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On zaś rzekł do nich: 
Nie trwóżcie się! 

Jezusa szukacie Nazareńskiego, 
ukrzyżowanego; 

wstał z martwych, 
nie ma go tu, 
oto miejsce, 

gdzie go złożono.
Mk 16,6

Foto: www.LumoProject.com
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Maria i Marta
	 Nieco	dziwne	i	zastanawiające	jest,	że	ewangelista	Łukasz,	uważany	za	najbar-
dziej	wykształconego	z	 autorów	ewangelii,	 opisuje	 taki	domowy	epizod	z	 życia	
Jezusa.	Z	drugiej	strony	Łukasz	 jest	 jedynym,	który	do	swojej	ewangelii	dołącza	
dalsze	dzieje	uczniów	Pana	Jezusa	–	Dzieje	Apostolskie,	w	których	opisuje	powsta-
nie	Kościoła	Chrześcijańskiego,	jego	organizację	a	przede	wszystkim	misję	i	zwią-
zane	z	nią	perypetie.	Ten	fakt	nakazuje	postrzegać	nam	ewangelistę	Łukasza,	jako	
osobę	„kościelnie”	myślącą	i	działającą.	I	to	może	być	kluczem	do	odpowiedzi	na	
pytanie,	w	 jakim	celu	opisuje	nieprzyjemny	epizod	życia	domowego.	Może	 tym	
wydarzeniem	chce	ukazać	jakąś	formę	życia	„kościoła”?...
	 Przedstawiona	historia	Marty	 i	Marii	na	pozór	przedstawia	życie	 rodzeństwa	
w	Betanii.	A	tak	naprawdę	ukazuje	różne	wyobrażenia	Kościoła.
	 Marta	 reprezentuje	Kościół	aktywny.	To	Kościół	bezinteresownie	angażujący	
się	w	 pomoc	 potrzebującym,	w	 którym	 zaangażowani	 ludzie	 poświęcają	 swoje	
zdrowie	 i	 życie	 niosąc	wsparcie	w	 różne	 regiony	 codziennego	 życia.	 Ale	 to	 też	
Kościół,	którego	służba	wymaga	umiejętnego	zarządzania,	w	którym	władza	ma	
swoje	miejsce	i	zadanie.	Jego	reprezentanci	niestety	zbyt	rzadko	o	tym	wspomi-
nają	i	o	tych	zadaniach	mówią.	Marta	w	pewnym	sensie	reprezentuje	ten	Kościół	
–	Kościół	władzy,	a	jej	imię	–	Marta	z	aramejskiego	oznacza	„Pani,	Władczyni”.
	 Marta	stoi	przed	nami,	jako	typowa	gospodyni	zarządzająca	domem.	Ona	de-
cyduje,	wyznacza	zadania	i	koordynuje:	co,	kiedy,	gdzie	i	przez	kogo	ma	być	zro-
bione.	Ona	zaprasza	Jezusa.	Ona	zajmuje	się	organizacją	posiłku.	Ona	wie,	 jakie	
zwyczaje	należy	wypełnić	przyjmując	gości	do	domu.	Ona	jest	tą	wiodącą	postacią	
i	animatorką	życia	domowego.	Gość,	wokół	którego	rzekomo	wszystko	się	toczy,	
jest	(prawie)	zepchnięty	w	kąt.
	 Czy	gość	dla	niej	wydaje	być	się	 jeszcze	 istotny?	Organizacja,	przygotowanie,	
służba	 są	 dla	Marty	 tak	ważne,	 że	 do	 prawdziwego	 spotkania	 z	 Jezusem,	 jego	
ewangelią	o	Królestwie	Bożym	w	ogóle	nie	dochodzi.	Prawdziwe	potrzeby	i	ocze-
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kiwania	Jezusa	zostają	przez	Martę	przeoczone,	niedostrzeżone.	Jest	zaangażo-
wana,	ale	jest	obok	niego,	przygotowuje,	ale	On	tego	nie	pragnie.	Można	powie-
dzieć,	że	pomyliła	kolejność.	Troska	nad	gościem	stała	się	ważniejsza	aniżeli	 to,	
z	czym	przybył	w	odwiedziny.
	 Sytuację	 tą	można	opisać	 innymi	słowami.	 Jezus	dla	Marty	stał	 się	obiektem	
specjalnej	troski,	a	ona	stara	się	o	Niego	zatroszczyć.	Dlatego	wydaje	się	być	ze-
stresowana,	 poddenerwowana	 i	 pełna	 niepokoju.	 Wydaje	 się	 jej,	 że	 cokolwiek	
robi,	to	jej	troska	o	gościa	jest	niewystarczająca.
	 W	Marcie	widzimy	osobę	przemęczoną	zadaniami	z	powodu	źle	postawionych	
priorytetów.	To	również	przekłada	się	na	Kościół,	w	którym	odbywają	się	zebrania,	
spotkania,	konferencje,	dyskusje,	podczas	których	zadaje	się	pytania:	co	będzie	z	Ko-
ściołem,	jak	się	rozwijać,	skąd	zebrać	pieniądze	na	taki	czy	inny	cel,	jak	zagospodaro-
wać	nieruchomości,	jak	mieć	wpływ	na	społeczeństwo,	co	będzie	z	kolejnymi	poko-
leniami.	W	takich	sytuacjach	w	ogóle	zapominamy	o	Tym,	który	Kościół	powołał	do	
życia.	Często	stoimy	zupełnie	obok,	a	wręcz	spychamy	Chrystusa	w	kąt,	i	przy	tym	
uważamy,	że	robimy	to	wszystko	dla	Niego,	łącznie	z	zarządzaniem.
	 Jakie	są	tego	konsekwencje?	Przytoczona	historia	pokazuje	nam,	że	Marta	jest	
rozgoryczona.	Odnosi	wrażenie,	że	nikt	jej	nie	docenia.	Te	same	doświadczenia	zna-
my	 ze	 środowiska	Kościoła.	Organizuje	 się	wtedy	 kolejne,	 dodatkowe	 spotkania,	
nowe	wydarzenia.	A	mimo	to	efektów	nie	widać.	Zamiast	tego	pojawia	się	poczucie	
pracy	niedającej	ani	odrobiny	szczęścia,	jak	i	zadowolenia.	Co	więc	robimy	źle?
	 Przyjrzyjmy	się	więc	Marii.	Wydaje	się,	że	nie	robi	zupełnie	nic.	Siedzi	obok	Jezu-
sa	i	tylko	przysłuchuje	mu	się.	Naiwnie	proste	a	w	gruncie	rzeczy	dużo	trudniejsze	
aniżeli	wszelkie	diakonijne	działania.	Taka	postawa	oznacza	koniec	naszej	arbitral-
ności.	Taka	postawa	otwiera	nas	na	Boga.	
	 To,	co	daje	słuchanie,	widzimy	nieco	później	u	Marii.	Bije	od	niej	spokój	i	kon-
centracja.	Ona	nic	nie	mówi,	jakby	analizowała	każde	słowo	Jezusa.	I	w	tej	ciszy,	
gdyby	teraz	coś	powiedziała,	byłoby	to	słuchane	z	wielką	uwagą	a	jej	słowa	miały-
by	wielkie	znaczenie.	Tutaj	odnajdujemy	również	ukryte	znaczenie	imienia	Maria:	
napawająca	radością,	umiłowana	Boga.
	 I	tak	stoją	naprzeciw	siebie	dwie	siostry:	jedna	aktywna	a	zarazem	poirytowa-
na,	druga	bierna	i	pełna	spokoju.	Zrozumiałym	wydaje	się,	dlaczego	Jezus	stoi	po	
stronie	Marii.	Maria	reprezentuje	Kościół,	którego	Świat	potrzebuje.	Kościół,	który	
wie,	co	jest	istotne:	słuchanie	Słowa	Bożego.	Taki	Kościół	nie	potrzebuje	w	stresie	
poszukiwać	nowych	rozwiązań,	uganiać	się	za	nowymi	trendami.	Ten	Kościół	to	
miejsce	skupienia,	ciszy	i	Bożej	mocy.	
	 Takiego	Kościoła	poszukuje	dzisiaj	wielu	ludzi.	Kościoła,	w	którym	znajdą	spo-
kój	 dla	 duszy	 i	 odetchną	 od	 codziennej	 bieganiny.	 Kościoła,	w	 którym	 poprzez	
biernie	słuchanie	nauczą	się	wyciągać	wnioski.	Ze	Słowa	Bożego	dowiedzą	się,	jak	
ustalać	priorytety	w	życiu.	Nasz	stres	informuje	nas,	że	nie	zawsze	wiemy,	co	jest	
właściwym	działaniem	a	co	mało	znaczącym	uganianiem	się	za	nieistotnym.	Naj-
ważniejszą	rzeczą	dla	nas	powinien	być	sam	Bóg	i	w	Nim	pokładana	nadzieja.
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	 Sami	krytykujemy	Kościół,	który	za	bardzo	angażuje	się	w	życie	społeczne	za-
miast	zajmować	się		zwiastowaniem	Bożego	Słowa.	Bywamy	niezadowoleni,	kiedy	
Kościół	wywiera	na	nas	presję	czynienia	 jeszcze	więcej	dobra	 i	angażowania	się	
w	kolejne	charytatywne	dzieła.	Uważamy,	że	jedynym	zadaniem	Kościoła	powin-
no	być	przekazywanie	ewangelii	o	ukrzyżowanym	i	zmartwychwstałym,	o	drodze	
do	Królestwa	Bożego.
	 Kochani,	nie	uciekniemy	od	jeszcze	jednego	istotnego	punktu	historii	o	Marcie	
i	Marii,	mianowicie	od	konfliktu,	który	obecny	 jest	 również	 i	w	Kościele.	Co	 jest	
ważniejsze:	dzieło	miłosierdzia	czy	zwiastowania?	Przed	odczytanym	tekstem	do	
rozważania	 mamy	 podobieństwo	 o	 „miłosiernym	 samarytaninie”	 zakończone	
nakazem:	idź	i	czyń	podobnie	–	czyń	miłosierdzie.	Można	powiedzieć,	że	jeszcze	
przed	chwilą	Jezus	wzywał	nas	do	pracy	diakonijnej,	charytatywnej,	niesienia	po-
mocy	innym.	A	teraz	abyśmy	tylko	siedzieli	i	słuchali,	rozważali	i	analizowali.
	 W	 trakcie,	gdy	pisałem	 to	kazanie	 i	 rozważałem,	 jak	Maria	 słowa	Jezusa,	do	
gabinetu	weszła	moja	małżonka	pytając:	czy	chcę	ciasto	i	zanim	potwierdziłem	–	
bo	już	nieco	zgłodniałem	tym	rozmyślaniem,	już	talerzyk	stał	pomiędzy	mną	a	kla-
wiaturą.	W	tym	momencie	zrozumiałem,	że	moja	małżonka	doskonale	znała	moje	
potrzeby	i	w	odpowiednim	momencie	je	zaspokoiła.
	 Należy	więc	stwierdzić,	że	zarówno	słuchanie	jak	i	niesienie	pomocy,	bierność	
i	aktywność,	teoria	i	praktyka	są	konieczne.	Aby	umiejętnie	określić	zadaniom	prio-
rytety	musimy	wsłuchać	się	w	Bożą	wolę	i	pozwolić	Mu	zadziałać	w	nas.	Stąd	wzię-
ła	się	też	nazwa	dzisiejszej	niedzieli	esto	mihi	in	lapidem	fortissimum	et	in	domum	
munitam	ut	salves	me:	„Bądź	mi	skałą	obronną,	warownią,	w	której	ocaleję!”.	
	 Atmosferę	rodzinnego	domu,	do	którego	chętnie	przychodził	Jezus,	wspólnie	
tworzyły	Marta	i	Maria	–	dlatego	Jezus	czuł	się	w	nim	tak	dobrze.	Nie	brakowało	
w	nim	ani	troski	o	gościa	ani	oddania	mu	należnej	uwagi.	Taki	powinien	być	też	
Kościół,	którego	głową	jest	Jezus	Chrystus	uczący	nas,	jak	wypełniać	wolę	Bożą,	
aby	odnajdywać	w	nim	zarówno	skupienie	jak	i	pomoc.	Amen.
              ks. Dawid Mendrok

Proboszcz	administrator	PEA	Włocławek,	Lipno	i	Rypin

ZAPRASZAMY NA 

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i parafia ewangelicka w Skoczowie

25.04.2020
Skoczów
10.00-18.00

Duszpasterskie  | 
PROGRESSIO |

Temat: W trosce o rodzinę
W programie wykłady i warsztaty:

Praca z rodziną – wysłuchać, zrozumieć, pomóc 
Systemowa transformacja konfliktu  

Wykładowca: Helmut Weiss 
Zgłoszenia i szczegóły: www.cme.org.pl/progressio
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Z kart 
historii

„Nie omijaj mnie, o Zbawco, z serca proszę Cię! 
Łaską wieluś już obdarzył, nie omijaj mnie. 
Zbawco, Zbawco! Z serca proszę Cię! 
Łaską wieluś już obdarzył, nie omijaj mnie”.

	 Któż	z	nas	nie	zna	 tej	pięknej	pieśni,	 którą	znajdzie-
my	w	Śpiewniku	kościelnym	pod	nr	737,	napisanej	przez	
amerykańską	 autorkę	 pieśni	 religijnych	 Frances	 Jane	
Crosby.	Urodziła	się	przed	dwustu	laty	24	marca	1820	r.	
w	Brewster,	małym	miasteczku	leżącym	w	stanie	Massa-
chusetts.	Jej	rodzice	Mercy	i	John	Crosby	bardzo	cieszyli	
się	z	narodzenia	córeczki,	jednak	po	sześciu	tygodniach	

Frances Jane „Fanny” Crosby

mała	Fanny	zaczęła	tracić	wzrok	a	wskutek	niewłaściwej	diagnozy	i	leczenia	utra-
ciła	całkowicie	zdolność	widzenia.	Pomimo	swego	kalectwa,	dzięki	trosce	wierzą-
cych	rodziców	starała	się	żyć	jak	inni	zdrowi	rówieśnicy.	Jeździła	konno,	wspinała	
się	na	drzewa	i	uczestniczyła	aktywnie	w	dziecięcych	zabawach.
	 Szczególny	jednak	wpływ	na	całe	Jej	życie	wywarła	babcia.	Była	osobą	niezwy-
kłej	cierpliwości	i	wiary.	Zabierała	wnuczkę	na	spacery	i	opowiadała	jej	o	pięknie	
otaczającego	świata.	Czytała	Jej	wiele	książek	z	uwzględnieniem	przede	wszyst-
kim	Pisma	Świętego,	w	wyniku	czego	w	wieku	10	lat	Fanny	znała	na	pamięć	dłu-
gie	fragmenty	ksiąg	Starego	i	Nowego	Testamentu.	Od	15	roku	życia	kształciła	się	
w	Nowojorskim	Instytucie	dla	Niewidomych	i	po	jego	ukończeniu	z	oceną	wzoro-
wą	została	w	tej	szkole	nauczycielką.
	 W	miarę	dorastania,	jej	pasją	stała	się	poezja.	Pierwsze	wiersze	napisała	w	wie-
ku	8	lat	a	12	lat	później	stała	się	uznaną	poetką	oraz	deklamatorką	swoich	utwo-
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rów.	Była	już	popularną	osobą,	jednak	w	sercu	odczuwała	jakąś	pustkę.	W	1849	r.	
miasto	nawiedziła	epidemia	cholery.	Połowa	jej	uczniów	w	Instytucie	zmarła	na	tę	
nieuleczalną	wtedy	chorobę.	Gdy	jeden	z	nich	zmarł	na	Jej	rękach,	Fanny	doznała	
wielkiego	szoku.	Zrozumiała,	że	Bóg	w	ten	sposób	do	niej	przemawia.	20	listopada	
1850	r.	uklękła	na	kolana	i	swoje	życie	całkowicie	powierzyła	Bogu.
	 Jej	poezja	po	tej	decyzji	zmieniła	się	w	wiersze	chwały	dla	Boga.	Z	czasem	do	
tych	wierszy	znani,	utalentowani	chrześcijańscy	muzycy	zaczęli	komponować	me-
lodie,	tworząc	z	nich	niezwykle	poruszające	pieśni	religijne.	Wśród	nich	był	William	
Howard	Doane		oraz	Hubert	Platt	Main.	Kiedyś	Fanny	wyznała,	że	zanim	słowa	ze	
swojego	serca	przeleje	na	papier,	najpierw	„..wołam	do	Boga	i	proszę	Go,	aby	On	
jedynie	był	inspiracją,	gdy	piszę	jakąś	pieśń	..”.
	 Frances	Crosby	miała	w	życiu	bardzo	wielu	przyjaciół	i	dlatego	nie	dokuczała	Jej	
samotność.	Jednak	Bóg	postawił	w	1858	r.	na	Jej	drodze	życia	niewidomego	mu-
zyka	Alexandra	Vana	Alstynea.	Wyszła	za	niego	za	mąż	i	razem	przeżyli	szczęśliwie	
44	lata.	Ich	jedyne	dziecko	zmarło	w	wieku	niemowlęcym.	Wtedy	Fanny	napisała	
piękną,	znaną	pieśń:	W objęciu Jezusowym bezpiecznie czuję się. W objęciu Jezuso-
wym nie zaznam męki, trosk.
	 Frances	Crosby	zmarła	w	swoim	domu	w	Bridgeport	12	lutego	1915	r.	przeżyw-
szy	prawie	95	lat.	Tłumy	ludzi	na	Jej	pogrzebie	ujawniły,	jak	wielki	wpływ	na	ich	ży-
cie	miała	Jej	wiara,	życie	a	także	twórczość.	Napisała	ponad	8000	tekstów	a	wiele	
pieśni	skomponowanych	na	ich	podstawie	znanych	jest	także	w	Polsce.	W	popu-
larnym	i	w	naszym	Kościele	Śpiewniku	Pielgrzyma	znajdziemy	11	pieśni	natomiast	
w	Śpiewniku	kościelnym	3	pieśni:	Przy Twym krzyżu,	Nie omijaj mnie o Zbawco oraz	
Ujmij mą dłoń.

	 Gdy	w	czasie	pasyjnym	będziemy	śpiewać	o	zbawczej	mocy	krzyża	na	Golgocie,	
pamiętajmy	także	o	autorce	tej	pieśni,	niezwykle	doświadczonej	w	życiu,	ale	zara-
zem	głęboko	wierzącej	amerykańskiej	kobiecie	Frances	Jane	Crosby.

  Przy Twym krzyżu pragnę być, tam zdrój życia płynie; 
  kto te wody będzie pić nigdy nie zaginie. 
  W krzyżu tam, w krzyżu tam moje jest zbawienie. 
  Na Golgocie dał mi Pan grzechów odpuszczenie.
   Przy Twym krzyżu miłość Twa dla mnie zajaśniała, 
   z bagna grzechu, nędzy, zła drogę mi wskazała. 
   W krzyżu tam, w krzyżu tam moje jest zbawienie. 
   Na Golgocie dał mi Pan grzechów odpuszczenie.
  Przy Twym krzyżu noc i dzień, aż dokonam biegu, 
  niech mnie wiedzie krzyża cień do tamtego brzegu. 
  W krzyżu tam, w krzyżu tam moje jest zbawienie. 
  Na Golgocie dał mi Pan grzechów odpuszczenie.

Opr. Jerzy Sikora
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SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA
z życia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie za rok 2019

Drogie	Siostry,	drodzy	Bracia	w	Jezusie	Chrystusie,
	 dzisiejsze	doroczne	Zgromadzenie	Parafialne	zapisuje	się	pod	niezwykłą	datą:	
02.02.2020	lub	pisaną	począwszy	od	roku:	2020.02.02,	którą	można	tak	samo	prze-
czytać	od	początku,	jak	od	końca.	Taka	data	nosi	nazwę	„palindromicznej”	i	w	tym	
roku	jest	o	tyle	ciekawa,	że	zawiera	tylko	zera	i	dwójki,	jak	również	to,	że	jest	ich	
tyle	samo.	Oczywiście	nie	ma	to	wpływu	tak	na	przebieg	tego	spotkania,	a	tym	bar-
dziej	na	ocenę	ubiegłego	roku	czy	plany,	jakie	stoją	przed	nami.	O	wiele	ważniejsze	
powinny	być	dla	nas	biblijne	hasła,	które	prowadziły	nas	w	ubiegłym	roku	2019	
i	będą	prowadziły	nas	w	bieżącym	roku	2020,	jak	również	tematyka	wyznaczona	
przez	Synod	Kościoła,	aby	szczególną	uwagę	zwrócić	na	sugerowane	problemy.
	 Ubiegły	rok	w	całym	Kościele	Ewangelicko-Augsburskim	w	Polsce	był	„Rokiem 
troski o stworzenie”	–	co	znalazło	odbicie	tak	w	artykułach	prasowych,	jak	rów-
nież	podjętych	akcjach	na	rzecz	ochrony	środowiska	–	począwszy	od	płaszczyzny	
ogólnokościelnej,	 a	 na	parafialnej	 skończywszy.	 Prawie	niemożliwym	 jest	 doko-
nanie	 oceny	 oddziaływania	 tej	 tematyki,	 ponieważ	 w	 głównej	 mierze	 chodziło	
o	uświadamianie	odpowiedzialności	za	nasze	środowisko,	a	w	szerszym	kontek-
ście	za	naszą	planetę.	Jedną	z	takich	najbardziej	namacalnych	akcji,	która	zosta-
ła	zainicjowana	przeze	mnie,	było	uświadamianie	poprzez	ogłoszenia	parafialne	
konieczności	ograniczania	tak	zniczy,	jak	również	sztucznych	kwiatów	przynoszo-
nych	na	groby.	W	wymiarze	praktycznym	nie	można	było	w	jakiś	wymierny	sposób	
dostrzec	rezultatów	tej	akcji,	choć	dosyć	sporo	naszych	parafian	wyrażało	swoje	
pozytywne	opinie	w	tej	sprawie.	Jeszcze	bardziej	było	to	odczuwalne	w	interne-
cie,	na	Facebooku,	gdzie	zamieszczona	przeze	mnie	treść	ogłoszenia	została	po-
nad	160	razy	udostępniona	przez	innych	internautów.
	 Z	kolei	biblijne	hasło	roku	2019	według	Biblii	Ekumenicznej	brzmiało:	„Szukaj 
pokoju i dąż do niego!”	 i	stawiało	przed	nami	konkretne	zadanie,	które	znalazło	
rozwinięcie	w	pieśni	841	z	naszego	śpiewnika:	„Pokój budować na co dzień, w sobie, 
w rodzinie, przy pracy”	(3	zwrotka)	oraz	wypływające	z	tego	zapewnienie:	„Błogo-
sławiony jest człowiek pokój niosący dokoła” (4	zwrotka).	Obecnie	z	perspektywy	
czasu	powinniśmy	dokonać	oceny,	 jak	staraliśmy	się	hasło	to	w	swoim	życiu	co-
dziennym	wprowadzać	i	stosować.	I	na	pewno	nie	powinniśmy	pominąć	również	
płaszczyzny	parafialnej,	bo	chyba	zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	że	szukanie	po-
koju	między	ludźmi	i	dążenie	do	niego	ma	szczególne	znaczenie	właśnie	tu,	gdzie	
nasze	świadectwo	wiary	w	Boga	bez	problemu	może	i	powinno	być	rozpoznawal-
ne.	 Zresztą	 jestem	o	 tym	przekonany,	 że	 każdy	bezpośredni	 kontakt	 pomiędzy	
parafianami	–	czy	 ten	oficjalny,	 czy	bardziej	prywatny	–	zatem	każda	 rozmowa,	
posiedzenie	Rady	Parafialnej,	 jak	również	to	Zgromadzenie	Parafialne	na	pewno	
jest	odbiciem	tego,	na	ile	szukamy	i	na	ile	dążymy	do	pokoju	z	innymi	ludźmi.	Czy	
rzeczywiście	zależy	nam	na	tym,	by	budować	pokój	na	ziemi?	Z	pewnością	nieko-
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niecznie	trzeba	skupiać	się	na	tym	wymiarze	globalnym,	ale	wystarczy	zacząć	od	
tego	miejsca,	w	którym	jesteśmy	i	tam	wprowadzać	Boży	pokój:	„w	sobie,	w	ro-
dzinie,	przy	pracy…”	–	do	czego	zachęca	pieśń.	A	może	dużym	sukcesem	będzie,	
gdy	nie	będziemy	wzniecali	niepokoju?	Gdy	nie	będziemy	wichrzyli	i	w	ten	sposób	
dawali	świadectwo	swojej	wiary?	Pamiętajmy	o	innych	słowach	Pana	Jezusa:	„Bło-
gosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani”	(Mt	5,9).	
	 Rok	2019	w	naszej	parafii	z	pewnością	nie	był	rokiem	łatwym.	Jest	pierwszym	
rokiem	po	zmianie	proboszcza	–	choć	działy	się	w	nim	też	takie	wydarzenia,	któ-
rych	organizacja	siłą	rzeczy	musiała	być	rozpoczęta	wcześniej.	Aby	ułatwić	orien-
towanie	 się	 w	 tej	 niezwykłej	 różnorodności	 i	 bogactwie	 działań	 naszej	 Parafii,	
w	pierwszej	części	tego	sprawozdania	przedstawię	w	porządku	chronologicznym	
ważniejsze	przedsięwzięcia	i	spotkania,	które	było	nam	dane	przeżyć	w	minionym	
roku.	Zaś	w	drugiej	części	przedstawię	podsumowanie	stałych	form	działalności	
naszej	Parafii.	
	 Przyjrzyjmy	 się	 zatem	 ważniejszym	 wydarzeniom,	 które	 miały	 miejsce	
w	2019	roku:
4.01.2019	–	Ekumeniczny	Koncert	Kolęd	w	Skoczowie,	który	zainaugurował	uroczy-

stości	związane	z	jubileuszem	100-lecia	działalności	Chóru	Gloria.	W	koncercie	
wzięli	udział:	Chór	Gloria	ze	Skoczowa,	Estrada	Regionalna	„Równica”	z	Ustro-
nia,	Chór	Jubileuszowy	z	Orkiestrą	Zespołu	Pieśni	i	Tańca	Ziemi	Cieszyńskiej.

6.01.2019 (Święto	 Epifanii)	 –	 Parafialny	 Koncert	 Kolęd	 w	 Skoczowie,	 w	 którym	
wzięły	udział	wszystkie	chóry	i	zespoły	z	naszej	parafii.

6.01.2019	–	gwiazdka	dla	seniorów	w	Dębowcu,	w	której	uczestniczyli	księża:	Bog-
dan	Wawrzeczko	i	Andrzej	Czyż.		

11.01.2019 –	doroczne	 spotkanie	władz	miasta	 (na	 czele	 z	 Burmistrzem	Mirosła-
wem	Sitko)	w	skoczowskim	Ratuszu	z	proboszczami	parafii	rzymskokatolickich	
i	 ewangelickich	 z	 terenu	 gminy	 skoczowskiej.	 Naszą	 parafię	 reprezentował	
ks.	prob.	Alfred	Borski.

11.01.2019 –	noworoczne	spotkanie	Koła	Pań	w	Pierśćcu.
13.01.2019	–	doroczne	zgromadzenie	filiału	w	Simoradzu,	któremu	przewodniczył	

ks.	prob.	Alfred	Borski.
13.01.2019	–	gwiazdka	Chóru	Gloria	w	Skoczowie.
15.01.2019	–	gwiazdka	dębowieckiego	Chóru	Kościelnego	w	Dębowcu.
20.01.2019	–	doroczne	zgromadzenie	filiału	w	Dębowcu,	któremu	przewodniczył	

ks.	Marcin	Ratka-Matejko.
20.01.2019 –	 doroczne	 zgromadzenie	 filiału	w	 Pierśćcu,	 któremu	 przewodniczył	

ks.	prob.	Alfred	Borski.
25.01.2019	–	XXI	Ekumeniczny	Koncert	Kolęd	w	Dębowcu	(tym	razem	w	kościele	

rzymskokatolickim).	Naszą	 parafię	 reprezentował	 zespół	młodzieży	 pod	 kie-
rownictwem	Jakuba	Barańskiego.

27.01.2019	–	doroczne	Zgromadzenie	Parafialne	w	Skoczowie,	któremu	przewod-
niczył	ks.	prob.	Alfred	Borski.
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28.01.2019 –	odsłonięcie	pamiątkowej	tablicy	na	ścianie	budynku	plebanii,	upamiętnia-
jącej	100.	rocznicę	bitwy	pod	Skoczowem.	2.02.2019	odbyła	się	rekonstrukcja	bitwy	
pod	Skoczowem	na	polu	pana	Bronowskiego,	przed	budynkiem	naszej	plebanii.

9.02.2019	–	Diecezjalne	Spotkanie	Dyrygentów	i	Prezesów	Chórów,	Zespołów	i	Or-
kiestr	w	Skoczowie.	Kazanie	w	czasie	nabożeństwa	wygłosił	ks.	prob.	Alfred	
Borski,	 zaś	przemówienie	 spowiednie	 ks.	 prob.	Władysław	Wantulok	–	prze-
wodniczący	Diecezjalnej	Komisji	Chórów	i	Orkiestr.

10-15.02.2019	–	zimowisko	dla	dzieci	w	wieku	7-13	lat	w	Wiśle	Jaworniku,	współor-
ganizowane	ze	szczepem	Royal	Rangers	działającym	przy	naszej	Parafii.

10.02.2019	–	I	Spotkanie	dla	Zaangażowanych	w	sali	OSP	w	Kisielowie,	w	którym	
uczestniczyło	ponad	140	osób.

17.02.2019	–	parafialny	kulig	przełęczą	Kubalonki,	w	którym	uczestniczyło	60	osób.
23.02.2019	–	Diecezjalne	Rekolekcje	dla	Księży	i	Katechetów,	członków	Rad	Para-

fialnych	i	Synodu	w	Ustroniu.
23.02.2019	–	Kolacja	Walentynkowa	w	sali	parafialnej	w	Skoczowie,	w	której	uczest-

niczyło	ponad	80	osób.	Gośćmi	spotkania	byli	Lidia	i	ks.	Leszek	Czyż.	
2.03.2019	–	Diecezjalny	Zjazd	Konfirmantów	w	Bielsku-Białej.	Opiekunami	naszych	

konfirmantów	byli:	ks.	Bogdan	Wawrzeczko	i	ks.	Marcin	Ratka-Matejko.
2.03.2019 –	IV	Śniadanie	dla	Kobiet	w	Skoczowie,	w	czasie	którego	wystąpiła	m.in.	

Cieszka	Żółtko	w	monodramie	„Twarzą	w	twarz”.
23.03.2019	–	I	Ekumeniczny	Koncert	Pasyjny	w	naszym	kościele	w	Dębowcu.
30.03.2019	–	komunia	dla	seniorów	w	Dębowcu.	Nabożeństwo	i	spotkanie	prowa-

dził	ks.	Bogdan	Wawrzeczko.
1-3.04.2019	–	rekolekcje	pasyjne	dla	dzieci	i	młodzieży	w	Skoczowie	i	Dębowcu.
7.04.2019	–	komunia	dla	seniorów	w	Skoczowie.	Nabożeństwo	prowadził	ks.	prob.	

Alfred	Borski.	W	spotkaniu	wziął	udział	również	ks.	Bogdan	Wawrzeczko.
7 i 14.04.2019 –	sprzedaż	baranków	wielkanocnych	w	Skoczowie.	Baranki	w	więk-

szości	zostały	upieczone	przez	grono	pań	naszej	parafii.	Dochód	w	wys.	2.185	zł	
zasilił	kasę	remontową	naszego	kościoła	w	Skoczowie.

8-10.04.2019	–	rekolekcje	pasyjne	dla	dzieci	i	młodzieży	w	Pierśćcu.
14.04.2019	–	Koncert	Pieśni	Pasyjnych	w	naszym	kościele	w	Skoczowie,	w	czasie	

którego	wystąpili:	Magdalena	Hudzieczek-Cieślar	z	akomp.	Anastazji	Wilczkow-
skiej	oraz	Chór	Incanto	z	Pabianic.

25.04.2019	–	monodram	Cieszki	Żółtko	w	Simoradzu,	pt.:	„Twarzą	w	twarz”.
27.04.-4.05.2019	–	parafialna	wycieczka	do	Turcji.	Opiekę	duszpasterską	sprawo-

wał	ks.	Bogdan	Wawrzeczko.
3.05.2019	–	obchody	Święta	Narodowego.	W	czasie	uroczystości	przy	pomniku	„Na-

szym	bohaterom”	wystąpił	 Chór	Gloria.	 Przedstawiciele	Chóru	 (ks.	 prob.	Alfred	
Borski,	Władysław	Orawski	–	prezes	i	Gabriela	Targosz	–	dyrygentka)	złożyli	kwiaty.

4.05.2019	–	Ekumeniczne	Nabożeństwo	dla	Strażaków	(tym	razem)	w	kościele	rzym-
skokatolickim	w	Dębowcu.	Naszą	parafię	reprezentował	ks.	prob.	Alfred	Borski.

11.05.2019	–	Diecezjalna	Konferencja	Delegatek	Kół	Pań	w	Skoczowie.
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11.05.2019	–	wyjazd	skoczowskiej	młodzieży	na	spotkanie	w	Oldrzychowicach.
17.05.2019	–	Noc	Muzeów	w	Skoczowie,	do	której	włączyła	się	również	nasza	Para-

fia,	udostępniając	skoczowski	kościół.
19.05.2019	–	Złota	i	Diamentowa	Konfirmacja	w	Skoczowie.
22.05.2019	–	koncert	Beaty	Bednarz	w	naszym	kościele	w	Skoczowie,	w	ramach	

festiwalu	Musica	Sacra.
24.05.2019	–	koncert	Anny	Marii	Mbayo	w	naszym	kościele	w	Skoczowie,	w	ramach	

festiwalu	Musica	Sacra.
30.05.2019	–	egzamin	konfirmantów	w	Skoczowie.
2.06.2019	–	Konfirmacja	w	Skoczowie,	w	czasie	której	43	młodych	ludzi	ślubowało	

wierność	Bogu	i	Kościołowi.
9.06.2019	–	pamiątka	poświęcenia	kościoła	w	Simoradzu,	w	czasie	której	kazanie	

wygłosił	ks.	Erich	Bocek	z	Trzanowic.	Wystąpił	również	zespół	„Dla	Niego”	ze	
Skoczowa,	pod	dyr.	Doroty	Podżorskiej.

10.06.2019	–	tradycyjne	smażenie	jajecznicy	po	nabożeństwach	w	drugim	dniu	Ze-
słania	Ducha	Świętego	w	Skoczowie	i	Dębowcu.

16.06.2019	–	 154.	pamiątka	poświęcenia	kościoła	w	Skoczowie.	Kazanie	wygłosił	
bp	Waldemar	Pytel	ze	Świdnicy.	Po	nabożeństwie	odbył	się	piknik	parafialny,	
z	którego	dochód	w	wysokości	6.095,85	zł	zasilił	kasę	remontową	naszego	ko-
ścioła	(4.791,85	–	dochód	z	pikniku	+	1.304,-	zł	–	dochód	ze	sprzedaży	kołaczy	
przez	chórzystów	Glorii).

22.06.2019	–	wycieczka	z	filiału	w	Dębowcu	do	Kromierzyża	i	Ołomuńca.
30.06.2019	–	wprowadzenie	w	urząd	proboszcza	ks.	Marcina	Ratka-Matejko	w	Ja-

strzębiu	Zdroju.
1.07.2019	–	służbę	w	naszej	parafii	rozpoczął	nowy	wikariusz	–	ks.	Piotr	Uciński.
7-14.07.2019	 –	 II	 Igrzyska	Dziecięce	Kids	Games	w	Skoczowie.	 Z	 ramienia	naszej	

Parafii	nad	przebiegiem	igrzysk	czuwał	ks.	Bogdan	Wawrzeczko.
14.07.2019	–	pamiątka	poświęcenia	Kościoła	Zbawiciela	w	Dębowcu.	Kazanie	wy-

głosił	ks.	radca	Henryk	Reske	z	Orzesza.	Wystąpił	zespół	„Dla	Niego”	pod	dyr.	
Doroty	Podżorskiej	oraz	duet	sióstr:	Emilka	i	Martyna	Reske.

15-19.07.2019	–	Tydzień	Dobrej	Nowiny	w	Skoczowie.
4-14.08.2019	–	obóz	młodzieży	w	Marylinie,	współorganizowany	z	Parafią	w	Pszczy-

nie.	Opieka	duszpasterska:	ks.	Mirosław	Czyż	i	ks.	Alfred	Borski.
5-10.08.2019	–	Tydzień	Dobrej	Nowiny	w	Simoradzu.
15-18.08.2019	–	300-lecie	kościoła	ewangelickiego	w	Szczytnie.	Na	uroczystości	ofi-

cjalnie	został	zaproszony	Chór	GLORIA	oraz	ks.	prob.	Alfred	Borski.
19-24.08.2019	–	Tydzień	Dobrej	Nowiny	w	Dębowcu.
25.08.2019	 –	 Ekumeniczne	 Dożynki	 w	 Kiczycach.	 Naszą	 parafię	 reprezentował	

ks.	Bogdan	Wawrzeczko.
26-31.08.2019	–	Tydzień	Dobrej	Nowiny	w	Pierśćcu.
7.09.2019	 –	 Ekumeniczne	 Dożynki	 w	 Skoczowie.	 Naszą	 parafię	 reprezentował	

ks.	prob.	Alfred	Borski.
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7.09.2019	 –	 Ekumeniczne	 Dożynki	 w	 Dębowcu.	 Naszą	 parafię	 reprezentował	
ks.	Bogdan	Wawrzeczko.	

15.09.2019	–	Dziękczynne	Święto	Żniw	w	Simoradzu.
20-22.09.2019	 –	 51.	 Ogólnopolski	 Zjazd	 Młodzieży	 Ewangelickiej	 w	 Suwałkach.	

Z	naszą	młodzieżą	pojechał	ks.	Bogdan	Wawrzeczko.
22.09.2019	 –	 60-lecie	 ordynacji	 ks.	 Andrzeja	 Czyża	 oraz	 odsłonięcie	 tablicy	 pro-

boszczów	w	 skoczowskim	kościele.	Kazanie	wygłosił	 bp	dr	Adrian	Korczago	
–	 zwierzchnik	 naszej	 Diecezji.	 Słowo	do	 Jubilata	wygłosił	 bp	 Jerzy	 Samiec	 –	
zwierzchnik	Kościoła.

22.09.2019	–	Dziękczynne	Święto	Żniw	w	Dębowcu.
29.09.2019	–	Dziękczynne	Święto	Żniw	w	Pierśćcu.
29.09.2019	 –	 Ekumeniczny	 Koncert	 Zespołów	 i	 Chórów	 Ziemi	 Cieszyńskiej	 dla	

uczczenia	100-lecia	Chóru	GLORIA	w	kościele	w	Skoczowie.
2.10.2019	–	publiczna	obrona	przewodu	doktorskiego	ks.	Alfreda	Borskiego	w	Auli	

Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	w	Warszawie.
5.10.2019	–	skoczowska	młodzież	gościła	młodzież	z	Oldrzychowic.
6.10.2019	–	Ogólnoparafialne	Dziękczynne	Święto	Żniw	w	Skoczowie.
13.10.2019	 –	 jubileusz	 30-lecia	 kościoła	 ewangelickiego	 w	 Pierśćcu.	 Kazanie	 wy-

głosił	bp	dr	Adrian	Korczago.	Gościnnie	wystąpił	Chór	Mieszany	z	Goleszowa.	
W	czasie	nabożeństwa	bp	Korczago	poświęcił	nowe	naczynia	liturgiczne.

26.10.2019	–	Jubileuszowy	Koncert	Chóru	GLORIA	w	Skoczowie	w	100-lecie	działalności.
27.10.2019	–	odsłonięcie	tablicy	pamiątkowej	Karola	Śliwki	w	Harbutowicach.
31.10.2019	–	doroczne	Diecezjalne	Spotkanie	Młodzieży	„Noc	z	Lutrem”	w	naszym	

kościele	w	Skoczowie.
10.11.2019	–	nagranie	nabożeństwa	wigilijnego	dla	drugiego	programu	Polskiego	

Radia	w	skoczowskim	kościele.	Emisja	miała	miejsce	24.12.2019	o	godz.	21:00.
11.11.2019	–	ekumeniczne	nabożeństwo	z	okazji	Święta	Niepodległości	w	naszym	

kościele	w	Skoczowie.	Kazanie	wygłosił	proboszcz,	ks.	dr	Alfred	Borski.
4.12.2019	–	Diecezjalna	Konferencja	Duchownych	w	Skoczowie.
7.12.2019	–	parafialna	wycieczka	do	Hernnhut	i	na	jarmark	świąteczny	do	Görlitz,	

w	której	udział	wzięły	44	osoby.
12.12.2019	–	uroczyste	wręczenie	dyplomu	doktorskiego	ks.	Alfredowi	Borskiemu	

w	Auli	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	w	Warszawie.
15.12.2019	 –	 nabożeństwo	 z	 Komunią	 Św.	 oraz	 spotkanie	 świąteczne	 dla	 senio-

rów	 i	 osób	niepełnosprawnych	w	Skoczowie.	W	 spotkaniu	udział	wzięło	ok.	
60	osób.	Nabożeństwo	i	spotkanie	prowadził	proboszcz	–	ks.	dr	Alfred	Borski.

22.12.2019	–	gwiazdka	skoczowskiej	młodzieży	wraz	z	zaprzyjaźnionymi	grupami	
w	ośrodku	H2O	w	Kiczycach.

28.12.2019	–	II	Bieg	Ekumeniczny	„No	To	Kaplica”,	zainicjowany	przez	Jana	Szczyp-
kę,	w	którym	wzięło	udział	ponad	200	uczestników.

29.12.2019	–	Koncert	kolęd	w	cieszyńskim	teatrze	pt.	„Dzieci	śpiewają	kolędy”.	Naszą	
parafię	reprezentował	chórek	dziecięcy	„Nadzieja”	pod	dyr.	Doroty	Podżorskiej.
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31.12.2019	 –	 oczekiwanie	 Nowego	 Roku	w	 Skoczowie	 (prow.	 ks.	 Bogdan	Waw-
rzeczko)	i	w	Dębowcu	(prow.	ks.	Piotr	Uciński).

Wybrane dane statystyczne za rok 2019:

Osoby zatrudnione w parafii w roku sprawozdawczym:
1.	 ks.	Alfred	Borski	(proboszcz	od	18.11.2018);
2.	 ks.	Bogdan	Wawrzeczko	(wikariusz);
3.	 ks.	Marcin	Ratka-Matejko	(wikariusz	do	30.06.2019);
4.	 ks.	Piotr	Uciński	(wikariusz	od	1.07.2019);
5.	 Beata	Pilch	(księgowa);
6.	 Sylwia	Dziekan	(pracownik	biurowy	1/2	i	biblioteczny	1/4);
7.	 Jolanta	Cieślar	(kościelna	od	1.08.2018	roku	do	31.01.2019);
8.	 Jolanta	Caputa	(kościelna	od	1.07.2019);
9.	 Dorota	Podżorska	(organistka);
10.	 Renata	Świder	(bibliotekarka); 

oraz	kościelni	w	filiałach:
11.	 Bogusława	Czyż	(Dębowiec	2/3);
12.	 Maria	Pawera	(Pierściec	1/3);
13.	 Józef	Chrobok	(Simoradz	1/3).

Nabożeństwa
Nabożeństwa	odbywają	się	według	ustalonego	planu.	Co	niedzielę	odbywają	

się	dwa	nabożeństwa	w	Skoczowie	i	po	jednym	w	każdym	filiale.	Dwa	razy	w	mie-
siącu	odbywają	się	nabożeństwa	młodzieżowe,	prowadzone	przez	zmieniające	się	
kolejno	zespoły.	Nabożeństwa	młodzieżowe	odbywają	się	również	w	Simoradzu,	
Pierśćcu	 i	 Dębowcu.	Młodzieżowy	 charakter	mają	 także	 nabożeństwa	 rodzinne	
w	drugie	święto	Bożego	Narodzenia	i	Wielkanocy.	Zazwyczaj	w	każdą	drugą	nie-
dzielę	miesiąca	nasi	księża	prowadzą	nabożeństwo	w	Ogrodzonej.

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

Spowiedź	i	Komunia	Święta	odbywa	się	w	pierwszą	niedzielę	miesiąca	podczas	
porannego	nabożeństwa	młodzieżowego	i	w	trzecią	niedzielę	podczas	nabożeń-
stwa	głównego	oraz	z	kościołach	filialnych	(raz	w	miesiącu).

W	roku	2019	odbywały	się	również	nabożeństwa	połączone	z	Komunią	Świętą	
dla	osób	starszych	w:	Skoczowie,	Dębowcu	i	Pierśćcu.

Regularne	spotkania	po	nabożeństwach	(z	kawą/herbatą	i	ciastem)	odbywają	
się	w	filiałach	w	Dębowcu	w	drugą	niedzielę	miesiąca	 i	w	Simoradzu	w	czwartą	
niedzielę	miesiąca.

Aby	mieć	lepszy	wgląd	w	odprawiane	nabożeństwa	oraz	dla	celów	statystycz-
nych,	ks.	prob.	Alfred	Borski	zaprojektował	i	wykonał	(przygotowanie	do	oprawy	
introligatorskiej)	księgi,	w	których	rejestrowane	są	wszystkie	nabożeństwa	oraz	
informacje	z	nimi	związane,	dla	Skoczowa	oraz	wszystkich	trzech	filiałów.	Ponie-
waż	rejestry	nabożeństw	zostały	wprowadzone	w	trakcie	roku	2019,	wynikające	
z	nich	statystyki	i	informacje	będą	mogły	być	wykorzystane	w	kolejnym	sprawoz-
daniu	proboszcza	–	za	rok	2020.	

Praca z dziećmi
Szkółki niedzielne
Szkółki	 niedzielne	 odbywały	 się	 we	 wszystkich	 punktach	 parafii	 równolegle	

z	nabożeństwami.	W	Skoczowie	oraz	w	Dębowcu	i	Pierśćcu	szkółka	niedzielna	od-
bywa	się	w	dwóch	grupach	wiekowych.

W	każdy	pierwszy	piątek	miesiąca	odbywa	się	w	Skoczowie	przygotowanie	dla	
pracowników	szkółkowych,	które	prowadzi	Kornelia	Kłapa	z	Ustronia.	W	przygo-
towaniu	tym	biorą	udział	również	nauczający	szkółek	niedzielnych	z	parafii	sąsia-
dujących	z	naszą	parafią.

W	okresie	wakacyjnym	odbywały	się	Tygodnie	Dobrej	Nowiny:
•	 Skoczów	–	15-19.07.2019
•	 Simoradz	–	5-10.08.2019
•	 Dębowiec	–	19-24.08.2019
•	 Pierśćcu	–	26-31.08.2019

prowadzone	przez	pracowników	szkółkowych	i	wielu	wolontariuszy.	W	pokry-
ciu	 kosztów	 pomogło	 pozyskanie	 funduszy	 z	 projektów	 gminnych.	 Frekwencja	
wszędzie	była	bardzo	dobra.

Szkółki	wyjeżdżały	również	na	wycieczki	i	organizowały	spotkania	gwiazdkowe.

Nauczanie w szkołach
Łącznie	z	księżmi	katechezę	w	13	szkołach	podstawowych,	gimnazjalnych	oraz	

w	 10	 przedszkolach	 prowadzi	 7	 katechetów.	 W	 roku	 szkolnym	 2018/19	 zajęcia	
prowadzili:	 Bogusław	 Czyż,	Marzena	 Krehut,	 ks.	Marcin	 Ratka-Matejko,	 Renata	
Szczypka,	Adrianna	Szłapa,	Halina	Uglorz,	Aniela	Wawrzeczko.	W	roku	szkolnym	
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2019/20	z	urlopu	zdrowotnego	skorzystała	Halina	Uglorz,	którą	w	pierwszym	pół-
roczu	zastąpiła	Jolanta	Janik.

W	czasie	pasyjnym	odbyły	się	rekolekcje	dla	dzieci	i	młodzieży:
•	w	Skoczowie	i	Dębowcu	–	1-3.04.2019
•	w	Pierśćcu	–	8-10.04.2019

a	w	program	angażowali	 się	katecheci,	duchowni	parafialni	 i	przedstawiciele	
MEDu	z	Ustronia	(„Miłość,	Edukacja,	Dojrzałość”).

Katecheci	przeprowadzili	z	uczniami	konkursy	biblijne	„Sola	Scriptura”,	„Jonasz”	
oraz	zbiórkę	„Skarbonki	Diakonijnej”.	W	edycji	konkursu	„Sola	Scriptura”,	która	roz-
poczęła	się	w	roku	szkolnym	2019/20	do	finału	ogólnopolskiego	zakwalifikowali	się:

•	Grupa	1:	Radosław	Rymorz;
•	Grupa	2:	Zofia	Pilch,	Jakub	Bystroń;
•	Grupa	 3:	 Wiktoria	 Kojma,	 Adam	 Szeruda,	 Ewelina	 Kozieł,	 Aleksandra	 

	 Wojtek,	Julia	Raszka.

Konfirmanci
Zajęcia	z	konfirmantami	w	sali	parafialnej	w	dwóch	grupach	prowadzili:
•	ks.	 Bogdan	Wawrzeczko	 –	 w	 roku	 szk.	 2018/19	 do	 konfirmacji	 2.06.2019,	
w	czasie	której	konfirmowano	43	osoby.

•	ks.	prob.	Alfred	Borski	–	w	 roku	szk.	 2019/20	do	konfirmacji,	 która	będzie	
miała	miejsce	24.05.2020.	W	nauczaniu	uczestniczy	47	osób.

Konfirmanci	 uczestniczyli	 w	 Diecezjalnym	 Zjeździe	 Konfirmantów	w	 Bielsku-
-Białej.	Razem	z	młodzieżą	uczestniczyli	także	w	Nocy	z	Lutrem,	Konferencji	Mło-
dych	w	MCK	i	innych	spotkaniach	na	terenie	Diecezji.

Royal Rangers
Kolejny	rok	przy	parafii	działa	grupa	skautów	Royal	Rangers	prowadzona	przez	

ks.	Wiesława	Łyżbickiego	 i	grono	współpracowników	 -	wolontariuszy.	Dzieci	 re-
gularnie	spotykają	się	na	zbiórkach	organizowanych	w	pomieszczeniach	parafial-
nych,	 uczestniczą	 w	 biwakach	 namiotowych,	 wycieczkach	 górskich,	 ogniskach.	
Grupa	skautów	utrzymuje	kontakty	i	współpracuje	z	innymi	szczepami	Royal	Ran-
gers.	W	roku	2019	odbyło	się	15	zbiórek,	w	których	regularnie	uczestniczyło	śred-
nio	ok.	50	dzieci.	W	służbę	zaangażowanych	jest	też	ogółem	14	osób.

Praca z młodzieżą
Praca	z	młodzieżą	w	roku	2019	przebiegała	według	tych	samych	schematów	

w	dwóch	działających	grupach	młodzieży:
•	w	Skoczowie	–	typowa	młodzieżówka;
•	w	Dębowcu	–	spotkania	dla	młodzieży	starszej	-	studiującej	i	pracującej.
Opiekę	nad	młodzieżą	w	naszej	Parafii	do	końca	czerwca	2019	roku	sprawował	

ks.	Marcin	Ratka-Matejko,	a	od	lipca	sprawuje	ją	ks.	Piotr	Uciński.
W	prowadzeniu	spotkań,	jak	i	całej	działalności	młodzieżowej,	dużo	inicjatywy	wy-

kazuje	 sama	młodzież,	 zarówno	w	 sprawach	organizacyjnych,	 jak	 i	 przygotowaniu	
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oraz	przedstawieniu	tematów	biblijnych	bądź	dyskusyjnych.	W	spotkaniach	uczestni-
czyli	nierzadko	zaproszeni	goście.	Młodzież	angażuje	się	także	w	służbę	w	czasie	na-
bożeństw:	prowadzenie	śpiewu,	czytanie	tekstów	liturgicznych,	obsługę	techniczną	
i	akustyczną,	jak	również	obsługę	regularnych	transmisji	nabożeństw	w	internecie.	

W	okresie	wakacyjnym	odbył	 się	obóz	młodzieżowy	w	miejscowości	Marylin	
organizowany	wraz	z	Parafią	w	Pszczynie.	Obóz	prowadzili	księża:	Mirosław	Czyż	
i	Alfred	Borski	oraz	liderzy	naszej	młodzieży:	stud.	teol.	Damian	Rusin,	Dawid	Pod-
żorski,	Mateusz	Sikora	oraz	jedna	osoba	ze	Studzionki:	Dorota	Tomaszczyk.

Również	w	minionym	roku	liczna	grupa	młodzieży	angażowała	się	w	Tygodniu	
Ewangelizacyjnym	w	Dzięgielowie,	głównie	w	służbie	żywienia	i	służbie	akustycz-
no-technicznej.	 Młodzież	 ponadto	 pomagała	 przy	 Tygodniach	 Dobrej	 Nowiny	
w	 Skoczowie,	 Pierśćcu,	 Dębowcu	 i	 Simoradzu.	W	 grudniu	 odbyły	 się	 spotkania	
gwiazdkowe	młodzieży	w	Skoczowie	i	Dębowcu.

Młodzież	aktywnie	włączała	się	w	pomoc	przy	akcjach	diakonijnych,	np.	przy	
przygotowaniu	paczek	w	ramach	akcji	Prezent	pod	choinkę.

Warte	 wspomnienia	 jest	 nawiązanie	 kontaktów	 zagranicznych	 z	 młodzieżą	
z	Oldrzychowic.	Pierwsze	spotkanie	odbyło	11	maja	w	Oldrzychowicach.	Drugie	ta-
kie	spotkanie	odbyło	się	w	Skoczowie	5	października.

Chóry i zespoły parafialne 

* W	roku	2019	zespół	„Od	Nowa”	spotykał	się	nieregularnie,	przygotowując	się	głównie	do	
projektu	związanego	z	nagrywaniem	pieśni	z	tzw.	śpiewników	dzięgielowskich.

Powyższa	tabela	ukazuje	wszystkie	chóry	i	zespoły	muzyczne,	które	w	miarę	re-
gularnie	spotykały	się	na	swoich	próbach	i	występowały	na	terenie	naszej	parafii,	
jak	również	niejednokrotnie	poza	nią.	Podani	tam	są	dyrygenci,	terminy	prób	oraz	
inne	ważniejsze	dane	statystyczne.	Warto	jednak	przybliżyć	inne	ciekawsze	dane	
i	informacje,	które	zamieszczone	zostały	w	rocznych	sprawozdaniach:
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Chór Mieszany „Gloria”	jest	naszym	„flagowym”	chórem,	który	w	roku	spra-
wozdawczym	2019	obchodził	 jubileusz	swego	100-lecia.	W	tym	też	roku	chórem	
kierował	zarząd:	Władysław	Orawski	–	prezes,	Dorota	Rogol	–	skarbnik,	Weronika	
Orawska	–	sekretarz,	Wanda	Juranek	–	członek	zarządu	ds.	gospodarczych,	Aniela	
Fender	–	członek	zarządu	ds.	mediów.	Z	uwagi	na	100-lecie	chóru,	od	01.02.2018,	
do	 zarządu	 dodatkowo	weszli:	 Anna	Dręczewska,	 Jolanta	 Sikora	 i	 Jerzy	 Sikora.	
W	minionym	roku	odbyło	się	10	posiedzeń	zarządu,	w	których	dodatkowo	udział	
brali:	Gabriela	Targosz	–	dyrygentka	oraz	ks.	prob.	Alfred	Borski	–	opiekun	chó-
ru.	 Z	okazji	ROKU	JUBILEUSZOWEGO	 100-lecia	 chóru	mieszanego	zorganizowa-
no	cztery	koncerty	oraz	kilka	 imprez	 towarzyszących.	Wydano	okolicznościowe	
wydawnictwa	(kalendarz	ze	zdjęciami	i	historią	chóru,	ulotkę	i	biuletyn	chórowy,	
płytę	DVD	ze	700	zdjęciami	i	opisem	chronologicznym	obejmujące	lata	1919-2019)	
oraz	zaprojektowano	i	wydano	pamiątkowe	chórowe	gadżety.

Z	 ważniejszych	 wydarzeń	 i	 koncertów	 należy	 wymienić	 (wspomniane	 w	 za-
mieszczonym	wcześniej	kalendarium):

•	 4.01.2019	–	Ekumeniczny	Koncert	Kolęd	w	Skoczowie.
•	 14.04.2019	–	zorganizowanie	Koncertu	Pasyjnego	z	udziałem	sopranistki	Mag-
daleny	Hudzieczek-Cieślar	oraz	Kameralnego	Chóru	„Incanto”	z	Pabianic.

•	 22.06.2019	 –	 występ	 w	 czasie	 XV	 Międzynarodowego	 Koncertu	 Chórów	
Ewangelickich	w	Jaworzu.

•	 4.08.2019	 –	 pamiątka	 poświęcenia	 kościoła	w	 Brennej	 (kazanie	 ks.	 Alfred	
Borski).

•	 15-18.08.2019	 –	 udział	 w	 obchodach	 300-lecia	 kościoła	 ewangelickiego	
w	Szczytnie.	

•	 29.09.2019	–	zorganizowanie	Ekumenicznego	Koncertu	Chórów.
•	 17.10.2019	–	koncert	w	ramach	Tygodnia	Kultury	Chrześcijańskiej	w	Bielsku-
-Białej	(kościół	r-k	p.w.	NMP)	–	na	zaproszenie	Klubu	Inteligencji	Katolickiej.	

•	 26.10.2019	–	zorganizowanie	finałowego	Koncertu	Jubileuszowego.
•	 10.11.2019	–	udział	w	nagraniu	wigilijnego	nabożeństwa	dla	Polskiego	Radia.
Organizacja	wszystkich	wydarzeń	 była	możliwa	 dzięki	 pozyskanym	 środkom	

z	Urzędu	Miasta	w	Skoczowie	w	wysokości	17.000	zł,	w	ramach	złożonego	wnio-
sku:	„Śpiew łączy ludzi i narody”.	Poza	tym	wsparcia	udzieli	m.in.	Bank	Spółdzielczy	
w	Skoczowie	kwotą	2.500	zł.

Poza	tym	członkowie	chóru	aktywnie	włączali	się	w	organizację	imprez	para-
fialnych,	np.	smażenie	jajecznicy	albo	sprzedaż	kołaczy	w	czasie	pamiątki	poświę-
cenia	kościoła	oraz	poczęstunek	dla	parafian	po	nabożeństwie	z	okazji	Dziękczyn-
nego	Święta	Żniw	w	Skoczowie.

Chór Żeński „Gloria” składa	się	głównie	z	pań	śpiewających	w	Chórze	Miesza-
nym	„Gloria”.	Rok	2019	był	22	rokiem	jego	działalności,	a	14	rokiem	dyrygowania	
przez	Gabrielę	Targosz.	Czynnie	uczestniczył	we	wszystkich	ważniejszych	koncer-
tach	i	wydarzeniach	wspomnianych	powyżej,	przy	omawianiu	Chóru	Mieszanego.
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Chór Mieszany w Dębowcu	 działa	od	 2007	 roku	 –	 zatem	od	 13	 lat.	 Jedną	
z	ważniejszych	imprez	organizowanych	przez	dębowiecki	Chór	 jest	„Ekumenicz-
ny	Koncert	Pasyjny	w	Dębowcu”.	Ponadto	Chór	trzykrotnie	śpiewał	w	Gumnach	
(parafia	cieszyńska)	oraz	po	jednym	razie	w	Cieszynie	(Diecezjalny	Zjazd	Chórów)	
i	Międzyrzeczu.	Opiekę	duszpasterską	nad	chórem	do	końca	czerwca	2019	spra-
wował	ks.	Marcin	Ratka-Matejko,	a	od	1	lipca	czyni	to	ks.	Piotr	Uciński.

Zespół „Dla Niego” jest	drugim	po	Chórze	„Gloria”,	który	zyskuje	sobie	co-
raz	większe	uznanie	również	poza	naszą	parafią.	Poza	udziałem	w	nabożeństwach	
i	koncertach	na	terenie	naszej	parafii	zespół	śpiewał	również:
•	10.04.2019	–	ewangelizacja	pasyjna	w	Dzięgielowie.	Kazanie:	ks.	Alfred	Borski;
•	21.07.2019	–	pamiątka	pośw.	kościoła	w	Międzyrzeczu.	Kazanie:	ks.	Alfred	Borski;
•	8.09.2019	–	pamiątka	pośw.	kościoła	Trzanowice	(Czechy).	Kazanie:	ks.	Alfred	
Borski;

•	15.09.2019	–	pamiątka	pośw.	kościoła	w	Hażlachu.	Kazanie:	ks.	Bogdan	Waw-
rzeczko;

•	10.11.2019	–	udział	w	nagraniu	wigilijnego	nabożeństwa	dla	Polskiego	Radia.

Zespół Dzwonków ćwiczy	i	występuje	już	siedemnasty	rok.	Aby	wykorzystać	
wszystkie	głosy	dzwonków,	potrzebnych	jest	14	osób.	To	właśnie	sprawia,	że	po-
trzebna	 jest	„stabilizacja	kadrowa”	zespołu,	której	w	2019	nie	udało	się	w	pełni	
osiągnąć.	Z	tego	powodu	występy	i	wyjazdy	w	roku	sprawozdawczym	były	dosyć	
mocno	ograniczone.	W	tym	okresie	zespół	wystąpił	 tylko	7	razy,	z	czego	5	razy	
dla	naszych	parafian	i	po	jednym	razie	w	parafii	ewangelickiej	w	Lubieni	(wyjazd	
integracyjny	połączony	z	wycieczką	do	Opola)	oraz	w	Domu	Pomocy	Społecznej	
w	Skoczowie.

Chórek Dziecięcy „Nadzieja” jest	 jednym	z	najliczniejszych	chórków	dziecię-
cych	w	naszej	diecezji.	7	z	14	występów	w	2019	roku	miało	miejsce	poza	naszą	parafią:

•	6.02.2019 –	Koncert	Kolęd	w	Skoczowie;	
•	 19.05.2019	–	na	nabożeństwach	w	Wołczynie	i	Byczynie	–	w	czasie	wyjazdu	
integracyjnego	(18.05.	dzieci	spędziły	dzień	w	„JuraParku”	w	Krasiejowie);

•	 11.05.2019	–	Konferencja	dla	Delegatek	Kół	Pań	diecezji	cieszyńskiej;
•	8.07.2019	–	na	rynku	w	Skoczowie	podczas	otwarcia	Igrzysk	Kids	Games;	
•	 15.12.2019	–	w	czasie	spotkania	dla	seniorów;	
•	29.12.2019	–	w	czasie	koncertu	„Dzieci	Śpiewają	Kolędy”	w	cieszyńskim	
Teatrze.

Zespół „OdNowa”	w	roku	2019	spotykał	się	nieregularnie,	koncentrując	się	
na	przygotowaniu	do	nagrywania	pieśni	z	tzw.	„śpiewników	dzięgielowskich”.	Na-
grania	będą	służyły	w	przyszłości	jako	podkład	muzyczny	różnym	grupom	naszej	
parafii,	diecezji	czy	całego	Kościoła,	które	nie	mają	swoich	własnych	muzyków.
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Diecezjalna Orkiestra Dęta ma	w	Skoczowie	swoją	siedzibę	i	cotygodniowe	
próby.	Dyrygentem	jest	pan	Adam	Pasterny.	Orkiestra	wystąpiła	w	naszej	parafii	
podczas	pamiątki	poświęcenia	kościoła.	Opiekunem	zespołu	z	ramienia	naszej	pa-
rafii	jest	ks.	Bogdan	Wawrzeczko.

Praca ewangelizacyjna, godziny biblijne i inne zebrania
Godziny biblijne odbywają	się	co	tydzień:
•	 Skoczów	–	czwartek	17:00
•	Dębowiec	–	poniedziałek	17:00
•	 Pierściec	–	środa	16:30
•	 Simoradz	–	2	i	4	piątek	miesiąca	o	18:30	pod	nazwą:	„Spotkanie	biblijne”.

Spotkania	prowadzone	są	zazwyczaj	przez	ks.	Bogdana	Wawrzeczko,	który	z	ra-
mienia	naszej	Parafii	jest	ich	opiekunem.	W	czasie	ewentualnych	wyjazdów	opiekuna,	
godziny	prowadzone	są	przez	pozostałych	duchownych	(ks.	prob.	Alfreda	Borskiego	
oraz	ks.	Marcina	Ratka-Matejko	–	do	końca	czerwca	2019	i	ks.	Piotra	Ucińskiego	–	od	
września	2019),	jak	również	przez	ewangelistę	Jerzego	Procnera.	„Spotkania	biblijne”	
w	Simoradzu	od	drugiego	kwartału	2019	prowadzi	Krystian	Szturc	z	Pogórza.

Zebrania dla kobiet odbywają	się	raz	w	miesiącu.	W	Skoczowie	i	Pierśćcu	pro-
wadziła	je	Ilona	Hajewska,	a	w	Simoradzu	i	Dębowcu	pastorowa	Helena	Podżor-
ska.	Inną	formą	pracy	w	gronie	kobiet	były:	IV	Śniadanie	dla	Kobiet	w	Skoczowie,	
które	zgromadziło	ok.	200	uczestniczek	(2.03.2019)	oraz	Diecezjalna	Konferencja	
Delegatek	Kół	Pań	w	Skoczowie	(11.05.2019),	nad	organizacją	których	czuwała	pa-
storowa	Agnieszka	Borski.

Spotkania dla małżeństw odbywały	 się	w	pierwszą	 sobotę	miesiąca	w	Dę-
bowcu,	a	prowadzone	były	przez	ks.	Bogdana	Wawrzeczko.

Spotkania dla mężatek	odbywały	się	w	pierwszy	czwartek	miesiąca	w	Dębow-
cu,	a	prowadzone	były	przez	panią	Mariolę	Cieślar.

Kursy przygotowawcze do małżeństwa	prowadzone	były	w	okresie	wiosennym	
i	jesiennym	przez	Mariolę	i	Romana	Fengerów.

Diakonia
W	roku	sprawozdawczym	2019	przeprowadzono	następujące	akcje	diakonijne:
•	W	niedzielę	Diakonii	została	zebrana	ofiara	ołtarzowa	na	Diakonię	Kościoła.
•	 Po	 świętach	wielkanocnych	 dzieci	 złożyły	 swoje	 skarbonki	 diakonijne,	 do	
których	składały	datki	w	okresie	pasyjnym.

•	Ofiara	z	nabożeństw	z	okazji	Dziękczynnego	Święta	Żniw	w	Skoczowie	i	filia-
łach	była	przeznaczona	na	kościelne	domy	opieki.

•	 Grupa	wolontariuszy	z	naszej	parafii	wyjechała	z	parafianami	z	Dzięgielowa,	
aby	pomagać	rodzinom	w	Bieszczadach	oraz	na	Słowacji.	
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•	W	 listopadzie,	 jak	 co	 roku	 prowadziliśmy	 zbiórkę	 paczek	 w	 ramach	 akcji	
„Prezent	pod	choinkę”	dla	dzieci	z	Ukrainy,	Rumunii	i	Białorusi.

•	W	okresie	adwentu	były	roznoszone	paczki	świąteczne	dla	osób	starszych.	
Były	one	finansowane	częściowo	przez	Parafię,	a	częściowo	przez	sponso-
rów,	głównie	firmę	Spar.

•	W	naszym	pomieszczeniu,	w	budynku	przy	ul.	Schodowej	19,	miasto	prowa-
dzi	jadłodajnię	dla	bezdomnych.

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

Ważnym	elementem	oddziaływania	diakonijnego	są	odwiedziny	duszpasterzy,	
które	jak	na	razie	nie	są	systematyczne,	ale	za	każdym	razem	–	według	potrzeby	
zgłaszanych	przez	członków	rady	parafialnej	czy	samych	parafian	–	odwiedzane	są	
osoby	niepełnosprawne,	w	podeszłym	wieku	(przy	okazji	okrągłych	urodzin),	jak	
również	osoby	chore	i	czasem	umierające	(z	Komunią	Świętą).	

Do	odwiedzin	włączają	się	też	członkowie	Rady	i	Komitetu	Parafialnego,	którzy	
roznosili	kalendarze	parafialne	wszystkim	rodzinom	w	parafii	oraz	paczki	świątecz-
ne	dla	seniorów.

Do	 działań	 diakonijnych	 można	 zaliczyć	 również	 obsługę	 kulinarną	 różnych	
spotkań	 i	uroczystości	odbywających	się	w	naszej	parafii,	wykonywaną	z	wielką	
zaangażowaniem	i	poświęceniem	przez	dwa	zespoły	pań	–	co	w	znacznym	stopniu	
również	obniża	koszty	funkcjonowania	naszej	parafii.		

W	naszej	parafii	 istnieje	 też	Koło Robótek Ręcznych,	 które	 zbiera	 się	 co	dwa	
tygodnie.	Część	wykonanych	prac	była	udostępniona	do	sprzedaży	w	czasie	świą-
tecznego	jarmarku	(ozdoby	na	choinkę),	zaś	dochód	przeznaczony	został	na	re-
mont	kościoła	w	Skoczowie.

Biblioteka parafialna
Dzięki	 pracy	 bibliotekarki	 i	 zaangażowaniu	 szerokiego	 grona	 wolontariuszy	

nasza	parafialna	biblioteka	działa	niezwykle	 intensywnie	 i	 jest	wzorem	(również	
„matką”)	 dla	wielu	 bibliotek	 parafialnych.	W	 roku	 sprawozdawczym	 Biblioteka	
w	dalszym	ciągu	powiększyła	swoje	zasoby	i	zakres	oddziaływania.	Znaczną	część	
swoich	wydatków	Biblioteka	pokrywa	dzięki	ofiarom	sponsorów,	które	z	wielkim	
zaangażowaniem	 i	poświęceniem	zbierane	są	przez	panią	Renatę	Świder,	 która	
koordynuje	też	wszystkie	prace	i	jest	jedyną	osobą	zatrudnioną	na	cały	etat	w	Bi-
bliotece.	Na	1/4	etatu	dodatkowo	zatrudniona	była	pani	Sylwia	Dziekan,	która	zaj-
muje	się	systematyzowaniem	zbiorów	i	opisywaniem	ich	w	istniejącym	katalogu	
internetowym.	Utrzymanie	pierwszej	pracownicy	w	 znacznym	stopniu	pokrywa	
Państwowy	Fundusz	Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych	(PFRON),	zaś	drugiej	
sponsorzy	Biblioteki.

Biblioteka	spełnia	ponadto	jeszcze	jedno,	bardzo	ważne	zadanie:	jest	miejscem	
spotkań	biblijnych	oraz	spotkań	grup	wsparcia	dla	osób	niepełnosprawnych	–	za	
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co	 jesteśmy	wdzięczni	pani	Renacie	Świder.	W	2019	 roku	biblioteka	miała	kilku-
nastu	wolontariuszy,	spośród	których	5	choruje	psychicznie	i	właśnie	tutaj,	w	Bi-
bliotece	Parafialnej,	znaleźli	dobre	miejsce	na	codzienną	terapię,	a	czytanie	Słowa	
Bożego	i	modlitwa	pozwalają	na	znajdowanie	sensu	życia.		

W	ścisłej	współpracy	z	Biblioteką	skoczowską	aktywnie	działają	także	biblioteki	
w	filiałach:	Pierśćcu,	Simoradzu	i	w	Dębowcu.

Wydawnictwa i internet
Informator Parafialny
W	minionym	 roku	wydano	pięć	numerów	 Informatora	Parafialnego	 (numery	

132	do	136)	w	nakładzie	550-600	egzemplarzy	każdy.	Do	maja	2019	redakcją	zaj-
mował	się	ks.	Marcin	Ratka-Matejko,	w	późniejszym	okresie	obowiązki	redakcyjne	
przejął	ks.	prob.	Alfred	Borski.	Skład	wykonywany	był	zasadniczo	również	przez	
ks.	Alfreda	Borskiego,	którego	wsparli:	Andrzej	Londzin	(nr	133)	oraz	Natalia	Cie-
ślar	(nr	134).	Korekta	była	wykonywana	przez	panie:	Danutę	Oczadły	(Pierściec),	
Dorotę	Krehut-Raszyk	(Simoradz)	i	Bożenę	Kawulok	(Cieszyn).	Wydawanie	Infor-
matora	wspierane	jest	przez	grono	osób	piszących	–	najczęściej	relacje	z	różnych	
wydarzeń	parafialnych.	Regularnie	i	z	wielkim	oddaniem	angażują	się:	Jerzy	Siko-
ra	 –	 artykuły	historyczne	oraz	 Jan	Chwastek	–	 serwis	 fotograficzny.	 Informator	
Parafialny	pełni	funkcję	kroniki	parafialnej	i	jest	archiwizowany	zarówno	w	wersji	
drukowanej	jak	i	elektronicznej	(PDF).

Kalendarze
Wzorem	lat	ubiegłych,	również	w	2019	roku	wydany	został	parafialny	kalendarz	

ścienny	(nakład	1375	egz.),	który	roznoszony	był	przez	członków	Rady	i	Komitetu	
Parafialnego	jako	bezpłatne	adwentowe	pozdrowienie	od	parafii.

Chór	„Gloria”,	z	okazji	swojego	jubileuszu	100-lecia	działalności,	wydał	niezwy-
kle	imponujący	kalendarz,	w	którym	znalazło	się	miejsce	na	szereg	najważniejszych	
zdjęć	 i	 faktów	z	przestrzeni	 100	 lat	Chóru	Jubilata.	Kalendarz	z	wielkim	poświę-
ceniem	został	opracowany	i	przygotowany	przez	prezesa	Władysława	(Waltera)	
Orawskiego.

Obecność w internecie
Parafia	posiada	swoją	stronę	w	internecie	(www.skoczow.luteranie.pl),	która	

pod	koniec	roku	2019	–	dzięki	zaangażowaniu	się	Mateusza	Kucza	–	ukazała	się	
w	 całkiem	nowej	odsłonie.	 Jesteśmy	 świadomi,	 że	musi	 upłynąć	 jeszcze	 trochę	
czasu,	zanim	strona	spełni	wszystkie	oczekiwania	internautów	i	będzie	na	bieżąco	
aktualizowana.	Podstawowa	praca	została	już	jednak	wykonana.

Oprócz	głównej	strony	parafialnej	swoje	miejsce	w	internecie	mają:
•	 Filiał	w	Dębowcu:	http://debowiec.luteranie.pl/
•	 Biblioteka	Parafialna:	http://biblioteka.skoczow.pl/
•	 Cmentarze:	http://37.28.154.108/skoczow/
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Jesteśmy	obecni	również	w	mediach	społecznościowych:
•	 Facebook
o	 PEA	Skoczów:	https://www.facebook.com/LuteranieSkoczow/
o	 Młodzieżówka	Skoczów:	https://www.facebook.com/MlodziezowkaSko-
czow/

o	 Zespół	„Dla	Niego”:	https://www.facebook.com/ZespolDlaNiego/
o	 Zespół	 Dzwonków:	 https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-
-Dzwonk%C3%B3w-126012407466307/

•	 YouTube:	https://www.youtube.com/c/EwangelicySkocz%C3%B3w	(Transmi-
sja	nabożeństw	ze	Skoczowa)

•	 Instagram:	@luteranie.skoczow

Nabożeństwa	w	 Skoczowie	 transmitowane	 są	w	 internecie	 i	 archiwizowane	
w	portalu	YouTube	oraz	offline	na	dysku	twardym.

W	Dębowcu	nabożeństwa	nagrywane	są	na	płytach	CD	przez	Piotra	Czyża.	Z	ta-
kiej	formy	„uczestniczenia”	w	nabożeństwach	korzysta	kilka	osób.

Działalność gospodarcza
Działalność	 gospodarcza	 parafii	 posiadająca	 osobną	 księgowość.	 Polega	 na	

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

Inwestycje, wykonane remonty oraz ważniejsze przedsięwzięcia
1.	 Jednym	z	najważniejszych	przedsięwzięć	w	roku	2019	było	opracowanie	doku-
mentacji,	która	posłuży	do	remontu	więźby	dachu	kościoła	oraz	powstałych	
pęknięć	w	kościele	na	linii	styku	sklepienia	z	murami.	Dokumentacja	opracowa-
na	została	w	biurze	konstrukcyjnym	pana	Ernesta	Macheja	w	Skoczowie.

2.	 Zgodnie	z	zaleceniami	Urzędu	Konserwatorskiego	przystąpiono	do	renowacji	
drzwi	wejściowych	do	kościoła,	z	których	odrestaurowano	drzwi	do	zakrystii	
i	do	wejścia	głównego.	Prace	prowadził	p.	Stanisław	Trzciński	z	Simoradza.

3.	 Wartym	odnotowania	jest	fakt,	że	w	ubiegłym	roku	udało	się	ukończyć	prace	
z	uzupełnieniem	całej	obowiązującej	dokumentacji	wszystkich	kościołów	i	bu-
dynków	parafialnych.	Obecnie	uzupełniane	są	jedynie	bieżące	inspekcje	i	prze-
glądy.	Dokumentację	prowadzi	pan	Jerzy	Szklorz.

4.	W	budynku	plebanii	oraz	starej	szkoły,	jak	również	w	kościele	w	Pierśćcu	zainsta-
lowano	centralne	wyłączniki	prądu,	które	wymagane	są	przez	obecnie	obowią-
zujące	przepisy	PPoż.	Instalacja	wspomnianych	wyłączników	była	poprzedzona	
sporządzeniem	odpowiednich	projektów	przez	wyspecjalizowaną	firmę.		

5.	 W	budynkach:	plebanii,	starej	szkoły	oraz	sali	parafialnej/biblioteki	w	kilku	new-
ralgicznych	miejscach	zainstalowano	wyłączniki	 ruchowe	prądu,	co	nie	tylko	
ułatwia	poruszanie	się	obok	lub	w	tych	budynkach,	co	w	niejednym	przypad-
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ku	pozwala	na	zaoszczędzenie	energii	elektrycznej,	której	niepotrzebne	straty	
spowodowane	były	zapalaniem	światła	i	zapominaniem	o	jego	wyłączeniu.	

6.	W	kancelarii	parafialnej	zainstalowano	nowy	serwer	NAS,	na	którym	groma-
dzone	 są	 wszystkie	 istotne	 dane,	 a	 który	 posiada	 funkcję	 autoarchiwizacji	
danych,	 co	 jest	możliwe	dzięki	wyposażeniu	 serwera	w	dysk	automatycznie	
kopiujący	dane	z	dysku	podstawowego.	Przy	tej	okazji	przystąpiono	do	zmo-
dernizowania	komputerów	w	kancelarii	parafialnej,	które	ze	względu	na	prze-
starzały	system	operacyjny	(Windows	7)	oraz	na	niemożność	zainstalowania	
systemu	wyższego	(obecnie	jest	nim	Windows	10),	muszą	być	wymieniane	na	
bardziej	wydajne.	Konieczność	wymiany	spowodowana	jest	również	z	uwagi	
na	obostrzenia	związane	z	RODO	(komputery	powinny	mieć	odpowiednie	za-
bezpieczenia	ochrony	sieciowej	i	antywirusowej)	oraz	na	konieczność	ujedno-
licenia	oprogramowania	we	wszystkich	jednostkach.

7.	 W	ubiegłym	 roku	ostatecznie	 rozwiązano	kwestię	 zakupu	nowej	kamery	do	
transmisji	internetowej	w	kościele	w	Skoczowie.	Przy	okazji	zmodernizowano	
całą	sieć	internetową	w	kościele,	wykorzystując	technologię	światłowodową.	
Nad	tym	przedsięwzięciem,	jak	również	nad	instalacją	nowego	serwera	w	kan-
celarii	parafialnej	czuwał	Mateusz	Kucz,	a	pomagali	mu:	Bartosz	Macura,	Mate-
usz	i	Łukasz	Sikora	oraz	Kamil	Sudoł.	Dzięki	ich	zaangażowaniu,	a	szczególnie	
Mateusza	Kucza,	który	w	dalszym	ciągu	opiekuje	się	systemem	informatycz-
nym	naszej	parafii,	uniknięto	dosyć	sporych	wydatków	na	modernizację	sieci	
komputerowej,	internetowej	i	służącej	do	transmisji	nabożeństw.		

8.	W	kościele	w	Skoczowie	przeniesiono	obrazy	Karola	Śliwki	z	kruchty	kościoła	
(przedsionek	głównego	wejścia)	–	gdzie	były	bardzo	niesprzyjające	warunki	
dla	tego	typu	dzieł	sztuki,	do	kościoła	–	zostały	przytwierdzone	na	tylnych	ścia-
nach	głównej	nawy.

9.	 Zatrudnienie	nowej	kościelnej	–	pani	Jolanty	Caputa	–	zaowocowało	przepro-
wadzeniem	 przez	 nią	 generalnych	 porządków	w	 zakrystii	 oraz	 pomieszcze-
niach	gospodarczych,	co	nie	tylko	dało	się	od	razu	zauważyć,	ale	polepszyło	
organizację	pracy.

10.	 W	 skoczowskim	 kościele	 rozpoczęto	 wymianę	 antypendiów	 (przykrycie	 oł-
tarza	 i	ambony),	które	na	różne	okresy	roku	kościelnego	mają	różne	kolory.	
Ponieważ	panie:	Helena	Pszczółka	oraz	Ewa	Motyka	szycie	wykonują	bezinte-
resownie,	Parafia	 jedynie	płaci	za	zakupione	materiały.	Przy	tej	okazji	należy	
wspomnieć,	 że	kwiaty	na	ołtarz	zazwyczaj	kupowane	były	przez	pastorową	
Agnieszkę	Borski	na	giełdzie	 lub	w	hurtowni	kwiatów,	co	znacznie	obniżyło	
związane	z	tym	koszty.

11.	 Ze	względów	praktycznych,	zmieniono	miejsce	odbywania	się	szkółek	niedziel-
nych	dla	najmłodszych.	Obecnie	zajęcia	te	odbywają	się	w	sali	przy	kancelarii	
parafialnej.	Przy	okazji	należy	wyrazić	wdzięczność	Sponsorowi,	który	w	roku	
2019	z	dziesięciny	zakupił	do	nowej	salki	rzutnik	LCD,	laptop	oraz	duży	ekran,	
zaś	na	początku	bieżącego	roku	zakupił	pianino	cyfrowe	firmy	KORG.	
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12.	 Podziękowania	 należą	 się	 kolejnemu	 Sponsorowi,	 który	 ufundował	 tablicę	
proboszczów	 skoczowskich,	 której	 odsłonięcia	 dokonano	 22.09.2019	 roku	
przy	okazji	jubileuszu	60-lecia	ordynacji	ks.	Andrzeja	Czyża.

13.	 W	celu	ujednolicenia	zapisów	oraz	uniknięcia	niedomówień,	ks.	prob.	Alfred	
Borski	zaprojektował	 i	wykonał	(przygotowanie	do	oprawy	 introligatorskiej)	
następujące	księgi:	Zgłoszenie	chrztu,	Zgłoszenie	ślubu,	Zgłoszenie	pogrzebu.

14.	 Najpoważniejszymi	inwestycjami	filiału	w	Dębowcu	były	te,	związane	ze	zmia-
ną	wikariusza	–	zatem	remont	mieszkania	służbowego	oraz	wyposażenie	go	
w	 używane	 meble	 kuchenne.	 Do	 kościoła	 zakupiono	 organy	 elektroniczne,	
które	wykorzystywane	są	w	czasie	nabożeństw	 jako	 instrument	wspomaga-
jący	istniejące	organy.	Zakup	instrumentu	sfinansowano	w	1/3	kwoty	z	ofiary	
pana	Retki	oraz	2/3	dopłaty	skoczowskiej	parafii.	Jedną	z	ważniejszych	i	pilnych	
inwestycji	było	założenie	czujników	ciepła	w	salach	i	na	korytarzach	budynku	
parafialnego.	Prace	zostały	wykonane	przez	firmę	pana	Marka	Boruty	bezinte-
resownie	–	za	co	wyrażamy	serdeczne	podziękowanie	(parafia	zapłaciła	jedy-
nie	za	materiał).

15.	 W	filiale	w	Pierśćcu,	najpilniejszą	pracą	było	wykonanie	bruku	ostatniego	frag-
mentu	chodnika	na	cmentarzu.	Zamontowano	również	(co	było	już	wspomnia-
ne)	centralny	wyłącznik	prądu.	

16.	 27.11.2019	w	Pierśćcu	rozpoczęto	w	naszej	parafii	akcję	uaktualnienia	kartoteki	
parafialnej.	Akcję	zainicjował	proboszcz,	ks.	Alfred	Borski,	który	opracował	spe-
cjalną	 „Parafialną	Ankietę	Personalną”,	 która	 zawierała	 dane	poszczególnych	
osób,	które	obecnie	znajdują	się	w	parafialnej	bazie	danych.	W	dalszej	kolejności	
do	akcji	włączyły	się	filiały	w	Simoradzu	i	Dębowcu.	W	Skoczowie	ankieta	jest	na	
etapie	konsultacji	i	wdrażania.	Mamy	nadzieję,	że	do	połowy	roku	2020	w	dużym	
stopniu	uda	się	zebrać	dane	do	ankiet	większości	parafian.	Zależy	to	jednak	od	
zaangażowania	się	Rady	 i	Komitetu	Parafialnego,	 jak	również	wolontariuszy	–	
idąc	za	przykładem	filiału	w	Pierśćcu,	który	nie	tylko	wzorowo	podszedł	do	spra-
wy	aktualizacji	danych,	ale	też	wzorowo	przeprowadził	całą	akcję.	

17.	 W	ubiegłym	roku	w	Skoczowie	przeprowadzono	szereg	akcji	mających	na	celu	
pozyskanie	funduszy	na	planowany	remont	kościoła	w	Skoczowie:
•	 Pieczenie	i	sprzedaż	baranków	wielkanocnych	=	2.185,-	zł
•	 Piknik	parafialny	=	6.095,85	zł	(w	tym	sprzedaż	kołaczy	1.304,-	zł	–	Chór	Gloria)
•	 Sprzedaż	wypieków	drożdżowych	parafian	w	Święto	Żniw	=	2.170,-	zł
•	 Pieczenie	i	sprzedaż	aniołów	z	piernika	=	2.608,-	zł
•	 Kiermasz	ozdób	świątecz.	=	596,-	zł	 Łącznie	dało	to	kwotę:	13.654,85 zł

Nad	przeprowadzeniem	wszystkich	tych	akcji	czuwała	pastorowa	Agnieszka	Borski.

Podsumowanie
Przechodząc	do	podsumowania	i	wyciągnięcia	wniosków,	pragnę	bardzo	ser-

decznie	podziękować	tym	wszystkim,	którzy	nie	szczędzili	sił,	czasu	ani	swoich	ta-
lentów	przy	utrzymywaniu	i	polepszaniu	stanu	majątkowego	naszej	Parafii.	W	tym	
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momencie	bardzo	dziękuję	Wam	–	drodzy	Parafianie	 –	 za	wspieranie	wszelkich	
inicjatyw	swoimi	ofiarami	 i	nawet	niewielkimi	datkami,	 co	w	 rezultacie	 sprawia,	
że	wiele	działań	może	być	przeprowadzonych.	Bardzo	dziękuję	 tym	wszystkim,	
którzy	stają	na	czele	różnych	grup,	które	wspierają	działania	naszej	Parafii	w	sferze	
duchowej	–	począwszy	od	osób	prowadzących	szkółki	niedzielne	 i	 katechetów,	
poprzez	zaangażowaną	w	różne	projekty	młodzież	oraz	chórzystów	 i	członków	
zespołów	muzycznych,	a	 skończywszy	na	paniach,	które	nie	szczędzą	swych	sił	
i	są	odpowiedzialne	za	stronę	kulinarną	naszych	spotkań	i	uroczystości.	Dziękuję	
też	tym	członkom	Rady	i	Komitetu	Parafialnego	oraz	członkom	Rad	Filiałów,	któ-
rzy	–	oprócz	stałych	posiedzeń	–	z	wielkim	oddaniem	włączali	się	do	różnych	akcji	
oraz	prac	pomagających	w	utrzymaniu	i	zachowaniu	tak	parafialnego	mienia,	jak	
również	czuwali	nad	duchową	stroną	naszej	działalności.	

Jeszcze	 raz	dziękuję	 za	wszelką	ofiarność,	 składki	 kościelne,	 kolekty	 i	 ofiary,	
oraz	 za	wszelkie	 zaangażowanie.	 Dziękuję	 bardzo	 rodzicom	 i	 dziadkom,	 którzy	
dbają,	aby	ich	pociechy	wychowywały	się	w	bliskości	Kościoła	i	jego	Pana,	Jezusa	
Chrystusa.	Na	koniec	dziękuję	tym	wszystkim,	którzy	wspierają	naszą	Parafię	swo-
imi	modlitwami,	jak	również	za	wszelkie	życzliwe	uwagi,	pomysły	oraz	za	wspar-
cie:	„Bóg	Wam	zapłać”.

Weszliśmy	w	rok	2020,	który	został	ogłoszony	przez	Synod	naszego	Kościoła	
„Rokiem Wolności chrześcijańskiej”.	Pamiętajmy	jednak	na	słowa	ap.	Pawła	(1	Kor	
6,12):	„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, 
lecz ja nie dam się niczym zniewolić”.	Niechaj	słowa	te	przypominają	nam	o	wolno-
ści,	ale	również	o	tym,	że	wolność	bardzo	szybko	można	utracić	–	i	to	tak	w	znacze-
niu	„niewoli”,	jak	również	w	znaczeniu	intelektualnym.	Wszystko	bowiem	zaczyna	
się	od	myślenia,	które	jest	czynnikiem	sprawczym	naszego	działania.	Nie	zapomnij-
my	też	o	innej	prawdzie	powiązanej	z	Jezusem:	„Jeśli więc Syn was wyswobodzi, 
prawdziwie wolnymi będziecie”	(J	8,36).	Niechaj	biblijne	hasło	na	rok	2020:	„Wie-
rzę, pomóż niedowiarstwu memu”	(Mk	9,24)	pomoże	nam	pewnie	stać	na	nogach	
swej	wiary	i	żwawo	oraz	pewnie	kroczyć	przez	życie.

Życzę	Wam	wszystkim	wielu	Bożych	łask	oraz	tego,	by	światłość	Jezusa	pro-
wadziła	nas	w	życiu	i	służbie	Kościołowi	–	zatem	również	służbie	w	naszej	Parafii.

ks. dr Alfred Borski – proboszcz

Baczcie	jednak,	
aby	wolność	wasza	

nie	stała	się	
zgorszeniem	
dla	słabych.

1	Kor	8,9
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Za nami:
22.09.2019 –	Dziękczynne	Święto	Żniw	w	Dębowcu.
24.09.2019 –	Jubileuszowa	250	sesja	Rady	Powiatu	Cieszyńskiego	i	zarazem	250	se-
sja		Stanisława	Kubiciusa	z	Dębowca.
27.10.2019 –	Odsłonięcie	tablicy	pamiątkowej	Karola	Śliwki	w	Harbutowicach.
2.11.2019 –	W	Cieszynie	odbyło	 się	 IV	Śląskie	Forum	Reformacyjne	oraz	 jesienna	
sesja	Synodu	Diecezji	Cieszyńskiej.
10.11.2019 –	Nagrywanie	nabożeństwa	wigilijnego	dla	drugiego	programu	Polskie-
go	Radia.	Emisja:	24.12.2019	o	godz.	21:00.
11.11.2019 –	Ekumeniczne	naboż.	w	naszym	kościele	z	okazji	Święta	Niepodległości.
14.11.2019 –	Wizyta	proboszcza	ks.	dr.	Alfreda	Borskiego	w	Marl.
1.12.2019 –	„Inny	Adwent”	w	Dębowcu.
4.12.2019 –	Diecezjalna	Konferencja	Duchownych	w	Skoczowie.
6.12.2019 –	Adwentowe	Koło	Pań	w	Simoradzu.
7.12.2019 –	Parafialna	wycieczka	do	Hernnhut	i	na	jarmark	świąteczny	do	Görlitz.
7.12.2019 –	Występ	„Skoczowskich	Dzwonków”	w	DPS	w	Skoczowie.
11.12.2019 –	Spotkanie	z	Marszałkiem	Senatu	Rzeczypospolitej	Polskiej	Tomaszem	
Grodzkim	w	Wiśle.
11.12.2019 –	Adwentowe	spotkanie	pań	w	Skoczowie.
15.12.2019 –	Komunia	Św.	oraz	spotkanie	świąteczne	dla	seniorów	i	osób	niepełno-
sprawnych	w	Skoczowie.
15 i 22.12.2019 –	 Pieczenie	 i	 sprzedaż	 aniołów	 z	 piernika	 i	 kiermasz	 wypieków	
i	ozdób	świątecznych	w	Skoczowie.
22.12.2019 –	Gwiazdka	dla	dzieci	w	Simoradzu.
22.12.2019 –	Wigilijka	skoczowskiej	młodzieży.
25.12.2019 –	Nabożeństwo	rodzinne	w	Pierśćcu.

W skrócie
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Przed nami:
15.03.2020 –	Ekumeniczny	Koncert	Pieśni	Pasyjnych	w	Dębowcu	(16:30).
22.03.2020 –	Pierwsze	nabożeństwo	muzyczne	w	Skoczowie	-	występ:	Wyższobram-
ski	Chór	Kameralny	z	Cieszyna	(8:00).	
29.03.2020 –	Drugie	Międzyparafialne	Spotkanie	dla	Singli	w	Skoczowie	(16:00).	
31.03.2020 –	Kolacja	Paschalna	w	Skoczowie	(18:00).
25.04.2020 –	„W	trosce	o	rodzinę”	–	Konferencja	w	naszej	parafii	(10:00	-	18:00).

Zebrał: ks. Alfred Borski

26.12.2019 –	Nabożeństwo	rodzinne	w	Skoczowie.
28.21.2019 –	II	Bieg	Ekumeniczny	„No	To	Kaplica”	w	Skoczowie.
29.12.2019 –	 Koncert	w	 cieszyńskim	 teatrze	 „Dzieci	 Śpiewają	 Kolędy”	 –	występ	
Chórku	Dziecięcego	„Nadzieja”.
31.12.2019 –	Oczekiwanie	Nowego	Roku	w	Skoczowie	i	w	Dębowcu.
2.01.2020 –	Noworoczne	spotkanie	duchownych	diec.	ciesz.	w	Bielsku-Białej.
3.01.2020 –	Koło	Pań	w	Simoradzu.
5.01.2020 –	Gwiazdka	seniorów	w	Dębowcu.
6.01.2020 –	Święto	Epifanii	–	Koncert	kolęd	w	wykonaniu	naszych	chórów	i	zespołów.
6.01.2020 –	Koncert	Chóru	„Gloria”	w	Bładnicach.
12.01.2020 –	Zebranie	sprawozdawcze	w	Simoradzu,	w	którym	uczestniczyli	rów-
nież	proboszcz	ks.	dr	Alfred	Borski	i	kurator	Ryszard	Macura.
12-18.01.2020 –	Zimowisko	w	Zawoi	dla	dzieci	od	4	kl.	SP	i	młodzieży.	
16.01.2020 –	Doroczne	spotkanie	Burmistrza	z	proboszczami	parafii	ewangelickich	
i	parafii	rzymskokatolickich,	w	którym	uczestniczył	proboszcz	ks.	dr	Alfred	Borski.
19.01.2020 –	Zebranie	sprawozdawcze	w	Pierśćcu,	w	którym	uczestniczyli	również	
ks.	Bogdan	Wawrzeczko	i	kurator	Ryszard	Macura.
26.01.2020	–	Zebranie	sprawozdawcze	w	Dębowcu,	w	którym	uczestniczyli	rów-
nież	proboszcz	ks.	dr	Alfred	Borski	i	kurator	Ryszard	Macura.
31.01.2020	–	Ekumeniczny	Koncert	Kolęd	w	naszym	kościele	w	Dębowcu.
2 i 16.02.2020 –	Zgromadzenie	Parafialne	w	Skoczowie.
5.02.2020	–	Miesięczne	spotkanie	pań	w	Skoczowie.
7.02.2020 –	Koło	Pań	w	Pierśćcu	i	pożegnanie	p.	Ilony	Hajewskiej.
15.02.2020 –	Wieczór	walentynkowy	w	naszej	parafii.
23.02.2020 –	Nab.	rodzinne	w	Skoczowie.	Pierwszy	numer	gazetki	dla	dzieci	„4kids”.
29.02.2020 –	Śniadanie	dla	Kobiet	w	Skoczowie.
29.02.2020 –	Diecezjalne	Spotkanie	Konfirmantów	w	Bielsku-Białej.
  1.03.2020 –	Pierwsze	Międzyparafialne	Spotkanie	dla	Singli	w	Skoczowie.	
  8.03.2020 –	Spotkanie	dla	zaangażowanych	w	Kisielowie.
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Nasze
życie

Dziękczynne Święto Żniw w Dębowcu
Fotokronika Andrzeja Czyża – 22.09.2019
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Imponujący jubileusz Stanisława Kubiciusa

24.09.2019	 odbyła	 się	 250 Sesja Rady Powia-
tu Cieszyńskiego w	 swojej	 dwudziestoletniej	
historii	 istnienia.	 Przewodniczącym	 Rady	 jest	
nasz	parafianin,	pan	Stanisław Kubicius z Dę-
bowca.	Ponieważ	w	Radzie	Powiatu	zasiada	od	
dwudziestu	lat	i	w	tym	okresie	nie	opuścił	ani	jed-
nego	posiedzenia,	zostało	to	nie	tylko	zauważo-
ne	na	szczeblu	powiatowym,	ale	i	wojewódzkim.	
	 Starosta	 Cieszyński	 Mieczysław	 Szczurek:	
„Tutaj na sali sesyjnej często się spieramy o różne rzeczy. Mamy różnorodne podej-
ścia. Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy chcemy działać dla dobra mieszkań-
ców. To właśnie dzisiaj rozpoczęła się 250 sesja od powstania Powiatu Cieszyńskiego. 
Wśród nas jest radny, który był co do jednej na tych wszystkich sesjach. To pan Stani-
sław Kubicius, któremu serdecznie gratuluję pięknego jubileuszu”.
	 Pierwszy	Wicewojewoda	Śląski	Jan	Chrząszcz:	„Chciałbym złożyć najserdeczniej-
sze gratulacje dla pana Przewodniczącego. 250 razy na wszystkich sesjach to świad-
czy o rzetelności i skuteczności oraz sumienności. Świadczy to również o tym, że jest 
to człowiek stąd, „stela”. Dziękuję Panu za to!”
	 Z	 okazji	 pięknego	
jubileuszu	 Przewodni-
czący	 Rady	 otrzymał	
całe	 mnóstwo	 gratu-
lacji,	 życzeń,	 podzię-
kowań,	 kwiatów	 od	
radnych	 oraz	 zapro-
szonych	 gości,	 w	 tym	
obecnych	na	sesji	par-
lamentarzystów	 Mał-
gorzaty	Pępek	 i	 Jerze-
go	Jachnika.

www.powiat.cieszyn.pl

Fo
to

: w
w

w
.p

ow
ia

t.
ci

es
zy

n.
pl

Fo
to

: h
tt

ps
://

be
sk

id
zk

a2
4.

pl



30 Informator Parafialny nr 137 (1/2020) – styczeń, luty, marzec 2020

	 Chyba	każdy	dorosły	człowiek	w	Polsce	przechodził	
kiedyś	obok	Banku	Polskiego	PKO	i	widział	jego	logo:	
skarbonkę	 utworzoną	 z	 liter	 PKO	 –	 inicjałów	 banku.	
Tylko	nieliczni	jednak	wiedzą,	że	twórcą	tego	logotypu	
jest	nasz	były	parafianin,	pochodzący	z	Harbutowic	Ka-
rol	Śliwka.	Artysta	przez	wiele	lat	zajmował	się	tworze-
niem	 takich	właśnie	 form	graficznych.	Dzięki	 niezwy-
kłemu	 talentowi	 i	 stale	 rozwijanym	 umiejętnościom,	
jest	wymieniany	w	gronie	ośmiu	najlepszych	grafików	
na	 świecie.	 W	 jego	 dorobku	 znajduje	 się	 ponad	 400	

Odsłonięcie tablicy Karola Śliwki

znaków	graficznych,	a	oprócz	tego	całe	mnóstwo	różnych	projektów:	plakatów,	
opakowań,	okładek,	znaczków	pocztowych	i	rysunków.

27.10.2019 w	Domu	Rolnika	w	Harbutowicach	miała	miejsce	
uroczystość	 poświęcona	 pamięci	 wybitnego	 Grafika.	 Go-
ście	 mieli	 okazję	
poznać	 dorobek	
i	 osobiste	 wspo-
mnienia	 tej	 nie-
zwykłej	 postaci.	
Punktem	 kulmi-
nacyjnym	spotka-
nia	 było	 odsło-
nięcie	 tablicy,	
upamiętniającej	
życie	 i	 twórczość	
Karola	Śliwki.	W

W uroczystości razem z ks. dr Alfredem Borskim 
wzięli udział goście Chóru „Gloria” z Marl

Paweł Śliwka przed 
tablicą brata Karola

Spotkanie proboszcza z członkami koła dziennikarskiego
						Uczniowie	klas	pią-
tych	 w	 Szkole	 Podsta-
wowej	im.	Zofii	Kossak	
w	Pierśćcu	uczestniczą	
od	września	 2019	 roku	
w	zajęciach	koła	dzien-
nikarskiego.	 Członko-
wie	 koła	 przeprowa-
dzili	 cykl	 wywiadów	
ze	 znanymi	 osobami	
z	 naszego	 regionu:	
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Foto: ks. Alfred Borski
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ks. dr Alfred Borski Agnieszka Borski Dawid Podżorski ks. Andrzej Czyż

Nabożeństwo dla II Programu Polskiego Radia
Fotokronika Jana Chwastka – 10.11.2019

przed	siębiorcami,	 działaczami	 społecznymi,	 zaangażowanymi	 w	 życie	 kultural-
ne,	seniorami,	osobami	wykonującymi	ciekawe	i	nieraz	trudne	zawody.	Z	inicjatywy	
młodzieży	spotkaliśmy	się	także	z	księżmi	pierścieckich	parafii:	katolickiej	(wywiadu	
udzielił	nam	wikariusz	ks.	Krzysztof	Wilk)	oraz	ewangelickiej.	Ta	druga	rozmowa	od-
była	się	18.10.2019 z	ks.	prob.	Alfredem	Borskim	w	kościele	Ewangelickim	w	Pierśćcu.	
Uczniowie	pytali	ks.	Borskiego	m.in.	o	różnice	między	wyznaniami,	o	to,	jak	to	jest	
prowadzić	nabożeństwo,	o	łączeniu	ról:	duchownego,	męża	i	ojca,	o	najtrudniejsze	
i	o	niezapomniane	nabożeństwo,	a	także	o...	tremę	przed	wygłoszeniem	kazania.	
							Spotkanie	przebiegło	w	sympatycznej	atmosferze.	Uczniowie	mieli	okazję	spo-
ro	się	dowiedzieć	na	nurtujące	ich	pytania.

Danuta Oczadły
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Nabożeństwo w Święto Niepodległości w Skoczowie
Fotokronika Jana Chwastka – 11.11.2019

Szanowni	zgromadzeni	Obywatele,	Mieszkańcy	tej	skoczowskiej	Ziemi!	
Tej	naszej	Małej,	ale	i	Dużej	Ojczyzny!	Umiłowani	w	Panu	Jezusie,	Siostry	i	Bracia!
	 Słowo	 „święto”	według	 Słownika	 Języka	 Polskiego	ma	 dwa	 znaczenia.	 Naj-
częściej	używane	jest	w	odniesieniu	do	jakiegoś	dnia,	w	którym	obchodzi	się	uro-
czystości	 religijne	 lub	państwowe,	ale	nieraz	 też	dla	podkreślenia	wagi	 jakiegoś	

Kazanie wygłoszone w Święto Niepodległości 2019
w	kościele	Św.	Trójcy	w	Skoczowie	przez	ks.	dr.	Alfreda	Borskiego
Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uro-
czystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z po-
karmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych 
waszych cieląt nie mogę patrzeć.Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni! I nie 
chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a spra-
wiedliwość jak potok nie wysychający! Księga	Amosa	5,21-24
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nadzwyczajnego	wydarzenia.	W	tym	drugim	przypadku	świętem	może	być	nawet	
przybycie	 jakiegoś	krewnego	czy	znajomego,	który	wiele	 razy	 już	obiecywał,	że	
przyjedzie	i	wreszcie	udało	mu	się	to	zrealizować.	Nas	interesuje	to	pierwsze	zna-
czenie,	które	oczywiście	ma	swoje	źródło	w	tym	drugim	–	tym	bardziej,	że	z	jednej	
strony	spotykamy	się	w	kościele,	a	kościół	w	zasadzie	wykorzystywany	jest	głów-
nie	w	tym	celu,	by	świętować.	Świętować	społeczność	z	naszym	Ojcem	Niebieskim	
i	Jego	jednorodzonym	Synem,	Jezusem	Chrystusem,	który	jest	właśnie	głową	Ko-
ścioła	oraz	by	mieć	społeczność	z	innymi	wierzącymi	–	co	oczywiście	dzieje	się	za	
sprawą	Ducha	Świętego,	który	–	jak	wyjaśnia	ks.	dr	Marcin	Luter	w	Małym	Katechi-
zmie:	„Wierzę,	że	ani	przez	własny	rozum,	ani	przez	siły	swoje	w	Jezusa	Chrystusa,	
Pana	mego,	uwierzyć	ani	z	Nim	połączyć	się	nie	mogę,	ale	że	mnie	Duch	Święty	
przez	Ewangelię	powołał,	darami	swymi	oświecił,	w	prawdziwej	wierze	poświęcił	
i	utrzymał;	tak	jak	całe	chrześcijaństwo	na	ziemi	powołuje,	zgromadza,	oświeca,	
poświęca	i	w	prawdziwej,	jedynej	wierze	w	Jezusa	Chrystusa	utrzymuje…”	
	 Świętujemy,	by	zwrócić	uwagę	na	jakieś	szczególne	wydarzenia,	a	pierwowzo-
rem	do	wyznaczania	dodatkowych	dni	świątecznych	był	oczywiście	sabat	–	siódmy	
dzień	żydowskiego	tygodnia,	który	został	ustanowiony	przez	Boga	na	upamiętnie-
nie	stworzenia	świata.	Sabat,	to	dzień	odpocznienia,	w	którym	Pan	Bóg	–	jak	czy-
tamy	w	Pierwszej	Księdze	Mojżeszowej	–	„odpoczął	dnia	siódmego	od	wszelkiego	
dzieła,	które	uczynił”	 (1	Mż	2,2).	Od	czasów	zmartwychwstania	Pana	Jezusa,	za	
przykładem	apostołów	i	pierwszych	zborów	chrześcijańskich,	większość	Kościo-
łów	przyjęła	 niedzielę	 jako	 dzień	 święty.	 Bez	względu	 jednak	 na	 takie	 czy	 inne	
przekonania,	najważniejsza	 jest	 idea	samego	świętowania	nakreślona	w	trzecim	
przykazaniu:	„Sześć	dni	będziesz	wykonywał	pracę,	ale	dnia	siódmego	będzie	sa-
bat,	dzień	całkowitego	odpoczynku,	uroczyście	ogłoszone	święto.	Żadnej	pracy	
nie	będziecie	wykonywać”	(3	Mż	23,3).	
	 Oprócz	 tego	 siódmego	dnia	odpocznienia,	ustanowione	zostały	 jeszcze	 inne	
święta	 o	 charakterze	 religijnym,	 które	 miały	 dodatkowo	 przypominać	 o	 szcze-
gólnych	wydarzeniach,	 z	których	warto	wspomnieć:	Pesach	czyli	Pascha	 i	 Świę-
to	Przaśników,	które	przypominały	o	wyjściu	z	niewoli	Egipskiej,	Sukkot	–	Święto	
Szałasów,	przypominające	mieszkanie	w	namiotach	podczas	ucieczki	 Izraelitów	
z	Egiptu	i	wędrówki	do	Kanaanu	czy	Jom	Kippur	czyli	Dzień	Pojednania	–	święto	
nawołujące	do	skruchy	i	prośby	o	przebaczenie.
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	 W	tym	momencie	warto	zwrócić	uwagę,	że	słowo	„święto”	ma	bezpośredni	
związek	z	Bogiem	i	 jego	świętością.	Święto	to	w	powiazaniu	z	wiarą	(tak	z	juda-
izmem,	jak	również	z	chrześcijaństwem	i	 innymi	religiami)	–	to	po	prostu	„dzień	
święty”.	Święty	to	w	języku	hebrajskim	„Kodesz”	(=	oddzielony)	–	czyli	oddzielony	
od	tego,	co	nie	jest	święte.	W	języku	łacińskim	te	dwie	sfery	określane	są	słowa-
mi	Sacrum	 i	Profanum.	Używając	 z	 kolei	 języka	matematyki,	 a	 konkretnie	 teorii	
mnogości,	 to	dwa,	odrębne	od	siebie	zbiory,	które	nieraz	w	praktyce	muszą	się	
przynajmniej	w	 jakimś	stopniu	nachodzić,	by	grzeszny	człowiek	miał	możliwość	
spotkania	się	ze	świętym	Bogiem	i	dzięki	takim	spotkaniom	mógł	być	uświęcony	
albo	uświęcany.
	 Na	wzór	świąt	religijnych	do	kalendarzy	wprowadzano	święta	o	charakterze	ty-
powo	świeckim.	W	zależności	od	tych,	którzy	sprawowali	rządy,	władzę	czy	ustro-
jów	politycznych,	powody	do	świętowania	w	różnych	okresach	były	nieraz	bardzo	
żałosne.	Takie	nadużywanie	charakteru	czy	wymowy	dnia	świątecznego	na	pew-
no	nie	może	umniejszać	rangi	i	dostojności	tym	wydarzeniom,	które	rzeczywiście	
zasługują	na	upamiętnienie.	Tym	bardziej	gdy	chodzi	o	takie	fakty	z	historii,	które	
miały	wręcz	przełomowy	wpływ	na	kształtowanie	się	miejsca,	w	którym	się	żyje,	
w	którym	się	urodziło,	z	którym	się	jest	związanym	więzią	narodową	albo	którego	
się	jest	obywatelem	–	słowem	Ojczyzny.
	 Uczestnicząc	w	dzisiejszych	uroczystościach,	również	w	tym	nabożeństwie,	
nie	mamy	co	do	tego	żadnych	wątpliwości.	Może	szkoda,	że	–	mam	nadzieję	
–	 jest	to	 jeszcze	obojętne	stosunkowo	sporej	części	naszego	społeczeństwa.	
Ale	pamiętajmy,	że	to	sprawa	wychowania	 i	uświadamiania.	Musimy	mieć	na	
uwadze	choćby	to,	że	nasze	pokolenie	(myśląc	o	nas	starszych),	w	okresie	na-
szej	młodości,	 na	 siłę	 byliśmy	 indoktrynowani	 i	 przekonywani	 do	 obcej	 nam	
ideologii	 i	 narzuconych	wartości.	 A	 gdy	weźmie	 się	 pod	 uwagę	 nawet	 czasy	
o	wiele	bardziej	odległe,	to	można	powiedzieć,	że	te	123	lata	zaborów	sprzyjały	
jedynie	temu	ukrytemu	patriotyzmowi.	Podobnie,	jak	było	to	w	czasach	okupa-
cji.	I	myślę,	że	śmiało	można	powiedzieć	o	gorliwości	tak	w	miłowaniu	Boga	jak	
i	Ojczyzny,	że	im	trudniejsze	czasy,	tym	ludzie	bardziej	szczerze,	bo	całkowicie	
z	przekonania	związani	byli	z	wyznawanymi	ideami.	Miało	to	odbicie	z	pewno-
ścią	 i	w	 liczbie.	Dobrze	 jednak	wiemy,	że	nie	 ilość,	ale	 jakość	decyduje	o	suk-
cesie.	Gdy	chrześcijaństwo	najpierw,	w	313	roku,	stało	się	religią	tolerowaną,	
a	od	392	roku	obowiązującą,	to	wiemy	z	przekazów	historycznych,	że	„zyskało	
na	liczbie,	a	zdecydowanie	straciło	na	jakości”.	Taka	sama	sytuacja	ma	miejsce	
również	na	 arenie	politycznej.	Nieraz	dla	wielu	decydującym	czynnikiem	 jest	
to,	 jakie	będą	mieli	z	 tego	korzyści	–	oczywiście	znowu	w	odniesieniu	tak	do	
Kościoła,	jak	również	sfery	politycznej.	Z	tego	pierwszego	podwórka,	jako	na-
stoletni	chłopak	dobrze	pamiętam,	że	w	latach	80-tych	sporo	osób	brało	udział	
w	nabożeństwach	tylko	dlatego,	że	na	parafie	przychodziły	transporty	z	dara-
mi.	W	polityce	chyba	jeszcze	bardziej	odczuwalna	jest	kwestia	„najemników”,	
o	których	niejednokrotnie	wspominał	Pan	Jezus.	
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	 Gromadzimy	się	jednak	na	nabożeństwie,	bo	gdzieś	tam	głęboko	w	naszych	
sercach	wyryta	jest	zasada,	którą	wpoili	nam	nasi	rodzice	i	dziadkowie	razem	
ze	 słowami	pieśni	 Stanisława	 Jachowicza:	 „Z	Bogiem,	 z	Bogiem,	każda	 spra-
wa,	tak	mawiali	starzy.	Kiedy	wezwiesz	tej	pomocy,	wszystko	ci	się	zdarzy…”.	
Gromadzimy	się	i	nie	boimy	się	konfrontacji	ze	Słowem	Bożym,	które	jest	pod-
stawą	naszego	dzisiejszego	rozważania.	Celowo	wybrałem	tekst,	który	rzeczy-
wiście	nadaje	się	do	tego,	by	być	takim	zimnym	prysznicem	–	tym	bardziej,	że	
tak	 na	 dobrą	 sprawę	może	 nas	 nawet	 obrazić	 i	 na	 pewno	dotknąć.	 Ale	 chy-
ba	dostrzegamy	różnicę,	gdy	słowa	proroka	Amosa	stanowią	podstawę	tego	
świątecznego	kazania,	niż	gdyby	były	wypowiedziane	przez	kogoś,	kto	pod	ko-
niec	takiego	nabożeństwa	dorwał	by	się	do	mikrofonu	 i	z	pogardą	by	 je	nam	
obwieścił,	a	potem	może	nawet	ostentacyjnie	opuściłby	tą	świątynię.	
	 Dobrze	jest,	że	myśląc	o	sprawach	naszego	kraju,	wiążemy	je	z	Bogiem	i	jego	
błogosławieństwem.	Dobrze	 jest,	gdy	o	 to	błogosławieństwo	zabiegamy.	Pan	
Bóg,	za	pośrednictwem	proroka	Jeremiasza,	dał	kiedyś	 takie	polecenie	swoje-
mu	 ludowi:	 „Starajcie	 się	 o	 pomyślność	miasta,	 do	 którego	 skazałem	was	 na	
wygnanie,	 i	módlcie	 się	 za	nie	do	Pana,	bo	od	 jego	pomyślności	 zależy	wasza	
pomyślność!”	(Jr	29,7).	To	o	ile	bardziej	powinniśmy	się	starać	o	pomyślność	mia-
sta	i	kraju,	w	którym	żyjemy	z	własnej	woli	i	w	którym	możemy	delektować	się	
wręcz	wolnością!	Ileż	bardziej	powinniśmy	modlić	do	naszego	Pana	za	Skoczów	
i	wszystkie	jego	sołectwa	i	wioski,	za	nasz	ukochany	Śląsk	Cieszyński,	Śląsk	i	całe	
nasze	państwo	Polskie.	Tym	bardziej,	że	rzeczywiście	od	„jego	pomyślności	zale-
ży	NASZA	pomyślność!”.	
	 Naród	Izraelski	wiele	razy	doświadczał	na	swojej	własnej	skórze,	co	znaczy	
być	bez	ojczyzny,	być	w	niewoli,	być	na	wygnaniu.	Zawsze	wtedy,	gdy	oddalał	
się	od	Boga,	doświadczał	niedoli	 i	upokorzenia	–	co	związane	było	z	brakiem	
Bożego	błogosławieństwa.	Dlatego	tak	bardzo	ważne	jest,	abyśmy	stale	mie-
li	 na	 uwadze	właśnie	 to,	 że	 nasza	 pomyślność	 związana	 jest	 z	 pomyślnością	
miejscowości	 i	kraju,	w	którym	żyjemy.	Te	z	kolei	bezpośrednio	z	Bożym	bło-
gosławieństwem.	 Jakże	wymowne	 stają	 się	w	 tym	 kontekście	 słowa	Adama	
Mickiewicza: 

   Mówisz: niech sobie ludzie nie kochają Boga,
   Byle im była cnota i ojczyzna droga. —
   Głupiec mówi: niech sobie źródło wyschnie w górach,
   Byleby mi płynęła woda w miejskich rurach.

	 Pan	Bóg	na	pewno	nienawidzi	świąt,	uroczystości	czy	czegokolwiek,	które	nie	
są	związane	z	rzeczywistą	miłością	do	ludzi,	a	ta	przecież	musi	być	oparta	o	pra-
worządność,	sprawiedliwość	i	troskę	o	bliźnich,	obywateli.	I	na	pewno	cieszy	się	
z	każdego	spotkania,	święta	i	uroczystości,	gdy	w	naszym	działaniu	przyświecają	
nam	Jego	przykazania.	Amen.
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Wizyta Proboszcza w Marl

 „Inny Adwent” w Dębowcu
Dnia	 1.12.2019	 roku	 odbyło	 się	 nabożeństwo	młodzieżowe,	 które	 prowadził	 ks.	
Piotr	 Uciński	wraz	 z	młodzieżą.	 Natomiast	 po	 południu	miało	miejsce	wspólne	
spotkanie	pod	hasłem	„Inny	Adwent”,	podczas	którego	uczestnicy	między	innymi	
wykonywali	wieńce	adwentowe.

Roman Kłoda

Kontakty	Chóru	„Gloria”	z	parafią	ewangelicką	w	Marl	 (Niemcy)	mają	 już	swoją	
kilkudziesięcioletnią	 tradycję.	Ostatnio,	na	 jubileusz	„Glorii”,	do	Skoczowa	przy-
była	9-osobowa	delegacja.	Kontakty	 znowu	 się	bardzo	 zacieśniły	 –	 z	obu	 stron	
odczuwalna	jest	chęć	ich	kontynuowania.	14.11.2019	miała	miejsce	niewielka	rewi-
zyta.	Ks.	Alfred	Borski	będąc	na	krótkim	urlopie,	spędził	jedno	popołudnie	w	Marl.	
W	 trakcie	 wizyty	 miał	 możliwość	 przyjrzeć	 się	 tamtejszej	 parafii:	 zapoznał	 się	
z	pracą	w	ramach	dialogu	międzyreligijnego,	odwiedził	centrum	misyjne	–	kapli-
cę	usytuowaną	w	środku	centrum	handlowego	oraz	zwiedził	centrum	parafialne	
z	przylegającym	kościołem,	który	był	akurat	w	trakcie	remontu,	a	będzie	oddany	
do	użytku	22.03.2020	roku.	W 

Od lewej: ks. Alfred Borski, Almuth i ks. Hartmut Dreier, ks. Daniela Kirschkowski
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Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest 
chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie 
unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się ra-
duje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spo-
dziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje!

1 List ap. Pawła do Koryntian 13,4-8
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	 Druga	część	rekolekcji	dotyczyła	oczekiwania	na	radość	wschodzącej	wolności,	
którą	zaprezentował	ks.	Oskar	Wild,	a	ks.	Marcin	Podżorski	omówił	oczekiwanie	
na	dobre	Boże	myśli	o	wolności.	W	ostatnim	bloku	ks.	Artur	Woltman	przedstawił	
temat	oczekiwania	na	uwalniające	wypełnienie	obietnicy,	a	ks.	Dariusz	Madzia	od-
niósł	się	do	cierpliwego	oczekiwania	na	ostateczną	wolność.
	 Podczas	konferencji	przekazano	także	życzenia	jubilatom,	ogłoszenia	dotyczą-
ce	 bieżących	wydarzeń	 diecezjalnych	 oraz	 ustalono,	 że	 kolejna	 konferencja	 du-
chownych	odbędzie	się	8	stycznia	2020	roku	w	Goleszowie.

Tekst i zdjęcia: http://cieszynska.luteranie.pl

Adwentowo-urodzinowe Koło Pań w Simoradzu
6.12.2019	odbyło	się	kolejne	miesięczne	Spotkanie	Koła	
Pań	w	Simoradzu,	które	prowadzone	są	przez	pastoro-
wą	Helenę	Podżorską.	 Tym	 razem	powodów	do	 świę-
towania	 było	 więcej.	 Początek	 Adwentu	 sprawił,	 że	
atmosfera	 na	 spotkaniu	 była	 niemalże	 świąteczna,	 co	
można	 było	 też	 zauważyć	 po	 świątecznym	 nakryciu	
stołów.	 Oprócz	 tego	 spotkanie	 wypadło	 dzień	 przed	
75-tymi	 urodzinami	 pan Janiny Foltyn Chruszcz,	 która	
od	wielu	lat	jest	duszą	tych	spotkań	i	kobietą	niezwykle	
oddaną	dla	simoradzkiego	filiału.	Okolicznościowe	roz-

Adwentowa konferencja duchownych w Skoczowie
	 W	środę	4	grudnia	2019	roku	w	Skoczowie	odbyła	się	adwentowa	konferencja	
duchownych	diecezji	cieszyńskiej.
	 Ze	względu	na	trwający	czas	Adwentu	oraz	ogłoszony	w	Kościele	Ewangelickim	
rok	2020:	Rok	wolności	chrześcijańskiej	konferencja	miała	refleksyjny	charakter	–	
6	prelegentów	poprowadziło	rekolekcje	„Adwent	–	oczekiwanie	na	wolność”.
	 W	pierwszej	części	ks.	Łukasz	Gaś	w	oparciu	o	Ps	145,15	omówił	zagadnienie	
oczekiwania	na	uwalniającego	Boga,	a	ks.	Piotr	Sztwiertnia	nawiązując	do	historii	
Tobita	dzielił	się	refleksjami	co	do	uwalniającego	światła	wolności.	Ponadto	bp	Ad-
rian	Korczago	poprowadził	społeczność	Wieczerzy	Pańskiej.
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Parafialna wycieczka do Herrnhut i na jarmark świąteczny 

ważanie	wygłosił	ks.	dr	Alfred	Borski,	zaś	śpiew	prowadziła	nasza	utalentowana	
organistka	Dorota	Podżorska.	Pani	Jance	życzymy	przede	wszystkim	wiele	Bożego	
błogosławieństwa,	zdrowia	oraz	sił	i	radości	w	służbie	dla	naszego	Pana.	W

7.12.2019	odbyła	się	parafialna	wycieczka	do	Herrnhut	i	Gorlitz.	Wyjechaliśmy	o	4:00	
z	parkingu	przy	skoczowskim	kościele.	Pierwszym	punktem	naszej	wycieczki	była	
parafia	Jednoty	Braterskiej	w	Herrnhut.	W	czasie	odpoczynku	przy	kawie	i	herbacie	
wysłuchaliśmy	informacji	pani	proboszcz	Erdmute	Frank	o	Jednocie	Braterskiej.	Tam	
od	300	lat	wydawana	i	tłumaczona	jest	na	prawie	60	języków	książeczka	„Z	Biblią	
na	 co	 dzień”,	 którą	 każdy	wycieczkowicz	 otrzymał	 z	 okolicznościową	 pieczątką.	
Zwiedziliśmy	również	tamtejszy	kościół.	Drugim	punktem	pobytu	w	Herrnhut	była	
wytwórnia	„gwiazd	betlejemskich”	gdzie	można	było	zobaczyć,	 jak	takie	gwiazdy	
powstają,	jak	również	kupić	stosowną	(wielkość	i	cena)	do	swojego	domu.
	 Po	zakupach	pojechaliśmy	do	Gorlitz	zobaczyć	
Jarmark	Bożonarodzeniowy.	Najpierw	jednak	zwie-
dziliśmy	kościół	ewangelicki	Piotra	i	Pawła	oraz	ka-
plicę	św.	Jerzego,	zbudowaną	w	podziemiach	tego	
kościoła.	Po	w/w	obiektach	oprowadzała	nas	pani	
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przewodnik	Margit	Kempgen,	której	towarzyszył	ks.	Alexander	Stokowski.	Ostat-
nie	trzy	godziny	wycieczki	przeznaczone	były	na	przechadzkę	po	Jarmarku.
	 W	drodze	do	Herrnhut	mieliśmy	okazję	śpiewać	pieśni	z	akompaniamentem	gi-
tary	naszego	proboszcza,	ks.	Alfreda	Borskiego.	Jego	żona	Agnieszka	tłumaczyła	
z	niemieckiego	w	czasie	zwiedzania.	Z	Gorlitz	wyjechaliśmy	o	godzinie	19.00,	by	
o	23:30	dotrzeć	na	plac	przed	kościołem	w	Skoczowie.	Organizatorom	dziękuje-
my	za	super	wycieczkę,	kierowcom	(pani	Renacie	Kobiela	i	panu	Darkowi)	za	bez-
pieczną	podróż,	a	Panu	Bogu	za	prowadzenie	i	opiekę.
  Tekst: Jan Chwastek       Zdjęcia: Jan Chwastek, Anna Dręczewska, ks. Alfred Borski

Spotkania Marszałka Senatu z Ewangelikami
W	środę	11 grudnia 2019 roku	na	terenie	Diecezji	Cieszyńskiej	przebywał	z	wizytą	
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Grodzki.	Marszałek	spotkał	

Od lewej: ks. dr Adam Malina, bp Jerzy Samiec, 
marszałek Tomasz Grodzki, 

bp dr Adrian Korczago, bp dr Marian Niemiec

się	z	przedstawicielami	Kościoła	Ewange-
licko-Augsburskiego	w	RP,	by	przekazać	
świąteczno-noworoczne	życzenia.	
	 W	 czasie	 wizyty	 na	 Śląsku	Marszałek	
Grodzki	odwiedził	kilka	znaczących	miejsc	
Diecezji	Cieszyńskiej:	kościół	Jakuba	Star-
szego	w	Ustroniu,	Diakonat	„Eben-Ezer”	
i	 Dom	 Opieki	 „Emaus”	 w	 Dzięgielowie,	
Kościół	Jezusowy	i	Muzeum	Protestanty-
zmu	w	Cieszynie,	Liceum	Ogólnokształcą-
ce	Towarzystawa	Ewangelickiego.	

Foto: Jan Chw
astek
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 Ostatnim	miejscem	wizyty	 była	Wisła	 –	 To-
masz	Grodzki	 spotkał	 się	 z	 licznie	 zgromadzo-
nymi	ewangelikami,	przedstawicielami	różnych	
środowisk.	Obecny	był	Biskup	Kościoła	 ks.	 Je-
rzy	 Samiec,	 który	 w	 swoim	 przemówieniu	 za-
prezentował	działalność	i	różnorodność	całego	
Kościoła	oraz	przekazał	Marszałkowi	upominki	
przypominające	o	szerokiej	palecie	oddziaływa-
nia	ewangelików.	W	spotkaniu	w	sali	Domu	Zbo-
rowego	im.	ks.	bp.	Andrzeja	Wantuły	uczestni-
czyli	 ponadto	bp	Marian	Niemiec,	 zwierzchnik	
Diecezji	 Katowickiej,	 Prezes	 Synodu	 Kościoła	
ks.	dr	Adam	Malina,	reprezentanci	Konsystorza,	
duchowni	Diecezji	Cieszyńskiej,	przedstawiciele	
życia	 społecznego	 –	 radni	 Sejmiku	 Śląskiego,	
radni	 powiatu	 cieszyńskiego,	 burmistrzowie,	
wójtowie,	 radni	 miejscy	 i	 gminni,	 lekarze,	 na-
uczyciele,	 przedsiębiorcy,	 rolnicy,	 młodzież.	
Biskup	Adrian	Korczago	kreśląc	obraz	ewange-

Od prawej: Marszałek Tomasz 
Grodzki, ks. dr Alfred Borski, 

Agnieszka Borski.

lików	na	Śląsku	Cieszyńskim	wyraźnie	podkreślał,	że	jest	ich	tak	wielu	na	tym	ob-
szarze	Polski	ze	względu	na	zafascynowanie	Ewangelią	o	Jezusie	Chrystusie,	którą	
próbują	przekładać	na	codzienne	życie.
	 Podczas	swojego	przemówienia	Marszałek	Tomasz	Grodzki	wskazywał,	że	 jest	
poruszony	wizytą	na	Śląsku	Cieszyńskim	oraz	inicjatywami,	które	Kościół	Ewangelic-
ko-Augsburski	podejmuje.	Dziękował	za	zgodną	i	otwartą	współpracę	ekumeniczną	
oraz	społeczną,	a	także	życzył	zebranym	wszelkiej	pomyślności	i	działania	na	chwałę	
ojczyzny.	Uroczystość	uświetnił	chór	„Sola	Fide”	parafii	ewangelickiej	w	Goleszowie	
oraz	Zespół	Regionalny	„Tkocze”.

Tekst: http://cieszynska.luteranie.pl     Zdjęcia: Jan Chwastek
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11.12.2019	 odbyło	 się	ostatnie	w	 2019	 roku	 spotkanie	Koła	Pań.	Uczestniczki	 co-
miesięcznych	spotkań	tym	razem	zasiadły	do	świątecznie	udekorowanych	stołów.	
Nie	zabrakło	na	nich	cieszyńskich	ciasteczek,	kawy	i	herbaty,	a	na	każdym	miejscu	
umieszczony	został	wyroczek	z	wersetem	z	Ew.	Jana	15,16:	„Nie	wy	mnie	wybrali-
ście,	ale	Ja	was	wybrałem	i	przeznaczyłem	was,	abyście	szli	i	owoc	wydawali	i	aby	
owoc	wasz	był	trwały.”	Karteczka	ta	tym	razem	została	ozdobiona	zieloną	cho-
ineczką	wyheklowaną	przez	panią	Zofię	Cywkę.	

Adwentowe spotkanie Koła Pań w Skoczowie

	 Po	 wysłuchaniu	 poruszającego	 rozważania	 Ilony 
Hajewskiej panie	spożyły	posiłek,	a	następnie	był	czas	
na	śpiewanie	adwentowych	pieśni	i	czytanie	wybranych	
wersetów	biblijnych.	Usłyszałyśmy	także	list	od	Pana	Je-
zusa	odczytany	przez	mówczynię,	który	pobudził	nas	do	
głębokiej	refleksji	nad	sednem	świąt	i	zachęcił	do	dziele-
nia	się	Dobrą	Nowiną	w	naszych	domach	i	otoczeniu.	
	 Uczestniczki	stworzyły	również	drzewko	wdzięczności,	
na	 którym	 zostały	 umieszczone	 krótkie	modlitwy	 dzięk-
czynne	 za	mijający	 rok.	 Spotkanie	 zakończono	modlitwą	
i	wspólną	pieśnią	odśpiewaną	trzymając	się	za	ręce.	Dzię-
kujemy	wszystkim	paniom,	które	przyczyniły	się	do	organi-
zacji	tak	pięknego	spotkania.	WARTO	było	tam	być.
 Spotkania kobiet odbywają się w Skoczowie 
w pierwszą środę 
miesiąca i są wspania-
łą okazją do wzrasta-
nia w wierze. 
 Zapraszamy panie 
w KAŻDYM wieku.

Agnieszka Borski
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Adwentowe spotkanie dla Seniorów
	 Od	 lat	 tradycją	 w	 skoczowskiej	 pa-
rafii	(i	nie	tylko),	 jest	zapraszanie	osób	
starszych,	chorych	i	niepełnosprawnych	
do	 udziału	 w	 wyjątkowym	 przedświą-
tecznym	 nabożeństwie	 połączonym	
ze	 spowiedzią	 i	 komunią.	 Tak	 też	było	
w	 niedzielę	 15.12.2019	 o	 godz.	 10:00,	
kiedy	 to	 z	 pomocą	 rodzin	 czy	 opieku-
nów	 przybyli	 do	 kościoła,	 aby	 razem	
się	 pomodlić,	 razem	 śpiewać,	 razem	
wysłuchać	 żywego	Słowa	Bożego	 i	 ra-
zem	przystąpić	do	Stołu	Pańskiego.	Wy-
jątkowa	 atmosfera	 życzliwości	 i	 wza-
jemnego	 duchowego	 oraz	 fizycznego	
wspomożenia	 napawa	 uczestników	
tych	wyjątkowych	nabożeństw	wielkim	
optymizmem,	 że	 mimo	 jesieni	 wieku,	
częstych	okresów	upadku	na	 zdrowiu,	
kalectwa	czy	z	różnych	traumatycznych	
przeżyć,	pamięta	się	o	nich.

Chórek Dziecięcy „Nadzieja” 
pod dyr. Doroty Podżorskiej

	 Mimo	 że	 wielu	 seniorów,	
w	 dobie	 nowych	 technik	 prze-
kazu,	korzysta	z	dobroci	prowa-
dzonych	 transmisji	 interneto-
wych	jakie	prowadzi	parafia,	czy	
przekazu	na	nośnikach	multime-
dialnych,	 to	 wspólne	 spotkania	
w	murach	kościoła	 i	przed	ołta-
rzem	 są	 dla	 nich	 wielkim	 prze-
życiem	 i	 oczekiwanym	 czasem.	
Nabożeństwo	dla	Seniorów	po-
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łączone	z	Komunią	Świętą	prowadził	proboszcz	ks.	dr	Alfred	Borski	wraz	z	ks.	Andrze-
jem	Czyżem.	Śpiewały	Chóry	„Gloria”	mieszany	i	żeński	p/d	Gabrieli	Targosz.
 Bezpośrednio	po	nabożeństwie	odbyło	się	spotkanie	w	sali	chórowej,	gdzie	zgro-
madziło	się	około	55	uczestników	nabożeństwa,	aby	przy	pięknie	świątecznie	nakry-
tych	 stołach,	 przygotowanych	 przez	 pracowite	 Parafianki,	 pośpiewać	 kolędy,	 czy	
wysłuchać	 pieśni	 w	 wykonaniu	 najmłodszych	 parafialnych	 artystów	 śpiewających	
w	Chórze	Dziecięcym	„Nadzieja”,	 który	prowadzi	Dorota	Podżorskiej.	Wśród	wielu	
wzajemnych	życzeń,	m.in.	pastorowa	Helena	Podżorska	z	wzruszających	słowach	po-
dzieliła	się	własnymi	przeżyciami	po	śmierci	męża	śp.	ks.	Adama	Podżorskiego,	aby	
mimo	przykrych	życiowych	doświadczeń	zawsze	w	pełni	ufać	Bogu	i	Jego	woli.	Część	
muzyczno-artystyczną	spotkania	poprowadziła	pastorowa	Aniela	Czyż,	zaś	pastorowa	
Agnieszka	Borski,	jako	dobry	duch	organizacyjny,	czuwała	nad	całością	spotkania.

 Modlitwą,	 życzeniami	 przekazanymi	 przez	 proboszczów	 ks.	 dra	Alfreda	 Bor-
skiego	i	ks.	Andrzeja	Czyża	oraz	podziękowaniami	dla	wszystkich	zaangażowanych	
w	 organizację	 uroczystości,	 zakończono	 spotkanie	 seniorów,	 podczas	 którego	
można	było	najczęściej	usłyszeć	wzajemne	życzenia	zdrowia	i	Bożej	opieki.	Życzy-
my	wszystkim	Nadziei	–	by	nie	opuszczała,	Radości	–	by	rozweselała,	Miłości	–	by	
tkwiła	w	naszych	sercach,	Dobroci	–	by	napełniała	nasze	dusze,	a	przede	wszyst-
kim	błogosławieństwa	i	Bożej	opieki	na	dalsze	lata.

Tekst: Władysław-Walter Orawski           Zdjęcia: Jan Chwastek

	 W	grudniu	kilka	pań	z	naszej	parafii	zajęło	się	wypiekiem	
aniołów	z	piernika,	które	wraz	z	adwentowym	przesłaniem	
miały	trafić	do	domów	naszych	parafian.	
	 Zaczęło	 się	 od	 roboczego	 spotkania	 u	 pastorostwa	
Borskich,	na	którym	omówione	zostały	różne	propozycje	
wypieków.	Gdy	stwierdzono,	że	nie	ma	możliwości	zaku-
pienia	odpowiednio	dużej	 formy	anioła,	 jedna	 z	pań	po-
prosiła	pana	Gustawa Kobielę o	jej	wykonanie.	Pan	Kobie-
la	wykonał 5 takich form i	w	ten	sposób	do	pracy	mogło	
przystąpić	 kilka	 pań	 równocześnie.	 Na	 uwagę	 zasługuje	

Wypiek Adwentowych Aniołów
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Rodzinne nabożeństwo świąteczne w Pierśćcu

fakt,	że	formy	wykonane	są	bardzo	solidnie	wg	własnego	projektu	i	stanowią	swe-
go	rodzaju	unikat.
	 W	ciągu	dwóch	tygodni	7	pań	upiekło	we	wła-
snych	kuchniach	120	sztuk	aniołów,	następnie	lu-
krowania	podjęły	się	3	z	nich.	Każda	zastosowała	
inną	technikę	zdobienia	 lukrem	królewskim.	Ko-
lejnym	etapem	było	dołączenie	wersetu,	zapako-
wanie	i	przygotowanie	do	sprzedaży.	
	 Serdecznie	dziękuję	za	pomoc	w	realizacji	ko-
lejnego	pomysłu,	który	pozwolił	na	przekazanie	
na	 fundusz	 remontowy	 naszej	 parafii	 	 2.608	 zł,	
co	wraz	z	dochodem	ze	sprzedaży	ozdób	i	ciast	
świątecznych	przekazanych	przez	naszych	para-
fian	dało	kwotę	3.204	zł.	Podziękowania	kieruję	
również	do	wszystkich	osób,	które	dokonały	za-
kupów	na	naszych	kiermaszach.

Agnieszka Borski
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25.12.2019 w	Pierśćcu	odbyło	się	świąteczne	nabożeństwo	rodzinne.	Tym	razem	
śpiewano	więcej	kolęd,	niż	zazwyczaj.	Nie	zabrakło	też	występu	dzieci,	które	pod	
okiem	cioć	Jolanty	Chmiel	i	Beaty	Stebel	przygotowały	ciekawy	program.	Kilkoro	
dzieci	czynnie	uczestniczyło	też	w	kazaniu,	które	ks.	Alfred	Borski	oparł	o	słowa	
„złotego	wersetu	Biblii”	(J	3,16).		Wszyscy	najpierw	musieli	go	powtórzyć	/	nauczyć	
się,	a	potem	przy	akompaniamencie	gitary	zaśpiewać.	Następnego	dnia,	w	drugie	
Święto	Bożego	Narodzenia,	dzieci	z	Pierśćca	przedstawiły	 swój	 świąteczny	pro-
gram	na	nabożeństwie	rodzinnym	w	Skoczowie.	W
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Pierwszy	piątek	nowego	roku	(3.01.2020),	to	tradycyjny	termin	gwiazdkowego	spo-
tkania	Koła	Pań	w	Simoradzu.	Było	coś	dla	ciała	i	dla	ducha.	Miło	mijał	czas	na	śpie-
waniu	kolęd	przy	akompaniamencie	pani	Dorotki,	 słuchaniu	rozważań	ks.	Alfreda	
Borskiego,	który	wraz	z	żoną	Agnieszką	zaszczycił	nas	swoją	obecnością.	Pastoro-
wa	Helena	Podżorska	„przeegzaminowała”	nas	ze	znajomości	tekstu	kolęd.	Każda	
z	pań	otrzymała	magnesik	z	hasłem	roku	i	piękną	karteczkę	z	wersetem	biblijnym.	
Zapraszamy	panie	w	każdym	wieku	na	piątkowe	spotkania!

Janina Kajzar

12.01.2020	w	Simoradzu	tradycyjnie	rozpoczął	się	cykl	zebrań	sprawozdawczych	
w	 skoczowskiej	 parafii.	 Podsumowano	 prace	 remontowo-budowlane,	 plany	 na	
bieżący	rok	oraz	omówiono	działalność	filiału	w	sferze	duchowej.	Na	wstępie	przy-
pomniano,	 że	w	zeszłym	 roku	 z	powodu	planów	poważnego	 remontu	kościoła	
w	Skoczowie	nie	planowano	w	Simoradzu	żadnych	poważnych	inwestycji.	Udało	
się	jedynie	przygotować	drogę	na	cmentarzu	do	końcowego	etapu,	który	zostanie	
wykonany	na	wiosnę.	W	planach	na	bieżący	rok	zaplanowano	kilka	drobnych	kon-
serwatorskich	prac,	które	będzie	można	zrobić	we	własnym	zakresie.	Wspomnia-
no	 również	o	 sprawach	nadrzędnych	 sfery	duchowej,	 czyli	 o	 spotkaniach	biblij-
nych,	kole	pań,	szkółkach	niedzielnych	czy	funkcjonowaniu	biblioteki.	Szczególne	
wyróżniały	się	na	tym	tle	pozytywne	informacje	o	wzroście	zainteresowania	spo-
tkaniami	biblijnymi,	które	odbywają	się	teraz	częściej,	bo	od	marca	2019	r.	dwa	razy	
w	miesiącu	(drugi	i	czwarty	piątek	miesiąca).	Uczestników	przybywa,	a	dyskusja	na	
spotkaniach	jest	żywa	i	budująca	dla	każdego.	Cieszy,	że	przybywa	osób,	którym	
nie	wystarcza	samo	niedzielne	nabożeństwo,	ale	potrzebują	czegoś	więcej,	by	bu-
dować	się	duchowo,	a	także	zacieśniać	więzi	w	społeczności.	W

Gwiazdkowe spotkanie Koła Pań w Simoradzu

Zebranie sprawozdawcze Filiału w Simoradzu
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Noworoczne spotkanie ewangelickich samorządowców

Święto Epifanii  – Koncert Kolęd w Skoczowie
Fotokronika Jana Chwastka – 6.01.2020

4.01.2020 roku	w	 sali	 Domu	 Zborowego	
im.	 ks.	 bp.	 Andrzeja	Wantuły	 odbyło	 się	
noworoczne	 spotkanie	 ewangelickich	
samorządowców.	 Zebranych	 powitał	
bp	 dr	 Adrian	 Korczago,	 dziękując	 za	 sa-
morządowe	 zaangażowanie	 i	 podejmo-
wanie	 licznych	 działań,	 które	 wiążą	 się	
z	wieloma	wyzwaniami.	Nawiązując	do	bi-
blijnego	hasła	2020	roku	życzył,	by	samo-
rządowcy	wykazywali	 się	wiarą	 pomimo	
wszelkich	przeciwności	 i	bycia	nierzadko	
u	 kresu	 sił	 oraz	 potrafili	 czerpać	 z	 Boga	
siłę	do	działania.	Do	uczestników	z	noworocznymi	życzeniami	zwrócił	się	także	bp	
Marian	Niemiec,	zwierzchnik	diecezji	katowickiej.	W	trakcie	spotkania	zgłoszono	
również	propozycję,	by	Diecezja	Cieszyńska	zorganizowała	uroczystości	związane	
ze	100-leciem	podziału	Śląska	Cieszyńskiego	na	polską	i	czeską	część.	W
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Skoczowskie Dzwonki
pod dyr. Doroty Podżorskiej

Chór z Dębowca
pod dyr. Gabrieli Targosz

Chór Mieszany „Gloria”
pod dyr. Gabrieli Targosz

Chór Żeński „Gloria”
pod dyr. Gabrieli Targosz

Diecezjalna Orkiestra Dęta
pod dyr. Adama Pasternego

Chórek Dziecięcy „Nadzieja”
pod dyr. Doroty Podżorskiej

Zespół „Dla Niego”
pod dyr. Doroty Podżorskiej
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Chór z Dębowca
pod dyr. Gabrieli Targosz

Chór „Albatesso” z Dębowca
pod dyr. Dawida Dudy

Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyr. Adama Pasternego

Dnia	 19.01.2020	 odbyło	 się	 roczne	 zebranie	
filiału,	 gdzie	 sprawozdanie	 z	 działalności	 od-
czytał	kurator	filiału	Roman	Kłoda,	natomiast	
sprawozdanie	 finansowe	 przedstawiła	 skarb-
nik	Lidia		Pastucha.		Był	też	czas	na	omówienie	
planowanych	działań	na	2020	rok	-	malowanie	
pomieszczeń	 w	 Domu	 Zborowym.	 W	 czasie	
dyskusji	widać	było	duże	zaangażowanie	i	tro-

Zebranie sprawozdawcze Filiału w Dębowcu

Ekumeniczny Koncert Kolęd w Dębowcu
Fotokronika Andrzeja Czyża – 31.01.2020

skę	zebranych	zarówno	o	sprawy	duchowe	 jak	 i	gospodarcze.	Całość	podsumo-
wał	przewodniczący	Komisji	Rewizyjnej	Stanisław	Kubicjus	proponując	udzielenie	
absolutorium	zarządowi.	W	spotkaniu	uczestniczył	kurator	Ryszard	Macura	oraz	
proboszcz	ks.	dr	Alfred	Borski,	który	przewodniczył	całości	zebrania.	W
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Zespół SELA z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
 pod dyr. Ewy Ples

Dębowiecki Chór Szkolny
 pod dyr. Tadeusza Kraszewskiego

Od prawej: ks. Jerzy Gil (rk) 
i ks. Alfred Borski

Dyrygenci  i prowadzący  
koncert ks. Piotr Uciński

Drodzy	Parafianie,	sytuacja	związana	z	epidemią	koronawirusa,	zmusza	nas	do	za-
chowania	szczególnej	ostrożności	 i	przedsięwzięcia	radykalnych	środków,	które	
zminimalizują	 ryzyko	zarażenia	się	 i	 zarażania	 innych	w	sytuacjach	powiązanych	
z	życiem	parafialno-kościelnym.	Musimy	zatem	wprowadzić	odpowiednie	środki	
ostrożności	i	zmienić	sposób	dystrybuowania	czyli	udzielania	Ciała	i	Krwi	Pana	Je-
zusa	w	czasie	Wieczerzy	Pańskiej.	W	związku	z	tym	od niedzieli 15.03.2020 w Sko-
czowie	i	pozostałych	filiałach	wprowadza się tylko jedną możliwość udzielania / 
przyjmowania Sakramentu Ołtarza w czasie nabożeństw ze spowiedzią i Komunią 
Świętą polegającą	na	tym,	że	opłatek będzie podawany na rękę przyjmującego, 
zaś wino będzie spożywane z małych kielichów,	które	wcześniej	będą	napełnione	
i	podawane	przez	księdza	lub	kogoś	ze	starszych	zboru.	

proboszcz ks. dr Alfred Borski

Zmiana sposobu podawania Sakramentu Komunii Świętej



Informator Parafialny nr 137 (1/2020) – styczeń, luty, marzec 2020 51

Koło Pań w Pierśćcu – pożegnanie Ilony Hajewskiej

	 W	 piątkowe	 popołudnie	 7	 II	 2020	 r.	 siostra	 Ilona	 Hajewska	wygłosiła	 dla	
nas	wykład	po	raz	ostatni.	Od	co	najmniej	15	lat	przyjeżdżała	do	pierścieckiego	
filiału	głosić	Boże	Słowo;	zawsze	świetnie	przygotowana,	cytująca	z	pamięci	
wersety	biblijne	zachęcające	do	refleksji	nad	osobistą	relacją	z	Panem	Jezusem	
i	nad	własnym	życiem.		
	 Także	i	tym	razem	siostra	Ilonka	podjęła	w	swym	rozważaniu	temat	trudny,	
ale	 jakże	aktualny	w	życiu	każdej	z	nas:	czas	próby.	 	W	jakim	celu	Pan	Bóg	nas	
doświadcza?	 	Robi	to	po	to,	aby	nas	nauczyć	bliskości	z	Nim	i	zaufania	do	Nie-
go.	Ważne,	żeby	nie	zwątpić	i	zadać	sobie	pytanie:	co	Bóg	chce	mi	powiedzieć	
w	chwili	 przykrego	dla	mnie	 zdarzenia?	 Jeśli	 uchwycimy	 się	myśli,	 że	od	Boga	
dostajemy	same	dobre	rzeczy,	to	przegramy.	Jeśli	ktoś	uchwyci	się	Boga,	to	On	
znajdzie	rozwiązanie.	Trzeba	paść	na	kolana	i	ukorzyć	się	w	modlitwie.	Bóg	jest	
stały	i	niezmienny,	a	w	nas	są	uczucia	i	emocje;	dla	każdego	z	nas	Pan	ma	plan	
pod	warunkiem,	że	będziemy	Mu	ufać	i	wierzyć	w	Jego	moc.	

Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie!
Przyp.	Sal.	3,5

	 Spotkanie	 miało	 uroczysty	
charakter.	 Wzięli	 w	 nim	 udział	
ks.	proboszcz	Alfred	Borski	wraz	
z	 Małżonką	 oraz	 kurator	 filiału	
Piotr	 Kłapsia.	 Podczas	 serdecz-
nych	 podziękowań	 naszej	 wie-
loletniej	 Wykładowczyni	 i	 ży-
czeń	 Bożego	 błogosławieństwa	
w	dalszej	służbie	w	oku	niejednej	z	nas	zakręciła	się	łza	wzruszenia.
							Ale	to	nie	koniec	naszych	comiesięcznych	spotkań.	Od	marca	do	Pierśćca	przy-
jeżdżać	będzie	pastorowa	Aniela	Wawrzeczko.	Zapraszamy	gorąco	pod	Boże	Sło-
wo	wszystkie	Panie	w	piątek	po	pierwszej	środzie	miesiąca	o	godzinie	16:30.

Danuta Oczadły
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Parafialny wieczór dla zakochanych – Walentynki 2020
	 W	sobotę	15	lutego	br.	miał	miejsce	w	sali	parafialnej	ewangelickiej	parafii	św.	
Trójcy	w	Skoczowie	kolejny	Wieczór	Walentynkowy.	Do	zakochanych	par	narze-
czonych	oraz	małżeństw	z	kilkuletnim,	a	także	kilkudziesięcioletnim	stażem	mał-
żeńskim	 wygłosili	 w	 luźnej	 formie	 wykład	 na	 temat	 sekretu	 udanego	 związku	
małżeństwo	Alina	Lorek	–	psycholog	 terapeutka	 i	 Piotr	 Lorek	–	profesor	 i	 dzie-
kan	Ewangelikalnej	Wyższej	Szkoły	Teologicznej	we	Wrocławiu.	Oprawę	muzycz-
ną	zapewnił	duet	muzyczno-wokalny	Dagmara	Dorda	oraz	Michał	Kasztura.	Przy	
pysznej	walentynkowej	kolacji	szybko	minął	czas	poświęcony	także	na	wspólnych	
rozmowach,	a	nad	całością	czuwało	małżeństwo	Agnieszka	i	ks.	dr	Alfred	Borski.

Tekst: Jolanta Sikora    Zdjęcia: Jan Chwastek, ks. Alfred Borski

Michał Kasztura, Dagmara Dorda, Alina Lorek, Piotr Lorek, ks. Alfred Borski, Agnieszka Borski
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Noworoczne spotkanie Burmistrza z proboszczami
16.01.2020	w	ratuszu	odbyło	się	
tradycyjne	noworoczne	 spotka-
nie	 z	 proboszczami	 parafii	 gmi-
ny	Skoczów	–	przedstawicielami	
najliczniejszych	 społeczności	
na	 terenie	 gminy,	 katolickich	
i	 ewangelickich.	 Na	 spotkanie	
przybyli:	 proboszcz	 parafii	 śś.	
Piotra	 i	 Pawła	w	Skoczowie	 ks.	
Witold	Grzomba,	proboszcz	pa-

rafii	NMP	Królowej	Polski	w	Pogórzu	ks.	 Ignacy	Czader,	proboszcz	Parafii	Ewan-
gelicko-Augsburskiej	Świętej	Trójcy	w	Skoczowie	ks.	dr	Alfred	Borski,	proboszcz	
Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 w	 Bładnicach	 ks.	Marcin	Markuzel,	 proboszcz	

Parafii	 św.	 Marcina	 w	 Ochabach	 ks.	 Da-
riusz	Paneth,	proboszcz	parafii	Świętego	
Mikołaja	w	Pierśćcu	ks.	Zbigniew	Paproc-
ki,	 proboszcz	 Parafii	Matki	 Bożej	 Różań-
cowej	w	Skoczowie	ks.	Zbigniew	Macura.	
	 Spotkanie	było	okazją	do	złożenia	no-
worocznych	życzeń,	ale	również	do	pod-
sumowania	 zeszłorocznych	 działań	 oraz	
omówienia	współpracy	w	2020	roku.	

Tekst: BPI (Dominika Rychły)
Zdjęcia: Jan Stebel
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V Śniadanie dla kobiet w Skoczowie
	 W	dniu	29	lutego	br.	w	skoczowskim	kościele	ewangelickim	odbyło	się	V	Śniada-
nie	dla	Kobiet.	O	godzinie	10:00	około	250	pań	w	różnym	wieku	przywitała	z	wielką	
radością	pastorowa	Agnieszka	Borski.	Podkreśliła,	że	w	tym	zabieganym	świecie	do-
brze,	że	mamy	czas,	aby	się	zatrzymać	i	posłuchać	głosu	Boga.	Po	powitaniu	w	mo-
dlitwie	poprowadziła	nas	pastorowa	Helena	Podżorska.	Pięknym	śpiewem	ubogacił	
to	spotkanie	Chór	Laudate	z	Bładnic	pod	dyrekcją	p.	Małgorzaty	Rymorz.	Z	wielką	
uwagą	i	wzruszeniem	wysłuchaliśmy	także	świadectw	wiary	p.	Janiny	i	p.	Lucyny.

diak. Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk Janina Brańczyk Lucyna Raszka

Agnieszka Borski Chór „Laudate” z Bładnic pod dyr. Małgorzaty Rymorz

	 Głos	zabrały	również	2	młode	parafianki,	Paulinka 
i Julka,	mówiąc	z	troską	o	naszej	matce	Ziemi.	Zasta-
nawiały	się	razem,	jak	chronić	nasze	środowisko	i	jak	
będzie	wyglądało	 nasze	 życie,	 jeżeli	 nie	 zaczniemy	
myśleć	o	ekologii.	Bardzo	ubogacił	nas	ciekawy	wy-
kład	diakon	Aleksandry	Błahut-Kowalczyk	„Kobiety	
Biblii”.	Zwiastowane	Słowo	Boże	zostało	oparte	na	
słowach	wyjętych	 z	 I	 Listu	 do	Koryntian	 4,1-2.	 Pani	
diakon	pozostawiła	słuchaczki	z	pytaniem:	co	wno-
szą	biblijne	kobiety	dziś	do	naszego	życia?
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	 Druga	 część	 spotkania	miała	miejsce	w	 salach	parafialnych.	 Tam	przy	 kawie,	
herbacie,	pysznych	kanapkach	oraz	ciastach	Panie	mogły	jeszcze	porozmawiać	ze	
sobą	i	wymienić	się	różnymi	doświadczeniami.	Sobotnie	spotkanie	było	wspania-
łym	czasem	spędzonym	w	miłej	atmosferze.
	 Dziękujemy	Panu	Bogu,	że	był	wśród	nas	i	do	zobaczenia,	 jeżeli	Dobry	Ojciec	
Niebieski	pozwoli,	za	rok. Tekst: Jolanta Sikora          Zdjęcia: Jan Chwastek

Drodzy Czytelnicy, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
życzymy Wam wiele radości ze zmartwychwstałego Zbawiciela świata, 

jak również zdrowia oraz Bożego błogosławieństwa
    ks. dr Alfred Borski z rodziną
     ks. Bogdan Wawrzeczko z rodziną

      ks. Piotr Uciński z rodziną
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Wieści 
chórowe

Z działalności chóru „Gloria”
	 Intensywny	okres	związany	z	obchodami	 jubileuszowymi	odszedł	do	historii,	
a	przed	chórzystami	stanęły	nowe	wyzwania.	Zaczęło	się	spokojnie	wraz	z	nadej-
ściem	adwentu.	
 15.12.2019 chór	 usługiwał	 pieśnią	 podczas	 nabożeństwa	 dla	 starszych	 zboru.	
Mówiąc	„Święta	Bożego	Narodzenia”	automatycznie	widzimy	udekorowaną	cho-
inkę,	opłatek,	nakryty	wigilijny	stół	 i	wszystkie	związane	z	tym	czasem	zwyczaje	
i	tradycje.	Jednak	nierozerwalnie	z	tym	okresem	kojarzą	się	również	przepiękne	
melodie	kolęd	dawnych,	sprzed	wie-
lu	 lat,	 jak	 i	 tych	współczesnych.	Od	
pierwszych	dni	adwentu	słyszymy	je	
w	 sklepach,	 supermarketach,	 radiu.	
Czasami	 już	 nawet	 nie	 zwracamy	
na	 nie	większej	 uwagi,	 nie	 dostrze-
gamy	 ich	w	codziennym	przedświą-
tecznym	zabieganiu.	Mimo	to,	wraz	
z	 nadejściem	 Świąt	 Godowych,	 na-
bierają	one	innego,	nowego	charakteru,	głębszego	znaczenia.	I	czy	to	słuchając,	
czy	też	śpiewając	je	otaczamy	się	zewsząd	ich	brzmieniem.	A	gdy	wreszcie	„Świąt	
radosnych	nadszedł	błogi	czas,	pełen	śpiewu	i	nadziemskich	kras.”	nie	zabrakło	
również	śpiewu	„Glorii”,	który	słyszeliśmy	w	Boże	Narodzenie	w	kościele	oraz	w	
drugi	dzień	świąt	podczas	kolędowania	na	skoczowskim	rynku.	Nowy	Rok	również	
witaliśmy	śpiewająco,	a	styczeń	zaczął	się	dla	nas	intensywnie	i	przyniósł	zmiany.
 6.01.2020 skoczowska	„Gloria”	miała	swoisty	„maraton”	kolędowy.	W	godzi-
nach	przedpołudniowych	wraz	z	innymi	zespołami	i	chórami	parafialnymi	uczest-
niczyła	w	 koncercie	 kolęd	w	 kościele	 Św.	 Trójcy	w	 Skoczowie.	W	 tegorocznym	
koncercie	 zgromadzeni	 słuchacze	 usłyszeli	 Orkiestrę	 Diecezji	 Cieszyńskiej	 pod	
dyrekcją	Adama	Pasternego,	zespół	dzwonków,	zespół	„Dla	Niego”	oraz	chórek	

Fo
to

: J
an

 C
hw

as
te

k



Informator Parafialny nr 137 (1/2020) – styczeń, luty, marzec 2020 57

dziecięcy	„Nadzieja”	prowadzone	przez	panią	Dorotę	Podżorską,	a	także	chóry:	
mieszany	i	żeński	„Gloria”	i	mieszany	z	Dębowca	pod	kierunkiem	Gabrieli	Targosz.	
Na	zakończenie	muzycznej	uczty	wszyscy	wykonawcy	połączyli	siły	we	wspólnej	
kolędzie	„Emanuel”.	Nad	sprawnym	przebiegiem	koncertu	czuwał	proboszcz	pa-
rafii	ks.	dr	Alfred	Borski.	Wśród	słuchaczy	porannego	kolędowania,	oprócz	para-
fian,	nie	zabrakło	również	przedstawicieli	skoczowskiego	ratusza.	Dla	chórzystów	
„Glorii”	poranny	koncert	nie	był	ostatnim	występem	z	repertuarem	kolędowym.	

Tego	samego	dnia,	o	godzinie	17	w bładnickim kościele ewangelickim,	na	zaprosze-
nie	proboszcza	ks.	Marcina	Markuzela,	podczas	koncertu	kolęd	zaprezentowali	swój	
świąteczny	program.	Oprócz	skoczowskich	gości,	swoje	utwory	wykonali	przedsta-
wiciele	gospodarzy:	chórek	dziecięcy	„Serduszka”,	który	rozpoczął	kolędowe	śpie-
wanie	i	pełnym	zaangażowaniem	swoich	małych	serduszek	zauroczył	zebranych	słu-
chaczy	oraz	zespół	„Laudate”.	W	nastrojowych	wnętrzach	świątyni	można	było	też	
wysłuchać	utworów	organowych	w	wykonaniu	parafialnego	organisty	Arkadiusza	
Sztwiertni	oraz	Pawła	Gasia,	prywatnie	ojca	małej	Lidzi	wymagającej	długotrwałego	
leczenia.	Na	ten	cel	po	zakończonym	koncercie	zbierano	datki.	Jak	dobrze,	że	pieśni	
nawiązujące	treścią	do	historii	Narodzenia	Pańskiego	i	dzisiaj	mają	tak	silne	oddzia-
ływanie,	że	otwierają	serca	i	ludzką	hojność	na	potrzeby	słabszych	i	potrzebujących.	
Całość	koncertu	prowadził	bładnicki	proboszcz	ks.	Marcin	Markuzel.
 9.01.2020,	 w	 ramach	 próby	 chóru,	 odbyło	 się	 zebranie	 sprawozdawczo-wy-
borcze.	Parafialni	śpiewacy	podsumowali	rok	2019,	tak	dla	nich	znaczący,	bo	upa-
miętniający	100-lecie	ich	działalności.	Jak	co	roku,	prezes	chóru	Władysław	Walter	
Orawski	przygotował	przegląd	ważniejszych	wydarzeń,	w	formie	prezentacji	mul-
timedialnej,	będących	udziałem	„Glorii”.	W	związku	z	 tym,	że	2019	rok	był	 rów-
nież	 ostatnim	 rokiem	 5-letniej	 kadencji,	 po	 udzieleniu	 ustępującemu	 Zarządowi	
absolutorium,	przystąpiono	do	wyboru	nowego	składu	osobowego.	Po	28	latach	
sprawowania	funkcji	prezesa	Władysław	Walter	Orawski	zrezygnował	z	dalszego	
pełnienia	tej	 roli	 i	przekazał	pałeczkę	następcom.	Również	Jego	żona	Weronika	
Orawska	 zrezygnowała	 z	 funkcji	 sekretarza	 i	 zastępcy	 prezesa	 do	 spraw	 chóru	
żeńskiego.	W	wyniku	 przeprowadzonych	wyborów	 nowego	 składu	 Zarządu	 po	
ukonstytuowaniu	i	podziale	funkcji,	rolę	prezesa	powierzono	Jerzemu	Sikorze,	zaś	
zastępczynią	została	Anna	Dręczewska.	Na	kolejną	pięcioletnią	kadencję	zarząd	
chóru	będzie	pracował	w	sześcioosobowym	składzie:	Jerzy	Sikora,	Jolanta	Sikora,	
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Anna	Dręczewska,	Dorota	Rogol,	Wanda	Juranek,	Aniela	Fender	oraz	wchodzący	
z	urzędu	opiekun	chórów	ks.	dr	Alfred	Borski	i	dyrygent	Gabriela	Targosz.	

Od lewej: ks. dr Alfred Borski, Jerzy Sikora, Anna Dręczewska, Dorota Rogol, 
Aniela Fender, Jolanta Sikora, Wanda Juranek, Gabriela Targosz (dyrygentka). 

	 Kolędowy	czas	chórzyści	„Glorii”	zakończyli	19.01.2020	podczas	swojej	dorocz-
nej	„gwiazdki”.	Wspólne	chwile	w	gronie	najbliższych	i	zaproszonych	gości	minęły	
na	kolędowaniu,	wspomnieniach,	przekazywaniu	życzeń	od	zaprzyjaźnionych	chó-
rów.	Złożono	podziękowania	za	wieloletnią	służbę	na	rzecz	chóru	w	funkcji	prezesa	
Władysławowi	Walterowi	Orawskiemu	i	jego	małżonce	Weronice.	Odrębne	podzię-
kowania	skierowano	na	ręce	byłego	dyrygenta	Bolesława	Nogi	za	zaangażowanie	
w	obchody	uroczystości	jubileuszowych	100-lecia	„Glorii”.	Podczas	tego	spotkania	
wszyscy	otrzymali	upominek	z	rąk	ustępującego	prezesa	w	postaci	wydawnictwa	
jego	autorstwa	obejmującą	książeczkę	z	chronologicznym	wykazem	ważniejszych	
wydarzeń	chórowych	wraz	z	płytą	DVD	pt.	„W	stulecie	chóru	Gloria”,	dedykowaną	
przede	wszystkim	tym,	którzy	na	przestrzeni	minionych	100	lat	tworzyli	i	nadal	two-
rzą	bogatą	historię	skoczowskiego	chóru.	Całość	koordynował	aktualny	prezes	chó-
ru	Jerzy	Sikora,	a	w	modlitwie	prowadzili	ks.	dr	Alfred	Borski	oraz	ks.	Andrzej	Czyż.	
	 Początek	nowego	roku	to	nie	tylko	służba	i	praca,	ale	także	przyjemne	chwile,	gdy	
w	radosnej	atmosferze	możemy	świętować	wspólnie	z	naszymi	kolegami	ich	prywat-
ne	jubileusze.	Jeszcze	w	styczniu	cieszyliśmy	się	z	Markiem	Buchta	z	osiągnięcia	przez	
niego	wieku	40	lat,	a	w	pierwszych	dniach	lutego,	aktualnie	nasz	najstarszy	chórzysta,	
pan	Gustaw	Hojdysz	obchodził	jubileusz	80-tych	urodzin.	W	związku	z	tym,	w	czwar-
tek 13.02.2020 podczas	próby	chóru	wraz	z	Jubilatem	i	jego	żoną	Anną	przeżywaliśmy	
te	piękne	chwile.	Na	Jego	ręce	złożono	wiele	życzeń,	wręczono	symboliczny	kwiatek	
oraz	 tradycyjnie	 zaśpiewano	 wybraną	 z	 chórowego	 repertuaru	 przez	 Solenizanta	
pieśń.	Tym	razem	było	to	piękne	w	swej	wymowie	„Zbawco	prowadź”.	
	 Działalność	„Glorii”,	jak	już	wiele	razy	wspominano,	to	nie	tylko	praca	i	służba	
pieśnią	na	 rzecz	parafii.	To	 też	wspólne	przeżywanie	 radosnych	 i	 smutnych	mo-
mentów	z	życia	poszczególnych	jej	członków.	Jednak	najistotniejsze	jest	to,	aby	
wszystko	co	czynimy	czynić	na	chwałę	Najwyższego.	SOLI	DEO	GLORIA!	

Aniela Fender
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 „Śpiew łączy ludzi, przynosi radość oraz nadzieję”	 to	 słowa	 pieśni,	 które	 już	
przez	41	lat	śpiewu	w	skoczowskim	Chórze	„Gloria”	są	dla	mnie	przewodnią	siłą	i	
inspiracją	do	tej	służby.

Refleksje ustępującego prezesa Glorii

Weronika i Władysław (Walter) Orawscy

	 Kiedy	 przed	 laty	 powierzono	mi	 funk-
cję	 członka	 zarządu	 chóru	 zdawałem	 so-
bie	 sprawę,	 że	 oprócz	 śpiewu	muszę	 się	
zaangażować	w	powierzone	chórowe	za-
dania	 organizacyjne.	 Gdy	 jednak	 w	 dniu	
11	lutego	1992	roku	przyjąłem	dodatkowe	
obowiązki	 prezesa	 chóru,	 nie	 myślałem,	
że	będzie	to	aż	tak	absorbujący	czas,	któ-
ry	 nieprzerwanie	 wolą	 chórzystów	 reali-
zowałem	 przez	 28	 lat.	 Okres	 ten	 oprócz	
śpiewu,	to	czas	wielu	nowych	wspólnych	
wyzwań	 i	 inicjatyw,	 czas	 pierwszych	 na-
grań	 chórów,	wydania	 folderów	 i	 innych	
wydawnictw,	 szukania	 wsparcia	 na	 chó-
rową	działalność,	 czas	 zaangażowania	w	
prowadzone	 remonty	sal	 chórowych,	ko-
ścioła,	 czas	 organizacji	 wielu	 chórowych	
wycieczek,	 koncertowych	 wyjazdów	 kra-
jowych	 i	 zagranicznych.	Nie	ukrywam,	że	
był	też	czas	rozczarowań,	zwątpień,	a	nawet	drobnych	osobistych	porażek,	ponie-
waż	nie	sposób	w	ludzkiej	różnorodności	charakterów	zawsze	znaleźć	rozwiąza-
nia	zadawalające	wszystkich.
	 Na	przestrzeni	minionego	 stulecia,	 działalność	 skoczowskiego	 chóru	 zawsze	
była	bardzo	widoczna	nie	 tylko	w	 rodzimej	parafii.	 Zainteresowanych	chórowy-
mi	dokonaniami,	wydarzeniami,	odsyłam	do	wydawnictwa	mojego	autorstwa	pt.	
„W STULECIE CHÓRU GLORIA”,	w	którym	w	chronologicznym	ujęciu	są	odnoto-
wane	tylko	ważniejsze	wydarzenia,	które	miały	miejsce	z	udziałem	skoczowskiego	
chóru	w	 latach	1919-2019.	Wydawnictwo	zawiera	również	płytę	DVD	z	660	zdję-
ciami.	Mam	nadzieję,	że	spisane	i	udokumentowane	chórowe	wydarzenia	wraz	z	
wydanym	jubileuszowym	folderem	pt.	„DZIĘKUJMY BOGU WRAZ”	będą	pomocne	
następcom	do	dalszego	kreślenia	bogatej	historii	skoczowskich	śpiewaków.
	 Moje	marzenia,	plany,	czas	edukacji,	czas	pracy	zawodowej	i	obowiązków	ro-
dzinnych	realizowałem	głównie	wśród	ludzi	wiary,	połączonych	wspólnym	celem,	
w	tym	także	kochających	muzykę,	śpiew	oraz	służbę	drugiemu	człowiekowi.	Po-
przez	 te	 szerokie	 zainteresowania	 spotykałem	wielu	 wspaniałych	 ludzi,	 w	 tym	
małżonkę	Weronikę,	którą	przed	laty	poznałem	w	Zespole	Pieśni	Tańca	Ziemi	Cie-
szyńskiej	i	od	tego	czasu	już	razem	realizowaliśmy	nasze	życiowe	plany	w	tym	na-
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sze	pasje	jak,	śpiew,	taniec	i	chęć	zwiedzania	świata,	ale	także	życie	blisko	Bożych	
spraw.	Nie	była	 i	nie	 jest	nam	także	obca	służba	drugiemu	człowiekowi,	w	 tym	
działalność	społeczna	na	rzecz	nie	tylko	skoczowskiego	środowiska.
	 Cieszymy	się	że	naszym	długoletnim	udziałem	w	pracach	w	skoczowskim	chó-
rze	w	 jakiś	 sposób	 również	przyczyniliśmy	się	do	budowania	nadziei	oraz	wiary	
w	Bożą	moc	i	w	Jego	obietnice.	Rozdział	ten	zaliczamy	do	wyjątkowej,	owocnej	
części	naszego	życia.
	 Mając	jednak	na	względzie	nową	rzeczywistość,	nowe	idee	jakie	niesie	szybko	mi-
jający	czas,	postanowiliśmy	po	latach	służby	z	akcentem	zrealizowanych	wielu	zadań	
Roku	Jubileuszowego	100-lecia,	przekazać	chórowe	sprawy	organizacyjne	młodszym	
następcom	i	z	dniem	9	stycznia	2020	r.	zrezygnować	z	dalszej	pracy	w	zarządzie	sko-
czowskiego	Chóru	„Gloria”.	Więcej	informacji	na:	www.gloria.skoczow.pl
 „Drogocennym darem jest umiejętność słyszenia duszy człowieka”	dlatego	m.in.	
kierowani	myślą	i	słowami	tego	aforyzmu	dziękujemy	Bogu	za	ścieżki	i	drogowska-
zy,	którymi	nas	prowadzi	 i	kieruje,	za	 lata	wsparcia	 i	błogosławieństwa,	którymi	
byliśmy	obdarzani.	Prosimy	Boga	o	dalszą	opiekę	dla	wszystkich,	którzy	poprzez	
modlitwę,	śpiew	i	muzykę	sprowadzają	niebo	na	ziemię	oraz	kontynuują	tak	po-
trzebną	służbę	w	Bożym	Kościele.
 Dziękujemy WSZYSTKIM, z którymi darowane nam było pracować i współpra-
cować oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali i nadal wspierają tych, 
którzy pragną służyć Bogu, ludziom i Kościołowi, mając na względzie obecną 
rzeczywistość współczesnego świata. Nadal pozostajemy z Wszystkimi z wielką 
nadzieją kontynuowania śpiewaczej służby, która czyni ten świat lepszy.
 Jest wiele rzeczy, za które nie można powiedzieć wprost „DZIĘKUJEMY”, dlate-
go też czynimy to chórowym mottem: „Dziękujemy Bogu wraz i sercem i ustami”.

Weronika i Władysław (Walter) Orawscy

8.09.2019 – Zespół „Dla Niego” z ks. Erichem Bockiem i ks. Alfredem Borskim 
w Trzanowicach (Czechy) po występie w czasie pamiątki poświęcenia kościoła
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	 Nasz	pierwszy	świąteczny	występ	odbył	się	7.12.2019 w	Skoczowskim	DPS-ie.	
Zostaliśmy	zaproszeni	na	świątecznie	spotkanie	dla	rodzin	i	opiekunów	mieszkań-
ców	DPS,	które	jak	co	roku	odbywa	się,	aby	podsumować	miniony	rok.	Dowiedzie-
liśmy	się	wielu	ciekawych	rzeczy	na	temat	ośrodka,	 jak	również	mieliśmy	okazję	
obejrzeć	piękne	„Jezioro Łabędzie”	w	wykonaniu	podopiecznych.	

Zespół Dzwonków w skoczowskim DPS oraz w Wiśle

	 Zostaliśmy	również	zaproszeni	na	Ekumeniczny	Koncert	Kolęd	do	Wisły	Głębiec,	
który	 odbył	 się	 5.01.2020.	 Na	 scenie	 zaprezentowało	 się	 wiele	 utalentowanych	
osób	i	zespołów:	Ewangelicki	Chór	z	Wisły	Głębiec,	światowej	sławy	śpiewaczka	
operowa	 Eliška	 Latawiec,	muzycy	 z	 orkiestry	 dętej	 „Dobra	 Nowina”	 z	 kościoła	
Zielonoświątkowego	z	Wisły	Nowej	Osady		wraz	z	zaprzyjaźnioną	orkiestrą	dętą	
z	Gródka	na	Zaolziu.	Mogliśmy	też	zobaczyć	jasełka	w	wykonaniu	uczniów	tamtej-
szej	szkoły.	Wkładamy	wiele	serca	w	próby,	więc	bardzo	cieszymy	się,	że	możemy	
prezentować	ten	rodzaj	muzyki,	nie	tylko	w	naszej	parafii,	ale	również	poza	nią.	
A	to	wszystko	na	chwałę	Pana	Boga! Ania Kocaj

29.12.2019 – skoczowski Chór Dziecięcy „Nadzieja” 
– występ w cieszyńskim teatrze w czasie koncertu „Dzieci śpiewają kolędy”
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Głos ma
młodzież

	 Gwiazdka	młodzieżowa	 to	 jedno	z	 tych	
wydarzeń,	 na	 które	 po	 prostu	 czeka	 się	
z	niecierpliwością	 i	na	które	zawsze	ściąga	

Emmanuel – Bóg jest z nami
Gwiazdka młodzieżowa

wielu	 ludzi	 z	 różnych	 stron,	 niczym	Mędrcy	 idący	do	Betlejem.	Nie	 inaczej	 było	
w	tym	roku.	Gwiazdka	2019	miała	miejsce	tym	razem	w	ośrodku	H2O	w	Kiczycach	
i	zgromadziła	około	120	osób	nie	tylko	ze	skoczowskiej	parafii	ale	 także	z	wielu	
innych	okolicznych	zborów.	Gościliśmy	m.in.	młodzieżówki	z	Wisły-Malinki,	Dzię-
gielowa,	czy	Pszczyny.	
	 Głównym	 mówcą	 wieczoru	 był	 Łukasz	 Kropisz,	 utalentowany	 kaznodzieja,	
działający	w	Żorach,	a	także	założyciel	projektu	Eldorado.	Mówił	on	o	wcieleniu	
Boga	w	osobie	Jezusa	Chrystusa,	a	także	podkreślał	to	jakie	niesie	to	dla	nas	kon-
sekwencje.	W	śpiewie	nie	tylko	kolęd,	prowadził	nas	w	piękny	sposób	zespół	pod	
wodzą	Kuby	Barańskiego.	Sprawy	techniczne	ogarniali	Mateusz	Gwóźdź,	Bartek	
Godawski	a	zdjęcia	robił	Mateusz	Sikora.	W	międzyczasie	był	też	czas	na	spożycie	
pysznego	poczęstunku	w	postaci	różnego	typu	ciastek,	sałatek,	owoców	itp.	za	
sferę	kulinarną	odpowiadała	Ania	Kocaj.	W	tajniki	gry	w	bingo	wprowadziło	nas	
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trio:	Filip	Chmiel,	Witek	Oczadły	i	Kuba	Kapler,	przy	okazji	zabawiając	nas	różnymi	
żartami.	Na	zakończenie	w	formie	błogosławieństwa	irlandzkiego	pobłogosławiła	
nas	wieloletnia	organizatorka	poprzednich	Gwiazdek	Kornelia	Arndt.	Szczególną	
rolę	w	tegorocznej	Gwiazdce	odegrały	jej	główne	organizatorki,	czyli	Justyna	Go-
dawska	i	Asia	Chwastek,	które	zajęły	się	także	konferansjerką	całego	wydarzenia.
	 Wszystko	co	dobre	szybko	się	kończy,	także	pozostało	nam	teraz	tylko	wspo-
minać	minioną	już	Gwiazdkę	2019	i	pamiętać,	że	Bóg	nie	jest	tylko	malutkim	dzie-
ciątkiem	w	żłobie,	ale	jest	przede	wszystkim	Wielkim	Królem,	który	wkrótce	wróci	
wziąć	swój	Kościół	do	siebie!

Tekst: Damian Rusin      Zdjęcia: Karina Kwoka, Mateusz Sikora

W	dniach	22-23.11.2019	roku	w	Dzięgielowie	odbyło	się	spotkanie	liderów	młodzie-
żowych	pracujących	w	diecezji	 cieszyńskiej.	W	spotkaniu	wzięli	 udział	przedsta-
wiciele	 parafii	 z	 Bren	nej	-Górek,	 Cieszyna,	Drogomyśla,	Dzięgielowa,	Goleszowa,	

Spotkanie liderów młodzieżowych w Dzięgielowie

Skoczowa	 (Ania	
Kocaj,	 Bartek	
Godawski,	Matu-
esz	Sikora	i	Kamil	
Sudoł),	 Starego	
Bielska,	 Wisły,	
Wisły-Czarnego	
i	 Wisły-Głębiec,	
a	także	gościnnie	
liderzy	 z	 parafii	
w	 Golasowicach	
z diecezji kato-
wickiej.

Tekst i zdjęcie: http://cieszynska.luteranie.pl
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Kącik
dla dzieci

Cześć!
Od	początku	roku	omawiamy	przykazania	–	dlatego	w	tym	numerze	mamy	dla	
Was	dwa	zadania	związane	z	tym	tematem.	Połącz	przykazania	z	konkretnymi	
sytuacjami,	które	się	nam	przydarzają	 i	o	których	rozmawialiśmy	na	szkółkach.	
Następnie	 rozwiąż	 krzyżówkę	 na	 temat	 historii	 biblijnych,	 które	 omawialiśmy	
w	ostatnim	czasie.

oprac. Anna Jaroszewska
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Poziomo:
1.	Celnik	o	niskim	wzroście,	wszedł	na	
drzewo	by	zobaczyć	Pana	Jezusa.	
4.	 Przywódca,	 prowadził	 Izraeli-
tów	przez	pustynię.
6.	 Jako	 jedyny	 pomógł	 pobitemu	
człowiekowi	na	drodze	do	Jerycha.
8.	 Imię	 króla,	 przyjaciela	 Daniela,	
który	był	bardzo	smutny,	bo	zgod-
nie	 z	 prawem	 musiał	 go	 wrzucić	
do	lwiej	jamy.

10.	 Kogo	 słudzy	
króla	 zobaczyli	
w	 piecu	 ognistym	
razem	 z	 trzema	
młodzieńcami?Pionowo:

2.	 Jaka	 powinna	 być	
rodzina	według	Boże-
go	planu?
3.	 Pan	 Józefa.	 Przez	
kłamstwo	 jego	 żony,	
Józef	został	wtrącony	
do	więzienia.
4.	Chleb,	który	Bóg	dał	
Izraelitom	na	pustyni.

5.	Mąż	Ewy.
7.	Bracia	sprzedali	go	do	Egiptu.
8.	 Imię	 ojca	 Absaloma,	 który	
chciał	odebrać	ojcu	władzę.
9.	Zabił	swojego	brata,	Abla.

	 Od	12	do	18	stycznia	dzieci	oraz	młodzież	ze	skoczowskiej	parafii	wraz	z	opie-
kunami:	ks.	Bogdanem	i	Panią	Anielą	Wawrzeczko	wybrały	się	na	zimowisko	do	
Zawoi.	Do	naszej	ekipy	ze	Skoczowa	dołączyła	grupka	dzieci	z	Żor	i	Warszowic	ze	
swoim	katechetą	i	ks.	proboszczem	Bartoszem	Cieślarem.	Ośrodek	„Jodełka”	był	

Zimowisko 2020 – Zawoja (12-18.01.2020)
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przez	nas	cały	zapełniony	-	na	obóz	pojechało	aż	63	uczestników.	Mimo,	iż	w	Za-
woi	nie	zastaliśmy	dużej	ilości	śniegu,	to	i	tak	czas,	który	spędziliśmy	na	zimowisku	
zostanie	na	długo	w	naszych	pamięciach.	
	 Tematem	przewodnim	naszego	zimowiska	była	rodzina,	relacje	międzyludzkie	
i	wzajemny	szacunek.	W	czasie	obozu	uczestniczyliśmy	w	wielu	ciekawych	zaję-
ciach,	które	odbywały	się	popołudniami	(warsztaty	z	siana,	woodpainting,	deco-
upage,	patchwork,	malowanie	na	szkle	oraz	lepienie	aniołków	z	masy	solnej).	By	
spędzić	aktywnie	czas	wyruszyliśmy	na	górską	wyprawę.	Ku	naszemu	zdziwieniu	
zobaczyliśmy	tam	mnóstwo	śniegu,	który	nas	bardzo	ucieszył,	bo	na	zimowisku	
był	długo	przez	nas	wyczekiwany.	Kiedy	dotarliśmy	do	celu	naszej	wycieczki	wy-
słuchaliśmy	historii	biblijnej,	która	mówiła	o	tym,	że	nasze	życie	składa	się	z	wzlo-
tów	i	upadków,	ale	przez	to	ono	jest	takie	piękne	i	powinniśmy	dziękować	Bogu	za	
każdy	dzień,	który	nam	daje.	Kiedy	upadamy,	to	żeby	się	podnieść	zawsze	mamy	
pod	górkę,	 ale	pamiętajmy,	 że	być	może	dojdziemy	dzięki	 temu	na	 sam	szczyt.	

Po	krótkiej	modlitwie	zeszliśmy	w	dół	w	stronę	ośrodka.	W	ramach	obozowych	
zajęć	mieliśmy	spotkania	z	GOPR-em	(Górskim	Ochotniczym	Pogotowiem	Ratun-
kowym).	Górscy	ratownicy	opowiedzieli	nam	o	zagrożeniach,	które	mogą	czyhać	
na	nas	w	górach,	 jeżeli	 je	 lekceważymy	i	o	swojej	trudnej	pracy,	w	której	często	
narażają	swoje	zdrowie	i	życie	dla	innych	ludzi.	Spotkaliśmy	się	również	z	kapelą	
góralską.	Górale	opowiedzieli	nam	wiele	ciekawostek	o	Babiej	Górze	i	góralskich	
instrumentach	oraz	strojach.	Na	koniec	nauczyliśmy	się	piosenki	o	Zawoi.	Jednego	
wieczoru	wykonaliśmy	ptaszki	z	drewna.	W	ciągu	dnia	był	 też	czas	na	uwielbie-
nie.	Mogliśmy	oddawać	wspólnie	chwałę	Panu	Bogu,	śpiewając	piosenki.	Grupę	
muzyczną	prowadził	katecheta	z	Żor	-	Pan	Tomasz	Marek.	Przed	snem	czytaliśmy	
historię	misyjną,	która	zachęcała	młodszą	grupę	do	słuchania	lub	oglądaliśmy	film.	
Był	 też	czas	na	rozważanie	Słowa	Bożego	w	małych	grupkach,	tzw.	ciche	czasy	
z	Panem	Bogiem,	na	których	mogliśmy	pochylić	 się	nad	 różnymi	historiami,	po-
rozmawiać	o	nich,	wyciągnąć	wnioski	dla	 siebie.	Każdego	dnia	o	godzinie	 17:00	
gromadziliśmy	się	w	dwóch	grupach	wiekowych	na	wieczornych	zajęciach.	Nasze	
posiłki	były	urozmaicone	ze	względu	na	niebanalne	stroje.	Każdy	uczestnik	obozu	
musiał	przyjść	na	obiad	„specjalnie	przygotowany”,	np.	w	dwóch	różnych	skarpet-
kach,	śmiesznym	nakryciu	głowy,	ubranym	na	opak.	
	 18	stycznia	pożegnaliśmy	się	z	Zawoją	i	wyruszyliśmy	w	drogę	powrotną	do	na-
szych	domów.	Liczymy	na	kolejne	zimowisko	w	przyszłym	roku.
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Serdecznie	dziękujemy	Urzędowi	Miasta	i	Gminy	Skoczów	
oraz	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Skoczowie	
za	dofinansowanie	wypoczynku	dzieci	i	młodzieży	

na	obozie	zimowym	w	Zawoi		:-)
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Dziękujemy:
•	 Panu	Bogu,	za	to,	że	był	z	nami	przez	całe	nasze	zimowisko	w	Zawoi,	że	mogli-
śmy	razem	ze	sobą	spędzić	czas	i	odpocząć	od	codziennych	obowiązków.

•	 Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Skoczowie,	która	była	inicjatorem	całego	obozu.
•	Opiekunom,	 którzy	 się	 nami	 zajmowali	 i	 prowadzili	wiele	 zajęć,	 ucząc	nas	 co	
w	życiu	jest	najważniejsze.

•	Właścicielom	ośrodka	„Jodełka”,	którzy	udostępnili	nam	cały	obiekt,	abyśmy	
mogli	realizować	zaplanowane	zajęcia	i	miło	spędzić	czas	oraz	Paniom	kuchar-
kom,	które	gotowały	dla	nas	pyszne	posiłki.

•	Młodzieży,	która	pomogła	w	organizacji	całego	obozu.

Dziękujemy	wszystkim,	którzy	regularnie	opłacają	składkę	kościelną.	
Wpłaty	można	uiszczać	w	kancelarii	parafialnej	lub	przelewem	na	konto:	

63 8126 0007 0009 5136 2000 0010 
z	dopiskiem: 

„darowizna na cele kultu”

Składkę parafialną można odliczyć od podatku	w	rocznym	sprawozda-
niu	podatkowym,	 jeżeli jest wpłacona przelewem przez bank.	 Poniżej	
zamieszczamy	wyciąg	z	Regulaminu	Parafialnego	Kościoła	Ewangelicko-
-Augsburskiego	w	RP	dotyczący	zasad	opłacania	składki	kościelnej:

§7.1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zo-
bowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wyno-
sić co najmniej 1% jego dochodu. Z opłacania składki są zwolnieni uczniowie 
i studenci nie posiadający własnych dochodów.
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Biblioteka

Powieści
	 Drodzy	Parafianie!	Czy	wiecie,	że	nasza	biblioteka	dysponuje	wieloma	cennymi	
chrześcijańskimi	powieściami?	A	mamy	ich	grubo	ponad	3	regały!	Więc	jest	w	czym	
wybierać.
	 A	oto	powieści,	które	proponujemy:

„Słodkie cytryny” - Lidia Czyż
„To	nieprawdopodobna,	a	 jednak	prawdziwa	historia	młodej	kobiety	wychowu-
jącej	syna	z	zespołem	Aspergera,	która	dzieje	się	w	różnych	krajach,	na	różnych	
kontynentach,	dowodząca,	że	wszędzie	trudno	być	„innym”.

„Wierna Tobie” - B. Wade
„Po	druzgocącym	rozstaniu	trzy	lata	temu	Nora	Bradford,	genealog	i	właścicielka	
osady	historycznej	uciekła	w	pracę	i	wyimaginowany	świat	ze	swoich	ulubionych	
książek	i	filmów.	W	przeciwieństwie	do	Nory	były	komandos	marynarki	wojennej,	
John	Lawson,	śmiało	idzie	przez	życie	skupiony	na	wyzwaniach,	jakie	przynosi	ono	
każdego	dnia...”

„Love story” - K. Kingsbury
To	już	15-ty	tom	Sagi	Rodziny	Baxterów.	Oczywiście	mamy	też	14-cie	poprzednich	
tomów.	 Tym	 razem	 zamieszczamy	 opis	 o	 autorce:	 „Karen	 Kingsbury,	 królowa	
chrześcijańskiej	beletrystyki,	jedna	z	ulubionych	amerykańskich	powieściopisarek.	
Na	całym	świecie	sprzedano	już	ponad	25	milinów	egzemplarzy	jej	książek,	a	nie-
które	z	jej	powieści	zostały	zekranizowane.	Karen	pracuje	także	na	uniwersytecie,	
gdzie	prowadzi	wykłady	ze	sztuki	pisania...”.

OGŁOSZENIE!
Przypominamy,	że	podczas	Komunii	Świętej	w	ramach	nabożeństwa	

biblioteka	jest	nieczynna.	Zapraszamy	po	jej	zakończeniu.
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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.	Alfred	Borski		 Skład: ks.	Alfred	Borski	
Korekta: Bożena	Kawulok	 Druk: Augustana

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
43-430	Skoczów,	ul.	Z.Kossak-Szatkowskiej	74											tel/fax	33 853 34 91

 www.skoczow.luteranie.pl													E-mail:	skoczow@luteranie.pl
 Konto Bankowe: 63 8126 0007 0009 5136 2000 0010

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

GODZINY BIBLIJNE
Dębowiec		 poniedziałek		 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
	 29.12.2019	 Milena	Fryda	 	 Iskrzyczyn,	ul.	Łagodna
	 29.12.2019	 Agata	Karolina	Rohnka	 	 Skoczów,	ul.	Osiedlowa
	 29.12.2019	 Igor	Piotr	Popiel	 	 Bielsko-Biała,	ul.	Zwierzyniecka
	19.01.2020	 Oliwia	Maria	Szczyrba	 	 Iskrzyczyn,	ul.	Halna
	26.01.2020	 Mateusz	Bastian	Spyt	 	 Międzyświeć,	ul.	Goleszowska
	 9.02.2020	 Oliwier	Boruta	 	 Skoczów,	ul.	Kiczycka
	16.02.2020	 Bartosz	Józef	Pinkas	 	 Skoczów,	ul.	Leśna	
	16.02.2020	 Oliwier	Stanisław	Tomiczek	 Wrocław,	ul.	Katowicka	

Pogrzeby (daty	śmierci)
	 22.12.2019	 śp.	Józef	Gawlas	 73	lata	 Brenna,	ul.	Węgierski
	 26.12.2019	 śp.	Wanda	Robleska	 86	lat	 Skoczów,	ul.	Szatkowskiej
	 7.01.2020	 śp.	Władysław	Wilczek	 68	lat	 Pierściec,	ul.	Skoczowska
	 8.01.2020	 śp.	Pawełka	Bochniarz	 74	lata	 Skoczów,	ul.	Morcinka		
	 18.01.2020	 śp.	Eugenia	Różańska	 82	lata	 Skoczów,	ul.	Morcinka
	18.01.2020	 śp.	Jan	Brzezina	 70	lat	 Iskrzyczyn,	ul.	Tarnawa
	23.01.2020	 śp.	Jerzy	Lapczyk	 74	lata	 Skoczów,	ul.	Mennicza
	27.01.2020	 śp.	Piotr	Krzywoń	 46	lat	 Skoczów,	ul.	Szatkowskiej
	29.01.2020	 śp.	Waldemar	Czyż	 48	lat	 Skoczów,	ul.	Górny	Bór
	 1.02.2020	 śp.	Helena	Sabela	 70	lat	 Skoczów,	ul.	Powstańców	Śl.
	 2.02.2020		 śp.	Anna	Lazar	 85	lat	 Międzyświeć,	ul.	Rogowa
	 7.02.2020	 śp.	Paweł	Miech	 88	lat	 Skoczów,	ul.	Jana	Pawła	II
	12.02.2020	 śp.	Andrzej	Pilch	 67	lat	 Skoczów,	ul.	Górecka
20.02.2020		 śp.	Karol	Sikora	 83	lata	 Skoczów,	ul.	Krzywa
24.02.2020		 śp.	Małgorzata	Kocoń	 82	lata	 Iskrzyczyn,	ul.	Tarnawa

Spowiedź i Komunia Święta	 w	 Skoczowie	 zasadniczo	 odbywa	 się	 podczas	 na-
bożeństwa	w	pierwszą	niedzielę	miesiąca	o	godz.	8:00	(nab.	młodzieżowe)	oraz	
w	trzecią	niedzielę	miesiąca	o	godz.	10:00.	W	pozostałe	niedziele	 jest	możliwość	
uczestnictwa	w	Komunii	Świętej	po	nabożeństwie	porannym	–	w	tym	przypadku	
prosimy	zgłosić	chęć	przystąpienia	do	Komunii	Św.	przed	nabożeństwem	porannym	
u	księdza	albo	kościelnej.	Zazwyczaj	w	2.	niedzielę	miesiąca	księża	ze	Skoczowa	
prowadzą	nabożeństwa	w	Ogrodzonej	o	godz.	8:30.
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