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Albowiem dobry jest Pan;  
Na wieki trwa łaska jego,  

A wierność jego z pokolenia  
w pokolenie.

Ps 100,5 



W niedzielę 26 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30 zmarł śp. ks. Adam Podżorski, pro-
boszcz naszej parafii.

Ks. Adam Podżorski urodził się 23 grudnia 1953 roku w Ustroniu. Został ordyno-
wany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 19 listopada 1978 roku 
w Goleszowie. Od ordynacji pracował w parafii w Wołczynie (na Opolszczyźnie). 
Od 20 lat pełnił służbę duszpasterską w naszej parafii. Początkowo od 1 1 września 
1998 r. jako wikariusz. Następnie w kwietniu 1999 r. został wybrany przez parafian 
na stanowisko proboszcza pomocniczego. W grudniu 2001 r. wybrany przez para-
fian na urząd proboszcza. Wprowadzony w urząd wraz z nową Radą Parafialną w 
dniu 3 lutego 2002 r. 

W czasie swojej służby był zarówno duszpasterzem naszej parafii jak i aktyw-
nym wykładowcą w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie, gdzie prowadził wykłady z 
zakresu biblistyki i homiletyki oraz języka greckiego.

Ks. Podżorski pozostawił żonę oraz córkę i dwóch synów.
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego,  
A wierność jego z pokolenia w pokolenie.

Ps 100,5 

Po raz kolejny zakończyły się wakacje i dla wielu z nas: rodziców, dzieci, dziad-
ków, nauczycieli itd. przychodzi czas, by zmierzyć się z wieloma często nowymi 
wyzwaniami. Wrzesień i październik to szczególne miesiące, które lubię nazywać 
miesiącami wdzięczności. Warto w tym czasie rozejrzeć się wokoło siebie i chcieć 
dostrzec, jak wiele mamy i jak wiele zawdzięczamy Bogu. 

Najpierw spójrzmy wstecz na minione miesiące. Dla wielu był to czas wakacyj-
nej laby i wypoczynku. Część spędzała go w rodzinnej okolicy, ktoś inny wyjechał 
na wakacje. Jednak niezależnie od tego, jak wiele udało nam się zrobić, zwiedzić, 
przeżyć lub zobaczyć, za każde doświadczenie możemy być Bogu wdzięczni. Mo-
żemy też dziękować za pogodę, która (choć czasem dla niejednego trudna) była 
naprawdę przez większość czasu ładna. 

W naszej parafii był to również czas, kiedy dzięki Bożemu błogosławieństwu uda-
ło się naprawdę przeżyć wiele pięknych chwil. Aż nie sposób wszystkiego wymienić: 
zaangażowanie w Tydzień Ewangelizacyjny, obóz młodzieżowy, Kids Games, półko-
lonie z językiem angielskim, Tygodnie Dobrej Nowiny w: Skoczowie, Simoradzu, Dę-
bowcu i Pierśćcu, i wiele innych mniejszych lub większych przedsięwzięć. 

Ostatnie miesiące i dni to także czas próby i wyzwań. Czas, kiedy wspieraliśmy 
naszymi modlitwami proboszcza i jego rodzinę w czasie choroby. A teraz, gdy Bóg 
powołał go do swej wiecznej ojczyzny chcemy nieść dalej wsparcie i pomoc. Ufa-
jąc, że Bóg, który doskonale zna serce wraz z doświadczeniem daje także siły i 
nadzieję, aby je przejść. 
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Spoglądając za siebie, nawet jeśli czasem Boża droga wydaje się dla nas na ja-
kimś etapie naszego życia nie do końca zrozumiała, możemy z pewnością powtó-
rzyć za psalmistą, że Boża wierność trwa z pokolenia w pokolenie. 

Już za kilka tygodni będziemy z wdzięcznością stawali przed Bożym obliczem i 
dziękowali za żniwa, chleb powszedni i wszelkie dary, jakie od Niego otrzymujemy. 
31 października z wdzięcznością zwrócimy się do Boga z dziękczynieniem za kolej-
ną rocznicę odnowy Kościoła. Później będziemy wyrażali swoją wdzięczność za to, 
że możemy żyć w wolnym kraju.

Bóg nie tylko okazuje nam wiele łaski i błogosławieństwa, ale także dając to 
wszystko, wymaga ogromnej odpowiedzialności. Dotyczy ona tego, co już za nami 
– tak, abyśmy potrafili wykorzystać to wszystko dla duchowego wzrostu u siebie 
nawzajem, a co za tym idzie w całej naszej społeczności. Bóg kładzie w naszych 
sercach również wielką odpowiedzialność za to, co przed nami. 

Rok 2018 jest dla naszej parafii wyjątkowy. Stajemy przed wielką odpowiedzial-
nością wyboru nowego proboszcza. Decyzja, którą będziemy podejmować, będzie 
owocowała przez następne lata. Dlatego jestem przekonany, że od nas wszystkich 
wymaga ona ufnej i gorliwej modlitwy, w której będziemy prosili Boga o mądrość. 
Decyzja ta musi być też starannie przemyślana i nie może być podjęta pochopnie, 
pod wpływem impulsu, uniesienia, nagłej emocji. To trudne i odpowiedzialne zada-
nie. Naszą odpowiedzialnością jest również to, aby nie stać biernie i się przyglądać, 
lecz aby oddać swój głos. 

A gdy będzie już po wyborach, niezależnie czy wygra „mój faworyt”, „ten, na 
którego oddałem swój głos”, odpowiedzialnością za parafię jest to, żeby wspierać 
ją w dalszym rozwoju i trwać o nią w modlitwie. Angażować się na różne sposoby: 
biorąc czynny udział w spotkaniach, tworząc nowe inicjatywy, wspierając siłą, po-
mysłem, a także materialnie.  

Tak jak do tej pory mogliśmy doświadczać Bożej wierności, tak też ufam, że 
będziemy mogli jej doświadczać w następnych latach. Jednak nie możemy zapo-
minać, że w tym wszystkim Bóg chce powoływać i używać każdą i każdego z nas. 

Dlatego dziękując Bogu za Jego łaskę, której już doświadczyliśmy i doświad-
czamy, prośmy Boga, by nas używał i dodawał nam mądrości w podejmowaniu 
decyzji, stawianiu następnych kroków w służbie i zaangażowaniu. 

Dlatego, że Dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokole-
nia w pokolenie. Niech nasze pokolenia z wdzięcznością będą Mu wierne.

Amen.  
ks. Marcin Ratka-Matejko
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Z kart 
historii

W stulecie niepodległości

Chyba nikt z ówcześnie żyjących Europejczyków nie przypuszczał, że zabójstwo 
w Sarajewie następcy tronu Austro-Wegier, arcyksięcia Franciszka Ferdynarda, będą-
ce przyczyną wybuchu I wojny światowej, doprowadzi po jej zakończeniu do odzy-
skania niepodległości wielu krajów. W tym gronie znalazła się także nasza Ojczyzna 
po 123 latach zaborów, a dodatkowo Księstwo Cieszyńskie wróciło znowu w granice 
Polski.

U schyłku I wojny światowej, 19 października 1918r., polscy patrioci mieszkają-
cy na terenie Księstwa powołali do życia Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego/ 
RNKC /, a 30 października Rada proklamowała powrót Śląska Cieszyńskiego do od-
radzającej się Polski. Do Rady każde cieszyńskie stronnictwo polityczne delegowało 
swoich przedstawicieli, osiągając przez to szeroko rozumiany pluralizm polityczny. 
Do połowy 1919 r. Rada rozrosła się do 34 członków. Wśród członków Rady kilkoro 
było wyznania ewangelickiego.

Jan Michejda. Urodził się 18 lipca 1853 r. w Olbrach-
cicach na Zaolziu. Ukończył niemieckie gimnazjum 
ewangelickie w Cieszynie, a następnie studiował pra-
wo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwer-
sytecie w Wiedniu. W 1877 r. uzyskał stopień dokto-
ra nauk prawnych na UJ w Krakowie. Od 1880 r. brał 
aktywny udział w działalności polskich stowarzyszeń 
społeczno-kulturalnych oraz gospodarczych. Od 1890 
r. aż do upadku monarchii Austro-Węgier był posłem 
do Sejmu Śląskiego w Opawie, a w latach 1901-1907 
oraz 1911-1918 także członkiem Rady Państwa w Wied-
niu. Jan Michejda wraz z Tadeuszem Regerem oraz ks. 
Józefem Londzinem weszli w skład Prezydium Rady 
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Narodowej z tytułem prezydenta. Uchwałą tejże Rady Jan Michejda został od stycznia 
1919 r. do marca 1921 r. naczelnikiem / dzisiejszym odpowiednikiem premiera/ Tymcza-
sowego Rządu Krajowego Księstwa Cieszyńskiego. W 1922 został pierwszym polskim 
burmistrzem Cieszyna. Zmarł nagle 14 maja 1927 r. podczas otwarcia nowej linii kolejo-
wej w Skoczowie i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.

Paweł Bobek. Urodził się 25 września 1883 r. w Końskiej na Zaolziu. Ukończył 
cieszyńskie Seminarium Nauczycielskie, a potem pracował jako nauczyciel ludowy 
w Ustroniu, a następnie w Błędowicach Dolnych i Datyniach Dolnych koło Hawie-
rzowa. W 1913 został nauczycielem w Seminarium na Bobrku w Cieszynie. W czasie 
I wojny światowej był członkiem Komisji Wojskowo-Aprowizacyjnej sekcji śląskiej 
Naczelnego Komitetu Narodowego oraz członkiem Komitetu Ratunkowego dla 
Ofiar Wojny. Po utworzeniu RNKC został jej sekretarzem, a następnie wiceprezesem. 
Jest uznawany za jednego z twórców Polskiego Stronnictwa Ludowego na Śląsku 
Cieszyńskim. W latach 1920-1930 pełnił funkcję wiceprezesa ZG PSL i członka Rady 
Naczelnej. W latach 1919-1928 był posłem na Sejm w II Rzeczypospolitej. Z powodu 
poważnej choroby w 1936 r. wycofał się z aktywnego życia politycznego. W czasie 
ewakuacji szpitala w Rybniku w 1945 r. został przez Niemców zamordowany. Jego 
symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Ewangelickim w Cieszynie.

Zofia Kirkor-Kiedroniowa. Była wdową wyznania katolickiego, jednak poprzez dru-
gie małżeństwo z luteraninem Józefem Kiedroniem związała się z Kościołem Ewange-
lickim. Urodziła się 14.05.1872 r. jako córka Stanisława i Feliksa Grabskich w Borowie 
nad Bzurą. Z zawodu była nauczycielką matematyki . Jako aktywna działaczka PPS 
została zesłana w latach 1894-1896 do Rosji. Po śmierci pierwszego męża wyszła po-
nownie za mąż za Józefa Kiedronia i zamieszkała na Zaolziu w Dąbrowie. Jako członek 
RNKC działała także w Narodowej Organizacji Kobiet. Po śmierci drugiego męża wyco-
fała się z życia publicznego. Zmarła 15.06.1952 r. i została pochowana na warszawskich 
Powązkach. Jej drugi mąż Józef Kiedroń był znanym politykiem pochodzącym ze Ślą-
ska Cieszyńskiego. Urodził się w 17.03.1879 r. w Błędowicach Dolnych w ewangelickiej, 
chłopskiej rodzinie. Z wykształcenia inżynier górnik, pracował w kopalniach Zagłębia 
Ostrawsko-Karwińskiego. Jako polski działacz kulturalno-oświatowy oraz członek PPS 
zainicjował powstanie RNKC i opracował projekt przyłączenia Księstwa Cieszyńskie-
go do Polski. Zwieńczeniem jego działalności społecznej i politycznej było powołanie 
w latach 1923-1925 na stanowisko ministra przemysłu i handlu w rządzie swojego szwa-
gra Władysława Grabskiego. Po zakończeniu misji w Rządzie II RP piastował odpowie-
dzialne stanowiska w wielu przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Zmarł 25.01.1932 
r. w Berlinie i został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.

Oprócz wymienionych członków Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, wielki 
wkład w krzewienie ducha polskości na ziemiach Księstwa Cieszyńskiego odegrali 
także ewangeliccy duchowni. Wśród licznego ich grona przypomnimy sobie znamie-
nite postacie : ks. Karola Kulisza oraz ks. Józefa Mamicę. 

Ks. Karol Kulisz. Urodził się w Dzięgielowie 12.06.1873. Po ukończeniu studiów 
teologicznych w Wiedniu i Erlangen został ordynowany w 1898 r. i skierowany do Li-
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gotki Kameralnej /Zaolzie/ na stanowisko wikariusza u boku twórcy polskiego kancjo-
nału z 1865 r., ks. Jerzego Heczki. Na przełomie lat 1904 i 1905 stanął na czele ruchu 
przebudzenia religijnego na Śląsku Cieszyńskim. W 1907 r., po śmierci proboszcza 
w Ligotce Kameralnej, został jego następcą. W swojej parafii utworzył najpierw mały 
przytułek dla bezdomnych, a następnie wybudował dom miłosierdzia „Betezda”. 
W 1913 r. został wybrany na stanowisko proboszcza w Cieszynie, jednak Naczelna 
Rada Kościelna w Wiedniu nie zatwierdziła tego wyboru. Uczynił to dopiero Konsy-
storz Kościoła w Warszawie w roku 1919. W powojennych, przełomowych dla przy-
szłości Księstwa Cieszyńskiego latach, aktywnie występował na rzecz przyłączenia 
tych prastarych piastowskich ziem do Polski. W 1919 r. był członkiem delegacji RNKC 
do Paryża, aby tam na Pokojowej Konferencji Rady Ambasadorów bronić polskości 
Śląska Cieszyńskiego. W 1920 r. jako członek już polskiej delegacji do Paryża, ponow-
nie interweniował w tej sprawie. Po instalacji w 1920 na stanowisko cieszyńskiego 
proboszcza ks. Kulisz rozpoczął budowę Zakładów Opiekuńczo-Wychowawczych 
na „Kępie” w Dzięgielowie, a w roku 1923 utworzył tam Diakonat Żeński „Eben-Ezer”. 
W 1922 r. został wybrany seniorem Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A. w Rzeczpospo-
litej Polskiej. Za swoją niezłomną, polską działalność narodową Ks. senior Karol Ku-
lisz został we wrześniu 1939 r. aresztowany prze gestapo. Zginął męczeńską śmiercią 
w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie 8 maja 1940 r.

Ks. Józef Mamica . Urodził się 13.08.1878 r. w Pruchnej, w rodzinie rolników Paw-
ła i Marii z d. Wawreczko. Teologię ewangelicką studiował w Wiedniu oraz Bazylei. 
Po ordynacji 15.11.1903 r. został pastorem w Błędowicach na Zaolziu, które musiał 
jednak opuścić jako polski patriota po zajęciu Zaolzia przez czeskie wojsko. Po za-
kończeniu I wojny światowej został zastępcą przewodniczącego Głównego Komi-
tetu Plebiscytowego w Cieszynie. Był delegatem RNKC – wraz z ks. Karolem Kuli-
szem – na Konferencję Rady Ambasadorów do Paryża. W 1920 ponownie udał się 
do Paryża i domagał się przyłączenia całego Śląska do Polski. Następnie wyjechał do 
Wielkopolski, gdzie zakładał luterańskie, polskie parafie, a także został kapelanem 
wojskowym w stopniu pułkownika. Podczas II wojny światowej został aresztowany 
i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, a następnie w Mauthausen-Gusen, 
gdzie zmarł 3 sierpnia 1940 r.

W tym miejscu należy podkreślić, że parafie ewangelickie Księstwa Cieszyńskiego 
po ukonstytuowaniu się RNKC uznały jej autorytet i wyraziły zgodę na zerwanie wię-
zi z Kościołem Ewangelickim w Wiedniu i wejście w struktury Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w Warszawie. Przejęcie władzy przez Konsystorz nad tymi zborami 
nastąpiło 20 grudnia 1918 r. podczas uroczystego nabożeństwa w Kościele Jezuso-
wym w Cieszynie, które prowadził zwierzchnik polskich luteran ks. bp Juliusz Bur-
sche. Wtedy też utworzono nowy seniorat dla tych zborów oraz powołano na urząd 
seniora ks. Franciszka Michejdę, a konseniorem mianowano bielskiego pastora ks. 
dr Artura Schmidta. Kuratorem został cieszyński rolnik Jerzy Boruta z Bobrka, a jego 
zastępcą - Robert Bathelt z Bielska. 

Opr. Jerzy Sikora
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Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej

Spór o pojmowanie Wieczerzy Pańskiej z Andreasem Karlstadtem, który był istot-
nym wątkiem pisma „Przeciw niebiańskim prorokom”, był tylko wstępnym etapem 
najważniejszej teologicznej kontrowersji w ramach obozu reformacyjnego. Na głów-
nego adwersarza Marcina Lutra wyrósł w nim nie jego były współpracownik, ale Refor-
mator Zurychu Ulryk Zwingli. Poza głównymi aktorami sporu na scenie pojawiały się 
też wypowiedzi takich postaci, jak współpracownik U. Zwingliego, reformator Bazylei 
Johannes Oekolampad. W spór zaangażowany był także Martin Bucer, Reformator 
Strasburga, a także współpracownicy M. Lutra. Widać to w ich korespondencji. Istota 
sporu była teologiczna, chodziło o prawidłowy wykład Ewangelii w zakresie tego, co 
mówi ona o Wieczerzy Pańskiej. Jednak konsekwencje sporu sięgały daleko poza wąt-
ki stricte teologiczne. Chodziło bowiem nie tylko o to, który z dwóch reformacyjnych 
ośrodków – Wittenberga czy Zurych – ukształtuje myśl teologiczną i praktykę większo-
ści pomniejszych ośrodków i ognisk reformy Kościoła, ale także o to, czy możliwy jest 
sojusz polityczny wszystkich sił protestanckich w Rzeszy niemieckiej i poza nią. Brak 
teologicznej zgody co do kwestii tak fundamentalnej jak interpretacja Sakramentu Oł-
tarza, czyniła taki sojusz niemożliwym. Co więcej, wyrafinowana argumentacja teolo-
giczna używana przez obie strony sporu powodowała, że nie ograniczał się on jedynie 
do wycinka teologicznej myśli i praktyki dotykającego Wieczerzy Pańskiej, ale zmuszał 
adwersarzy, by klarownie prezentowali, a nieraz także doprecyzowywali swoje poglą-
dy w zakresie tak fundamentalnych tematów jak pojmowanie dogmatu o dwóch natu-
rach w Chrystusie, czy też zasad interpretacji tekstu Pisma Świętego.

Na początkowym etapie sporu – w latach 1524/1525 – M. Luter nie wchodził w bez-
pośrednią polemikę z U. Zwinglim. Dookreślali oni wtedy swoje stanowiska w takich 
pismach jak polemika M. Lutra z A. Karlstadtem w „Przeciw niebiańskim prorokom”, 
czy będący próbą możliwie całościowej prezentacji poglądów U. Zwingliego „Ko-
mentarz o prawdziwej i fałszywej religii”. Bezpośrednia wymiana pism rozpoczęła się 
w 1526 r. i trwała aż po rok 1528. Luterskie pismo „Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej” 
było pomyślane jako ostateczny głos Wittenberczyka, odpowiadający zarówno na ar-
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gumenty U. Zwingliego, jak też innych jego polemistów, w tym przede wszystkim J. 
Oekolampada. Faktycznie tak się stało. M. Luter do polemik w sprawie Wieczerzy Pań-
skiej nie powrócił nawet po bezpośrednim spotkaniu z U. Zwinglim w trakcie dysputy 
marburskiej w 1529 r., która nie przyniosła porozumienia w kwestii Sakramentu Oł-
tarza. Z miastami południowoniemieckimi (głównie Strasburgiem M. Bucera), które 
skłaniały się ku teologii Szwajcarów, udało się porozumieć w kwestii Wieczerzy Pań-
skiej dopiero w tzw. „Konkordii wittenberskiej” z 1536 r. Ten dokument nie przezwy-
ciężył jednak sporów. Wittenberczyk do polemik około Wieczerzy Pańskiej powrócił 
tylko jeszcze raz, w „Krótkim wyznaniu o świętym sakramencie przeciw marzycielom” 
z 1544 r. Zaś podział jaki między różnymi nurtami Reformacji wykopały spory wokół 
Wieczerzy Pańskiej za życia M. Lutra, a także po jego śmierci w II połowie XVI w., udało 
się przezwyciężyć dopiero w XX-wiecznym dialogu ekumenicznym. W 1973 r. europej-
skie Kościoły wywodzące się z Reformacji, a także przedstawiciele Kościołów przed-
reformacyjnych: waldensów i braci czeskich, podpisali tzw. „Konkordię leueberską”. 
W tym ekumenicznym dokumencie wypracowano wspólne formuły pojmowania m. 
in. Wieczerzy Pańskiej, które pozwalają wszystkim członkom Kościołów, które ten do-
kument podpisały (w tym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce) wspólnie 
przystępować do Wieczerzy Pańskiej.

Na „Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej” składają się trzy części. Dwie pierwsze z nich 
to polemika skupiona wokół kwestii Sakramentu Ołtarza. Trzecia zaś to, nieco sztucz-
nie dołączone do pisma, całościowe wyznanie wiary Reformatora z Wittenbergi. Część 
trzecia miała także w późniejszym okresie także swoje samodzielne wydania. M. Luter 
dołączył ją do tego polemicznego traktatu po pierwsze ze względu na to, by ukazać, 
że w całości nauki chrześcijańskiej, a nie tylko w kwestii Wieczerzy Pańskiej, zachowuje 
chrześcijańską prawowierność. Po drugie, i być może ważniejsze, chciał dać świadec-
two swojej wiary mając na uwadze kolejny nawrót ciężkich problemów zdrowotnych, 
jaki trapił go na przełomie lat 1527/1528. Tę nieco przypadkową konstrukcję pisma 
odzwierciedla jego niemiecki tytuł, który brzmi: Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis 
[O Wieczerzy Pańskiej. Wyznanie]. W polskim przekładzie pismo to, zgodnie choćby 
z rozwiązaniami przyjętymi w renomowanych przekładach na angielski, ma tytuł: „Wy-
znanie o Wieczerzy Pańskiej”, choć być może tytuł niemiecki, posiadający wyraźnie 
dwa człony, lepiej oddaje nieco sztuczne połączenie jakiego M. Luter dokonał między 
częściami pierwszą i drugą, a trzecią. Warto w tym miejscu także zauważyć, że również 
trzecia część pisma ma szczególne znaczenie dla historii Reformacji wittenberskiej. 
Była ona bowiem pierwszym całościowym jej wyznaniem wiary, choć przygotowanym 
prywatnie przez jej lidera. Tekst ten stał się jednym z istotnych źródeł, z których czer-
pał Filip Melanchton przygotowując już oficjalne wyznanie wiary wittenberskiej Refor-
macji, znane, od miejsca zgromadzenia sejmu Rzeszy na którym zostało odczytane, 
jako „Wyznanie augsburskie”.

W rozważaniach otwierających pierwszą część „Wyznania o Wieczerzy Pańskiej” 
M. Luter podsumowuje dotychczasowe polemiki, wskazując, że jego adwersarze nie 
odpowiedzieli satysfakcjonująco na jego wcześniejsze zarzuty. Pierwszy z nich brzmiał, 
że nie ma wśród nich jedności co do interpretacji słów ustanowienia Wieczerzy Pań-
skiej, a jedyne w czym są zgodni to stwierdzenie, że otrzymuje się w niej jedynie chleb 
i wino, nie zaś ciało i krew Chrystusa. 
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Wittenberczyk przywołuje tutaj poglądy na Słowa ustanowienia obecne w pismach 
A. Karlstadta, który twierdził, że greckie tuto (a więc „to”, ze słów „to jest ciało moje”) 
odnosiło się nie do chleba, który Jezus rozdzielał, ale do Jego własnego fizycznego cia-
ła. U. Zwingli natomiast twierdził, że tuto odnosiło się do chleba, przy czym twierdził, 
że słowo „jest” z „to jest ciało moje” należy interpretować jako „oznacza”. Ten pomysł 
interpretacyjny wziął od Corneliusa Honiusa (ok. 1440-1524), holenderskiego prawnika 
i humanisty, który przedstawił go już w liście skierowanym do M. Lutra w 1522 r. U. 
Zwingliemu taka interpretacja pasowała do podstawowego założenia, które stosował 
w swojej nauce o sakramentach, rozumianych przez niego nie jako akt zbawczy, ale 
jako pamiątka i świadectwo przynależności do Kościoła, a mianowicie tekstu z Ewan-
gelii Jana 6,63: „Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga”. Opierając się na nim Reformator 
Zurychu dowodził, że nic co cielesne, a więc także chleb i wino, nie może przyczynić się 
do zbawienia. Zaś istotą przyjęcia sakramentu jest wiara w sercu przyjmującego, dzię-
ki której posiadający ją człowiek zostaje duchowo posilony ciałem i krwią Chrystusa. 
Jeszcze inny język stosował, choć w swym ujęciu był bliski U. Zwingliemu, J. Oekom-
lampad. Jego zdaniem wyraz „ciało” ze słów „to jest ciało moje” należy rozumieć jako 
„znak ciała Chrystusa”.

Zdaniem M. Lutra te rozbieżności w nauczaniu nie są uprawnionymi ujęciami tego 
samego problemu, jak ma to miejsce w przypadku, gdy on sam pisał raz, że w Wiecze-
rzy Pańskiej jest ciało Chrystusa, innym zaś razem, kiedy formułował tę samą prawdę 
w słowach: „ciało Chrystusa jest w Wieczerzy Pańskiej pod postacią chleba”. Witten-
berczyk stwierdza, że w tych przypadkach mamy do czynienia z podobną różnorod-
nością jak niekiedy w Piśmie Świętym, kiedy to na przykład królestwo Boże jest opi-
sywane za pomocą różnych metafor czy przykładów. Kluczowe jednak jest to, że są 
one co prawda różnorodne, ale wzajemnie się nie wykluczają. Inaczej jest zaś w przy-
padku „marzycieli”, do których w „Wyznaniu o Wieczerzy Pańskiej” oprócz A. Karl-
stadta zalicza także Szwajcarów. Ich interpretacje są bowiem nie tylko różnorodne, 
ale także wzajemnie się wykluczające. Ich brak jedności i porządku w ich poglądach 
(por.: 1 List do Koryntian 1,10 oraz 14,33; List do Efezjan 4,9) dowodzi zaś, że ich ujęcie 
nie jest dziełem Bożym a szatańskim. Tak kluczowe artykuły wiary potrzebują bowiem 
jednoznacznej interpretacji, która w prosty sposób ujmuje Słowa ustanowienia. Takim 
prostym i jasnym ujęciem jest stanowisko samego Wittenberczyka, który nie sili się 
na skomplikowane interpretacje, ale odczytuje tekst w jego prostym brzmieniu: „to 
jest ciało moje”, tak więc chleb Wieczerzy Pańskiej jest ciałem Chrystusa. Dla M. Lutra 
w uznaniu tak prostego odczytania tekstu za prawdziwe pomocą było po pierwsze to, 
że nie czynił ostrego rozróżnienia między ciałem a duchem, jak to ma miejsce w my-
śleniu U. Zwingliego. Po drugie i istotniejsze, fakt, że Słowa ustanowienia odczytywał 
przez pryzmat historii stworzenia z 1 Księgi Mojżeszowej 1, gdzie Bóg swoim Słowem 
zmieniał rzeczywistość, czy też podobnego świadectwa ksiąg prorockich Starego 
Testamentu o przemożnej mocy Słowa Bożego (por. Księga Izajasza 55,11). M. Luter 
domaga się od swoich polemistów także tego, by nie tylko w tak kluczowej sprawie 
zarzucali mu błędne myślenie, ale by zaproponowali dobrze uzasadnioną, spójną i nie-
sprzeczną alternatywę. Bowiem inaczej sieją tylko zamęt, a w sprawach tak teologicz-
nie zasadniczych nie można zdawać się na niespójne argumentacje ludzkie, które nie 
odwołują się do jednoznacznego i spójnie interpretowanego tekstu biblijnego.
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Kolejny zarzut jaki formułuje M. Luter wobec swoich polemistów dotyczy tego, 
że nie udowodnili oni dostatecznie, że słowo „jest” we frazie „to jest ciało moje” 
należy rozumieć jako „oznacza”. Wittenberczyk zarzuca im przy tym, że w swoich 
wywodach dają dowody nieznajomości prawideł retoryki. Ich dowodzenie odwołuje 
się bowiem do nauki o tropach, a więc wyrazach w znaczeniu przenośnym. Zakładają 
oni, że w słowach „to jest ciało moje” mamy do czynienia z tym środkiem retorycz-
nym. Jednocześnie twierdzą, że wykład tego miejsca, który ten fakt uwzględnia musi 
brzmieć: „to oznacza ciało moje”. M. Luter zarzuca im, że nie rozumieją zasad stoso-
wania tropów. Nie rozróżniają bowiem znaczenia pierwotnego od tego, które dane 
słowo zyskuje w przenośni i na tej podstawie domagają się zmiany rozumienia słowa 
„jest”. Argumenty U. Zwingliego szły w kierunku twierdzenia, że skoro ciało Chrystu-
sa nie jest tożsame z chlebem to nie można słowa „jest” rozumieć w prosty sposób 
i należy przełożyć je na „oznacza”. Wittenberczyk błędność tego myślenia ukazuje 
odwołując się do przykładu wypowiedzi Jezusa o Janie Chrzcicielu „on jest Eliaszem” 
(Ewangelia Mateusza 11,14). Wskazuje w tej wypowiedzi, że słowo „Eliasz” zyskało 
nowe znaczenie, które często oddaje się w tłumaczeniu: „on jest nowym Eliaszem”. 
Nie jest to więc ten sam Eliasz, ale ktoś nowy, na jego wzór. Mamy to do czynienia 
z przenośnią, której nie trzeba sprowadzać do frazy „on oznacza Eliasza”. Co więcej, 
U. Zwingli nie udowodnił, że przy interpretacji Słów ustanowienia konieczne jest do-
patrywanie się takich środków retorycznych. Tak samo ma się sprawa z tezą J. Oeko-
lampada, że „ciało” we frazie „to jest ciało moje” należy rozumieć jako „znak ciała”. 
Tego typu rozwiązania interpretacyjne należy stosować tylko jeśli bez nich tekst jest 
niejasny, albo sprzeczny z innymi miejscami Pisma Świętego, bądź też z wiarą. Gdy zaś 
istnieje proste i zrozumiałe objaśnienie nie należy go odrzucać, chyba, że dowiedzie 
się z Pisma Świętego, że jest konieczna jego zmiana.

M. Luter odrzuca także zarzut U. Zwingliego, że ignoruje w słowach ustanowienia 
frazę „za was wydane”. Dla zuryskiego Reformatora jest to punkt wyjścia do stwier-
dzenia, że ciało, o którym mówił Chrystus to ciało widzialnie wydane za nas na krzyżu. 
Jego zaś nie widzimy w Wieczerzy Pańskiej, stąd też „jest” ze słów „to jest ciało moje” 
należy interpretować jako „oznacza”. M. Luter krytykował, że U. Zwingli miesza ce-
chy (przypadłości) danej rzeczy z jej substancją, czyni tym samym z cechy widzialności 
część istoty ciała Chrystusa. Z tego wynika, że jeśli ciało Chrystusa nie jest widzialne to 
nie istnieje. Dla Wittenberczyka ten wniosek jest absurdalny. Odrzuca on uznanie przy-
padłości, jaką jest widzialność, za coś co przynależy do istoty ciała Chrystusa, bowiem 
dostrzega w Piśmie Świętym, choćby w fakcie, że Chrystus po wniebowstąpieniu wraz 
ze swoim ciałem zasiada po prawicy Bożej, dowód na to, że ciało Chrystusa bywa nie-
widzialne. Nie można więc uznać widzialności za jego istotowy przymiot. Poza tym, 
jeśliby widzialność ciała w czasie wydawania za nas miała przesądzać o jego obecności 
w Wieczerzy Pańskiej, to w tym sakramencie musiałaby być widziana całość męki, nie 
tylko samo ciało Chrystusa, ale też na przykład obserwujący to wydarzenia na Golgo-
cie. To dla Wittenberczyka jest absurdem.

Następnym odrzuconym przez M. Lutra argumentem U. Zwingliego jest próba wy-
dzielenia tego, co w słowach ustanowienia jest także dla nas nakazem, co zaś tylko 
opisem sytuacji w czasie Ostatniej Wieczerzy. Do tych pierwszych U. Zwingli miał za-
liczać polecenie „bierzcie, jedzcie”, do tych drugich słowa „to jest ciało moje”. Wit-
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tenberczyk wykorzystuje to i stwierdza, że zdaniem Reformatora z Zurychu w czasie 
Ostatniej Wieczerzy Chrystus dał uczniom do spożywania swoje ciało. Pytaniem jest 
zatem, czy jest ono dawane także we wszystkich kolejnych Wieczerzach Pańskich. M. 
Luter zarzuca U. Zwingliemu, że nie udowodnił tego w żaden sposób, a jedynie wy-
raził nadzieje, że słów „to jest ciało moje” w kontekście sprawowanej współcześnie 
Wieczerzy Pańskiej nikt nie będzie traktował jako Bożego stwórczego Słowa, które 
jest władne zmieniać rzeczywistość. To jednak, choćby na mocy Psalmu 33,9, nie jest 
możliwe. Słowa ustanowienia są w całości Słowem stwórczym, gdyż stoi za nimi wy-
raźny nakaz Chrystusa. Zatem także w Wieczerzach Pańskich sprawowanych dzisiaj 
udzielane jest ciało Chrystusa, tak jak w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Co więcej, Chrystus w słowach ustanowienia nie domagał się wiary od tych, któ-
rzy przyjmują ciało i krew Chrystusa. Wynika z tego, że także niewierzący otrzymują 
je, ale na sąd, jak to miało miejsce w Koryncie, gdzie niegodni spożywali Wieczerzę 
Pańską (1 List do Koryntian 11,29), czy przy Ostatniej Wieczerzy, gdzie udział brał także 
Judasz. Obecność ciała Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej nie jest oparta na wierze przyj-
mujących, ale na stwórczym Słowie Bożym, które w trakcie każdej z nich dochodzi 
do głosu, tak jak nie opiera się na wierze przyjmującego czy udzielającego ważność 
Chrztu. Podobną logikę M. Luter stosuje nie tylko do sakramentów, ale także do Bo-
żych porządków w świecie, które legitymizują się Bożym ustanowieniem. Do nich nale-
ży na przykład świecka zwierzchność. To, że ktoś jest do niej powołany przez Boga, nie 
zależy od jego wiary, czy też od wiary jego poddanych, ale jest dziełem Bożym, który 
poprzez swoje Słowo ustanowił władzę świecką dla ochrony ziemskiego porządku.

Logika ustanowienia Bożego poprzez stwórcze Słowo stoi za odrzuceniem przez 
M. Lutra poglądów donatystów, którzy uzależniali ważność udzielonych sakramen-
tów od godności osoby, która je sprawuje. Donatyści byli odłamem chrześcijaństwa 
w Afryce Północnej od IV-VII w. Jednym z zasadniczych punktów ich doktryny było 
stwierdzenie, że osoby, które są niegodne (np. upadły w czasie prześladowań) 
nie mogą w sposób ważny sprawować sakramentów. Dla Wittenberczyka jednak 
w sakramentach nie jest istotny szafarz, ale zawarte w nich Boże Słowo, przez które 
działa sam Bóg. Praktyczną konsekwencją takiej logiki było zasadnicze praktyczne 
wskazanie liturgiczne, mianowicie by Słowa ustanowienia podczas sprawowania sa-
kramentu były wypowiadane głośno i wyraźnie w języku zrozumiałym dla przystępu-
jących doń ludzi.

W powyższym kontekście M. Luter spiera się także z U. Zwinglim krytykując, że pró-
buje na podstawie tekstu 1 Listu do Koryntian 11,26: „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, 
a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie” dowieść, że nakaz 
Chrystusa odnosi się tylko do jedzenia chleba, nie zaś ciała. Wittenberczyk krytykuje 
ten argument dwojako. Po pierwsze, ukazuje absurdalność założenia, że odnosi się 
on tylko do jedzenia chleba, bo jeśli by konsekwentnie uznać za nakaz tylko co tu jest 
wyraźnie napisane to znaczy, że nie ma miejsca w Wieczerzy Pańskiej na branie i ła-
manie chleba, ani na jego błogosławieństwo. Poza tym tekst ten w żaden sposób nie 
podważa frazy „bierzcie, jedzcie to jest ciało moje za was wydane” odnoszonej do 
chleba. Argument U. Zwingliego jest więc dla M. Lutra zbyt słabym dowodem na to, by 
za jego pomocą porzucić przekonanie o tym, że w Wieczerzy Pańskiej jest prawdziwe 
ciało i krew Chrystusa.

dr Jerzy Sojka
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W skrócie

• 22 czerwca odbyło się ognisko młodzieżowe na rozpoczęcie wakacji.
• W dniach 25-27 czerwca – w Mikołajkach odbyła się Ogólnopolska Konferencja 

Duchownych, w której uczestniczyli ks. Marcin Ratka-Matejko oraz ks. Bogdan 
Wawrzeczko.

• W dniach 30 czerwca – 8 lipca w Dzięgielowie odbywał się Tydzień Ewangeliza-
cyjny, w który zaangażowana była liczna grupa wolontariuszy z naszej parafii.

• 9 lipca grupa młodzieży starszej zorganizowała wycieczkę rowerową połączo-
ną z grillem do Ustronia Polany. 

• 12 lipca w kościele w Skoczowie zainstalowano nowe organy. Serdecznie dzię-
kujemy za wszystkie złożone na ten cel ofiary.

• 15 lipca w Dębowcu odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła. Kazanie wygło-
sił ks. Mirosław Czyż z Pszczyny, a podczas nabożeństwa śpiewał miejscowy 
Chór z Dębowca oraz zespół Dla Niego ze Skoczowa. Po nabożeństwie odbył 
się piknik.
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• W dniach 16-22 lipca w Skoczowie odbywały się igrzyska dziecięce Kids Games, 
współorganizowane przez naszą parafię.

• W dniach 23-29 lipca w Skoczowie odbywały się półkolonie z językiem angiel-
skim.

• 23 lipca odbyło się zebranie Rady Parafialnej, któremu przewodniczył  
bp Adrian Korczago. Podczas zebrania ustalono termin wyborów nowego 
proboszcza: 23 września. W wyniku losowania ustalono, że nabożeństwa oraz 
prezentacje kandydatów odbędą się w niedziele: 9 września ks. Alfred Borski 
oraz 16 września ks. Bogdan Wawrzeczko. W niedziele 9, 16, 23 września w ca-
łej parafii odbędzie się tylko jedno nabożeństwo o godz. 9:00.

• 29 lipca podczas nabożeństwa o godzinie 10:00 uroczyście podziękowaliśmy 
za służbę pani kościelnej Anecie Biegun, która z końcem lipca zakończyła pra-
cę w parafii. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wykonywaną pracę, oddane 
i wierne serce w służbie. 

• Od 1 sierpnia w Skoczowie zatrudniona jest nowa kościelna, pani Jolanta Cie-
ślar. Życzymy Bożego błogosławieństwa w służbie.

• W dniach 30 lipca - 3 sierpnia odbywał się Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie.
• 5 sierpnia o godz. 8:00 w Skoczowie odbyło się nabożeństwo rodzinne na za-

kończenie Tygodnia Dobrej Nowiny, podczas którego wystąpiły dzieci.
• W dniach 6 - 11 sierpnia w Simoradzu odbył się Tydzień Dobrej Nowiny dla dzie-

ci. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Simoradzu.
• 12 sierpnia w Simoradzu odbyło się nabożeństwo rodzinne na zakończenie Ty-

godnia Dobrej Nowiny. Podczas nabożeństwa wyświetlono prezentację zdjęć 
z zajęć oraz wystąpiły dzieci.

• 15 sierpnia zespół Dla Niego uczestniczył w poranku pieśni oraz pamiątce po-
święcenia kościoła w Goleszowie.
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• W dniach 20 - 25 sierpnia w Dębowcu odbywał się Tydzień Dobrej Nowiny dla 
dzieci. 

• 26 sierpnia w Dębowcu odbyło się nabożeństwo rodzinne na zakończenie Ty-
godnia Dobrej Nowiny. Podczas nabożeństwa wystąpiły dzieci.

• W dniach od 27 sierpnia do 1 września w Pierśćcu odbędzie się Tydzień Dobrej 
Nowiny dla Dzieci.

Terminy:

• 2 września – nabożeństwo szkolne w Skoczowie godz. 8:00
• 8 września – ekumeniczne dożynki w Skoczowie 
• 9 września – godz. 9:00 nabożeństwo i prezentacja kandydata na probosz-

cza ks. Alfreda Borskiego 
• 16 września - godz. 9:00 nabożeństwo i prezentacja kandydata na probosz-

cza ks. Bogdana Wawrzeczki
• 23 września - godz. 9:00 po nabożeństwie Zgromadzenie Parafialne i wybory 

nowego proboszcza
• 30 września – Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie
• 7 października - Dziękczynne Święto Żniw w Simoradzu, Dębowcu i Pierśćcu
• 14 października – pamiątka poświęcenia kościoła w Pierśćcu
• 28 października – w Cieszynie uroczyste nabożeństwo związane z setną 

rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i przyłączeniem parafii Ślą-
ska Cieszyńskiego do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

• 31 października – Pamiątka Reformacji
• 31 października – Noc z Lutrem 
• 1 listopada – nabożeństwo na cmentarzu w Skoczowie.

zebrał ks. Marcin Ratka-Matejko

Po wyborach nowego proboszcza wynik wyborów zostanie 
zatwierdzony przez Radę Synodalną oraz Konsystorz Kościoła. 
W związku z tym Rada Parafialna wyznaczyła termin wprowa-

dzenia w urzędowanie nowego proboszcza. 

Uroczystość wprowadzenia proboszcza w Skoczowie odbędzie 
się w niedzielę 18 listopada.
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Drodzy Czytelnicy!

Jak dobrze wiemy, rok 2018 z wielu powodów jest wyjątkowy. W naszej para-
fii przejdzie on do historii między innymi jako rok wyborów nowego proboszcza. 
To niezwykle ważne wydarzenie dla naszej społeczności. Do wyborów przygo-
towania trwają już od początku roku, a teraz wchodzą w kulminacyjny moment. 
Wiosną zgłaszali się kandydaci, a w czerwcu Konsystorz zatwierdził ks. Alfreda 
Borskiego oraz ks. Bogdana Wawrzeczkę jako kandydatów w wyborach. W lipcu 
podczas spotkania Rady Parafialnej, której przewodniczył ks. Bp Adrian Korczago, 
ustalono terminy wyborów na 23 września. Zgodnie z procedurami, poprzedzające 
ten termin niedziele są przeznaczone na nabożeństwa prowadzone przez kandy-
datów oraz ich prezentacje, które odbywają się bezpośrednio po nabożeństwie. 
W drodze losowania przydzielono kandydatom terminy nabożeństw: 9 września 
- ks. Alfred Borski, a 16 września - ks. Bogdan Wawrzeczko. W każdą z tych trzech 
niedziel: 9, 16 i 23 września dla całej parafii odbędzie się tylko jedno nabożeństwo 
w Skoczowie o godz. 9:00.

Zachęcam do wzięcia udziału w wyborach i oddawania swojego głosu; to nie-
zwykle ważne, abyśmy wszyscy czuli odpowiedzialność za dalsze losy naszej parafii. 

Do głosowania uprawnieni są członkowie parafii, którzy do dnia wyborów 
ukończyli 18. rok życia i mają uregulowane składki parafialne (do końca stycznia 
za rok poprzedni) bądź są z nich zwolnieni. Głosować można tylko osobiście, bę-
dąc uczestnikiem Zgromadzenia Parafialnego. 

Myśląc o nadchodzących wyborach, poprosiłem kandydatów, aby napisali o so-
bie krótką wypowiedź, w której dokonają autoprezentacji, opiszą swoją służbę 
w Kościele oraz motywacje związane z kandydowaniem w wyborach. Na kolejnych 
stronach Informatora Parafialnego zamieszczam ich wypowiedzi.

ks. Marcin Ratka-Matejko 
Występ Chóru Cantate Nobis w czasie Diecezjalnego Zjazdu Chórów w Sorkwitach (2018)  

– jednego z trzech chórów w Szczytnie założonych i prowadzonych przeze mnie.

Wybory nowego 
proboszcza
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ks. Alfred Borski

Umiłowani w Panu Jezusie skoczowscy Parafianie!
Czuję się niezmiernie zaszczycony możliwością ubiegania się o stanowisko Wa-

szego nowego proboszcza. Parafia w Skoczowie należy do największych w Polsce, 
zatem jest to przeogromne wyzwanie i wiążąca się z tym odpowiedzialność, ale jed-
nocześnie – wspaniałe możliwości działania i służenia naszemu Bogu. Aby je właści-
wie wykorzystać, duchowny powinien posiadać odpowiednie predyspozycje i bogate 
doświadczenie oraz umiejętność gromadzenia wokół siebie wielu z Was, którzy mają 
równie gorące serca do służby dla Pana, a przy tym zapał i chęci do służenia bliźniemu.

W czasie dotychczasowej służby pracowałem m.in. 12 lat w Parafii cieszyńskiej, 
niespełna 3 lata byłem Ogólnopolskim Duszpasterzem Młodzieży, a od 5 lat służę 
w Szczytnie. Wszędzie starałem się, aby Słowo Boże w jak największym stopniu in-
spirowało ludzi do działania („po owocach poznacie ich”), a owo działanie było wspa-
niałym świadectwem wiary dla innych. W Cieszynie, oprócz typowych zajęć parafial-
nych, w dużej mierze zajmowałem się młodzieżą oraz działalnością publicystyczną. 
Byłem nie tylko inicjatorem cieszyńskiego Informatora i Gazety Ewangelickiej, ale sta-
łem na czele redakcji i wykonywałem skład tych czasopism. Z gronem 90 młodych 
osób przez okres 10 lat doręczaliśmy je (razem ponad 240.000 egz.) do każdej z 3200 
cieszyńskich rodzin ewangelickich. W tym okresie cieszyńska młodzież była niemalże 
zawsze i wszędzie obecna. Działający przez 10 lat Chór Młodzieżowy CREDO, który 
założyłem, oraz Teatr Ekspresji BOCKPECEHbE i Ekumeniczny Zespół Teatralny, któ-
rymi się opiekowałem, na stałe zapisały się w sercach ludzi, przed którymi wystę-
powały. Na płaszczyźnie ogólnopolskiej odpowiadałem m.in. za organizację letniej 
Olimpiady i czterech Ogólnopolskich Zjazdów Młodzieży (w każdym brało udział ok. 
1000 uczestników).

Parafia w Szczytnie również przeżyła swego rodzaju metamorfozę – o czym mogli 
się w ubiegłym roku przekonać chórzyści Waszego Chóru Gloria. Więcej o swojej służ-
bie oraz o wizji prowadzenia Waszej Parafii opowiem 9 września. Razem z moją żoną 
Agnieszką cieszymy się bardzo na spotkanie z Wami!

ks. Alfred Borski

Występ Chóru Cantate Nobis w czasie Diecezjalnego Zjazdu Chórów w Sorkwitach (2018)  
– jednego z trzech chórów w Szczytnie założonych i prowadzonych przeze mnie.
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ks. Bogdan Wawrzeczko

Od dwóch lat mieszkamy w Sko-
czowie, to nasze nowe (stare) miejsce. 
Nowe, bo po dziesięciu latach pracy 
w Węgrowie, wierząc, że jest to Boża 
droga, postanowiliśmy zmienić miejsce 
służby. Wiązało się to z rezygnacją ze sta-
nowiska proboszcza i przyjęciem funkcji 
wikariusza w Skoczowie. Dlaczego tak 
zdecydowaliśmy? Dlatego, bo czujemy 
się powołani do pracy z ludźmi, a tutejsza 
parafia jest drugą co do liczebności w Pol-
sce, daje więc ogromne możliwości pracy 
z różnymi grupami, takimi jak: dzieci, mło-
dzież, konfirmanci, małżeństwa, kobiety, 
mężczyźni, seniorzy, zespoły, chóry. Dzie-
sięć lat służby w Węgrowie było czasem 
nauki zarządzania Domem Opieki i admini-
strowania naszymi budynkami, z których 
część znajdowała się pod opieką konser-
watora zabytków. Bóg w tamtym czasie 
uczył nas szczególnej troski o potrzeby 
seniorów, dostrzegania każdego czło-
wieka oraz dbania o dobry obraz parafii. 
Doskonale pamiętamy też, jak ważna była 
dla węgrowskich parafian obecność sko-
czowskiego chóru podczas obchodów 
330-lecia odbudowy kościoła. Parafia sko-
czowska jest dla nas miejscem, w którym 

„wyrosła” moja żona, w którym poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi. To również 
miejsce, gdzie oboje duchowo wzrastaliśmy na „spotkaniach miesięcznych”, do któ-
rego przyjeżdżaliśmy na kolejne „bezsenne noce”. W skoczowskim kościele przeży-
waliśmy chwile wzruszeń i radości, zarówno podczas zaręczyn, jak i naszego ślubu. 
Skoczów od lat był istotny w naszej duchowej drodze...

Dlaczego piszę o nas, a nie o sobie? Ponieważ od lat pracujemy wspólnie przy 
tworzeniu obozów, zimowisk, półkolonii językowych, wyjazdów parafialnych, jeste-
śmy razem w duszpasterstwie i trosce o człowieka. Parafia kojarzy mi się z obrazem 
olbrzymich puzzli, w których każdy element jest istotny i niezbędny.

Po czasie modlitwy i poznawania parafii zdecydowałem się na kandydowanie 
w wyborach na proboszcza. Jestem przekonany, że moje doświadczenia nabyte 
w parafiach w Gliwicach, Tychach i Węgrowie będą pomocne w Skoczowie.

ks. Bogdan Wawrzeczko
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Nasze
życie

Pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu

W niedzielę 15 lipca odbyła się pamiątka założenia i poświęcenia kościoła Zba-
wiciela w Dębowcu.

W sobotę miało miejsce filiałowe pieczenie kołaczy w Kończycach Wielkich. 
Grupa kilkunastu osób od wczesnych godzin porannych pracowała w piekarni. 
Z wielkim zapałem przystąpiono do pracy, abyśmy następnego dnia mogli skosz-
tować pysznych wypieków. Kołacze sprzedawane były w czasie wspólnego spo-
tkania po nabożeństwie. Również w sobotę po południu rozłożono namioty oraz 
rozstawiono ławki i stoły wokół kościoła i domu zborowego.

W czasie niedzielnego nabożeństwa, które rozpoczął ks. Marcin Ratka-Matejko, 
Słowem Bożym służył proboszcz parafii w Pszczynie ks. Mirosław Czyż. Podstawą 
rozważania był 7 wiersz 4 rozdziału 2 Listu do Koryntian: „Mamy zaś ten skarb 
w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest 
z Boga, a nie z nas.” Uroczystość uświetnił pieśniami miejscowy chór oraz zespół 
Dla Niego ze Skoczowa. W czasie nabożeństwa dzieci uczestniczyły w szkółce nie-
dzielnej, podczas której poznawały kolejną część historii biblijnej.

Po nabożeństwie tradycyjnie filiał zaprosił wszystkich na piknik parafialny. 
Wszystkim uczestnikom uroczystości oraz tym, którzy służyli pomocą w przygoto-
waniu jak i sponsorowi p. Karolowi Chwastkowi, serdeczne Bóg zapłać.

Roman Kłoda
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Igrzyska Dziecięce Kids Games w Skoczowie

Igrzyska Dziecięce Kids Games w Skoczowie odbywały się w dniach 16-22 lipca 
2018 roku. Zapoczątkowała je ceremonia otwarcia na skoczowskim rynku, a swój 
finał znalazły w niedzielne popołudnie na stadionie miejskim podczas uroczystego 
zakończenia. Od wtorku do soboty 151 dzieci brało udział w zajęciach sportowych 
i lekcjach biblijnych przygotowanych przez ponad 60 wolontariuszy. 

Rozpoczęcie igrzysk na rynku przy wsparciu orkiestry dętej, chóru dziecięcego, 
klaunów i animatorów, przyciągnęło nie tylko zarejestrowanych wcześniej elek-
tronicznie uczestników, ale także wielu zaciekawionych skoczowian. W punkcie 
informacyjnym, gdzie można było zapisać dzieci na Igrzyska i od razu otrzymać ko-
lorową koszulkę, szybko utworzyła się kilkunastometrowa kolejka. Jednak mimo 
gwałtownej ulewy, nikt nie rezygnował i wkrótce lista wypełniła się grubo ponad 
setką dzieci w wieku od 5 do 14 lat. 

Uczestników podzielono na 12 grup ze względu na preferowaną dyscyplinę 
sportu. Największą popularnością cieszyła się piłka nożna, którą wybrało 57 uczest-
ników. Lekkoatletykę trenowało 31 dzieci, podczas gdy na koszykówkę postawiło 
8 sportowców. 25 dzieci grało w kręgle i frisbee. Ponadto dzięki profesjonalistom 
z „Deo Recordings” 16 uczestników poznawało tajniki filmowania w grupie Kids 
Media, natomiast grupa Kids Music pozwoliła na rozwinięcie talentów wokalnych, 
instrumentalnych i plastycznych 12 dzieciom. W zajęciach w kąciku malucha uczest-
niczyło 10 szkrabów. 
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Wszystkie dzieci brały udział w lekcjach biblijnych, podczas których poprzez gry 
i zabawy poznawały wybrane historie z Pisma Świętego. Zajęcia te stworzyły prze-
strzeń do rozmów o wartościach chrześcijańskich, trudnościach dnia codzienne-
go, a także relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Ponadto wszystkie dzieci wzięły 
udział w spotkaniach profilaktycznych z policją i strażą pożarną oraz warsztatach 
z lekarzem na temat zdrowia. 

Ceremonię zakończenia igrzysk zainicjował uroczysty przemarsz wszystkich 
uczestników i wolontariuszy na stadionie miejskim, podczas którego licznie zgro-
madzona publiczność miała okazję obejrzeć taniec z flagami. Następnie każda 
z grup zaprezentowała wybrany element lekcji biblijnych, po czym wszystkie 
dzieci i ich bliscy oglądali niezwykłe widowisko muzyczne pt. „Puzzle”. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć emocji sportowych, które zapewniły dwa mecze piłki noż-
nej, sztafeta lekkoatletyczna i bicie rekordu świata w przenoszeniu wody rękami, 
w którym udział wzięli nie tylko uczestnicy igrzysk, wolontariusze, ale także licznie 
zebrani rodzice. Rywalizacja była niezwykle zacięta, tym bardziej, że trenowano tę 
widowiskową konkurencję przez cały tydzień. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali przepiękne złote medale i rozeszli się do domów z żalem, że to już ko-
niec, ale i obietnicą udziału w kolejnych edycjach. 

Igrzyska Dziecięce Kids Games Skoczów zostały zorganizowane przez: Parafie 
Rzymskokatolickie w Skoczowie, Parafię Ewangelicko-Augsburską w Skoczowie, 
Kościół Zielonoświątkowy „Wspólnota Ewangelii” w Skoczowie oraz Misję „Cen-
trum Służby Życia” w Skoczowie. Patronat nad Igrzyskami objął Burmistrz Miasta 
Skoczowa Mirosław Sitko.

Anna Dębinny
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English Bible Camp

20 lipca do naszej parafii przyjechała dziesięciooso-
bowa grupa wolontariuszy z Ameryki. Przyjechali do 
nas poprowadzić English Bible Camp, czyli półkolonię 
z językiem angielskim.

Każdy dzień był przepełniony różnymi aktywnościa-
mi. Nasze otwarcie dnia było bardzo energetyczne. Pio-
senki, tańce, wprowadzenia do tematu skutecznie ła-
dowały nasze akumulatory tak, żeby wystarczyło nam 
energii na cały dzień. Po dobrze rozpoczętym dniu każ-
da z czterech grup udawała się na odpowiednią stację 
i tam kontynuowała zajęcia. Pierwszą stacją była lekcja 
biblijna. Podczas całego tygodnia dzieci mogły odkryć 
na nowo dobrze znane im historie, takie jak historia po-
wstania świata, wielki potop czy chrzest Jezusa. Po lek-
cji biblijnej odbywały się zajęcia plastyczne, na których 
dzieciaki tworzyły różne arcydzieła typu bransoletki 
przyjaźni, chińskie latarnie czy maski z papierowych ta-
lerzyków. Następnym punktem programu była lekcja 
angielskiego, która pomagała nam utrwalić słownic-
two związane z historią biblijną w śmieszny i ciekawy 
sposób. Przed lunchem odbywała się ostatnia stacja, 
czyli zajęcia muzyczne, które były połączone z różnymi 
grami i zabawami. Na tych zajęciach śpiewaliśmy i tań-
czyliśmy do wielu piosenek, z których dwie zaprezen-
towaliśmy później w niedzielę w kościele przed całym 
zborem. Po lunchu był czas na wspólne gry i zabawy, 
podczas których jedną z największych atrakcji było ma-
lowanie twarzy. 

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że tak bardzo błogo-
sławił i ochraniał nas podczas półkolonii. Myślę, że ten 
czas, który mogliśmy spędzić wspólnie razem z naszymi 
gośćmi zza oceanu, był bardzo owocnym czasem i Pan 
Bóg działał w serduszkach dzieciaków, które tam przy-
chodziły.

Dziękujemy również za każdy dar i pomoc, której 
doświadczyliśmy od rodziców i zborowników podczas 
półkolonii. 

Klaudia Cywka 

 Przedsięwzięcie zorganizowane przy współpracy z Gminą Skoczów.
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Tydzień Dobrej Nowiny – Skoczów

Od 30 lipca do 3 sierpnia około 80 dzieciaków ze 
Skoczowa i okolic brało udział w Tygodniu Dobrej 
Nowiny, podczas którego uczestnicy mieli okazję 
poznać pięć rzek znajdujących się na terenie Izraela 
i Egiptu oraz niezwykłe historie biblijne, które się 
nad nimi wydarzyły.

„Zawędrowaliśmy” nad Jordan, by przypatrzeć 
się, jak potężny Bóg pomógł Izraelitom w cudowny 
sposób przeprawić się przez szeroką rzekę. Nad rzeką 
Charod usłyszeliśmy o tym, jak posłuszny Gedeon sta-
nął do walki z Midianitami. Nad rzeką Nil zobaczyliśmy 
na przykładzie Józefa, w jaki sposób Pan Bóg wyko-
rzystuje trudne sytuacje dla naszego dobra. Nad poto-
kiem Kerit, przypatrując się Eliaszowi, bez wątpienia 
mogliśmy stwierdzić, że drogi Pana są najlepsze.

Codziennie z zaciekawieniem słuchaliśmy historii 
misyjnych z ust misjonarzy. Usłyszeliśmy prawdziwe 
historie żydowskich dzieci z czasów wojny. Zobaczy-
liśmy, z jakimi problemami borykają się dzieci i ich ro-
dziny, tam gdzie Kościół jest prześladowany.
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Wiele się nauczyliśmy, ale był też czas na śpiew, beztroską zabawę, twórcze 
działanie, nawiązywanie nowych znajomości oraz pyszny poczęstunek. Tradycyj-
nie, kanapki z dżemem i nutellą znikały w okamgnieniu!

Tydzień Dobrej Nowiny szybko minął. Niewątpliwie były to chwile pełne wra-
żeń, uśmiechu, zabawy, ale co najważniejsze, był to czas, gdy serca dzieci otwiera-
ły się na Boże Słowo. 

Od września zapraszamy na szkółki niedzielne, by dalej słuchać Dobrej Nowiny!
Lucyna Raszka
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Tydzień Dobrej Nowiny – Simoradz

Od 6 do 12 sierpnia w Simoradzu odbył się Tydzień Dobrej Nowiny, którego głów-
nym tematem była „Droga do nieba”. Codziennie zbieraliśmy się na godzinę 9.

W poniedziałek, we wtorek i w czwartek rozpoczynaliśmy wszyscy wspólny 
czas modlitwą i śpiewem, a także razem słuchaliśmy cioć , które miały dla nas 
przygotowane ciekawe historie z Biblii m.in. o królowej Esterze i Mojżeszu, a tak-
że o tym, jakie Bóg nam w Biblii daje „znaki drogowe”, aby móc dojść do Niego. 
Po lekcji dzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza grupa to były dzieci w wieku od 3 
lat do 7, a druga grupa - od 8 do 13 roku życia. Kiedy byliśmy już podzieleni, każda 
z grup szła na swoje zajęcia. Jedną ze stacji były prace plastyczne, gdzie dzieci 
wykonywały m.in. znak stopu na lodówkę czy też zakładkę do książki. Druga stacja 
znajdowała się na podwórku, gdzie z kolei wujkowie przygotowywali dla dzieci 
różne konkurencje sportowe np. skoki w worku lub przelewanie wody do butelek. 

Po godzinie intensywnej zabawy i pracy przyszedł czas na posiłek i coś słodkie-
go, także na wspólne spędzenie czasu na podwórku. Kiedy wszyscy byli już „poje-
dzeni i wybawieni”, zbieraliśmy się z powrotem w sali i na zakończenie ćwiczyliśmy 
piosenki, które dzieci na sam koniec tygodnia przedstawiły w kościele.

Dwa dni w tym roku na Tygodniu Dobrej Nowiny były trochę inne niż reszta. 
W środę i w piątek wszystkie dzieci zbierały się pod szkołą, aby później wyjechać: 
w środę autobusem na basen, gdzie dzieci pływały, bawiły się w wodzie i zjeżdżały 
ze zjeżdżalni, świetnie się przy tym bawiąc, a w piątek z pojechaliśmy do figloparku 
do Bielska-Białej. Tam dzieci - jak i ich opiekunowie - mogli gonić i bawić się przez 
dwie godziny. W międzyczasie mogliśmy sobie pozwolić na zregenerowanie sił, 
pochłaniając ciasta i babeczki upieczone przez rodziców lub dziadków dzieci.

Każdy dzień kończyliśmy z dużymi uśmiechami na twarzach i w doskonałych 
humorach wracaliśmy do domu.

Sonia Procner

 Przedsięwzięcie zorganizowane przy współpracy z Gminą Dębowiec.
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Czasem śpimy w namiocie

Na zbiórkach Royal Rangers w Skoczowie od marca do czerwca robiliśmy różne 
rzeczy. Pletliśmy warkoczyki, graliśmy w gry terenowe, paliliśmy ogniska, przygo-
towywaliśmy kanapki, wbijaliśmy gwoździe, piekliśmy ziemniaki w popiele, uczyli-
śmy się znaków patrolowych i musztry. Rozmawialiśmy o wspólnocie, byciu czuj-
nym, dzielnym, gotowym, o Biblii jako mapie i przewodniku. Raz złapała nas burza, 
innym razem wiał lodowaty wiatr, ale daliśmy radę. 

Dwie zbiórki były wyjątkowe – namiotowe. Nasz szczep reprezentowany przez 
dzieci, rodziców i liderów, uczestniczył w biwaku okręgowym RR zorganizowa-
nym przez szczep w Katowicach (19-20 maja). Ognisko podtrzymywane przez cały 
czas trwania biwaku, nocna wycieczka z poznawaniem atrakcji Nocy Muzeów, cały 
czas na świeżym powietrzu, sporo czasu na grę w piłkę czy namiotowe pogaduchy 
sprawiły, że zachciało nam się więcej namiotowego życia. 

Niedługo po wyjeździe do Katowic rozbiliśmy obóz w Skoczowie na terenie pa-
rafii. Choć tym razem na krócej – jedną noc z 15 na 16 czerwca, ale też fajnie się 
bawiliśmy. Będziemy zapewne chcieli powtórzyć te namiotowe przygody w przy-
szłym roku wraz z nastaniem cieplejszych dni i nocy. A w międzyczasie zapraszamy 
dzieci w wieku 6-13 lat na kolejne zbiórki od września. Szczegóły na rrskoczow.
blogspot.com i pod numerem telefonu 693 699 078.

dh. Natalia Łyżbicka
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Sztafeta

15- 16 czerwca odbyła się sztafeta rowerowa w Wiśle Czarnym, w tym roku 
w celu upamiętania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 
w celu zebrania pieniędzy na leczenie 3-letniego Przemka Bujoka. Naszą parafię 
reprezentowały 4 drużyny (2 w kategorii SPORT; 2 w kategorii OPEN). Drużyny 
miały za zadanie przejechanie 100 okrążeń wokół Jeziora Czerniańskiego, czyli ok. 
460 km. W tym roku wiedzieliśmy, że 5-kilometrowa trasa jest bardzo zróżnicowa-
na i wcale nie należy do najłatwiejszych. Pełni zapału i z ogromną chęcią wygrania 
całego wyścigu walczyliśmy o jak najlepsze miejsce. Były chwile zwątpienia, kiedy 
myśleliśmy, że nie damy rady, byliśmy zmęczeni, ale nie odpuszczaliśmy i walczyli-
śmy do samego końca. Wspólne siedzenie przy ognisku, rozmowy z innymi uczest-
nikami i wzajemna motywacja dodawały nam otuchy i sprawiały, że na długo to 
wydarzenie zapadnie nam w pamięci. Na zakończenie wyścigu odbył się koncert 
zespołu Pathlife, a krótkie rozważanie wygłosił ks. Marcin Podżorski. Po zaciętej 
walce w kategorii SPORT skoczowska drużyna „Jeszcze z Dariuszem” wywalczyła 
1. MIEJSCE, a „Skoczowskie foczki” zajęły 4. miejsce. W kategorii OPEN walka to-
czyła się pomiędzy naszymi parafialnymi drużynami, w ostateczności „Jeże na ro-
werze” (drużyna z Dębowca) zajęła 13. miejsce, a parafialna drużyna zakończyła 
wyścig na przedostatnim 15. miejscu. Był to czas bardzo dobrej zabawy, z uśmie-
chem na twarzy oraz dumni z siebie wspominamy to wydarzenie i z niecierpliwo-
ścią czekamy na kolejną sztafetę :)

Głos ma
młodzież
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Jeż, patriotyczny szalik i rower –
kilka słów o sztafecie na 100-lecie niepodległości

W tym roku również jeździliśmy wokół Jeziora Czerniańskiego na rowerach. Za-
miast jednak 500 km na 500-lecie Reformacji, robiliśmy 100 okrążeń z okazji 100 lat 
niepodległości. Piękna rzecz umieć świętować nie tylko sprawy ważne dla naszej 
społeczności wyznaniowej, ale także dla całego narodu. I w dodatku robić to w spo-
sób zgoła odmienny od tego, co kojarzy się z patriotycznymi świętami. Zamiast po-
chodów, wzniosłych słów i historycznych pieśni, były rowery, ognisko i sportowe 
emocje. Ewangelicy (i nie tylko) w każdym wieku zgromadzili się w Wiśle, by swoją 
wdzięczność za wolną Ojczyznę wyrazić w radosny i bardzo aktywny sposób.

Również grupa reprezentująca Dębowiec znalazła się wśród zespołów kategorii 
„open”. Naszym logo został jeż jadący na rowerze, z powiewającym na wietrze bia-
ło-czerwonym szalikiem.

Kilka ciekawostek na temat grupy „Jerze na rowerze”.
1. Błąd ortograficzny jest zamierzony, naprawdę. To się nazy-

wa gra językowa.
2. Byliśmy jedyną grupą, w której zachowane zostały paryte-

ty (oczywiście wyszło nam tak niechcący). Trzy dziewczyny 
i trzech chłopaków walczyło o przetrwanie.

3. Wcześniej nie wszyscy się znaliśmy – niektórzy mają już dzie-
ci, inni na co dzień mieszkają w Krakowie, niektórzy studiują, 
a byli w grupie i tacy, co w tym roku maturowali. Rozstrzał wie-
kowy był spory, ale szybko o nim zapomnieliśmy – wspólna ro-
werowa pasja łączy bardziej, niż mogłoby się wydawać.

W tym roku pogoda była dla nas łaskawsza – noc była cie-
pła, a dzień gorący, ale nie ekstremalnie upalny. Wspominając 
poprzedni rok, kiedy to temperatura w nocy bliska była dwóch 
kresek powyżej zera, byliśmy wdzięczni Bogu za komfortowe 
warunki pogodowe.

Byliśmy pod wielkim wrażeniem świetnego przygotowania 
pozostałych grup z kategorii „open,” które prawdę mówiąc 
bardziej pasowałyby do kategorii „sport”. Początkowo nawet 
nieco zniechęciliśmy się wysokim poziomem wyścigu, ale z cza-
sem postanowiliśmy po prostu przetrwać i zrobić to w dobrym 
stylu. Wyszło nieźle – udało nam się o włos wyprzedzić grupę 
skoczowską, z którą prowadziliśmy zdrową, ale zaciętą rywa-
lizację.

Doskonała atmosfera, przyjemny ból mięśni i fantastyczny 
klimat sportowego wydarzenia – tak można pokrótce podsu-
mować tegoroczną edycję sztafety. Parafrazując klasyka: ko-
niec i bomba, a kto nie był, ten trąba!

Kasia Pastucha
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Wycieczka rowerowa do Ustronia Polany

Po wspólnej rywalizacji sztafecie rowerowej niektórym nadal było mało. Dla-
tego z inicjatywy starszej grupy młodzieżowej udaliśmy się na przejażdżkę. Chcie-
liśmy miło i aktywnie spędzić poniedziałkowe popołudnie oraz spędzić wspólny 
czas na ognisku w sąsiedniej parafii w Ustroniu Polanie, gdzie zostaliśmy zaprosze-
ni i ugoszczeni przez księdza Oskara z żoną. 

Wspólną przejażdżkę rozpoczęliśmy w Skoczowie obok „Delfina”, skąd aż do 
samego Ustronia podążaliśmy wałem wzdłuż rzeki Wisły. Nie wszyscy byli w stanie 
sami jechać rowerem, więc najmłodsi wraz ze swoimi mamami na ognisko dotarli 
samochodami. 

Nasza wyprawa stała się więc kolarsko-rodzinno-przyjacielsko-ewangelicko- 
sztafetowo-ogniskowo-młodzieżówkowym czasem. Na miejscu zjedliśmy kołocz, 
kiełbasę i wraz z najmłodszymi zagraliśmy w piłkę. W drogę powrotną ruszyliśmy, 
gdy zaczynało robić się ciemno, tak więc niezbędne było oświetlenie w rowerach. 
Jadąc wałem, nie tylko myśleliśmy o powrocie, ale także rywalizowaliśmy ze sobą 
i dobrze się bawiliśmy.

To było zdecydowanie dobre popołudnie!
Marta Żwak
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Obóz młodzieżowy

W dniach 15-25 lipca odbył się wspólny obóz młodzieży z naszej parafii 
wraz z młodzieżą z parafii pszczyńskiej. Spędziliśmy razem 10 dni w małej 
miejscowości Oćwieka, położonej w województwie kujawsko-pomorskim. 
Zakwaterowani byliśmy w ośrodku Eden, w którym czuliśmy się jak w raju:). 

Na obóz pojechało 35 osób ze Skoczowa oraz 22 osoby z Pszczyny wraz 
z 6-osobową kadrą. Kierownikiem obozu był ks. Mirek Czyż. Wszyscy bar-
dzo szybko się zintegrowaliśmy i spędziliśmy razem świetny czas. Każdego 
dnia spotykaliśmy się na porannych społecznościach, na których odbywał 
się konkurs biblijny oraz oglądaliśmy filmiki, które omawialiśmy na póź-
niejszych spotkaniach w 9-10-osobowych  grupkach. Zarówno przed, jak 
i po południu, zorganizowane były różne formy spędzania wolnego czasu, 
takie jak zajęcia artystyczne, na których mogliśmy zrobić własne mydełka 
czy ozdobić materiałowe torby, warsztaty gitarowe oraz taneczne, mecze 
piłki nożnej, baseballa, a także siatkówki plażowej. Organizowane były tur-
nieje piłkarzyków, ping ponga oraz siłowania na rękę. W wolnym czasie mo-
gliśmy również grać razem w gry planszowe oraz opalać się i pływać w je-
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ziorze. Mieliśmy do dyspozycji kajaki oraz rowerki wodne, z których chętnie 
korzystaliśmy. Wieczorem spotykaliśmy się na wieczornych społeczno-
ściach, na których każdego dnia jedna osoba z kadry przygotowywała te-
mat. Mogliśmy dowiedzieć się czegoś m.in. o Edenie, drugim przykazaniu, 
pokorze, odpowiedzialności, pasji czy kłamstwie. Odbyły się również dwie 
wycieczki. Na jednej z nich odwiedziliśmy Biskupin, w którym mogliśmy 
zobaczyć pierwszą osadniczą wioskę. Zorganizowany również został spływ 
kajakowy, który będziemy miło wspominać.

Dla wszystkich był to wyjątkowy i wartościowy czas, w którym mogliśmy 
poznać wiele nowych osób, dobrze się bawić, robić tzw. „pranki”, a także 
poznawać Boże Słowo i odkrywać to, jak wielka jest Boża Miłość. 

Kamila Głowacka

 Przedsięwzięcie zorganizowane przy współpracy z Gminą Skoczów.
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Cześć!

Wakacje już za nami, teraz pora na pracowite dziesięć miesięcy. Wracają też na-
sze szkółki. :) Mam nadzieję, że się cieszycie, bo my, prowadzący, już nie możemy 
się Was doczekać! Dzisiaj, na rozgrzewkę, ale też na wspomnienie wakacji, chcemy 
przerobić jedną z krótszych ksiąg Starego Testamentu, Księgę Rut. Jeśli byliście 
na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, uczyliście się historii jej życia. Mam 
dla Was do rozwiązania krzyżówkę oraz kilka pytań i uzupełniankę z najsłynniej-
szym wersetem z tej księgi. Zaczynamy!

1. Uzupełnij werset z Rut 1,16 i naucz się na pamięć:
„Dokąd ty …..................... i ja ….............., gdzie ty ….......................... i ja 

…......................; …........twój - ........... mój, a …............twój - ….............. mój. 

2. Odpowiedz na pytania:
a) Dlaczego teściowa Rut wraz z rodziną wyprowadziła się z rodzinnego domu?
…..............................................................................

b) Ilu synów miała teściowa Rut?
…..............................................................................

c) Czy Pan Bóg chce, byśmy troszczyli się o bliźnich, jak Rut o swoją teściową?
…..............................................................................

d) Jaką nagrodę dostała Noemi za swoją wierność?
…..............................................................................

3. Uzupełnij krzyżówkę.
Przygotowała: Anna Jaroszewska

Kącik
dla dzieci
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Wieści 
chórowe

Wieści z „Glorii”

Sezon urlopowo – wakacyjny powoli dobiega końca, jednak czas lata nie był 
li tylko czasem łapania oddechu, odpoczynku. Nim nadeszły wakacje, w słonecz-
ną czerwcową niedzielę, uczestniczyliśmy w uroczystości Złotej i Diamentowej 
Konfirmacji. Uroczystość dla chóru tym bardziej bliska, że dwoje z naszych szere-
gów, po raz kolejny, mogło w ten szczególny sposób przeżywać jubileusz swojej 
pierwszej społeczności Stołu Pańskiego, a mianowicie Anna Wojnar i Jerzy Sikora. 
Jubileuszowi konfirmanci od „Glorii” otrzymali piękne róże, a pieśni w wykona-
niu chórzystów nabrały osobistego przesłania. Słowa „Mą drogę znasz, choć ja jej 
nie znam wcale, ta pewność pokój wlewa w serce me. Ucisza serca wszystkie trwogi, 
żale, Ty drogę znasz, więc czego lękać się?” stały się osobistą dedykacją chórzystów 
dla Jubilatów. Uroczystość prowadzili księża, ks. Andrzej Czyż, który konfirmował 
50 lat wcześniej grupę Złotych Konfirmantów i przy tej okazji wygłosił okazjonalne 
kazanie oraz ks. Marcin Ratka – Matejko. 

Czerwiec żegnaliśmy śpiewająco. Z nastaniem ostatniego dnia tego miesiąca 
pojechaliśmy do Jaworza na doroczny, tym razem już, XIV Międzynarodowy Kon-
cert Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej. Całość prowadził wraz ze swoją 
żoną proboszcz jaworzańskiej parafii ks. Władysław Wantulok. Koncert składał się 
z dwóch części, obejmujących pieśni religijne oraz ludowe. W nawiązaniu do 100 
– lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wszyscy śpiewacy wykonali pieśń 
autorstwa Jana Gawlasa i Tadeusza Sikory „Bóg - Ojczyzna - Pokój”. Chóry najczę-
ściej występowały w formie połączonej. W bloku pieśni religijnej męski chór z Go-
leszowa „Cantus” i „Gloria” ze Skoczowa - przygotowana przez Bolesława Nogę 
- pod kierownictwem pani Anny Stanieczek wykonał pieśni: „Pieśń nową Panu 
zaśpiewajmy” oraz „My mamy pewną skałę”. Chóry mieszane: „Gloria” ze Sko-
czowa i chór z Dębowca pod dyrygenturą Gabrieli Targosz zaprezentowały się we 
wspólnym wykonaniu dwóch pieśni ludowych: „Po naszych Beskidach” i „Od tego 
dwora”. Koncert zakończył występ zaproszonych gości: solisty Gliwickiego Teatru 
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Muzycznego Arkadiusza Dołęgi oraz kapeli „Góralska Hora”. Sprzyjająca aura po-
zwoliła mile spędzić sobotnie popołudnie na śpiewie i rozmowach ze znajomymi. 

Z nastaniem lipca chórzyści rozpoczęli zasłużone, zaplanowane wakacje. Jed-
nak, jak to często bywa, trafi się coś niespodziewanego. Mówimy o sobie, że je-
steśmy wielką chórową rodziną. A rodzina jest razem i wspiera się w chwilach do-
brych, wesołych i złych, smutnych. W związku z tym, jednocząc się z naszymi 
kolegami chórzystami, uczestniczyliśmy w żałobnej uroczystości pożegnania ich 
ojca i teścia. Kolejnym smutnym momentem w życiu „Glorii” była uroczystość po-
grzebowa śp. Adama Kożdonia - chórzysty, który ze względu na chorobę został 
wyłączony z życia naszej społeczności, a teraz odszedł do grona niebiańskich śpie-
waków. Jednak życie składa się nie tylko ze smutnych, poważnych chwil, ale i tych 
radosnych, a do takich niewątpliwie należy ślub i wesele. Dlatego nasza obecność 
na uroczystości zaślubin córki naszych chórzystów, podczas której pogoda dopisa-
ła, a kołaczyki weselne smakowały wybornie. 

Lipiec odszedł do przeszłości, nastąpił sierpień i nowy okres ćwiczeń i zadań 
do wykonania. Oby dobry Ojciec Niebieski dodał nam sił, zdrowia i chęci do dalszej 
służby, a także do podejmowania nowych wyzwań. Soli Deo Gloria.

Aniela Fender
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Biblioteka

Odkurzone powieści

Pokonać ocean – Holmes G.

Bohaterka powieści wyjeżdża z domu, samotna i z nowym życiem pod sercem, 
obiecała sobie, że nigdy tam nie wróci. Życie okazuje się jednak nieprzewidywalne 
i weryfikuje nawet najlepiej ułożone plany. Inspirująca i podnosząca na duchu opo-
wieść, która przypomina nam, że warto żyć tak, jakby każdy dzień był tym ostatnim.

Piorun i deszcz – Martin Ch.

„Czasem przychodzą takie momenty, w których wszystko się sypie jak domek 
z kart, lecz potem...”

Szofar zabrzmiał – Rivers F.

Bohater powieści zostaje pastorem kościoła walczącego o przetrwanie i tak na-
prawdę nie miał pojęcia, czego się spodziewać. Nie trzeba było dużo czasu, aby 
sytuacja kościoła zmieniła się diametralnie. Liczba uczestników nabożeństw wzro-
sła. Wszystko szło tak dobrze. Gdyby tylko jego żona mogła tak to postrzegać. Nie 
dopuszczał myśli, że jej cicha postawa mogła mu w czymś przeszkodzić.

Agnes Grey – Bronte A.

„Autorka fantastycznie opisała pasję młodej kobiety - zdobywanie wiedzy i samo-
dzielności w świecie, który bynajmniej do tego nie zachęcał. Silną stroną książki 
są portrety kobiece, zarówno te, z których można brać przykład, jak i prawdziwe 
jędze.” Akcja toczy się w XIX - wiecznej Anglii.

Modlitwa nieznajomej – Bunn D.

Niezwykły splot zdarzeń sprawia, że w Jerozolimie młoda Amerykanka staje się 
odpowiedzią na modlitwę nieznajomej kobiety. Ale czy jej własne wołanie zosta-
nie wysłuchane? Aby się dowiedzieć, trzeba jak najszybciej przeczytać tę pozycję.
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tel. 33 500 00 25

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

Reklamy 
i ogłoszenia

RODO
Od dnia 25 maja obowiązuje w Kościele i w naszej parafii nowy Regulamin Ochrony Danych 

Osobowych. Rada Parafialna powołała na inspektora RODO ks. Marcina Ratka-Matejko
email: marcin.ratka-matejko@luteranie.pl, tel: 690 670 704

Serdeczne podziękowania dla rodziny Malików i Jaworskich  
za ufundowanie chodników na cmentarzu w Skoczowie.
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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.

 

Podziękowanie

Dziękujemy drukarni Madar za wieloletnią współpracę przy tworzeniu In-
formatora Parafialnego i druku wielu materiałów i plakatów. Od tego numeru 
Informator drukowany jest w drukarni Augustana.

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.



Informator Parafialny nr 130/2018 39

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.

Dziękujemy wszystkim za opłacanie składek parafialnych. 
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że opłacanie składki 
kościelnej jest oznaką naszego poczucia odpowiedzialności 

za parafię i Kościół. Opłacanie składki daje prawa przysługujące 
członkom Kościoła oraz w przypadku regulowania 

opłat za czynności kościelne daje zniżkę do 1/3 wartości 
podstawowej opłaty.
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Z życia
kościoła

  .  22-29 czerwca - odbyła się sesja letnia 
Instytutu Pastoralnego – tym razem w Kosewie 
na Mazurach i w Tykocinie na Podlasiu. W sesji 
wzięło udział 18 wikariuszy i praktykantów Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
  .  25-27 czerwca – w Mikołajkach odbyła się 
doroczna Ogólnopolska Konferencja Duchow-
nych pt. „Świadectwo wypływające z ducho-
wości”.
  .  29 czerwca - 1 lipca - parafia w Wiśle świę-
towała jubileusz 180 lat kościoła. 
  .  30 czerwca – na zaproszenie Kościoła ewan-
gelickiego Węgier bp Jerzy Samiec wziął udział 
w konsekracji bp. Pétera Kondora na nowego 
zwierzchnika diecezji południowej. 
  .  30 czerwca – 8 lipca – w Dzięgielowie 
odbył się 69. Tydzień Ewangelizacyjny. Dopo-
łudniowe seminaria prowadził dr hab. Piotr 
Lorek. Ewangelizacje prowadziła Elke Werner.
  .  4 lipca – bp Jerzy Samiec wziął udział w ob-
chodach 72. rocznicy pogromu Żydów w Kielcach.
  .  15-20 lipca – w Zelowie odbył się Tydzień Ewangelizacyjny. Motywem prze-
wodnim były słowa Boga: „Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia” /
Obj 21,6b/.
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  .  22 lipca – świętowano 235 lat istnienia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Ustroniu i 180. rocznicę poświęcenia kościoła apostoła Jakuba Starszego. 
  .  2 sierpnia – w siedzibie Diecezji Cieszyńskiej gościli przedstawiciele trzech 
szczebli samorządowych: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław 
Dąbrowa, przedstawiciel Powiatu Cieszyńskiego Katarzyna Raszka-Sodzawicz-
ny oraz Burmistrz Miasta Wisła Tomasz Bujok. Goście zaprosili zwierzchnika 
Diecezji Cieszyńskiej bpa Adriana Korczago do przewodniczenia wraz z bp. 
Romanem Pindlem ekumenicznej modlitwie w ramach Wojewódzkich Dożynek, 
które odbędą się 9 września w Wiśle.

  .  5 sierpnia – odbyło się uroczyste nabo-
żeństwo z okazji 30. rocznicy wybudowania 
i poświęcenia kościoła w Brennej. Nabożeń-
stwo poprzedzone zostało porankiem pieśni 
chrześcijańskiej, podczas którego wystąpiły: 
miejscowy chór „Magnificat”, parafialny zespół 
młodzieżowy oraz gościnnie Chór Mieszany 
z Goleszowa pod dyrekcją Anny Staniczek.
  .  7 sierpnia – w Ogrodach Polsko-Niemiec-
kich w Warszawie odbyła się uroczystość posa-
dzenia drzewa przez przedstawicieli Kościołów 

ewangelickich Hesji – Nassau i Westfalii oraz Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Polsce.

  .  13 i 14 sierpnia – na terenie Diecezji Cieszyń-
skiej przebywali przedstawiciele Rady Świato-
wej Federacji Luterańskiej. W skład delegacji 
weszli m.in. abp Estonii Urmas Viilma – wice-
prezydent ŚFL na region Europy Środkowo-
-Wschodniej oraz przedstawiciele z Niemiec, 
Słowacji i Polski.
  .  Diecezja Cieszyńska włączyła się w projekt 
„Ręczniki dla Zespołu Opiekuńczo-Leczniczego 
Sióstr Boromeuszek w Cieszynie”. Aż 13 para-
fii naszej diecezji zaangażowało się w akcję. 

Zebraliśmy w sumie 850 ręczników, 20 kompletów pościeli, a także koce, kołdry 
i pampersy. Wszystko przekazane zostało Zespołowi Opiekuńczo- Leczniczemu 
Sióstr Boromeuszek w Cieszynie.

Zebrał: ks. Marcin Ratka-Matejko 

Źródła: luteranie.pl, bik.luteranie.pl, cieszynska.luteranie.pl
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Księgi 
parafialne

Chrzty:
Lidia Ogrodzka    24.06.2018   Skoczów, ul. Rzeczna
Emilia Glajc    24.06.2018   Dębowiec, ul. Słoneczna
Jakub Girdwojn   24.06.2018   Skoczów, ul. Szpitalna
Agnieszka Śmiejek   08.07.2018   Simoradz, ul. Kwiatowa
Mikołaj Romejko   08.07.2018   Skoczów, ul. Żebroka
Tomasz Brachaczek   22.07.2018   Skoczów, ul. Górny Bór
Szymon Machej   22.07.2018   Rudnik, ul. Świerkowa
Jan Kukla    29.07.2018   Ochaby Małe
Kacper Ćwiękała   29.07.2018   Kowale, ul. Piaskowa
Igor Ciesielski    05.08.2018   Skoczów, ul. Czekoladowa
Aleksander Szklorz   12.08.2018   Skoczów, ul. Wiślańska
Wiktor Byrtus    12.08.2018   Kiczyce, ul Prosta
Jakub Zawada    12.08.2018   Dębowiec, ul. Szkolna
Luke Pugh-Jones   12.08.2018   Wielka Brytania 

Śluby
Marcin Staniek   Marzena Gibiec  03.08.2018

Pogrzeby
Krzysztof Bryja  lat 42   22.06.2018  Simoradz
Jan Szturc   lat 87   30.06.2018  Pogórze, ul. Dworcowa
Adolf Kożdoń   lat 77   13.07.2018  Skoczów, ul. Kossak-Szatkowskiej
Marta Czudek   lat 96   13.07.2018  Wilamowice
Mikołaj Fryda   lat 0   11.07.2018  Iskrzyczyn
Emilia Brzezina  lat 78   14.07.2018  Iskrzyczyn
Bernard Stekla   lat 37   20.07.2018  Kiczyce, ul. Prosta
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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

     kom. 690 670 704
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: Marta Legierska Druk:  Drukarnia Augustana, Bielsko-Biała, plac ks. Marcina Lutra 3 

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 żeński pon godz. 18.30
Chór mieszany czw godz. 18.00
Chór dziecięcy Nadzieja sob godz. 9.45
Zespół Dzwonków pon godz. 18.00

Zespół „Dla Niego” czw godz. 19.00
Zespół „OdNowa” pt godz.18.00
Chór w Dębowcu wt godz.19.00

ZEBRANIA MŁODZIEŻY
Skoczów sobota godz. 18.00

Dębowiec 18+ poniedziałek godz.19.3o

Fot. na okładce: Unsplash, 
fot. na stronach działów: StockSnap.io, oraz Unsplash.com
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Obóz młodzieżowy EDEN 
Oćwieka 15-25 lipca 
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Obóz młodzieżowy EDEN 
Oćwieka 15-25 lipca 

Tydzień Dobrej Nowiny
Simoradz
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