pana Jezusa 7. ... Gabriel, zwiastował Marii 
8. szatan namawiał Pana Jezusa, by rzucił się ze szczytu tego budynku 
9. zawód Józefa, opiekuna Pana Jezusa 
10. ochrzcił Pana Jezusa 
11. miasto, w którym była świątynia - tam pielgrzymował mały Pan Jezus z Marią  
i Józefem

Ania Jaroszewska
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Biblioteka

Polecamy
CD
Chris Tomlin – See the morning
Album wydany w 2006 roku. Nawiązuje swym tytułem 

do Boga jako wschodzącego słońca oraz Światłości świa-
ta. Płyta zawiera cztery alternatywne wersje jego utworów 
(w tym wersje akustyczne i wersje demo) oraz specjalne vi-
deo z nagrania albumu.

Leopold Kozłowski – Ostatni Klezmer Galicji
Album pieśni żydowskich, przetłumaczonych na język 

polski i zaśpiewanych przez znakomitych polskich arty-
stów. Kunszt, drobiazgowość i smak to określenia, które 
przychodzą mi na myśl, słuchając albumu oddającego kli-
mat krakowskiego Kazimierza.

United – The white album
Remix album. Kolekcja najbardziej znanych utworów ze-

społu Hillsong United, na nowo zmiksowanych. Powstały w 
ten sposób zupełnie ‚nowe’ utwory dzięki wielkiej kreatyw-
ności muzyków i inżynierów dźwięku biorących udział w ca-
łym tym przedsięwzięciu.

Michael W. Smith – Sovereign
„Sovereign” jest pierwszym studyjnym albumem z no-

wymi kompozycjami wydanym od 2008 roku, albumem, 
który rozpoczyna kolejny etap w twórczości Michaela. Ma-
teriał na płycie to porcja żywiołowych kompozycji „opra-
wionych” świeżymi i nowoczesnymi brzmieniami. Duża 
w tym zasługa zaproszonych do współpracy kompozyto-
rów, muzyków i producentów, z którymi Michael dotych-
czas nie współpracował.
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Pete. Bajki z końca świata
Jak zwykle w punkt, jak zwykle petarda. Tak myślę za 

każdym razem, kiedy mogę po raz pierwszy posłuchac 
kolejnej płyty PETE. Profesjonalne aranżacje, przemyśla-
ne teksty, daleko wychodzące poza schemat zwykłego 
hip-hopu. Polecam każdemu, nie tylko fanom tego nutu. 
Warto.

DVD
The Ultimate Life – Życie Ostateczne
Jason Steavens odziedziczył spadek po dziadku, zakła-

dając fundację. Ma wszystko, czego może zapragnąć, ob-
racając dwoma miliardami dolarów. Jednakże brakuje mu 
czasu. Zaniedbuje przy tym relacje z osobami, które kocha. 
Kiedy pojawia się na horyzoncie rywal, Jason stara się od-
zyskać relację, co może nadszarpnąć reputację fundacji, 
którą zarządza.

Ballet Magnificat – Snow Queen – Królowa Śniegu
Kathy Thibodeaux jako Królowa Śniegu, zainspirowana 

przez klasykę Hansa Christiana Andersena, SNOW QUEEN 
fantastycznie zanurza się w piękno opowiadania poprzez 
sztukę tańca. Publiczność wyrusza w podróż z młodą dziew-
czyną, która bez lęku staje twarzą w twarz z furią Królowej 
Śniegu ze śmiałością, odwagą i miłością.

tel. 33 500 00 25

Zapraszamy również do bibliotek w Dębowcu, Simoradzu i w Pierśćcu  
w każdą niedzielę po nabożeństwie.
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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.
W cenie: Nocleg, wyżywienie, 

przejazd, ubezpieczenie, kajaki, 
rowery wodne, wycieczki (m. in. 
do Biskupina) i inne atrakcje.

Zapisy w kancelarii parafialnej.
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godz. 1900
pierwsza sobota miesiaca,

„Lepiej jest dwom niż jednemu...
...a powróz potrójny niełatwo się zerwie”.
Pierwszy sobotni wieczór w miesiącu to czas małżeńskich spotkań w na-

szej sali parafialnej. Przebywając razem, chcemy w niekonwencjonalny spo-
sób pogłębiać swoją więź małżeńską. Nasi wspaniali przewodnicy i opieku-
nowie - pastorostwo Wawrzeczkowie - proponują małżeństwom taką formę 
dialogu, która pozwala mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem. Z dru-
giej zaś strony - w przypadku nieporozumień – stwarzają sytuacje sprzyjają-
ce rozwiązywaniu konfliktów między małżonkami.

Na spotkania małżeńskie przychodzą ludzie w różnym wieku, o różnym 
stażu małżeńskim. Razem tworzymy społeczność, która chętnie przebywa 
razem i uczy się od samego Boga, co to znaczy być w związku małżeńskim, 
gdzie ogniwem łączącym jest sam Stwórca.

Sobotni wieczór to dobry czas na spotkanie. Zapraszamy do naszego grona!
Grupa małżeństw z Dębowca

Mariola Cieślar

Zapraszamy na

miejsce:
sala parafialna  

w Dębowcu

termin:
pierwszy czwartek 

miesiąca, godz. 1800

Spotkania dla malzenstw
w Debowcu

Spotkania 
dla mezatek,

.

,

,

, .
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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 prafialnej.

Wolontariat diakonijny
Parafia nasza wychodząc naprzeciw potrzebom opieki nad osobami przewle-
kle chorymi, przebywającymi w domu, organizuje grupę wolontariuszy udzie-
lającą fachowej pomocy w pielęgnacji chorych i wsparciu dla rodziny. Szukamy 
osób, które byłyby chętne po odpowiednim przeszkoleniu zaangażować się  
w tego rodzaju służbie diakonijnej. Prosimy o kontakt w kancelarii.

Skrzynka 

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

wyjazd dla rodzin
do mragowa,

19-26 sierpnia
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Sprzęt dla niedowidzących
Dzięki współpracy z norweską  fundacją „Bezpieczne Schronienie” otrzy-

maliśmy niewielką partię sprzętu wspomagającego osoby niedowidzące.  
Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu z naszą kancelarią parafialną lub 
bezpośrednio z ks. Bogdanem.

„Dwanaście kroków do uwolnienia”
„Dwanaście kroków do uwolnienia” – to program skierowany do osób bo-

rykających się z różnego rodzaju uzależnieniami. Jest on programem opar-
tym na duchowości i wsparciu grupy, jego elementy wykorzystywane są m.in.  
w amerykańskim programie Minnesota, dedykowanym osobom uzależnio-
nym od alkoholu. W Polsce 12 kroków to program używany we wspólnotach 
AA. Problem i samotność to niedobra para, zapraszamy więc osoby zaintere-
sowane do udziału w grupie wsparcia, która będzie pracować, wykorzystując 
między innymi elementy 12 kroków. 

Spotkanie grupy wsparcia odbywać się będą w drugi piątek miesiąca o go-
dzinie 18.00; więcej informacji pod nr telefonu 796535590.

 

Mówimy językami 
Istnieje możliwość bezpłatnych konwersacji w języku rosyjskim. Wszyst-

kich chętnych do poznawania, czy też „odświeżenia” języka rosyjskiego pro-
simy o kontakt.

Projekt Jetro

Każdy z nas przechodzi czasem przez trudne momenty w życiu. Potrze-
bujemy wtedy drugiego człowieka, jego bliskości, otwartości, empatii, mo-
dlitwy, czasem również spojrzenia z innej perspektywy czy fachowej wiedzy. 

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

Oferujemy pomoc z zakresu: duszpasterstwa, poradnictwa rodzinnego, 
terapii uzależnień, pracy socjalnej.

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

Zapraszamy do kontaktu.
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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

• 13 stycznia – w Bielskim Centrum Kultury po raz 25. przyznano nagrody Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki. Za szczególne osiągnięcia 
artystyczne minionego roku statuetkę otrzymali historycy, kuratorzy – Grzegorz 
Madej, Piotr Kenig oraz Jakub Krajewski – twórcy wystawy „Pod znakiem róży nad 
Białą” zorganizowanej w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej.

• 15 stycznia – w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 
odbyło się spotkanie noworoczne Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy z przedstawicielami obecnych w Polsce związków 
wyznaniowych, Kościołów, religii, narodów i grup etnicz-
nych. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP reprezento-
wali m.in. bp Jerzy Samiec, bp Jan Cieślar, ks. dr Grzegorz 
Giemza i ks. Piotr Gaś.

• 19 stycznia – w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej 
odbył się 10. Ekumeniczny Maraton Biblijny. 26 lektorów 

odczytało 2. księgę Mojżeszową – Księgę Wyjścia – opisującą dzieje Izraelitów w 
niewoli egipskiej, wyjście z Egiptu oraz zawarcie przymierza z Bogiem na górze Sy-
naj. W imieniu Diecezji Cieszyńskiej wybrany fragment księgi czytał ks. radca Wal-
demar Szajthauer.

• 21 stycznia – miało miejsce centralne ogólnopolskie nabożeństwo w Tygo-
dniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo odbyło się w prawosławnej 

cerkwi Św. Trójcy w Siedlcach. Uczestniczył w nim bp Je-
rzy Samiec.

• 25 stycznia – w kościele ewangelickim w Goleszo-
wie odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne  
w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan dla 
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go w RP oraz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzym-
skokatolickiego.
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• 26 stycznia – w bielskim ratuszu odbyło się noworoczne spotkanie ekume-
niczne Rady Miasta na czele z przewodniczącym Rady Miasta Jarosławem Klima-
szewskim oraz prezydenta Bielska-Białej, Jacka Krywulta,  z duchownymi ewange-
lickimi i rzymskokatolickimi pracującymi na terenie Bielska-Białej.

• 27 stycznia – odbyły się uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-
Birkenau. Nasz Kościół reprezentował radca Diecezji Cieszyńskiej ks. Waldemar 
Szajthauer z Wisły.

• 29 stycznia - 2 lutego – w Wiśle-Jaworniku 
odbyła się zimowa sesja Instytutu Pastoralnego 
dla wikariuszy i praktykantów Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego w RP. W Instytucie uczestniczył 
między innymi ks. Marcin Ratka-Matejko, który zo-
stał jego absolwentem. 

• 30 stycznia - 6 lutego – gościli w Polsce 
dr Mary Streufert i ks. dr Roger Willer z Ewange-
licko-Luterańskiego Kościoła Ameryki. Podczas po-
bytu w Polsce przedstawiciele ELCA zapoznali się  

z działalnością edukacyjną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 
• 4 lutego – w Olsztynie odbyło się uroczyste wprowadzenie ks. Łukasza Sta-

chelka na proboszcza tamtejszej parafii. Nabożeństwu przewodniczył bp Rudolf 
Bażanowski, dotychczasowy proboszcz. Nabożeństwo zgromadziło licznie przy-
byłych wiernych i duchownych diecezji mazurskiej, a także gości z Goleszowa - do-
tychczasowej parafii ks. Stachelka. Śpiewem służyły chóry z Olsztyna i Goleszowa. 
Wprowadzenia na proboszcza dokonał bp Rudolf Bażanowki, a asystentami byli: 
bp Adrian Korczago i ks. Piotr Mendroch.

• 17 lutego 2018 r., w kościele Św. Trójcy w Mikołajkach odbyła się konsekra-
cja i wprowadzenie w urzędowanie ks. Pawła Hause na Biskupa Diecezji Mazur-
skiej Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w Polsce. Uroczysto-
ściom przewodniczył zwierzchnik 
Kościoła bp Jerzy Samiec. Konse-
krację i wprowadzenie w urzędo-
wanie prowadził zwierzchnik Ko-
ścioła bp Jerzy Samiec, a asysten-
tami byli bp Rudolf Bażanowski 
(emerytowany biskup diecezji ma-
zurskiej) i bp Mindaugas Sabutis 
(zwierzchnik Kościoła Ewangelic-
ko-Luterańskiego na Litwie).

Zebrał ks. M. Ratka-Matejko
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Księgi 
parafialne

Chrzty:

Amelia Kreis   14.01.2018  Skoczów, ul. Osiedlowa

Eliza Sikora    21.01.2018  Skoczów, ul. Osiedlowa

Ariela Niewdana  28.01.2018  Dębowiec, ul. Cieszyńska

Wiktor Niewdana  28.01.2018  Marklowice, ul. Frysztacka

Justin Stelmach  28.01.2018  Chybie, ul. Asnyka

Joanna Kożdoń  04.02.2018  Skoczów, ul. Morcinka

Kacper Pinkas  11.02.2018  Skoczów, ul. Leśna

Elżbieta Małysz  11.02.2018  Simoradz, ul. Główna

Ema Jasiulek   18.02.2018  Wilamowice, ul. Rekreacyjna

Pogrzeby:
Bronisława Boruta  lat 67 06.01.2018 Simoradz, ul. Główna

Wiesław Polok  lat 59 08.01.2018 Skoczów, ul. Górny Bór

Helena Erdmann  lat 87 11.01.2018 Międzyświeć, ul. Głęboka

Urszula Walkowska  lat 62 12.01.2018 Iskrzyczyn, ul. Tarnawa

Maria Brudna  lat 90 17.01.2018 Międzyświeć, ul. Głęboka

Maria Kutek   lat 70 21.01.2018 Pogórze, ul. Zamek

Wanda Śliż   lat 81 08.02.2018 Międzyświeć, ul. Zgodna

Wiktor Czendlik  lat 69 11.02.2018 Kostkowice
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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: Photo by Joshua Earle on Unsplash, fot. na stronach działów: StockSnap.io
Fot. na str 49 i 50 - Unsplash.com
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Zgłoszenia do 18 kwietnia
w kancelarii parafialnej. 
Tel.33 853 34 91

22 kwietnia
2018 (niedziela)

Zapewniamy opiekę dla dzieci.

Parafia 
Ewangelicko-Augsburska 
w Skoczowie

Mówcy: 
Elżbieta i Jacek Bańczyk
z Dąbrowy Górniczej

Rozpoczynamy 
nabożeństwem  o godz. 1000

Po nabożeństwie 
ok. godz. 1200 - obiad
o godz. 1300 - 1600:
- wykłady, 
- świadectwo, 
- czas na rozmowy przy kawie

Koszt uczestnictwa (obiad): 
35 zł od osoby, dzieci - gratis

Zapraszamy 
na Konferencję 

dla Rodziców

Przemian

.
Podróz 


