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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

O czym najczęściej marzymy? Odnoszę wrażenie, że o zmianie. Zmianie naszej 
sytuacji w tej czy innej dziedzinie naszego życia. Olbrzymia większość z naszych 
marzeń czy wyobrażeń przyszłych zmian pozostaje tylko życzeniem, ponieważ 
chcielibyśmy to czy tamto, ale nie ma w nas ochoty na ponoszenie kosztów drogi 
do realizacji tych marzeń.

Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy przechodzimy przez kryzys i nasze położe-
nie jest tak niewygodne, że godzimy się na ponoszenie często niemałych kosztów 
zażegnania kryzysu. Inaczej mówiąc, kiedy doświadczamy trudności, łatwiej przy-
chodzi nam decydowanie się na przejście z poziomu marzeń do działania. Kryzys 
jest wtedy sytuacją, która może być początkiem zmiany na lepsze.

Kiedy czytam historię relacji izraelsko-filistyńskich, dostrzegam wiele sytuacji kry-
zysowych, w których Bóg udziela pomocy swojemu ludowi. Jedna z takich sytuacji 
opisana jest w I Sam 6. Izraelici tracą tam, na rzecz Filistynów, arkę przymierza. Bóg 
interweniuje i arka wraca do prawowitych właścicieli. Po tych wydarzeniach „rzekł 
Samuel do całego Izraela, mówiąc: Jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do 
Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do 
Pana, i służcie wyłącznie jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków.” I Sam 7,3 

Czytając powyższy fragment i odbierając go jako Boże Słowo skierowane rów-
nież do nas, warto zadać sobie dwa pytania. Oto one:

1. Co to oznacza nawrócić się z całego serca?
2. Czy chcę tego nawrócenia w moim życiu?
Zanim znajdziemy odpowiedź, przypatrzmy się sytuacji, o której mówi Samuel. 

Wśród Izraelitów byli i tacy, którzy postępowali zgodnie z naszym porzekadłem: 
„Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. Skąd bierze się taka postawa? Z chęci ży-
cia w komforcie, który oczywiście można różnie definiować. Może to być spokój, 
zasobność finansowa, zdrowie, sukces, budowanie własnego wizerunku w oczach 
innych… - słowem rzeczy, które są dla nas atrakcyjne. Zdarza się więc, że próbujemy 
osiągnąć je bez względu na wszystko. Podpatrujemy wtedy „innych bogów” i służy-
my wyznaczonemu przez siebie celowi. Podobni wtedy jesteśmy do tych mądrych, 
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wysoko wykwalifikowanych, świadomych swoich kompetencji ludzi, którzy rozpo-
częli budowę wierzy Babel, bo to oni we własnych oczach byli najważniejsi. Czy 
wynika z tego, że nie mogę uczyć się od innych? Oczywiście, że mogę, muszę tylko 
zawsze zadawać sobie pytanie, komu faktycznie służę tym, co robię? Asztarte by-
wają przecież takie atrakcyjne. Asztarte to fenicka bogini miłości, płodności i woj-
ny przedstawiana często z kwiatem lotosu, jej odpowiednikiem była babilońska 
Isztar, podobna też była do greckiej Afrodyty. Kult Asztarte między innymi związa-
ny był z oddawaniem czci zmysłowości, a specjalna grupa jej kapłanek uprawiała 
prostytucję kultową.

Przyjemność, zmysłowość, seksualność, piękno – tymi słowy można by 
w uproszczeniu streścić istotę kultu bogini, która czasem nazywana była też kró-
lową niebios. Ważne jest jednak, żebyśmy znów wrócili do pytania: komu chcę 
służyć? Od odpowiedzi zależało będzie, w jakiej kolejności poukładam wszystkie 
elementy w moim życiu. Mogę je przecież układać tak, jak wydaje mi się, że będzie 
najwygodniej, mogę też przyjść do Tego, który jest Wszechmogącym Panem i Jego 
prosić, żeby pomógł mi powkładać wszystkie ważne elementy mojego życia na 
właściwe, z Jego perspektywy miejsca. Jesteśmy przyzwyczajeni do nauki o Bożej 
łasce i czasem opacznie ją rozumiejąc, wydaje nam się, że przecież nic nie musimy 
robić, bo wszystko darowane nam zostało za darmo, prowadzi nas często w pu-
łapkę duchowego lenistwa. Prawdą jest, że Bóg dał nam wszystko ze swojej łaski, 
płacąc za nasz grzech krwią Swojego Syna. Czy ta informacja ma predestynować 
mnie do układania swojego życia na moją modłę, czy raczej do służenia Mu?

Serce dla Izraelitów było siedliskiem myśli, woli, podejmowania decyzji, więc 
w tym kontekście Samuelowe słowa o zwróceniu się z całego serca do Pana i na-
wróceniu się do Niego całym sercem, nabierają dla nas innego wymiaru. Oznacza 
to bowiem, że moje myśli, mój system wartości, sposób zdobywania tego, co po-
żądane, całe moje życie powierzam w ręce Tego, który jest Panem. I chociaż często 
zdarza mi się schodzić na własne ścieżki, to codziennie chcę zawracać na Jego 
drogi. Pozostaje jeszcze pytanie, które padło na początku. Czy chcę tego nawróce-
nia w moim życiu? Jeśli odpowiedź brzmi: tak, to zastanów się nad tym, czy przy-
padkiem nie powinieneś czegoś porzucić, zmienić, przebudować, a potem przejdź  
z poziomu wiedzy do działania.

ks. Bogdan Wawrzeczko

Przyjdź do kościoła! 
Nie czekaj, aż cię tam przyniosą...
„I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do 
miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych 
zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz 
dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzi-
cie, że się ten dzień przybliża.”  Hbr 10,24-25
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Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej (cz.3)
W kolejnej odsłonie naszego cyklu poświęconego pismom Marcina Lutra konty-

nuujemy lekturę pisma „Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej” z 1528 r., a więc ostatniej 
publikacji tenberczyka w wymianie pism z Reformatorami szwajcarskimi w sporze 
o pojmowanie Wieczerzy Pańskiej. W poprzednim odcinku dotarliśmy do fragmen-
tu części pierwszej, w której M. Luter rozpoczął polemikę z argumentami podno-
szonymi przez Reformatora Bazylei, a zarazem bliskiego współpracownika Ulryka 
Zwingliego – Johannesa Oekolampada. Poniżej przyjrzymy się polemice z kolejnymi 
tezami Bazylejczyka.

Pierwszy z argumentów, na którego obaleniu skupia się Wittenberczyk, odwołu-
je się do tekstów z Ewangelii Mateuszu 26,11, w której Jezus mówi o tym, że nie za-
wsze będzie z uczniami, co J. Oekolampad wspierał odwołaniem od Ewangelii Mate-
usza 24,26. Na podstawie tych tekstów Bazylejczyk stwierdzał, że ciało Chrystusa po 
wniebowstąpieniu znajduje się po prawicy Bożej a nie w Wieczerzy Pańskiej. Dla nie-
go stwierdzenie „ciało Chrystusa jest w niebie” jest sprzeczne z „ciało Chrystusa jest 
w chlebie”. M. Luter rozpoczyna swoją polemikę od wskazania, że oba przywołane 
sformułowania są Słowami Bożymi, dlatego by uznać je za sprzeczne ze sobą nie 
wystarczy tylko racjonalna ocena człowieka. Konieczny jest jeszcze dowód z Pisma 
Świętego. Pokazuje także, że według zasad logiki by mówić o sprzeczności dwóch 
twierdzeń muszą się one odnosić do jednej i tej samej rzeczy. Inaczej sprzeczności 
nie ma, tak jak w przypadku tekstu z Ewangelii Łukasza 24,44, w której Jezus prze-
bywając z uczniami mówił „To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze  
z wami”. Jezus siedząc z uczniami odwołuje się w tej wypowiedzi do przeszłości, nie 
więc w niej sprzeczności.

Argumentacja Wittenberczyka na rzecz niesprzeczności stwierdzeń o obecno-
ści Chrystusa w niebie i chlebie odwołuje się do granic ludzkiego poznania, które 
nie obejmują wszystkich sposobów na jakie Chrystus może być cieleśnie obecny. 
Wskazuje przy tym, że nawet w ramach ograniczonych możliwości ludzkiego po-
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strzegania mamy do czynienia z sytuacjami, gdy widzimy jakąś rzecz obecną na róż-
ne sposoby. Tak jest w sytuacji, kiedy słońce odbija się w tafli jeziora – może być 
kilka, czy nawet kilkadziesiąt takich odbić. Czy zatem Boża moc nie może sprawić 
obecności Chrystusa w wielu miejscach? Podobnie jest w sytuacji, w której tłum ludzi 
obserwuje słup na środku placu – każdy z nich widzi go w całości z różnych perspek-
tyw. M. Luter podkreśla, że takie sytuacje zachodzą przy ograniczoności ludzkich 
zmysłów. By ją ukazać przywołuje przykład ślepca, który dysponuje tylko słuchem, 
węchem, dotykiem i powonieniem, a więc zmysłami, które działają na stosunkową 
niewielką odległość. Czy ktoś dysponujący tymi zmysłami od urodzenia jest w sobie 
w stanie wyobrazić zmysł, który pozwoli sięgać na kilka, jeśli nie więcej, mil? Takim 
zaś organem jest wzrok, którego ślepiec nie posiada. To jednak, że jest on dla niego 
niewyobrażalny nie znaczy, że nie jest możliwy. Podobny błąd popełniają w swoim 
rozumowaniu Szwajcarzy, którzy nie są w stanie wyobrazić sobie, że Boża moc za-
pewnia realizację prostych słów „To jest ciało moje”. To zaś, że Boża moc niejedno-
krotnie przekracza ludzkie pojmowanie i jej granice są nam nieznane jest wielokrot-
nie poświadczone w Piśmie Świętym. Dlatego: „Powinno się bardziej wierzyć Bogu 
aniżeli ludzkiemu rozumowaniu, ponieważ słowa Boże »to jest moje ciało«” są jasne 
i krótkie. Ani w Piśmie Świętym, ani w jakimś języku wyrażenie »moje ciało« nie jest 
wymawiane ani rozumiane niezgodnie ze swym brzmieniem”.

Brak uznania powyższej reguły prowadzi do tego, że marzyciele (tak M. Luter 
określał swoich przeciwników) nie raz zostali przyłapani na kłamstwie. Do tego 
oskarżenia Wittenberczyk przydaje także to, że nie są oni w stanie odpowiedzieć 
na podnoszone przez niego w polemice argumenty. Poza tym wybiórczo stosują 
swoją argumentację. Gdy trzeba objaśnić tekst o wejściu Chrystusa przez zamknięte 
drzwi (Ewangelia Łukasza 24,39), odwołują się do subtelności ciała Chrystusa, nato-
miast nie umieją konsekwentnie zastosować podobnej argumentacji do obecności 
Chrystusa w chlebie Wieczerzy Pańskiej. Także inne teksty odnoszące się od obja-
wień Chrystusa po zmartwychwstaniu (konkretnie tekst dotyczący się ukazania się 
Chrystusa Szczepanowi z Dziejów Apostolskich 7,55) tłumaczą odwołując się do du-
chowej obecności Chrystusa. Tym samym, zdaniem M. Lutra, J. Oekolampad usiłuje 
podporządkować tekst biblijny swojej zarozumiałości.

Według Wittenberczyka brak konsekwencji widać także w tym, jak Bazylejczyk 
opisuje kwestię wcielenia Chrystusa. Stwierdza bowiem, że Chrystus jest cieleśnie 
na ziemi, zaś według boskości w niebie. To jednak rozrywa jedność osoby Chrystusa, 
co jest niedopuszczalne. Jeśli Chrystus się wcielił, to swoją boskością jest i w niebie 
i na ziemi. Rezonuje tutaj starożytny spór chrystologiczny. J. Oekolampad kontynu-
uje tradycję podkreślającą nieuchwytność i wyjątkowość Boga, która prowadziła do 
zdecydowanego oddzielenia boskiej i ludzkiej natury Chrystusa u teologów związa-
nych z tzw. szkołą antiocheńską. M. Luter zaś kontynuuje myślenie szkoły aleksan-
dryjskiej, która kładła akcent na jedność osoby Chrystusa.

Dla Wittenberczyka w momencie wcielenie Chrystus w swojej boskości był 
i w niebie i w łonie Marii. Odrzuca on przy tym szwajcarską logikę, która zakładała, 
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że określnie „w niebie” czy „na ziemi” należy rozumieć lokalnie, jako konkretne 
miejsce, w którym znajduje się Chrystus. Co więcej, zarzuca oponentom kolejną 
niekonsekwencję w argumentacji. Z takich wypowiedzi jak Ewangelia Łukasza 
17,23: „Oto tam [jest Chrystus], oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie” 
wyprowadzają oni zasadę, że Chrystus nie jest przywiązany do konkretnego miej-
sca i podkreślają, że chce On być poznany w duchu. Z tego zaś wnioskują, że należy 
odrzucić cielesną obecność Chrystusa w konkretnym miejscu – w chlebie Wiecze-
rzy Pańskiej. Jednocześnie nie wahają się argumentować, że ciało Chrystusa po 
wniebowstąpieniu jest zlokalizowane w konkretnym miejscu – po prawicy Bożej 
– i tego miejsca nie jest w stanie opuścić.

Powyższy argument J. Oekolampada M. Luter atakuje z jeszcze innej strony. Przy-
wołuje kontekst wypowiedzi Jezusa z Ewangelii Łukasza 17,23. W Ewangelii Łuka-
sza 17,20-21 czytamy: „Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, Ani nie będą 
mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was”. 
Błąd Oekolampada polega zdaniem Wittenberczyka na tym, że nie uwzględnia, iż 
słowa „tu” i „tam” odnoszone do Królestwa Bożego można interpretować na dwa 
sposoby. Po pierwsze, w sposób lokalny, według którego coś może być w konkret-
nym miejscu dostrzeżone i jest tam rzeczywiście obecne. Taką interpretację stosują 
Szwajcarzy i wnioskują z niej, że obecność Królestwa Bożego nie może być rozumia-
na rzeczywiście i lokalnie, ale duchowo. Zgadzając się z samą interpretacją Witten-
berczyk wywodzi z niej jednak inny wniosek – skoro Królestwo Boże jest i tu i tam, to 
nie można ograniczać jego obecności do konkretnego miejsca, ale należy uznawać ją 
za uniwersalną. To jednak nie pomniejsza rzeczywistej obecności Królestwa Bożego 
w konkretnym miejscu. Istnieje jednak jeszcze drugi sposób interpretacji tego tek-
stu, który Szwajcarzy pomijają, a mianowicie Królestwo Boże, choć znajduje się na 
ziemi, to nie działa wedle przyjętego na niej zwyczaju, jest czymś od niego odmien-
nym. Tak samo niejednokrotnie Biblia mówi o chrześcijanach, którzy żyją na ziemi, 
ale nie na sposób ziemski. By to zobrazować, M. Luter przytacza przykład obcego 
przybysza, który odwiedził Wittenbergę. Jest on w Wittenberdze, to jest faktycznie 
się w niej znajduje, ale nie jest z Wittenbergi, to jest jako osoba obca nie ma udziału 
w prawach, obowiązkach i zwyczajach obywateli Wittenbergi.

Podobnie M. Luter polemizuje z argumentem odwołującym się do rozmowy 
Jezusa z Samarytanką z Ewangelii Jana 4. J. Oekolampad skupia się na wierszu 
24, w którym Jezus mówi, że cześć powinna być oddawana w duchu, co ma pro-
wadzić do wniosku, że Chrystus nie jest cieleśnie obecny w Wieczerzy Pańskiej. 
Wittenberczyk przypomina po pierwsze, że w samej Ewangelii Jana 9,38 jest opis 
niewidomego, który oddawał cieleśnie pokłon Chrystusowi, po drugie zaś istotny 
dla interpretacji Ewangelii Jana 4 jest cały kontekst rozmowy. Nie chodzi w niej 
bowiem o obecność Boga czy to w Jerozolimie, czy na górze Garizim, ale o to, czy 
w którymś z tych miejsc należy oddawać Bogu cześć. Odpowiedź Jezusa ma zatem 
następujący sens: „My jednak wierzymy, że oddawać cześć w duchu, oznacza od-
dawać cześć duchowo lub w sposób duchowy, bez względu na to, czy Chrystus jest  
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w niebie, na ziemi, w sakramencie lub gdziekolwiek indziej”. To duchowe oddawanie 
czci jest postawione w opozycji do cielesnego, to jest takiego które wymaga, by akt 
oddawania czci odbywał się w konkretnym miejscu. Tak oddawali Bogu cześć Żydzi, 
którzy robili to w świątyni jerozolimskiej, takie rozumienie oddawania Bogu czci pro-
paguje papież i jego zwolennicy nakazując, by działo się to w konkretnych miejscach, 
zachęca by do nich pielgrzymować, obiecując za to zyskanie zasługi przed Bogiem. 
Takie rozumowanie jest jednak błędne, gdyż uzależnia istotę, moc i skuteczność od-
dawania Bogu czci od tego, czy jest ona oddawana w konkretnym miejscu i czasie.

Ostatnim argumentem J. Oekolampada do którego odwołuje się M. Luter jest 
tekst z J 6,63 „Ciało nic nie pomaga”, odczytywanego wspólnie z wcześniejszym 
J 6,53, a więc historią o tym jak zapowiedź spożywania ciała i krwi Chrystusa była 
przyczyną zgorszenia. Wittenberczyk relacjonuje, że zdaniem J. Oekolampada  
w J 6,63 ciałem, które nie pomaga, jest ciało Chrystusa. Bazylejczyk jego zdaniem 
nie dowiódł tego jednak w żaden sposób. Nie jest konieczne, żeby w sąsiadują-
cych ze sobą wierszach była mowa o tym samym, widać tutaj zmianę tematu. Żydzi  
w Kafarnaum zgorszyli się słowami na temat spożywania ciała Jezusa, bo brak im 
było duchowego zrozumienia, o którym mowa w J 6,63. (Warto wspomnieć, że 
to właśnie ta historia biblijna spowodowała, że pogląd głoszący, iż w Wieczerzy 
Pańskiej spożywane jest ciało Chrystusa rozumiane jako ludzkie mięso, zwany jest 
kafarnaizmem.) Na koniec M. Luter dorzuca także, że J. Oekolampadowi nie udało 
się podważyć zasady interpretacyjnej co do biblijnych fragmentów dotyczących 
ciała i ducha, którą sformułował we wcześniejszej polemice. Głosiła ona, że te 
fragmenty, które przeciwstawiają sobie ciało i ducha, nie dotyczą ciała Chrystusa. 
Bazylejczyk jako kontrargument przytaczał 1 List do Tymoteusza 3,16. Wittenber-
czyk odrzuca go, gdyż w tym tekście mowa jest o duchu i ciele jako jedności.

Kolejnym przeciwnikiem, z którego poglądami polemizuje M. Luter w „Wyzna-
nia o Wieczerzy Pańskiej”, choć nie wymienia go z imienia, jest Kaspar Schwenck-
feld von Ossig, śląski szlachcic, mistyk i działacz reformacyjny w Księstwie Legnic-
kim, zaliczany do tzw. lewego skrzydła Reformacji albo Reformacji radyklanej.  
W 1527 r. włączył się on w spór o Wieczerzę Pańską prezentując własne stano-
wisko w piśmie „O podstawie i przyczynie błędów i napięć dotyczących artykułu  
o sakramencie Wieczerzy Pańskiej”. Jego podsumowanie opublikował U. Zwingli 
w Zurychu w 1528 r.

Na wstępie polemiki M. Luter zarzuca K. Schwenckfeldowi, że przedstawia on 
własną interpretację Słów ustanowienia, różną nie tylko od luterskiej czy papie-
skiej, ale także pozostałych sakramentarzy: U. Zwingliego, J. Oekolampada oraz 
Andreasa Karlstadta. Słowa ustanowienia w wersji K. Schwenckfelda wedle relacji 
M. Lutra miały brzmieć: „Ciało moje, które jest za was wydane, jest to”. Pod „to” 
K. Schwenckfeld miał rozumieć „pokarm duchowy”. Wittenberczyk widzi trzy 
przyczyny tej niezgodności w obozie swoich przeciwników. Po pierwsze, Bóg do-
prowadza do niezgody między innymi by ukazać, że ich poglądy nie pochodzą od 
Ducha Świętego. Po drugie, po ludzku dążą oni do sławy i każdy za punkt honoru 
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bierze sobie bycie oryginalnym w odczytaniu Słów ustanowienia. Po trzecie, (to 
już interpretacja diabelska) Paweł i ewangeliści, którzy przekazali Słowa ustano-
wienia byli pijani, i ich zapis zawiera błędy, które K. Schwenckfeld musiał skorygo-
wać, przywracając właściwą kolejność.

Pierwszy argument K. Schwenckfelda dotyczy sposobu właściwego odczytywa-
nia Pisma Świętego. Zakłada on, że powinno je poprzedzić przemyślenie problemu 
w duchu. Takie wewnętrzne oświecenie ma uzdolnić do właściwego odczytania 
tekstu. M. Luter dostrzega tutaj zbieżność z poglądami A. Karlstadta, a także jed-
nego z przywódców buntu wojny chłopskiej – Thomasa Müntzera. Jednocześnie 
odrzuca takie stanowisko, widząc w nim lekceważenie tekstu Pisma Świętego. 
Przy takim podejściu Pismo staje się jedynie świadectwem wewnętrznych przeżyć 
K. Schwenckfelda i przestaje być normą jego poznania teologicznego, a staje się 
jedynie narzędziem narzucania jego poglądów innym.

Drugi z argumentów śląskiego mistyka wskazuje, że tezie o obecności Chry-
stusa w chlebie Wieczerzy Pańskiej brak podstaw w Piśmie Świętym, gdyż nie 
ma o tym mowy w Starym Testamencie, na który powołuje się przecież Chrystus,  
a Ewangelista Jan świadczy o tym, że Chrystus przyszedł w ciele nie w chlebie, 
zaś sam Chrystus mówi, że Ojca można poznać tylko przez niego (por. Ewangelia 
Jana 14,6) a nie przez chleb. Ta logika jest dla M. Lutra wprost konsekwencją wyżej 
odrzuconej metody interpretacji Pisma Świętego. Na jej podstawie K. Schwenkfeld 
arbitralnie uznaje, że może zignorować słowa „To jest ciało moje” i odwoływać się 
do tekstów biblijnych, które bezpośrednio z Wieczerzą Pańską nie mają nic wspól-
nego. Co więcej, doszukuje się odpowiedzi jej dotyczących w Starym Testamencie, 
tak jakby Nowy Testament nie był istotny i to, co z niego nie znajduje potwierdze-
nia w Starym, było nieistotne.

Kolejny argument zakłada, że teza o ciele Chrystusa w chlebie jest sprzeczna  
z wiarą, bowiem ta ostatnia musi mieć coś dla duchowego oka, chleb zaś jest prze-
znaczony dla oka cielesnego. Dla Wittenberczyka taka logika wklucza wszelkie 
odniesienia do wiary w kontekście tego co cielesne, a to prowadzi zarówno do od-
rzucenia wiary w człowieczeństwo Jezusa, jak również w stworzenie, czy do podwa-
żenia przekonania, że inny chrześcijanin jest moim bliźnim. Czwarty argument głosi, 
że prawda o obecności ciała Chrystusa w chlebie jest sprzeczna z naturą Słowa Bo-
żego. Ślązak rozumie ją bowiem jako wieczną prawdę, która nie może się wiązać  
z czymś stworzonym, takim jak chleb. Tutaj M. Luter sygnalizuje jedynie, że negu-
je to wagę Słowa zewnętrznego, tj. słyszalnego słowa kazania i widzialnego słowa 
sakramentów. Tego stanowiska jednak marzyciele nie udowodnili. Szerzej M. Luter 
polemizował z takim poglądem już w piśmie „Przeciw niebiańskim prorokom”.

Piąty z argumentów K. Schwenckfelda przeciwstawia pogląd o obecności ciała 
Chrystusa w chlebie Wieczerzy Pańskiej urzędowi kapłańskiemu i królewskiemu 
Chrystusa (por. List do Hebrajczyków 6,20). Chrystus jego zdaniem nie może być 
królem w chlebie, gdyż ten ostatni jest tworem na ziemi, a Królestwo Boże nie 
jest z tego świata. M. Luter kpi, że K. Schwenckfeld rozumuje tak jakby stwierdze-
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nie „Królestwo Boże nie jest z tego świata” było tożsame z „Królestwo Boże nie 
jest na świecie”. To zaś prowadzi do konkluzji że chrześcijanie są w beznadziejnej 
sytuacji, bo jako ci, którzy są na ziemi są oddzieleni od swojego króla, który jest  
w niebie. Wittenberczyk przypomina także, że Jezus, kiedy stanął przed Piłatem 
to deklarował, że Królestwo Jego nie jest stąd, a nie, że nie ma go na świecie (zob. 
Ewangelia Jana 18,36).

Szósty argument Ślązaka ukazuje tezę o ciele Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej 
jako sprzeczną z chwałą Bożą, gdyż Chrystus przebywa w niej po prawicy Ojca.  
M. Luter odpowiada, że w ten sposób po raz kolejny rozumie się przebywanie po 
prawicy Bożej jako więzienie dla ciała Chrystusa. Co więcej, nie ma sensu twierdze-
nie Ślązaka, że Chrystus jest na ziemi obecny według boskiej natury, zaś cieleśnie 
nie jest to możliwe. Dla Wittenberczyka to równoznaczne ze stwierdzeniem, że 
cielesna natura Chrystusa jest czymś lepszym niż boska, bo tylko dla niej zarezer-
wowane jest przebywanie wyłącznie w niebie. Ostatni argument K. Schwenckfel-
da, dotyczący sprzeczności tezy o obecności ciała Chrystusa w Sakramencie Oł-
tarza z ustanowieniem Chrystusowym i praktyką pierwotnego Kościoła, M. Luter 
uznaje za powtórzenie wywodów U. Zwingliego, które już wcześniej obalił.

Część pierwszą pisma „Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej” kończy polemika z na-
uczaniem Jana Wiklifa o Wieczerzy Pańskiej, które U. Zwingli uważał za wspierają-
ce jego stanowisko, ale o tym w kolejnym odcinku naszego cyklu.

dr hab. Jerzy Sojka

Ekumeniczne spotkanie burmistrza z proboszczami
11.01.2019 w gabinecie sko-

czowskiego burmistrza Miro-
sława Sitko odbyło się dorocz-
ne spotkanie władz miasta 
z proboszczami parafii rzym-
skokatolickich i ewangelickich 
z terenu skoczowskiej gminy. 
Ze względu na zajęcia w szko-
le w spotkaniu nie mógł wziąć 
udział ks. Marcin Markuzel 
z Bładnic. Naszą parafię repre-
zentował ks. Alfred Borski.

To już któreś z kolei spotkanie władz miasta z duchownymi, które jak zwykle 
miało charakter czysto towarzyski. Przy kawie/herbacie można było porozmawiać 
na różne tematy związane z działalnością obecnego zarządu miasta, jak również 
dowiedzieć się o różnych przedsięwzięciach podejmowanych przez obecnych 
duszpasterzy. Poza tym jest to doskonała okazja do tego, by w nieraz bardzo prze-
pełnionych kalendarzach znaleźć miejsce i czas na bliższe poznanie się. 
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Z kart 
historii

Bitwa pod Skoczowem
Równo 100 lat temu, w styczniu 1919 r. rozegrały się na Śląsku Cieszyńskim cieka-

we wydarzenia, w których pewną rolę odegrała także nasza parafia ewangelicka. 
Po zakończeniu I wojny światowej narody w Europie, które nie posiadały pełnej 
wolności , postanowiły wykorzystać  powojenną  sytuację pokonanych i zbudować  
w pełni swoją niezależną suwerenność.  W przypadku naszej ojczyzny wiązały się 
te wydarzenia z odrodzeniem po 123 latach rozbiorów.  Śląsk Cieszyński  należał 
do końca wojny do monarchii Austro-Węgierskiej i po upadku austriackich Habs-
burgów  władzę państwową na tym historycznie polskim terenie ktoś musiał prze-
jąć. A prawa do niej rościli sobie zarówno Polacy, jak i Czesi. Jednak to Polacy, 
wychodząc z założenia, że większość mieszkańców jest polskojęzyczna, utworzyli 
19.10.1918 r. Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. Rada ta 30.10.1918 r. w Pro-
klamacji do Ludu Śląskiego napisała „Rada Narodowa ………proklamuje uroczyście 
przynależność państwową Ks. Cieszyńskiego do wolnej, niepodległej, zjednoczonej 
Polski i obejmuje nad nią władzę państwową”. Czesi, nie mogąc pogodzić się z ta-
kim rozwojem sytuacji, celowo podgrzewali konflikt graniczny, aby usprawiedliwić 
swój najazd na sporne tereny. Wojskową ofensywę rozpoczęli 23 stycznia 1919 r., 
przekraczając linię demarkacyjną zawartą 5.11.1918 r. i podchodząc  pod granice 
naszego miasta.  Wtedy to  polską linię obrony utworzono na rzece Wiśle, a sztab 

Zdjęcia z rekonstrukcji bitwy pod Skoczowem, 
która miała miejsce 2.02.2019 
na polu przed naszą plebanią
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dowódcy obrony , brygadiera/pułkownika/ Franciszka Ksawerego Latinika osadzo-
no w naszej szkole ewangelickiej oraz na plebanii.

Bezpośrednim świadkiem tamtych wydarzeń był ks. Jan Zachariasz Unicki, któ-
ry w tym czasie krótko zastępował w Skoczowie chorego proboszcza ks. Józefa 
Gabrysia. Swoje wspomnienia spisał w artykule „Kilka dni pod Skoczowem w stycz-
niu 1919”: „To, co się działo pod Skoczowem z końcem stycznia 1919 r., mogłoby być  
nazwane wielką tragedią. …Dnia 24 stycznia 1919 gruchnęła w Skoczowie wieść, że  
Czesi zajmują  Śląsk Cieszyński. …Po południu w niedzielę zaroiła się droga do Cieszyna 
wojskiem polskim. …Ziemia była śniegiem pokryta, a mróz był tęgi. …Miasto Skoczów 
w jednej chwili zmieniło się do niepoznania. …W poniedziałek, 27 stycznia rankiem 
nowy widok przedstawił się mieszkańcom miasta. Jak czarna rzeka płynęły drogą od 
Cieszyna tłumy ludności cywilnej…. A z nimi wszystkimi szły straszne wieści. Opowia-
dano sobie: tego powieszono, tamtego porwano i nie wiadomo, co się z nimi stało. …. 
W gospodzie pana kuratora Wani pod ewangelickim kościołem zajęło wojsko wszyst-
kie pokoje. Gotowano sobie herbatę i co się dało. … Wojsko zajmowało stanowiska. … 
W szkole obok ewangelickiego kościoła zakwaterowano komendę jednego odcinka linii 
bojowej. … Przygotowywano łączność telefoniczną dla dowódcy frontu, brygadiera La-
tinika oraz dla podległej mu głównej kwatery mieszczącej się na plebanii ewangelickiej. 
W ciągu jednego dnia ciche niwy skoczowskie stały się frontem wojennym. …Wprost  
pod sama plebanią  ewangelicką ustawiono dwie armaty piętnastocentymetrowego 
kalibru. Ustawiono je na drodze wiodącej z szosy cesarskiej do kościoła. .. Dano ognia. 
.. Tymczasem Czesi coraz gęściej ostrzeliwali nasze pozycje. … Wieczorem tego same-
go dnia przyszedł do mnie ks. kapelan Grycz i zapytał: „Czy znałeś porucznika Kotasa ?  
Teraz zmarł.” . „Czy go znałem ? To przecie mój kolega szkolny”. Nazajutrz dnia 29 stycz-
nia, w środę był pogrzeb śp. por. Kotasa. .. Trumna była skromna, czarna. Śp. Ferdynand 
Kotas  miał na piersiach zwykłą koszulę bez zdobnego munduru oficerskiego, który 
tak błyszczał  na nim jeszcze wczoraj. Przykryty był kocem żołnierskim, zbroczonym 
obficie jego własną krwią. … Miał on iście rycerski pogrzeb. ..Podczas całego pogrzebu  
śp. por. Kotasa strzelano zaciekle z armat. …. Oprócz grabarza i nas dwóch księży, nie 
było nikogo z cywilnych na pogrzebie. Przecie ten pogrzeb odbywał się pod gradem 
kul armatnich i karabinowych. … Na pogrzeb zeszła się garstka oficerów, którzy na 
chwilę mogli się ze służby oddalić. Sam brygadier Latinik przybył, choć ten wódz za 
wszystko odpowiedzialny tak mało miał czasu. Bardzo prosił, abyśmy długo nie prze-
mawiali. … Zagrały organy… po skończonej pieśni przemówił od ołtarza ks. kapelan 
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Grycz na tekst z Psalmu 127. … A potem orszak pogrzebowy ruszył na cmentarz. … 
Przemówiłem nad grobem kolegi i pobłogosławiłem go do grobu. …Rzuciliśmy grud-
ki ziemi na trumnę bohatera i wracali pośpiesznie do dalszej pracy. 

Dnia 30 stycznia bitwa pod Skoczowem osiągnęła punkt kulminacyjny. … Około 
11 przed południem uderzono na alarm. „Co się stało ?” pytano trwożnie. „Czesi prze-
rwali front w Nierodzimiu” powiadano. … W krytycznej chwili nadeszły posiłki z Łodzi. 
Z wagonów kolejowych na dworcu wysypali się bohaterscy chłopcy, aby tu na naszej 
ziemi śląskiej krew przelewać. …Ks. kapelan K. Grycz odszedł na front, a mnie polecił 
opiekę duszpasterską nad rannymi i umierającymi w szpitalu. Szpital polowy urządzo-
no w sali gimnastycznej szkoły wydziałowej. … W sobotę 1 lutego 1919 w dalszym ciągu 
zwożono zabitych. Niektóre trupy przedstawiały okropny widok i nikt nie potrafił ich 
rozeznać, tak strasznie były zniekształcone. … W niedzielę 2 lutego odbył się pogrzeb 
poległych. Skoczów zapewne nigdy nie widział takich tłumów jak wówczas. … Pole-
głych katolickiej religii było 14, ewangelickiej religii 3. Nazwiska ewangelików: Bobek Ślą-
zak i dwaj Łodzianie: Klincke i Kunte. Nabożeństwo żałobne w kościele odprawiłem ja,  
na cmentarzu ks. kapelan Grycz.  Po odprawieniu naszego nabożeństwa w kościele  
zaczekaliśmy na drodze pod kościołem na orszak pogrzebowy, zdążający z kościoła 
katolickiego i razem podążaliśmy na cmentarz. Pogrzeb ewangelicki i katolicki odpra-
wiliśmy wspólnie. … Siedemnastu bohaterów  spod Skoczowa spoczęło w mogile. 
Niezliczone tłumy ludności cywilnej, piechota, artyleria, kawaleria, żołnierze, muzyka, 
oficerowie wracali do domu. … Śnieg skrzypiał po nogami, zmierzch powoli zapadał,  
a na niebie iskrzył się modrym blaskiem Syriusz, cudowna gwiazda.”

[całą historię bitwy opisanej we wspomnieniach 
przez  ks. Jana Unickiego czytaj w IP nr 72 – 74]

Rozstrzygająca bitwa wojny polsko-czeskiej pod Skoczowem rozegrała się 
30 stycznia 1919 r. Armia czeska została rozbita  przy próbie sforsowania Wisły w Ocha-
bach Wielkich, po czym dowódca czeskiego wojska poprosił brygadiera Latinika  
o zawieszenie broni, co zostało przyjęte. Jednak następne dni pokazały, że Czesi 
nie zamierzają respektować rozejmu i ciągle naruszali jego postanowienia. Dlate-
go, aby zagwarantować względny spokój na tym w dalszym ciągu spornym tere-
nie, wojsko polskie pozostało w Skoczowie jeszcze przez miesiąc i 27 lutego po-
wróciło do Cieszyna.

Działania zbrojne pod Skoczowem w styczniu 1919 r. zostały upamiętnione 
trzema  pomnikami oraz dwiema tablicami, które przypominają o tych niełatwych 
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dniach. Dwa pomniki postawiono na 
grobach bohaterskich żołnierzy po-
chowanych na cmentarzu ewangelic-
kim i katolickim w Skoczowie. W pią-
tą rocznicę bitwy na ul. Kolejowej 
(obecnie ul. Mickiewicza) postawio-
no piękny pomnik „Naszym boha-
terom”, który zniszczyli hitlerowcy 
w 1939 r. Po wojnie nowa władza 
w 1961r. postawiła na tym miejscu 
pomnik „Poległym za polskość Śląska”, który po latach wymagał kosztownego, 
generalnego remontu. Władze samorządowe Skoczowa postanowiły zatem  w 2016 
r. rozebrać  go i powrócić do postawienia przedwojennej kopii pomnika „Naszym bo-
haterom”. Czwarte miejsce upamiętniające bitwę pod Skoczowem to pamiątkowa 
tablica umieszczona na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie o treści „Cieszyn 
– Skoczów 23-26  I 1919”. Druga tablica została 28.01.2019 r. odsłonięta na frontowej 
ścianie naszej plebanii.  Treścią nawiązuje do  pobytu na plebanii dowódcy polskiego 
wojska, brygadiera Latinika  wraz ze swoim sztabem  w styczniu 1919 r.

opr. Jerzy Sikora

Spotkanie z Janiną Unicką – córką ks. Jana Zachariasza Unickiego
Na uroczystości odsłonięcia tablic upamiętniających 

bitwę pod Skoczowem (na budynku naszej plebanii oraz 
na gmachu Szkoły Podstawowej nr 1) została zaproszona, 
mieszkająca w Republice Czeskiej, Janina Unicka – córka 
ks. Jana Zachariasza Unickiego. Nieodłącznym punktem 
jej wizyty było zwiedzenie naszego kościoła. Przy tej 
okazji zorganizowano spotkanie w gabinecie probosz-
cza, w którym uczestniczyli również: ks. Anna Bystrzycka  
z Czech oraz Krystyna Filipek – córka byłej (ok. 1945-48) 
skoczowskiej sekretarki parafialnej Elżbiety Profit, jak 
również Jan Stebel – nasz parafianin, a zarazem kierow-
nik Biura Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskie-
go w Skoczowie. Na 
pamiątkę spotkania 
pani Janina Unicka 
przekazała ks. Alfre-
dowi Borskiemu książ-
kę autorstwa jej ojca 
pt. Obrazki niewiast 
biblijnych Starego Te-
stamentu. Fo
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W skrócie

2 stycznia – spotkanie rodzin pastorskich w Brennej.
4 stycznia – koncert w naszym kościele w Skoczowie, który zainaugurował uro-

czystości związane z jubileuszem 100-lecia działalności Chóru Gloria (s. 38-40 i 64). 
5 stycznia – wieczór uwielbienia zorganizowany przez młodzież. 
5 stycznia – ordynacja w Cieszynie. Na duchownego ordynowany został między 

innymi ks. Marek Bożek (1 rząd, 2 od prawej), który pochodzi z naszej parafii.

6 stycznia – parafialny koncert kolęd w Skoczowie (Święto Epifanii), w którym 
wzięły udział chóry i zespoły z naszej parafii (s. 40-41).

6 stycznia – gwiazdka dla seniorów w Dębowcu (s. 35).
9 stycznia – Diecezjalna Konferencja Duchownych w Cieszynie. 
10 stycznia – posiedzenie Rady Parafialnej w Skoczowie.
11 stycznia – noworoczne spotkanie koła pań w Pierśćcu (s. 44).
11 stycznia – spotkanie burmistrza z proboszczami (str. 2 i 10).
13 stycznia – doroczne zgromadzenie filiału w Simoradzu, któremu przewodni-

czył ks. Alfred Borski (str. 15).
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13 stycznia – gwiazdka Chóru Gloria. W spotkaniu wraz z chórzystami uczestni-
czyli ks. Alfred Borski z rodziną i ks. Marcin Ratka-Matejko z rodzinami (s. 42).

15 stycznia – gwiazdka Chóru w Dębowcu. W spotkaniu uczestniczyli chórzyści 
i ks. Marcin Ratka-Matejko z rodzinami (s. 43). 

15 stycznia – diecezjalny  
 etap konkursu  
 Sola Scriptura  
 w Ustroniu.

20 stycznia – doroczne zgromadzenie filiału w Dębowcu, któremu przewodni-
czył ks. Marcin Ratka-Matejko (str. 15).

20 stycznia – doroczne zgromadzenie filiału w Pierśćcu, któremu przewodni-
czył ks. Alfred Borski (str. 16).

25 stycznia – XXI Ekumeniczny Koncert Kolęd w Dębowcu (tym razem w koście-
le rzymskokatolickim). Naszą parafię reprezentował zespół młodzieży pod kierow-
nictwem Jakuba Barańskiego. Podczas koncertu przemawiał ks. Marcin Ratka-Ma-
tejko, który również prowadził w końcowej modlitwie i udzielił błogosławieństwa. 
Po koncercie odbyło się spotkanie w sali parafialnej.  

28 stycznia – odsłonięcie pamiątkowej tablicy na ścianie budynku plebanii upa-
miętniającej 100. rocznicę bitwy pod Skoczowem (str. 2 i 11-14). 

2 lutego – rekonstrukcja bitwy pod Skoczowem na polu pana Bronowskiego, 
przed budynkiem naszej plebanii (str. 11-14).

4 lutego – posiedzenie zarządu Chóru Gloria.
7 lutego – zebranie sprawozdawcze Chóru Gloria (s. 42).
8 lutego – Megaspotkanie młodzieży w Wiśle Jaworniku, w którym uczestni-

czyła młodzież (s. 50 i 63).
9 lutego – Diecezjalne Spotkanie Dyrygentów i Prezesów Chórów, Zespołów 

i Orkiestr w Skoczowie (s. 42-43). 
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9 lutego – spotkanie młodzieży w Skoczowie, w czasie którego gościem spe-
cjalnym był ks. prof. Marek Uglorz (s. 51).

9 lutego – rozpoczął się kurs przedmałżeński w naszej parafii, który prowadzą 
Mariola i Roman Fengerowie. 

10 lutego – spotkanie dla pracowników i wolontariuszy naszej parafii w sali OSP 
w Kisielowie. W spotkaniu uczestniczyło  ponad 140 osób (s. 46-47).

13 lutego – wyjazd młodzieży do sali Trampolin GoJump w Bielsku-Białej (s. 51 i 63).
15 lutego – pieczenie muffinek w Dębowcu przez młodzież (s. 52-53 i 63). 
16 lutego – w ramach spotkania młodzieżowego w Skoczowie odbyła się noc filmowa. 
17 lutego – parafialny kulig przełęczą Kubalonki,  w którym uczestniczyło 60 

osób (relacja w następnym numerze IP). 
18 lutego – wyjazd młodzieży na lodowisko do Cieszyna. 
20 lutego – wieczór gier planszowych w sali młodzieżowej w Skoczowie. 
23 lutego – Diecezjalne Rekolekcje dla Księży, Katechetów, Rad Parafialnych 

i Członków Synodu (pierwszy termin) w Ustroniu (relacja w następnym nume-
rze IP).

23 lutego – w sali parafialnej odbyła się kolacja walentynkowa, w której uczest-
niczyło blisko 90 osób. Gośćmi spotkania byli Lidia i ks. Leszek Czyż (relacja w na-
stępnym numerze IP). 

Przed nami:
9 marca – Kurs przedmałżeński 

9 marca – „Urodziny młodzieżówki”

16 marca – Konferencja młodych w MCK w Skoczowie

16 marca – Diecezjalne Rekolekcje dla Księży, Katechetów, Rad Parafialnych 
i Członków Synodu (drugi termin) w Międzyrzeczu

23 marca – Finał konkursu Sola Scriptura w Bielsku-Białej

23 marca – I Ekumeniczny Koncert Pasyjny w naszym kościele w Dębowcu

14 kwietnia – koncert pasyjny w kościele w Skoczowie.

20 kwietnia – Bezsenna Noc (dla młodzieży) w Drogomyślu

4 maja – Ekumeniczne nabożeństwo dla strażaków – w tym roku w kościele 
rzymskokatolickim w Dębowcu. 

11 maja – Konferencja delegatek Kół Pań w Skoczowie.

18 maja – Kurs przedmałżeński.
Zebrał ks. Marcin Ratka-Matejko
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Dębowiec
Roczne zebranie filiału w Dębowcu odbyło się 20.01 2019 r. Sprawozdanie z dzia-

łalności odczytał kurator Roman Kłoda, natomiast sprawozdanie finansowe przed-
stawiła skarbnik Lidia Pastucha. Całość podsumował przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Stanisław Kubicius, proponując udzielenie absolutoriom zarządowi. Był też 

Roczne sprawozdawcze zebrania w filiałach
Simoradz

13 stycznia odbyło się zebranie roczne filiału Simoradz. Zebranie jak zawsze 
przebiegało w miłej atmosferze, a nowy proboszcz miał okazję zaznajomić się 
z parafianami oraz z życiem filiału. Z uwagi na szykujące się poważne inwestycje 
w skoczowskim kościele, plan pracy filiału został ograniczony do minimum. Na 
2019 rok zaplanowano i przegłosowano następujące propozycje:

1. Dokończenie drogi na cmentarzu.
2. Nowe schody na dzwonnicę (właz).
3. Koszenie cmentarza i przygotowanie pamiątki założenia i poświęcenia kościoła.
W wolnych wnioskach wspomniano również o możliwości rozbudowy salki, do 

której nowy Proboszcz był pozytywnie nastawiony. Z uwagi jednak na konieczny 
remont kościoła w Skoczowie, sprawa ta musi być przesunięta o kilka lat.

Tekst i zdjęcia: Rajmund Raszyk

Nasze
życie
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Pierściec

Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie
3.02.2019 odbyło się coroczne parafialne zgromadzenie sprawozdawcze. 

Zgromadzeniu przewodniczył proboszcz, ks. Alfred Borski, natomiast sprawoz-
dania z działalności parafii za rok 2018 odczytał ks. Marcin Ratka-Matejko. Wspól-
ne pochylenie się nad sprawami parafii pozwoliło na rozwianie wątpliwości oraz 
zastanowienie się nad wyzwaniami, przed którymi nasza parafia stoi. Spora część 
dyskusji poświęcona była potrzebom remontowym kościoła i budynków para-
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fialnych w Skoczowie. Omówienie 
zakresu prac, które determinować 
będą budżet parafialny, potrzeba 
poszukiwania zewnętrznych źró-
deł finansowania czy konieczność 
zwrócenia uwagi na wiele aspektów 
pobocznych, dała całościowy obraz 
sytuacji. Jednocześnie była ona za-
chęceniem dla każdego, kto posiada 

czas na planowanie działań zarówno w 2019 roku, jak i w dalszej perspektywie. W cza-
sie dyskusji widać było duże zaangażowanie i troskę zebranych zarówno o sprawy 
duchowe, jak i gospodarcze. Spotkaniu przewodniczył ks. Marcin Ratka-Matejko. 

Roman Kłoda
zdj. Andrzej Czyż
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Sprawozdanie
z życia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie za rok 2018

(przedstawione na Zgromadzeniu Parafialnym w Skoczowie w dniu 27 stycznia 2019 r.)

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,
rok 2018 upływał w naszym Kościele jako „Rok Świadectwa Kościoła”. Jako 

Ewangelicy w naszym codziennym życiu chcemy składać jasne i czytelne dla 
otoczenia Świadectwo wiary i miłości, które mają swoje źródło w Jezusie Chry-
stusie. Rok ten był nie tylko czasem przypominania sobie tego, jak ważne jest 
składanie świadectwa, lecz także okazją do tego, by to świadectwo było wi-
doczne w życiu każdego z nas. Rok 2018 był sposobnością, by składać świadec-
two również w kontekście ewangelickiej aktywności związanej z jubileuszem 
100-lecia Niepodległości naszego kraju. Mogliśmy przypominać bohaterów 
tamtych czasów i wskazywać na to, jak ważnym jest, byśmy czuli odpowiedzial-
ność za współczesne i przyszłe losy ojczyzny. Działania Kościoła i parafii rów-
nież mają na celu, za pomocą różnym metod i środków, składać świadectwo  
o żywym Bogu. Możemy być wdzięczni Bogu za to, że mieliśmy wiele okazji do 
tego, by świadczyć o nim, a jeśli coś zostało zaniedbane, mamy nadzieję, że Bóg 
i to potrafi wykorzystać dla swojej chwały. Do podążania za Chrystusem i składania 
świadectwa motywowało nas Słowo Boże, które było hasłem biblijnym 2018 roku: 
„Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota” (Obj 21,6). 

Rok 2018 był w naszej parafii rokiem pełnym wyzwań. W pierwszej części spra-
wozdania przedstawię w porządku chronologicznym wybrane spotkania i przed-
sięwzięcia, które było nam dane przeżyć w minionym roku. Drugą część stanowi 
podsumowanie stałych form działania parafii. 

Od samego początku wiedzieliśmy, że rok 2018 będzie rokiem wielu inwestycji  
i zmian. Parafia przygotowywała się do odejścia proboszcza ks. Adama Podżorskiego 
na emeryturę, a co z tym związane, do wyborów nowego proboszcza. Dzięki Bożemu 

wiedzę inżynierską, budowlaną czy ekonomiczną, aby wesprzeć parafię swoim 
doświadczeniem. Spojrzenie fachowym okiem na problem zbliżających się re-
montów, wiedza, z jakich źródeł można ubiegać się o dofinansowanie czy umie-
jętność dobrego wypełnienia wniosków, jest mile widziana. Jan Stebel
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błogosławieństwu udało się zrealizować plany inwestycyjne i remontowe. Bóg jednak 
doświadczał nas również jako wspólnotę. Razem przeżywaliśmy okres nasilającej się 
choroby proboszcza. Później zostaliśmy zaskoczeni i zasmuceni jego odejściem i poże-
gnaniem. Te doświadczenia mogliśmy przejść dzięki Bożej łasce i Jego prowadzeniu.

Przyjrzyjmy się wybranym wydarzeniom, które miały miejsce w 2018 roku. Szer-
sze omówienie działalności parafii znajduje się w drugiej części sprawozdania: 

11 stycznia odbyła się wizytacja parafii przeprowadzona przez Biskupa Kościoła  
ks. Jerzego Samca i przedstawicieli Rady Diecezjalnej oraz Konsystorza. Wizyta-
cja obejmowała całość działalności parafii zgodnie z wytycznymi przygotowanymi 
przez władze Kościoła. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbyło 
się posiedzenie Rady Parafialnej wraz z wizytatorami. Podczas posiedzenia omó-
wiono wnioski po wizytacji i dalszą procedurę związaną z ogłoszeniem wakansu na 
stanowisko proboszcza. Przygotowano również ramowy harmonogram działań.

12 stycznia odbyło się w Pierśćcu spotkanie z pastorową Lidią Czyż, autorką po-
wieści chrześcijańskich.

21 stycznia odbyło się spotkanie dla pracowników i wolontariuszy. W programie 
był konkurs ze znajomości wydarzeń parafialnych (prowadził ks. Marcin Ratka-Ma-
tejko), foto- kronika parafii za 2017 rok (przygotował Dawid Podżorski), rozważa-
nie biblijne proboszcza (ks. Adama Podżorskiego), śpiewanie pieśni i poczęstunek.

26 stycznia odbył się Dębowcu, w naszym kościele, XX Jubileuszowy Ekumenicz-
ny Koncert Kolęd. W koncercie wystąpili: Chór z Dębowca, zespół Dla Niego, zespo-
ły Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu oraz Chór AlBaTesSo z Dębowca.  
W czasie koncertu podziękowano jego inicjatorowi panu Bogusławowi Czyżowi. 
Koncert prowadził ks. Marcin Ratka-Matejko. 

Od 29 stycznia do 3 lutego grupa 27 dzieci z naszej parafii przebywała na zimo-
wisku w Zawoi. Opiekunami byli m. in. ks. Bogdan Wawrzeczko i jego małżonka.

11 lutego w czasie nabożeństwa głównego ks. Wiesław Łyżbicki przedstawił za-
sady utworzenia przy parafii szczepu chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal 
Rangers, do której zaprasza dzieci i młodzież. Szczep aktywnie działa od 3 marca 
i gromadzi wiele dzieci.

17 lutego odbyła się w sali parafialnej kolacja walentynkowa, w której uczestni-
czyło około 60 osób. 

14 marca, w trzecim dniu rekolekcji grupa starsza w Skoczowie (obejmująca siódmą 
klasę i gimnazjum) uczestniczyła w jedynej w naszym mieście projekcji filmu „Storm” 
w Teatrze Elektrycznym. Film opowiadał o odwadze młodego chłopca z Antwerpii  
w czasach Reformacji.

25 marca odbył się w kościele w Skoczowie koncert pieśni pasyjnej. Wystąpiły  
nasze chóry i zespoły parafialne oraz gościnnie zespół „Laudate” z Bładnic.

7 kwietnia odbyło się już po raz trzeci w Skoczowie Śniadanie dla Kobiet. W pierw-
szej części w kościele, głównym punktem był wykład Ilony Hajewskiej na temat: „Pan, 
w którego obecności trwam”, śpiewał także zespół „Dla Niego”, a w drugiej części  
w dwóch salach urządzono poczęstunek. Uczestniczyło około 170 kobiet.
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13-15 kwietnia konfirmanci wraz opiekunami ks. Marcinem Ratka-Matejko i ks. 
Bogdanem Wawrzeczko przebywali na wyjeździe weekendowym w Wiśle Goście-
jowie.

22 kwietnia odbyła się w Skoczowie konferencja dla rodziców na temat „Po-
dróż przemian”. Temat prowadzili państwo Bańczyk z Dąbrowy Górniczej.

25 kwietnia - 2 maja odbyła się wycieczka do Izraela. Wzięło w niej udział 45 osób  
z ks. Bogdanem Wawrzeczko i jego małżonką.

12 maja odbył się koncert Tomasza Żółtko w Simoradzu, koncert stanowił część 
uroczystości związanych z jubileuszem 90-lecia poświęcenia kościoła.

13 maja odbyła się konfirmacja w Skoczowie. Konfirmowanych było 47 osób. 
Naukę konfirmacyjną prowadził przez cały rok ks. Marcin Ratka-Matejko i on też 
wygłosił kazanie do konfirmantów.

20 maja odbyło się w Simoradzu nabożeństwo z okazji 90. rocznicy poświęce-
nia kościoła. Gościem był ks. Leszek Czyż z Wisły – Malinki, który wygłosił kazanie. 
Śpiewał zespół Dla Niego. Z okazji 90-lecia poświęcenia kościoła w Simoradzu Pa-
rafia wydała książkę pt. „Społeczność Ewangelicka w Simoradzu”. Autorem książ-
ki jest pan Stanisław Kubicjus.

27 maja odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie. Gościem był 
ks. Marcin Piętak z Czeskiego Cieszyna, zastępca biskupa Śląskiego Kościoła Ewan-
gelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. Po nabożeństwie odbył 
się piknik parafialny.

2 i 3 czerwca dwunastoosobowa grupa z Pierśćca wraz z proboszczem ks. Ada-
mem Podżorskim i jego małżonką wyjechali na wycieczkę do Wołczyna.

10 czerwca odbyła się wycieczka z filiału w Dębowcu do Gliwic, palmiarni i Sztol-
ni Czarnego Pstrąga.

22 czerwca odbyło się ognisko młodzieżowe na rozpoczęcie wakacji.
9 lipca grupa młodzieży starszej zorganizowała wycieczkę rowerową połączoną  

z grillem do Ustronia Polany. 
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.

16-22 lipca odbyły się Chrześcijańskie Igrzyska dla Dzieci (Kid’s Games) na bo-
iskach Skoczowa organizowane przez naszą parafię, parafie rzymskokatolickie 
i zbory protestanckie Skoczowa. Z naszej parafii koordynatorem był ks. Bogdan 
Wawrzeczko.

23 lipca odbyło się zebranie Rady Parafialnej, któremu przewodniczył bp Ad-
rian Korczago. Podczas zebrania ustalono termin wyborów nowego proboszcza: 
23 września.

23-27 lipca odbyły się półkolonie z językiem angielskim w Skoczowie zorganizo-
wane przez ks. Bogdana Wawrzeczko.

30 lipca-4 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie.
6-11 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej Nowiny w Simoradzu.
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20-25 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu.
26 sierpnia zmarł śp. ks. proboszcz Adam Podżorski.  
Po śmierci proboszcza ks. Adama Podżorskiego Konsystorz mianował na funk-

cję proboszcza administratora ks. bp. Adriana Korczago zwierzchnika Diecezji 
Cieszyńskiej, który pełnił funkcję administratora do czasu wprowadzenia nowego 
proboszcza.

27-31 sierpnia odbył się Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu.
1 września pożegnaliśmy śp. ks. Adama Podżorskiego. Nabożeństwo pogrze-

bowe prowadził ks. Waldemar Szajthauer, a kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec.
9 września odbyło się nabożeństwo i prezentacja kandydata na proboszcza ks. 

Alfreda Borskiego. 
16 września odbyło się nabożeństwo i prezentacja kandydata na proboszcza  

ks. Bogdana Wawrzeczki.
23 września po nabożeństwie odbyło się Zgromadzenie Parafialne, podczas 

którego dokonano wyboru nowego proboszcza. Nabożeństwo i Zgromadzenie 
prowadził ks. bp Adrian Korczago. W wyniku głosowania w pierwszej turze wygrał 
ks. Alfred Borski. Wyniki głosowania wyglądały następująco: ks. Alfred Borski: 322; 
ks. Bogdan Wawrzeczko: 274.

30 września odbyło się Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie.
7 października odbyło się Dziękczynne Święto Żniw w Simoradzu, Dębowcu 

i Pierśćcu.
14 października miała miejsce pamiątka poświęcenia kościoła w Pierśćcu a kaza-

nie wygłosił ks. Marcin Podżorski z Cieszyna.
10 listopada w Dębowcu odbyła się Noc Gier, w której uczestniczyło blisko 100 osób.
11 listopada naszej parafii odbyło się jedno centralne dziękczynne nabożeństwo  

z okazji 100-lecia Niepodległości. Nabożeństwo prowadził ks. Marcin Ratka-Matejko  
W nabożeństwie czynny udział wzięły chóry i zespoły parafialne, a liturgię tworzy-
ły dzieci i dorośli.

11 listopada delegacja z naszej parafii wraz z ks. Bogdanem Wawrzeczko uczest-
niczyła w uroczystości wprowadzenia nowego proboszcza ks. Michala Tekely w pa-
rafii Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Dudincach na Słowacji.

14 listopada w sali parafialnej w Skoczowie odbyła się Diecezjalna Konferencja  
Duchownych. 

18 listopada o godz. 15:00 odbyło się uroczyste nabożeństwo wprowadzające  
w urzędowanie nowego proboszcza naszej parafii ks. Alfreda Borskiego. Wprowa-
dzenia dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago w asyście ks. 
radcy Piotra Wowrego i ks. radcy Marka Londzina.

1 grudnia na spotkaniu młodzieży w Skoczowie gościem była misjonarka Moni-
ka Byrtek.

2 grudnia w Dębowcu odbyło się nabożeństwo rodzinne, a po południu spotka-
nie pod hasłem „Inny Adwent”, podczas którego uczestnicy między innymi wyko-
nywali wieńce adwentowe.
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22 grudnia w Miejskim Centrum Kultury młodzież zorganizowała tradycyjną 
Gwiazdkę. W spotkaniu uczestniczyło około 130 osób.

29 grudnia nasza parafia współorganizowała I Skoczowski Bieg Ekumeniczny, 
w którym wzięło udział kilkaset osób.

31 grudnia – odbyło się oczekiwanie Nowego Roku w Skoczowie.

Wybrane dane statystyczne za rok 2018
  Rok: 2017 2018 
Chrzty   56 64 
Śluby   15 14+1 (Mieszanych 9) + 1 ślub spoza parafii
Pogrzeby  57 45 Skoczów  33, Dębowiec 4,  
     Simoradz 5, Pierściec 3
Konfirmanci  44 47 
Komunikanci  7.008 6 600 Skoczów 5196; Dębowiec 474, 
     Simoradz 344, Pierściec 496, 
     domowe 90
Wstąpienia  - 5 
Wystąpienia  1 2 
Wprowadziło się 38 32 
Wyprowadziło się 21 17 

Osoby zatrudnione w parafii to: ks. Adam Podżorski (proboszcz do 26 sierpnia), 
ks. Alfred Borski (proboszcz od 18 listopada), ks. Bogdan Wawrzeczko (wikariusz),  
ks. Marcin Ratka-Matejko (wikariusz), Beata Pilch (księgowa), Sylwia Dziekan (pra-
cownik biurowy i biblioteczny) Jolanta Cieślar (kościelna od 1 sierpnia 2018 roku), 
Dorota Podżorska (organistka), Renata Świder (bibliotekarka) i kościelni w filia-
łach: Bogusława Czyż (Dębowiec), Maria Pawera (Pierściec) oraz Józef Chrobok 
(Simoradz).

Nabożeństwa
Nabożeństwa odbywają się według ustalonego planu. Co niedzielę odbywają 

się dwa nabożeństwa w Skoczowie i po jednym w każdym filiale. Dwa razy w mie-
siącu odbywają się nabożeństwa młodzieżowe, prowadzone przez pięć zmieniają-
cych się kolejno zespołów. Nabożeństwa młodzieżowe odbywają się również w Si-
moradzu, Pierśćcu i Dębowcu. Nabożeństwa młodzieżowe koordynuje ks. Marcin 
Ratka-Matejko. Młodzieżowy charakter mają także nabożeństwa rodzinne w dru-
gie święto Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. W każdą drugą niedzielę miesiąca 
nasi księża prowadzą nabożeństwo w Ogrodzonej. 

W okresie pasyjnym i adwentowym odbywały się w Skoczowie piątkowe nabo-
żeństwa tygodniowe odprawiane przez zaproszonych księży. Tygodniowe nabo-
żeństwa odbywały się również w Simoradzu, w Dębowcu i w Pierśćcu, a odprawiali 
je miejscowi duchowni. 
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Spowiedź i Komunia Święta odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca podczas 
porannego nabożeństwa młodzieżowego i w trzecią niedzielę podczas nabożeń-
stwa głównego oraz z kościołach filialnych raz w miesiącu. Włączenie Komunii 
Świętej do nabożeństwa przyniosło zwiększenie udziału w sakramencie. Po każ-
dym nabożeństwie rannym jest możliwość przystąpienia do Komunii Świętej, lecz 
korzysta z tego znikoma liczba zborowników. 

Odprawiliśmy również nabożeństwa połączone z Komunią Świętą dla osób 
starszych: trzy razy w Skoczowie, dwa razy w Pierśćcu i dwa razy w Dębowcu. 

Raz w miesiącu po nabożeństwie młodzieżowym odbywa się spotkanie przy ka-
wie lub herbacie. Regularne spotkania po nabożeństwach odbywają się w filiałach 
w Dębowcu w każdą drugą niedzielę miesiąca i w Simoradzu w czwartą niedzielę.

Spośród większych uroczystości wymienić należy: 
14 stycznia odbyła się po nabożeństwie rannym w Skoczowie konwersja. Swo-

je ślubowanie złożyło i błogosławieństwo otrzymało pięć osób wstępujących do 
naszego Kościoła. 

26 stycznia w naszym kościele w Dębowcu odbył się XX Ekumeniczny Koncert 
Kolęd. Jubileuszowy koncert prowadził ks. Marcin Ratka-Matejko. W koncercie 
pieśni wykonali: Chór z Dębowca, Zespół Dla Niego, Chór ALBaTesSo, zespoły ze 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W koncercie wziął udział ks. Jerzy Gil – pro-
boszcz parafii rzymskokatolickiej w Dębowcu. Po koncercie odbyło się spotkanie 
w sali w Domu Zborowym.

4 maja odbyło się w Dębowcu nabożeństwo ekumeniczne dla strażaków w na-
szym kościele. Nabożeństwo prowadzili ks. Marcin Ratka-Matejko, a kazanie wy-
głosił ks. Jerzy Gil, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Dębowcu.

10 maja odbyło się nabożeństwo z okazji święta Wniebowstąpienia, podczas 
którego konfirmanci zaprezentowali zdobytą wiedzę w czasie przygotowań do 
konfirmacji. 

13 maja odbyła się konfirmacja w Skoczowie. Konfirmowanych było 47 osób. 
Naukę konfirmacyjną prowadził przez cały rok ks. Marcin Ratka-Matejko i on też 
wygłosił kazanie do konfirmantów.

20 maja odbyło się w Simoradzu nabożeństwo z okazji 90. rocznicy poświęce-
nia kościoła. Nabożeństwo prowadził ks. Adam Podżorski, a kazanie wygłosił ks. 
Leszek Czyż z Wisły-Malinki, który wygłosił kazanie. Śpiewał zespół Dla Niego.

27 maja odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie. Gościem był  
ks. Marcin Piętak z Czeskiego Cieszyna, zastępca biskupa Śląskiego Kościoła Ewan-
gelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej.

15 lipca w Dębowcu odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła. Nabożeństwo pro-
wadził ks. Marcin Ratka-Matejko, a kazanie wygłosił ks. Mirosław Czyż z Pszczyny,  
a podczas nabożeństwa śpiewał miejscowy Chór z Dębowca oraz zespół Dla Niego 
ze Skoczowa. Po nabożeństwie odbył się piknik.

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

3 września w Dębowcu w kościele odbyła się modlitwa na rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego, w której uczestniczyli: dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele.

30 września – w Skoczowie odbyło się centralne w naszej parafii nabożeństwo  
z okazji Dziękczynnego Święta Żniw. Nabożeństwo prowadził ks. Marcin Ratka-
-Matejko, a kazanie wygłosił ks. bp Adrian Korczago.

7 października w Dębowcu, Simoradzu i Pierśćcu odbyły się Dziękczynne nabo-
żeństwa z okazji Święta Żniw.

21 października w Skoczowie podczas nabożeństwa o godz. 8:00 odbyła się 
prezentacja i błogosławieństwo konfirmantów z grupy 2018/2019. Konfirmanci 
otrzymali w prezencie Biblie. Nabożeństwo prowadził ks. Bogdan Wawrzeczko.

31 października odbyły się uroczyste nabożeństwa z okazji 501. rocznicy rozpo-
częcia Reformacji.

1 listopada na cmentarzu w Skoczowie odbyło się nabożeństwo, które popro-
wadził ks. Bogdan Wawrzeczko.

11 listopada w naszej parafii odbyło się jedno dziękczynne nabożeństwo z okazji 
100-lecia Niepodległości. Nabożeństwo prowadził ks. Marcin Ratka-Matejko, śpie-
wały chóry i zespoły z naszej parafii, a w liturgii czynny udział wzięli dorośli i dzieci. 

18 listopada o godz. 15:00 odbyło się uroczyste nabożeństwo wprowadzające  
w urzędowanie nowego proboszcza naszej parafii ks. Alfreda Borskiego. Nabożeń-
stwo poprowadził zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago.

2 grudnia w Dębowcu odbyło się nabożeństwo rodzinne pod hasłem Inny Ad-
went, podczas którego ks. Marcin Ratka-Matejko przedstawił wykład na temat bi-
blijnych bohaterów Adwentu, a następnie uczestnicy spotkania przygotowywali 
wieńce adwentowe. W tym samym czasie pod opieką pastorowej Sylwii Ratki-Ma-
tejko dzieci przygotowywały ozdoby świąteczne.

25 grudnia w Pierśćcu odbyło się świąteczne nabożeństwo rodzinne.
26 grudnia w Skoczowie odbyło się tradycyjne nabożeństwo rodzinne.
Odbywały się też koncerty m. in.: kolęd w Św. Epifanii, ekumeniczny koncert 

kolęd w Dębowcu, koncert pieśni pasyjnej w Niedzielę Palmową, koncerty w ra-
mach „Panoramy sztuki chrześcijańskiej – Musica Sacra”. 

Praca z dziećmi
Łącznie z księżmi katechezę w 13 szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz  

w 10 przedszkolach prowadzi 8 katechetów. 
W sali parafialnej odbywają się lekcje nauki konfirmacyjnej w dwóch grupach, 

które w tym roku prowadzi ks. Bogdan Wawrzeczko. Do konfirmacji przygotowują 
się 44 osoby. 

W czasie pasyjnym odbyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży w Skoczowie, 
Dębowcu i Pierśćcu, a w program angażowali się katecheci, duchowni parafialni 
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i przedstawiciele „Miłość, Edukacja, Dojrzałość” (MED.) z Ustronia. Katecheci 
przeprowadzili z uczniami konkursy biblijne „Sola Scriptura”, „Jonasz” oraz zbiór-
kę „Skarbonki Diakonijnej”.

Szkółki niedzielne odbywały się we wszystkich punktach parafii równole-
gle z nabożeństwami. W Skoczowie istnieją dwie grupy wiekowe. W Dębowcu 
i w Pierśćcu działają również dwie grupy wiekowe. Do pracy w szkółkach dołącza-
ją młodzi pomocnicy, na przykład z grupy konfirmantów. W każdy pierwszy piątek 
miesiąca odbywa się w Skoczowie przygotowanie dla pracowników szkółkowych, 
które prowadzi Kornelia Kłapa z Ustronia. 

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

Przy parafii działa grupa skautów Royal Rangers prowadzona przez ks. Wiesława 
Łyżbickiego i grono współpracowników. Dzieci regularnie spotykają się na zbiórkach 
organizowanych w pomieszczeniach parafialnych, uczestniczą w biwakach namioto-
wych, wycieczkach górskich, ogniskach. Grupa skautów utrzymuje kontakty i współ-
pracuje z innymi szczepami Royal Rangers, między innymi z Ustronia i Bielska.

Ks. Bogdan Wawrzeczko z małżonką zorganizowali zimowisko dla dzieci w Za-
woi w dniach 29 stycznia do 3 lutego.

23-29 lipca w Skoczowie odbywały się półkolonie dla dzieci z językiem angiel-
skim koordynowane przez ks. Bogdana Wawrzeczko.

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

bowcu zbiera się grupa starszej młodzieży studiującej i pracującej a opiekę duszpa-
sterską nad tą grupą prowadzi także ks. Marcin Ratka-Matejko. 

 W prowadzeniu spotkań, jak i całej działalności młodzieżowej, dużo inicjatywy 
wykazuje sama młodzież, zarówno w sprawach organizacyjnych, jak i przygoto-
waniu oraz przedstawieniu tematów biblijnych bądź dyskusyjnych. W spotkaniach 
uczestniczyli nierzadko zaproszeni goście.

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

W okresie wakacyjnym odbył się obóz młodzieżowy w miejscowości Oćwieka 
wraz z młodzieżą z Pszczyny. Obóz prowadził ks. Mirosław Czyż oraz liderzy naszej 
młodzieży. 

Dla konfirmantów zorganizowano dwa weekendowe wyjazdy w kwietniu do 
Wisły-Gościejowa i w grudniu do Zawoi.  Pierwszy przygotował i prowadził ks. 
Marcin Ratka-Matejko, a drugi przygotował i prowadził ks. Bogdan Wawrzeczko. 
W obu wyjazdach aktywnie uczestniczyli przedstawiciele młodzieży. 
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Konfirmanci uczestniczyli także w Diecezjalnym Zjeździe Konfirmantów w Bielsku-
-Białej 24 lutego. Konfirmanci i młodzież uczestniczyli także w Bezsennej Nocy, Nocy  
z Lutrem, Konferencji Młodych i wielu innych spotkaniach na terenie Diecezji. 
22 czerwca odbyło się ognisko młodzieżowe na rozpoczęcie wakacji. Dwukrotnie 
zorganizowana została noc gier w Dębowcu – spotkania te cieszyły się wielką po-
pularnością. 16-17 listopada przedstawiciele młodzieży ks. Marcinem Ratka-Matejką 
uczestniczyli w Diecezjalnym Spotkaniu Liderów Młodzieżowych w Wiśle Jaworniku.

Jak co roku, liczna grupa młodzieży angażowała się w Tygodniu Ewangelizacyj-
nym w Dzięgielowie, głównie w służbie żywienia i służbie akustyczno-technicznej. 
Młodzież ponadto pomagała przy Tygodniach Dobrej Nowiny w Skoczowie, Pierść-
cu, Dębowcu i Simoradzu, a także uczestniczyła w różnych rozgrywkach sporto-
wych, turnieju tenisa stołowego, który organizował ks. Marcin Ratka-Matejko i ks. 
Marcin Markuzel z Bładnic, turnieju gier planszowych i wycieczkach pieszych oraz 
rowerowych. W grudniu odbyły się spotkania gwiazdkowe młodzieży w Skoczowie 
i Dębowcu. Młodzież bardzo aktywnie włączała się w pomoc przy akcjach diakonij-
nych, np. przy przygotowaniu paczek w ramach akcji Prezent pod choinkę. 

Chóry i zespoły parafialne
Parafialny chór „Gloria” prowadzi pani Gabriela Targosz, która prowadzi także 

chór żeński.
Chóry służyły śpiewem podczas ważniejszych uroczystości w parafii, a także na 

niejednym ślubie i pogrzebie. 
Chór „Gloria” uczestniczył m. in.:
Śpiewał podczas pogrzebu śp. ks. Franciszka Czudka w Mikołajkach
W koncercie chórów ewangelickich z amfiteatrze w Jaworzu
W Diecezjalnych zjazdach chórów
W centralnym nabożeństwie z ok. 100-lecia Niepodległości, tworząc wielki mię-

dzyparafialny chór pod dyrekcją dk. J. Sikory.
W 40-leciu chóru męskiego „Cantus”
Kolędowaniu razem z mieszkańcami przy choince na skoczowskim rynku.
Chór „Gloria” rozpoczął przygotowania do jubileuszu 100-lecia swojej działal-

ności, który przypada na rok 2019.
Chór mieszany w Dębowcu służył podczas nabożeństw i świąt w Dębowcu, 

a także koncertów w Skoczowie, uczestniczył w diecezjalnym zjeździe chórów, 
nabożeństwie świątecznym w Wielki Czwartek w Gumnach.

Zespół „Dla Niego” występował w uroczystościach parafialnych. Występo-
wał również poza parafią podczas pamiątki poświęcenia kościoła w Studzionce, 
pamiątki poświęcenia kościoła w Goleszowie, koncertu „Laudate i przyjaciele” 
w Bładnicach.

Zespół Dzwonków jest unikatem wśród kościelnych zespołów, dlatego jest często 
zapraszany. W tym roku ze względu na reorganizację składu zespołu i nabór nowych 
muzyków zespół ograniczył występy pozaparafialne. Mimo tego poza występami  
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w Skoczowie Zespół Dzwonków wystąpił także podczas koncertu kolęd w Ustro-
niu, ekumenicznego koncertu kolęd w Hażlachu, koncertu pasyjnego w Pszczynie. 

Aktywnie działa chórek dziecięcy Nadzieja. ze Skoczowa. Dzieci oprócz udziału  
w uroczystościach parafialnych (koncertach i nabożeństwach) brały udział w wy-
stępie chórów dziecięcych Diecezji Katowickiej w Jastrzębiu-Zdroju oraz w koncer-
cie „Dzieci śpiewają kolędy” w teatrze w Cieszynie. Dyrygentem chórku „Nadzieja” 
oraz Zespołu Dzwonków i zespołu „Dla Niego” jest Dorota Podżorska.

Rozwija się zespół „OdNowa”, który uczestniczył w niektórych nabożeństwach 
i lokalnych uroczystościach.

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

20 maja odbył się koncert w naszym kościele w ramach festiwalu „Panorama 
Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra”. Koncertował Marcin Wyrostek grający na 
akordeonie z towarzyszeniem zespołu.

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

a w Simoradzu raz w miesiącu. W Skoczowie i w Pierśćcu prowadzone są przez duchow-
nych z naszej parafii, a w Dębowcu prowadzą je duchowni i dwaj ewangeliści na zmianę. 

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

Raz w miesiącu w sobotę odbywają się spotkania dla małżeństw w Dębowcu, do 
czerwca odbywały się  raz w miesiącu w piątek  spotkania dla mężczyzn w Skoczowie; 
od września spotkania są zawieszone. Grupy te oprócz spotkań w sali organizowały 
wycieczki i imprezy w terenie. Prowadził je ks. Bogdan Wawrzeczko. Nierzadko do pro-
wadzenia są zapraszani goście. Raz w miesiącu w Dębowcu odbywają się spotkania dla 
mężatek - to nowa inicjatywa w naszej parafii, a spotkania prowadzi pani Mariola Cieślar.

Kilka razy gościł w parafii teatr „Dobrego Serca” prowadzony przez Jerzego 
Latosa z Warszawy. W pierwszej części roku odbywały się nabożeństwa misyjne, 
podczas których zaproszeni goście opowiadali o służbie, w którą się angażują.

Wiosną i jesienią zostały przeprowadzone kursy przygotowawcze do małżeń-
stwa prowadzone przez państwo Mariolę i Romana Fengerów.

W Skoczowie powstała grupa wsparcia dla osób uzależnionych. Zbiera się 
w czwartki o g. 18.00, a prowadził ją ks. Bogdan Wawrzeczko.

22 kwietnia odbyła się w Skoczowie konferencja dla rodziców na temat „Po-
dróż przemian”. Temat prowadzili państwo Bańczykowie z Dąbrowy Górniczej.

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

wiedziny chorych, starszych i jubilatów, niosąc im chrześcijańską pociechę, a nie-
rzadko także pomoc socjalną. Jest to służba niezwykle cenna i wymagająca wiel-
kiego poświęcenia. 
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Do odwiedzin włączają się też członkowie Komitetu Parafialnego, którzy roz-
nosili kalendarze parafialne wszystkim rodzinom w parafii oraz paczki świąteczne 
dla seniorów. Księża odwiedzają także najstarszych solenizantów urodzinowych.

Kilka kobiet zajmuje się opieką nad chorymi i pomaganiem ich rodzinom. 
Do diakonii należy zaliczyć także obsługę kulinarną różnych spotkań i uroczy-

stości odbywających się w naszej parafii, wykonywaną przez grono kobiet z wielką 
ochotą i poświęceniem. Istnieje także koło robótek ręcznych, które zbiera się co 
dwa tygodnie.

Parafia w roku sprawozdawczym przeprowadziła następujące akcje diakonijne:
W niedzielę Diakonii została zebrana ofiara ołtarzowa na diakonię kościoła. 
Po świętach wielkanocnych dzieci złożyły swoje skarbonki diakonijne, do któ-

rych składały datki w okresie pasyjnym. 
Ofiara z nabożeństw z okazji Dziękczynnego Święta Żniw w Skoczowie i filia-

łach była przeznaczona na kościelne domy opieki.
Grupa wolontariuszy z naszej parafii wyjechała z parafianami z Dzięgielowa, 

aby pomagać rodzinie w Bieszczadach.
W listopadzie, jak co roku prowadziliśmy zbiórkę paczek w ramach akcji „Pre-

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

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

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

Prowadziliśmy akcję pomocy dla Karoliny, która uległa zatruciu czadem. W tym 
celu zbierane były pieniące podczas nabożeństw, jak i wpłacane na listę.

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

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

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

rów. Na bieżąco nabywa się nowości o treści chrześcijańskiej. Łatwość dostępu do 
zasobów gwarantuje katalog, do którego można sięgnąć także poprzez internet. 
W bibliotece odbywają się także spotkania biblijne i spotkania grupy wsparcia. 

Aktywnie działają także biblioteki w Pierśćcu, Simoradzu i w Dębowcu.

Kontakty zagraniczne, wycieczki i inne imprezy. 
Kontakty międzynarodowe: 
W dniach 23-27 lipca gościliśmy grupę pięciorga osób ze Stanów Zjednoczonych,  

z Kościoła Luterańskiego Synodu Missouri, którzy przeprowadzili u nas półkolonie dla 
dzieci z językiem angielskim. Organizatorami byli ks. Bogdan Wawrzeczko z małżonką.
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11 listopada delegacja naszej parafii wraz z ks. Bogdanem Wawrzeczką uczestni-
czyła w uroczystości wprowadzenia w urząd proboszcza w parafii w miejscowości 
Dudince na Słowacji. 

W roku 2018 odbyły się następujące wyjazdy i wycieczki organizowane zarów-
no przez parafię, jak i grupy działające przy parafii:

23 stycznia młodzieżowe wyjście do kina w Skoczowie.
5 lutego młodzieżowa wycieczka do GoJump w Bielsku-Białej.
7 lutego młodzieżowy wyjazd na łyżwy. 
24 lutego nasi konfirmanci wraz z ks. Marcinem Ratką-Matejko uczestniczyli 

w Diecezjalnym Zjeździe Konfirmantów w Bielsku.
31 marca liczna grupa naszej młodzieży i konfirmantów z ks. Marcinem Ratką -  

Matejko wzięła udział w Bezsennej Nocy w Ustroniu.
13 do 15 kwietnia nasi konfirmanci wraz opiekunami ks. Marcinem Ratką-Matejko  

i ks. Bogdanem Wawrzeczką przebywali na wyjeździe rekolekcyjnym w Wiśle Go-
ściejowie.

20 kwietnia odbyła się wycieczka grupy małżeństw do Istebnej z ks. Bogdanem 
Wawrzeczko.

20-22 kwietnia chórek dziecięcy „Nadzieja” był na weekendowym wyjeździe 
w Zawoi.

25 kwietnia-2 maja odbyła się wycieczka do Izraela. Wzięło w niej udział 45 osób  
z ks. Bogdanem Wawrzeczką i jego małżonką.

31 maja chór „Gloria” zorganizował wycieczkę do Czech, do Ligotki Kameralnej  
i Rożnowa. 

2-3 czerwca 12-stoosobowa grupa z Pierśćca wraz z proboszczem i jego małżon-
ką wyjechali do Wołczyna.

22-24 czerwca odbyła się parafialna wycieczka do Pragi.
9 lipca grupa młodzieży starszej z ks. Marcinem Ratką-Matejko zorganizowali 

wycieczkę rowerową połączoną z grillem do Ustronia Polany. 
15-25 lipca odbył się obóz młodzieżowy w chrześcijańskim ośrodku „Eden” 

w miejscowości Oćwieka koło Bydgoszczy.
6-7 września odbyła się wycieczka Chóru Gloria: Pieniny, Szaflary, Chochołów.
31 października – grupa młodzieży wraz z ks. Marcinem Ratką-Matejko uczest-

niczyła w Nocy z Lutrem w Goleszowie.
Były też młodzieżowe wycieczki górskie, rowerowe, kuligi, ogniska.
W niedzielę 27 maja odbył się piknik po nabożeństwie pamiątki założenia, a w po-

niedziałek zielonoświątkowy była parafialna jajecznica w Skoczowie i Dębowcu.
Spośród wydarzeń o charakterze sportowym należy wymienić: 
27 stycznia odbył się w szkole w Nierodzimiu organizowany przez naszą parafię  

i parafię w Bładnicach Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorami turnieju byli 
ks. Marcin Ratka-Matejko i ks. Marcin Markuzel z Bładnic. Od 2018 turniej tenisa stołowe-
go będzie odbywał się co dwa lata na przemian z Zimową Olimpiadą Młodzieży Ewange-
lickiej tak, aby w obu imprezach sportowych mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani. 
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31 maja w Tychach przed rozpoczęciem Olimpiady odbył się Charytatywny Bieg 
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. w którym naszą parafię reprezen-
towała liczna grupa młodzieży i ks. Marcin Ratka-Matejko.

31 maja - 2 czerwca odbyła się Olimpiada Młodzieży Ewangelickiej w Tychach 
z liczną reprezentacją naszej młodzieży, która obroniła puchar przechodni, zajmu-
jąc pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej.

15-16 czerwca odbyła się sztafeta rowerowa w Wiśle Czarnem, w której wystar-
towało kilka drużyn z naszej parafii.

16-22 lipca na boiskach Skoczowa odbyły się Chrześcijańskie Igrzyska dla dzieci 
(Kid’s Games) organizowane przez zbory protestanckie Skoczowa, które koordy-
nował ks. Bogdan Wawrzeczko.

Jesienią w naszej parafii odbyły się dwa parafialne turnieje e-sportowe zorgani-
zowane przez naszą młodzież – efektem tego przedsięwzięcia jest planowany na 
jesień 2019 roku Diecezjalny Turniej Gier Komputerowych w naszej parafii.

29 grudnia odbył się I Skoczowski Bieg Ekumeniczny „NoToKaplica”, którego start  
i meta miały miejsce przy naszej parafii. Bieg ten był organizowany przez naszą para-
fię, parafię rzymskokatolicką pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie i Stowarzysze-
nie Wspólnota dla Skoczowa. Komitet organizacyjny tworzyli: Jan Szczypka, Kornel 
Rakus, Jan Stebel i ks. Marcin Ratka-Matejko. W biegu wzięło udział ponad 250 osób.

Inne spotkania zorganizowane w naszej parafii:
17 lutego odbyła się kolacja walentynkowa, w której uczestniczyło 60 osób, 
7 kwietnia w naszej parafii odbyło się śniadanie dla kobiet. Pierwsza część w ko-

ściele, druga w salach parafialnych przy stołach. Uczestniczyło około 170 kobiet.
25 maja po raz trzeci parafia włączyła się do Nocy Muzeów, w roku sprawoz-

dawczym frekwencja była znacznie lepsza niż w poprzednich, a odwiedzający nie 
tylko mogli zobaczyć kościół z różnych stron, wejść na wieżę pod dzwony, ale tak-
że uzyskać odpowiedź na wiele pytań dotyczących zarówno kościoła jak i wiary.

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

500-600 egzemplarzy każdy. Redakcją zajmował się ks. Marcin Ratka-Matejko oraz 
grono współpracowników. Materiały dostarczają uczestnicy różnych wydarzeń.  
Informator Parafialny pełni funkcję parafialnej kroniki i jest archiwizowany zarówno  
w wersji drukowanej jak i elektronicznej.

Został wydany parafialny kalendarz ścienny w nakładzie 1500 egzemplarzy i był 
roznoszony bezpłatnie przez członków Komitetu Parafialnego i Rady Parafialnej 
jako adwentowe pozdrowienie od parafii.

Z okazji 90-lecia poświęcenia kościoła w Simoradzu Parafia wydala książkę pt. 
„Społeczność Ewangelicka w Simoradzu”. Autorem książki jest pan Stanisław Ku-
bicjus.

Obecność w internecie:
Parafia posiada swoją witrynę w internecie (www.skoczow.luteranie.pl). 
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Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych:
Facebook, Instagram, YouTube. 
Swoje witryny posiadają także: 
filiał Dębowiec, chór „Gloria”, 
młodzież skoczowska (fanpage i grupa na Facebooku), 
młodzież starsza (fanpage na Facebooku), 
biblioteka, cmentarze, 
zespół dzwonków (fanpage na Facebooku).
Ważniejsze wydarzenia parafialne zostały udokumentowane w formie fotokro-

niki 2018 na płycie dvd dostępnej w kancelarii parafialnej. 
Nabożeństwa w Skoczowie są transmitowane w internecie i archiwizowane w por-

talu YouTube oraz offline na dysku twardym. W minionym roku borykaliśmy się z wielo-
ma problemami technicznymi związanymi z awarią sprzętu do transmisji nabożeństw. 
Problemy techniczne w miarę możliwości były naprawiane przez młodzież. Pomimo 
poważnej awarii dzięki zaangażowaniu grupy młodzieży udawało się w ostatnim 
czasie prowadzić transmisje wideo z porannych nabożeństw oraz transmisję audio  
z głównego. Przygotowywany jest zakup nowej kamery i sprzętu do transmisji. 

Są osoby, które ciągle korzystają z nabożeństw nagrywanych na kasetach ma-
gnetofonowych, jednak liczba odbiorców spada, a jakość nagrań z powodu prze-
starzałej technologii przestaje być zadowalająca. W Dębowcu nabożeństwa są na-
grywane na płytach cd, z których korzysta kilka osób.

Działalność gospodarcza, inwestycje i finanse
Działalność gospodarcza parafii posiadającej osobną księgowość polega na 

wynajmowaniu części powierzchni wieży kościoła w Skoczowie dla operatorów 
sieci Play. Coroczna uchwała Zgromadzenia Parafialnego pozwala przekazywać 
dochód z tej działalności do kasy parafialnej na cele kultu religijnego. 

W Skoczowie: została wyremontowana sala chórowa w budynku starej szkoły, 
dokonano remontu kuchenki przy sali młodzieżowej w budynku starej szkoły – wy-
mienione zostały meble kuchenne i malowane ściany (remont ten został wykonany 
przez młodzież). Ułożono chodnik brukowy wokół kościoła w Skoczowie. Ułożono 
bruk między plebanią a budynkiem z salą parafialną, przy okazji wyrównano i wypozio-
mowano teren przylegający do placu, gdzie podczas pikniku są rozstawiane namioty  
i ławki. Zakupiono nowe organy do kościoła w Skoczowie. 

W Dębowcu został wybudowany nowy budynek gospodarczy – garaż, pomiesz-
czenia gospodarcze, strych i wiata, wykonano remont fragmentów drogi dojazdo-
wej, ułożono kostkę brukową na chodniku między drogami dojazdowymi.

W Pierśćcu – wykonane prace: konserwacja i malowanie daszków na słupkach 
ogrodzeniowych wokół kościoła i cmentarza, wymiana starej tablicy bezpieczni-
ków na nową oraz instalacja oświetlenia z tyłu kościoła i wzdłuż bocznego chodni-
ka, montaż rolet w kościele od strony północnej, zakup regałów do piwnicy, zmy-
warki do kuchni, zadaszenie tylnego wyjścia.
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W Simoradzu – malowanie kościoła i czynności związane ze sprzątaniem i mon-
towaniem ławek, nowa nawierzchnia asfaltowa na parkingu przylegającym do 
drogi, wymiana oświetlenia zewnętrznego kościoła.

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

Znowu ofiarność w naszej parafii wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem, 
za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Cenne dla parafii są również dary od sponsorów na konkretne cele gospodar-
cze lub diakonijne.

Za wszelką ofiarność, składki, kolekty, ofiary, za wszelką pracę przy kościele 
składam wszystkim serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”. Dziękuję wszystkim 
za aktywne członkostwo w kościele i za modlitwy. Jezus Chrystus powiedział: „Je-
śli kto Mnie służy, uczci go Ojciec mój.” (J 12, 26).

Weszliśmy w rok 2019
Drodzy Bracia i Siostry,
zakończyliśmy „Rok Świadectwa Kościoła”, jednak nie zakończyliśmy składa-

nia świadectwa. Jesteśmy wdzięczni, że w 2018 roku Bóg dawał i w naszej parafii 
świadectwo swej wierności i prowadzenia. To, że udało się przeżyć i zrealizować 
tak wiele przedsięwzięć, zarówno tych wspomnianych w sprawozdaniu jak i wiele 
innych, odczytuję właśnie jako znak Bożej opatrzności.  

Biblijne hasło na rok 2019 brzmi: „Szukaj pokoju i dąż do niego” (Ps 34,15). 
Te słowa zachęcają nas, byśmy nie zaprzestawali składania swego świadec-
twa. Nasze życie ma być nacechowane Bożym pokojem. W XXI wieku wiele 
mówi się o pokoju, ludzie nawet w naszym kraju wolnym od wojen są pełni nie-
pokoju. Język, którym się posługujemy, sposób reakcji na drugą osobę, to co 
robimy, może przynosić pokój albo złość czy nienawiść. Zadaniem człowieka 
wierzącego jest stronić od języka nienawiści, wrogości i egoizmu. Psalmista za-
chęca „Szukaj pokoju i dąż do niego”. To zadanie, przed którym stoimy w bie-
żącym roku. Do tego pokoju musimy dążyć w naszych domach i rodzinach, pa-
rafiach, Kościele i społeczeństwie. To nasze pierwsze zadanie. Drugie natomiast 
zaznaczone jest w nazwie, którą Synod Kościoła przypisał dla roku 2019: „Rok 
troski o stworzenie”. Chciejmy troszczyć się zarówno o siebie nawzajem, jak  
i wskazywać na odpowiedzialność nas wszystkich za miejsca, gdzie żyjemy, ojczyznę  
i świat. Bóg daje nam tak wiele, dlatego starajmy się dbać i troszczyć o to, co 
z Jego łaski otrzymujemy. Niech troska o stworzenie będzie dla nas kolejną okazją 
do składania świadectwa. 

Życzymy Wam wszystkim wielu Bożych łask i niech światłość Jezusa prowadzi was  
w życiu i służbie Kościołowi. 

W zastępstwie za zmarłego ks. proboszcza Adama Podżorskiego:
ks. Marcin Ratka-Matejko, wikariusz 



Informator Parafialny nr 133 (2/2019) 35

Kolejne spotkania przed i po Bożym Narodzeniu
16.12.2018 - spotkanie gwiazdkowe dla seniorów w Skoczowie, w którym uczest-

niczył ks. Alfred Borski.      zdj. ks. Alfred Borski

04.01.2019 - spotkanie gwiazdkowe dla seniorów w Dębowcu, w którym uczest-
niczył ks. Andrzej Czyż oraz ks. Bogdan Wawrzeczko.  zdj. Andrzej Czyż

23.12.2018 - gwiazdkowy występ dzieci w czasie nabożeństwa w Simoradzu
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Błoto, endorfiny, pot, szczęście, NoToKaplica

Czasem pomysły, które wydają się szalone i wręcz nierealne, są najlepszą oka-
zją do tego, aby zaufać i zrobić coś z jednej strony szalonego, a z drugiej poży-
tecznego. Tak było właśnie tym razem. Kiedy w listopadzie usłyszałem o pomyśle 
zorganizowania I Skoczowskiego Biegu Ekumenicznego NoToKaplica, w moich 
oczach pojawił się błysk fascynacji, a w głowie mnóstwo pytań: Czy damy radę? 
Czy zdążymy? Skąd weźmiemy fundusze? itp.

Po modlitwie, zarysowaniu wstępnych planów i rozmowie z Radą Parafialną, 
w czteroosobowym zespole organizacyjnym przystąpiliśmy do intensywnej pracy. 
Razem z: Janem Szczypką, Kornelem Rakusem i Janem Steblem regularnie spo-
tykaliśmy się, aby zachować odpowiednią dynamikę pracy i relacjonować postę-
py działań. W tak krótkim czasie udało się zrobić niezwykle dużo. Przekonaliśmy 
sponsorów i zdobyliśmy potrzebne środki finansowe na realizację naszego biegu. 
Również udało się uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i zgody, patronat bur-
mistrza Skoczowa, zorganizować armię wolontariuszy, wyznaczyć i oznakować 
cztery trasy (biegowa, nordic walking i dwie rodzinne), przygotować identyfikację 
wizualną (logo, plakaty i numery startowe), zapewnić zabezpieczenie trasy przez 
policję, straż miejską i Joannitów (zabezpieczenie medyczne), profesjonalny po-
miar czasu, pamiątkowe medale, wyżywienie dla zawodników i wiele innych. 

Z każdym dniem, zbliżając się do zawodów, byliśmy wszyscy pod coraz większym 
wrażeniem tego, jak dzięki Bożemu błogosławieństwu wszystko udaje się zorgani-
zować. Każdy następny zamknięty etap przygotowań, lawinowo przybywająca licz-
ba zgłoszonych zawodników dodawały motywacji do dalszych działań. 

To, co wydarzyło się 29 grudnia, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Do udzia-
łu w zawodach zgłosiło się ponad 250 uczestników, spośród nich najliczniejszą grupę, 
ponad 180, stanowili biegacze, którzy mieli do przebiegnięcia ponad ośmiokilometro-
wą trasę. Licznie stawili się również pasjonaci nordic walking. Najkrótsze dwie trasy 
były przeznaczone dla dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi.  Prawdopodobnie najmłod-
szym uczestnikiem była moja córka Emilka (1,5 lat), która wraz z mamą, starszą siostrą  
i przyjaciółmi przeszła najkrótszy dystans.

W sobotę, punktualnie o 12:30, zawodnicy ruszyli na odpowiednio wyznaczone 
trasy. Każdy z nas na trasie musiał zmagać się nie tylko z własnymi słabościami. 
Trasa była wymagająca i składała się z wielu podbiegów i zbiegów, prowadziła ma-
lowniczymi ścieżkami wzgórza Kaplicówki: łąki, pola, stok narciarski, leśne dróżki. 
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Po kilkudniowych opadach, na trasie wiele było kałuż, a wszechobecne błoto spra-
wiało, że na większości zakrętów można było wpaść w niemały poślizg. W takich 
warunkach niejedna osoba mogła powiedzieć „No to kaplica, nie dam rady...” Jed-
nak pomimo tego, że warunki nie były najłatwiejsze, to na trasie panowała niezwy-
kła atmosfera – zawodnicy dopingowali się wzajemnie i wspierali jeden drugiego, 
zachęcając do przełamywania barier fizycznych i większego wysiłku. 

Bieg miał też element charytatywny - całkowity dochód z wpisowego przezna-
czony zostaje na pomoc dla dzieci w zorganizowaniu dla nich wypoczynku. Dzięki 
hojności zawodników udało się zebrać: 3656,50zł i 20 euro. 

Cieszę się, że przy naszej parafii mogliśmy zorganizować tak niezwykłe spor-
towe wydarzenie, w którym tak chętnie wzięło udział wielu zawodników. Ich 

komentarze i reakcje zachęcają, by w grudniu 
2019 znowu się spotkać i tym razem podczas 
II Skoczowskiego Biegu Ekumenicznego spró-
bować swoich sił. 

I Skoczowski Bieg Ekumeniczny współor-
ganizowali: Parafia Ewangelicko-Augsbur-
ska w Skoczowie, Parafia Rzymskokatolicka 
św. ap. Piotra i Pawła w Skoczowie, Stowa-
rzyszenie Wspólnota Dla Skoczowa. Dzięku-
jemy wszystkim zaangażowanym i wolon-
tariuszom, którzy wspierali nas na różnych 

etapach przygotowań i realizacji. 
Dziękujemy też sponsorom, którzy 
wsparli nas – bez tej pomocy nie uda-
łoby się zorganizować biegu. 

Wsparli nas: Stowarzyszenie Wspól-
nota Dla Skoczowa, Bank Spółdzielczy 
w Skoczowie, IMB Podbeskidzie, IN-
TECH, PRInż Cieszyn, MKTime Pomiary 
Czasu, FabLab w Wiśle Czarnem. 

ks. Marcin Ratka-Matejko 
Zdjęcia: Wojciech Wandzel / arch. Parafii
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Spotkanie dla osób zaangażowanych w naszej parafii
Niedziela 10 lutego była czasem szczególnym. Blisko 140 osób zaangażowanych 

(współpracowników – wolontariuszy) w naszej parafii zebrało się w sali OSP w Ki-
sielowie. Wspólny czas przepełniony modlitwą, uwielbieniem, nauczaniem i roz-
mowami był podziękowaniem za wkład, jaki każda z obecnych osób wnosi w życie 
całej naszej parafii. Wielorakość służb, w które zaangażowane są poszczególne 
osoby, pokazuje, jak wspaniale Bóg porusza nasze serca i wykorzystuje nasze zdol-
ności do służby dla Niego. Dowodem mnogości inicjatyw w parafii był blisko pół-
godzinny pokaz wideokroniki z wydarzeń minionego roku. 

Dziękując wszystkim zebranym za wkład, jaki wnoszą w życie parafialne, pro-
boszcz, ks. Alfred Borski zwrócił szczególną uwagę na to, że często myślimy, iż 
służbę dla Boga prowadzi ksiądz, lider czy organista. Natomiast powołani jeste-
śmy wszyscy. Niezależnie od naszych uzdolnień. Ważne jest bycie otwartym na 
drugiego człowieka i gotowym na usłużenie chociażby dobrym słowem czy pro-
stą pomocą. Dostrzeganie w nim brata czy siostry, który potrzebuje naszej miłości  
i zrozumienia. Wspólne przeciwstawianie się nie „Ciału i krwi”, lecz temu, co na polu 
duchowym stoi w opozycji do Bożej woli. Do tego my wszyscy jesteśmy powołani.
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Natomiast Ilona Hajewska, mająca 
rozważanie biblijne, zwróciła szczególną 
uwagę na naszą postawę serca. Czy pia-
stując jakąkolwiek służbę w kościele, nie 
oczekujemy czegoś w zamian? Czy nie 
wywyższamy się przed Bogiem wzglę-
dem innych? Czy też nasza postawa nie 
powinna charakteryzować się pokorą?

Każdy z nas jest ważny dla Boga i dla całej społeczności. Dlatego zachęcamy 
wszystkich zborowników do czynnego uczestnictwa w życiu naszej parafii.

Tekst: Jan Stebel      Zdjęcia: Jan Chwastek

Ilona Hajewska ks. Alfred Borski ks. Marcin Ratka-Matejko Ryszard Macura

„Jeżeli to zaproszenie zostało przesłane/doręczone właśnie Tobie, to znaczy, że bardzo sobie 
cenimy Twój wkład w życie naszej wspólnoty. (...)
Po raz pierwszy chcemy zorganizować takie spotkanie w wynajętej sali. W czasie weryfikowa-
nia osób, które koniecznie powinny zostać zaproszone, okazało się bowiem, że zaproszenia 
powinniśmy wysłać do ponad 200 osób. Pomimo tego i tak nie do końca jest pewne, czy ktoś 
nie został pominięty przez przeoczenie… Jesteśmy jednak o tym przekonani, że właśnie to 
spotkanie pozwoli nam, Radzie Parafialnej, w należyty sposób podziękować za poczynione 
wszelkie starania na rzecz naszej parafii. Poza tym dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że 
tworzymy niesamowity zespół ludzi, którym przyświeca podstawowy cel, jakim jest przybliża-
nie Ewangelii o naszym Zbawicielu.”

ks. Alfred Borski – fragment zaproszenia
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Wieści 
chórowe

Wiadomości chórowe
„Gdzie słyszysz śpiew tam wejdź, tam dobre serca mają, źli ludzie - wierzaj mi 

- nie śpiewają” - takie słowa, autorstwa Johana Wolfganga von Goethe, można od-
czytać na jednej z pamiątek zawieszonych w sali chórowej. Śpiew i służba pieśnią 
jest celem nadrzędnym działalności naszego chóru. Jego praca łączy się, można 
rzec, z „codziennym” życiem parafii, jak na przykład śpiew podczas nabożeństwa 
dla starszych zboru 16 grudnia, czy w trakcie nabożeństwa wigilijnego, gdy słowa 
kolęd „Nad Betlejem w ciemną noc” czy też „Noc wigilijna nad miastem” tworzyły 
świąteczny nastrój, a za oknami świat bielił się cieniutką warstwą śniegu. Atmosfe-
ra cudu nocy Bożego Narodzenia przywołana poprzez zwiastowaną Dobrą Nowi-
nę, za pomocą słów Ewangelii, kolęd i płonących światełek, udzieliła się wszystkim 
zebranym. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia część chórzystów wzięła jesz-
cze udział w kolędowaniu na skoczowskim rynku. 

W Nowy Rok, dla chórzystów jakże ważny, bo jubileuszowy, weszliśmy z pieśnią na 
ustach, śpiewając w trakcie uroczystego nabożeństwa. Rok 2019 jest setnym rokiem 
działalności chóru „Gloria” i w związku z tym jest on tak ważny dla członków grupy 

4.01.2019 – koncert ekumeniczny (od lewej): prezes Chóru „Gloria” – Władysław Orawski,   
dyrygent Piotr Gruchel, burmistrz Mirosław Sitko, Julia Raszka.
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Chór Jubileuszowy i Orkiestra Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej pod dyr. Piotra Gruchela

Estrada Regionalna „Równica” 
pod kier. Renaty Ciszewskiej

Chór mieszany „Gloria” 
pod dyr. Gabrieli Targosz



42 Informator Parafialny nr 133 (2/2019)

śpiewaczej. Na ten rok przewidziano i zaplanowano wiele atrakcji, m.in. wydano oko-
licznościowy kalendarz ukazujący w pigułce historię „Glorii”. 4 stycznia odbył się pierw-
szy z koncertów mających na celu uświetnienie 100-lecia działalności parafialnego chó-
ru. Był on o charakterze ekumenicznym. Wśród wykonawców mieliśmy okazję usłyszeć 
Estradę Regionalną „Równica” po kierunkiem Renaty Ciszewskiej, Chór Jubileuszowy 
Zespołu Pieśni i Tańca im. Janiny Marcinkowej z towarzyszeniem kapeli pod dyrygentu-
rą Piotra Gruchela oraz chóry „Gloria” - żeński i mieszany - prowadzone przez Gabrielę 
Targosz. Różnorodność kolęd i stylów wykonania mogły zaspokoić nawet najbardziej 
wybredne gusta, a „Ta Święta Noc” wykonana wspólnie przez śpiewaków z Cieszyna i 
Skoczowa długo brzmiała w murach skoczowskiej świątyni. Gospodarzem koncertu był 
ks. proboszcz Alfred Borski, natomiast prowadzenie całości spoczęło na barkach pani Ju-
lii Raszki, córki zmarłego długoletniego chórzysty Jana Brody, dyrektor skoczowskiego 
„Integratora”. (zdjęcia na stronach

Jednakże piątkowy wieczór nie był ostatnim dniem kolędowania. W niedzielę, 
6 stycznia, wraz z innymi zespołami i chórami naszej parafii, wzięliśmy udział w dorocz-
nym Koncercie Kolęd organizowanym w Święto Epifanii. 

Chórek dziecięcy „Nadzieja” 
pod dyr. Doroty Podżorskiej

Zespół „dlaNiego” 
pod dyr. Doroty Podżorskiej

Na wiolonczeli grała Emilia Żwak

Chór z Dębowca
pod dyr. Gabrieli Targosz

Fotos: Jan Chwastek



Informator Parafialny nr 133 (2/2019) 43

Chór mieszany „Gloria” pod dyr. Gabrieli Targosz

Chór żeński „Gloria” pod dyr. Gabrieli Targosz

Zespół Dzwonków pod dyr. Doroty Podżorskiej

Zespół „OdNowa” pod dyr. Jana Stebla

Fotos: Jan Chwastek
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Kolejna niedziela, 13 stycznia, to dla członków „Glorii” tradycyjna „Gwiazdka”. 
Jak co roku spotykamy się, by wspólnie siąść przy zastawionym stole, jeszcze po-
śpiewać kolędy, przekazać życzenia od zaprzyjaźnionych chórów i nie tylko, mieć 
czas na zwykłe pogadanie, podzielenie się własnymi przemyśleniami. Oczywiście 
jest czas na poważny program – rozważania świąteczne, refleksje bożonarodze-
niowe oraz chwila na bardziej rozrywkowy repertuar, który w tym roku zapewnili 
nam nasi panowie. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć księży, aktu-
alnie czynnych i emerytowanych, wraz z rodzinami, byłych dyrygentów, kuratora  
z małżonką. Dzięki dzieciom księży, świętujących wspólnie z nami oraz na-
szych chórzystek, średnia wieku chóru znacznie się obniżyła, a radości  
z udziału maluchów było co niemiara. 

Zebranie sprawoz-
dawcze za 2018 rok, 
pierwotnie planowa-
ne na 31 stycznia, a 
w związku z okresem 
zachorowań na grypę 
przesunięte na 1 lute-
go, pozwoliło podsu-
mować miniony czas i 
nakreślić plany na nowy rok, jak już wcześniej wspomniano, szczególny dla działal-
ności chóru, bo uświetniający setny rok jego działalności. Kwintesencją wszystkich 
słów, które padły podczas zebrania, może być treść wypowiedzi: „Działajmy z odda-
niem, zapraszajmy do chóru wszystkich 
chętnych, wahających się i niezdecy-
dowanych. Wspomagajmy i wspieraj-
my się wzajemnie, z poszanowaniem  
i w zgodzie z bliźnim, a efekty przyj-
dą same. W modlitwach prośmy Boga 
o dalsze błogosławieństwo dla naszej 
wspólnej służby śpiewu.”. Podczas 
tego spotkania świętowaliśmy również 
jubileusz 80-tych urodzin naszego kole-
gi, Romka Ferka.

9 lutego, w sobotę, parafia skoczowska i chórzyści „Glorii” byli gospodarzami 
rocznego spotkania dyrygentów, prezesów chórów, zespołów i orkiestr diecezji 
cieszyńskiej. Zebranie to zainaugurowano w kościele nabożeństwem połączonym 
z komunią świętą. Kazanie okazjonalne wygłosił proboszcz skoczowskiej parafii ks. 
AlfredBorski, natomiast przed spowiedzią i komunią słowo do zebranych wygło-
sił przewodniczący Komisji Chórów i Orkiestr ks. Władysław Wantulok, proboszcz 
z Jaworza. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do sali chórowej, gdzie miały 
miejsce dalsze obrady. Wysłuchano sprawozdań z działalności Komisji za ubiegły 
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rok oraz nakreślono plany na rok 2019. Omówiono sprawy bieżące, zasygnalizowa-
no problemy, z których największym jest spadająca liczba śpiewaków. Modlitwą 
i zawierzeniem wszystkich spraw Bogu zakończono spotkanie.

Rok 2019 dopiero co się rozpoczął, a w życiu chóru już tyle się wydarzyło. „Co 
będzie dalej?” - możemy zadać pytanie i zacząć się zamartwiać tym, co przynie-
sie czas. Jednak w jednej z pieśni śpiewanych przez „Glorię” są takie słowa: „Ty 
wszystko wiesz: skąd groźne wiatry wieją, Ty w czasie burzy błogą ciszę dasz, więc 
choć w nieznane idę, lecz z nadzieją, że jesteś ze mną i mą drogę znasz.”, więc 
„Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni” - Psalm 37,5. 

Soli Deo Gloria.
Aniela Fender

Spotkanie noworoczne chórzystów w Dębowcu
Zwyczaj uroczystych spotkań świąteczno-noworocznych chóru w Dębowcu zo-

stał zachowany również w tym roku. W dniu 15 stycznia na cotygodniową próbę 
chórzyści przybyli ze swoimi najbliższymi.

Przygotowano poczęstunek i prezenty świąteczne, które rozlosowano wśród 
zebranych. Śpiewano kolędy, wspominano ubiegłoroczne występy, rozmawiano 
o tegorocznych planach. W spotkaniu, które upłynęło w miłej atmosferze, uczest-
niczył opiekun chóru – ks. Marcin Ratka-Matejko. Wanda Kubicius

Zdj. Sylwia Ratka-Matejko
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Noworoczne spotkanie Koła Pań w Pierśćcu
W piątkowe popołudnie, 11 stycznia 2019 r., w sali przy kościele ewangelickim 

w Pierśćcu zebrałyśmy się, aby podziękować – Panu Bogu za cały rok naszych spo-
tkań i wykładowczyni Ilonie Hajewskiej za inspirujące rozważania biblijne.

Comiesięczne spotkania w piątki po pierwszej środzie ładują nasze duchowe 
akumulatory i wskazują odpowiedzi  na nurtujące nas pytania. Podobnie było i tym 
razem, gdy prowadząca analizowała rozdział 9. Ewangelii św. Jana „Jezus uzdra-
wia ślepego od urodzenia”. W tej historii jesteśmy nie tylko świadkami cudu uzdro-
wienia, ale też dowiadujemy się wiele o nas samych – często nie widzimy Bożego 
działania i pytamy: czy choroba jest konsekwencją grzechu? Jezus zaprzecza i wy-
jaśnia, że dolegliwości, a także cierpienia, które znosimy, są po to, abyśmy widzieli 
chwałę Jego Ojca, który Go posłał. Zbawiciel w rozmowie z faryzeuszami zapewnia, 
że przebacza grzechy bogobojnym. A wracając do pytań: zdaniem wykładowczyni 
należy szukać u Boga odpowiedzi we wszystkich życiowych sprawach, zdawać się 
na Niego na przykład podczas dokonywania różnorodnych wyborów, potwierdze-

nia szukać w Bożym Słowie i wszystkie myśli 
poddawać Chrystusowi.

Spotkanie  miało uroczystą, świąteczną 
oprawę. Wspólny śpiew poprowadził  na gi-
tarze ksiądz proboszcz Alfred Borski, który 
odwiedził nas z żoną Agnieszką i synkiem 
Adasiem.

Serdecznie zapraszamy do Pierśćca w pią-
tek, 8 marca 2019 r. na godz. 16:00.

 Danuta Oczadły
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Spotkanie samorządowców 
4.01.2019 - w Domu Zborowym w Wiśle odbyło się noworoczne spotkanie 

ewangelickich samorządowców. Zebranych przywitali ks. radca W. Szajthauer 
oraz bp Adrian Korczago, który wygłosił krótkie rozważanie Słowa Bożego. Do 
uczestników zwrócił się także prof. Jerzy Buzek, dzieląc się swymi refleksjami do-
tyczącymi istoty angażowania się w pracę samorządową. Nie zabrakło także dys-
kusji w mniejszych grupach. Na zakończenie spotkania w wiślańskim kościele ap. 
Piotra i Pawła odbył się koncert pt. „Muzyka polskich kompozytorów” zamykający 
odchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wyniki wyborów samorządowych 21.10.2018 - na kadencję 2018-2023 - ewange-
lików z parafii skoczowskiej.
Powiat:

Kubicius Stanisław, zam. Dębowiec – Przewodniczący Rady Powiatu;
Gmina Skoczów:

Ludka Rafał, zam. Międzyświeć – radny, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu;
Idasiak Irena, zam. Skoczów – radna, Przewodnicząca Komisji Infrastruktury;
Malik Jerzy, zam. Międzyświeć – radny;
Drozd Ryszard, zam. Wilamowice – radny;

Gmina Dębowiec:
Cymorek Grzegorz, zam. Simoradz – radny, Przewodniczący Rady Gminy;
Brudny Bronisław, zam. Łączka – radny, Przewodniczący Komisji Oświaty;
Chwastek Karol, zam. Iskrzyczyn – radny, zastępca przew. Komisji Budżetu; 
Kłoda Roman, zam. Dębowiec – radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, za-

stępca przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Zebrał Roman Kłoda

Zdj. www.cieszynska.luteranie.pl
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Kącik
dla dzieci

Zadanie 1. Rozwiąż krzyżówkę:

Poziomo:
• 2. Człowiek, który obmył ręce.
• 3. Trzy razy zaparł się Pana Jezusa.
• 5. Złoczyńca, którego wypuścili zamiast Pana Jezusa.
• 6. Zawisł na nim Pan Jezus.
• 8. Ogród, w którym Pan Jezus się modlił.
• 11. Napój, który Pan Jezus pił z uczniami na wieczerzy.
Pionowo:
• 1. Nazwa niedzieli, w której obchodzimy pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
• 4. Dzień tygodnia, w którym obchodzimy ostatnią wieczerzę.
• 6. Zrobiona z cierni; 

na głowie Pana Je-
zusa.

• 7. Dzień ukrzyżowa-
nia Pana Jezusa.

• 9. Tę część ciała 
Pan Jezus obmył 
uczniom.

• 10. Rzucając je, żoł-
nierze podzielili 
między siebie szatę 
Jezusa.

Opr. Ania Jaroszewska
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Zadanie 2. 
Te 8 obrazków to historia ostatnich dni Pana Jezusa. Ułóż je we właściwej kolejności:
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Megaspotkanie w Jaworniku

W piątek 8 lutego odbyło się Megaspotkanie 
w Wiśle Jaworniku, będące diecezjalnym zjaz-
dem młodzieży. Przyjechało wielu uczestników, 
głównie z Wisły. Z naszej parafii wybrało się kil-
ka osób wraz z ks. Marcinem Ratką-Matejko.  
Na początku przywitał nas ks. Marcin Podżorski oraz 
ks. Zdzisław Sztwiertnia – gospodarz parafii w Wiśle 
Jaworniku, który zaprosił zgromadzonych na Zimo-
wą Olimpiadę Młodzieży. Śpiewem służył zespół młodzieżowy z Ustronia, a słowo miał  
ks. Tymoteusz Bujok. Temat był bardzo wartościowy i pokazał nam, że nawet jeśli w 
życiu  spotkały nas porażki albo nie odnieśliśmy sukcesu, to Pan nas nie opuści i naj-
większym błędem, jaki możemy popełnić w takiej sytuacji, jest wyrzeczenie się Boga. 
Kaznodzieja pokazywał nam również fakt, że życie nie podlega konkretnym regułom i, 
że określony wysiłek i starania nie zawsze przekształcają się w osiągnięcia i rozwój. Ta 
prawidłowość dotyczy każdej sfery naszego życia, nawet duchowej. 

Po temacie zespół z Ustronia nauczył nas kilku nowych piosenek. Spotkanie zakoń-
czyło się ogniskiem obok kościoła, gdzie, przy dość chłodnej aurze, mogliśmy spokoj-
nie zjeść przygotowany dla nas posiłek i wypić gorącą herbatę. 

Jakub Stebel 

Głos ma
młodzież
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Zwykłe spotkanie, niezwykły gość
W sobotę 9 lutego w Skoczowie odbyło się spotkanie młodzie-

ży, w czasie którego gościem był ks. prof. Marek Jerzy Uglorz, 
który zainteresował nas tematem: „Masz wybór: jesteśmy tar-
gowiskiem albo świątynią”. Podczas spotkania młodzież złoży-
ła życzenia ks. Marcinowi Ratce-Matejko z okazji 6-stej rocznicy 
ordynacji. 

Go Jump
13 lutego, w ramach integracji i aktywnego spędzenia czasu ferii zimowych, po-

jechaliśmy wraz z ks. Marcinem Ratką-Matejko do Bielska-Białej, do Parku Tram-
polin „Go Jump”. Zebrało się nas dość sporo, ale na szczęście samochodów wy-
starczyło i wszyscy mogliśmy dotrzeć na miejsce. Tam, po zakupieniu kolorowych 
skarpet  antypoślizgowych (bezpieczeństwo to podstawa!), ruszyliśmy poskakać. 

Prócz zwykłych trampolin w 
parku znajdował się również ba-
sen z gąbkami i materace, które 
służyły odważnym śmiałkom do 
nauki trików. Śmiechu było co 
niemiara! Zabawę zaczęliśmy od 
zwykłego skakania, ale potem 
daliśmy się ponieść wyobraźni. 

Nad basenem z gąbkami znaj-
duje się specjalna ‚belka’, po której można chodzić, testując swoją równowagę. Jed-
nak my skorzystaliśmy z jej innego zastosowania. Ktoś wpadł na pomysł, by zrobić 
bitwę na specjalnej równi. Utrzymując równowagę, uderzaliśmy w siebie specjalny-
mi poduchami, aż do momentu, w którym jedna z osób spadła do basenu z gąbkami. 

To nie był koniec naszych pomysłów! Potem przenieśliśmy się na jedną z naj-
dłuższych trampolin i urządziliśmy ‚wyścigi parami’. Szczerze powiedziawszy - 
bieganie po trampolinach to niełatwa sprawa, a już szczególnie nie w momencie, 
kiedy obok nas w innym tempie przemieszcza się druga osoba. Ta zabawa przycią-
gnęła wzrok nawet trenera parku, który, patrząc na nas z boku, nie krył uśmiechu. 
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No to się upiekło…
Dnia 15 lutego skoczowska młodzież spotka-

ła się w Domu Zborowym w Dębowcu, by upiec 
„Babeczki z Babeczkami”. Wcale nie oznacza 
to, że piekły same Babeczki, znalazły się też ja-
kieś Ciasteczka ;). 

Już o godzinie 17 piekarniki i miksery ruszyły 
do boju. Młodzież upiekła róże rodzaje  babeczek: czekoladowe, z bananami, bez 
cukru (dla tych fit), z kremem i wiele innych. 

Nie były wcale potrzebne jakieś zdolności kulinarne czy cukiernicze. Wystarczyły 
po prostu dobre chęci i wzajemna pomoc, więc każdy znalazł coś dla siebie. Jedni kroili 
banany, inni kroili czekoladę, a jeszcze inni ubijali śmietanę, robili masę na babeczki, 
zmywali naczynia,  byli też ci, którzy dopilnowali, by babeczki nie poszły z dymem.

W międzyczasie część z nas poszła na trampoliny, na których można było po-
lepszyć swoje zdolności koszykarskie. Jeśli ktoś potrafił się odpowiednio wysoko 
odbić, to mógł robić tzw. ‚wsady do kosza’. W połowie zabaw trenerzy zorganizo-
wali konkurs dla chętnych. Nie mogło zabraknąć także reprezentantów z naszej 
grupy młodzieżowej, którym udało się zdobyć ordery i przypinki. Pewnie nie wy-
chwyciłam wszystkich sytuacji, ale jedno wiem na pewno! Bawiliśmy się świetnie! 
Wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

Sara Greń
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Wystarczyło trochę doświadczenia i zgrania zespołu, a mogliśmy stworzyć 
całkiem niezłą produkcję babeczek. Czas leciał bardzo szybko, a liczba babeczek 
wzrastała w dynamicznym tempie. Na pewnym etapie pracy zabrakło nawet cu-
kru, dlatego chłopcy pojechali samochodem do sklepu (oddalonego o 220 m), by 
produkcja nie stanęła w miejscu. We wspólnym pieczeniu wspierali nas również 
ksiądz Marcin z żoną i dziećmi. 

No to się upiekło… upiekło się ponad 150 babeczek. Podczas pieczenia mieliśmy 
także możliwość spróbowania tego, co i jak się upiekło. Jednak nie zjedliśmy wszyst-
kiego, ponieważ naszym głównym celem było upieczenie babeczek, którymi często-
waliśmy zborowników podczas spotkania przy kawie i herbacie, które odbyło się 
w niedzielę 17 lutego w Skoczowie po nabożeństwie młodzieżowym.

Młodzież chciała umilić wszystkim spotkanie po nabożeństwie, dzieląc się swo-
imi wypiekami z całym zborem. 

Babeczki i Ciasteczka
Zdj. Mateusz Sikora, Joanna Chwastek 

Parafialna drużyna skautów Royal Rangers w akcji
12 stycznia, w czasie sobotniej zbiórki, nasza skoczowska drużyna skautowa 

Royal Rangers postanowił pomóc w odśnieżaniu terenu przed kościołem oraz bu-
dynkami parafialnymi. Skauci wyposażeni w łopaty, sporo dobrych chęci (również 
do zabawy) zabrali się do pracy. Efekty można było bardzo szybko zobaczyć, bo co 
kilka(dziesiąt) rąk do pracy, to nie jedne... Oczywiście było sporo śmiechu i radości, 
bo najlepiej się wtedy coś robi, gdy pracując można się trochę powygłupiać.
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Z życia
kościoła

2 stycznia – w pensjonacie „Hawana” w Brennej odbyło się świąteczne spotkanie 
rodzin pastorskich i współpracowników diecezji cieszyńskiej. 

2 stycznia – biskup Adrian Korcza-
go spotkał się ze studentami teologii 
ewangelickiej wywodzącymi sięz die-
cezji cieszyńskiej.

4 stycznia – w kościele ap. Piotra 
i Pawła w Wiśle koncertem Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” uroczy-
ście zainaugurowano obchody 
roku Stanisława Hadyny w wo-
jewództwie śląskim. W koncer-
cie uczestniczyli Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda wraz z małżonką oraz bp 
Adrian Korczago, zwierzchnik 
diecezji cieszyńskiej i bp Piotr 
Greger, biskup pomocniczy 
diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego – którzy przekazali zebranym 
w kościele noworoczne życzenia. Obecni byli także najbliżsi Stanisława Hadyny. Na za-
kończenie koncertu bp Adrian Korczago i bp Piotr Greger udzielili uczestnikom Aarono-
wego błogosławieństwa.

5 stycznia –  w wieku 82 lat odeszła do wieczności śp. Aniela 
Szarek – żona ks. bp. Jana Szarka. Była emerytowanym naczelni-
kiem wydziału Narodowego Banku Polskiego oraz osobą zaanga-
żowaną w życie Kościoła na wielu płaszczyznach.

9 stycznia – w Cieszynie odbyła się pierwsza w bieżącym roku 
Diecezjalna Konferencja Duchownych. 
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21 stycznia – wraz 
z końcem zimowego se-
mestru roku akademickie-
go 2018/2019 bp Adrian 
Korczago zakończył swoją 
służbę jako duszpasterz 
akademicki studentów 
teologii ewangelickiej na 
Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warsza-
wie. Nowym opiekunem studentów luteran ChAT będzie Biskup Kościoła Jerzy Samiec.

21 stycznia – w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie odbyło się centralne 
nabożeństwo ekumeniczne dla diecezji cieszyńskiej i diecezji bielsko-żywieckiej.

21 stycznia – W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja 
Dudy z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych. Obecny na nim był 
bp Jerzy Samiec. 

24 stycznia – w Warszawie odbyła 
się premiera niezwykłego filmu – wę-
gierskiego serialu animowanego „Życie 
Marcina Lutra”. Równocześnie urucho-
miono stronę luter.pl, gdzie można oglą-
dać poszczególne odcinki. Film został 
stworzony przez węgierskiego reżysera 
Zsolta Richlyego, na podstawie scenariu-
sza Jánosa Lackfiego. Jego wizualny styl 
łączy drzeworyt i film rysunkowy, co w doskonały sposób przybliża widzowi epo-
kę średniowiecza – wyjaśniła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzecznik Kościoła 
ewangelickiego w Polsce. Serial animowany „Życie Marcina Lutra”, który składa się z 
10 odcinków, przedstawia życie byłego mnicha, a później teologa i reformatora, któ-
rego dzieła i teologia ugruntowały podstawy odnowy Kościoła. Pokazuje dzieciństwo 
Lutra, jego wczesne lata w klasztorze, a także lata konfliktu, aż do narodzin Reforma-
cji. Przedstawione są w nim również najważniejsze wydarzenia historyczne i charak-
terystyka Kościoła w XVI wieku. Film 
można zobaczyć na portalu YouTube.

27 stycznia – obchodzono 74. rocz-
nicę wyzwolenia niemieckiego nazi-
stowskiego obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz-Birkenau. W uro-
czystościach uczestniczył bp Adrian 
Korczago.

Zebrał ks. Marcin Ratka-Matejko
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Biblioteka
Szalona miłość – F. Chan, D. Yankoski. Autor uważa, że Bóg każ-
dego z nas zaprasza do prawdziwej miłości, która nie jest żad-
nym przykrym obowiązkiem.

Radości dla duszy – E. Martin
„Życie składa się z wielu pięknych chwil, które 

Żywy czy martwy? - Daniel Clark przedstawia historie ludzi, którzy 
uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa, choć często wcześniej na-
wet Go nie znali. Opowieści pokazują działanie 
Zmartwychwstałego w ich życiu. Autor zachęca 
w ten sposób do poszukiwania obecności Chry-
stusa także w naszej codzienności.

Nie zmarnuj życia – J. Piper. Autor uważa, że Bóg stworzył nas 
po to, byśmy żyli pełną pasją – czyli życiem 
pełnym radości – ukazywania Bożej chwały. 
Zmarnowane życie to życie pozbawione tej 
pasji. Skupione na trywialnych sprawach, ży-
ciu dla wygody i przyjemności. Ta książka to 
ostrzeżenie, aby nie dać się im pochłonąć i 
wyzwanie, aby żyć dla Chrystusa.

trzeba przechowywać w pamięci jak złoto w skarbcu. Ich wspo-
minanie uczy wdzięczności i pomaga przezwyciężać trudności. 
Opowiedziane tu historie o wyzwaniach, jakie przed bohaterami 
postawiła codzienność, problemach z jakimi musieli się zmierzyć, 
pomyłkach, których udało im się uniknąć i tarapatach, z których 
wyszli obronną ręką, to swoisty elementarz optymizmu.”

Pasterz serca dziecka – T. Tripp
Niniejsza pozycja osiągnęła w USA wielką popularność i zainte-
resowanie. Autor ukazuje w niej, w jaki sposób Ewangelia może 
zmienić serce dziecka.
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Ewangelicki Chór GLORIA, 
w ramach jubileuszu

100-lecia swojej działalności
serdecznie zaprasza na

Koncert Pasyjny
Kościół ewangelicki w Skoczowie

14 kwietnia 2019
godzina 17:00

Magdalena Hudzieczek-Cieślar  (z prawej)
śpiewaczka (sopran) i wykładowca akademicki, pochodzi z Parafii Ewang.-Augsb. 

w Ustroniu, żona biskupa Diecezji Warszawskiej, ks. Jana Cieślara z Pabianic.  
Koncertowała m.in. w Niemczech, Holandii, Austrii, Francji, Rosji i we Włoszech.

Anastazja Wilczkowska 
(Kijów / Piotrków Trybunalski) fortepian 

KRS 0000037904
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Szanowni Parafialnie skoczowscy,
w czerwcu ubiegłego roku, w naszym kościele w Skoczowie, miała miejsce 
kontrola Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Delegatury w Biel-
sku-Białej. W jej wyniku został sporządzony protokół pokontrolny, który na-
kazuje nam wykonanie następujących prac, które mają na celu zapobiegnię-
cie zagrożeniom oraz zebezpieczenie naszego kościoła przed degradacją. 
Dlatego jesteśmy zobowiązani do wykonania następujących prac:
1. Przeprowadzić analizę pęknięcia ściany wewnętrznej ceglanej między nawą 

boczną a klatką schodową i na jej podstawie wykonać adekwatną naprawę.
2. Uszczelnić styk między podsufitką a ścianą od strony prezbiterium i wieży.
3. Uzupełnić brakujące szyby i wykruszone kity w stolarce okiennej.
4. Przeprowadzić pełną konserwację i renowację drzwi do zakrystii i drzwi 

głównych do kościoła.
5. Uzupełnić ubytki muru i tynku przy schodach.
6. Usunąć przyczyny zawilgocenia ścian – prace z tego punktu należy wyko-

nywać sukcesywnie i zakończyć do 30.05.2022 r.
7. W pierwszej kolejności należy usunąć lamperię olejną ze ścian wewnętrz-

nych kruchty (przedsionek usytuowany przed głównym wejściem do 
kościoła) w celu umożliwienia „oddychania” murów.

 Rozpoczęliśmy już procedury zmierzające do rozpoczęcia wyżej wspo-
mnianych prac. Szukamy firm, które mają stosowne kwalifikacje i konieczne 
uprawnienia, aby można było przedstawić konserwatorowi program na-
prawczy i na jego podstawie uzyskać zezwolenie na wykonanie tych prac. 
 Ponieważ funkcjonowanie naszej parafii możliwe jest tylko i wyłącznie 
dzięki zbieranym składkom i ofiarom oraz pobieraniu opłat za czynności 
(m.in. pogrzeby, opłaty cmentarne), i tym razem jesteśmy zmuszeni zwrócić 
się do Was, drodzy Parafianie, z prośbą o wsparcie tych – jakże koniecznych 
i pilnych – napraw. Ze wstępnych szacunków wynika, że samo postawie-
nie rusztowań w kościele może sięgnąć kwoty ponad 100.000,- zł – dlatego 
pojawiła się myśl, żeby przy okazji naprawy sklepienia pomalować również 
całe wnętrze kościoła. 
 Pragniemy poszukać również możliwości dofinansowania ze źródeł ze-
wnętrznych (np. UE, Fundusz Kościelny) – co staje się obecnie zadaniem 
coraz trudniejszym. Wnioski można składać jedynie na zadania, na które 
zostały rozpisane konkursy. A i tak w niejednym przypadku wnioskodawca 
musi posiadać od 25% do 50% zgromadzonych środków własnych.
 Dlatego zwracamy się z prośbą do Was, drodzy Parafianie i Sympatycy 
naszej Parafii o pomoc i wpłacanie ofiar na ten cel. Będziemy również bar-
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Ogłoszenia

Obóz młodzieżowy w Marylinie
Jak co roku zapraszamy na obóz młodzieżowy. Tym razem w miejscowości Marylin 
pośród Puszczy Noteckiej. Dla kogo? - Młodzież z rocznika 2005 i starsi

Jak wygląda obóz?
Jest to okazja do: 
- poznania fajnych ludzi
- społeczności z Bogiem
- gier sportowych  
      i innych aktywności
- wycieczek krajoznawczych

Pierwsze spotkanie 
dla wolontariuszy 

Kids Games 
odbędzie się 15.03.br.

o godzinie 17:30 
w parafii katolickiej 
na Górnym Borze.

Jeśli byłeś wolonta-
riuszem w minionym 
roku albo chciałbyś 

dołączyć do nas 
w tym roku, 
serdecznie 

zapraszamy!

Kiedy?  4 do 14 sierpnia 2019
Za ile?  900 zł. Przy zapisach do 
10 marca, cena 850 zł.
Zapisy (wraz z wpłatą zaliczki 
100 zł): w kancelarii parafialnej 
w Skoczowie lub w Pszczynie. 
Liczba miejsc ograniczona!

dzo wdzięczni za wszelkie sugestie i podpowiedzi dotyczące możliwości po-
zyskania finansów na ten cel. Ponieważ ten Informator Parafialny – zatem i 
ta prośba – dotrze tylko do części naszych parafian, będziemy też wdzięczni 
za wszelkie życzliwe rozmowy i zachęcanie innych, by pomogli w zachowa-
niu dziedzictwa naszych przodków – kościoła, który dla większości z Was 
był zawsze szczególnym miejscem spotkań z naszym Bogiem i symbolem 
Jego stałej obecności w zwiastowanym tam Słowie i sprawowanych sakra-
mentach. 
Ofiary można wpłacać w kancelarii parafialnej lub na specjalne SUBKONTO 
Parafii w Banku Spółdzielczym: 50 8126 0007 0009 5136 2000 0050 
z dopiskiem: „darowizna na cele kultu – remont kościoła”
 Za zrozumienie, życzliwość i za każdy złożony dar z góry serdecznie dzię-
kuję słowami „Bóg zapłać”.   ks. proboszcz Alfred Borski
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Księgi 
parafialne

Chrzty:
Anna Szczurek  13.01.2019  Anglia/ Kostkowice, ul. Dębowiecka
Michał Marekwica  20.01.2019  Simoradz, ul. Główna
Tymoteusz Domino  27.01.2019  Bładnice Dolne, ul. Borowinowa
Elżbieta Byrska  3.02.2019  Ochaby Wielkie, ul. Zawodzie
Justyna Sikora  17.02.2019  Łączka, ul. Piaskowa

Pogrzeby
śp. Adolf Szczurek 12.01.2019  89 lat Dębowiec, ul. Wrzosowa
śp. Erwin Brudny  20.01.2019  86 lat Międzyświeć, ul. Cieszyńska
śp. Paweł Badura  20.01.2019  77 lat Kostkowice, ul. Osiedlowa
śp. Zuzanna Kisiała  28.01.2019  76 lat Dębowiec, ul. Cieszyńska
śp. Anna Kiecoń  30.01.2019  87 lat Dom Sen. w Brennej (Skoczów, Objazdowa)
śp. Henryk Mrózek  3.02.2019  58 lat Miedzyświeć, ul. Cieszyńska
śp. Stefania Brudny  10.02.2019  85 lat Iskrzyczyn, ul. Tarnawa
śp. Renata Brudny  10.02.2019  46 lat Dębowiec, ul. Herstówki
śp. Jan Kaleta  12.02.2019  83 lat Kostkowice, ul. Samlowiec

Złota konfirmacja
W dniu 11 maja 1969 roku grupa konfirmantów przystąpiła do uroczystego ślubo-
wania wierności Bogu i Kościołowi. Po 50 latach pragniemy się spotkać, by podzię-
kować Bogu za minione lata na uroczystym nabożeństwie w dniu 

19 maja 2019 roku, 
w kościele Świętej Trójcy w Skoczowie, 

na nabożeństwie głównym o godzinie 10:00.

Zgłoszenia w kancelarii parafialnej lub telefonicznie: 33 853 34 91. Osoby zaintere-
sowane udziałem proszone są o podanie adresu oraz numeru telefonu. 

Zebranie organizacyjne odbędzie się 
7 kwietnia 2019 roku po nabożeństwie o godz. 8:00.
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Spotkania
parafialne

  Telefon: Komórka: E-mail:
Proboszcz  ks. Alfred Borski 33 853 34 91  692 540 345 alfred.borski@luteranie.pl
Wikariusz  ks. Bogdan Wawrzeczko  33 853 34 91 w. 24 796 535 590  bogdan.wawrzeczko@luteranie.pl
Wikariusz  ks. Marcin Ratka-Matejko 33 853 34 91  690 670 704  marcin.ratka-matejko@luteranie.pl
Emeryt ks. Andrzej Czyż  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, ks. Alfred Borski      Korekta: Danuta Oczadły
Skład: ks. Alfred Borski, Andrzej Londzin      Druk: Augustana

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
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

K A N C E L A R I A   PA R A F I A L N A
poniedziałek - czwartek 9:00 - 15:00
piątek  12:00 - 18:00
w niedziele  9:00 -  11:30
w święta                       przed i po nabożeństwie

GODZINY BIBLIJNE
Dębowiec  poniedziałek  15:30
Pierściec  środa  18:00
Skoczów  czwartek  18:00

ZEBRANIA MAŁŻEŃSKIE 
Dębowiec  pierwsza sobota  19:00

KOŁO ROBÓTEK RĘCZNYCH
Skoczów  2. i 4. środa  16:00

SZKÓŁKI NIEDZIELNE
w czasie niedzielnych nabożeństw

Skoczów  8:00   i   10:00
Dębowiec  wg planu nabożeństw
Pierściec  wg planu nabożeństw
Simoradz  wg planu nabożeństw

SPOTKANIA PAŃ
Skoczów  1. środa m-ca 17:00
Dębowiec  2. środa m-ca 17:00
Pierściec  piątek po 1. środzie m-ca 16:00
Simoradz  1. piątek m-ca  14:30

PRÓBY CHÓRÓW I ZESPOŁÓW:
Zespół Dzwonków  poniedziałek 18:00
Chór żeński „Gloria” poniedziałek  18:30
Chór w Dębowcu  wtorek 19:00
Chór mieszany „Gloria” czwartek 18:00
Zespół „Dla Niego”  czwartek  19:00
Zespół „OdNowa”  piątek 18:00
Chór dziecięcy „Nadzieja”  sobota 9:45SPOTKANIA MŁODZIEŻY

Dębowiec 18+  poniedziałek  19.3o
Skoczów  sobota   18.00

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

Transmisja nabożeństw  www.transmisja.skoczow.pl
Filiał Dębowiec  www.debowiec.luteranie.pl
Chór Gloria  www.gloria.skoczow.pl;  E-mail: gloria@ptew.org.pl
Zespół Dzwonków  www.zespoldzwonkow.pl
Młodzież  https://www.facebook.com/groups/MlodziezowkaSkoczow/
Biblioteka www.biblioteka.skoczow.pl

W
erner Tiki Küstenm

acher
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(O

culi)
8:00 i 10:00

10:00
8:30

10:00
Kom

unia dla seniorów

29 m
arca

Tygodniow
e nabożeństw

o 
pasyjne

17:00
17:30

16:30
17:00

31 m
arca

4. niedziela pasyjna  
(Laetare)

8:00
 i 10:00

10:00
Kom

unia dla seniorów
8:30

10:00 

5 kw
ietnia

Tygodniow
e nabożeństw

o 
pasyjne

17:00
16:30

17:30
17:00

7 kw
ietnia

5. niedziela pasyjna  
(Judica)

8:00m
ł 

 i 10:00
Kom

inia dla seniorów
8:30

10:00
10:00

12 kw
ietnia

Tygodniow
e nabożeństw

o 
pasyjne

17:00
17:30

16:30
17:00

14 kw
ietnia

N
iedziela Palm

ow
a

8:00
 i 10:00

8:30
10:00

10:00 
18 kw

ietnia
W

ielki C
zw

artek
10:00

 i 17:00
16:00

17:30
17:00

19 kw
ietnia

W
ielki Piątek 

9:00
 i 17:00

17:00
17:00

17:00

21 kw
ietnia

W
ielkanoc

5:30 i 10:00
10:00

10:00
10:00 nabożeństw

o 
rodzinne

22 kw
ietnia

Poniedziałek W
ielkanocny

9:00 nabożeństw
o rodzinne

10:00
8:30

10:00

28 kw
ietnia

1. niedziela 
po W

ielkanocy
8:00 i 10:00

10:00
8:30

10:00

5 m
aja

2. N
iedziela 

po W
ielkanocy

8:00 m
ł 

 i 10:00
8:30 

10:00 
10:00

Spow
iedź i K

om
unia Św

ięta w
 Skoczow

ie odbyw
a się w

 pierw
szą niedzielę m

iesiąca o godz. 8:00 podczas nabożeństw
a m

łodzieżow
ego oraz w

 trzecią niedzielę m
iesiąca 

o godz. 10:00 podczas nabożeństw
a. W

 pozostałe niedziele jest m
ożliw

ość uczestnictw
a w

 K
om

unii Św
iętej po nabożeństw

ie porannym
 (w

 tym
 przypadku prosim

y zgłosić chęć 
przystąpienia do K

om
unii). W

 2. niedzielę m
iesiąca księża ze Skoczow

a prow
adzą nabożeństw

a w
 O

grodzonej o godz. 8:30.
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Parafialna drużyna skautów Royal Rangers w akcji – s. 53

No to się upiekło...
   – s. 52

Młodzież w Parku Trampolin Go Jump – s. 51

Fo
to

: k
s.

 A
lfr

ed
 B

or
sk

i
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U
roczysty koncert kolęd otw

ierający jubileusz 100-lecia C
hóru „G

loria” ze Skoczow
a

N
a zdjęciu: Estrada Regionalna „Rów

nica” pod kier. Renaty C
iszew

skiej,
Chór Jubileuszowy i O

rkiestra Zespołu Pieśni i Tańca Ziem
i Cieszyńskiej pod dyr. Piotra G

ruchela, 
C

hór M
ieszany „G

loria” pod dyr. G
abrieli Targosz

s. 40
Foto: Jan Chw

astek


