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Hasło Roku Pańskiego 2019:

Szukaj pokoju i dąż do niego.
Psalm 34,15 (BE)
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Szukaj pokoju i dąż do niego.
Ps 34,15

Umiłowani w Panu Jezusie Parafianie skoczowscy!
W rozpoczynającym się roku 2019 przypada 80. rocznica wybuchu drugiej woj-

ny światowej. Dla większości z nas to okres, który można opisać zwrotem „przed 
naszą erą” (czytaj: przed naszym narodzeniem). Tylko ci najstarsi pamiętają czasy 
tej wojny, jej okrucieństwa oraz wszelkie następstwa, z którymi jeszcze przez wie-
le lat musiano się zmagać. Ci młodsi znają wojnę jedynie z nauki historii, książek 
czy filmów, a jej skutki choćby na podstawie wrażeń po zwiedzeniu byłego obozu 
nazistowskiego Auschwitz-Birkenau. Fakty są przytłaczające, a liczby wręcz astro-
nomiczne: w wojnie uczestniczyło ok. 1,7 mld ludzi (w tym 110 mln z bronią), a życie 
straciło (według różnych szacunków) od 50 do 78 milionów osób. Do tego znisz-
czenia na niewyobrażalną skalę oraz latami ciągnące się następstwa, którymi do-
tknięta była większa część społeczeństwa.

Słowo pokój w języku polskim ma kilka znaczeń. W znaczeniu politycznym to 
stan panujący pomiędzy dwoma narodami, bez działań wojennych i bez wypowie-
dzenia wojny albo pakt kończący rozpoczętą już wojnę. Pokój jednak to nie tylko 
stan pomiędzy dwoma narodami, ale również ten panujący w ogóle między ludź-

mi. Narody tworzone są przez ludzi. Potrzeba pokoju między narodami, aby jego 
poszczególni obywatele mogli żyć w stanie bez wojny. Jednak działania zmierzają-
ce do zaistnienia pokoju pomiędzy ludźmi muszą rozpoczynać się na płaszczyźnie 
rodzinnej i sąsiedzkiej – w najbliższym otoczeniu, tam, gdzie mieszkamy i pracuje-
my, z tymi, z którymi żyjemy lub spotykamy się na co dzień. 
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Hasło biblijne na rok 2019 zaczerpnięte jest z Psalmu 34 - tym razem jednak po 
raz pierwszy z Biblii Ekumenicznej (BE). Tym samym może to być zachęta do na-
bywania tego tłumaczenia i okrywania na nowo bogactwa Słowa Bożego. W po-
wszechnie używanej Biblii Warszawskiej zakończenie hasła rzeczywiście brzmi 
nieco archaicznie: „Szukaj pokoju i ubiegaj się oń!”. Tłumaczenie ekumeniczne na 
pewno nie spłyca wymowy i znaczenia tych słów, ale nadaje im jakby nowego po-
smaku, bardziej dynamicznego znaczenia. 

Co tak naprawdę znaczy, aby „szukać pokoju” albo „dążyć do pokoju”? Poję-
cia te na pewno są określeniami, które potrzebują się wzajemnie uzupełniać. Tam, 
gdzie nie ma pokoju, trzeba szukać możliwości, aby zaistniał. Pan Jezus wyraźnie 
przecież podkreślił, że „każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje...” (Mt 
7,8). Z pewnością odnosi się to również do szukania dróg do pokoju. 

„Dążenie do pokoju” ma jakby trochę większy zakres zastosowania. Pod-
czas, gdy „szukanie pokoju” powinno mieć miejsce w sytuacji, gdy tego pokoju 
brakuje, to „dążenie” wydaje się z jednej strony uzupełniać „szukanie”, zaś 
z innej strony zachęca do utrzymania tego stanu rzeczy. „Dążyć do pokoju” 
oznacza bowiem również to, aby nie wywoływać takich sytuacji, które mogły 
by go zburzyć. Dążenie, to dołożenie wszelkich starań, aby nie prowokować do 
kłótni i nienawiści. Od tego zaczyna się bowiem „stan wojny”, nawet z najbliż-
szymi ludźmi, w którym zamiast dobrych, pozytywnych myśli pojawiają się ta-
kie, które wywołują ogólną mobilizację: zamiast leczyć i uśmierzać, nastawione 
są na atak i agresję. 

Musimy jednak pamiętać, że prawdziwego pokoju nie można osiągnąć bez na-
szego Pana, Jezusa Chrystusa: „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak 
świat daje, Ja wam daję” (J 14,27). Tutaj „pokój” ma jeszcze inne znaczenie i odnosi 
się do pewnego stan ducha, który gwarantuje brak strachu, brak wewnętrznego 
niepokoju. Zauważmy jednak, że trudno budować ten zewnętrzny pokój z innymi 
ludźmi, jeżeli wewnętrznie będziemy rozbici. Trudno uczyć albo wymagać od in-
nych tego, czego samemu się nie posiada. Dlatego w pierwszej kolejności szukajmy 
tego wewnętrznego pokoju z Bogiem. A zaraz potem o wiele łatwiej będzie się 
nam dostrzec te sytuacje, w których powinniśmy szukać i dążyć do pokoju z innymi 
ludźmi. Szukaj pokoju i dąż do niego! Za wszelką cenę! Amen. 

ks. Alfred Borski
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Z kart 
historii

Najpiękniejsza kolęda

Jest to jedna z najpiękniejszych i najpopularniejszych kolęd śpiewanych pod-
czas świąt Bożego Narodzenia. Gdy po raz pierwszy została wykonana, wzbudziła 
powszechny zachwyt słuchaczy, którzy mówili, że „została skreślona piórem ze 
skrzydła anioła”. Tak mówi legenda, a jak było naprawdę?

Cofnijmy się zatem równe 200 lat wstecz, do wigilijnej nocy w roku 1818. W ma-
łej alpejskiej wiosce Oberndorf koło Salzburga młody ksiądz Joseph Mohr przy-
gotowywał się do pasterki. Mimo mroźnej zimy i wysokiego śniegu, do drzwi ple-
banii zapukała jakaś kobieta i poprosiła księdza, aby udał się do najbiedniejszego 
mieszkańca wioski, którego żona urodziła dziecko. Sprawa była o tyle pilna, że 
matka bardzo źle się czuła i pragnęła szybko ochrzcić niemowlę, i pojednać się 
z Bogiem. Ksiądz Mohr ubrał się ciepło, wziął potrzebne rzeczy i ruszył w drogę. 
Na miejscu ujrzał scenę jakby żywcem wziętą z Ewangelii. Na ubogim posłaniu le-
żała uśmiechnięta matka, tuląca do siebie śpiące dzieciątko. Po jego ochrzczeniu 
oraz udzieleniu Komunii Świętej matce, ksiądz udał się w drogę powrotną. Jednak 
scena ze skromnej wiejskiej chaty ciągle wirowała mu w głowie i przypominała 
ewangeliczną historię z betlejemskiej stajenki.

Gdy zakończyło się wigilijne nabożeństwo, ks. Mohr usiadł przy biurku i pisał 
„Cicha noc! Święta noc!...”. Następnie udał się do swego przyjaciela Franza Xa-
vera Grubera i pokazał mu tekst. Prostota słów tak bardzo urzekła muzyka, że 
usiadł i na poczekaniu napisał do tekstu melodię. Ponieważ kościółek św. Miko-
łaja w Oberndorf nie dysponował sprawnym instrumentem, melodia pierwotnie 
została skomponowana na 2 głosy solo i gitarę. W pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia niewielki kościółek wypełniła melodia „Cichej nocy”. Pierwszymi wy-
konawcami byli autorzy kolędy, którą zaśpiewali na dwa głosy, a parafianie cicho 
powtarzali za nimi tekst i melodię. Ks. Mohr zaśpiewał partię tenorową i grał na 
gitarze, a kompozytor Gruber wykonał partię basową. Po świętach do uszkodzo-
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nych przez myszy organów przybył specjalista Karl Mauracher, który naprawił 
instrument i poprosił organistę Franza Grubera o sprawdzenie solidności napra-
wy. Wtedy znowu kościółek wypełniła melodia nowej kolędy. Zachwycony organ-
mistrz zabrał ze sobą nuty i przekazał wędrownym śpiewakom, którzy roznieśli je 
po całej Austrii. W 1822 r. „Cicha noc” została zaśpiewana w Wiedniu, w obecności 
cesarza Franciszka II i cara Aleksandra I. Po kilku latach kolęda była już znana tak-
że w Niemczech. Tam w pobliżu Lipska mieszkała rodzina rękawicznika Strassera. 
Jego uzdolnione muzycznie dzieci często chodziły na targ do Lipska, aby sprzeda-
wać rękawiczki uszyte przez rodziców. Dla dodania sobie otuchy, nuciły po drodze 
różne melodie, między innymi naszą kolędę. Usłyszał ją pewien starszy mężczyzna 
i zaprosił dzieci na koncert do domu lipskich sukienników, w którym uczestniczyła 
także para królewska. Po występie dzieci, sala zamarła w zachwycie. Po kilkakrot-
nych bisach młodych śpiewaków zaproszono także na zamek królewski, gdzie „Ci-
chą noc” usłyszała arystokracja ówczesnych Niemiec. W Boże Narodzenie 1840 r., 
w obecności Fryderyka Wilhelma, kolędę wykonał Berliński Chór Katedralny, a dy-
rygentem był mistrz Feliks Mendelssohn.

Autorzy kolędy chyba nie spodziewali się, że ich dzieło z czasem zawędruje na 
wszystkie kontynenty, do czego przyczynili się muzycy i misjonarze wędrujący po 
świecie. Obecnie pieśń śpiewana jest w ponad 300 różnych językach i dialektach. 
W roku 2011 wpisano ja na austriacką listę niematerialnego dziedzictwa kultury 
UNESCO.

W Oberndorf nie ma już kościółka św. Mikołaja. Zniszczyła go kapryśna rzeka 
Salzach. Na jego miejscu wybudowano nowa kapliczkę w kształcie rotundy i na-
zwano ją kaplicą „Cichej nocy”. Pamięci twórców kolędy poświęcono dwa witraże. 
Pierwszy przedstawia Franza Grubera z gitarą w ręku, a drugi ks. Josepha Mohra 
trzymającego w ręku gęsie pióro i arkusz papieru. Na drzwiach świątyni umiesz-
czono napis „Pokój ludziom dobrej woli”. Co roku 24 grudnia o godz. 17:00 tysiące 
wiernych spotykają się przed kaplicą i w ciemności, trzymając tylko zapalone świe-
ce, w różnych językach świata śpiewają naszą kolędę.

A jak potoczyły się losy ludzi związanych z powstaniem kolędy?
- Ks. Joseph Mohr urodził się 11.12.1792 r. w Salzburgu jako nieślubne dziecko 

Anny Schoiberin i dezertera austriackiej armii Franza Mohra, którą opuścił jeszcze 
przed narodzinami swojego syna Josepha. Jako dziecko z nieprawego łoża, mu-
siał uzyskać zgodę kościelnej zwierzchności na rozpoczęcie kapłańskiej edukacji. 
W roku 1815 został wyświęcony na rzymskokatolickiego księdza. W swojej służ-
bie kościelnej był związany z różnymi parafiami, by w 1836 r. zostać proboszczem 
w Wagrain, gdzie zmarł 4.12.1848 roku. W Wagrain założył szkołę oraz ufundował 
specjalny fundusz wspierający naukę dzieci z ubogich rodzin.

- Franz Xaver Gruber urodził się 25 11.1787 r. w Hochburgu w Górnej Austrii. Jego 
ojciec Joseph był biednym tkaczem lnu oraz właścicielem małego gospodarstwa. 
W rozwinięciu niespotykanego zbyt często wśród dzieci wielkiego talentu muzycz-
nego pomógł małemu chłopcu miejscowy nauczyciel muzyki. Po ukończeniu szko-
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ły muzycznej w Burghausen otrzymał posadę nauczyciela muzyki w wiejskiej szko-
le w Arnsdorf i pełnił tam także - organisty oraz równolegle obowiązki organisty 
w kościele św. Mikołaja w pobliskim Oberndorf. W 1835 r. przeniósł się do Hallein, 
gdzie był organistą oraz dyrygentem chóru. Zmarł w Salzburgu 7 czerwca 1863 r.

- Karl Mauracher urodził się 24.10.1789 r. w Kapfing. Jego ojciec Andreas był wła-
ścicielem słynnego warsztatu budowy i naprawy organów. Warsztat ten przejął 
z czasem młody Karl, kontynuując dzieło swojego dziadka i ojca. Zmarł w 1844 roku.

PS. Okoliczności powstania kolędy zostały opisane przez Franza Grubera we 
wspomnieniach umieszczonych w liście z 30 grudnia 1854 r., zaadresowanym do 
dyrektora Berlińskiej Kapeli Dworskiej.

Opr. Jerzy Sikora

Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej (cz.3)

Nasz cykl w roku 2019 rozpoczniemy od kontynuacji omawiania pisma „Wy-
znanie o Wieczerzy Pańskiej” Marcina Lutra z 1528 roku. Jak widać już z dwóch 
poprzednich części, tekst ten jest ostrą polemiką z poglądami Ulryka Zwingliego 
i innych reprezentantów Reformacji szwajcarskiej (m. in. Johannesa Oekolampa-
da) oraz tzw. Reformacji radykalnej (Andreas Karlstadt) na temat pojmowania 
Wieczerzy Pańskiej.

Poprzedni odcinek zakończyliśmy na omówieniu argumentów związanych 
z wszechobecnością Chrystusa. Kryło się za nimi pytanie, czy możliwe jest, żeby 
Chrystus po wniebowstąpieniu, także według swojej cielesnej natury był obecny 
w winie i chlebie Sakramentu Ołtarza. U. Zwingli odrzucał taką możliwość. Wśród 
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podobnie kluczowych argumentów przeciw możliwości obecności ciała i krwi 
Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej Szwajcar powoływał się na biblijne rozróżnienie 
ciała i ducha. W kontekście Sakramentu Ołtarza przywoływał tekst z rozmowy Je-
zusa z Nikodemem z Ewangelii Jana, w którym Chrystus mówi do faryzeusza: „Co 
się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest”. Czytał 
on ten tekst w łączności z inną wypowiedzią Jezusa z Ewangelii Jana (6,63): „Duch 
ożywia. Ciało nic nie pomaga”. Stały się one podstawą dla kluczowego przekona-
nia U. Zwingliego w całej kontrowersji dotyczącej sakramentu, w której reprezen-
tował stanowisko, że nic zewnętrznego (cielesnego) nie może pomóc do zbawie-
nia, gdyż jest ono sprawą wewnętrzną (duchową). W odpowiedzi Wittenberczyk 
wskazuje, że U. Zwingli ignoruje teksty biblijne mówiące o tym, że Jezus cieleśnie 
narodzony z Marii począł się z Ducha Świętego (Ewangelia Mateusza 1,20; Ewan-
gelia Łukasza 1,35). Podkreśla także, że Szwajcar błędnie odnosi do osoby Chrystu-
sa tekst mówiący o nowym narodzeniu.

Poza tym, według M. Lutra, U. Zwingli myli się w definiowaniu tego, czym jest 
Duch. Nawiązując bowiem do Ewangelii Łukasza 24,39, widział on przeciwieństwo 
między duchem a ciałem (duch nie miał ciała ani kości), a jednocześnie widział 
i ciało, i ducha jako stworzenia Boże. Tutaj przeciw niemu Wittenberczyk wytacza 
argument z Ewangelii Jana 3, gdzie w rozmowie z Nikodem ciało zostało potępio-
ne. Jeśliby zatem ciało Chrystusa było tym potępionym ciałem z Ewangelii Jana 3, 
to jak U. Zwingli chciał utrzymać tezę, że jest ono stworzeniem Bożym, o którym 
w 1. Księdze Mojżeszowej 1,31 powiedziano, że jest dobre? By uniknąć tej sprzecz-
ności trzeba rozumieć fragment Ewangelii Jana 6,63 we właściwym kontekście: 
„Powinno się jednak inaczej rozumieć ciało, nie tylko jako krew, kość i szpik, lecz 
jako istnienie, życie bez ducha, w oparciu o własną moc, dzieło, zwyczaj, mądrość, 
wolę i zdolności. Gdzie zatem ciało w sprawach boskich wykonuje coś według 
swojej roztropności i mocy, tam jest ono bezużyteczne i potępione”. Przykładem, 
a zarazem potwierdzeniem logiki według której ciało samo z siebie nie może przy-
czynić się do zbawienia, jest fakt, że Jezus nie został sprowadzony na świat dzięki 
udziałowi mężczyzny, a począł się z Ducha Świętego.

W kolejnym fragmencie swoich wywodów M. Luter odpiera zarzuty sformuło-
wane przez U. Zwingliego w kontekście tekstu z Ewangelii Jana 6,63: „Ciało nic 
nie pomaga”. Pierwszy z nich głosił, że Wittenberczyk sam sobie przeczy mówiąc 
w jednym miejscu, że cielesne spożywanie ciała nic nie przynosi, a w innym, że 
niesie ono zbawczy pożytek. M. Luter odpowiada na ten zarzut prosto, zarzucając 
Szwajcarowi manipulację jego wypowiedziami, których nie cytuje wiernie, pomija 
bowiem odniesienie do wiary. W całości brzmią one: „Cielesne spożywanie ciała 
Chrystusa bez wiary nic nie pomaga” i „cielesne spożywanie ciała Chrystusa z wia-
rą jest pożyteczne”. Gdy zostaną przytoczone w ten sposób nie ma między nimi 
sprzeczności, bo tym, co decyduje, czy spożywanie ciała jest zbawcze, jest wiara. 
Chodzi oczywiście o wiarę w zbawczą obietnicę, która została przez Chrystusa za-
warta w słowach ustanowienia Wieczerzy Pańskiej.
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Drugi zarzut odnosi się do rzekomego błędu w tłumaczeniu, popełnionego 
przez M. Lutra w jego łacińskich pismach polemicznych wymierzonych w U. Zwin-
gliego. Przetłumaczył on bowiem na łacinę frazę „ciało nic nie pomaga” z po-
minięciem występującego w greckim oryginale rodzajnika przy słowie „ciało”. 
Wittenberczyk kpi z kompetencji językowych adwersarza i robi mu wykład z roli 
rodzajników w grece i niemieckim, wskazując, że na łacinę nie był go w stanie prze-
tłumaczyć, gdyż ten język nie ma rodzajników. Przypomina także, że rodzajniki to 
taka część mowy, którą można pominąć, co czyni się niejednokrotnie ze względów 
stylistycznych. M. Luter zarzuca przy tym U. Zwingliemu, że on sam manipuluje 
tekstem, intepretując grecki rodzajnik przy słowie „ciało” jako zaimek wskazujący: 
„właśnie to ciało”.

Tym samym słowa z Ewangelii Jana 6,63 miały zdaniem U. Zwingliego unie-
możliwiać interpretację tekstu poprzedzającego (Ewangelia Jana 6,55): „Albo-
wiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem…” na korzyść tezy, że Chrystus daje 
w sakramencie swoje ciało do spożycia. M. Luter odrzuca w szczegółowej dyskusji 
różne argumenty na rzecz stanowiska U. Zwingliego. Jednym z kontrargumen-
tów Wittenberczyka jest to, że w Ewangelii Jana 6,55 jest wyraźnie mowa o „ciele 
moim”, a w 6,63 już zabrakło tego doprecyzowania, co wskazuje, że w pierwszym 
i drugim wierszu nie chodzi o to samo ciało.

Zasadnicza jednak linia argumentacyjna M. Lutra sprowadza się do obrony na-
stępującej interpretacji fragmentu z Ewangelii Jana 6,53-66. Jezus oznajmia w nim 
uczniom, że spożywanie Jego ciała i krwi jest warunkiem życia (do tego odnosi się 
cytowany wyżej wiersz z Ewangelii Jana 6,55). Reakcją części z nich jest zgorsze-
nie i szemranie. Wtedy Jezus odpowiada im tekstem, o który Reformatorzy wiodą 
spór: „Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga” (Ewangelia Jana 6,63). Ta odpowiedź 
Jezusa ma im wyjaśnić, że nie chodzi o spożywanie ciała rozumiane jako rozry-
wanie zębami mięsa, ale o duchowe spożywanie Jego ciała. Błąd gorszących się 
uczniów polegał na tym, że chcieli duchową naukę Chrystusa rozumieć fizycznie 
i cieleśnie. Zresztą w historii teologii, na podstawie na tej historii biblijnej pogląd 
zakładający, że spożywanie ciała Chrystusa w sakramencie należy rozumieć jako 
fizyczne spożywanie mięsa pochodzącego z ciała Chrystusa, zyskał miano kafarna-
izmu, a jego zwolennicy nazywani byli kafarnaitami. Określenie to wzięło się stąd, 
że analizowana wyżej rozmowa, zrelacjonowana w Ewangelii Jana, miała odbyć 
się niedaleko Kafarnaum. By objaśnić rozróżnienie między cielesnym a duchowym 
rozumieniem, M. Luter sięga do przykładu swojego nauczania o uczynkach. Teza 
o tym, że uczynki nie są potrzebne do zbawienia, budziła zgorszenie. Lecz jej ob-
jaśnienie zakładało, że należy rozróżniać duchowo uczynki jako podstawę zba-
wienia – te należy odrzucić, oraz uczynki spełniane dla Bożej chwały, do których 
chrześcijanin jest zobowiązany. Tylko ten, kto rozumie to duchowe rozróżnienie, 
nie będzie się gorszył tezą wyjściową. Dlatego właśnie w Ewangelii Jana 6,63 Je-
zus dodaje: „Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem”.

Ostatni z zarzutów U. Zwingliego, na które odpowiada M. Luter, głosił, że teza 
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Wittenberczyka, że jeśli w Biblii jest mowa o ciału przeciwstawionemu duchowi, 
to ciało nie może się odnosić do ciała Chrystusa, jest błędna. M. Luter kpi z nie-
jasnych dla niego wywodów U. Zwingliego (być może przeszkodą dla niego była 
szwajcarska odmiana niemieckiego, która posługiwał się Reformator z Zurychu) 
i stwierdza, że jedyne czego się w nich dopatrzył, to niejasne rozróżnienie na Du-
cha Bożego i ducha ludzkiego. Uznaje je jednak za nic nie wnoszące do dyskusji 
i podkreśla, że jeśli duch jest przeciwstawiony ciału, to fragment ten nie może się 
odnosić do ciała Chrystusa. Nie ma bowiem sprzeczności między ciałem Chrystusa 
a duchem, gdyż Chrystus narodziło się cieleśnie z Ducha Świętego.

Rozprawiwszy się z tezami, które uważał za główne osie wywodu U. Zwinglie-
go, Wittenberczyk przechodzi do dyskusji z argumentami Johannesa Oekolampa-
da, reformatora Bazylei. Pierwszy z nich głosił, że słowa „To jest ciało” ze słów 
ustanowienia należy rozumieć jako przenośnię i ich faktyczne znaczenie to: „to jest 
znak ciała mojego”. Jako odpowiedź na takie ujęcie, M. Luter przytacza całą serię 
podobnie skonstruowanych wypowiedzi biblijnych, które jego zdaniem faktycznie 
są przenośniami. Wśród nich znalazły się takie wypowiedzi jak: „ziarnem jest Sło-
wo Boże” (por. Ewangelia Łukasza 8,11). Konstrukcja tej przenośni zakłada, zda-
niem Wittenberczyka, że słowo „ziarno” nie odnosi się do pierwotnego znaczenia 
ziarna zboża, ale wskazuje na jego nowe znaczenie, ujmujące istotę Słowa Bożego 
– Ewangelii jako nowego zboża. Podobnie jest ze stwierdzeniem „Ewangelia jest 
Nowym Testamentem”, którego nie należy rozumieć w ten sposób, że Ewangelia 
jest podobieństwem Nowego Testamentu, a więc najprawdopodobniej Starym Te-
stamentem, ale należy w niej widzieć coś nowego, właśnie Nowy Testament. Tej 
kolejności nie należy na gruncie Pisma Świętego odwracać. I dlatego w słowach 
„to [tj. chleb] jest ciało moje” chodzi o to, że chleb stał się czymś nowym – ciałem 
Chrystusa, nie zaś o to, że chleb stał się jedynie znakiem ciała Chrystusa, jak chciał 
J. Oekolampad. M. Luter sięga także do innego argumentu. Sformułowanie „to 
jest…” odnosi się do istoty jakiejś rzeczy. Nie można go mylić ze sformułowaniem 
„to oznacza…”, które nie mówi o istocie, a o znaczeniu. Takiego pomieszania zaś 
dopuszcza się jego zdaniem w swych wywodach Bazylejczyk.

Podsumowując swoją kontrargumentację wobec interpretacji słów ustanowie-
nia Wieczerzy Pańskiej przez A. Karlstadta, U. Zwingliego i J. Oekolampada, M. Lu-
ter tłumaczy się z ostrości ataków na swoich polemistów. Jako powód podaje, że 
czynią oni z Chrystusa błazna, gdyż ignorują wypowiedziane przez Niego słowa 
„to jest ciało moje, to jest krew moja”, redukując całe ustanowienie Wieczerzy 
Pańskiej do sformułowania „bierzcie i pijcie na moją pamiątkę”. Taka redukcja pro-
wadzi nie tylko do uznania chleba i wina za bezwartościowe, ale czyni z Chrystusa 
gadułę, który bez potrzeby wypowiedział słowa „to jest ciało moje…”. Poza tym, 
traktowanie słów „to jest ciało moje” jako przenośni o znaczeniu „to oznacza cia-
ło Pana” nasuwa pytanie, dlaczego akurat w tym kontekście Chrystus postanowił 
pouczyć nas, że chleb oznacza Jego ciało. Tak rozumiane słowa Chrystusa nie przy-
noszą pożytku dla wiary. Po co zatem zostały wypowiedziane, skoro słowa Syna 
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Bożego powinny pobudzać do wiary i miłości? Ponadto kolejnym problemem jest 
to, że w Ewangelii można znaleźć przykłady sytuacji, gdy Chrystus mówił w podo-
bieństwach. Te jednak były przez Niego uczniom objaśniane, gdyż nie raz ich nie 
rozumieli. Tutaj zaś brak objaśnienia, a chodzi przecież o niezwykle ważny akt. Po-
nownie więc, zakładając stanowisko przeciwników M. Lutra, nasuwa się wniosek, 
że Chrystus zakpił sobie ze wszystkich, dając im jakieś niejasne, a co za tym idzie 
- niepotrzebne wskazania.

Zdaniem Wittenberczyka, logika marzycieli, którym to terminem zbiorczo okre-
ślał wszystkich swoich przeciwników, ma jeszcze kolejną słabość. Przy założeniu, 
że słowa Chrystusa odnośnie chleba: „to jest ciało moje” to przenośnia i należy je 
rozumieć jako „chleb jest podobieństwem ciała Chrystusa”, należy zapytać, gdzie 
jest cecha wspólna, analogia pomiędzy chlebem a ciałem, na której owa przeno-
śnia jest zbudowana. Kiedy w przenośni mówi się o Chrystusie jako baranku, to 
oparte jest to na fakcie, że Chrystus, podobnie jak baranek ofiarny, został wyda-
ny za nasze winy. M. Luter krytykuje, że nie sposób ustalić takiej cechy wspólnej 
między ciałem a chlebem i krwią a kielichem. Jako odpowiedź na ten zarzut nie 
wystarczy wskazanie na analogię między cielesnym spożywaniem chleba i piciem 
wina a duchowym spożywaniem ciała i krwi Chrystusa. Ten argument, zdaniem 
Wittenberczyka, odnosi się do nakazu: „bierzcie, jedzcie”, zaś nie można go uży-
wać by objaśnić słowa „to jest ciało moje […] to jest krew moja”. Zresztą jeśli-
by przyjąć taką argumentację marzycieli, to Chrystus ze względu na doskonałość 
podobieństwa powinien pozostawić wieczerzę paschalną, w której główną rolę 
odgrywał baranek i jego krew. Stanowią one bowiem dużo trafniejszą analogię 
przelania krwi i ofiarowania ciała Chrystusa za grzechy ludzkości niż chleb i wino.

Analogię cielesnego spożywania chleba i duchowego ciała Chrystusa polemi-
ści M. Lutra argumentowali także przy użyciu odwołania do 1 Listu do Koryntian 
11,24, który wedle ich przekładu miał brzmieć: „To jest ciało moje za was łamane”. 
Jednak Wittenberczyk odrzuca także ten argument. Wskazuje, że nie wiadomo na 
jakiej podstawie uznali oni, że „łamać” należy tutaj rozumieć jako „krzyżować”. 
Po drugie, wybiórczo stosują swój metaforyczny wykład, bowiem inne elementy 
słów ustanowienia tłumaczą bez użycia przenośni („bierzcie, jedzcie”, „łamał”, 
„dawał” itd., czyli właściwie cały tekst słów ustanowienia za wyjątkiem fraz: „to 
jest ciało moje/to jest krew moja”). Po trzecie, w innych miejscach Pisma Świętego 
„łamać” rozumiane jest jako „rozdzielać”, co potwierdza tekst z 1 Listu do Koryn-
tian 10,16. Poza tym, nawet jeśliby przyjąć powyższą argumentację, to odnosi się 
ona jedynie do chleba, nie wyjaśnia zaś problemu kielicha, o którym powiedziano 
„to jest krew moja”. Gdzie jest cecha wspólną kielicha i krwi Chrystusa, w oparciu 
o którą możliwe jest zbudowanie przenośni?

Wracając do polemiki z J. Oekolampadem Wittenberczyk odpowiada na jego 
zarzut, że nie przedstawił żadnej zasady interpretacyjnej, na którą się powołuje. 
M. Luter odpowiada, formułując ją następująco: „w Piśmie Świętym należy pozo-
stawić słowa w ich właściwym brzmieniu. Nie należy nadawać im innego znacze-
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nia, chyba że zmusza do tego jakiś przyjęty artykuł wiary”. Co więcej, przywołuje 
zarzuty ze strony żydowskiej i muzułmańskiej (Turcy), że chrześcijanie zjadają swo-
jego Boga. Nie byłoby ich, gdyby także oni nie rozumieli słów „to jest ciało moja” 
według ich prostego, nieprzenośnego znaczenia. J. Oekolampad zarzucał także 
M. Lutrowi, że w żaden sposób nie udowodnił, że ciało Chrystusa ujęte jest w tek-
ście słów ustanowienia jako niewidzialne. Poza tym podkreślał, że niewidzialne 
ciało może być tożsame z widzialnym, które zostało za nas wydane na krzyżu. Te 
wywody są dla Wittenberczyka podstawą do tego, by zarzucić J. Oekolampado-
wi nieznajomość reguł poprawnego wnioskowania, bowiem wyciąga on wnioski 
co do istnienia bądź nieistnienia istoty rzeczy z samych jej przypadłości (akcyden-
sów), myląc „co” z „jak”, a więc istotę z jej właściwościami. To prowadzi go do 
wniosku, że brak jakiejś możliwej właściwości danej rzeczy dowodzi jej nieistnie-
nia. Zdaniem M. Lutra, J. Oekolampad myli także sakrament ze słowami go opisu-
jącymi. Bazylejczyk argumentował, że Wieczerza Pańska jest sakramentem, a więc 
coś przedstawia i obrazuje. Z tym twierdzeniem M. Luter się zgadzał, wskazując: 
„Tak samo i sakrament Wieczerzy Pańskiej powinien coś przedstawiać i obrazo-
wać. Powinien mianowicie ukazać jedność chrześcijan w jednym duchowym ciele 
Chrystusa, poprzez wskazanie na wiarę, miłość, krzyż i jedność duchową”. J. Oeko-
lampad idzie jednak dalej i stawia tezę, że w takim razie także słowa opisujące 
sakrament powinny być interpretowane obrazowo. Dla M. Lutra to absurd, opis 
sakramentu powinien być bowiem interpretowany wprost.

Do dalszej polemiki Wittenberczyka z Bazylejczykiem wrócimy w kolejnym odcinku.
dr hab. Jerzy Sojka

Serdecznie zapraszamy na 

K o l a c j ę  W a l e n t y n k o w ą 
23.02.2019 o godz. 17:00 

w sali parafialnej w Skoczowie 

W programie:

 - Słowo: Lidia i ks. Leszek Czyż

 - dobra muzyka

 - pyszne jedzenie

 - niezapomniana atmosfera

Koszt zostanie podany w połowie stycznia. 
Zapisy w kancelarii parafialnej.
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W skrócie

28.10.2018 – w Cieszynie 
chóry i liczna, ponad 50-oso-
bowa grupa z naszej parafii 
uczestniczyła w dziękczynnym 
nabożeństwie z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości.

31.10.2018 – świętowaliśmy 
501. rocznicę rozpoczęcia Re-
formacji.

31.10.2018 – grupa młodzieży wraz z ks. Marcinem Ratką-Matejko uczestniczyła 
w Nocy z Lutrem w Goleszowie.

1.11.2018 – na cmentarzu w Skoczowie odbyło się nabożeństwo, które popro-
wadził ks. Bogdan Wawrzeczko. W tym dniu prowadzone były dwie kwesty: na 
odnowienie zabytkowych nagrobków oraz na Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyj-
no-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych. Dziękujemy za wsparcie.

10.11.2018 – w Dębowcu odbyła się Noc Gier.
11.11.2018 – w naszej parafii odbyło się jedno dziękczynne nabożeństwo z okazji 

100-lecia Niepodległości. W nabożeństwie czynny udział wzięły chóry i zespoły pa-
rafialne, a liturgię tworzyły dzieci i dorośli. Oprócz tego, w katolickim kościele p.w. 
św. ap. Piotra i Pawła w Skoczowie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo z tej sa-
mej okazji, w którym uczestniczył ks. 
Marcin Ratka-Matejko.

11.11.2018 – delegacja z naszej para-
fii wraz z ks. Bogdanem Wawrzeczką 
uczestniczyła w uroczystości wpro-
wadzenia nowego proboszcza w pa-
rafii ewangelickiej w Dudincach na 
Słowacji.
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14.11.2018 – w sali parafialnej od-
była się Diecezjalna Konferencja Du-
chownych. 

16-17.11.2018 – przedstawiciele mło-
dzieży uczestniczyli w Diecezjalnym 
Spotkaniu Liderów Młodzieżowych 
w Wiśle Jaworniku. 

18.11.2018 – w Skoczowie odbyło się uroczyste nabożeństwo wprowadzające 
w urzędowanie nowego proboszcza naszej parafii, ks. Alfreda Borskiego. Nabo-
żeństwo poprowadził zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, bp Adrian Korczago.

21.11.2018 – w obecności przedstawicieli: Rady Diecezjalnej, Konsystorza, Rady 
Parafialnej dokonano oficjalnego przekazania parafii nowemu proboszczowi. 

24.11.2018 – w Bielsku-Białej odbyła się 
jesienna Sesja Synodu Diecezji Cieszyń-
skiej, którą poprzedziło III Śląskie Forum 
Reformacyjne.

1.12.2018 – na spotkaniu młodzieży 
w Skoczowie gościem była misjonarka 
Monika Byrtek.

2.12.2018 – w Dębowcu odbyło się na-
bożeństwo rodzinne, a po południu spo-
tkanie pod hasłem „Inny Adwent”, pod-
czas którego uczestnicy między innymi 
wykonywali wieńce adwentowe. 

9.12.2018 – w Pierśćcu odbyła się spowiedź i Komunia dla seniorów, a po nabo-
żeństwie spotkanie i poczęstunek. Na początku nabożeństwa zborownicy z Pierść-
ca uroczyście powitali nowego proboszcza ks. Alfreda Borskiego wraz z małżonką. 

11.12.2018 – w naszej parafii odbyło się spotkanie programowe dotyczące Ty-
godnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie i programu dla młodzieży #MŁODZI, 
w którym uczestniczył ks. Marcin Ratka-Matejko.

15.12.2018 – młodzież zaprosiła do poprowadzenia tematu ks. Alfreda Borskiego.
17.12.2018 – w Dębowcu młodzież starsza przeżywała swoje spotkanie gwiazdkowe. 
22.12.2018 – w Miejskim Centrum Kultury młodzież zorganizowała tradycyjną 

Gwiazdkę. W spotkaniu uczestniczyło około 130 osób.
23.12.2018 – w Dębowcu o godz. 15:00 odbyła się gwiazdka rodzinna, podczas 

której dzieci przedstawiły program świąteczny. 
25.12.2018 – świąteczne nabożeństwo w Pierśćcu miało formę nabożeństwa ro-

dzinnego.
26.12.2018 – w Skoczowie odbyło się tradycyjne nabożeństwo rodzinne.
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29.12.2018 – nasza parafia współorganizowała I Skoczowski Bieg Ekumeniczny, 
w którym wzięło udział kilkaset osób. 

31.12.2018 – odbyło się oczekiwanie Nowego Roku w Skoczowie (prow. ks. Al-
fred Borski) i w Dębowcu (prow. ks. Marcin Ratka-Matejko).

Terminy
4.01.2019 – w Skoczowie Ekumeniczny Koncert Kolęd z udziałem: Chóru Gloria 

ze Skoczowa, Estrady Regionalnej „Równica” z Ustronia, Chóru Jubileuszowego 
z Orkiestrą ZPiT Ziemi Cieszyńskiej.

6.01.2019 – parafialny koncert kolęd w Skoczowie o 9:00
13.01.2019 – zgromadzenie Filiału Simoradz.
13.01.2019 – gwiazdka Chóru Gloria.
20.01.2019 – zgromadzenia filiałów Dębowiec i Pierściec.
20.01.2019 – gwiazdka parafialna.
27.01.2019 – Zgromadzenie Parafialne po nabożeństwie głównym w Skoczowie.

Zebrał ks. Marcin Ratka-Matejko

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie oraz Royal Rangers 
zapraszają na 

zimowiSko
  kogo? – dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat
  Gdzie? – Parafialny Dom Gościnny w Wiśle Jaworniku
  kiedy? – 10-15 lutego 2019 r. 
  za ile? – 450 zł (w tym przejazd w obie strony)

Program: 
 - Historie biblijne
 - Pieśni i wspólne modlitwy
 - konkursy
 - Gry i zabawy terenowe 
 - zjeżdżanie na sankach lub worku (jeśli będą warunki)
 - zajęcia artystyczne i warsztaty skautowe
 - ogniska
 - wycieczki piesze
 - Gry planszowe 

  - inne atrakcje

Zapisy do 13 stycznia

w kancelarii parafialnej
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Nasze
życie

Nabożeństwo z okazji 100-lecia Niepodległości 
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Msza w kościele Piotra i Pawła z okazji 100-lecia Niepodległości

Wprowadzenie w urząd proboszcza ks. Alfreda Borskiego

W przedostatnią niedzielę roku kościelnego, 18.11.2018 roku, 
ks. Alfred Borski został wprowadzony w urząd proboszcza Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie.

Wprowadzenia dokonał biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian 
Korczago, w asyście ks. radcy Marka Londzina, proboszcza pa-
rafii ewangelickiej w Dzięgielowie i ks. radcy Piotra Wowry, pro-
boszcza parafii ewangelickiej w Ustroniu.

Podczas nabożeństwa biskup Adrian Kor-
czago wspomniał śp. ks. Adama Podżorskiego, 
poprzedniego proboszcza parafii w Skoczowie 
oraz przekazał na ręce wdowy, Heleny Podżor-
skiej, medal diecezji cieszyńskiej z okazji 100-le-
cia odzyskania niepodległości. Kazanie na pod-
stawie tekstu wyjętego z Ewangelii Jana 13,34-35 
wygłosił ks. Alfred Borski. W liturgii wstępnej 
wzięli udział wikariusze naszej parafii – ks. Mar-
cin Ratka-Matejko oraz ks. Bogdan Wawrzeczko, 
a przemówienie spowiednie skierował do zebranych bp Waldemar Pytel.
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Nowemu proboszczowi życzenia oraz gratulacje przekazali: burmistrz miasta 
Skoczów, Mirosław Sitko, kurator parafii w Skoczowie, Ryszard Macura, Albert Ki-
limann – przedstawiciel parafii ewangelickiej w Szczytnie, gdzie ks. Alfred służył 
przez ostatnie 5 lat, ks. Michal Tekely – proboszcz partnerskiej Parafii w Dudincach 
na Słowacji oraz ks. Ignacy Czader – dziekan dekanatu skoczowskiego.

Podczas nabożeństwa wystąpiły: chór „Gloria” oraz zespół „Dla Niego”.
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Spotkanie nowego proboszcza ze współpracownikami

Pierwsza niedziela Adwentu w Dębowcu 
była nieco inna. Poranne nabożeństwo miało 
charakter młodzieżowy, natomiast po połu-
dniu, już po raz szósty, zborownicy dębowiec-
kiego filiału spotkali się, aby samodzielnie wy-
konać wieńce adwentowe. Rozpoczęliśmy od 
kawy i herbaty oraz wspólnego śpiewu i roz-
mów. Następnie ks. Marcin Ratka-Matejko 
opowiadał o istocie Adwentu, bohaterach adwentowych. W prezentacji multime-
dialnej przytoczył przykłady: Zachariasza, Marii, Józefa i pasterzy – każdy z nich do-
świadczył Bożego wzmoc-
nienia w słowach „nie bój 
się”. Ksiądz podkreślał, że 
to przesłanie dotyczy tak-
że naszego przeżywania 
tego szczególnego czasu 
oczekiwania na przyjście 
Zbawiciela. 

Najważniejsza część spotkania zaczęła się po 
ok.  godzinie, a mianowicie rozpoczęło się cięcie jodełkowych gałązek, robienie obręczy, 
przyklejanie świec, szyszek i różnego rodzaju ozdóbek. W tym czasie dzieci, pod okiem 
pastorowej Sylwii, wykonywały prace plastyczne (choinki i aniołki). Było gwarno, praco-
wicie i miło, gdyż maluchy uczestniczące w spotkaniu nie ukrywały swojej żywiołowości, 
zapału i radości.

Inny Adwent - Dębowiec
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Należy stwierdzić, że był to niezwykle cenny czas, mile spędzone popołudnie, 
które zapoczątkowało wspaniały czas Adwentu z hasłem tygodnia „Oto twój Król 
przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski”. W tym czasie będzie nam towa-
rzyszył wspólnie wykonany wieniec, wspomnienia i myśli o adwentowych posta-
ciach Nowego Testamentu.                  Roman Kłoda

Komunia dla seniorów i przywitanie proboszcza w Pierśćcu
W niedzielę 9 grudnia odbyło się w Pierśćcu na-

bożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą dla se-
niorów, które prowadził ks. proboszcz Alfred Borski. 

Po nabożeństwie, tradycyjnie, najstarsi zborow-
nicy wraz z opiekunami spotkali się z proboszczem 
w sali na wspólnym śpiewie i rozmowach przy her-
bacie i ciastku. Było to dla nas szczególne spotkanie, 
ponieważ jak powiedział ksiądz proboszcz, jest to 
jego pierwsze nabożeństwo i w ogóle pierwsza wizy-
ta w Pierśćcu. Ksiądz proboszcz pełniąc służbę w Cie-
szynie, miał okazję odprawiać nabożeństwa w Skoczowie, Dębowcu i Simoradzu, 
ale nie u nas. O oprawę muzyczną spotkania zadbał pan Jan Stebel, za co dzięku-
jemy: „Bóg zapłać”. Składamy też serdeczne podziękowania wszystkim osobom 
zaangażowanym w pieczenie ciast i przygotowanie spotkania, oraz wierzymy, że 
Pan Bóg pozwoli nam przeżyć nadchodzące święta w Jego bliskości.

Piotr Kłapsia

Gwiazdka rodzinna w Dębowcu
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Boże Narodzenie w Pierśćcu
Nabożeństwo rodzinne w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w pierściec-

kim filiale to już tradycja. Także w tym roku, w świąteczne przedpołudnie w koście-
le zebrało się kilka pokoleń wiernych, aby wspólnie cieszyć się z narodzenia Zba-
wiciela oraz dziękować Panu Bogu modlitwą i kolędą. Przez kilka chwil wspólnie 
z zebranymi cieszyło się słońce, wychylając się zza chmur.

Kościół zdobiła piękna, okazała choinka, udekorowana przez panią kościelną. 
Nabożeństwo prowadziła młodzież, a dokładnie: obecni i byli członkowie zespołu 
OdNowa (Be Happy) wraz z dyrygentem Janem Steblem. Po liturgii i czytaniu Sło-
wa Bożego, przed parafianami wystąpiły dzieci ze Szkółki Niedzielnej. Na szczegól-
ne wyróżnienie zasługuje występ najmłodszej reprezentantki rodziny Chmielów 
z Kowali – Marcysi. Jej solowy śpiew i gra na skrzypcach wzbudziły zachwyt zebra-
nych. Po występach dzieci, kazanie na podstawie Ewangelii według św. Jana 3,31-
36 wygłosił ksiądz Marcin Ratka-Matejko. Ponieważ gwar w ławkach, w których 
siedziały dzieci, był dość duży, ksiądz Marcin odpowiednio się przygotował, raz po 
raz pokazując kolejne rekwizyty, skutecznie przyciągające uwagę najmłodszych.

Nowością był fakt, że nasze nabożeństwo bezpośrednio transmitowano na pa-
rafialnym Facebooku. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały prezenty od Dzieciątka. 

J. O. 
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Royal Rangers: Wędrujemy i tworzymy
Na zaproszenie 23. Szczepu RR Azymut 

z Bielska-Białej, od 19 do 21 października 2018 
nasza skoczowska drużyna pojechała na bi-
wak skautowy do Soblówki. Tam jako „Leśni 
ludzie”, w jesiennej, mglistej aurze zdobywa-
liśmy sprawności: „Lekka stopa” i „Mapa”, 
wszyscy przy tym doskonale się bawiąc – od 
najmłodszego sześciolatka po najstarszą pięt-
nastolatkę, nie pomijając druhów rodziców. 
Przez ten weekend poznaliśmy świetnych lu-
dzi, zdobyliśmy szczyt Rycerzowej i umiejętność rozpoznawania kierunków świata 
(nie tylko za pomocą kompasu). 

Zaproszenie
Jeśli jesteś w grupie wiekowej 6-13 lat i chciałbyś dołączyć do naszej 

skautowej drużyny, to zapraszamy bardzo serdecznie na zbiórki! 
2 i 4 sobota miesiąca, godz. 11:15, budynek parafialny starej szkoły. 

Kontakt: 693 699 078.

Regularnie od września spotykamy się 
w dwie soboty w miesiącu na zbiórkach. Po-
znajemy i ćwiczymy kolejne aspekty prawa 
Royal Rangers. Tworzymy je podczas róż-
nych warsztatów. Jednym z naszych ostat-
nich dzieł jest własnoręcznie zrobiony ka-
lendarz adwentowy, który zachęca nas, by 
zamiast słodyczami codziennie karmić się 
Słowem Bożym.

dh Ewa Stanna
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Za wschodnią granicą
2 grudnia, kilka minut po północy, razem z Łukaszem 

Heczko wyjechaliśmy do Łucka, dużego miasta na Wołyniu 
(Ukraina). Pojechaliśmy, aby odwiedzić Żannę Tabaczuk i kil-
kunastoosobową chrześcijańską grupę dziecięcą „Źródło”, 
którą prowadzi. W zeszłym roku w czasie Bożego Narodzenia 
odwiedzili oni naszą parafię, byli gośćmi w naszych domach 
i zaprezentowali swój doskonale przygotowany program ar-
tystyczny. Myślę, że prawie wszyscy byliśmy wtedy pod wra-
żeniem ich występów i w naszej pamięci jeszcze długo pozo-
staną te święta. Były inne, spędzone z ukraińskimi dziećmi 
i przyjaciółmi. Miejsce dla gościa przy wigilijnym stole zostało 
zapełnione. Parafia skoczowska zebrała dość pokaźną ofiarę, którą teraz chcieli-
śmy im wręczyć. Przekazaliśmy też prezenty od polskich rodzin i pozdrowienia od 
skoczowskiej parafii. 

Kolejny raz byliśmy zachęceni postawą Żanny, która zmaga się z bardzo poważ-
ną chorobą, a jej syn walczy na wojnie. Pomimo tego nie koncentruje się na swoich 
problemach, ale z oddaniem służy dzieciom. W wynajętym pomieszczeniu prowa-
dzi dla nich klub biblijno-artystyczny. Wiele z tych dzieci pochodzi z rozbitych, pa-
tologicznych rodzin. Żanna, która jest reżyserem teatralnym, nie tylko naucza ich 
Biblii i karmi, ale również pomaga im rozwijać talenty artystyczne. Corocznie dzieci 
pod jej kierunkiem przygotowują przedstawienia teatralne, a później występują w 
różnych kościołach, domach opieki dla starszych i sierocińcach. Dzielą się nowiną 
o Jezusie i przekazują radość innym. Żanna bardzo mądrze zachęca ich, aby nie my-
ślały tylko o braniu, ale wskazuje im, że mogą dać coś innym. Powtarza dzieciom, 
że prawdziwe Boże Narodzenie jest wtedy, kiedy w ich sercach rodzi się pragnie-
nie służenia innym. Praktycznym wymiarem tego są paczuszki, które przygotowu-
ją dzieciom z domu dziecka.

Opiekę nad całym projektem sprawuje Prezes Synodu Niemieckiego Ewangelic-
ko-Luterańskiego Kościoła Ukrainy (DELKU), ks. Aleksander Gross. Podziękowanie 
za wsparcie przekazuje również niedawno wybrany biskup wizytator tego Kościo-
ła, ks. Pavlo Shvarts, który studiował wcześniej w Polsce. Mimo, że Żanna i „jej” 
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dzieci nie są pozbawione 
opieki, to my również chce-
my im pomagać. Miesięczne 
utrzymanie całego projektu 
wynosi ok. 500 zł. Chcemy 
ich nadal odwiedzać i nieść 
pomoc. Czy przyłączysz się 
do nas?

Jednym z naszych kolej-
nych zamierzeń jest zakup 
Biblii. Gdy byliśmy z dziećmi 
na obozie, jeden z chłop-
ców powtarzał: Biblju czy-
taty treba! (Należy czytać Biblię!). Cóż, większość z nich jej nie posiada. Biblia jest 
dla nich droga! Kosztuje ok. 200 hrywien, a to naprawdę sporo, choć w złotów-
kach to zaledwie ok. 30 zł. 

Ukraina i tym razem zrobiła na mnie to samo wrażenie – kraj smutny i szary. 
Widać bardzo wyraźnie różnicę między dużą grupą biednych, którym nie starcza 
„na życie”, a bogatymi, którzy przemieszczają się najnowszymi samochodami. 
Przygnębiające wrażenie robią również zdjęcia portretowe osób, które zginęły na 
wojnie. Zdjęcia te można znaleźć na głównym placu Łucka i jest ich bardzo dużo!

Zachęcamy do modlitwy o ten kraj, o Kościoły, a przede wszystkim o grupę 
dzieci, którą wspieramy. Wiele może modlitwa sprawiedliwego!

Dziękujemy za wsparcie tego projektu i zachęcamy do dalszego wspierania. 
ks. Wiesław Łyżbicki
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Noc z Lutrem
31.10.2018, w 501. rocznicę wystąpienia Ojca Reformacji, ks. Marcina Lutra, od-

była się kolejna stała diecezjalna impreza młodzieżowa, jaką jest „Noc z Lutrem”. 
Tym razem miała ona miejsce w goleszowskim kościele ewangelickim, gdzie licznie 
zebrała się młodzież z wielu zborów Diecezji Cieszyńskiej, byli także reprezentanci 
Diecezji Katowickiej oraz Mazurskiej. Tematem tegorocznego wydarzenia była „do-
bra marka”, najczęściej kojarząca się z 
najbardziej znanymi produktami, z któ-
rymi stykamy się na każdym kroku. W 
różnych punktach programu mieliśmy 
okazję zastanawiać się nad tym, jaką 
„marką” jesteśmy my - jako ewangelicy, 
a przede wszystkim - jako chrześcijanie. 
Bo przecież my też posiadamy pewne 
logo, nazwę oraz określone cechy, któ-
re mają stanowić to, co nas wyróżnia i 
czym możemy się chlubić. Uczestnicy 
mieli wskazać te cechy, za pomocą komórek, w ankiecie internetowej, gdzie spośród 
30 opcji cech wybierali 3, które ich zdaniem najlepiej opisują chrześcijanina. Podczas 
tego wydarzenia, oprócz rozważań, które prowadzili najmłodsi księża, wypowiadał 
się także biskup Diecezji Cieszyńskiej, ks. Adrian Korczago, który poprzez przypo-
mnienie swojej młodości opisał, jakie cechy bliskich mu osób (rodziców, księdza itp.) 
inspirowały go do rozwijania swojej wiary, a także do obrania ścieżki, prowadzącej 
do tego, by w przyszłości zostać pastorem. Na koniec, analizując wyniki ankiety, 
w której jako najbardziej charakterystycze cechy chrześcijanina wygrały: miłość, po-
kora i uczciwość, ks. Tymek Bujok skłonił uczestników do refleksji – jaką, jako wy-
znawcy Chrystusa, jesteśmy marką? 

„Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” Mt 5,16

stud. teol. Damian Rusin

Głos ma
młodzież
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Wieczór gier 2018

Czwarty wieczór gier za nami i kolejny rekord liczebności! Tym razem ledwo 
zmieściliśmy się w domu zborowym, bo amatorów wspólnego grania było ponad 
siedemdziesiąt. 

Oczywiście największą popularnością cieszyły się gry planszowe i karciane, ale 
nie zabrakło również fanów elektronicznej rozrywki. Dwie konsole były okupo-
wane cały czas i to wcale nie przez najmłodszych uczestników. Niektórzy po raz 
pierwszy w życiu trzymali pada w dłoni i próbowali swoich sił, starając się wspólnie 
prowadzić restaurację (trudna to sztuka i w rzeczywistości, i w grze) lub rywalizu-
jąc na torze wyścigów samochodowych. 

Ogromną popularnością cieszyli się jak co roku „Tajniacy” i „Dixit”, nie zabra-
kło również amatorów gier zręcznościowych, w których liczy się refleks. Pobliska 
restauracja ledwo nadążała z zamówieniami pizzy dla graczy, pochłonięte zosta-
ły również nieskończone ilości mniej lub bardziej zdrowych przekąsek. Nic w tym 
dziwnego - wieczór gier jak co roku zmienił się w noc gier, a ostatni zapaleńcy 
kończyli rozgrywki około drugiej w nocy.
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Wyjazd konfirmantów do Zawoi
30 listopada wyjechaliśmy o 17:00 ze Skoczowa, a do Zawoi dotarliśmy około 

19:00. Po kolacji zebraliśmy się wspólnie – konfirmanci oraz kilka osób z grupy mło-
dzieżowej – na wieczornym spotkaniu.

Następny dzień był bardzo aktywny. Po śniadaniu konfirmanci zostali podziele-
ni na kilkuosobowe grupki. Mieli tzw. „cichy czas” z jedną osobą z młodzieży, pod-
czas którego czytali i rozmawiali na temat fragmentu tekstu z Ewangelii Łukasza. 
Po „cichym czasie” konfirmanci zostali ponownie podzieleni na grupy, ale tym ra-
zem na cztery. Każda z nich była przy czterech „stacjach”, na których poznawano 
poszczególne fragmenty Modlitwy Pańskiej. Tego dnia odbyliśmy również spacer 
po malowniczych okolicach, z których można było ujrzeć piękny krajobraz Zawoi. 
Wieczorem młodzież zorganizowała „Wielką grę”, w które uczestniczyli konfir-
manci. Każdy z nich musiał zdobyć jak najwięcej pieniędzy – punktów. Ostatniego 
dnia – w niedzielę – było nabożeństwo, które poprowadził ks. Bogdan Wawrzecz-
ko. Z Zawoi wyjechaliśmy około 13:00.

Wyjazd był bardzo udany. Konfirmanci mogli lepiej się poznać oraz wspólnie 
chwalić Boga.       Grzegorz Marekwica

Do Dębowca zjechali 
się tego wieczoru człon-
kowie parafii z bliska i da-
leka, niektórzy poświęcili 
ponad godzinę drogi sa-
mochodem, by wspólnie 
spędzić z nami czas. Nie-
którzy zaprosili swoich znajomych z pracy z rodzinami oraz przyjaciół spoza para-
fii. Dla tych osób była to dobra okazja, by poznać życie dębowieckiej parafii z zu-
pełnie nietypowej perspektywy. 

To, co cieszy nas co roku, to fakt, że wieczór (a raczej noc) gier nie jest wyłącz-
nie wydarzeniem młodzieżowym. Wspólna rozrywka łączy wszystkie pokolenia, 
a organizowaną przez „Stare Pierniki” imprezę można spokojnie nazwać imprezą 
rodzinną, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Do zobaczenia za rok w - mamy 
nadzieję - jeszcze szerszym gronie!             Kasia Pastucha

Sprzęt dla niedowidzących

Dzięki współpracy z norweską  fundacją „Bezpieczne Schronienie” 
otrzymaliśmy niewielką ilość sprzętu wspomagającego 

osoby niedowidzące.  
Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu z naszą kancelarią parafialną 

lub bezpośrednio z ks. Bogdanem Wawrzeczko.
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Logos Hope
Grudniowe spotkania młodzieżowe rozpoczęli-

śmy kolejnym wartościowym czasem, podczas któ-
rego mieliśmy okazję gościć dwie odważne dziew-
czyny, Monikę Byrtek (po lewej) i Justynę Gazdę. 
Zdały nam ciekawą relację ze swoich podróży 
misyjnych, które odbyły na statku Logos Hope. 
Wyjaśniły nam, na czym polega służba na statku 
i jak wiele cennych doświadczeń można tam zdo-
być. Dowiedzieliśmy się, że jednym z ważniejszych 
przeżyć była możliwość spędzania czasu z ludźmi 
z bardzo wielu krajów, różniących się kulturowo. 
Możliwość poznania nowych ludzi, nauka współ-
pracy i wzajemnej miłości braterskiej, wparcia w 

trudnych chwilach oraz wspólna radość były czymś niesamowicie wartościowym. 
Dziewczyny poza życiem na statku realizowały przede wszystkim misję głoszenia 
Ewangelii ludziom, którzy w wielu przypadkach nigdy o żywym Bogu nie mieli oka-
zji usłyszeć. Odbywały się tam przeróżne spotkania, wykłady, można było zakupić 
Biblię (dla niektórych ludzi była to jedyna możliwość zakupu Słowa Bożego) oraz 
inne książki pomagające rozwijać ich wiarę. Jedną z form pomagania były też licz-
ne rozmowy z zamieszkującymi dany teren ludźmi, wspólny śpiew oraz zajęcia dla 
dzieci. Justyna i Monika przekonały nas, że na statku nie da się nudzić, bo pomimo 
kuszącego zwiedzania świata, jest to praca na cały etat, wypełniona przeróżnymi 
aktywnościami. Stwierdziły, że był to wartościowy czas i wiele wniósł w ich życie, 
a my, po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji, czujemy się bardzo zachęceni i go-
towi na nowe wyzwania w służbie dla naszego Pana.

Joanna Chwastek 

Wigilijka Starych Pierników

Święta nie miałyby swojej niezwykłej atmosfery, gdy-
by nie poprzedzający je czas oczekiwania; Adwent z kolei 
nie byłby tak miłym czasem, gdyby nie imprezy zwane wi-
gilijkami, kiedy to gromadzimy się w gronie przyjaciół, by 
jako rodzina świętować Boże Narodzenie.

„Stare Pierniki”, czyli grupa tzw. starszej młodzieży 
pracującej nigdy nie przegapia okazji, by usiąść razem do 
stołu i cieszyć się swoim towarzystwem. Jest to nie tylko 
czas refleksji świątecznej, ale także okazja do zwykłych 
rozmów, na które tak często brakuje nam czasu w ponie-
działkowe wieczory. 
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Był pyszny pikantny barszcz z krokietami, lepione ręcznie pierogi z kapu-
stą i grzybami, nie zabrakło również cieszyńskich ciasteczek, mandarynek i coli. 
O świąteczną atmosferę postarała się aura, ponieważ świeży śnieg i lekki mróz 
skutecznie przypomniały wszystkim czasy, kiedy to co roku można było liczyć na 
białe Święta. 

Śpiew kolęd, blask świec, choinka, a przede wszystkim wyborowe towarzystwo 
sprawiły, że nikt nie miał ochoty wracać do domu. W końcu rozstaliśmy się jeszcze 
przed północą, bo następnego dnia trzeba było wstawać do pracy. Dziękujemy 
Bogu za ten niepowtarzalny czas w roku i za to, że możemy wspólnie świętować 
Jego przyjście na świat. 

Kasia Pastucha

Gwiazdka Młodzieży 2018

Tegoroczna Gwiazdka z pewnością zostanie w naszej pamięci na długo. Sala 
pękała w szwach, trzeba było dostawiać dodatkowe stoliki. Gościliśmy wielu ludzi 
z różnych parafii. Lecz zanim to nastąpiło, wiele osób pracowało nad przygotowa-
niem posiłków i sali, a zespół ćwiczył kolędy. Modlitwa przed rozpoczęciem po-
zwoliła się nam wyciszyć i ponownie zrozumieć, że robimy to wszystko dla chwały 
jedynego Pana, który znów przychodzi, by dać nam życie wieczne. 

Radość na twarzach Justyny i Asi była nie do opisania, gdy witały one wszyst-
kich zebranych. Dość szybko poznaliśmy temat przewodni tegorocznej Gwiazdki 
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– „Odnajdź wskazówkę”. Zobaczyliśmy film, który został zrobiony przez Mate-
usza Sikorę, w którym zapytani musieli odpowiedzieć na pytanie: „Gdzie byś szu-
kał wskazówek?”. Odpowiedzi były bardzo różne i często wywoływały uśmiech 
na twarzach publiczności. Wielu zapytanych odpowiedziało, że idealnym źródłem 
wskazówek jest Pismo Święte. Nadszedł czas na główną część spotkania. Swoimi 
przemyśleniami na temat drogi życiowej, szukania wskazówek i istoty bycia chrze-
ścijaninem, podzielił się z nami Piotr Chwastek. Pokazał nam, że wiele sytuacji w 
życiu, zarówno tych złych, jak i dobrych, można rozwiązać za pomocą proszenia 
Jezusa o „więcej Jezusa” w naszej egzystencji. Ta cenna wskazówka, na pewno 
będzie przydatna każdego dnia. Pomiędzy punktami programu mieliśmy okazję 
śpiewać, wraz z zespołem muzycznym, wiele pięknych kolęd, które miały moc po-
ruszyć serce każdego człowieka. Oczywiście znalazł się też czas na kawę i ciastko, 
gwarne i niezwykle interesujące rozmowy. Następnie odbył się zacięty teleturniej 
pomiędzy dwiema drużynami: żeńską i męską. Został on zorganizowany przez 
Tomka Chmiela w formie świątecznej Familiady. Pytania dotyczyły tematyki świą-
tecznej oraz biblijnej. Po zaciętej walce, drużyna męska zwyciężyła i została nagro-
dzona gromkimi brawami. Błogosławieństwo księdza Marcina i wspólne dzielenie 
się opłatkiem kończyło naszą Gwiazdkę w bardzo miłej atmosferze. 

Bardzo dziękujemy organizatorkom: Justynie Godawskiej i Asi Chwastek za 
przygotowanie tak wspaniałego wydarzenia, jakim była tegoroczna Gwiazdka. 
Dziękujemy również wszystkim osobom, które przyłożyły rękę do tego dzieła: 
osobom, które pomagały w kuchni, zespołowi muzycznemu, osobom, które przy-
gotowywały salę i jeszcze wielu innym, których nie zdołamy zliczyć ani wymienić 
z imienia i nazwiska. Przede wszystkim dziękujemy Bogu za to, że tegoroczna 
Gwiazdka była tak wspaniała i budująca, że możemy po raz kolejny przeżywać 
urodziny Tego, który był, który jest i który przyjdzie znów, by zbawić tych, którzy 
oddali Mu swoje życie.        Jakub Stebel
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Wieści 
chórowe

Przegląd minionych wydarzeń
Życie ludzkie przebiega w określony sposób. Wyznaczają je stałe punkty powta-

rzające się każdego dnia, takie jak: wstanie, toaleta, posiłek, pójście do pracy. Są 
sprawy, które z wyprzedzeniem planujemy: zakupy, pranie, porządki, ale również 
sytuacje wynikłe w danej chwili, często nas zaskakujące. Podobnie jest w naszym 
życiu chórowym. Są wydarzenia cyklicznie powtarzające się każdego roku o tej sa-
mej porze, np. udziały w wiosennych i jesiennych zjazdach chórów, służba w Świę-
ta Wielkanocne czy Bożego Narodzenia, podczas wydarzeń parafialnych. Takie, 
które planujemy: wycieczki, jubileusze oraz te, można 
rzec zaskakujące nas w danym momencie – między in-
nymi udział w żałobnych uroczystościach.

W sobotnie popołudnie 20.10.2018 „Gloria”, wspól-
nie z chórzystami z Dębowca, wzięła udział w jesien-
nym zjeździe chórów Diecezji Cieszyńskiej w Ustroniu. 
Podczas uroczystości wykonano pieśń Stanisława Ha-
dyny „Imię Jezus”, a połączonymi chórami parafii sko-
czowskiej dyrygowała pani Gabriela Targosz. W związ-
ku ze zbliżającą się rocznicą 100-lecia odzyskania 
niepodległości, zgromadzone w ustrońskiej świątyni 
chóry wykonały pieśń „Modlitwa za Ojczyznę”. 

W tym podniosłym, patriotycznym nastroju do-
trwaliśmy do końca miesiąca i w niedzielę 28.10.2018 
uczestniczyliśmy w uroczystym nabożeństwie w Cie-
szynie, poświęconym setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę oraz połączenia Diecezji 
Cieszyńskiej z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim 
w Warszawie. Mury Kościoła Jezusowego zgromadzi-
ły duchowieństwo różnych wyznań, przedstawicieli 
życia społecznego różnych szczebli, wiernych oraz 
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chóry naszej diecezji. Podczas uroczystości połączone chóry pod dyrygenturą pani 
diakon Joanny Sikory wykonały dwie pieśni nawiązujące do okoliczności. Z tej oka-
zji wspomniano również sylwetki tych, którzy przed laty czynnie przyczynili się do 
sytuacji umożliwiającej nam współczesne świętowanie. W związku z rocznicowy-
mi obchodami, Diecezja Cieszyńska przygotowała medal „Ewangelicy Niepodle-
głej”, który otrzymało wiele osobistości życia kościelnego i społecznego. „Gloria” 
również została uhonorowana tym medalem za zaangażowanie i udział w roczni-
cowych obchodach.

3.11.2018 gole-
szowski chór mę-
ski „Cantus” kiero-
wany przez panią 
Annę Stanieczek 
świętował jubile-
usz 40-lecia swojej 
działalności. Do 
wspólnego prze-
żywania Jubilat 
zaprosił zaprzyjaź-
niony chór męski 
z Cieszyna, pod dyrygenturą pani diakon Joanny Sikory oraz męską część „Glorii” 
ze Skoczowa. Zaserwowana uczta muzyczna zdołała zaspokoić gusta miłośników 
chóralnego śpiewu, a wspólnie wykonane pieśni, w szczególności „Niebiosa gło-
szą” Ludwika von Bethowena, długo brzmiały męskimi głosami w murach gole-
szowskiego kościoła.

W niedzielę 11.11.2018, w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, 
w naszej parafii miało miejsce dziękczynne nabożeństwo okolicznościowe, pod-
czas którego pieśnią nawiązującą do uroczystości służyły: chórek „Nadzieja” i ze-
spół „Dla Niego” pod kierownictwem pani Doroty Podżorskiej oraz chóry żeński 
i mieszany „Gloria” pod dyrygenturą pani Gabrieli Targosz. Całość uroczystego na-
bożeństwa prowadził i wygłosił kazanie ks. Marcin Ratka-Matejko. 

18.11.2018 parafia skoczowska świętowała wprowadzenie w urząd nowego pro-
boszcza, ks. Alfreda Borskiego. W uroczystości wzięło udział licznie zgromadzone 
duchowieństwo różnych wyznań, w tym i z zagranicy, przedstawiciele samorządu, 
licznie zebrani wierni. Nabożeństwo to ubogaciły pieśnią zespoły „Dla Niego” oraz 
chóry „Gloria” - żeński i mieszany. Kazanie wygłosił nowy proboszcz parafii, ks. 
Alfred Borski. Słowami pieśni „Być w służbie Jezusa, o błogi to stan! Radości mej 
zdrój jest On, Zbawca mój. W Nim ufność i pewność, w Nim pokój mi dan. O warto 
Mu służyć, Dlań żyć!”, „Gloria” życzyła księdzu Bożego błogosławieństwa, sił i wy-
trwałości na nowej drodze obowiązków duchownego. Z chwilą objęcia stanowiska 
proboszcza, ks. Alfred Borski przyjął na siebie również obowiązki opiekuna ducho-
wego chóru.  
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Te wszystkie wspomniane skrótowo wydarzenia już odeszły do historii, a przed 
nami czas Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia, czas nowych wyzwań i oczekiwań, 
planów i działania w sytuacjach, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mamy 
tylko nadzieję i pokładamy swoją ufność w Panu, że wszystko co nam przygoto-
wał, pomoże zrealizować. A przed nami ważny rok – rok jubileuszu 100-lecia dzia-
łania chóru w parafii skoczowskiej. Niech dobry Bóg błogosławi naszym zamierze-
niom. Soli Deo Gloria!

Biblia Ekumeniczna
Po dwudziestu latach pracy została wydana Biblia Ekumeniczna. 

Tłumaczenie Biblii Ekumenicznej zostało przez Synod Kościoła wprowadzone do 
oficjalnego używania w naszym Kościele. 

Nowe tłumaczenie Biblii można nabyć w kancelarii parafialnej. 
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Kącik
dla dzieci

Cześć!
Za nami wspaniały czas Świąt, podczas których wiele mówiliśmy o tym, jak waż-

ne było przyjście Pana Jezusa na świat. Mam nadzieję, że pamiętacie wszystko, 
o czym rozmawialiśmy na szkółkach i bez problemu uzupełnijcie poniższe zagadki.

1. Odpowiedz na pytania. Przy każdej odpowiedzi jest literka. Zakreśl je i odczy-
taj hasło.

Dlaczego w Święta dajemy sobie prezenty?
 a) tak każe Biblia – D
 b) żeby się cieszyć – M
 c) żeby przypominać sobie o tym, że Pan Jezus jest dla nas prezentem  

      od Boga – K
Jaki anioł jest nam znany z imienia przy historii o narodzinach Pana Jezusa?
 a) Michał – O
 b) Gabriel – A
 c) Jutrzenka – I
Jaka jest dokładna data urodzin Pana Jezusa?
 a) 24 grudnia – P
 b)25 grudnia – R
 c) nie znamy dokładnej daty – D
Ilu było mędrców?
 a) nie wiadomo – Z
 b) trzech – W
 c) tylu ile prezentów – N
Kto pierwszy odwiedził narodzonego Jezusa?
 a) mędrcy – E
 b) pasterze – I
 c) anioły – A
Jak miał na imię starszy brat Jezusa?
 a) Jakub – C
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Opr. Ania Jaroszewska

 b) nie miał starszego brata – D
 c) Józef – S
Gdzie urodził się Pan Jezus?
 a) w Betlejem – Ł
 b) w Jerozolimie – K
 c) w Egipcie – N
O czym przypomina nam wieniec adwentowy?
 a) o tym, że zbliżają się Święta – A
 b) o tym, że kończy się rok – E
 c) o oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana Jezusa – O

Tutaj wpisz hasło: ...................................................................................................

2. Przeczytaj poniższe fragmenty kolęd i napisz, jaki jest tytuł każdej z nich.
a) „jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali  

           z wielkiej radości, z wielkiej radości”

     ..........................................................
b) „Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:  

           Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!”

     .........................................................
c) „Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają,  

           króle witają, pasterze śpiewają”

     ........................................................
d) „tam leży Dzieciątko, przypatrzcie mu się,  

           to wam ku radości Bóg Ojciec je śle”

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

3. Co symbolizują te elementy? Połącz każdy z nich z tym, co symbolizuje.
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Z życia
kościoła

13.10.2018 – Synod Kościoła przyjął uchwałę o wprowadzeniu od początku roku 
kościelnego 2018/2019 (czyli od 2 grudnia 2018 r.) nowych perykop liturgicznych i ka-
zalnych. Zgodnie z uchwałą Synodu, do końca roku kalendarzowego 2018 w użytku 
pozostają̨ również dotychczasowe perykopy liturgiczne z 1978 roku. Jest to związa-
ne z wcześniejszą publikacją, m.in. w „Z Biblią na co dzień 2018”, dotychczasowych 
tekstów kazalnych i liturgicznych, które będą obowiązywać w grudniu 2018 roku. 
Nowe wydanie „Z Biblią na co dzień 2019” zawiera już zapisy zgodne z Uchwałą Sy-
nodu Kościoła z 13.10.2018 r. (nowe perykopy). Pełny zestaw nowych perykop biblij-
nych znajdziemy na stronie www.liturgika.pl. Zachęcamy do zapoznania się z nim, 
a przede wszystkim do aktywnego uczestnictwa w naszym życiu liturgicznym. 

21.10.2018 – Wyborcze Zgromadzenie Parafialne wybrało ks. Marcina Brzóskę 
na nowego proboszcza parafii ewangelickiej w Cieszynie.

23.10.2018 – na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młodzież wobec problemu wiary i wy-
boru powołania”. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP i Chrześcijańską Akade-
mię Teologiczną reprezentował bp Adrian Korczago.

25.10.2018 – powiększyło się grono teologów ewangelickich, zatrudnionych 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którzy posiadają upraw-
nienia samodzielnego pracownika naukowego. Na pierwszym posiedzeniu Rady 
Wydziału Teologicznego ChAT w nowym gmachu uczelni podjęto uchwałę o przy-
znaniu stopnia doktora habilitowanego Jerzemu Sojce, pracownikowi Katedry 
Teologii Systematycznej Wydziału Teologicznego ChAT.

28.10.2018 – w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana w Grudziądzu odbyło 
się uroczyste nabożeństwo z okazji wprowadzenia w urząd proboszcza ks. dr. Ka-
rola Niedoby.

31.10.2018 – blisko 500 młodych ludzi wzięło udział w Nocy z Lutrem 31 paździer-
nika 2018 roku w kościele ewangelickim w Goleszowie.
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Z życia
kościoła

1.11.2018 – w wieku 52 lat zmarł śp. ks. Alfred Sta-
niek, proboszcz Parafii Ewangelickiej w Istebnej. We 
wtorek 6 listopada w kościele ewangelickim w Isteb-
nej odbyło się pożegnanie śp. ks. Alfreda Stańka. 
W środę 7 listopada w kościele ap. Piotra i Pawła 
w Wiśle odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. 
Alfreda Stańka. Wiślański kościół wypełnił się człon-
kami rodziny, duchownymi, zborownikami z Istebnej, 
Wisły i wielu innych parafii, znajomymi z czasu obo-
zów, które prowadził ks. Alfred, i wieloma gośćmi.

10.11.2018 – w hali MOSiR w Zabrzu zorganizowano 20 Ewangelicki Turniej Piłki 
Nożnej Halowej o Puchar ks. Andrzeja Hauptmana. 

11.11.2018 – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
nadał Ordery Orła Białego osobom zasłużonym dla polskiej nie-
podległości. Wśród nich znalazł się bp Juliusz Bursche.

11.11.2018 – w kaplicy św. Jadwigi Śląskiej, przy Rezydencji 
Prezydenta RP w Wiśle-Czarnem, odbyło się nabożeństwo eku-
meniczne z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

16-17.11.2018 – w Wiśle-
-Jaworniku zorganizowano 
spotkanie liderów i osób 
zaangażowanych w pracę 
młodzieżową w diecezji cie-
szyńskiej.

17.11.2018 – w Drogomy-
ślu, podczas uroczystego 
nabożeństwa, odsłonięto tablicę upamiętniającą ks. Józefa Mamicę – przedwojen-
nego duszpasterza wojskowego, pochodzącego z Pruchnej.

18.11.2018 – Ustroński Chór Ewangelicki przeżywał jubileusz 120-lecia swojej 
działalności.

21.11.2018 – w sali Sejmiku Śląskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 
odbyła się inauguracja Sejmiku Województwa Śląskiego. Na sali byli obecni bp 
Adrian Korczago – zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej oraz bp Marian Niemiec – 
zwierzchnik Diecezji Katowickiej.

21.11.2018 – w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyły się egzaminy kościel-
ne. Do egzaminu pro venia concionandi, czyli etapu dopuszczenia do ordynacji 
minister Verbi Divini (sługi Słowa Bożego) przystąpili: Marek Bożek - praktykant 
parafii w Zielonej Górze, Paweł Mikołajczyk - praktykant parafii Opatrzności Bo-
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żej we Wrocławiu, Arkadiusz 
Raszka - praktykant w Diecezji 
Warszawskiej oraz Piotr Uciń-
ski - praktykant parafii w Piszu. 
Do egzaminu kościelnego pro 
ministerio (II egzaminu kościel-
nego) przystąpiło i otrzymało 
uprawnienia proboszcza-admi-
nistratora trzech księży wika-
riuszy: Robert Augustyn - wi-
kariusz parafii w Katowicach 
Szopienicach, Tymoteusz Bu-
jok - wikariusz w Centrum Mi-
sji i Ewangelizacji oraz Marcin 
Podżorski - wikariusz parafii w Cieszynie. Wszyscy uzyskali pozytywne oceny.

23.11.2018 – odbyła się w Warszawie konferencja o biskupie Juliuszu Bursche. 
100-lecie niepodległości Polski to okazja, by przyjrzeć się tym, którzy przysłużyli się 
odbudowie odrodzonej Rzeczypospolitej. Na niwie Kościołów ewangelickich taką 
postacią jest niewątpliwie bp Juliusz Bursche, generalny superintendent, a później 
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

24.11.2018 – w auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej odbyło 
się III Śląskie Forum Reformacyjne.

24.11.2018 - w sali „Augustany” w Bielsku-Białej, w ramach IV sesji VI kadencji, ob-
radował Synod Diecezji Cieszyńskiej. Podczas obrad Synodu między innymi przyjęto 
preliminarz budżetowy na rok 2019 i uchwałę dotyczącą wieku konfirmacji w Diece-
zji Cieszyńskiej. W wyniku przyjętej uchwały w roku 2019 i 2020, do konfirmacji (po 
dwuletniej nauce konfirmacyjnej odbywającej się w parafii w wymiarze minimum 
55 godzin) przystąpią uczniowie w wieku 14/15 lat (klasy ósmej szkoły podstawo-
wej). Od roku 2022 do konfirmacji przystępować będą uczniowie w wieku 15/16 lat 
(klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej), po dwuletniej 
nauce konfirmacyjnej w wymiarze 55 godzin. 

27-29.11.2018 – na terenie Diecezji Cieszyńskiej przeby-
wali pielgrzymi z Niemiec, Francji i Szwecji, uczestniczący 
w 3 Ekumenicznej Pielgrzymce dla Sprawiedliwości Klima-
tycznej z Bonn (Niemcy) do Katowic, na szczyt klimatycz-
ny COP24.

27.11.2018 – zmarł w wieku 88 lat nestor duchowień-
stwa diecezji cieszyńskiej, śp. ks. radca Ryszard Janik. 
Nabożeństwo żałobne odbyło się w piątek 30 listopada 
w kościele ewangelickim w Jaworzu.
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Zebrał ks. Marcin Ratka-Matejko
Źródła: luteranie.pl, bik.luteranie.pl, cieszynska.luteranie.pl

1.12.2018 – ks. Pavlo 
Shvarts został wprowa-
dzony w urząd biskupa 
wizytatora Niemieckiego 
Ewangelicko-Luterańskie-
go Kościoła Ukrainy (DEL-
KU). Uroczystość odbyła 
się w kijowskim kościele 
luterańskim św. Katarzyny 
i była ważnym momentem 
na trudnej drodze normalizacji sytuacji w DELKU. W nabożeństwie uczestniczył 
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzy Samiec. 

1-4.12.2018 – bp Adrian Korczago prowadził rekolekcje adwentowe dla parafian 
z Ostródy i Olsztyna oraz duchownych Diecezji Mazurskiej.

5.12.2018 – w Goleszowie odbyła się ostatnia w tym roku konferencja duchow-
nych Diecezji Cieszyńskiej.

8.12.2018 – odbyło się ekumeniczne świąteczne spotkanie niesłyszących i nie-
dosłyszących Diecezji Cieszyńskiej. Po raz pierwszy gościem spotkania był student 
teologii – kleryk Seminarium Kościoła Rzymskokatolickiego w Katowicach – Paweł 
Kasprzak. Będzie on pierwszym niesłyszącym księdzem katolickim.

9.12.2018 – w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyło się centralne 
nabożeństwo ekumeniczne dla uczestników szczytu klimatycznego ONZ COP24. 
W nabożeństwie uczestniczyli reprezentanci Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go w RP.

17.12.2018 – w Sali Synodalnej w Centrum Luterańskim w Warszawie odbył się tra-
dycyjny Wieczór Adwentowy zorganizowany przez Koło Teologów Ewangelickich oraz 
studentów luteran Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Podczas uroczystego wie-
czoru Słowo Boże roz-
ważał bp Paweł Hause, 
zwierzchnik Diecezji Ma-
zurskiej, pozdrowienia 
przekazali: Biskup Ko-
ścioła Jerzy Samiec oraz 
rektor Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej 
ks. prof. Bogusław Mi-
lerski. Obecni byli także 
wykładowcy i studenci 
ChAT.
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Książki propagujące zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia
Tym razem reklamujemy książki na temat zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, 
które można znaleźć w naszym nowym dziale – Zdrowie. A oto nasze propozycje:

Kuchnia żydowska: święta, obyczaje i potrawy świąteczne – B. Szczepanowicz. 
To nie jest zwykła książka kucharska. Podano w niej nie tylko przepisy na najsmacz-
niejsze i najsłynniejsze potrawy żydowskie, które można przyrządzić właściwie 
w każdej kuchni, ale też opisano wszystkie najważniejsze święta żydowskie.

Kuchnia żydowska: pyszne potrawy na różne okazje – M. Spieler. Ponad 75 
przepisów na tradycyjne potrawy społeczności żydowskich z całego świata, Izra-
ela i innych krajów Bliskiego Wschodu, środkowej i wschodniej Europy. Przeszło 
300 kolorowych zdjęć potraw i etapów ich przyrządzania.

Dieta Stwórcy – J. S. Rubin. „Ta nowatorska książka oparta na Piśmie Świę-
tym i badaniach naukowych pokazuje nie tylko to, jak odzyskać pełne zdrowie, 
lecz również jak je utrzymać. Pomoże ci ona: osiągnąć i utrzymać idealną wagę, 
wzmocnić układ odpornościowy, zredukować stres, poprawić wygląd, odzyskać 
energię i uregulować trawienie.”

Lecznicza dieta Alleluja – G. Malkmus, P. Shockey. To książka o cudownej die-
cie, która jest nie tylko nowym sposobem odżywiania się, ale również nowym po-
dejściem do życia i co ważne, nie powoduje uczucia głodu.

Smaki Biblii – A. Ciucci. „Oto 60 przepisów ukazujących tradycję kulinarną prze-
kazaną nam w Biblii. Niektóre z tych potraw należą do dziedzictwa kulinarnego 
starożytnego Bliskiego Wschodu. Pozycja ta prezentuje niezwykle rzadki sposób 
zgłębiania Pisma Świętego. Na jej kartach bardzo konkretnie możemy doświad-
czyć, o ile w ogóle to możliwe, jego smaków oraz odtworzyć klimat środowiska 
kulturowego, które istniało u źródeł naszej historii.”

Biblioteka

OGŁOSZENIE
W związku z tym, że nasza biblioteka skopiowała wszystkie kasety audio na płyty, 
wyzbywamy się kaset. Każdy może podejść do naszej biblioteki i pobrać dowolną 
liczbę kaset gratis. Po rozdaniu kaset będziemy się wyzbywać również półek, na 
których były przechowywane kasety.
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Reklamy 
i ogłoszenia

Dziękujemy serdecznie wszystkim, 
którzy regularnie opłacają składkę kościelną. 

Wpłaty można uiszczać w kancelarii parafialnej 
lub 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 dochodu 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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Zachęcamy do przekazywania 1% swojego podatku z rozliczenia rocznego 
dla pani Wandy Chrobok, która przez wiele lat była kościelną w Simoradzu.
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Księgi 
parafialne

Chrzty:

Jan Girjat 28.10.2018 Iłownica 
Dawid Zbijowski 25.11.2018 Wilamowice, ul. Cieszyńska 
Aleksander Majer 25.10.2018 Mnich, ul. Cieszyńska 
Amelia Żarecka 2.12.2018 Skoczów, ul. Morcinka 
Antoni Mrozowski 23.12.2018 Górki Wielkie, ul. Nowy Świat 
Lena Żółty 23.12.2018 Skoczów, ul. Górny Bór 
Natan Bucki 27.12.2018 Simoradz, ul. Główna 
Marika Dolaciak 27.12.2018 Skoczów, ul. Morcinka 

Pogrzeby:
Barbara Słowiok 51 lat 18.10.2018 Skoczów, ul. Dolny Bór 
Gloria Hławiczka 0 lat 12.10.2018 Pierściec
Pawełka Sikora 89 lat 31.10.2018 Pierściec, ul. Landecka 
Zuzanna Malik 85 lat 06.11.2018 Skoczów, ul. Wzgórze 
Bogusław Pawlus 49 lat 30.11.2018 Skoczów, ul. Mickiewicza 
Sylwester Bujak 62 lata 05.12.2018 Skoczów, ul. Nowa 
Leopold Krzemień 86 lat 9.12.2018 Skoczów, ul. Leśna 
Emilia Madzia 83 lata 6.12.2018 Międzyświeć, ul. Beskidzka 
Józef Gluza lat 61 11.12.2018 Harbutowice, ul. Bajkowa

RODO
Od 25 maja obowiązuje w Kościele i w naszej parafii nowy Regulamin Ochrony 
Danych Osobowych. Rada Parafialna powołała na inspektora RODO ks. Marci-
na Ratka-Matejko 

E-mail: marcin.ratka-matejko@luteranie.pl                tel: 690 670 704

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

kich chętnych do poznawania, czy też „odświeżenia” języka rosyjskiego prosimy 
o kontakt. Spotkania odbywają się w środy o godz. 17.00 w sali obok kancelarii.
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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. Alfred Borski tel. 692 540 345      e-mail: alfred.borski@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: Danuta Oczadły
Skład: ks. Alfred Borski   Druk: Augustana

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. 15.30
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

Foto na okładce: Photo by Anna Kolosyuk on Unsplash, 
Fotografie na stronach działów: StockSnap.io oraz Unsplash.com
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