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Lud, który chodzi w ciemności, 
ujrzy światło wielkie, 
nad mieszkańcami krainy mroków 
zabłyśnie światłość.

Księga Izajasza 9,1
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TDN w Skoczowie (gr. st.) 
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Kazanie Wigilijne 
wygłoszone 10.11.2019 w Skoczowie, w czasie nabożeństwa 

nagrywanego dla Drugiego Programu Polskiego Radia

24	 A	sługa	mój,	Dawid,	będzie	 ich	królem;	wszyscy	oni	będą	mieć	 jednego	pasterza;	będą	
postępować	według	moich	praw,	będą	przestrzegać	moich	przykazań	i	wykonywać	je.

25	 I	będą	mieszkać	w	ziemi,	którą	dałem	mojemu	słudze	Jakubowi,	w	której	mieszkali	 ich	
ojcowie;	będą	w	niej	mieszkać	zarówno	oni,	jak	i	ich	synowie	i	wnuki	po	wszystkie	czasy,	
a	sługa	mój,	Dawid,	będzie	ich	księciem	na	wieki.

26		 I	zawrę	z	nimi	przymierze	pokoju,	będzie	to	przymierze	wieczne	z	nimi.	Okażę	im	łaskę,	
rozmnożę	ich	i	postawię	swoją	świątynię	wśród	nich	na	wieki.

27	 I	będę	wśród	nich	mieszkał;	będę	ich	Bogiem,	a	oni	będą	moim	ludem.
28		 I	poznają	narody,	że	Ja	 jestem	Pan,	który	uświęcam	Izraela,	gdy	moja	świątynia	będzie	

wśród	nich	na	wieki.
Księga proroka Ezechiela 37,24-28

Drodzy Parafianie Skoczowscy, 
Drodzy Radiosłuchacze i Internauci, 
Umiłowani w Panu Jezusie, Siostry i Bracia!
 Wieczór wigilijny jest pełen magii – choć wydaje się, że akurat to słowo jakby 
nie pasuje do chrześcijańskiego wydźwięku Świąt Bożego Narodzenia. Użyłem go 
jednak świadomie, bo wcale nie chodzi mi o jakieś praktyki, obrzędy lub nawet cza-
ry, które są w stanie wywołać nadprzyrodzone moce, ale o niezwykłą siłę oddzia-
ływania, jakie niesie w sobie przyjście Zbawiciela świata. A ponieważ Wigilia jest 
dniem poprzedzającym jakieś ważne wydarzenie – w tym przypadku arcyważne, 
bo właśnie Boże Narodzenie, stąd zrozumiałe jest, że nasze myśli chciałyby podą-
żać do Betlejem jeszcze przed czasem narodzenia, by powitać i symbolicznie stać 
w pierwszym szeregu z tymi, którzy małego Jezusa witali kiedyś. By we właś ciwy 
sposób przyjąć i ugościć, bo przecież z reguły jesteśmy bogatsi nie tylko, gdy chodzi 
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o warunki bytowe, ale również w doświadczenie i mądrość życiową – a one pod-
powiadają nam, że Pan panów i Król królów zasługiwał na zdecydowanie lepsze 
warunki, gdy przychodził na świat. Ewangelia godowa, którą z pewnością jeszcze 
przeczytamy, gdy usiądziemy dzisiaj przy wigilijnym stole, jak również śpiewane 
kolędy, na nowo przypomną nam o tym, że „nie	było	miejsca	dla	[niego]	w	Betle-
jem	w	żadnej	gospodzie	i	narodziłeś	się	Jezu	w	stajni,	ubóstwie	i	chłodzie”. A potem 
uzmysłowimy sobie, że tak samo, jak Jego przyjście na świat było jedyne w swoim 
rodzaju, tak również jego zejście i śmierć krzyżowa nie ma sobie równych. Właśnie 
dlatego, że Bóg Ojciec tak bardzo „umiłował	świat,	że	Syna	swego	jednorodzone-
go	dał,	aby	każdy,	kto	weń	wierzy	[albo	dopiero	uwierzy],	nie	zginął,	ale	miał	żywot	
wieczny”	(J 3,16). Zaś właśnie to maleńkie dziecię betlejemskie, „prawdziwy	Bóg	
a	zarazem	prawdziwy	człowiek	z	Marii	Panny	narodzony”, gdy później był już go-
towy do poniesienia tej najświętszej ofiary pojednania za nasze grzechy, poprzez 
swoją postawę życiową oraz męczeńską śmierć potwierdził, że „większej	miłości	
nikt	nie	ma	nad	tę,	jak	gdy	kto	życie	swoje	kładzie	za	przyjaciół	swoich” (J 15,13). A to 
życie miało swój początek właśnie w betlejemskiej stajni. 
 Słowo Boże, które jest podstawą naszego dzisiejszego zwiastowania, uzmysła-
wia nam nie tylko to, że narodziny, na które my symbolicznie oczekujemy, a jutro 
w taki sam sposób będziemy świętowali, związane były z wielką tęsknotą Narodu 
Wybranego. I w tym przypadku dostrzegamy znaczne różnice pomiędzy czasami, 
gdy Ezechiel zapowiadał nie tylko prawdziwą wolność, ale przede wszystkim życie 
w ścisłej symbiozie ludu izraelskiego ze swoim Bogiem, a czasami, w których dane 
jest nam żyć i wierzyć. 
 Ezechiel został powołany na proroka pięć lat po uprowadzeniu go, razem 
z dworem króla Jojakima, do niewoli babilońskiej. Przez ponad 20 lat sprawował 
ten urząd – zatem na sobie samym doświadczał, co znaczy życie w oddaleniu od 
swojej ojczyzny, co znaczy tęsknota za wolnością, a przede wszystkim tęsknota 
za życiem w bliskości swojego Boga. Skoro bowiem wygnanie i niewola wynikały 
bezpośrednio z tego, że naród izraelski zapomniał o swoim Bogu, a pomimo tego 
On nie zapomniał o swoim ludzie. Nie zapomniał, bo nie chciał zapomnieć – o czym 
przypomina nam inny wielki prorok, Izajasz: „Czy	kobieta	może	zapomnieć	o	swoim	
niemowlęciu	 i	nie	zlitować	się	nad	dziecięciem	swojego	 łona?	A	choćby	nawet	one	
zapomniały,	 jednak	Ja	ciebie	nie	zapomnę”	(Iz 49,15). I dlatego raz po raz posyłał 
swoich proroków, których zadaniem było nawoływanie do odnowy życia moral-
nego, przypominanie o zawartym kiedyś przymierzu z Bogiem, a przede wszyst-
kim wzbudzanie nadziei. Bo skoro Pan Bóg obiecał nie zapomnieć swojego ludu 
i przez kilkaset lat obiecywał posłać Odkupiciela, to trzeba było przygotowywać 
dla Niego drogę – drogę do serc ludzkich, zatem drogę również do naszych serc. 
Czy i na ile to rozumiemy albo czy i na ile jesteśmy o tym przeświadczeni, że wła-
śnie ten obiecywany Zbawiciel świata przychodzi, aby tę nadzieję wypełnić i że ona 
w pierwszej kolejności odnosi się właśnie do nas? Do Ciebie – droga Siostro i dro-
gi Bracie w Chrystusie – i do mnie? Tym bardziej do Ciebie, drogi Radiosłuchaczu 
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i Internauto – szczególnie do tych, którzy może całkowicie przypadkowo włączyli 
radio i (powiedzmy) przypadkowo słuchają tego nabożeństwa i kazania ze Skoczo-
wa – choć u Boga tak naprawdę nie ma przypadków. Właśnie dlatego szczególnie 
do Ciebie… 
 Moi Drodzy! Nasze życie na pewno nie jest łatwe. Oczywiście nie ma żadnego 
porównania do warunków życiowych, w których dane było żyć i działać Ezechie-
lowi, a szczególnie ludziom, do których był posłany i u których miał wzbudzać 
nadzieję na lepsze czasy, wiarę w Boga oraz dzięki tej wierze miłość do Boga i do 
innych ludzi. Słowa Ezechiela z jednej strony są zapowiedzią zawarcia nowego 
przymierza pokoju. Są zatem obietnicą, która ostatecznie wypełniła się razem 
z przyjściem na świat Syna Bożego. To właśnie Pan Jezus jest tym wspomnianym 
przez Ezechiela „jedynym pasterzem”, który zresztą to samo powiedział o so-
bie: „Ja	jestem	dobry	pasterz.	Dobry	pasterz	życie	swoje	kładzie	za	owce”	(J 10,11). 
Jest przecież zarazem rzeczywistym potomkiem wspomnianego króla Dawida. 
Zaś słowa Ezechiela mówiące o mieszkaniu w nowej ojczyźnie i te, które mówią: 
„będę	ich	Bogiem,	a	oni	będą	moim	ludem” (Ez 37,27) precyzyjnie pokrywają się ze 
słowami Pana Jezusa z Ewangelii Jana: „W	domu	Ojca	mego	wiele	jest	mieszkań;	
gdyby	było	inaczej,	byłbym	wam	powiedział.	Idę	przygotować	wam	miejsce.	A	jeśli	
pójdę	 i	 przygotuję	wam	miejsce,	 przyjdę	 znowu	 i	wezmę	was	do	 siebie,	 abyście,	
gdzie	Ja	jestem,	i	wy	byli” (J 14,2-3). Pan Bóg razem z przyjściem na świat Jego 
jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, całkowicie wypełnił swoje obietnice – 
tak w przypadku narodu wybranego, jak również wszystkich tych, którzy sta-
ją się dziedzicami tej obietnicy właśnie przez Pana Jezusa Chrystusa. Wyraźnie 
mówi o tym w kilku miejscach apostoł Paweł. W liście do Galacjan napisał: „A je-
śli	jesteście	Chrystusowi,	tedy	jesteście	potomkami	Abrahama,	dziedzicami	według	
obietnicy” (Ga 3,29), a podobnie zwrócił się do Efezjan: „poganie	są	współdziedzi-
cami	i	członkami	jednego	ciała	i	współuczestnikami	obietnicy	w	Chrystusie	Jezusie	
przez	ewangelię” (Ef 3,6).
 Z rozważanego tekstu na pierwszy plan przebija się jednak tęsknota za takim 
stanem. Pomimo tego, że są to słowa samego Boga, to jednak przytaczane były 
i są za każdym razem, gdy powinno się przypominać o wypełnionych Bożych obiet-
nicach. Tęsknota rodzi marzenia, a marzenia z kolei nadzieję. Czy któreś z tych 
określeń jest szczególnie bliskie Twojemu sercu? Właśnie dzisiaj, w wieczór wigi-
lijny? Nieraz jest tak, że nawał różnych obowiązków i związany z nim brak czasu 
powodują, że nie mamy nawet niewielkiej chwili w ciągu dnia, by pomyśleć o tym, 
co jest albo powinno być dla nas priorytetowe w naszym życiu. A jeżeli mamy już 
jakiej marzenia, to jedynie te „cywilizacyjne”, związane z dobrobytem albo z tym, 
by jakoś związać koniec z końcem. Jesteśmy gonieni w życiu przez różne potrzeby, 
które najczęściej skupione są wokół słowa „jeszcze”: jeszcze więcej mieć, jeszcze 
lepiej i wygodniej żyć, jeszcze dalej pojechać i więcej zwiedzić. Często pociąga to 
za sobą lawinę niepowodzeń, której nie widzimy, gdy gna za nami i nas goni. Ale 
boleśnie odczuwamy, gdy w pewnym momencie nas dopadnie i przytłoczy. Wiel-
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kim błogosławieństwem jest, gdy potrafimy jeszcze analitycznie spojrzeć na swoje 
życie i zauważyć, że ta lawina nas goni albo dopadła właśnie dlatego, że wtedy, 
gdy mieliśmy przed oczami: jeszcze więcej lub lepiej, nie zauważyliśmy przyczyny, 
która również powiązana jest ze słówkiem „jeszcze”. „Jeszcze” mniej czasu: dla 
żony, męża czy dziecka. Mniej czasu dla budowania wzajemnych relacji, a przede 
wszystkim mniej czasu, by budować swoją relację z naszym Bogiem. 
 W wigilijny wieczór może nie zmieniło się zbyt wiele, bo przygotowania do 
świąt może jeszcze bardziej cię przytłoczyły. Ale teraz – skoro jesteś na tym nabo-
żeństwie albo masz na tyle spokoju, by słuchać tego radiowego nabożeństwa, na 
pewno masz tak czas, jak i możliwość by się zatrzymać, by zastanowić się nad swo-
im życiem i na pewno, by je w jakimś stopniu przewartościować. Pomyśl tylko… 
Może jesteś podobny do tego narodu wybranego, który przez tyle lat musiał zno-
sić upokorzenie będąc w niewoli babilońskiej. Prawdopodobnie Twoja sytuacja nie 
jest aż tak tragiczna. Ale czy jesteś zadowolony ze swojego życia? Czy czujesz się 
szczęśliwy? Nie dlatego, że osiągnąłeś o wiele więcej, niż inni, ale ponieważ masz 
świadomość, że nie brakuje ci przede wszystkim realnej obecności Pana Jezusa, 
Boga w Twoim życiu. 
 Dzisiaj, w wieczór wigilijny symbolicznie oczekujemy na przyjście Zbawiciela 
świata. Wielu z nas czyni to z pełną świadomością, że jest przede wszystkim na-
szym Zbawicielem. Skoro bowiem wyznajemy: Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna 
Bożego jednorodzonego… to tak w zasadzie powinno być. Jednak jedynie Pan 
Bóg i my sami dobrze wiemy, czy ten prawdziwy pokój, który przynosi na świat 
Pan Jezus, jest również naszym udziałem. To znaczy, czy Jezus nie tylko narodził 
się w naszym sercu, ale czy ma tam dobre warunki do rozwoju. Czy jego słowa 
są w naszych sercach należycie pielęgnowane, a przede wszystkim czy widać ich 
działanie w naszym życiu. Zakończę słowami, które przypisywane są ks. bp. An-
drzejowi Wantule, który miał powiedzieć, że to, na ile poważnie traktujemy Boga 
w naszym życiu, powinno być nie tyle deklaracją wypływającą z naszych ust, ile 
odczuwalne przede wszystkim przez tych, z którymi żyjemy na co dzień. I że nawet 
zwierzęta w stajni (jeżeli taką mamy) powinny to odczuwać. A ja bym powiedział: 
najbliższa rodzina, współpracownicy, przełożeni i podwładni, sąsiedzi, a nawet 
przypadkowo napotkani ludzie. Jeżeli tak nie jest, to na pewno jest to wyraźne 
światło ostrzegawcze, które pokazuje nam nie tylko kierunek, w którym powinni-
śmy wyruszyć, ale i to, że powinniśmy to zrobić jeszcze dzisiaj… „Dziś, jeśli głos 
jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” (Hbr 3,15) – jak czytamy w Liście 
do Hebrajczyków. Dziś – dopóki jeszcze odczuwasz niepokój w swoim sercu, do-
póki jeszcze widzisz gwiazdę – światło wskazujące na Jezusa albo światło Jezusa. 
Stąd na zakończenie chciałbym przekazać Wam – szczególnie Radiosłuchaczom 
– życzenia, które nakreślił brat Roger Schütz, ewangelicki duchowny, założyciel 
wspólnoty z Taizé: Życzę Wam, aby „każda	noc	w	Waszym	życiu	mogła	być	jak	noc	
Bożego	Narodzenia,	rozjaśniona	światłem	Jezusowym”. Amen. 

ks.	Alfred	Borski
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Z kart 
historii

 Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2019 rokiem 
Stanisława Hadyny. Profesor był jednym z wielu twórców 
w dziedzinie muzyki i literatury wyznania ewangelickiego, 
którzy na trwale zapisali się w historii polskiej kultury. 
 Stanisław Hadyna urodził się 25 września 1919 r. w Kar-
pętnej, dziś dzielnicy Trzyńca, a wówczas niemalże w 100% 
wiosce polskiej i ewangelickiej. Jego przodkowie pocho-
dzili z Wisły. Wydaje się, że zamiłowanie do muzyki mały 
Stanisław wyniósł z domu rodzinnego, ponieważ ojciec 
Jerzy był nauczycielem muzyki, kompozytorem i zbiera-
czem pieśni ludowych, zaś matka Emilia pochodziła z rodu 
Pilchów. Po zdaniu matury w Gimnazjum Klasycznym im. 
A. Osuchowskiego w Cieszynie kontynuował swoją edukację w filii Państwowego 
Konserwatorium Muzycznego w Katowicach – Instytucie Muzycznym im. Ignace-
go Paderewskiego w Cieszynie w klasie fortepianu, który ukończył w 1938 r. Przed 
wybuchem II wojny światowej zdążył jeszcze rozpocząć studia na Wydziale Psy-
chologiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1942-1944 
kontynuował studia konspiracyjne, a jednocześnie wykładał na tajnych kursach 
gimnazjalnych. Po wojnie podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Katowicach w klasie kompozycji i dyrygentury. W latach 1945-1947 pracował 
jako nauczyciel i kierownik wydziału kultury miasta Wisła. W latach 1947- 1952 był 
dyrektorem biura okręgu Związku Zawodowego Muzyków oraz dyrektorem Biura 
Koncertowego i Wojewódzkiej Delegatury „Artosu” w Katowicach. 
 W 1952 r. zorganizował Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Śląsk”, w któ-
rym pełnił funkcję kierownika artystycznego, dyrygenta oraz reżysera. Jeździł Stani-

Stanisław Hadyna
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sław Hadyna po beskidzkich wsiach w poszukiwaniu dziewcząt i chłopców do pierw-
szego składu zespołu. Siedzibą zespołu od samego początku jest pałac w Koszęcinie, 
w którym Profesor stworzył „Słoneczną Republikę”, jak z czasem nazwał to miejsce. 
Żona twórcy „Śląska”, Aga Hadyna, tak po latach wspominała tamte czasy: „Wyjecha-
liśmy	do	Koszęcina	i	tam	rodzina	powiększyła	się	nam	o	120	osób,	i	to	o	jakie	osoby,	co	za	
bogactwo	charakterów,	prawdziwe	osobowości.		Jak	to	się	wszystko	odbywało	–	pisano	
wiele,	ale	o	tym	nikt	nie	wiedział,	że	przy	nowych	stu	dwudziestu	dzieciach	nasza	dwójka	
(państwo	Hadynowie	posiadali	syna	i	córkę)	została	pokrzywdzona	o	tę	miłość,	która	im	
się	należała,	a	kochać	trzeba	było	wszystkich.”
 W 1968r. Profesor został zmuszony przez władze komunistyczne do ustąpienia 
ze stanowiska dyrektora naczelnego zespołu, chociaż jeszcze do 1975 r. pozwo-
lono mu być kierownikiem artystycznym. Wtedy przeprowadził się do Krakowa 
i zajął się literaturą, a z czasem został kierownikiem muzycznym Teatru im. Juliusza 
Słowackiego, jednak dalej tęsknił za swoim zespołem.
 1 marca 1990 r. ponownie objął kierownictwo zespołu „Śląsk” i kierował nim 
już aż do swojej śmierci. Ostatnie koncerty pod dyrekcją Profesora miały miejsce 
w grudniu 1998 r. w Warszawie, które tak wspomina żona: „Ten	ostatni	grudzień	
i	koncerty	w	Warszawie	dały	mu	wiele	satysfakcji,	ale	też	i	życie	uciekało	strużkami,	
aż	się	to	czuło	dotykalnie	palcami	…	Po	świętach	rozmawialiśmy	o	naszym	wspólnym	
55-letnim	małżeństwie	i	zastanawialiśmy	się,	które	z	naszych	przeżyć	najbardziej	za-
padło	nam	w	serce	…	i	oboje	wiedzieliśmy	to	samo	–	pewna	Wigilia	przeżyta	w	Wiśle	
na	Jarzębatej,	gdzie	się	śpiewało	i	grało	kolędy	całym	sercem	i	z	wielką	radością,	bo	
było	pianino,	dwoje	skrzypiec,	wiolonczela,	flecik,	no	i	głosy	pełne	radosnego	oczeki-
wania.	Co	to	był	za	chór	!!!”.
 Niestety, były to Jego ostatnie święta. W Sylwestra pogotowie zabrało go do 
szpitala, gdzie zmarł w Nowy Rok 1999. Spoczął w miejscu, które sam sobie wybrał, 
wśród beskidzkich lasów, na cmentarzu ewangelickim „Na Groniczku” w Wiśle. 
 Profesor komponował zarówno kantaty jak i poematy symfoniczno-baletowe, 
pieśni chóralne i solowe, kolędy i pieśni pasyjne, a także muzykę baletową, teatral-
ną i filmową. Najbardziej znane jego pieśni to Helokanie, Karolinka, Starzyk, Szła	
dzieweczka, Hej	tam	w	dolinie, Gdybym	to	ja	miała. Z dzieł literackich najważniejsze 
to: dramat o życiu Mahatmy Gandhiego „Błogosławieni	pokój	czyniący”, za którą 
otrzymał II Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Teatralnym UNESCO; dra-
mat o życiu Martina Luthera Kinga „Zdruzgotane	sny”, za który zdobył II nagrodę 
Międzynarodowego Biennale Teatralnego w USA oraz opowieść z życia Fryderyka 
Chopina „Niezatarte	ślady”, nagrodzona na Międzynarodowym Konkursie Filmo-
wym, na podstawie której Aleksander Ford zrealizował film „Młodość	Chopina”. Za 
swoją różnorodną twórczość artystyczną Stanisław Hadyna otrzymał wiele odzna-
czeń i wyróżnień, między innymi Krzyż	Kawalerski	Orderu	Odrodzenia	Polski, Krzyż	
Komandorski	Orderu	Odrodzenia	Polski, Medal	Komisji	Edukacji	Narodowej, Dyplom	
Honorowy	Prezydenta	Stanów	Zjednoczonych	oraz tytuł „Zasłużony	dla	Kultury	Na-
rodowej”. Pośmiertnie otrzymał tytuł „Honorowego	Obywatela	Wisły”. 
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 W czerwcu 2010 r. wiślański amfiteatr otrzymał imię Profesora, a na jednym 
z krzeseł widowni umieszczono odlaną z brązu postać założyciela „Śląska”. O po-
ziomie artystycznym Zespołu „Śląsk” założonego przez Profesora świadczą rów-
nież trasy koncertowe, jakie odbyli artyści z Koszęcina. Występowali na wszystkich 
kontynentach, sławiąc polską kulturę oraz przepiękny polski folklor, a szczególnie 
ukochane przez Stanisława Hadynę Beskidy.

Opr.	Jerzy	Sikora

Pamięci skoczowskich proboszczów

 „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam 
głosili Słowo Boże …” to fragment  7 wiersza wy-
jętego z 13 rozdziału listu do Hebrajczyków, który 
stał się mottem tablicy pamiątkowej, wspominają-
cej służbę pastorów piastujących urząd probosz-
cza naszej parafii. Dotychczas funkcję tę pełniło 
7 księży, zaś obecny proboszcz ks. Alfred Borski 
jest 8 z kolei wybranym proboszczem w Skoczo-
wie. Ze względu na ograniczony czas, przypo-
mnę  tylko krótkie biografie naszych „duchowych 
przewodników wiary”, natomiast z pełniejszym 
opracowaniem proszę się zapoznać w okoliczno-
ściowej publikacji „Jako kamienie żywe” wydanej 
w 2013 roku z okazji 150-lecia poświęcenia kamie-
nia węgielnego pod budowę  naszej świątyni.

22.09.2019	r.	w	kruchcie	(przedsionek	głównego	wejścia)	kościoła	Św.	Trójcy	
w	Skoczowie	odsłonięto	pamiątkową	tablicę	skoczowskich	proboszczów.	Przy	
tej	okazji	Jerzy	Sikora	przypomniał	ich	sylwetki,	które	prezentujemy	poniżej.	

Pierwszym proboszczem został ks. Jan Karzeł.
Urodził się 27 stycznia 1841 r. w Wędryni na Zaolziu jako 
syn rolnika Jana i Anny zd. Lasota. Po ukończeniu cieszyń-
skiego gimnazjum rozpoczął studia teologiczne w Wiedniu 
a następnie w Jenie. Ukończył także filozofię na Uniwer-
sytecie w Heidelbergu. Urząd proboszcza pełnił od roku 
1866 do dnia swojej śmierci 23 sierpnia 1888 r. Został po-
chowany na starym cmentarzu ewangelickim w Skoczowie. 
Na okres Jego służby przypada dokończenie budowy ple-
banii, poświęcenie bliźniaczego budynku szkoły ewange-
lickiej w 1870 r. a także założono cmentarze w Simoradzu, 
Pierśćcu i Kowalach a w Dębowcu cmentarz z kaplicą, tzw. 

ks. Jan Karzeł
proboszcz:	1866-1888
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Marownią. Ks. Jan Karzeł był dobrym kaznodzieją i chyba jednym z pierwszych 
ekumenistów na terenie Księstwa Cieszyńskiego. Łączyła go szczera przyjaźń 
z proboszczem katolickim oraz rabinem gminy żydowskiej. 

Drugim proboszczem został wybrany ks. Andrzej Krzywoń.
Przyjaciel ks. Karzeła z lat studenckich. Urodził się 31 maja 
1844 r. w Trzycierzu na Zaolziu. Teologię ewangelicką stu-
diował w Wiedniu oraz Heidelbergu. Po ordynacji został wi-
kariuszem ks. superintendenta Karola Samuela Schneidera, 
następnie proboszczem parafii w Międzyrzeczu a po śmier-
ci swego przyjaciela ks. Jana Karzeła został jego następcą. 
W roku 1888 został wybrany seniorem śląskim a w 1909 
roku powierzono mu zaszczytny urząd superintendenta 
– dzisiaj powiedzielibyśmy bardziej współcześnie biskupa 
morawsko-śląskiego. Wtedy też został delegatem do Ge-
neralnego Synodu Kościoła Ewangelickiego w Austrii oraz 
otrzymał tytuł doktora honoris causa Fakultetu Teologicz-
nego w Wiedniu. W 1899 r. otrzymał jedno z najwyższych 

ks. superintendent 
dr Andrzej Krzywoń
proboszcz:	1889-1911

ks. Józef Gabryś
proboszcz:	1912-1945

odznaczeń państwowych – Krzyż Kawalerski Orderu Cesarza Franciszka Józefa I. 
Ks. superintendent zmarł 16 września 1911 r. i został pochowany jako jeden z pierw-
szych na nowym cmentarzu ewangelickim. W okresie jego pracy w Skoczowie od-
dano do użytku Ewangelicki Dom Sierot przy obecnej ulicy Schodowej oraz założo-
no nowy cmentarz ewangelicki.

Trzecim z kolei proboszczem został ks. Józef Gabryś.
Urodził się w Drogomyślu jako syn Pawła i Zuzanny zd. Ma-
rek. Teologię ewangelicką studiował na uniwersytetach 
w Halle, Strasburgu i Wiedniu. Wikariat odbył w Ostrawie 
a 24 marca 1912 r. został wybrany przez Zgromadzenie Pa-
rafialne proboszczem. Na służbę księdza w Skoczowie cie-
niem pada Jego stosunek do  napięć narodowościowych, 
które w owym czasie miały miejsce na terenie Śląska. Dał 
się jednak także poznać jako dobry organizator życia para-
fialnego. Rozbudował starą „marownię” w Dębowcu do 
roli kaplicy, wybudował kaplice cmentarne w Simoradzu, 
Pierśćcu oraz kościółek w Wieszczętach. Powstało także 
Stowarzyszenie Ewangelickich Niewiast, Związek Polskiej Młodzieży Ewangelickiej 
oraz w 1919 r. Chór kościelny. Pod koniec wojny ks. Gabryś wraz z administracją 
niemiecką ewakuował się na teren Niemiec Zachodnich, gdzie w kilku parafiach 
służył jako duchowny. Zmarł 27 października 1963 r. i został pochowany razem ze 
swoją żoną w Schwäbisch Hall.
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ks. Gustaw Broda
proboszcz:	1945-1957

ks. Jan Noga
proboszcz:	1959-1985

Po wojnie czwartym proboszczem został skoczowski para-
fianin ks. Gustaw Broda.
Urodził się w Dębowcu 29 kwietnia 1912 r. Po maturze ukoń-
czył Szkołę Podchorążych Lotnictwa a następnie teologię 
ewangelicką na Uniwersytecie Warszawskim. Przed wojną 
pracował w parafiach na Górnym Śląsku a w czasie wojny 
pozbawiony urzędu przebywał w Polsce Centralnej. Po 
wojnie przybył do rodzinnego Skoczowa i z wielką energią 
przystąpił do odbudowy życia duchowego oraz dóbr ma-
terialnych w parafii.  Przez pewien czas był także admini-
stratorem w Drogomyślu. W 1957 r. ks. Gustaw Broda ob-
jął parafię w Szczecinie, Zielonej Górze a od 1966 r. parafię 
„Wang” w Karpaczu. Zmarł 7 lutego 1976 r. i został pochowany na cmentarzu 
ewangelickim  w rodzinnym Dębowcu.

Piątym z kolei proboszczem został ks. Jan Noga.
Urodził się w Bystrzycy na Zaolziu 15 kwietnia 1916 r. Po 
ukończeniu seminarium nauczycielskiego rozpoczął pracę 
jako nauczyciel na Wołyniu. Po szczęśliwym przeżyciu woj-
ny wrócił do pracy w oświacie. W dojrzałym wieku odpo-
wiadając na Boży głos rozpoczął studia na Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, jednocześnie kierując akademicką 
biblioteką. Po ordynacji 21 września 1958 r. pracował w Na-
wiadach na Mazurach a po roku wrócił na ukochany Śląsk 
Cieszyński, do Skoczowa. Jego wielki talent organizatorski 
pozwolił mu szybko na nowo odbudować życie duchowe 
a także przeprowadzić szereg remontów budynków para-
fialnych oraz wznieść nowe obiekty. W skoczowskim ko-
ściele zainstalowano nowe ogrzewanie a potem także nagłośnienie, w końcu zaś 
w latach 1981-1983 dokonano gruntownej jego renowacji. Wybudowano także 
nową salę parafialną, salkę katechetyczną w Simoradzu oraz budynek parafialny 
w Kowalach-Wieszczętach i rozpoczęto budowę nowego kościoła w Pierśćcu.  
Odnowiono także kaplice w Simoradzu i Dębowcu. Ks. Jan Noga posiadał także 
wiele innych talentów. Prowadził chór kościelny w Ustroniu, pisał sztuki sceniczne 
oraz poezję religijną. Dla wielu z nich ułożono melodię i tak powstało sporo pieśni 
religijnych. Wielką pomocą w Jego pracy i służbie była Jego żona Helena. Zmarł 
nagle 7 stycznia 1987 r. i został pochowany na cmentarzu w Skoczowie.      

Szóstym proboszczem parafii był ks. Andrzej Czyż.
Urodził się 20 października 1936 r. w Wiśle. Po ordynacji razem z ks. Janem Mel-
cerem i ks. Stanisławem Dordą został wikariuszem senioralnym na Mazurach. 
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W roku 1960 po przyjściu do Skoczowa był najpierw wika-
riuszem, następnie II proboszczem, by w 1986 r. zostać pro-
boszczem. Ks. Andrzej Czyż pełnił wiele odpowiedzialnych 
funkcji w naszym Kościele. W różnych okresach swojej służ-
by był diecezjalnym oraz ogólnopolskim duszpasterzem 
młodzieży, duszpasterzem ewangelizacyjno-misyjnym na-
szej diecezji a także członkiem Synodu Kościoła Luterań-
skiego w Polsce oraz członkiem wielu komisji synodalnych. 
W latach 1980-1991 piastował urząd konseniora Diecezji Cie-
szyńskiej, a po wyborze ks. seniora Jana Szarka na bisku-
pa Kościoła pełnił do czasu wyboru nowego zwierzchnika 
diecezji obowiązki seniora. Administrował także po śmier-
ci ks. Karola Tyrny parafią w Drogomyślu. Reprezentował 
Kościół na wielu konferencjach zagranicznych a także jako 

ks. konsenior 
Andrzej Czyż

proboszcz:	1986-2002

ks. Adam Podżorski
proboszcz:	2002-2018

opiekun Chóru „Gloria” prowadził szereg koncertów chóru w kraju i za granicą. 
22 maja 1995 r.  jako gospodarz parafii przyjął w naszym kościele ks. bpa Pawła An-
weilera i papieża Jana Pawła II na modlitwie ekumenicznej. Za całokształt służby 
duszpasterskiej oraz społecznej Samorządy Ziemi Cieszyńskiej przyznały ks. An-
drzejowi Czyżowi w 2005 r. laur „Srebrnej Cieszynianki”, natomiast w 2017 r. laur 
„Złotej Cieszynianki”. Na lata służby księdza Andrzeja w Skoczowie przypada nie 
tylko rozwój życia duchowego wielu parafian ale także dbałość o dobro materialne 
parafii.  Wtedy to ukończono budowę kościoła w Pierśćcu, rozbudowano kościół 
w Dębowcu, dokonano gruntownego remontu odzyskanej szkoły ewangelickiej 
oraz sierocińca. Żona Aniela wspomagała pracę księdza jako długoletnia organist-
ka, katechetka oraz założycielka żeńskiej części chóru „Gloria”. Ks. proboszcz se-
nior Andrzej Czyż 1 lutego 2002 przeszedł na zasłużoną emeryturę, nadal jednak 
służy duszpasterską pomocą gdy zajdzie taka potrzeba.

Siódmym proboszczem został ks. Adam Podżorski.
Urodził się w Ustroniu 23 grudnia 1953 r. Ordynowany zo-
stał w Goleszowie 19 listopada 1979 r. przez ks. bpa Janu-
sza Narzyńskiego. Asystentami byli ks. Tadeusz Terlik oraz 
wspomniany wcześniej ks. Jan Noga. Swoją służbę w Ko-
ściele rozpoczął w Wołczynie a 1 września 1998 r. został 
skierowany do naszej parafii najpierw jako wikariusz a na-
stępnie proboszcz pomocniczy, by od 1 lutego 2002 r. zo-
stać siódmym proboszczem w Skoczowie. W Jego służbie 
bardzo wspomagała go żona Helena. Ks. Adam był wykła-
dowcą w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie, duszpasterzem 
ewangelizacyjno-misyjnym naszej diecezji. Dał się poznać 
jako doskonały kaznodzieja ale także dobry gospodarz. Za 
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Jego kadencji przeprowadzono generalny remont kancelarii parafialnej oraz po-
mieszczeń na parterze „fary”, remont zakrystii kościoła oraz remont sali parafial-
nej oraz sali chórowej a także remont placu kościelnego. W latach 2006-2011 zbu-
dowano Dom Zborowy w Dębowcu. W ślady swego taty poszedł syn Marcin, który 
także został duchownym Kościoła. Ks. Adam Podżorski zmarł po dłuższej chorobie 
26 sierpnia 2018 r. i został pochowany na naszym cmentarzu w Skoczowie.

Ósmym proboszczem został ks. Alfred Borski, który 23.09.2018 został wybrany na 
proboszcza, a z dniem 18.11.2018 (instalacja na proboszcza) zaczął pisać historię 
swojej służby w Skoczowie.

W 156-letniej historii skoczowskiej parafii służyło tutaj dotychczas 8 proboszczów, 
3 proboszczów pomocniczych oraz 21 wikariuszy. W latach 1957-1959, gdy zabra-
kło proboszcza wybranego przez Zgromadzenie Parafialne, administratorami byli 
księża Leopold Raabe oraz Otton Kubaczka. To samo stanowisko w ubiegłym roku 
pełnił ks. bp dr Adrian Korczago po śmierci ks. Adama Podżorskiego.

Jerzy	Sikora

Z Nałęczowa do Cieszyna... Hanna i Biblia

Biblia z 1846 roku przekazana skoczowskiej Parafii
Ks.	Jan	Karzeł,	pierwszy	skoczowski	proboszcz,	wspomniany	w	zapiskach	na	
kartach	Biblii,	która	została	zakupiona	w	internecie	przez	Hannę	Wasiak	z	Na-
łęczowa	i	przekazana	naszej	Parafii.	Poniżej	relacja	z	Głosu Ziemi Cieszyńskiej:

 „Karol nasz miły syn ur. 1913.17/10 
um. 9/12.1943 na wojnie” - takie oso-
biste notatki można znaleźć na unika-
towym egzemplarzu biblii wydanym 
przeszło 170 lat temu. Pismo Święte 
zostało kupione przez Hannę Wasiak 
z Nałęczowa, która postanowiła od-
naleźć spadkobierców wyjątkowego 
wydania. Trop zaprowadził ją na Śląsk 
Cieszyński.
 - Kilka lat temu na portalu aukcyj-
nym kupiłam kilka starych książek, 
w tym m.in. biblię wydaną w 1846 roku. 
Jest to Pismo Święte Starego i Nowe-
go Przymierza wiernie przetłumaczo-
ne z języków żydowskiego i greckiego 

Hanna	Wasiak	przekazuje	 
ks.	Alfredowi	Borskiemu	Biblię
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na polski. Z zapisków na okładce wynika, 
że biblia ta była kupiona w Cieszynie, 
10 maja w roku 1850, i należała do Jana 
Harwota po Olbrachcie – mówi Hanna 
Wasiak. Od razu zorientowała się, że trzy-
ma w dłoniach kawałek rodzinnej historii. 
Wewnątrz księgi widać ślady dziecięcych 
bazgrołów, a także kropki po muchach 
i dziurki po kornikach. Zaznaczone są tak-

tacja o śmierci pasto-
ra ze Skoczowa (1888 
rok). Ostatni zapisek 
brzmi: „tata Harwot 
Karol ur. 20/8 1878. um. 
30 kwietnia 1957” – do-
daje Hanna Wasiak. 
 Mieszkanka Nałęczowa postanowiła odszukać rodzinę. - Ten egzemplarz za-
mierzam przekazać potomkom rodziny: Zuzanny, Anny, Karola, Jana i Heleny Har-
wotów. Mam nadzieję, że trafi w dobre ręce. Może dzięki temu powstanie drzewo 
genealogiczne, może ktoś kogoś odnajdzie, a może powstanie książka o poszuki-
waniach… – przyznaje Hanna Wasiak.
 Po pomoc w znalezieniu krewnych rodziny Harwotów zwróciła się do ks. dr 
Alfreda Borskiego, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej ze Skoczowa. Du-
chowny mocno zaangażował się w poszukiwania. - Gdyby mi ktoś taką biblię prze-
słał z odręcznymi notatkami moich przodków, bardzo bym się ucieszył. Myślę, że 
mógłbym za to majątek oddać – uśmiecha się ks. Alfred Borski. 
 Hanna Wasiak przyjechała do Cieszyna i 10 grudnia w redakcji „Głosu Ziemi Cie-
szyńskiej” przekazała na ręce skoczowskiego duchownego Pismo Święte. Ma na-
dzieję, że w ten sposób uda się znaleźć spadkobierców. - Pracowałem w Cieszynie 
przez 12 lat, gdzie tworzyłem informator parafialny. Dzięki temu poznałem wiele 
nazwisk. Mam nadzieję, że dzięki tej wiedzy poszukiwania zakończą się sukcesem 
– dodaje ks. dr Alfred Borski. 
Jeśli ktoś z naszych Czytelników 
ma informację dotyczącą losów 
rodziny Harwotów, bardzo prosi-
my o kontakt z redakcją bądź sko-
czowską parafią. (klk)

Przedruk	z	GZC	z	dnia	20.12.2019

że śpiewy na jutrznię oraz ewangelie i lekcje. Egzemplarz zdobią także odręczne 
zapiski. - Notatki sporządzone na pierwszych i ostatnich stronach oraz na okładce 
dotyczą wydarzeń w rodzinie Harwotów – podawane są daty urodzin i śmierci. Są 
też  wzmianki o mrozach, powodziach, o opadach gradu i śniegu. Jest także adno-
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Parafialna Ankieta Personalna
 Drodzy Parafianie skoczowscy! Rozpoczęliśmy uaktualnianie naszej kompute-
rowej kartoteki. Okazało się bowiem, że ponad 1.200 osób jest w niej za dużo. To 
znaczy, że przez szereg lat nie były w niej na bieżąco nanoszone informacje, które 
pozwoliłyby utrzymać właściwy stan posiadanych danych. Część z tej dużej „nad-
wyżki” osób nie żyje, część się wyprowadziła, wyjechała za granicę, albo jeszcze 
w inny sposób opuściła nasze grono. 
 Żeby można było właściwie docierać do wszystkich parafian, potrzebna jest 
weryfikacja posiadanych danych. W tym celu została opracowana specjalna ankie-
ta, której celem jest w pierwszej kolejności zweryfikowanie posiadanych danych, 
a z drugiej uaktualnienie ich o takie, które pomogą nam lepiej funkcjonować. Zgro-
madzone informacje przechowywane będą w nowej komputerowej kartotece, 
z pomocą której wiele czynności oraz potrzebnych zestawień i list będzie moż-
na wykonać automatycznie. Dzięki temu będziemy mieli też o wiele lepsze możli-
wości oddziaływania duszpasterskiego (m.in. dzieci, młodzież, seniorzy, rodziny) 
i docierania do osób, które wymagają szczególnej troski (osoby niepełnosprawne, 
starsze i/lub przewlekle chore). Weryfikacja zaś odnosi się tak do stanu liczebne-
go parafian, jak również do wyeliminowania ewentualnych nieścisłości lub błędów 
wpisywania danych, dotyczących poszczególnych osób czy rodzin.
 W związku z unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO), ankieta została sporządzona m.in. po to, by wyeliminować błędne dane 
(posiadanie nieprawidłowych danych – w myśl RODO – nie jest dozwolone) i uzu-
pełniona o prawne klauzule do podpisania, z którymi powinna zapoznać się każda 
pełnoletnia, ankietowana osoba. 
 W myśl ogólnych zasad RODO, osoby ankietowane nie są zobowiązane do 
udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w tej ankiecie. Trzeba mieć 
jednak świadomość, że nieudzielenie informacji np. o sobie albo jakimś członku 
najbliższej rodziny, który jest przewlekle chory czy niepełnosprawny, uniemożli-
wi Parafii dotarcie do niej z pomocą. Z kolei niepoinformowanie o posiadanych 
zdolnościach czy umiejętnościach sprawi, że nie będziemy mogli z nich skorzystać. 
Dlatego w interesie tak Parafii, jak i Was, Parafian, leży odpowiedzialne podejście 
do tej sprawy – co chciałbym położyć Wam na sercach. 
 Dziękujemy za zaufanie, życzliwość i pomoc.              ks.	prob.	Alfred	Borski

Drodzy Parafianie, z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy 

Wam wiele radości z narodzenia Zbawiciela świata, jak również  

zdrowia, Bożego błogosławieństwa oraz wszelkiej pomyślności
	 	 	 	 ks.	Alfred	Borski	z	rodziną
	 	 	 	 	 ks.	Bogdan	Wawrzeczko	z	rodziną
	 	 	 	 	 	 ks.	Piotr	Uciński	z	rodziną
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Za nami:

8-14 lipca – Ekumeniczne igrzyska dziecięce Kids Games w Skoczowie.
15-19 lipca – Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie.
21 lipca – pamiątka poświęcenia kościoła w Międzyrzeczu. Kazanie: ks. Alfred 
Borski, występ: Zespół „Dla Niego” ze Skoczowa.
21-27 lipca – Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko.
4 sierpnia – Pamiątka poświęcenia kościoła w Brennej. Kazanie: ks. Alfred Borski, 
występ: Chór Mieszany GLORIA ze Skoczowa.
4-14 sierpnia – Obóz młodzieży w Marylinie, współorganizowany z Parafią 
w Pszczynie. Opieka duszpasterska: ks. Alfred Borski i ks. Mirosław Czyż.
5-10 sierpnia – Tydzień Dobrej Nowiny w Simoradzu.
15-18 sierpnia – 300-lecie kościoła w Szczytnie. Na uroczystości został oficjalnie za-
proszony Chór GLORIA oraz ks. Alfred Borski.
19-24 sierpień – Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu.
25 sierpień – Ekumeniczne dożynki w Kiczycach.
26-31 sierpień – Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu.
1 września – Pierwsza próba CHÓRU JUBILEUSZOWEGO GLORIA po nabożeństwie 
porannym (ok. 9:00) w Skoczowie.
4 września – Diecezjalna Konferencja Duchownych w Wiśle.
7 września – Ekumeniczne Dożynki w Skoczowie i Dębowcu.
8 września – Pamiątka poświęcenia kościoła w Trzanowicach (godz. 9:00). Kaza-
nie: ks. Alfred Borski, występ: Zespół „Dla Niego” ze Skoczowa.
15 września – Dziękczynne Święto Żniw w Simoradzu.
15 września – Pamiątka poświęcenia kościoła w Hażlachu. Kazanie: ks. Bogdan 
Wawrzeczko, występ: Zespół „Dla Niego” ze Skoczowa.

W skrócie
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Przed nami:
28 grudnia – II Bieg Ekumeniczny „No To Kaplica” w Skoczowie.
29 grudnia – Koncert w cieszyńskim teatrze „Dzieci Śpiewają Kolędy”.
31 grudnia – Oczekiwanie Nowego Roku w Skoczowie.
2 stycznia 2020 – Noworoczne spotkanie duchownych diec. ciesz. w Bielsku-Białej.
12-18 stycznia – Zimowisko w Zawoi dla dzieci od 4 kl. SP i młodzieży. 
15 lutego – Kolacja walentynkowa dla zakochanych (małżonków też) w naszej parafii.

Zebrał:	ks.	Alfred	Borski

20-22 września - 51. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Suwałkach.
22 września – 60-lecie ordynacji ks. Andrzeja Czyża oraz odsłonięcie tablicy pro-
boszczów w skoczowskim kościele. 
22 września – Dziękczynne Święto Żniw w Dębowcu.
29 września – Dziękczynne Święto Żniw w Pierśćcu.
29 września – Ekumeniczny Koncert Zespołów i Chórów Ziemi Cieszyńskiej dla 
uczczenia 100-lecia Chóru GLORIA.
2 października – Diecezjalna Konferencja Duchownych w Brennej.
2 października – Obrona pracy doktorskiej ks. Alfreda Borskiego.
6 października  – Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie.
13 października – 30-lecie kościoła w Pierśćcu. Kazanie: bp dr Adrian Korczago, 
występ: Chór Mieszany z Goleszowa.
25-26 październik – Rekolekcje dla duchownych diecezji cieszyńskiej w Kamieniu Śl.
26 października – Koncert JUBILEUSZOWY Chóru GLORIA – 100-lecie działalności.
27 października – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Karola Śliwki w Harbutowicach.
31 października – Spotkanie młodzieży „Noc z Lutrem” w Skoczowie.
2 listopada – W Cieszynie odbyło się IV Śląskie Forum Reformacyjne oraz jesienna 
sesja Synodu Diecezji Cieszyńskiej.
6 listopada – Diecezjalna Konferencja Duchownych w Ustroniu.
10 listopada – Nagrywanie nabożeństwa wigilijnego dla drugiego programu 
Polskiego Radia. Emisja: 24.12.2019 o godz. 21:00.
11 listopada – Ekumeniczne naboż. w naszym kościele z okazji Święta Niepodległości.
4 grudnia – Diecezjalna Konferencja Duchownych w Skoczowie.
7 grudnia – Parafialna wycieczka do Hernnhut i na jarmark świąteczny do Görlitz.
11 grudnia – W Wiśle odbyło się spotkanie z Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomaszem Grodzkim.
15 grudnia – Komunia Św. oraz spotkanie świąteczne dla seniorów i osób niepełno-
sprawnych w Skoczowie.



18 Informator Parafialny nr 136 (5/2019)

Nasze
życie

15.09.2019 w Simoradzu odbyło się dziękczynne nabożeństwo żniwne. Na ołtarzu 
znalazło się wiele darów dostarczonych przez parafian, za które prowadzący nabo-

Ekumeniczne dożynki w Skoczowie

Dziękczynne Święto Żniw w Simoradzu

7.09.2019 w Skoczowie odbyły się 12. Ekumeniczne Dożynki Gminy Skoczów, 
połączone z 17. Regionalnymi Dniami Rybactwa. O godzinie 15:00 korowód wy-

Od	prawej:	burmistrz	Mirosław	Sitko,	przew.	
Rady	Miasta	Rajmund	Dedio,	ks.	Alfred	Borski.

ruszył z Placu Stary Targ. Pojazdom 
towarzyszyła Orkiestra Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 
O 16:00 nastąpiło uroczyste otwarcie 
dożynek, połączone z występem ze-
społu Jetelinka z Jaworzynki. Tego-
roczne plony i płody pobłogosławił 
proboszcz parafii rzymskokatolickiej, 
ks. kan. Witold Grzomba, zaś okolicz-
nościowe rozważanie Słowa Bożego 
wygłosił proboszcz parafii ewange-
licko-augsburskiej, ks. Alfred Borski. 

żeństwo ksiądz Piotr Uciński i zebrani zborownicy mieli 
okazję Panu Bogu podziękować. Po uroczystym nabo-
żeństwie wszyscy byli zaproszeni do spróbowania sma-
kołyków wystawionych na stołach przed wejściem do 
kościoła. Na stołach były pyszne kołocze, kromki z mio-
dem i smalcem. Dziękujemy osobom, które przyniosły 
dary na ołtarz oraz osobom, które pięknie wszystko 
ustroiły i przygotowały posiłek.
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Dziękczynne Święto Żniw w Pierśćcu

Ogólnoparafialne dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie
W niedzielę 6.10.2019 w Sko-
czowie miało miejsce nabożeń-
stwo żniwowe, podczas które-
go dziękowaliśmy Panu Bogu 
za tegoroczne plony.  W tym 
roku o wystrój kościoła zadba-
li mieszkańcy Pogórza deko-
rując wnętrze przyniesionymi 
kwiatami, owocami i warzy-
wami.  Patrząc na zgroma-
dzone dary mogliśmy po raz 
kolejny uświadomić sobie, jak 
Pan Bóg jest dobry. W wiel-

„Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”.
Ps 145,15

 „O, jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest peł-
na dóbr Twoich!” – tymi słowami wyjętymi z Księgi Psalmów (104, 24) ks. proboszcz 
Alfred Borski przywitał zborowników pierścieckiego filiału, którzy zgromadzili się na 
uroczystym nabożeństwie żniwowym w słoneczną niedzielę, 29 września 2019 r. 
      W kazaniu ks. Borski podkreślił, że miłosierny Bóg daje chleb – podstawę utrzy-
mania człowieka, wszystkim po to, aby go przyjmować z dziękczynieniem. Według 
reformatora Marcina Lutra „chleb powszedni” to wszystko, co nam jest potrzeb-
ne do życia: nie tylko pokarm, odzienie, ale także rodzina, relacje z innymi, pokój, 
sprawiedliwość, uczciwość itp. Czy doceniamy to, co mamy? Czy tę wdzięczność 
okazujemy? Czy dziękujemy Panu Bogu codziennie za okazywane nam miłosier-
dzie? Na te pytania każdy powinien sobie odpowiedzieć w pokornej modlitwie 
przed Panem. Pytania te powinny też skłonić każdego wierzącego do dzielenia się 
chlebem powszednim z tymi, którzy go nie mają.

      Przy wyjściu z kościoła każdy uczestnik nabożeństwa 
mógł zabrać do domu mały bochenek chleba, a wcze-

śniej posilić się w sali para-
fialnej darami pól, sadów 
i ogrodów i spędzić jeszcze 
kilka chwil na rozmowach 
ze znajomymi przy kawie 
i herbacie. 

Danuta	Oczadły
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Fotos:	Agnieszka	Borski
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Przygotowania dla „szkółkowców” w Skoczowie

kiej obfitości daje nam wszystko, czego potrzebujemy do życia. Podstawą świą-
tecznego rozważania wygłoszonego przez proboszcza ks. Alfreda Borskiego był 
fragment pochodzący z 58 rozdziału Księgi Izajasza, wersetów: 7-12. Nabożeństwo 
ubogaciły pieśni wykonane przez chórek Nadzieja oraz chór Gloria. Tradycyjnie po 
nabożeństwie rozdawane były chlebki. Chórzyści Glorii przygotowali też poczęstu-
nek - chleb z masłem i miodem oraz owoce. Natomiast przed i po nabożeństwie 
sprzedawane były pyszne kołacze, upieczone tym razem przez naszych parafian. 
Zebrana kwota w wysokości ok. 2100 zł zasiliła fundusz remontowy parafii. Bardzo 
dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Święta Żniw – 
mieszkańcom Pogórza, chórowi Gloria wraz z dyrygentką – Gabrielą Targosz, chór-
kowi Nadzieja wraz z paniami prowadzącymi – Dorotą Podżorską i Martą Żwak 
oraz tym wszystkim, którzy upiekli, ale również nabyli drożdżowe wypieki.  

6.09.2019 rozpoczęły 
się comiesięczne przy-
gotowania dla osób 
prowadzących szkół-
ki niedzielne, które 
prowadzi pani Nela 
Kłapa z Ustronia. Ser-
decznie zapraszamy 
w piersze piątki mie-
siąca o 18:00.
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Jubileusz 60-lecia ordynacji ks. kons. Andrzeja Czyża
„Pamiętajcie	na	wodzów	waszych,	którzy	wam	głosili	Słowo	Boże”	

Hbr. 13,7
 W tym roku nasza parafia miała okazję przeżywać bardzo szczególną uroczystość. 
Na niedzielę 22 września 2019 zaplanowano dwa bardzo ważne wydarzenia. Posta-
nowiono w sposób trwały upamiętnić służbę dotychczasowych księży proboszczów 
naszej parafii poprzez wmurowanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej z wyszczegól-
nieniem nazwisk i okresów ich służby oraz podziękować Bogu za jubileusz 60 lat ordy-
nacji ks. Andrzeja Czyża. Pamiątkowa tablica została zamontowana na ścianie po lewej 
stronie przy wejściu głównym do kościoła. W trakcie nabożeństwa głównego pro-
wadzonego przez obecnego proboszcza ks. Alfreda Borskiego mogliśmy wysłuchać 
przedstawienia sylwetek wszystkich dotychczasowych proboszczów parafii ewange-
lickiej w Skoczowie w opracowaniu pana Jerzego Sikory. Odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej dokonali księża biskupi uczestniczący w naszym dziękczynnym  nabożeństwie. 
Władze kościelne reprezentował Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol-
sce ks. Jerzy Samiec oraz biskup Diecezji Cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago, obecny 
był także wiceprezes Konsystorza inż. Adam Pastucha. W nabożeństwie udział wzięli 
także zaproszeni goście. Władze miasta Skoczowa reprezentowali burmistrz Mirosław 
Sitko, sekretarz Gminy Beata Macura oraz przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund De-
dio. W imieniu skoczowskiej społeczność katolickiej wystąpił ks. Tomasz Gwoździewicz 

Odsłonięcie	tablicy	skoczowskich	probosz-
czów:	bp	Adrian	Korczago	i	bp	Jerzy	Samiec

Okolicznościowe	Słowo	do	Jubilata	wygłosił	
Biskup	Kościoła	–	bp	Jerzy	Samiec

Jerzy	Sikora bp	Adrian	Korczago

a przedstawicielem samo-
rządu wojewódzkiego był 
radny Andrzej Molin. 
 Termin odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej za-
planowano w związku 
ze szczególnym jubile-
uszem 60-lecia ordynacji 
ks. Andrzeja Czyża przy-
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padającym 27 września 2019 roku. Po kazaniu ks. bpa dra Adriana Korczago i odsło-
nięciu tablicy mogliśmy wysłuchać przedstawienia sylwetki naszego Jubilata. 
 Ks. Andrzej Czyż jest najdłużej pracującym duszpasterzem naszej parafii. W cza-
sie 42 lat pracy zawodowej w Skoczowie przez 16 lat pełnił funkcję II proboszcza, 
a następnie przez 16 lat proboszcza parafii. Pomimo przejścia na emeryturę w 2002 
roku może nadal, dzięki znakomitej kondycji i opiece Zbawiciela, służyć duszpa-
sterską pomocą tak jak zawsze przez ostatnich 59 lat w skoczowskim zborze. 
 Służba ks. Andrzeja Czyża została doceniona w wielu przemówieniach biskupów 
oraz gości. Podkreślano skromność naszego Jubilata oraz dziękowano Bogu za szcze-
gólne dary jakimi obdarzył ks. Andrzeja Czyża. Znajomość języka obcego i rozległe 
znakomite kontakty międzynarodowe księdza Czyża owocowały możliwościami za-
granicznych wyjazdów chóru i pozyskaniu wsparcia dla wielu inicjatyw w parafii. Bar-
dzo szczególna otwartość na współpracę ekumeniczną umożliwiła przedstawienie 
w naszym kraju skoczowskich ewangelików jako społeczność bardzo gościnną. Czas 
kierowania przez niego parafią to szczególne zaangażowanie i odpowiedzialność za 
pracę ewangelizacyjno-misyjną dzięki czemu był możliwy rozwój Tygodni Ewangeli-
zacyjnych. Nasz Jubilat dużą uwagę przywiązywał do pracy z młodzieżą obdarzając 
młodych parafian wielkim zaufaniem, co przyczyniło się do wykreowania w latach 
80 parafii w Skoczowie na centrum młodzieżowej pracy ewangelizacyjnej  w naszym 
Kościele. Bezpośredniość w kontaktach z ludźmi procentowała w pozyskaniu wielu 
ludzi dla Chrystusa ale także do parafii. Tak było w sytuacji zachęcenia ewangelików 
z Dębowca do przepisania się do naszej parafii, bo wcześniej mieszkańcy jednej wio-
ski byli w trzech różnych parafiach. Ks. Andrzej Czyż nie bał się nowych inicjatyw 
i zawsze chętnie podejmował odpowiedzialne wyzwania mogące pomóc w pracy 
duszpasterskiej, katechetycznej, charytatywnej czy ekumenicznej.             
 Dziękując Bogu za opiekę nad naszym długoletnim proboszczem i samemu Jubila-
towi za ten szczególny czas 60 lat służby od ordynacji mogliśmy powierzyć naszego ks. 
Andrzeja Czyża dalszej opiece i błogosławieństwu naszego Zbawiciela. 
 Parafia przygotowała Księgę pamiątkową, w której znalazły się nadesłane lub wrę-
czone pisemne życzenia oraz relacja fotograficzna z uroczystości. Po uroczystościach 
w kościele była jeszcze okazja spędzić czas na wspólnym poczęstunku w sali parafialnej. 

Jubilat	z	najbliższą	rodziną	(od	lewej):	
syn	Bogusław	i	Urszula	Czyż,	

ks.	Andrzej	i	Aniela	Czyż,	córka	Lidia	Czyż.

Fotos: Jan Chwastek
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13.10.2019 zbór ewangelicki w Pierśćcu święto-
wał 30-lecie swojego kościoła. Swoim naucza-
niem usłużył ks. bp dr Adrian Korczago. Dzięku-
jąc zborowi za trud związany z wzniesieniem tej 
świątyni i wspominając o zapale jaki towarzyszył 
wznosząc jej mury, zwrócił szczególną uwagę, 

30-lecie kościoła w Pierśćcu

aby zapał do służenia dru-
giemu człowiekowi i zbo-
rowi nie przygasał. Za wzór 
postawił pierwszy zbór w 
historii chrześcijaństwa, 
czyli jerozolimski, który 
z natchnienia Ducha Świę-
tego troszczył się o siebie 
nawzajem pomimo prze-
śladowania, które znosił. 
Życzenia złożył również 
burmistrz Skoczowa Miro-bp	dr	Adrian	Korczago

Burmistrz	Mirosław	Sitko,	
Przew.	Rady	Miasta	Rajmund	Dedio	 

i	ks.	Alfred	Borski

sław Sitko oraz przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dedio, którzy dziękowali za 
wkład i świadectwo, które składa miejscowa społeczność ewangelicka; natomiast 
proboszcz miejscowej parafii katolickiej ks. Zbigniew Paprocki życzył, aby obydwie 

społeczności były nadal dla siebie wzajem-
nym wsparciem i świadectwem w imieniu 
Jezusa Chrystusa. Wśród zaproszonych 
gości była również sekretarz gminy Beata 
Macura oraz sołtys Pierśćca Monika Szyn-
dler. Uroczystość uświetnił chór mieszany 
parafii E-A w Goleszowie. Po uroczystości 
wszyscy obecni mogli wspólnie poczęsto-
wać się kołaczami założeniowymi.

Urszula	BarańskaJubilat	z	najbliższą	rodziną	(od	lewej):	
syn	Bogusław	i	Urszula	Czyż,	

ks.	Andrzej	i	Aniela	Czyż,	córka	Lidia	Czyż.
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Po	obronie	pracy	doktorskiej	(od	lewej):	prof.	zw.	dr	hab.	Janusz	T.	Maciuszko,	
bp	prof.	ChAT	dr	hab.	Marcin	Hintz,	Agnieszka	Borski,	ks.	Alfred	Borski,	dr	hab.	Aniela	
Różańska	(UŚ),	prof.	zw.	dr	hab.	Anna	Zellma	(UWM),	prof.	zw.	dr	hab.	Tadeusz	Jacek	

Zieliński	(prorektor	ChAT)	i	prof.	ChAT	dr	hab.	Borys	Przedpełski

Ks. Alfred Borski doktorem nauk teologicznych
2.10.2019 r. w auli Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie miała miejsce obro-
na rozprawy doktorskiej ks. Alfreda Borskiego 
na temat: „Regionalna	prasa	luterańska	w	Polsce	
po	 roku	 1989	 -	 Studium	 teologiczno-bibliogra-
ficzne	 czasopism	 parafialnych	 z	 lat	 1989-2017”. 
Dysertacja została zawarta na 573 stronach, na 
których opisano 135 tytułów (4.256 zeszytów 
o łącznej ilości 102.416 stron). Temat pokrywał 
się z wieloletnimi zainteresowaniami Dokto-
ranta oraz jego dużym doświadczeniem w wy-
dawaniu czasopism (m.in. Gazeta	 Ewangelicka, cieszyński Informator	 Parafialny, 
magazyny młodzieżowe „DOKĄD?” i „F1	-	pierwsza	pomoc”, czy szczycieński Nasz	
Informator). Promotorem był prof. ChAT bp dr hab. Marcin Hintz, zaś  recenzent-
kami były: prof. zw. dr hab. Anna Zellma z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie oraz dr hab. Aniela Różańska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prof. zw. Anna Zellma: „Praca	została	napisana	poprawnym	(pod	względem	styli-
stycznym	 i	 gramatycznym)	 oraz	 komunikatywnym	 językiem	 naukowym.	 (...)	 Upo-
rządkowane	i	logiczne	prowadzone	przez	Doktoranta	analizy	świadczą	o	opanowaniu	
warsztatu	pisarskiego	oraz	bardzo	dobrej	 znajomości	podjętej	problematyki	doty-
czącej	regionalnej	prasy	luterańskiej	w	Polsce	po	1989	roku.	(...)	Wobec	powyższego,	
jeszcze	raz	wnioskuję	o	wyróżnienie	recenzowanej	pracy	doktorskiej	i	opublikowanie	
jej	w	formie	monografii.	Tego	rodzaju	publikacja	wzbogaciłaby	dotychczasowe	bada-
nia	z	zakresu	nauk	teologicznych	i	humanistycznych”.
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Dr hab. Aniela Różańska: „Rozprawa	doktorska	ks.	mgr.	Alfreda	Borskiego	jest	ory-
ginalna,	stanowi	interesujące	studium	teologiczno-bibliograficzne.	Autor	podejmuje	
niezwykle	aktualny	i	ważny	problem,	którego	rozwiązanie	w	postaci	wyników	badań	
i	 ich	interpretacji	niesie	niebywały	potencjał	jako	źródło	dla	dalszych	badań	prowa-
dzonych	w	tym	obszarze,	ale	też	dla	praktyki	kościelnej,	parafialnej,	będąc	opraco-
waniem	zawartości	czasopism	–	na	które	składają	się	artykuły	 różnego	charakteru	
i	 treści	 (historyczne,	teologiczne,	duszpasterskie,	społeczno-kulturowe,	edukacyjne	
i	inne)	–	ułatwiającym	organizatorom	różnorodnej	działalności	parafialnej,	diecezjal-
nej	i	ogólnokościelnej	korzystanie	z	tych	czasopism”.

12.12.2019	–	uroczyste	wręczenie	dyplomu	doktorskiego	
w	auli	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	w	War-
szawie.	 Od	 lewej:	 ks.	 prof.	 ChAT	 dr	 hab.	 Bogusław	
Milerski	(Rektor	ChAT),	ks.	dr	Alfred	Borski,	bp	prof.	
ChAT	dr	hab.	Marcin	Hintz	(Promotor).

      Ks. dr Alfred Borski
      Proboszcz PEA w Skoczowie

 Z radością i uznaniem powzięliśmy informację o uzyskaniu przez Księdza 
Proboszcza stopnia naukowego doktora nauk teologicznych.  Osiągnięcie to 
jest dużym sukcesem ale przede wszystkim zwieńczeniem wieloletniej pracy 
naukowej, jak i wyrazem szczególnego zaangażowania i wytrwałości. Życzymy 
Księdzu Doktorowi wszelkiej pomyślności w realizacji kolejnych osiągnięć.

Z serdecznymi pozdrowieniami  
    Mirosław Sitko – Burmistrz Skoczowa
    dr Andrzej Bubnicki – Zastępca Burmistrza Skoczowa

 Skoczów, 23 października 2019

Foto:	archiw
um

	ChAT
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Wieści 
chórowe
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 Wraz z nadejściem sierpnia, po krótkiej, dwutygodniowej przerwie, chórzyści 
zabrali się do intensywnej pracy. Pomimo upałów i letniej pory nie mieliśmy taryfy 
ulgowej. Już 4 sierpnia wraz z proboszczem ks. Alfredem Borskim uczestniczyli-
śmy w pamiątce założenia i poświęcenia kościoła ap. Bartłomieja w Brennej. Naj-
pierw, wspólnie z miejscowym chórem „Magnifikat”, służyliśmy śpiewem podczas 
„poranka pieśni”. Tym razem zaprezentowaliśmy się w trzech odsłonach, jako 
chór mieszany i żeński pod kierunkiem pani Gabrieli Targosz oraz męski, prowa-
dzony przez pana Bolesława Nogę, który na czas jubileuszu „Glorii” znów śpiewa. 
Podczas uroczystego nabożeństwa kazanie wygłosił nasz skoczowski proboszcz, 
a pieśniami służyły chóry „Gloria”.  Na koniec wzięliśmy udział w parafialnym pik-
niku, miło spędzając czas. 

„Gloria” nie próżnuje
4.08.2019 – Pamiątka poświęcenia kościoła w Brennej

10.08.2019 – ślub Natalii Krężelok z Łukaszem Juroszkiem
 10 sierpnia uczestniczyliśmy w uroczystości zaślubin córki naszych chórzystów 
– Natalii Krężelok z Łukaszem Juroszkiem. Śpiew podczas ślubów ma zawsze 
szczególny charakter, a zwłaszcza gdy jest związany z osobą nam bliską. Młodej 
Parze życzyliśmy Bożego błogosławieństwa na ich wspólnej drodze życia.
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Fotos: Jan Chw
astek

15-18.08.2019 – 300-lecie kościoła w Szczytnie
  „Gloria” była w parafii szczycieńskiej w 2017 
roku i wówczas przyjęła zaproszenie od ówcze-
snego proboszcza w Szczytnie, a aktualnie nasze-
go, ks. Alfreda Borskiego, do udziału w obchodach 
300-lecia tamtejszego kościoła. W związku z pod-
jętymi dwa lata temu zobowiązaniami, 15 sierpnia 
wyjechaliśmy na północ naszego kraju, na Mazu-
ry, do Szczytna. Przed nami było kilka pracowitych 
dni. W drodze zwiedziliśmy zamek krzyżacki w Ni-
dzicy oraz dzięki uprzejmości ks. Rolanda Zagóry 
mogliśmy trochę odsapnąć przy kawie i ciastku, 
a także zapoznać się z historią tamtejszej parafii, 
losami rdzennych mieszkańców Mazur po zakoń-
czeniu II wojny światowej. W późnych godzinach 
popołudniowych zawitaliśmy na plac parafialny 
w Szczytnie, gdzie oczekiwali nas ks. Adrian Lazar 
i parafianie, którzy otwarli przed nami nie tylko 
swoje serca, ale i domy. Kolejny dzień, 16 sierpnia, 
to kilka przedpołudniowych godzin zapoznawa-
nia się z miastem, szybki obiad, intensywna pró-
ba i wieczorny koncert w cieszyńskich strojach. 
Podczas koncertu wystąpiliśmy wspólnie z ma-
zurskimi artystami: Adamem Zalewskim - organy, 
Natalią Kreft - sopran, Klaudią Camillą Twardzik – 
organy. Przy szczelnie wypełnionym słuchaczami 

Biskupi:	Manfred	Rekowski	(P)	i	Jerzy	Samiec	(L)	otrzy-
mali	przywieziony	ze	Śląska	chleb	w	kształcie	Róży	Lutra.
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kościele, wśród których byli również przedstawiciele władz samorządowych róż-
nych szczebli, pani poseł na sejm Urszula Pasławska oraz liczne delegacje z Nie-
miec, urozmaiconym repertuarze wszystkich wykonawców trzygodzinny koncert 
minął prawie niepostrzeżenie. Podczas koncertu i bezpośrednio po nim TVP reje-
strowała materiały do programu telewizyjnego, do którego i my zostaliśmy zapro-
szeni i zaznaczyliśmy swój akcent. Kolejny dzień, 17 sierpnia, również zapowiadał 
się intensywnie. Zwiedziliśmy zabytkowy kościół w Dźwierzutach, którego cieka-
wą historię przybliżył nam proboszcz parafii w Pasymiu ks. Witold Twardzik. Na 
zaproszenie burmistrza Pasymia Cezarego Łachmańskiego „Gloria” wystąpiła na 
deskach wielkiej estrady zainstalowanej na rynku w Pasymiu, dając 45-minutowy 
program podczas trwających Dożynek Gminnych. Skoczowianie przekazali słowa 
pozdrowień od władz samorządowych Skoczowa, wręczając burmistrzowi Pasy-

Po	występie	w	Pasymiu	w	czasie	Dożynek	Gminnych,	
z	Burmistrzem	Miasta		Cezarym	Łachmańskim.

Podziękowania	dla	Chóru	„Gloria”	(od	lewej):	Włady-
sław	Walter	Orawski,	Gabriela	Targosz,	ks.	Alfred	Borski,	
Agnieszka	Lorenz,	ks.	Adrian	Lazar,	Adela	Krzenzek.

Agnieszka	Borski,	bp	Manfred	
Rekowski,	ks.	Alfred	Borski.
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mia materiały promocyjne o Skoczowie i Śląsku Cieszyńskim, zaś chórzyści wręczy-
li symboliczny chleb w kształcie róży Lutra, upieczony z tegorocznych ziaren zbóż. 
Niedziela, 18 sierpnia, to uroczyste nabożeństwo, które prowadził ks. bp Jerzy Sa-
miec. Okolicznościowe kazanie wygłosił w języku niemieckim pochodzący z Ma-
zur bp Nadrenii Manfred Rekowski, a tłumaczenie na język polski przyjął na swo-
je barki bp Adrian Korczago. Również podczas tego nabożeństwa wikariusz ks. 
Adrian Lazar został mianowany proboszczem administratorem tamtejszej parafii. 
Podczas wszystkich występów chór podkreślał przywiązanie do swoich korzeni – 
Śląska Cieszyńskiego – prezentując się w pięknych cieszyńskich strojach. Po zakoń-
czonych uroczystościach i wspólnym posiłku pożegnaliśmy naszych gospodarzy 
i gościnne Mazury pieśnią „Duchem modlitwy” z nadzieją na dalsze kontakty. 

Pożegnanie	na	placu	przed	kościołem	w	Szczytnie.
Nie	całkiem	przypadkowe	spotkanie	
z	rodziną	Czudek	ze	Skoczowa.

 22 września chórzyści czynnie uczestniczyli w jubileuszu 60-lecia ordynacji ks. 
Andrzeja Czyża oraz w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy z nazwiskami 
proboszczów, którzy na przestrzeni lat pełnili służbę w skoczowskiej parafii. Sza-
cownemu Jubilatowi, a zarazem wieloletniemu opiekunowi chóru, „Gloria” dedy-
kowała pieśń „Być w służbie Jezusa”.

22.09.2019 – 60-lecie ordynacji ks. Andrzeja Czyża

Foto: Jan Chw
astek

Foto: Jan Chwastek
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29.09.2019 – Ekumeniczny Koncertu Chórów i Zespołów Ziemi Cieszyńskiej
Tydzień później, 29 września, kościół Świętej Trójcy w Skoczowie gościł w swych 
murach śpiewaków podczas Ekumenicznego Koncertu Chórów i Zespołów Ziemi 
Cieszyńskiej. Był to kolejny koncert wpisujący się w obchody jubileuszowe 100-le-
cia parafialnych chórzystów. Wśród wykonawców mogliśmy usłyszeć chór „Lau-
date Dominum” Parafii Rzymskokatolickiej ap. Piotra i Pawła w Skoczowie, zespół 
„Sela” z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz chóry naszej parafii: chór 
mieszany z Dębowca i „Gloria” w trzech odsłonach, jako mieszany, męski i żeń-
ski. Całość prowadził ks. Alfred Borski, a na zakończenie słuchacze mogli usłyszeć 
połączone chóry we wspólnym wykonaniu „Ave Verum” Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. Połączonymi chórami dyrygowała pani Barbara Gruba, a akompaniował 
pan Bolesław Noga. 

Chór	Ewangelicki	z	Dębowca

Chór	Żeński	„Gloria”

Chór	Męski	„Gloria” Chór	Mieszany	„Gloria”

Zespół	„Sela”	z	Kościoła	ADS

Chór	„Laudate	Dominum”	Parafii	R-K	ze	Skoczowa
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6.10.2019 – Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto Żniw

17.10.2019 –  Koncert w kościele NMP w Bielsku-Białej

 W pierwszą niedzielę października chórzyści wzięli aktywny udział w uroczy-
stym nabożeństwie dziękczynnym z okazji Święta Żniw, służąc okolicznościową 
pieśnią, jak również przygotowując stoły z poczęstunkiem dla parafian po zakoń-
czonym nabożeństwie. W trakcie uroczystości wspomniano w modlitwie zmarłe-
go w 2018 roku proboszcza i zarazem opiekuna chóru ks. Adama Podżorskiego, 
któremu chórzyści dedykowali jedną z pieśni.

17 października, w ramach próby czwartkowej, chórzyści „Glorii” dali koncert pieśni 
religijnej w kościele NMP w Bielsku-Białej. Występ skoczowian odbył się w ramach 
XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej z inicjatywy wieloletniego organizatora - 
Klubu Inteligencji Katolickiej, na czele z panią Elżbietą Kralczyńską. Prowadzenie 
koncertu na swoje barki przyjął skoczowski proboszcz i zarazem opiekun chórów 
ks. dr Alfred Borski. Przed bielszczanami zaprezentowały swój repertuar wszyst-
kie chóry „Gloria”. Koncert ten miał dla nas charakter sprawdzianu przed obcho-
dami jubileuszowymi mającymi nastąpić już za dziewięć dni.

26-27.10.2019 –  JUBILEUSZ 100-lecia Chóru GLORIA

 I nadszedł ten wyczekiwany dzień – dzień Koncertu Jubileuszowego zwieńcza-
jącego wielomiesięczne przygotowania. Preludium miało miejsce w piątek 25 paź-
dziernika, gdy grupa zaproszonych gości z Niemiec zawitała do Trytonowego Gro-
du i razem z członkami zarządu chóru oraz proboszczem zostali przyjęci w ratuszu 
przez władze samorządowe z burmistrzem Mirosławem Sitko na czele. Goście zo-
stali zapoznani z historią Skoczowa oraz zwiedzili Starówkę. Ale to nie był koniec 
atrakcji przygotowanych dla nich. Następnego dnia, ponieważ popołudnie zostało 
zarezerwowane na jubileuszową galę, w godzinach dopołudniowych, grupa zoba-
czyła nasze piękne Beskidy. O godzinie 17, 26 października, pieśnią „Chrystus Wo-
dzem”, z akompaniamentem trąbki i organów, chórzyści „Glorii” zainaugurowali 
Koncert Jubileuszowy 100-lecia swojej działalności. Po słowach przywitania skie-
rowanych do zaproszonych gości, delegacji i zebranych słuchaczy, skoczowscy 
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Zdjęcie	przed	skoczowskim	Ratuszem	z	Burmistrzem	Mirosławem	Sitko.

W	spotkaniu	z	delegacją	z	Marl	udział	wzięli	m.in.	burmistrz	
Mirosław	Sitko	(1L),	zastępca	burmistrza	dr	Andrzej	Bubnicki	(1P)	

i	sekretarz	Rady	Miasta	–	Beata	Macura	(2P).

Burmistrz	Mirosław	Sitko	z	panią	pastor	Da-
nielą	Kirschkowski	z	Marl	i	Agnieszką	Borski.

Wycieczka	do	Trójwsi:	w	Chacie	Kawuloka	oraz	kościele	ewangelickim	w	Istebnej.

śpiewacy z pieśnią „Będę 
śpiewał Tobie, mocy moja, 
Ty Boże jesteś mą nadzie-
ją, Tobie ufam i bać się nie 
będę” ustawili się u stóp 
ołtarza, aby kontynuować 
obchody. Urozmaicony re-
pertuarowo koncert w wy-
konaniu chóru mieszanego 
wraz z zespołem instru-
mentalnym, chóru żeńskie-
go i męskiego „Gloria” oraz specjalnie po-
wołanego Chóru Jubileuszowego, którego 
szeregi stworzyli byli i aktualni członkowie 
skoczowskiego chóru, mógł się podobać na-
wet najbardziej wymagającym słuchaczom. 
Przesłanką jego atrakcyjności były gromkie 
brawa na zakończenie koncertu. Efekt ten 
mogliśmy osiągnąć dzięki zaangażowaniu 
i pracy wielu osób, a pod względem muzycz-
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Przewodniczący	Rady	Miasta	–	Rajmund	Dedio,	
Burmistrz	Skoczowa	–	Mirosław	Sitko	

i	Sekretarz	Gminy	Skoczów	–	Beata	Macura.	

Starosta	Cieszyński	–	Mieczysław	Szczurek
i	Wicestarosta	Cieszyński	–	Janina	Żagan.

nym w szczególności dyrygentów, którzy przygotowali repertuar i wykonawców 
do tak trudnego zadania. Interesujący i zróżnicowany program Koncertu Jubile-
uszowego opracowali: Gabriela Targosz – przygotowała chór mieszany i żeński 
oraz kwartet instrumentalny, Bolesław Noga - przygotował i poprowadził chór 
męski oraz akompaniował chórowi mieszanemu, zaś dyrygent senior - jubilat Je-
rzy Retka, przygotował z Chórem Jubileuszowym i wykonał dwie pieśni. Podczas 
uroczystości za popularyzację różnych form propagowania kultury w środowisku 
oraz staż w służbie śpiewu, niektórzy członkowie „Glorii” otrzymali odznaczenia, 
które, w imieniu Kapituły Odznaki, wręczali radni Sejmiku Śląskiego:  Agnieszka 
Biegun oraz Andrzej Molin. Odznakę Honorową „Za Zasługi Dla Województwa 
Śląskiego” otrzymali – Złotą: Stefan Białoń, Władysław Walter Orawski, Gustaw 
Hojdysz, natomiast Srebrną: Irena Luka, Gustaw Kobiela, Helena Jaworska oraz 
Lidia i Roman Pszczółkowie. Po koncercie chór otrzymał wiele gratulacji i życzeń. 
Odczytano list od Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Jerzego Sam-
ca oraz biskupa Diecezji Cieszyńskiej ks. dr. Adriana Korczago, którzy w związku 
z wcześniejszymi zobowiązaniami nie mogli czynnie uczestniczyć w uroczystości. 
Złożono życzenia i gratulacje od władz samorządowych różnego szczebla, dele-
gacji z zaprzyjaźnionych chórów i zespołów z kraju i zagranicy, osób prywatnych. 
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Nie zabrakło też życzeń od Rady Parafialnej. Nad sprawnym przebiegiem całości 
czuwał proboszcz ks. dr Alfred Borski, którego dzielnie wspierała żona Agnieszka, 
przyjmując na siebie rolę tłumacza. Trzeba zaznaczyć, że chór wystąpił na gali w 
cieszyńskich strojach, podkreślając w ten sposób jedność z poprzednimi pokole-
niami. Wieczorem po uroczystym Koncercie Jubileuszowym „Glorii” Jubilaci i go-
ście wzięli udział w oficjalnym spotkaniu w Restauracji „Nowa Maja” w Skoczowie. 
 Niedziela 27.10.2019 roku to kolejny dzień jubileuszowych obchodów Chóru – 
Jubilata. W tym dniu w kościele Św. Trójcy spotkali się chórzyści, aby wspólnie z go-
śćmi i parafianami podziękować Bogu za dotychczasowe wspomożenie i błogosła-
wieństwo dla wielu śpiewaków, którzy na przestrzeni 100 lat tworzyli i aktualnie 
tworzą szeregi skoczowskiego chóru. Społeczność Stołu Pańskiego, do którego 
przystąpili w tym dniu wszyscy chórzyści z rodzinami oraz wierni, obsługiwali trzej 
księża: z Marl - Hüls (Niemcy) – ks. Daniela Kirschkowski, z Dudiniec (Słowacja) – 
ks. Michal Tekely oraz skoczowski proboszcz ks. dr Alfred Borski. Po uroczysto-
ści w kościele zaproszono wszystkich aktualnych chórzystów „Glorii” oraz gości 
do sali parafialnej na spotkanie połączone z uroczystym obiadem, zaś wieczo-
rem chórzyści zorganizowali wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Obchody 
jubileuszowe odeszły do historii, a nam w pamięci i w sercu pozostanie wiele 
wzruszających wspomnień. Kon-
cert galowy, tak jak i poprzednie, 
odbywał się pod hasłem „Śpiew 
łączy ludzi i narody” i naszym 
życzeniem jest, aby śpiew nadal 
łączył ludzkie serca w duchu zgo-
dy, pokoju i wzajemnego szacun-
ku. A Pan Bóg nadal błogosławił 
wszystkim kochającym muzykę 
oraz śpiew i tak, jak śpiewał chór 
w finałowej pieśni ,, ... dał ludziom 
miłość swoją, bo coraz trudniej 
znaleźć ją na świecie”.

Od	prawej:	Janina	Żagan	–	wicestarosta,	
Gabriela	Molin,	Andrzej	Molin	–	radny	Sejmiku	
Województwa	Śląskiego,	Agnieszka	Borski.
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 Jednakże, jak mogłoby się wydawać, po tak intensywnych miesiącach i koncer-
cie jubileuszowym „Gloria” nie osiadła na laurach. Kolejne wyzwania już czekały na  
realizację. 10 listopada chórzyści uczestniczyli wspólnie z innymi zespołami i zgro-
madzonymi parafianami w nagrywanym w naszym kościele przez Polskie Radio 
nabożeństwie wigilijnym, wykonując kolędę „Ta święta noc”. Nazajutrz, 11 listopa-
da, chór „Gloria” wziął czynny udział w ekumenicznym nabożeństwie w naszym 
kościele z okazji Święta Niepodległości. 
 Rok kalendarzowy dobiega końca. Jesteśmy znów starsi o kilka miesięcy, bo-
gatsi o nowe doświadczenia i te radosne, jak i te smutne. Ale najważniejsze jest to, 
że w każdej sytuacji, w każdym momencie naszego życia nigdy tak naprawdę nie 
jesteśmy sami ani osamotnieni. Jest tak, jak w jednej z pieśni śpiewał chór męski: 
„... Ktoś, kto zna najlepiej wszystkie myśli me, zna moje życie, wszystko o mnie 
wie. To jest mój Bóg, zaufać Jemu szczerze chcę, niech On przez całe życie popro-
wadzi mnie”. Więc zawierzamy się naszemu Bogu na kolejne miesiące, oddając Mu 
do dyspozycji nasze serca, głosy, ręce, a we wszystkim czego się podejmiemy czy 
to jako chór, czy indywidualnie, niech On zawsze jest na pierwszym miejscu. „SOLI 
DEO GLORIA! - Tylko Bogu chwała!”.

Aniela Fender

Parafia Ewangelicka w Skoczowie  wraz z Chórem Gloria składa serdeczne 
podziękowania Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomagali organi-

zację Roku Jubileuszowego 100-lecia naszego chóru. W szczególności podzięko-
wania kierujemy pod adresem Władz Samorządowych Gminy Skoczów i Banku 
Spółdzielczego w Skoczowie za finansowe wsparcie jak również dla  Wszystkich 
wykonawców koncertów, którzy z pełnym zaangażowaniem zrealizowali zapla-
nowany program muzyczno-śpiewaczy Jubileuszowego Roku Glorii.
 Serdeczne Bóg zapłać również tym, którzy z własnej inicjatywy i z pełnym za-
angażowaniem wolontariatu służyli pomocą  w realizacji programu obchodów.   
   Podziękowania składamy również wszystkim mediom, które poprzez formę  
zachęcania, spowodowały znaczny udział społeczeństwa w koncertowych 
i jubileuszowych wydarzeniach. 

Rok Jubileuszowy Glorii przebiegał pod hasłem: 

„ŚPIEW  ŁĄCZY LUDZI I NARODY”,

którym starano się udowodnić, że muzyka i śpiew jest również sposobem na 
integrację i na ludzką nadzieję w pozytywne patrzenie w przyszłość. 
Dziękujemy Bogu za WSZYSTKICH, a w szczególności za ludzi, którzy poprzez 
wzajemną współpracę i wspomożenie czynią ten świat lepszym.
- SOLI DEO GLORIA -
   W imieniu Parafii i Chóru Gloria:
                                                              Ks.	dr	Alfred	Borski	–	proboszcz
																																																													Władysław	Walter	Orawski	–	prezes	chóru
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Głos ma
młodzież

Obóz młodzieżowy 2019 – Marylin 4-14.08.2019
 Jako grupa młodzieży ze skoczowskiej parafii spotkaliśmy się 4 sierpnia, około 
godziny 14 na dworcu PKP w Bielsku-Białej by stamtąd wyruszyć w wspólną drogę 
na obóz do Marylina, małej osady w województwie wielkopolskim. Gdy przyjechał 
pociąg, nadszedł czas na krótkie ale czułe pożegnania z rodzicami i odjazd. Na sta-
cji w Pszczynie dołączyła do nas pszczyńska młodzieżówka wraz ze swoim opieku-
nem – ks. Mirkiem Czyżem. Podróż przebiegała bardzo szybko. Zmęczeni ok. 8-go-
dzinną jazdą wysiedliśmy w na stacji we wsi Miały, skąd autobusami przejechaliśmy 
do Marylina. Na miejscu czekała na nas niespodzianka. Dwie osoby z kadry (Dawid 
P. i Mateusz S.), które jechały samochodem były już na miejscu. Oprowadzili nas po 
ośrodku, który okazał się być przepiękny. Każdy wiedział z kim dzieli pokój, ponie-
waż podziału dokonaliśmy sami w pociągu. Wszyscy bardzo zmęczeni, grzecznie 
i szybko pozasypiali w swoich łóżkach. Opiekunowie okazali się być dla nas łaska-

Uczestnicy	obozu	ze	skoczowskiej	parafii
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wi i zrobili pobudkę później 
niż przewidywał plan. Co-
dziennie na posiłki wzywał 
nas dzwonek, którym każdy 
chciał zadzwonić. Każdego 
dnia rano i wieczorem zbie-
raliśmy się w świetlicy, gdzie 
mieliśmy okazję pośpiewać 
i usłyszeć wiele wartościowych słów o wierze w ramach tematów. W poniedzia-
łek w nocy dojechał do nas ks. Alfred Borski wraz z panią pastorową Agnieszką 
i synem Adasiem. Wtedy byliśmy już w komplecie. Każdego dnia mieliśmy okazję 
zrobić coś ciekawego np.:
• na dużym boisku odbywały się emocjonujące mecze w siatkówkę, tenisa ziem-
nego oraz baseball,
• kilka razy poszliśmy nad jezioro niedaleko naszego ośrodka,
• niesamowitym przeżyciem dla wielu uczestników były kule typu bubble soccer, 
w których mogliśmy zagrać w piłkę nożną,
• gry planszowe i karciane, które nigdy nie zawodzą, również były bardzo często 
używane przez większość uczestników,
• kilka razy odbyły się zajęcia z lutowania oraz prac ręcznych.
Na miejscu mieliśmy sklepik, do którego zawsze było można zajść i kupić sobie coś 
pysznego (lody cieszyły się największym wzięciem). Mieliśmy okazję wybrać się na 
wycieczkę do Poznania. Rozpoczęliśmy ją od zwiedzania miasta, a później podzie-
liliśmy się na 2 grupy. Jedna grupa poszła poskakać do parku trampolin, druga zaś 
do escape roomu, czyli pokoju zagadek, z którego trzeba się wydostać. Mieliśmy 
okazję zagrać w paintball w pobliskim lesie.
14 sierpnia nadszedł czas pożegnania się z Puszczą Notecką, ponieważ wyruszyli-
śmy z powrotem w stronę naszych domów. W imieniu całej grupy obozowiczów 
dziękuję:
• Kadrze, za to, że znosiła każde nasze zachowania.
• Paniom kucharkom, za pyszne posiłki każdego dnia.
• Właścicielom obiektu, za to że pozwolili nam spędzić u nich wspaniały czas.
• Panu Bogu, za to, że dał nam możliwość spędzenia razem czasu i za to, że był z nami.

Michalina Macura
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Noc z Lutrem 2019
 31 października 2019 r., na pamiątkę 502 rocznicy wystąpienia w Wittenberdze ks. 
dr. Marcina Lutra, odbyła się kolejna odsłona tradycyjnej imprezy młodzieżowej o na-
zwie „Noc z Lutrem”, która jak co roku gromadzi ponad 500 młodych osób z wielu 
zborów diecezji cieszyńskiej i katowickiej w jednej z parafii na Śląsku. Tym razem re-
formacyjny wieczór dla młodych, miał swoje miejsce w ewangelickim kościele Świę-
tej Trójcy w Skoczowie na Śląsku Cieszyńskim. Tegoroczna „Noc z Lutrem” odbywała 
się pod hasłem: „Bezpiecznie”. Wydarzenie rozpoczęło się równo o godz. 20:30, gdy 
zebranych w skoczowskiej świątyni przywitał miejscowy pastor – ks. dr Alfred Bor-
ski. Proboszcz w przywitaniu, nawiązał do nazwy imprezy wyjaśniając w jaki sposób 
kościół w Skoczowie pasuje na gospodarza wydarzenia jakim jest „Noc z Lutrem”. 
Pokazał zebranym stojące niedaleko ołtarza popiersie wittenberskiego reformatora 
autorstwa niedawno zmarłego skoczowskiego artysty i grafika, a jednocześnie zbo-
rownika tutejszej parafii – Karola Śliwki. Po oficjalnym rozpoczęciu młodzieżowego 
świętowania, nadszedł czas na konkurs zorganizowany na styl teleturnieju „Kocham 
cię Polsko”, o zmienionej nazwie: „Zawsze bezpiecznie!”. Podjęcia prowadzenia tejże 
gry podjęła się Estera Witoszek z Dębowca. W grze brały udział dwie drużyny: dziew-
czyn i chłopców, w których składach znaleźli się reprezentanci cieszyńskich i górnoślą-
skich zborów. Konkurencje były różne ale związane mocno z kwestią ogólnie pojętego 
bezpieczeństwa. Należało np. ułożyć stopnie w policji, czy straży pożarnej od najniż-
szego do najwyższego, co przysporzyło uczestnikom nie lada kłopot. Drużyny musiały 
też m.in. odgadnąć jaki zawód wiąże się z takimi przedmiotami jak gwizdek, czy ap-
teczka. Ostatecznie teleturniej zakończył się remisem. W kolejnym punkcie programu 
na temat bezpieczeństwa wypowiadał się policjant komendy powiatowej w Cieszynie 
Tomasz Pszczółka, który ostrzegał młodych przed konsekwencjami zażywania narko-
tyków i dopalaczy. Mówił na temat niebezpieczeństwa związanego z jazdą pod wpły-
wem alkoholu, czy też o niesprawdzonych i podejrzanych ofertach pracy poza grani-
cami Polski. Następnie na temat bezpieczeństwa w sensie psychicznym wypowiadał 
się ks. Tymoteusz Bujok wikariusz w CME. Przedstawiał on za pomocą diagramu więzi 
dt. domu, pracy zawodowej, grupy w jakiej się znajdujemy (np. grupa młodzieżowa, bi-
bijna etc. etc., czy ogółem zbór), Internetu oraz zdrowia. Po tej prezentacji uczestnicy 
wieczornego programu mogli zagłosować w ankiecie, w której mieli w skali od 1-5 oce-
nić czego boją się najbardziej. Najwięcej osób zaznaczyło, że boi się samotności, później 
odrzucenia i ośmieszenia, oraz śmierci. Gdy ks. Bujok zakończył swój punkt programu, 
zespół „DlaTego” w dzięgielowsko-skoczowskim składzie poprowadził uczestników 
we wspólnym uwielbieniu. Po bloku uwielbieniowym, głos zabrał praktykant parafii 
w Cieszynie Mateusz Mendroch, który podsumował w swoim słowie, kiedy tak na-
prawdę człowiek czuje się bezpiecznie. Przedstawił on dwie sławne postacie, które 
pomimo posiadania sławy, czy mnóstwa pieniędzy popełniły samobójstwo. Następnie 
opowiedział o znanej piosenkarce, która w swoim życiu przeszła wiele, upadając na 
dno, ale przez pomoc przyjaciółki poznała, że poczucia bezpieczeństwa nie zapewni 
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 W ostatnią sobotę (30.11.2019) nasze spotkanie młodzieżowe przeżyliśmy 
w trochę inny sposób. Skupiliśmy się na uwielbieniu Boga w większej ilości piose-
nek niż zwykle, a tematem spotkania był „Bieg dla dwojga”. Zastanawialiśmy się, 
czy już zaczęliśmy nasz bieg dla Jezusa i jak w nim wytrwać.
 W uwielbieniu prowadził nas zespół złożony z utalentowanych ludzi z naszego 
zboru (Kuba, Justyna i Estera) oraz zaprzyjaźnionych parafii. Po głównej części, na 
górze, w sali młodzieżowej czekały na nas pyszne tosty i gry planszowe na stołach. 
Spędziliśmy wieczór w przyjaznej i niesamowitej atmosferze, było dużo śmiechu 
i rozmów. Mamy nadzieję, że na następnych spotkaniach będzie nas jeszcze więcej!

Ania	Kocaj

Bieg dla dwojga – uwielbieniowa młodzieżówka
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człowiek, ale jedynie Bóg. Przedstawił także historię biblijną, w której apostołowie pa-
nikują w łodzi podczas burzy, w odpowiedzi na co Jezus Chrystus ucisza sztorm. Ma-
teusz podsumował swoje rozważanie dwoma pytaniami: „Co jest źródłem twojego 
bezpieczeństwa?”, oraz „Z kim siedzisz w łodzi swojego życia?”. Po przesłaniu odbyła 
się druga część uwielbienia, którą poprowadził zespół. Natomiast na zakończenie czę-
ści oficjalnej słowa błogosławieństwa przekazał zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp 
Adrian Korczago. Po części oficjalnej w budynku starej szkoły ewangelickiej, odbył się 
poczęstunek dla uczestników „Nocy z Lutrem” w postaci m.in. kanapek cieszyńskich.  

Stud.	teol.	Damian	Rusin

Serdecznie dziękujemy pani Jadwidze Filak, właścicielce piekarni „Bagietki” 
w Cieszynie, za nieodpłatne przekazanie pieczywa na to spotkanie.
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Kącik
dla dzieci

Krzyżówka 
świąteczna

Poziomo:
3.  „… in excelsis Deo” – po polsku 

„chwała na wysokościach Bogu”;
5.  Jakie rośliny zagłuszyły wzrost ziar-

na w przypowieści o 4 glebach?
6.  Miasto, do którego Jozue wysłał 

szpiegów;
7.  Jako pierwsi odwiedzili Pana Jezusa;
9.  Jakie wybory podobają się Panu 

Bogu?
11.  Był najsilniejszym człowiekiem na 

świecie, nosił długie włosy;
13. Mirra, … i złoto – prezenty przyniesio-

ne w darze dla małego Pana Jezusa;
16. Kobieta, była mądrym sędzią 

w Izraelu;
17. Nieposłuszeństwo wobec Boga;
18. Ziemski opiekun Pana Jezusa, mąż 

Marii.

oprac.	Anna	Jaroszewska
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Kids Games – Igrzyska Dziecęce, tygodniowe zajęcia, które odbyły się w Skoczo-
wie po raz drugi, tym razem w dniach od 8 do 14 lipca.  Jeśli ktoś szuka przykładu 
dobrej współpracy ekumenicznej z samorządem gminy, to Kids Games jest takim 
właśnie. Wszystko zaczęło się od kilku nieformalnych spotkań, w których brał 
udział m.in. pan Marek Rymorz. Po jakimś czasie, który spędziliśmy na rozmowach 
z cyklu „co by było gdyby”, zapadła decyzja, o wspólnej organizacji Igrzysk. Wspól-
nie, to znaczy cztery skoczowskie kościoły/parafie: Parafia Ewangelicko-Augsbur-
ska w Skoczowie, Parafia Matki Bożej Różańcowej z Górnego Boru, Misja Centrum 

Pionowo:
1.  Miasto, w którym urodził się Pan Jezus;
2.  Odwiedzili małego Pana Jezusa – tradycja podaje, że było ich trzech, ale Biblia 

nie mówi, ilu ich naprawdę było;
3.  Walczył z Midiańczykami mając do dyspozycji tylko 300 żołnierzy;
4.  Kobieta, która ukryła i uratowała szpiegów izraelskich;
7.  Na tym podłożu zbudował swój dom głupi mąż w przypowieści o fundamentach;
8.  Imię matki Jana Chrzciciela;
10. Bardzo prosiła Boga o dziecko i Pan Bóg dał jej Samuela;
12. Jaki budynek kazał wybudować bogacz, gdy okazało się, że nie mieści się całe 

jego zboże?
14. Czego zabrakło głupim pannom do lampy?
15. Przyjęcie u króla, na którym jeden z gości nie miał obowiązkowej szaty.

2019

Fo
to

s:
 Ja

n 
Ch

w
as

te
k



42 Informator Parafialny nr 136 (5/2019)

Służby Życia oraz Kościół Zielonoświątkowy w Skoczowie. Komitet Organizacyjny 
w składzie: pastorzy Adam Śliwka i Maciej Wilkosz oraz księża Przemysław Gu-
zior i Bogdan Wawrzeczko wraz z inicjatorem Igrzysk w Polsce Tomaszem Blażow-
skim, niejednokrotnie gościł w skoczowskim ratuszu, gdzie spotkaliśmy się z dużą 
przychylnością i pomocą. Kolejny raz ponad 200 dzieci mogło spędzić aktywnie 
tydzień wakacji, rozwijając swoje sportowe, choć nie tylko, talenty. Zajęcia po-
łączone z biblijnym nauczaniem przez do-
świadczenie, pozostaną na długo w pa-
mięci uczestników. Całość mogła dojść 
do skutku dzięki pracy ponad siedem-
dziesięciu wolontariuszy, wsparciu mia-
sta, grupie sponsorów, rodzicom, którzy 
zaufali nam i posłali swoje dzieci a nade 
wszystko dzięki Bożemu błogosławień-
stwu. Nominacja do nagrody Słoneczniki	
w plebiscycie na najbardziej rozwojową 
inicjatywę dla dzieci, Grupy Czas Dzieci, 
była dla nas zupełnym zaskoczeniem. 
Odbieramy ją jako docenienie pracy i za-
angażowania każdego, kto dołożył swoją, 
choćby najmniejszą cegiełkę do tego, co 
wydarzyło się  w wakacje. Jeśli Pan Bóg 
pozwoli, to w lipcu 2020 odbędą się kolej-
ne Igrzyska Dziecięce w naszym mieście.

ks.	Bogdan	Wawrzeczko
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Tygodnie Dobrej Nowiny
TDN – Skoczów – 15-19.07.2019
 W tym roku Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie odbywał się od 15 do 19 lipca 
2019.  Było to 5 bardzo intensywnych dni, w trakcie których dzieci z naszej parafii i nie 
tylko, mogły spędzić wspólnie 4 godziny słuchając historii biblijnych, uczestnicząc 
w grach i zabawach sportowych, śpiewając na chwałę Panu Bogu, słuchając histo-
rii misyjnych, tworząc ciekawe prace plastyczne czy uczestnicząc w przedstawieniu 
teatralnym. W tym roku zastanawialiśmy się nad tym, jak niesamowicie Pan Bóg nas 
stworzył oraz nad tym, co może powodować, że nasze nogi, oczy, usta, ręce czy 
uszy nie zawsze chwalą Boga, a przede wszystkim nad tym, co możemy zrobić, jak 
pilnować nasze ciało, by poprzez nasze ręce, usta i inne części naszego ciała oka-
zywać Jemu wdzięczność i przynosić Mu chwałę. Nasze brzuszki codziennie zapeł-
niane były pysznymi kanapkami, owockami i... pizzą, a nawet lodami.  Nie zabrakło 
także ciekawych gości, współzawodnictwa, dnia wodnego i wielu innych atrakcji.

 W zajęciach dla grupy młodszej codziennie brało udział około 40 dzieci, w gru-
pie starszej ponad 70, salka młodzieżowa ledwo mieściła wszystkich uczestników. 
Ale daliśmy radę! W całe przedsięwzięcie zaangażowanych było ponad 40 młod-
szych i nieco starszych wolontariuszy. Bez nich nic by się nie udało a dzieciaki, nie 
spędziłyby tak pożytecznie tego wakacyjnego czasu.
 Na koniec Tygodnia Dobrej Nowiny, w sobotę, zdecydowana większość uczest-
ników udała się jeszcze na wspólną wycieczkę do miejsca o nazwie Naukotechni-
ka, Mikro Centrum Nauki w Świnnej. Oj, co tam się działo... nawet byliśmy przez 
chwilę w niebie!!!  
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Foto:	ks.	Alfred	Borski
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TDN – Simoradz – 5-10.08.2019
 W dniach 5-10 sierpnia już po raz piąty w Simoradzu miało miejsce kolorowe, 
radosne i pełne obecności Boga wydarzenie. Odbywał się Tydzień Dobrej Nowiny. 
Codziennie w szkole o godzinie 9:00 zbierali się opiekunowie wraz z dziećmi i prze-
żywali piękne chwile z Panem Bogiem, i nie tylko. Organizatorzy jak zwykle postawi-
li sobie wysoko poprzeczkę, organizując nie tylko lekcje biblijne, zajęcia sportowe 
i plastyczne, ale także wyjazd na basen czy wycieczkę. Dodatkową atrakcją tygodnia 
były czapeczki dla każ-
dego uczestnika. Dzię-
ki nim byliśmy pięknie 
widoczni dla opieku-
nów na wycieczce! 
 Podczas całego ty-
godnia rozmawialiśmy 
o różnych zwierzętach 
występujących w Biblii, 

 Dziękujemu Panu Bogu za opiekę w trakcie tygodnia, słoneczną, ciepłą pogodę, 
młodzieży, że się tak bardzo zaangażowała, że dzięki niej młodsi mogli wykazać się 
sportowo, wokalnie i czuć się bezpiecznie. 
 Czas tygodnia i wycieczka mogły również odbyć się dzięki wsparciu finanso-
wemu z Urzędu Miasta i osób, które napisały i nadzorowały realizację projektu 
w naszej parafii.

Małgorzata	Pszczółka
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dowiedzieliśmy się, że Pan Bóg nie działa tylko poprzez ludzi, ale bardzo często 
jego pomocnikami zostają właśnie zwierzęta! 
 Najbardziej ekscytującym wydarzeniem Tygodnia był niezmiennie od lat basen :)
W tym roku odwiedziliśmy Leśny Park Niespodzianek, gdzie braliśmy udział w po-
kazie lotów ptaków drapieżnych, widzieliśmy z bliska sarny, żubry i nie tylko, a tak-
że mogliśmy zjeść pyszny obiad.
 Codziennie na Tygodniu zbierało się od 40- 45 dzieci, które bawiły się, śpiewały 
na chwałę Pana, rysowały, „ciapały” :), kleiły wraz z grupą 12 wolontariuszy. 
 Chcielibyśmy podziękować Wszechmogącemu Bogu za Jego opiekę podczas Ty-
godnia – licznik zatrzymał się na 3 obtartych kolanach - oraz za wspaniałą pogodę.
 Tydzień Dobrej Nowiny był wspaniałym przeżyciem i mamy nadzieję, że za rok 
znów będziemy mogli przeżywać kolejny już Tydzień Dobrej Nowiny w Simoradzu!
      W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować organizatorom, sponsorom, 
wolontariuszom, rodzicom. Bez Waszego udziału nie byłoby wszystkich atrakcji, 
pysznych kanapek i ciast. Dlatego bardzo, bardzo gorąco dziękujemy i niech Wam 
Pan Bóg błogosławi!      Sandra Rokowska

TDN – Dębowiec – 19-24.08.2019
 Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu odbywał się w dniach 19-23 sierpnia. Zaję-
cia miały miejsce w sali parafialnej, ogródku oraz w kościele Ewangelickim w Dę-
bowcu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach w godzinach od 9.00 do 12.00 i były to 
bardzo fajnie spędzone godziny. Codziennie gromadziło się 40-50 dzieci w wie-
ku od 3 do 12 lat. Dzieci były podzielone na dwie grupy wiekowe - przedszkolną 
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i szkolną. Na plan dnia 
składały się następu-
jące aktywności: roz-
poczęcie ze śpiewem, 
lekcja biblijna, zajęcia 
plastyczne, przerwa 
na posiłek, zajęcia 
sportowo-ruchowe, 
spotkanie z gościem 
specjalnym oraz za-
kończenie i podsumo-
wanie dnia. Jako goście specjalni zostali zaproszeni: przedstawiciele Open Do-
ors - organizacji wspierającej prześladowanych chrześcijan, Wiesław Łyżbicki, 
przedstawiciel organizacji skautingowej Royal Rangers, Barbara Bałon ze sto-
warzyszenia Brama Nadziei – Petach Tikva, Michał Oczkowski ze swoją „druży-
ną” działający wśród uchodźców na południu Europy oraz Lidia Żur realizująca 
projekty pomocowe dla Afryki. Podczas tych zajęć mogliśmy m.in. zapoznać 
się z tym, jak żyją dzieci w innych częściach świata, w innych kulturach, jak 
wygląda ich życie i jakie mają potrzeby. Uczestnicy chętnie zaangażowali się 
w pomoc dla potrzebujących dzieci, rysując obrazki i kartki z życzeniami, które 
zostały do nich przesłane, a także przynosząc zabawki. Bardzo ciekawe oka-
zały się zajęcia z Royal Rangersami, podczas których jedna z grup pomagała 
przy rozbijaniu namiotów. Zajęcia sportowe, dzięki dobrej pogodzie, odbywały 
się na świeżym powietrzu, w tym czasie dzieci mogły skorzystać dodatkowo 
z dmuchanego zamku ustawionego na tę okazję w ogrodzie obok budynku pa-
rafialnego. Dzieci nauczyły się nowych piosenek i z wielkim entuzjazmem je 
śpiewały. W piątek uczestniczyliśmy w wycieczce po Dębowcu, starsza grupa 
podczas wycieczki miała do wykonania zadania związane z orientacją w terenie 
i obserwacją przyrody. 
Nad przebiegiem wszystkich zajęć czuwali wolontariusze. Także nasza kościelna, 
pani Bogusia wraz z mężem nie szczędzili sił, aby wszystko było w odpowiednim 
miejscu i czasie. W niedzielę po zakończeniu tygodnia mogliśmy posłuchać krótkie-
go podsumowania w kościele podczas nabożeństwa, a dzieci zaprezentowały kil-
ka piosenek, których się nauczyły. Prezentacja zdjęć z minionego tygodnia mogła 
pokazać innym, jak interesujący był to czas dla dzieci i opiekunów. Po zakończeniu 
tygodnia wolontariusze spotkali się przy pizzy, by razem spędzić czas i podsumo-
wać Tydzień Dobrej Nowiny, podzielić się wrażeniami, przemyśleniami i wnioska-
mi oraz by wstępnie zaplanować kolejny taki tydzień na przyszły rok. Dziękujemy 
wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas, nieraz urlop lub wakacyjny wypo-
czynek, aby umożliwić organizację tegorocznego TDN. Niech Pan Bóg błogosławi 
każde ręce, które nie przestraszyły się tej pracy! :) 

Natalia	Cieślar
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TDN – Pierściec – 26-31.08.2019
 Tradycyjnie pod koniec wakacji, w Pierśćcu odbywa się Tydzień Dobrej Nowiny. 
W tym roku było to w dniach 26 -30 sierpnia. Od 9.00 do 13.00 około 40 dzieci 
i 15-osobowa grupa młodzieży z całej Parafii i nie tylko, spotykali się codziennie 
w kościele ewangelicko-augsburskim w Pierśćcu. 
 Tematem przewodnim tego Tygodnia, było „Niezwykłe światło”.  Podstawę 
stanowił dla nas cykl lekcji biblijnych autorstwa p. Neli Kłapy. Odkrywano na nowo 
znaczenie rzeczy, które mają związek ze światłem. Były to świeczka, latarka, latar-
nia morska, ambulans oraz promienie rentgena! Dzieci dowiedziały się, że Biblia, 
oraz niesiona przez nią Dobra Nowina, może być dla nich drogowskazem i ratun-
kiem, może nas ostrzegać, ale też dawać radość. 

 Wszyscy uczestnicy rozpoczynali i kończyli dzień radosnym śpiewem oraz mo-
dlitwą. Przed podzieleniem się na grupy, dzieci oglądały scenkę, która była wpro-
wadzeniem do tematu dnia. Wędrowaliśmy po różnych salach kościoła i na ze-
wnątrz, biorąc udział w lekcji biblijnej, pracach plastycznych, grach i zabawach. 
Codziennie odwiedzał nas też inny „gość specjalny”, który zaszczepiał w młodych 
ludziach swoją pasję. W przerwie pomiędzy zajęciami posilaliśmy się kanapkami 
oraz innymi smakołykami.
 Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji. Codziennie można było skakać na 
zamku dmuchanym. W środę o godzinie 12.00 zawitał do kościoła Teatr Eden 
z Wieliczki, odgrywając spektakl „Zagubiona owieczka” inspirowany biblijną przy-
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Serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu TDN:
- paniom kucharkom z Przedszkola Publicznego w Międzyświeciu za pyszne 

kanapki do Skoczowa i Pierśćca
- P. Andrzejowi Wowry (TDN Skoczów)
- sołectwu Pierściec (TDN Pierściec)
- p. Krystianowi Kufeld (TDN Pierściec)
- kościelnym: Jolancie Caputa, Marii Pawera, Bogusławie Czyż, Józefowi Chrobok.

Sponsorom:
 Piekarni Byrdziak
 Piekarnii Bethlejem
 Firmie Intech – p. Krzysztofa Cienciały z Simoradza
 Firmie Instal – p. Cymorka z Simoradza
 RSP Simoradz (TDN Simoradz)

Gminie Skoczów za dofinansowanie:
 TDN Skoczów, TDN Pierściec, 
 Wycieczki do Naukotechniki w Świnnej,                                           
 Obozu młodzieżowego w Marylinie, 
 Obozu skautowego w Pogorzelicy.

Gminie Dębowiec za dofinansowanie:
 TDN Simoradz
 TDN Dębowiec
 Spektakli teatralnych

Serdecznie dziękujemy też WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM!!!

w imieniu Parafii E-A w Skoczowie – ks. prob. Alfred Borski

powieścią. W słoneczny czwartek dzieci brały udział w różnych wodnych zaba-
wach, oblewając wodą siebie nawzajem oraz swoich opiekunów. 
 W niedzielę uroczyście zakończyliśmy Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu. Podczas 
nabożeństwa młodzieżowego, dzieci wystąpiły i zaśpiewały przed zborem 2 piosenki. 
Po występie wspólnie oglądano filmik, który powstał ze zdjęć zrobionych podczas ty-
godnia. Każdy zainteresowany mógł zabrać ze sobą pamiątkowe zdjęcie grupowe. 
Wszystkie zdjęcia oraz filmik można zobaczyć na stronie sites.google.com/view/tdnp2019.
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Morze, las, jagody, mundur, kanadyjki... to tylko niektóre słowa, które będą się 
kojarzyć uczestnikom z letnim obozem skautowym w Pogorzelicy. Wyjechaliśmy 
spod parafii ewangelickiej w Skoczowie autokarem w sobotni wieczór 20 lipca, 
a wróciliśmy rano w sobotę 3 sierpnia. Dwa tygodnie letniej akcji harcerskiej, budo-
wania i rozbierania obozowiska, zwiadów, gier terenowych, ognisk, podchodów, 
rozgrywek sportowych i poznawania różnych technik skautowych. Dwa tygo-

dnie spania w namiotach wojskowych, smacznych posiłków, musztry, kąpania się 
w morzu, zabaw i pląsów. Był Dzień Wilka Morskiego, Koncert Talentów, Olimpia-
da Obozowa. W tym wszystkim poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Jaki powi-
nien być skaut? Czym jest wierność, uprzejmość, uczciwość i inne punkty prawa? 
Modlitwa, wspólne otwieranie Biblii, społeczność. Było nas wszystkich około 120, 
skautów i członków kadry. Nasz podobóz mieścił się na terenie Bazy Hufca ZHP 
Okręgu Śląskiego. Obok nas rozbili się harcerze z ZHP. To była prawdziwa przygo-
da. Szczególnie kiedy pełniąc warty nocne, broniliśmy naszego obozowiska przed 
lisami. Czasami czuliśmy się jak bohaterowie filmu „Czarne Stopy”. Poznaliśmy po-
stać założyciela skautingu Roberta Baden-Powella (Bi-Pi) i odkrywaliśmy, czym jest 
skauting. Bóg kształtował nasz charakter i musieliśmy sobie poradzić w nie zawsze 
łatwych, bo polowych warunkach. Pogoda jednak była wyśmienita, więc dobrze 
się bawiliśmy.                                                                                ks.	pwd.	Wiesław	Łyżbicki

L.A.S. – czyli Letnia Akcja Skautowa Pogorzelica
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 12 października nasz szczep zor-
ganizował wędrówką dla szcze-
pów Okręgu Śląskiego. Tym razem 
wyruszyliśmy na najwyższy szczyt 
Beskidu Śląskiego – Skrzyczne 
(1257 n.p.m.). Pogoda dopisała, 
więc mogliśmy się cieszyć piękny-
mi widokami. Po drodze uczest-
nicy podejmowali różne zadania 
i wyzwania. Na wietrznym szczycie 

Z kroniki Royal Rangers

czekała na nas ciepła herbatka i kiełbaski na ognisku. Byliśmy też zaproszeni na 
jedną z najwspanialszą gór, o jakiej wspomina Biblia – górę modlitwy. Na tej górze 
Jezus spędził całą noc i pozostawił nam przykład, abyśmy szukali bliskości Boga 
w modlitwie (Łk 6,12-13). W wędrówce, oprócz naszego szczepu, brały także udział 
szczepy z Katowic, Raciborza i Ustronia. Było nas razem ponad 100 osób. 
W tym roku przewodnim tematem w pracy naszego szczepu jest „Wędrówka”. 
Czasami skupiamy się na tym, co bliskie: poznawanie topografii i historii własnego 
terenu, tradycji i gwary, flory i fauny, a innym znów razem „wyruszamy” daleko. 
Na jednej ze zbiórek naszym gościem był Piotr Kukla, prezes Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Dojrzałość”. Zostaliśmy zachęceni do włączenia 
się w akcję pomocy dzieciom na Ukrainie. Wykonaliśmy prace o tematyce świą-
tecznej, z których wydrukowano kartki. Nasi skauci sprzedali je i zebrane środki 
zostaną przeznaczone na pomoc skautom ze szczepu Royal Rangers w mieście 
Radynśke w okręgu donieckim na Ukrainie. 
 Pomagać chcemy nie tylko biednym, ale także ptakom. Na jednej ze zbiórek wy-
konaliśmy karmniki. Naszym wyzwaniem będzie podglądanie ptaków, które będą 
„gośćmi” naszych ptasich jadłodajni. Wszystko, co robimy na zbiórkach, chcemy 
łączyć z poznawaniem Pisma Świętego. W tym roku naszym zadaniem między-

zbiórkowym jest czytanie Ewangelii wg 
św. Marka. Zapraszamy dzieci w wie-
ku 7-13 lat. Nasze zbiórki odbywają się 
2 razy w miesiącu (w drugą i czwartą 
sobotę w godz. 11:15 – 14:15). 

ks.	pwd.	Wiesław	Łyżbicki
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Spotkania
parafialne

  Telefon: Komórka: E-mail:
Proboszcz  ks. dr Alfred Borski 33 853 34 91 w. 22  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. Piotr Uciński 33 853 34 91  693 870 718  piotr.ucinski@luteranie.pl
Emeryt ks. Andrzej Czyż  33 853 03 89 

Informator parafialny – pismo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie  
   43-430 Skoczów, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74     ( 33 853 34 91  
Redakcja: ks. dr Alfred Borski     Skład: ks. dr Alfred Borski  Druk: Augustana 
Korekta: Danuta Oczadły, Dorota Krehut-Raszyk, Bożena Kawulok  

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  17:00
Pierściec  środa  16:30
Skoczów  czwartek  17:00
Simoradz  2 i 4 piątek  18:30

ZEBRANIA MAŁŻEŃSKIE 
Dębowiec  pierwsza sobota  19:00

KOŁO ROBÓTEK RĘCZNYCH
Skoczów    2. i 4. środa    16:00 (sala chórowa)

SZKÓŁKI NIEDZIELNE
w czasie niedzielnych nabożeństw

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

SPOTKANIA PAŃ
Skoczów  1. środa m-ca 17:00
Dębowiec  2. środa m-ca 17:00
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
Zespół „Dla Niego”  wtorek  19:00
Chór mieszany „Gloria” czwartek 18:00
Zespół „OdNowa”  nieregularnie
Chór dziecięcy „Nadzieja”  sobota 9:45

SPOTKANIA MŁODZIEŻY
Dębowiec 18+  poniedziałek  19:3o
Skoczów  sobota   18:00

 

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.plW

erner	Tiki	Küstenm
acher
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Księgi 
parafialne

Chrzty
 4.08.2019 Julia Foltyn Kończyce Wielkie, ul. Długa
 15.08.2019  Kamil Sikora Iskrzyczyn, ul. Laskowa
 18.08.2019 Dawid Grabowski Skoczów, ul. Wiślańska
 25.08.2019 Adam Kolarczyk Skoczów, ul. Krzywa
 1.09.2019 Pola Kabus Skoczów, ul. Kossak-Szatkowskiej
 15.09.2019 Wojciech Brojacz Simoradz, ul. Dębina
 29.09.2019 Jakub Pastucha Dębowiec, ul. Cieszyńska
 29.09.2019 Antoni Fryda Bładnice Górne, ul. Wiejska
 6.10.2019 Szymon Zabystrzan Skoczów, ul. Kolonia
 13.10.2019 Karol Żwak Łączka, ul. Cesarska
 13.10.2019 Beniamin Hubczyk Wilamowice, ul. Spółdzielcza
 3.11.2019 Krzysztof Skrzydelski Górki Wielkie, ul. Jarzębinowa 
 10.11.2019 Alan Krzempek Cieszyn, ul. Reymonta
 17.11.2019 Patrycja Gruszka Dębowiec, ul. Słoneczna
 17.11.2019 Leon Podsiadło Skoczów, Górny Bór 
 15.12.2019 Helena Bujok Kiczyce, Pierściecka

Pogrzeby (daty śmierci)
 26.07.2019 śp. Gustaw Sztwiertnia 77 lat Skoczów, ul. Morcinka
 10.08.2019 śp. Agnieszka Brudny 95 lat Łączka, ul. Widokowa
 27.08.2019 śp. Andrzej Burawa 99 lat Międzyświeć, ul. Bładnicka
 5.09.2019 śp. Roman Klejmon 71 lat Skoczów, ul. Morcinka
 9.09.2019 śp. Emil Haltof 76 lat Skoczów, ul. Nowe Osiedle
 16.09.2019 śp. Emilia Plinta 77 lat Iskrzyczyn, ul. Mirów
 21.09.2019 śp. Paweł Plinta 79 lat Iskrzyczyn, ul. Mirów
 29.09.2019 śp. Danuta Buchta 63 lata Międzyświeć, ul. Bładnicka
 30.09.2019 śp. Władysław Kowalczyk 87 lat Pierściec, ul. Jaśminowa
 23.10.2019 śp. Roman Mocha 54 lata Pierściec, ul. Siewna
 7.11.2019 śp. Otylia Rymorz 69 lat Harbutowice, ul. Żyzna
 10.11.2019 śp. Rudolf Bujok 95 lat Skoczów, ul. Topolowa
 23.11.2019 śp. Rudolf Kłoda 85 lat Simoradz, ul. Dębina
 5.12.2019 śp. Krystyna Heller 80 lat Skoczów, ul. Mocko
 11.11.2019 śp. Danuta Cichy 63 lata Dortmund
 11.12.2019 śp. Rudolf Pszczółka 88 lat Pogórze, ul. Wspaniała
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Śluby
10.08.2019  Natalia Krężelok 
  i Łukasz Juroszek
  Skoczów

10.08.2019  Michalina Pałka 
  i Kamil Jarco
  Skoczów

30.08.2019  Dominika Niewdana 
  i Arkadiusz Krauze
  Dębowiec

31.08.2019  Monika Drozd 
  i Daniel Mężyk
  Skoczów

14.09.2019  Dominika Penkala 
  i Karol Girjat
  Pierściec

Spowiedź i Komunia Święta w Skoczo-
wie zasadniczo odbywa się podczas 
nabożeństwa w pierwszą niedzielę 
miesiąca o godz. 8:00 (nab. młodzieżo-
we) oraz w trzecią niedzielę miesiąca 
o godz. 10:00. 
W pozostałe niedziele jest możliwość 
uczestnictwa w Komunii Świętej po na-
bożeństwie porannym – w tym przypad-
ku prosimy zgłosić chęć przystąpienia 
do Komunii Św. przed nabożeństwem 
porannym u księdza albo kościelnej.
Zazwyczaj w 2. niedzielę miesiąca księ-
ża ze Skoczowa prowadzą nabożeń-
stwa w Ogrodzonej o godz. 8:30.

Baczmy jedni na drugich w celu 
pobudzenia się do miłości i dobrych 
uczynków, nie opuszczając wspól-
nych zebrań naszych, jak to jest 
u niektórych w zwyczaju...

Hbr	10,24-25
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Plan nabożeństw
 od 22 grudnia 2019 do końca lutego 2020
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TDN w Simoradzu
5-10.08.2019    s. 44

TDN w Dębowcu
19-24.08.2019    s. 45

TDN 
w Pierśćcu

26-31.08.2019
s. 47
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B
A

Wyjazd Chóru „Gloria” na Mazury
15-18.08.2019     s. 27

100-lecie Chóru „Gloria”
26.10.2019     s. 31

Foto: Jan Chwastek


